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Profilerna som 
personifierar Nora
De finns i alla städer. Ansiktena som alla invånare 
känner till och som besökare strax blir bekanta 
med. De står för något visst, kännetecknar stadens 
karaktär, personifierar det unika. Ofta funderar de 
själva nog inte på hur mycket de betyder; de är ju 
som de är, gör det de gör och tänker ”det är väl 
inte så märkvärdigt”. Men det är precis vad det är. 
För de är människorna som gör staden. Som bidrar 
till att Nora är en speciell plats. 

Lär känna krögarna, fotohandlaren, guiderna och 
byggnadsvårdarna. Människor som personifierar 
Nora, som bidrar till stadens själ och atmosfär. Alla 
är de profiler genom sitt sätt att vara, skapa upple-
velser och sprida glädje. Alla gör de Nora värt att 
besöka. Och återvända till. 

Personalities that personify Nora. They exist 
in all towns. The faces that all residents 

recognise and that visitors soon become familiar with. 
They stand for something, distinguish the town’s 
character, personify the unique. No doubt they don’t 
often give much thought to what they signify themsel-
ves. They are who they are, do what they do and think 
“it’s not all that remarkable”. But that’s exactly what it 
is. Because they are the people who make the town. 
Who help make Nora a special place. 

Get acquainted with the restaurateurs, the general 
dealers and the guides. People who personify Nora, 
who contribute to the town’s soul and atmosphere. 
All of them are distinctive personalities through their 
way of being, creating experiences and spreading 
joy. They all make Nora a place worth visiting. And 
revisiting. 

Läs mer och lär känna fler av 
Noras personligheter på visitnora.se

Fotografer: Frida Edlund, Lars Sjökvist, Karin Foberg, 
Dragan Popovic, Erik Bergström, Nora turistbyrå m fl. 
Layout: Nora turistbyrå. Art direction: Skogen Grafisk Form. 
Text: Pelle Svensson, Ordalag m fl. 
Ansvarig utgivare: Håkan Ceder, Nora turistbyrå, hakan.ceder@nora.se
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Trästaden i Bergslagen
Nora är en välbehållen trästad med gatorna utlagda i det klassiska rutnätet. Många hus 
och gårdar ser likadana ut som de gjorde på 1700- och 1800-talet. Staden är präglad av 
bergshanteringen och har stadsprivilegier sedan 1643. I Nora möttes de mäktiga bergs-
männen för att göra upp planer och avsluta affärer. Att besöka Nora 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, skvallerspeglar och kullerstensgator är alla detaljer som påminner 
om hur livet var förr.

Följ med på guidad stadsvandring 
Upptäck Nora under en tur på gator med tidstypiska hus, kullersten och skvallerspeglar. 
Hör historien om staden, järnvägen, bergsmännen och andra personligheter.
Tors, sön 2/7–16/8 kl. 11.00. Start vid torgbrunnen på Nora torg.
Pris: vuxen 80 kr, ungdom 10–17 år 40 kr, barn 0–9 år gratis.

Upptäck trästaden på egen hand
Lär dig mer om Noras historia genom en stadsvandring på egen hand. Med hjälp av en 
stadsvandringsfolder, som du hämtar eller beställer på turistbyrån, kan du utforska staden och 
lära dig mer om hus och gårdar. Du kan också upptäcka Nora i egen takt under en ljudvand-
ring där skådespelaren Magnus Wetterholm tar dig med på en historisk resa tillbaka i tiden. 
Ljudvandringen finns att streama på visitnora.se

The wooden town in Bergslagen. Nora is characterised by the mining industry and was 
granted its town charter in 1643. The streets conform to the classic grid pattern and many 

buildings and yards look the way they did in the 18th and 19th centuries. The town lives with its 
history, and thanks to its proud inhabitants, it is today one of Sweden’s most well-preserved small 
towns. Charming wooden buildings, cobblestone streets, window mirrors and pleasant yards with 
beautiful doorways are all details that remind us of how life used to be. Learn more about Nora’s 
history through a town tour on your own. With the help of a town tour folder, avaible at the tourist 
center, you can explore the town and learn more about houses and yards.

Tre Trästäder
Tillsammans med Eksjö och Hjo har Nora fått utmärkelsen Europa Nostra 
för det vördsamma bevarandet av kulturmiljöerna och den unika atmosfär 
som en trästad framkallar. Besök alla tre trästäderna. Ingen är den andra 
lik, alla har sin särskilda karaktär och atmosfär. Gemensamt är att de alla har 
en genuin småstadskänsla från en annan tid bevarad och levande. 

Gör en trästadsklassiker och besök alla tre. Samla klistermärken genom 
att besöka varje stads turistbyrå – Eksjö, Hjo och Nora. Läs mer på tretrastader.se

Three wooden towns. Together with Eksjö and Hjo, Nora has received the Europe 
Nostra award for respectful preservation of cultural environments and the unique 

atmosphere that a wooden town evokes. The three wooden towns all have different manifesta-
tions, but together they provide a sense of bygone times that make the residents proud and 
visitors delighted. Read more about the three wooden towns at tretrastader.se



5

Visste du att...
Nora har tilldelats utmärkelsen 

Europa Nostra för arbetet med att 
bevara stadens historiska och kultu-
rella miljö vilket inkluderar trähusen, 

veteranjärnvägen och bergsmansbyn 
Pershyttan.
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Gör din egen 
antikrunda!
För dig som gillar antikt, vintage och retro är Nora ett 
himmelrike. Runt om i och utanför staden finns loppisar 
med fynd för sakletare och butiker med byggnadsvård, 
antikviteter och kuriosa. Och precis som Nora har sin 
alldeles speciella personlighet har varje butik sin. Här 
kan du hitta allt från antika möbler och lampor till keramik, 
retrotuffa vaser och vintagekläder. Det kanske inte är så 
konstigt att SVT:s Antikrundan valde Nora som inspel-
ningsplats för årets program. Missa inte de två avsnitten 
från Nora som finns att se på SVT play.

Nora Diversehandel
För många är det en nostalgitripp att komma in i Nora 
Diversehandel. I Ylwas charmiga butik vid torget finns 
något för alla; möbler, lampor, kläder, husgeråd, grejer 
och manicker från förr som du inte visste att du behövde. 

Noraskogs Antik & Byggnadsvård
I den linoljedoftande butiken på Storgatan erbjuder 
Fredrik och Anders allt möjligt precis som i en gammal-
dags lanthandel. Här finns traditionella byggnadsvårds-
produkter tillsammans med antikt och inredning.

Lenas Gyllene Ting
Gammalt och nytt samsas i Lenas stilfulla lilla butik på 
Rådmansgatan. Här finns möbler, lampor, porslin, glas, 
keramik och textil tillsammans med lite annat smått och 
gott. Allt noga utvalt såklart.

Desajntik
I butiken Desajntik, som ligger i Pershyttans Lockgruve-
gård, säljer Erik handplockade föremål med det där 
lilla extra. Spännvidden är stor men fokus är keramik, 
konstglas och metall från 1900-talet.

Galleri Victoria
Erik Andersgården är en bergsmansgård i Pershyttan där 
Kerstin driver butiken Galleri Victoria i ett hus på tomten. 
Här hittar du inredning, antikviteter, vintagemode och 
presantartiklar. 

