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Välkommen till Nora! 
Nora är Bergslagens lilla sagostad. Alldeles intill 
den glittrande Norasjön, med trånga gränder 
och färgglada trähus hittar du upplevelser runt 
varje krök. 

Det är något visst med Nora. Kanske är det de pittoreska 
omgivningarna och kulturvården. Eller det gammaldags 
som ofta kombineras med nytänk och mod. Eller kanske 
är det alla människor som bryr sig. Om staden, besökar-
na och Bergslagen. 

I Nora finns något för alla. Konst, kultur, friluftsliv och buti-
ker med både nytt och gammalt. Dopp i sjön, dagsfärsk 
glass och historiska miljöer och platser. 

Bland textraderna här i broschyren, möter du några av 
Noras personligheter. Människor som skapar upplevel-
ser och sprider glädje. Alla gör de Nora till en plats att 
besöka. Och återvända till. 

Läs mer om Nora och lär känna stadens
personligheter på visitnora.se

There’s something about Nora, Bergslagen’s 
charming little wooden town. Maybe it is the 

picturesque environment or the harmonization between new 
and old. Or maybe it is the people who care about the 
town, its visitors and Bergslagen. Placed right next to Lake 
Norasjön, with colorful wooden houses and small alleys, 
Nora offers something for everyone. Art, culture, outdoor life 
and shopping. Try outdoor swimming and freshly made ice 
cream or visit historical places and sights. There’s something 
to discover behind every corner.

Fotografer: Frida Edlund, Lars Sjökvist, Karin Foberg, 
Dragan Popovic, Erik Wiklund, Jesper Anhede, Nora turistbyrå m fl. 
Layout: Nora turistbyrå. Art direction: Skogen Grafisk Form. 
Text: Obygden, Nora turistbyrå m fl. 
Ansvarig utgivare: Håkan Ceder, Nora turistbyrå, hakan.ceder@nora.se

Genbank 
för fruktträd
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Besök Tre Trästäder 
Nora i Bergslagen, Hjo vid Vätterns strand och 
Eksjö på småländska höglandet. Tre prisbelönta 
städer med den levande trästaden i fokus.

Ingen av de tre städerna är den andra lik. Nora, Hjo 
och Eksjö har alla sin särskilda karaktär. Ändå har de 
mycket gemensamt. Grunden för samarbetet mellan 
städerna är att alla fått utmärkelsen Europa Nostra för 
arbetet med att bevara och vårda den unika bebyg-
gelsen och kulturmiljöerna. Här finns den genuina små-
stadskänslan från en annan tid bevarad och levande.

Nora tilldelades utmärkelsen Europa Nostra 1993 
”För det framgångsrika genomförandet av ett långt och 
komplicerat projekt som bevarat staden Noras historiska 
och kulturella miljö vilket inkluderar trähusen, industrimin-
nena och järnvägen till Pershyttan.” Nora har dessutom 
fått pris för Församlingshemmet (2002) och Gyttorps 
Centrum (2002).

Gör en trästadsklassiker och besök alla tre!
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. Read 
more about the three wooden towns at tretrastader.se

Nora

Hjo

Eksjö

Ladda ner Tre Trästäders app 
och följ med Cattus på upp-
täcktsfärd i trästaden! Gratis 
att ladda ner där appar finns.
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Att besöka Nora är som att kliva in i ett museum, 
men med skillnaden att här är allt på riktigt. Staden 
lever med sin historia, och är idag en av Sveriges 
mest välbevarade småstäder. Trähusens fasader och 
de trivsamma gårdarna är alla detaljer som påmin-
ner om hur livet var förr. 

Noras gator är utlagda i det klassiska rutnätet och 
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 bergsmännen för 
att göra upp planer och avsluta affärer. 

Följ med på en guidad stadsvandring
Med en guidad tur genom staden kan du lära dig 
mer om historien om staden, järnvägen, bergsmän-
nen och andra personligheter. enkelt på visitnorSe aktuella tider och 
boka enkelt din guidning på visitnora.se!

