GRUPPRESEGUIDE 2021
för arrangörer och företag
Tips på besöksmål,
visningar, aktiviteter,
mat och fika.
Vi hjälper till att
skräddarsy er resa
i Bergslagen.

www.bergslagen.se
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Besöksmål
Visningar
Aktiviteter
Nora
Hällefors/Grythyttan
Lindesberg
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Bergsmansbyn Pershyttan

Göthlinska gården

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

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

Under turen förekommer branta trappor, men
den kan anpassas efter gruppens förutsättningar.

Bokning & info:
Nora Turistbyrå tfn: 0587-811 20,
e-post: info@nora.se, www.visitnora.se

Rundvandring i en av Sveriges bäst
bevarade bergsmansbyar. Lär er mer om
hur järnframställningen gick till och se
vattenhjulet och stånggången, slaggstenshögar och bergsmansgårdar. Under
vandringen görs ett spännande besök i
hyttan som står kvar som den lämnades
efter sista blåsningen år 1953.

Bokning & info:
Nora Turistbyrå tfn: 0587-811 20,
e-post: info@nora.se, www.visitnora.se
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Konst i Bryggeriet

Kvarteret Bryggeriet

Lockgruvan

Intressanta utställningar med konst i
vackert gammalt bryggeri i Nora –
ett av Konstrum Bergslagen.
Maj–september: REMI – samtidskonst
om spel, NoraArt sommarutställning och
Ljusstråks samlingsutställning (försmak av
kulturslingan Ljusstråk 4–5/9).
Bokning & info:
Nora kommun, Elin Sörman
Tfn: 0587-812 94, e-post: elin.sorman@nora.se
www.nora.se/konstibryggeriet
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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.

I Kvarteret Bryggeriet kan du besöka
öppna ateljéer och verkstäder. Här kommer du nära tillverkningen och kan shoppa
lokala hantverk och delikatesser direkt från
hantverkarna själva. Njut av förstklassig
mat, dryck och fika på områdets restaurang eller café. Från maj till september
visas konstutställningar på fyra våningar
i det gamla Bryggerihuset, vilket också är
områdets landmärke.
Bokning & info:
Kvarteret Bryggeriet
Ordf Agneta Wågman, tfn: 076-363 66 82
www.kvarteretbryggeriet.se

Upplev Lockgruvans bergrum 40 meter
under jord. Lockgruvan är en av Bergslagens 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,
e-post: info@nora.se, www.visitnora.se
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Mordisk vandring

Stadra Teater

Stadsvandring

Verklighetens Skoga heter Nora. Överallt
i staden har Maria Lang låtit människor
falla offer för lömska mördare i sina deckare. 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 2 500 kr inkl. moms
Bokning & info:
Ove Hoffner tfn: 070-621 28 98, 0587-103 05
www.marialangoffice.se

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 vackraste 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,
e-post: info@stadrateater.se
www.stadrateater.se

Upptäck trästaden Nora under en tur på
gator med tidstypiska hus, kullersten och
skvallerspeglar. Nora fick stadsprivilegier
år 1643 och har idag kvar en välbevarad trähusbebyggelse från 1700- och
1800-talen. Hör historien om staden,
järnvägen, bergsmännen 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,
e-post: info@nora.se, www.visitnora.se
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50–talslägenheter

Björskogsnäs

Grythytte Qwarn

50-talslägenheter inredda i tidstypisk stil
En arbetarbostad och en tjänstemannabostad. Att få kliva över tröskeln och förflytta 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: 0591-644 77,
e-post: turist@hellefors.se
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Besök gården och torpet som Ernst Kirchsteiger 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: 0591-644 77,
e-post: turist@hellefors.se