Fler butiker och loppisar hittar du på visitnora.se

 Evenemangstips för fyndsugna
23 maj  Antik- & Vintagemässa
1 juli  Antik- & Samlarmässa
2 juli  Storloppis på torget
11–12 juli  Bergslagens loppishelg
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Den ene är museiintendent och byggantikvarie. Den 
andra är elektriker i grunden med gammeldags el som 
specialitet. Tillsammans är de unika och oslagbara – på 
byggnadsvård. När de hittade lokalen på Storgatan föll 
alla bitar på plats:
 – Är det någonstans det ska finnas en byggnads-
vårdsbutik är det i trästaden Nora, säger Fredrik Styrfält. 
Anders Lundgren håller med:
 – Nora är fantastiskt med sin gamla bebyggelse och 
unika stadsmiljö. Med vår butik och kunskap bidrar vi till 
att upprätthålla de kulturvärden som staden är känd för.
 – Vi vill vara en inspirationsbutik, säger Fredrik. Vi har 
olika rum med tapeter, färger och inredningsdetaljer i 
traditionella material. 
 Båda brinner för antikt och byggnadsvård och tar 
alla möjligheter att sprida sin kunskap till kunderna.
 – Många är intresserade och vill veta mer. Vi hjälper 
till och tar oss tid med kunderna; kan vi slå ett slag för 
det genuina och hållbara gör vi det, säger Anders, som 
har gamla lampor som särskilt intresse.
 – Jag renoverar gärna gamla lampor, och återställer 
dem till ursprungligt utseende.
 Bland kunderna finns många som flytt storstaden 
och köpt hus i Bergslagen, och vill renovera dem med 
traditionella material och färger.

 – Noraborna är också nyfikna, men det gäller att få 
upp ögonen på fler vilken vacker och unik miljö vi lever i, 
och vilka värden den har, säger Fredrik.
 Europa Nostra-priset för god byggnads- och 
kulturminnesvård är en garanti för att kvalitetsstämpeln 
på Nora, Pershyttan och veteranjärnvägen upprätthålls, 
vilket förstås bidrar till intresset för det Fredrik och Anders 
säljer.
 Inspiration får de från andra kulturmiljöer i Sverige.
 – Mårbacka är en favoritplats, och så har vi förstås 
Göthlinska gården här i Nora. Muséer är en fantastisk 
inspirationskälla, liksom magasin och annan litteratur där 
man kan läsa om gamla tekniker och unika detaljer.
 För de som vill renovera en gammal byggnad ger de 
båda kompanjonerna några råd på vägen.
 – Var rädd om det du har och underhåll på rätt sätt 
med bra produkter, säger Fredrik.
 – En gammal byggnad kräver respekt, var noga och 
rädd om originaldetaljer som fönster, beslag och snickeri-
er, säger Anders och tillägger:
 – I gamla hus är det lite snett och vint, det tillhör char-
men. Låt inte det hindra, prova själv, allt behöver inte 
vara perfekt.

Byggnadsvårdarna uppmuntrar 
det vackra, sköna och hållbara.
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Noras köpmän 
bjuder in till folkfest

Noradagarna 1–4 juli
Om något är folkfest så är det de här fyra dagarna i 
hjärtat av Nora. Här finns något för alla smaker; storloppis 
och Antik- & Samlarmässa för fyndsugna, karuseller och 
marknadsknallar, roliga aktiviteter för små och stora barn, 
underhållning och nostalgiska upplevelser. 

Noradagarna 1–4/7. If anything is a popular festival, 
then it is these four days in the heart of Nora. There is 

something for all tastes: a giant flea market and Antique & 
Collectors Fair for bargain-hunters, carousels and street 
merchants, fun activities for big and little children, entertainment 
and nostalgic experiences.

Noramarken 29–30 augusti
Gör som de tre små gummorna och besök Nora marknad. 
Det gör du hur lätt som helst, du kan till och med åka vete-
rantåg. Väl framme väntar en rolig upplevelse med massor 
av knallar, marknadsbord och aktiviteter. Passa på att fynda 
och kom ihåg att göra som gummorna i visan – åka karusell 
och äta karamell.

 Noramarken 29–30/8. Visit Nora Market in tne 
end of August. You can take it as easy as you like – 

and even ride a vintage train. Once you arrive, entertaining ex-
periences await you, with lots of street vendors, pop-up markets 
and activities. Take the opportunity to make a real bargain and 
remember to ride the carousel and eat sweets.
 

Nora Julmarknad  5–6 december
Under den årliga julmarknaden med hantverk och 
gårdsprodukter på gator och innergårdar sjuder Nora 
av liv. Stadens butiker är julpyntade, den bländvita kyrkan 
bjuder på stämningsfulla konserter och glassen har juliga 
smaker. Även konsthantverkare och konstnärer i kulturkvarteret 
Bryggeriet bjuder in till julmys av högsta klass.

 Nora julmarknad 5–6/12. During the annual 
Christmas market, with its handicrafts and farm products 

on the streets and in courtyards, Nora teems with life. The town’s 
shops are decked out for Christmas, the dazzlingly white church 
offers enthralling concerts and the ice cream comes in 
Christmassy flavours. Artisans and artists in the cultural district 
Bryggeriet invite you to Christmas coziness of the highest class.
 

Läs mer om evenemangen på handlainora.se
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Personliga butiker
I Nora ligger små mysiga butiker samlade i 
stadskärnan, precis som förr i tiden. Det finns 
inga stora kedjor, varje enskild butik har sin egen 
personlighet och sitt eget urval av produkter som 
kuriosa, inredning och kläder. Här finns det tid 
för goda råd och personlig service. Personalen 
hjälper dig att hitta det du söker och ger gärna 
värdefulla tips.

Personal shops. Nora’s small, attractive 
shops are gathered in the town centre just like 

in the old days. There are no big chains, each 
individual shop has its own personality and range of 
products, such as bric-a-brac, interior design or 
clothes. Here, they have time for advice and 
personal service.

Kvarteret Bryggeriet
Kvarteret Bryggeriet är ett industriområde från 
1800-talet som rustats upp och blivit en central 
punkt för många av stadens kreativa människor. 
I lokaler där det tidigare tillverkats stubintråd 
och tjära kan du idag besöka konsthantverkare 
och konstnärer i öppna ateljéer och verkstäder. 
I bryggerikvarteret finns också Björk Kafé & 
Skafferi och restaurangen Bryggerikrogen. 
Sommartid visas konstutställningar på fyra 
våningar i det gamla Bryggerihuset.

 Kvarteret Bryggeriet. Kvarteret Brygge-
riet is a 19th-century industrial area that 

has been refurbished and turned into a centre for 
many of the town’s creative people. In the 
bryggeriet district, there is also a café and the 
restaurant Bryggerikrogen. During the summer art 
exhibitions appear on four floors in the old 
Bryggerihuset.
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Fotohandlaren som kan mer 
om Nora än någon annan.

Hur många genuina Norabor finns det kvar som kan 
berätta stadens historia? Åke Mossberg är förmodligen 
den enda. Är det någon i staden som förtjänar titeln 
”Mr Nora” är det han. Allätaren med enorma samlingar 
av tidningar, foton, vykort och böcker. Säkrast träffar 
man Åke på Fotocentralen. Det var där allting började.
 Året var 1983 och Åke jobbade på ICA Sport, när 
det blev känt att Fotocentralen var till salu.
 – På den tiden besökte jag gamla bildarkiv i Nora 
och reprofotograferade bilder. Jag var storkund i affären 
som hjälpte mig med framkallning. Jag visste att det 
fanns tusentals negativ och glasplåtar i butiken och tack 
vare den skatten tog jag beslutet att bli fotohandlare 
trots att jag inte hade någon som helst erfarenhet.
 Det blev början till det som nu är en mötesplats för 
besökare och Norabor som, förutom att handla, även 
vill få svar på frågor om gamla Nora. 
 – Turister som kommer in håller ofta på med släkt-
forskning. Och om någon säger ”min farmors mor var 
född i Nora”, frågar jag om de vet födelseår och namn, 
varefter jag allt som oftast kan ta fram en adress och en 
bild på huset där hon föddes. Det är uppskattat.
 Med åren har Åke blivit en profil tack vare sin kun-
skap, sin sociala förmåga och sitt lättsamma sätt att ta 
människor.