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 the18th 
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. 

En välbevarad trästad
Kullersten, skvallerspeglar och träkåkar. Upptäck Nora 
– den levande och historiska trästaden i Bergslagen.

Tips!
Upptäck trästaden på egen hand. 
Hämta en stadsvandringsfolder på 
turistbyrån i stationshuset och strosa 

i din egen takt! 

Vill du upptäcka mer finns foldrar 
även för Maria Langs Skoga 

och bergsmansbyn Pershyttan.
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Familjen Göthlins borgarhem från senare hälften av 
1800-talet ser ut precis som när det donerades till 
staden av yngsta dottern Ingrid (d. 1961). Här har 
tiden stått stilla. Som besökare får du uppleva och 
fascineras av prylar och detaljer som vittnar om fa-
miljen Göthlins intressen. Här finns prov på Fröken 
Ingrids intresse 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. Titta in i gårdens vagnslider 
där det finns ett litet museum om Nora. Utställ-
ningen berättar stadens historia med bakgrund i 
järnframställningen.

Drop in på Göthlinska gården 
Kika in i huset och upptäck svunna tider. Gården är 
öppen för besök vissa dagar under sommaren. Se 
aktuella dagar och tider på visitnora.se!

 The Göthlin family’s burgher 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. During a guided tour, you can experience 
details that attest to the family’s interests. You will find 
samples of Miss Ingrid’s avid interest in China painting 
and also art, photographs, furniture, toys and 
decorative objects dating from the 17th century 
onwards. The beautiful garden overlooking Lake 
Norasjön is open to visitors. 

Tips!
Besök Göthlinska gårdens 

trägård i april och upplev det vackra 
blå havet av Scilla Sibirica. Lökarna 

kom troligtvis per post från sonen 
Gustafs fru i Uppsala och plantera-

des i trädgården 1917.

Där tiden stått stilla
Besök ett unikt museum och lev dig in i hur livet kunde se ut för en borgarfamilj runt 
förra sekelskiftet. Göthlinska gården är en välbevarad tidskapsel, mitt i Nora.
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Maria Langs Nora
Nora är en förlaga till deckardrottningen Maria 
Langs fiktiva stad Skoga. Och det syns både här 
och var i staden. Dagmar Lange, som hon egentli-
gen hette, växte upp i Nora 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.
Sommartid kan du besöka Deckarvagnen vid statio-
nen med Maria Lang-antikvariat och miniutsällning. 

Upptäck Skoga under en guidad mordvandring!
Missa inte den spännande mordvandringen med 
berättelser från Langdeckarna och Maria Langs liv. 
Se marialang.se för datum och tider. 

Maria Lang’s Nora. 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. Her stories 
have even been made into popular films. 

Alntorps Ö
Alntorps ö är en populär plats under sommarmå-
naderna. Med båten M/S Plaskus, som avgår 
från strandpromenaden i Nora, når du under 
juni–augusti Alntorps Ö. Här kan du svalka dig 
med ett dopp i sjön, fika, spela minigolf, upptäcka 
genbanken med fruktträd eller bara njuta av Nora 
från sjösidan. För de minsta finns en trollstig och vill 
du utforska ön finns en 3 km lång rundslinga. 

 Alntorp Island. During the summer you can 
take the M/S Plaskus boat to Alntorp Island. 

Swim, 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 walk a 3 km loop. 

Tips!
Ta en tur till Lilla Trädgården 

strax norr om Nora. En handels- 
trädgård med ett stort utbud av väx-
ter och trädgårdstillbehör. Handla 

säsongens blommor, inspireras 
och ta en fika i caféet. 
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Kvarteret Bryggeriet hittar du strax utanför stads-
kärnan, på promenadavstånd från torget. Industri-
miljöerna från 1800-talets senare del rymmer nu 
kreatörer inom konst, kultur, hantverk, mat och dryck.