Kvarnen som fortfarande mal ekologiskt,
stenmalet mjöl är även gårdsbutik, galleri
och café sommartid. Handla med ett
matminne från Grythyttan t ex Grythytte
Qwarns knäckebröd och andra
delikatesser från Bergslagen. Njut av
kaffe och hembakat i anrik miljö vid
kvarnen och vattnet. B&B i lugn och ro
erbjuds i Herrgården.
Bokning & info:
Kristina Henricsson tfn: 070-587 00 00
www.herrgardenigrythyttan.se

12

13

Hällefors Hembygdsgård

Hällefors Skulpturparker

På Hällefors Hembygdsgård finns totalt 16
byggnader med utställningar och gamla
bruksföremål. I föreningens arkiv finns
gamla bilder och dokument, med möjlighet
till släktforskning. Hedmansgården har sju
möblerade rum och kök. Det finns även lokstall, vagnslider och brandbilsgarage. På
gården finns en gammal smedja utrustad
med härd och bälg. Snickarpersgården
är byggd på nuvarande plats i början av
1800-talet.
Visning efter överenskommelse 800 kr/grupp
Fika kan köpas för 50 kr/person

I Hällefors finns tre konstbesmyckade
bostadsområden att besöka:
Millesparken med den näst största
samlingen av Carl Milles verk utanför
Stockholm, Polstjärnan där vår tids
främsta skulptörer och keramiker finns
representerade och Mästarnas Park en
konstsamling med 12 skulpturer av nu
ej levande svenska skulpturmästare t ex
Katedralen av Arne Jones. Besök dem på
egen hand och lyssna på de ljudfiler som
finns tillgängliga.
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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: 0591-644 77,
e-post: turist@hellefors.se

Bokning & info:
Hällefors Turistbyrå tfn: 0591-644 77,
e-post: turist@hellefors.se
www.krokborn.se
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Sikfors Herrgård

Skräddartorp

Vandring i Grythyttan

Pris: 1695 kr per person i dubbelrum.
I priset ingår övernattning, trerätters middag,
frukost och berättelser från Bergslagen.
Gruppstorlek 12–16 personer

Öppet juni–augusti
Visning efter överenskommelse

Pris: 395 kr/person

Bokning & info:
Tfn: 072-236 88 48, 070-546 81 06
www.helleforshembygdsforening.se

Njut av nutid och dåtid på Sikfors Herrgård. Vi erbjuder en välsmakande måltid
av regionala råvaror, sköna sängar att
sova i och en härlig frukost. Till det
berättelser i brasans sken; spännande
historier med Lasse Forss om bergsmän,
troll och folk från Bergslagen.

Bokning & info:
Sikfors Herrgård tfn: 0591-151 15,
e-post: info@sikforsherrgard.se
www.sikforsherrgard.se

Skräddartorp är en välbevarad bergsmansgård från år 1644 med ursprung i
den skogsfinska kulturen. Gården består
av 14 st byggnader, bl a loftbod, rökbastu, ria och hemlighuset. Huvudbyggnaden har vägg– och takmålningar från
tidigt 1700-tal. Kaffestuga med hembakt
bröd.

Bokning & info:
Grythyttans Hembygdsförening,
Åke Granberg tfn: 070-630 95 58
www.hembygd.se/grythyttan

Guidad vandring med berättelser om
Grythyttans historia, kultur och natur.
Se tidstypiska byggnader och tak med
skiffer från trakten. Vandringen avslutas
med en smaktallrik, bestående av delikatesser från Bergslagen, vid Grythytte
Qwarn eller Herrgården beroende på
gruppens storlek. Vandringen tar 1 1/2
timme i lättillgänglig terräng.
Bokning & info:
Kristina Henricsson tfn: 070-587 00 00
www.herrgardenigrythyttan.se
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En får tacka

Pappersbruksmuseet

Perssons Magasin

I Danshyttan norr om Lindesberg tillvekas
Sveriges enda fårglass, En får tacka.
På gården finns ett 40-tal tackor. En får
tacka fårglass passar laktoskänsliga såväl
som ägg- och mjölkproteinallergiker. Vi
erbjuder en unik fikastund med fårglass
och kaffe i idyllisk gårdsmiljö. Till glassen
berättar Björn om gårdens verksamhet,
djuren och glassen. Har ni ont om tid kan
vi servera glass i färdiga portionsbägare.