 – Noraborna har nog inte kunnat undvika mig, säger 
han, och det ligger väldigt mycket i det.
 Bara de senaste tio åren har han hållit nästan 250 
föredrag i olika sammanhang; alltid med Nora med 
omnejd som huvudtema.
 Han är en inbiten samlare av ”Noraiana”, memoribi-
lia från Nora och bygden omkring. 
 – Totalt har jag tusen lådor med Nora-material. Jag 
skulle kunna ha ett eget museum.
 I butiken finns en även kamerasamling som Åke har 
byggt upp genom åren.
 – Folk skänker en hel del kameror, och många som 
kommer in känner igen en kamera de har haft som 
unga, berättar han.
 Att förtjäna titeln ”Mr Nora” tycker Åke bara är kul. 
Han gillar att synas, att möta människor och att sätta sig 
själv på prov. Jo, och så spelar han munspel också. 
 – Jag minns en italienare som kom in. Då satte jag på 
den talienska nationalsången och spelade munspel till. 
Det hade han nog inte väntat sig.
 Åke Mossberg är fotohandlaren som är ett med Nora 
och med sin butik. En kunskapsbank och en historiebe-
rättare som tillför det lilla extra. Om han blir museiinten-
dent återstår att se.
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Maria Langs Nora
Att Nora är en förlaga till deckardrottningen 
Maria Langs fiktiva stad Skoga är inget Norabor-
na hymlar med, utan snarare är stolta över. Dag-
mar Lange, som hon egentligen hette, växte upp i 
staden och använde många av sina favoritplatser 
och vänner som inslag i sina deckare. Hennes 
böcker går att fynda i flera av stadens butiker och 
berättelserna har blivit populära filmer där flera av 
inspelningsplatserna hittas i Nora med omnejd. 

Mordvandra med Maria Langs 
systerson Ove Hoffner, 
se marialangoffice.se för datum och tider.

Maria Lang’s Nora. That Nora is the 
archetype for whodunnit queen Maria Lang’s 

fictional town of Skoga is not something Nora 
residents try to conceal; they’re proud of it. Dagmar 
Lange, which was the author’s real name, grew up in 
Nora and used many of her favourite places and 
friends as elements in her detective novels. You can 
find her books in several of the town’s shops, and the 
stories have become popular films. Several places 
where scenes were filmed can be found in Nora and 
its environs. 

Alntorps ö
Med båten M/S Plaskus når du under juni–augusti 
Alntorps Ö, en populär plats för den badsugne. 
Här kan du svalka dig med ett dopp vid badstran-
den, fika, upptäcka genbanken med äppelträd eller 
bara vara och njuta av Nora från sjösidan. För de 
minsta finns en trollstig och vill du utforska ön finns 
en 3 km lång rundslinga.

 Plaskus ferries visitors to the island. During 
the summer you can take the M/S Plaskus boat 

to Alntorp Island, a popular place for people who 
want to swim. You can take a refreshing dip at the 
beach, have coffee, discover the gene bank of apple 
trees or just relax and enjoy Nora from the lake side. 
For the very youngest, there is a troll trail, and if you’d 
like to explore the island, you can follow the 3 km loop.
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Göthlinska gården är ett av de vackraste trähusen 
i Nora. Familjen Göthlins borgarhem från senare 
hälften av 1800-talet är ett unikt museum som ser 
ut precis som när det donerades till staden av yngs-
ta dottern Ingrid (d. 1961). Här har tiden stått stilla. 
Under en visning får du uppleva och fascineras av 
prylar och detaljer som vittnar om familjen Göthlins 
intressen. Här finns prov på Fröken Ingrids stora in-
tresse porslinsmålning, men också konst, fotografier, 
möbler, leksaker och prydnadsföremål daterade 
från 1600-talet och framåt. I gården finns också en 
utställning med kvinnligt mode ur familjen Göthlins 
garderob 1890–1930. Den vackra trädgården 
med utsikt över Norasjön är öppen för besökare.

 Göthlinska gården. The Göthlin family’s burg-
her home from the latter half of the 19th century 

is a unique museum that looks just as it did when it was 
donated to the town by the youngest daughter, Ingrid, 
who died in 1961. Time has stood still here. During a 
guided tour, you can experience and marvel at the 
paraphernalia and details that attest to the family’s 
interests. You will find samples here of Miss Ingrid’s 
avid interest in China painting and also art, photo-
graphs, furniture, toys and decorative objects dating 
from the 17th century onwards. The manor also feature 
an exhibition of women’s fashion from 1890–1930 
from the Göthlin family’s wardrobe. The beautiful 
garden overlooking Lake Norasjön is open to visitors.

Göthlinska gården – 
där tiden stått stilla

Guidade visningar av Göthlinska gården lör 23/5–5/9 kl. 11.00, tis–ons 30/6–12/8 kl. 11.00. 
Start vid entrén till gården, Kungsgatan 4. Pris: vuxen 80 kr, ungdom 10–17 år 40 kr, barn 0–9 år gratis.

Tips!
Titta in i gårdens vagnslider 
där det finns ett litet museum 

om Nora. Utställningen berättar 
staden historia i olika 

tidsperioder med bakgrund i 
järnframställningen.
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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

Kungsgatan 6, Nora, tel. 0587-130 30
www.babylon-pizzeria.se

PIZZA-SALLAD-KEBAB-GRILL

VÄLKOMMEN TILL

Karlssons ChoiCe

www.KarlssonsChoiCe.se

lunCh oCh a la Carte
uteservering

Prästgatan 5B, Nora
Tfn. 0587-101 80
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Konstutställningar
i Bryggerihuset
I Bryggerihuset i Kvarteret Bryggeriet tillverka-
des bayersk öl fram till 50-talet. Byggnaden är i 
stort sett oförändrad sedan dess och spåren av 
öltillverkningen finns kvar. Idag kan du se spän-
nande konst i den försiktigt renoverade industri-
lokalen. Från maj–september visas intressanta 
samtida utställningar på fyra våningar i denna 
fantastiska byggnad. 

Art exhibitions. In Bryggerihuset in Kvarteret 
Bryggeriet, Bavarian beer was made until the 

1950s. The building is largely unchanged since then 
and traces of beer production remain. Today you 
can see exciting art in the carefully renovated 
industrial premises. From May to September, 
interesting contemporary exhibitions are displayed on 
four floors of this fantastic building.

 Utställningar 2020
9 maj–7 juni  Remi, konst om spel
13 juni–2 aug Återträda, samtidskonst 
8 aug–6 sep  Ljusstråk samlingsutställning

Se alla våra utställningar på visitnora.se

Kulturslingan Ljusstråk
Helgen 5–6 september är det återigen dags för 
kulturslingan Ljusstråk, som i år firar 20 år. Byg-
dens konstnärer och konsthantverkare tar emot i
öppna ateljéer och du kan njuta av utställningar, 
ord och musik. Stanna upp för lite fika eller en 
bit mat på mysiga caféer och restauranger längs 
slingan och missa inte att se ljusen glimma längs 
Norasjöns strand på lördagkvällen. Redan en 
månad innan öppnar en samlingsutställning i 
Bryggeriet där du kan hitta inspiration inför din 
Ljusstråks-runda.

 Ljusstråk. The weekend 5–6 September it is 
time for Nora’s cultural tour Ljusstråk, which 

this year celebrates 20 years. The district’s artists 
open their studios and galleries for everyone. Dance, 
music, poetry and theatre are also served up. 
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Fikastaden
När fikasuget slår till finns det flera valmöjligheter 
för att stilla begäret. På många ställen serveras 
dagsfärskt kaffebröd och de vackra omgivning-
arna gör att kaffet smakar ännu bättre.

Swedish fika. When you feel a craving for 
a “fika”, there are several options to satisfy 

your hunger. Many places serve freshly made 
pastries, and the beautiful surroundings make the 
coffee taste even better.

Björk Kafé & Skafferi
Kvarteret Bryggeriet,  tfn. 0720-32 22 24

Café Da Capo
Rådstugugatan 19, tfn. 0587-148 00
www.cafedacapo.se

Café Slottspigorna
Kvarnvägen 7, tfn. 073-999 86 09
www.slottspigorna.se

California Café
Kungsgatan 8, tfn. 073-086 86 87

Kafé Strandstugan* 
Storgatan 1, Nora, tfn. 073–840 01 61
www.noraglass.se

Nora-Annas Gårdscafé & butik*
Stora Hälltorp, Öskevik, tfn. 070-552 63 26
www.nora-annas.blogspot.se

Noraglasskiosken* 
Storgatan 10, Nora, tfn. 0587–123 32
www.noraglass.se

Rosengården & Lilla Trädgården*
Bergslagsgatan 82–86, tfn. 076-772 92 22
www.lillatradgardeninora.se

Selma G*
Borgmästargatan 1, Nora, tfn. 0587-100 22
www.noraglass.se

Svalbo Café*
Jerle Stad, tfn. 0587-921 30
www.svalbo.com

*Säsongöppna caféer
 Open during summer

Med reservation för eventuella ändringar.



17Med reservation för eventuella ändringar.

NoraGlass – 
en dagsfärsk delikatess 

Visste du att...
När Selma Gerdin startade
glassfabriken 1923 var det 

våfflan som spelade huvudrollen 
och glassen var blott ett tillbehör. 

Hon gräddade ”wofflor” och rullade 
dem till glasstrutar.

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. Glassen är gjord från grunden enligt hemligt 
recept samma dag som du äter den. Den serveras 
i klassisk våffla eller bägare men du kan också 
få kreationer som Bergslagens bästa, Pelle Pajas 
eller Jubileumsbägare. Glassen säljs i kiosken på 
Glasstorget samt hos Strandstugan och Selma G, 
som båda ligger längs strandpromenaden.

NoraGlass. Since 1923 Nora residents and 
visitors have been able to enjoy delicious ice 

cream that is made fresh daily at NoraGlass. Each 
summer day it offers three different flavours – vanilla, 
hazelnut and the unique variety served that day. 
NoraGlass makes the ice cream from scratch 
according to secret recipes on the same day that 
you eat it. The ice cream is sold in the kiosk on 
Glasstorget and at Strandstugan and Selma G, 
both located along Strandpromenaden.
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Restauranger 
& pizzerior
Bryggerikrogen 
Prästgatan 42, tfn. 0587-103 40 
www.bryggerikrogen.se

J&J Asian Restaurant
Rådmansgatan 9c, tfn. 0587-103 50

Karlssons Choice
Rådstugugatan 23, tfn. 0587-101 80
www.karlssonschoice.se

Nora Golfrestaurang*
Östra Sund, tfn. 0587-120 00

Nora Restaurang & pub, Gulddrake
Kungsgatan 6, tfn. 0587- 101 89

Nora Stadshotell
Rådstugugatan 21, tfn. 0587-31 14 35
www.norastadshotell.se

På Spåret*
Järnvägsgatan, tfn. 070-740 66 17

Restaurang Rhodos
Prästgatan 8, tfn. 0587-124 40

Trattoria Gyttorp
Gyttorp Centrum, tfn. 0587-257 77

Uskavi*
Tre Sjöars Väg, tfn. 0587-33 00 25
www.uskavi.se

Åkerby Herrgård
Åkerby, tfn. 0587-912 10
www.akerbyherrgard.se

Bergslagsgrillen
Bergslagsgatan 9, tfn. 0587-137 91

Pizzeria Babylon
Kungsgatan 6, tfn. 0587-130 30
www.babylon-pizzeria.se

Pizzeria Bella Italia
Älvstorpsvägen 8, tfn. 0587-100 30

Pizzeria 47:an
Storgatan 11, tfn. 0587-120 48
www.47an.net 

*Säsongöppna restauranger
 Open during summer

Med reservation för eventuella ändringar.

Tips!
Noras två mikrobryggerier 

Nora Brygghus och Apex Brewing 
Company brygger kvalitetsöl som 
går att avnjuta på restauranger 

i Nora med omnejd. 
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Bryggerikrögarna sätter 
Nora på gourmetkartan.

Musik ska byggas utav glädje, sjunger Lill Lindfors i en av 
sina mest kända låtar. Det samma gäller mat. Hur ska man 
annars förklara varför man alltid går hem med ett leende 
på läpparna efter en måltid på Bryggerikrogen i Nora? 
 Veronica Carlsson och Erik Lindeberg driver Brygge-
rikrogen tillsammans. Hon är grym på viner, han lika grym 
vid spisen. Ihop med en god portion social kompetens 
och skickliga medarbetare har det lett till att Nora plötsligt 
befinner sig på Sveriges fine dining-karta.
 – Fine dining, ja, det uppfattas visst så. Jag skulle nog 
säga att det är fun dining, säger Veronica och ler.
 Visst, det är roligt att äta på Bryggerikrogen. Atmosfä-
ren är avslappnad, servisen kunnig och tillmötesgående 
och miljön rufft elegant med sina industriella Grythytte-
möbler och avskalade ytor. Men det är ändå maten som 
drar med omsorgsfullt tillagade rätter, ofta med en liten 
twist och med närproducerat som grund. Bryggerikrogen 
är nog både ”fine” och ”fun”.   
  – Hur man ska beskriva vår mat? Jag vet inte riktigt, 
inte mer än vi lagar det vi tycker är gott och roligt, sånt 
som vi själva tycker om, säger Erik Lindeberg.
 Gott och roligt är uppenbarligen ett vinnande koncept. 
Bryggerikrogen finns sedan två år med i White Guide, 
Sveriges egen Guide Michelin. Och nyligen kom man 

också med i White Nordic, med utvalda krogar i de 
nordiska länderna. 
 – Vi har fått mycket publicitet, det har gjort sitt till. Vi är 
nog ganska unika i den här typen av städer, säger Erik.
 Veronica håller med:
– White Guide har defintivt gett oss fler gäster. Men 
också samarbetet med Lilla Hotellet, vi tänker lika när det 
gäller kvalitet och värdskap. Sedan tror jag att det finns en 
”välkommen-hem-till-mig”-känsla hos oss som lockar.
Stammisarna blir fler och fler. Noraborna är grundbulten, 
men det kommer alltfler gäster utifrån som tar sig till Nora 
för Bryggerikrogens skull.
 – I framtiden vill vi bland annat satsa på mer gamla 
viner och årgångar och ordna till exempel köttprovningar. 
Helt enkelt, dela med oss av vår kunskap, förklarar Erik.
 – Vi kompletterar varandra på ett ganska udda sätt. Vi 
är impulsiva båda två och har samma målbild, men olika 
vägar för att nå dit. På något vis hittar vi alltid lösningar, 
säger Veronica.
 Det är lösningar som, förutom mat och vin av hög klass, 
har resulterat i artistuppträdanden, musikquiz och samarbe-
te med lokala bryggerier. 
Lösningar som förstås även de är skapade av glädje.



20

Larsmäss i Järnboås
I byn Järnboås strax norr om Nora firar i år kvalitets-
marknaden Larsmäss 40 år. Här vid bygdegården 
på Finnsjöstrand är det inte bara den vackra platsen 
som lockar. Det är utbudet av hemslöjd, hantverk 
och konsthantverk tillsammans med scenprogram 
och aktiviteter för hela familjen som lockar besökare 
från när och fjärran. Allt detta och hemlagat fika gör 
att Larsmäss är en perfekt utflykt för stora och små.  
Den som en gång har besökt Larsmäss kommer ofta 
tillbaka (känt sedan länge). Så boka redan nu in 
helgen 8–9 augusti.

 Larsmäss. Those who have once visited 
Larsmäss often return. The handicrafts market 

in the Bergslagen village of Järnboås, 8–9/8, is the 
major rendezvous for all who are seeking crafts, 
artistry and woodwork of the highest order. 

Rosengården och 
Lilla trädgården
Rosengården och Lilla Trädgården strax norr 
om staden är ett måste för trädgårdsälskare. 
I de två visningsträdgårdarna trängs ljuvliga 
rosor i alla utformningar tillsammans med krydd-
växter och färgglada perenner. Här finns också 
en välsorterad trädgårdsbutik och café med 
ljuvlig utsikt över Norasjön.