Kontakta oss för guidning

Besök Perssons Magasin i V Löa, en av nio
Sverige-favoriter du inte ska missa. Konsthantverk, konstutställningar, loppis i tre
lokaler, gårdsbutik med lokalt mathantverk
samt trädgårdsbod. Trädgården är öppen
för en stunds avkoppling. Kafé Vita Stugan
serverar lättare lunch och hembakat fika.
Passa även på att besöka Löa hytta, en
välbevarad järnhytta.

Bokning & info:
Tfn: 070-380 92 63, e-post: bjorn@danshyttan.se
www.enfartacka.se

Bokning & info:
Frövifors Pappersbruksmuseum
Tfn: 0581-372 09
www.froviforsmuseet.com

Bokning & info:
Perssons Magasin
Tfn: 070-627 14 94
www.perssonsmagasin.se
www.loaby.se
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Siggebohyttan

Stupan

Äventyrsgolfen i Lindesberg

Siggebohyttans Bergsmansgård är en av
de mest storslagna bergsmansgårdarna
från Bergslagens storhetstid. Vi erbjuder
visning i mangårdsbyggnaden, ett
förmöget bergsmanshem från mitten av
1800-talet eller en tur med guide till det
gamla gruvområdet i skogen.
Bokade grupper maj–september.
1 100 kr/ grupp upp till 15 personer
2 200 kr/grupp upp till 30 personer
Fika i Kaffestugan erbjudes mot extra kostnad
Bokning & info:
Siggebohyttan tfn: 019- 602 87 11,
e-post: bokning@olm.se
www.olm.se

6

Välkommen till Frövifors Pappersbrukmuseum, årets arbetslivsmuseum! Upplev
pappersepoken i maskinhallens orörda
fabriksmiljö och utforska våra förpackningsutställningar. Skapa i papper! Upptäck
papprets möjligheter i sommarens papperskonstutställning. I år fortsätter vi även visa
vår publiksuccé På Tapeten.

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

En 18-håls äventyrsanläggning där ni
spelar bland vattenfall, grottor och fina
blommor. Utmana familjen eller vännerna på en runda golf som ni avslutar
med en god glass i glasscaféet. Sitt i
paviljongen med porlande vatten som
avslappnande avslutning på dagen.

Bokning & info:
Äventyrsgolfen i Lindesberg, tfn: 073-202 36 92,
e-post: goldminegolf@gmail.com
www.4aventyr.se

Välkommen
till Bergslagen!
Du håller i din hand vår Gruppreseguide för 2021. Vi
vill göra det så enkelt som möjligt för er som planerar
en resa till vår fantastiska plats i Sverige. Vi hoppas att
Bergslagen med sin unika historia, vackra natur och kulturlandskap kan locka er att resa hit. I guiden har vi valt
att samla visningar och besöksmål på ett överskådligt
sätt med beskrivning och en markering på kartan. Välj
själva utefter ert behov platsen för kaffe- eller matpaus.
Är ni på jakt efter ett boende under en flerdagstur
kontaktar ni bara oss för förslag. Vi lovar att vårt Bergslagen kommer att bjuda på upplevelser ni kanske inte
hade förväntat er.
Då vi verkar i mycket speciella tider just nu är det viktigt
att vi alla följer våra och myndigheternas instruktioner.
Förutsättningarna för att ta emot grupper kan förändras
beroende på läget med Covid-19 och de restriktioner
som finns. Vi kommer att göra allt för att ditt besök i
Bergslagen blir en trygg upplevelse.