 Rosengården och Lilla Trädgården. 
Rosengården and Lilla Trädgården just 

north of town are a must for garden lovers. Two 
display gardens have a profusion of lovely roses 
of all shapes along with herbs and colourful 
perennials. You will also find a well-stocked 
garden shop here and a café with charming 
views of Norasjön.
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Veteranjärnvägen och Nora Station
Många förknippar Nora med stadens veteran-
järnväg – med all rätt. Rälsbuss och ånglok avgår 
enligt tidtabell från stationshuset från mitten av juni 
till slutet av augusti. Ta en tur till Järle station, eller 
Pershyttan via Gyttorp, som många generationer 
gjort tidigare och var med om något klassiskt och 
spännande. På stationsområdet kan du vandra 
runt på bangården bland lokstallar och verkstäder 
och gå in och titta i det vackra stationshuset som 
rymmer turistbyrå och väntsal med biljettlucka. Ta 
chansen att se och uppleva ånglok, diesellok, räls-
bussar och en mängd gamla vagnar. I Godsma-
gasinet finns ett litet museum som öppet sommartid. 
Tidtabell för tågtrafiken finns på nbvj.se

 The vintage railway. Many people 
associate Nora with the town’s vintage 

railway – and rightly so. Railbusses and steam 
locomotives depart from Nora Station from mid-June 
to early September. Take a trip to Järle Station or 
Pershyttan via Gyttorp, like many generations have 
done before, and become part of something classic 
and exciting. In the station area you can wander 
around the railway yard among the engine sheds and 
workshops and enter the beautiful station building, 
which houses the tourist center and waiting room. In 
the Goods Warehouse a small museum is open 
during the summer. Visit nbvj.se to see train times.

Visste du att...
Järnvägen mellan Nora och 

Ervalla är Sveriges första normalspåriga 
järnväg för personbefordran. Den invigdes 
med buller och bång år 1856. Järnvägen 
tillkom på privat initiativ och byggdes för 
att frakta järn, malm och kol till och från 

bergslagens bruk och hyttor.
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Manuell chark, färsk fisk, 
butiksbakat bröd,  

salladsbar, festbrickor,  
smörgåstårtor, post

NORA
Öppet alla dagar 

8-21

Storgatan 45, 0587-801 80

NORA BRYGGHUS
Det lilla bryggeriet med 
de stora smakerna!

  Kvarteret Bryggeriet, Brobacken 3 
Tfn. 072-742 65 65
www.norabrygghus.se

ÖPPET 
 Juni, juli och augusti tis–fre 12–18, lö–sö 12–16

Övriga månader lö–sö 12–16

Galleri Victoria
ANTIK & INREDNING

VINTAGE

Erik Andersgården, Pershyttan tel 0707-81 44 46
Skyltat från hyttan

+46 587 15400 
info@lillahotelletnora.se 
www.lillahotelletnora.se

VÄLKOMMEN TILL 
LILLA HOTELLET I NORA

Hemtrevligt boende på
sekelgammalt hotell

Här möts du av personlig 
service, hög kvalitét 

och en välsmakande 
frukostbuffé. Samtliga 
rum har dusch, toalett, 

TV och WiFi. 

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

info@bryggerikrogen.se • Prästgatan 42, Nora

2019
REKOMMENDERAD

www.bryggerikrogen.se  

Nominerade årets  
dryckesupplevelse  
White Guide 2019-20



23

Pershyttan är en av Sveriges bäst bevarade bergsmans-
byar. Området är ett kulturreservat där du kan du ta 
del av hur det gick till när hytta och gruvor var i bruk. 
Det mesta ser ut precis så som det gjorde fram till sista 
arbetsdagen. Hyttan är en av Sveriges mest bevarade 
träkolshyttor och hela området med gruvhål, vattenhjul, 
stånggång och kolhus är värt att upptäcka. Pershyttan 
går utmärkt att utforska på egen hand året om. Besök-
scentret är alltid öppet och berättar på ett pedagogiskt 
sätt om malmbrytningens historia och det finns vand-
ringsstigar med informationsskyltar som hjälper dig 
upptäcka hela kulturreservatet. 

 Pershyttan. Pershyttan is one of Sweden’s most 
well-preserved mining villages. The area is a 

cultural heritage park where you can find out what it was 
like when the foundry and mines were in use. Most of it 
looks exactly as it did up until the last working day. The 
foundry is one of Sweden’s best preserved charcoal 
foundries, and the whole area, with mine pits, waterwheel, 
long wooden driveshaft and charcoal storage building, is 
well worth discovering. The visitor centre, which is always 
open, relates ore mining history in an educational way. 
There also are hiking trails with information signs to help 
you discover the entire cultural heritage park.

Guidad visning av bergsmansbyn 
Lär dig mer om järnframställningen och se vattenhjul, 
stånggång, slaggstenshögar, bergsmansgårdar 
och hytta. 
Visningar ons, fre, sön 1/7–16/8 kl. 15.00
Start vid besökscentret, Pershyttans bergsmansby
Pris: vuxen 80 kr, ungd 10–17 år 40 kr, barn 0–9 år 
gratis.

Guidade visningar i Lockgruvan 
Upplev Lockgruvans bergrum 40 meter under jord 
och hör hur gruvbrytningen gick till i äldre tid. 
Visningar mån–sön 29/6–16/8 kl. 13.00, 
mån, tis, tors, lör 29/6–8/8 kl. 15.00.
Start vid besökscentret, Pershyttans bergsmansby
Pris: vuxen 80 kr, ungd 10–17 år 40 kr, barn 0–9 år 
gratis.

Bergsmansbyn Pershyttan

Visste du att...
I Pershyttan har man brutit malm 

och framställt järn från medeltiden ända 
fram till 1967. Byn var faktiskt ett eget litet 

samhälle där det, förutom bergsmansgårdar 
och torp, funnits skola, handelsbod, 

bönehus, skräddare, skomakare, 
bryggeri, dansbana och Folkets Hus.
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Jerle stad
På 1640-talet drömde Carl Bonde om en kanal 
för transport av järnmalm från Jerle till Mälaren. I 
Jerle ville han bygga en ny stad som skulle befolkas 
av invånarna i Nora och Lindesbergs kyrkbyar. I 
oktober 1642 utfärdades stadsprivilegier för Järla 
Stadh, men det blev inget av planerna. Stadspri-
vilegierna glömdes bort i kommunreformen, vilket 
gör Jerle till Sveriges minsta stad. Här har järnhan-
tering pågått ända in på 1900-talet, men idag 
återstår bara ruiner och slagghögar. Järle kvarn 
och kvarndammen finns bevarad i ursprungligt skick. 
Längs med Järleån finns en vandringstig på 2,5 km. 
Du kan också besöka Svalbo keramik och fika på 
Svalbo Cafè.

 Jerle stad. In the 1640s, Carl Bonde 
dreamed of a canal that could transport iron 

ore from Jerle to Lake Mälaren. He wanted to build in 
Jerle a new town that would be populated by the 
inhabitants of the parishes of Nora and Lindesberg. In 
October 1642, a city charter was declared for the 
new town of Järla Stadh, however the town never 
really developed. The city charter was overlooked in 
the municipal reform, which makes Jerle the smallest 
town in Sweden. 

Upptäck gruvparken 
och Skrekarhyttan  
I Klacka-Lerbergs gruvpark finns lämningar efter en 
lång tids gruvdrift, bland annat gruvhål, provbryt-
ningar, malmtorg och skrotstenshögar. Vid ruinen 
i Skrekarhyttan finns stenväggar, masugnsfunda-
ment, gravar efter vattenhjul, rester efter järnvägar, 
rostugnspipa och mycket annat som hörde till Västra 
Skrikarhytte hytta. I anslutning till hyttruinen finns en 
rundslinga på 1,5 km.

Discover gruvparken and Skrekarhyttan. 
The Klacka-Lerberg Mining Park has remnants 

from a long period of mining operations, including 
mine pits, test mining and places where ore was piled. 
Among the ruins in Skrikarhyttan, you will find stone 
walls, the blast furnace foundation, excavation for the 
water wheel, the furnace flue and many other things 
that belonged to the Västra Skrikarhytte Foundry. Next 
to the foundry ruin is a 1,5 km trail loop. 

Tips!
Upplev byggnadsminnet 

Gyttorp centrum. Bostadsområdet 
byggdes under 50-talet och präglas 

av arkitekten Ralph Erskines högst per-
sonliga formspråk med nytänkande 

och framtidstro. Endast 
5 km utanför Nora.
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Tongivande organist lockar 
storpublik till Nora kyrka.

Guiderna som brinner 
för att berätta om Nora.

De är tre till antalet. Figurerar i tidstypiska kläder. Ändå 
har de inte ett dugg med ”Tre små gummor” att göra
– guiderna Annika Reuter, Magdalena Persson och 
Carina Henningsson.
De är tre vitt skilda personligheter med olika bakgrund 
som träffas på verandan till Göthlinska gården. Annika 
kommer närmast från Stockholm. Carina bodde i Öre-
bro och Magdalena är Norabo.
 – Som guider bär vi ett ambassadörskap för Nora, 
säger Magdalena, som är trions Maria Lang-vetare.
 – Det var så det började, att jag var Maria Lang-
guide. Det har hänt att jag har guidat turister som har 
haft Dagmar Lange som lärare och rektor, säger hon.
 Annika drev tidigare ett företag i Stockholm. Under 
en utflykt med ett nätverk av kvinnliga företagare till 
Nora 1996 föll hon pladask för trästaden.
 – Jag sa, här ska jag bo. Året efter skaffade jag 
boende här, pendlade en tid för att sedan flytta perma-
nent. Det har jag aldrig ångrat. 
 Carina ville bort från storstan Örebro och har funnit sitt 
paradis i ett hus på andra sidan Norasjön.
 – Jag kände direkt att det var rätt för mig. Jag älskar 
Nora och jag älskar turister, och det avspeglas nog i 
mina guidningar. 
 – Jag delar med mig av Nora även när jag inte 
guidar. Det kan vara att ge en besökare en p-skiva. En 
enkel gest som kan bidra till att lyfta besöket här.   

 Att vara guide är i mångt och mycket att spela en 
roll, speciellt i de unika miljöer som Nora och Pershyt-
tan erbjuder.
 – När jag guidar på Göthlinska är det som att jag 
kliver in i en tidskapsel; jag blir ett med platsen och kan 
på det viset förmedla känslan i rummen ännu bättre, 
säger Magdalena.
 De får alla tre mycket positiv feedback för sina guid-
ningar.
 – Det beror nog på att vi brinner för det vi gör och 
att vi låter våra personligheter märkas under guidning-
arna. På det viset säljer vi in Nora, säger Carina.
 Vad är det som utmärker en bra guide?
 – Att man vet vad man pratar om, såklart. Man kan 
få frågor om allt, så det gäller att läsa på hela tiden.
 – Värdskapet betyder också mycket, och att man 
anpassar guidningen efter gruppen. Många är åter-
vändare och kan redan en del om staden. Då får man 
ta hänsyn till det, säger Annika.  
 Att de tre guiderna gillar vad de gör märks när vi ska 
lämna Göthlinska gården. Den är stängd för säsongen, 
men det vet inte paret som är på väg upp på verandan 
för att känna på dörren. Magdalena berättar vänligt 
att gården är stängd och tillägger:
 – Om det var öppet skulle jag gärna guida er.
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Tips!
Cykelturerna är inte skyltade 

men är lätta att hitta runt på. På 
turistbyrån finns kartblad med 

information och beskrivningar som 
hjälper dig att planera dina 

cykelturer.
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På två hjul i 
Bergslagens 
vackra natur.
Norasjön runt 22 km
Turen som helhet är lättrampad och passar 
hela familjen. En vacker tur med omväxlande 
skog, sjö och öppet landskap där du tar du 
dig fram på mestadels asfalt. Gör ett stopp 
vid Rosengården och Lilla Trädgården och 
njut av fika och ljuvliga dofter. Under turen 
har du både staden och sjön i blickfånget 
och på östra sidan väntar en magnifik vy över 
Nora. Utöka turen genom att göra en avstick-
are ”Järle runt”och det blir totalt 27 km.

 Norasjön runt 22 km. The entire route 
involves easy pedalling and is suitable 

for the whole family. A beautiful trail with varied 
forest, lake and open countryside, where you 
travel on mainly asphalt. Make a stop at 
Rosengården and Lilla Trädgården and enjoy 
coffee and sweet scents. During the trip you 
have both the town and the lake in your field of 
vision. Extend the trip by making a detour on the 
Järle Loop, and the distance will total 27 km.

Gruvrundan 27 km
Den här turen går genom gammal berg-
slagsbygd där traktens historia av bergsbruk 
gör sig påmind. Cykelturen är kuperad och 
går på asfalterade vägar. Gör ett stopp vid 
Sågdammen i Striberg och ta ett dopp vid 
badplatsen. Gruvparken i Klacka-Lerberg 
med lämningar av gruvhål och malmtorg är 
en perfekt plats för njuta av den medhavda 
matsäcken. 

 Gruvrundan 27 km. This route goes 
through the old Bergslagen countryside 

which brings to mind the area’s history of 
mining. The bicycle trip is hilly and proceeds on 
paved roads. Make a stop at Sågdammen in 
Striberg and take a dip in the lake. The Mining 
Park in Klacka-Lerberg, with remnants of old pits 
and places where ore was piled, is the perfect 
place to enjoy a packed lunch.

Två Sjöar runt  50 km 
Cykeltur som tar dig runt sjöarna Fåsjön och 
Usken strax norr om Nora. Du cyklar på 
lättrullade och tidvis kuperade vägar på 
både grus och asfalt. Naturen är storslagen 
och under sommaren finns fina ställen att 
bada och fika på. Missa inte ett stopp vid 
Siggebohyttans bergsmansgård. Har du mer 
ork i benen kan du välja att göra Tre sjöar 
runt. Då kompletterar du bara med Norasjön 
och turen blir ca 65 km.

 Två sjöar runt 50 km. This bicycle tour 
takes you around Fåsjön and Usken 

lakes just north of Nora. You ride on somewhat 
hilly roads with easy pedalling through the old 
Bergslagen countryside rich in culture. The 
nature is magnificent, and during the summer 
there are nice places where you can swim and 
picnic. Don’t miss a stop at Siggebohyttans 
Bergsmansgård. If your legs permit, you can 
choose to continue on the Three Lakes Loop. 
In that case you just add Lake Norasjön to the 
route, and the trip becomes about 65 km.

Fler tips på cykelturer hittar du på 
visitnora.se och bergslagen.se

Bergslagens Outdoorkarta
Komplettera med Bergslagens Oudoorkarta, 
som innehåller detaljerad information och 
är bra att ha med sig på cykelturen. Här 
finns också tips på fler rundturer och utflykter 
i Bergslagen. Kartan finns att köpa på turist-
byrån och kostar 90 kr.

Bergslagens Outdoor Map. Pick up 
a copy of Bergslagens Oudoor Map. 

It contains detailed information and is great to 
take with you. You will also find tips on more 
sightseeing tours and excursions in Bergslagen. 
The map can be purchased at the tourist center 
for SEK 90.
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Ångtåget uti Nora

Åk ångtåg på Sveriges äldsta normalspåriga järnväg. 

Ta en tur med 
veterantåg i Bergslagens 
unika miljö med gruvor, 

hyttor och Sveriges 
äldsta stationshus 

i Järle.  

Godsmagasinet i Nora 
är ett museum där 

man kan uppleva vår 
järnvägs intressanta 
historia och miljö.

info@njov.se
www.njov.se

marknad@nbvj.se
www.nbvj.se

 

www.ljusstrak.se

5-6 september
Arts and Cultural events
Öppna ateljéer, program: 5-6/9 
Ljusstråk Samlingsutställning i Bryggeriet: 8/8-6/9

Konst i Bryggeriet
Art exhibitions in The Brewery  

Konst visas i gammal vacker industrimiljö! 