BEHÖVER DU TIPS
OCH IDÉER FÖR
DIN RESA I
BERGSLAGEN?
Kontakta vår
gruppresespecialist
Maria på Nora turistbyrå.
Tfn: 0587-811 20
E-post: info@nora.se
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Karta &
avståndstabell
Avstånd i Bergslagen
Lindesberg – Nora
Lindesberg – Hällefors
Lindesberg – Kopparberg
Hällefors – Kopparberg
Nora – Kopparberg
Nora – Hällefors

25 km
80 km
40 km
45 km
50 km
50 km

25 min
70 min
40 min
40 min
50 min
50 min

Avstånd till Bergslagen

22

Borlänge – Bergslagen
Eskilstuna – Bergslagen
Göteborg – Bergslagen
Jönköping – Bergslagen
Karlstad – Bergslagen
Norrköping – Bergslagen
Stockholm – Bergslagen
Uppsala – Bergslagen
Västerås – Bergslagen
Örebro – Bergslagen

120 km
90 km
320 km
250 km
130 km
155 km
200 km
180 km
100 km
40 km

120 min
80 min
240 min
190 min
110 min
150 min
140 min
140 min
80 min
40 min

Mat & fika
Boende
Nora
Hällefors/Grythyttan
Lindesberg
Kopparberg

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

26 Pershyttans Tågcafé
Sommarcafé i tågvagn från 1927. Njut
av hembakat fika, glassrätter och mat på
närproducerade råvaror i historisk bergslagsmiljö. Stor uteservering.

www.cafedacapo.se
Tfn: 0587-148 00

www.tagcafe.se
Tfn: 070-202 47 35

25 Nora Stadshotell
Klassiskt stadshotell vid torget i centrala
Nora. Serverar dagens lunch, middag
samt för- och eftermiddagsfika.
Uteservering sommartid.

27 Åkerby Herrgård
Vi serverar lunch, fika och middag. A la
carte, buffé, catering och måltidsarrangemang efter önskemål. Restaurang med
utsikt över Fåsjön. Uteservering sommartid.
Kombinera gärna med boende.

www.norastadshotell.se
Tfn: 0587-31 14 35
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www.akerbyherrgard.se
Tfn: 0587-912 10

28 Grythyttans Gästgivaregård
En av Europas bästa vinkällare, riktigt god
mat och personliga hotellrum i byggnader
från 1600-talet.
www.grythyttansgastgivaregard.se
Tfn: 0591-633 00

29 Guldkringlan
Klassiskt konditori i Grythyttan, etablerat
1928, med hembakt bröd och bakverk av
högsta kvalitet.
www.guldkringlan.se
Tfn: 0591-24 28 20

30 Loka Brunn
Naturskönt beläget spahotell, etablerat
1720. I restaurangen serveras moderna
klassiker till lunch och middag.
www.lokabrunn.se
Tfn: 0591-631 00

31 Måltidens Hus
I Måltidens Hus serveras vällagad lunch
på vardagar. Byggnaden var Sveriges
paviljong vid världsutställningen i Sevilla
1992.
www.maltidenshus.com
Tfn: 0591-340 40

32 Bergsgården
Hotell i grönskande sekelskiftesmiljö,
med utsikt över sjön Råsvalen. Serverar
kaffe och måltider enligt önskemål. Nära
gruvhistoriska områden. Sittplatser för
50–60 personer.
www.bergsgardenhotell.se
Tfn: 0581-415 00, 070-33 00 928

33 Lindesbergs Stadshotell
Hotell- och vandrarhemsboende på ett av
Sveriges äldsta stadshotell. Serverar lunch
och middag till slutna sällskap.
www.lindesbergsstadshotell.se
Tfn: 0581-124 50

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

35 Bångbro Herrgård
Servering av kaffe, lunch och middag
för grupper i genuin bergslagsmiljö
intill Bångbro Kanal. Plats för ca 60
personer.
www.bangbro.se
Tfn: 0580-120 00
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Gilla oss på Facebook
facebook.com/ibergslagen
Följ oss på Instagram
@ibergslagen

Destination Bergslagen
Tfn: 0581-120 50, e-post: info@bergslagen.se

www.bergslagen.se