9/5-7/6  Remi Konst om spel 
13/6-2/8 Återträda Samtidskonst 

8/8-6/9  Ljusstråk samlingsutställning 
verk av utställarna i Ljusstråk

Bryggeiret, Brobacken 5 i Nora!   www.nora.se/konstibryggeriet

20 år!

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
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Mountainbike
Med start från Digerberget, Pershyttans besökscenter 
eller Nyttorp i Nora kan du nå ut på tolv olika leder 
om totalt 220 km. Det finns allt från korta, barnvänliga 
leder till tekniska och långa krävande leder. De är 
graderade efter tekniskt svårighet där grönt är lättast, 
följt av blått, rött och till sist svart. Lederna går till störs-
ta delen på fina, historiskt spännande stigar i skogsmil-
jö. Den kortaste leden är 2,8 km och den längsta 
är 38 km. Alla leder går i loopar tillbaka till samma 
startpunkt. Vid Digerberget finns två pumptracks och 
flera teknikhinder. MTB-området i Pershyttan är sam-
manlänkat med Ånnabodas ledsystem. Norrut är det 
endast 50 km till MTB-området i Hjulsjö. Mer info om 
våra mountainbikeleder finns på bergslagencycling.se

 Mountain biking. Starting from Digerberget, 
Pershyttan’s visitor centre or Nyttorp in Nora, 

you can reach 12 different trails for a total of 220 km. 
They range from short, child-friendly trails to technical 
and long demanding trails. They are graded according 
to technical difficulty, with green being the easiest, 
followed by blue, red and finally black. The routes 
mostly pass along excellent, historically interesting trails 
in a forest setting. The shortest trail is 2,8 km, and the 
longest is 38 km. All the trails go in loops back to the 
same starting point. At Digerberget there are two pump 
tracks and several technical obstacles. The mountain 
bike cycling area in Pershyttan connects with Ånnabo-
da’s trail system. Towards the north it is only 50 km to 
the mountain biking area in Hjulsjö. More information 
about our mountain bike trails can be found at 
bergslagencycling.se

Mountainbikekarta. Med vår mountainbi-
kekarta går det lättare att planera dina cykelupple-
velser i Bergslagen. Med kartan hittar du inte bara 
alla MTB-leder i Nora och Pershyttan utan även de 
i Hjulsjö och Ånnaboda. Kartan finns att köpa på 
turistbyrån och kostar 149 kr.

 Mountain bike map. With our mountain bike 
map, planning your cycling experiences in 

Bergslagen becomes easier. With the map you will find 
not only all the mountain bike trails in Nora/Pershyttan 
but also those in Hjulsjö and Ånnaboda. You can 
purchase the map at the tourist office for SEK 149.
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Vandra på 
historiska stigar
Bergslagsleden 
Bergslagsleden är 280 km och indelad i  
17 etapper, som är 7–23 km långa. Leden 
passerar nedlagda gruvhål, gamla finnbyar, 
hyttor och länets största naturreservat Kindla. 
Tre av etapperna, nr. 4, 5 och 6 passerar 
strax utanför Nora. Bergslagsleden har 
även några fina rundslingor perfekta för en 
dagstur. Uskavirundan 12 km, Digerberget 
runt 9 km och Amboberget 14 km ligger alla 
i närheten av Nora.

Bergslagsleden. The 280 km long 
Bergslagsleden is divided into 17 stages 

7–23 km long. The trail passes discontinued 
mine pits, old Finnish villages, foundries and the 
county’s largest nature reserve, Kindla. Three of 
the stages, numbers 4, 5 and 6, pass just 
outside Nora. Bergslagsleden also has some 
nice loops perfect for a day trip. Uskavirundan 
(12 km), Digerberget runt (9 km) and Ambober-
get (14 km) are all in the vicinity of Nora.

Järleån
Järleåns naturreservat ligger i en flera hundra 
tusen år gammal dalgång. Här finns en av 
länets mäktigaste forssträckor och en blom-
sterprakt som är vackrast på försommaren. 
Längs ån finns en vandringstig på 2,5–5 km 
och flera platser för fika och picknick.

Järleån. The Järleån nature reserve is 
located in a long valley several hundred 

thousands of years old. This is one of the 
county’s most majestic stretches of rapids, with 
magnificent displays of flowers that are most 
beautiful in early summer. Along the river there is 
a hiking trail 2,5–5 km long and several places 
for coffee and a picnic.

Stadsskogen
Naturreservatet Stadsskogen bjuder på 
stadsnära vandring längs välmarkerade 
slingor på 3, 5 och 10 km. Vissa delar går 
genom mer än 100 år gammal barrskog, 
yngre och avverkad skog i kuperad mark.

Stadsskogen. Stadsskogen nature 
reserve offers hiking close to town along 

well-marked loops 3, 5 and 10 km long. Some 
parts go through pine forests more than 100 
year old as well as younger and harvested 
forests in hilly terrain.

Kindla
Kindla naturreservat är vildmark, över 900 
hektar stort. I området finns sammanlagt 15 
km strövstigar som gör det möjligt att gå en 
runda på 7–10 km. En del av dem är mycket 
kuperade men ger också utsikter utöver det 
vanliga. I reservatet finns rastplatser, utsiktstorn 
och vindskydd. Högsta punkten är Kindlahöj-
den, 426 m över havet.

Kindla. Kindla nature reserve encom-
passes more than 900 hectares of 

wilderness. There are a total of 15 km of 
footpaths that enable you to make a 7–10 km 
loop. Some of them are very hilly, but they also 
provide extraordinary views. In the reserve 
there are rest areas, a lookout tower and 
windbreaks. The highest point is Kindlahöjden, 
426 m above sea level.

Skärmarbodabergen
I Skärmarbodabergens naturreservat finns 
mängder av grottor och dramatiskt kuperad 
natur att upptäcka och utforska. Skogen är 
gammal och rymmer många sällsynta växter 
och djur. Här finns flera sprickdalar och 
förkastningsbranter som bildades av inland-
sisen. I reservatet finns vandringsslingor på 
mellan 0,5 och 5,6 km.

Skärmarbodabergen. Skärmarboda-
bergen nature reserve has many caves 

and dramatically hilly natural surroundings to 
discover and explore. The forest is old and 
contains many rare plants and animals. It 
includes several rift valleys and fault precipices 
formed by the inland ice sheet. In the reserve 
there are hiking trails 0,5 to 5,6 km long.

Fler tips på vandringsturer hittar du på 
visitnora.se och bergslagen.se
Mer om Bergslagsleden på bergslagsleden.se
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Tips!
Åkerby Herrgård med sitt 

STF-anslutna hotell erbjuder olika 
cykel- och vandringspaket. Åkerby är 
vackert beläget med utsikt över Fåsjön 

och ett bra ställe att utgå från för 
den som vill uppleva Bergslagens 

fantastiska natur. 
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VÄLKOMMEN TILL COOP NORA.
Öppettider: mån-ons 8–21, lör-sön 9–21

H�  � s f� ns � 
fräsch � � ads� r

Vi � r ny� 
 t
bröd � rje � g

Vi gr� � r � glig� 
och � r N� �  go�   e

gr� �   � v� n

Öppettider: mån-ons 8–21, lör-sön 9–21

Vi � r ny� 
 t

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

Bergslagsgatan 82/86, Nora
www.lillatradgardeninora.se
www.rosengardenibergslagen.se

Naturistbad & Camping

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.

Vi erbjuder hembakat!

Kaffebröd • Smörgåsar • Matbröd 
Matpajer

Vi finns i pigslottet på 
Kvarnvägen 7 ut i Nora

Gångavstånd från torget!

Tel: 073-999 86 09
www.slottspigorna.se
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Logi
Lilla Hotellet   
Tfn. 0587-154 00  
Rådstugugatan 14
www.lillahotelletnora.se

Nora Stadshotell   
Tfn. 0587-3114 35  
Rådstugugatan 21
www.norastadshotell.se

Nyhyttans Kurort
Tfn. 0587-871 00 
Nyhyttan, 25 km n Nora 
www.nyhyttanskurort.se

Åkerby Herrgård   
Tfn. 0587-912 10
Åkerby, 8 km n Nora 
www.akerbyherrgard.se

First Camp Nora-Bergslagen
Tfn. 0587-123 61
Nora, 1 km fr centrum
www.firstcamp.se

Gustavsbergs 
Naturistcamping 
Tfn. 073-642 52 82
Nora, 2 km fr centrum 
www.scandinavianaturist.org

Uskavi 
Tfn. 0587-33 00 25
Tre sjöars väg,15 km n Nora 
www.uskavi.se

Vreten
Tfn. 0587-33 01 78
Tre sjöars väg,10 km n Nora
www.vreten.org

Nora Tåghem
Tfn. 0587-146 76  
Järnvägsgatan
www.norataghem.se

Kalle Kamel B&B
Tfn. 070-622 05 17 
Gamla Viker, 15 km sv Nora
www.kallekamel.se

Kungsgatan B&B
Tfn. 070-3545711(kvällstid) 
Kungsgatan 36 H

Ramshyttan B&B
Tfn. 070-665 27 60
Ramshyttan, 11 km s Nora
www.ramshyttan.eu

Skrekarhytte Herrgård B&B
Tfn. 070-372 00 68 
Skrekarhyttan, 13 km sv Nora

Solnäs B&B
Tfn. 0709-182051 (kvällstid)
Rådstugugatan 57

Söderlånggatan B&B
Tfn. 073-835 03 22
Söderlånggatan 13

Tallåsens B&B
Tfn. 073-957 28 33
Dalviksvägen, 2,5 km nv Nora
www.tallasen.se

Grecksåsars Bygdegård
Tfn. 0587-710 11
Grecksåsar, 16 km nv Nora 
www.greksasar.org

Hotellet Dalkarlsberg 
Tfn. 076-855 91 68 
Dalkarlsberg, 16 km sv Nora 
www.hotelletdalkarlsberg.com

Ramshyttans Hästgård
Tfn. 072-200 91 87
Ramshyttan, 11 km s Nora
www.ramshyttanhorsefarm.se

Rum Nora Golfklubb
Tfn. 0587-120 00
Östra Sund, 7 km so Nora
www.noragolfklubb.com

Stugor Lillebo 
Tfn. 0708-465 300 
Parkgatan 3 
www.lillebo-nora.se

Ställplats Skojarbacken
Tfn. 0587-123 61
Tivoligatan 6
www.firstcamp.se

Fler boendealternativ  
hittar du på visitnora.se 

Med reservation för eventuella ändringar.
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28 mars 
Hälsomässa, Nora stadshotell

17 april
Konsert med Kikki Danielsson,  
Nora kyrka

26 april 
Tågsläpp, Nora station

3 maj
Abba-konsert, Nora kyrka

9 maj–7 juni
Remi, konst om spel, utställning i Bryggeriet

17 maj
Vi firar Noras namnsdag

17 maj
Musikkväll på Svalbo, Jerle Stad

23 maj
Antik- & Vintagemässa, Nora torg

23 maj
Byggnadsvård & matmarknad,
Kvarteret Bryggeriet

30 maj
Jerle Stadsfest, Jerle Stad

13 juni–2 augusti
Återträda, utställning i Bryggeriet

12–18 juni 
Nora Kammarmusikfestival

27 juni 
Konsert med Sophie Zelmani 
& Ted Ström och söner, Bryggerikrogen

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

1–4 juli 
Noradagarna, 
Antik- & Samlarmässa, storloppis, 
familjeaktiviteter, minitriathlon med mera

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

5 juli
Musikkväll på Svalbo, Jerle Stad

10–12 juli
SM Golf, H70 & H75, Nora Golfklubb

11 juli 
Konsert med Sator, Bror Gunnar 
& DJ-Kir Royals, Bryggerikrogen

11–12 juli
Bergslagens Loppishelg

18–26 juli  
Kulturveckan i Viker

19 juli
Musikkväll på Svalbo, Jerle Stad

25 juli 
Konsert med Martin Almgren, 
Stiko & Almsenius, Bryggerikrogen

2 augusti
Musikkväll på Svalbo, Jerle Stad

7 augusti 
Konsert med Chris Kläfford
& Julia Jonas, Bryggerikrogen

8 augusti–6 september
Ljusstråk samlingsutställning, Bryggeriet

8–9 augusti
Larsmäss, hantverksmarknad i Järnboås

16 augusti
Musikkväll på Svalbo, Jerle Stad

29–30 augusti 
Nora Marknad

5–6 september 
Ljusstråk, konst- & kulturslinga

12 september 
Norasjön Runt, halvmaraton
Ingår i Bergslagsklassikern

18 oktober
Requiem av Fauré, konsert i Nora kyrka

5–6 december 
Nora Julmarknad

10 december
I Juletid, konsert i Nora kyrka

31 december
Sylvesterloppet, löpartävling

Fler evenemangstips 
hittar du på visitnora.se

Evenemang 2020

Med reservation för eventuella ändringar.
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Stadra Teater – 
Bergslagens vackaste spelplats
Med ett underskönt läge vid den mystiska 
sjön Grecken ligger Stadra 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. På teaterka-
féet Paradiset kan du njuta av kakor och bakverk 
och ett glas vin eller öl i pausen. 

 Stadra Teater. North of Nora, beside Lake 
Grecken, lies the Stadra theatre – the most 

beautiful venue in Bergslagen. Theatre is performed 
here in an old whitewashed barn.

Dollar– en komedi med 
mörka bottnar av Hjarmar Bergman.
Dollar är en av Bergmans lite ovanligare pjäser. 
Hotellet vid Kebnekajses fot där pjäsen utspelar 
sig har en personal som är om sig och kring sig 
och som blandar sig i gästernas förehavanden. 
Här finns de tre paren som söker kärlek och bekräf-
telse och hit kommer Julia Johnstone, amerikanskan 
god för många många dollars. Hon blir en kataly-
sator för längtan, tillkortakommanden och dubbel-
moral men faller själv på eget grepp genom att 
bli passionerat förälskad i en av gestalterna, den 
tilldragande doktor Johansson.

Spelperiod 3 juli–9 augusti onsdag–söndag.
Läs mer på stadrateater.se

Tips!
I Stadras teaterfoajé i 

Storgatubacken kan du inte bara 
köpa biljetter och presentkort. 
Här finns även konstböcker, 

teaterböcker, tidningar, läckra 
teatermasker och annat kul.



Välkommen till 
Nora turistbyrå!

Vad är det bästa med Nora? Det beror 
naturligtvis på vem du frågar. På turistbyrån 
kan du få hjälp att hitta aktiviteter, boende, 
upplevelser och sevärdheter som passar just 
dig. Du kan också boka biljetter, paketresor 
och få tips och idéer för att göra ditt besök i 
Nora till en minnesvärd upplevelse. På turist-
byrån finns broschyrer från destinationer i hela 
Sverige, gratis wifi och publik dator.

Vi finns året om i det vackra stationshuset 
endast 250 m från torget.

Öppettider
1–21 juni 
Mån–fre  09.30–17.00
Lör–sön  10.00–16.00

22 juni–9 aug
Mån–fre 09.30–18.00
Lör–sön  10.00–17.00

10–30 aug
Mån–fre 09.30–17.00
Lör–sön  10.00–16.00

2 jan–31 maj, 31 aug–31 dec
Mån–fre  09.30–12.00, 13.00–16.00

Nora turistbyrå, 0587-811 20
info@nora.se @visitnora
Järnvägsgatan 1, 713 31 Nora
www.visitnora.se

Nora turistbyrå 
är ett tourist center 
auktoriserat av Visita.