I Bryggerihuset tillverkades det bayersk öl fram till 
1950-talet. Och doften av malt och humle hänger 
kvar än idag. Byggnaden är i stort sett oförändrad 
sedan dess och höjer på många ögonbryn med sin 
arkitektur. Idag rymmer den mäktiga lokalen spän-
nande konst. Från maj till september visas samtida 
utställningar på fyra våningar. 

I Kvarteret Bryggeriet finns Björk Kafé & Skafferi 
och restaurangen Bryggerikrogen. Pausfika eller en 
god helkväll med förstklassig mat, det är upp till dig. 
Kvarterets två mikrobryggerier Nora Brygghus och 
Apex Brewing Company brygger kvalitetsöl som 
kan njutas på restauranger i Nora med omnejd.

I området hittar du ateljéer och verkstäder där 
du kan träffa lokala hantverkare och konstnärer. 
Glaskonst, smedja, återbruk, textilverkstad och 
trädesign är bara några exempel på vad du kan 
upptäcka i området. 

Kvarteret Bryggeriet har genomgått en ordentlig 
omställning och varsam renovering. Byggnaderna i 
området uppfördes mellan 1890 och 1950. Här till-
verkades bland annat stubintråd och tjära. Arkitektu-
ren är strakt präglad av det tidiga 1900-talets ideal. 

Kvarteret Bryggeriet 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 in the old Bryggerihuset.

Det kreativa kvarteret Bryggeriet
Driv, glöd, konst och kultur.  
Allt och lite till hittar du i Noras kreativa kvarter – Bryggeriet. 
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”Att det var mordvandringar som 
jag skulle ärva och syssla med,
 det kunde jag inte ana!” 
– Ove Hoffner
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Ove Hoffner är den ständigt aktuelle Nora-
bon som outtröttligt fortsätter att skådespela 
och underhålla. Ofta i moster Dagmar 
Langes ära. 

Han tar emot i Deckarvagnen. Den gamla tågvag-
nen intill turistbyrån och den glittrande Norasjön. I 
tågvagnen visas rekvisita, planscher och böcker ur 
Dagmar Langes, alltså Maria Langs, långa karriär. 
Ove visar utställningen och berättar om sin mosters 
liv och berömmelse. Men livet har inte alltid varit 
Nora. Ungdomens år tillbringades till sjöss och efter 
det blev resorna otaliga.

– Här sitter jag vid Norasjön och kan inte låta bli att 
tänka på Nya Zeeland. Och den där lilla ön i Indo-
nesien. Men när jag var där, kunde jag aldrig låta 
bli att tänka på Nora och Norasjön, berättar Ove.

Mordvandringar i mosters fotspår
Mordvandringarna är populära i Nora. Tillsammans 
med vetenskapsjournalisten och Maria Lang-exper-
ten Anette Rimònt, guidar och iscensätter Ove Maria 
Langs karriär. Rätt som det är, hoppar Ove fram och 
uppträder med en dramatiserad scen ur någon av 
böckerna.

– Jag växte upp med Dagmar och min mormor och 
vi stod varandra väldigt nära. När jag blev större satt 
vi i båten här ute på sjön och bollade idéer till deck-
arna. Senare var jag ofta med på filminspelningarna 
som allmän hjälpreda. Men visst är det lite konstigt 
att moster gick och blev en byst, säger Ove och 
syftar på statyn vid Noras strandpromenad. 

– Jag kan stå där och tala med henne ibland. Och 
jag minns så väl när hon dog, att jag lovade henne 
att något ska jag försöka ta över och få att leva 
vidare. Men att det sen var mordvandringar som jag 
skulle ärva och syssla med, det kunde jag inte ana, 
säger Ove och skrattar gott. 

Oves plats på jorden
I år blir det inget utomlands. Ove smider nya planer, 
nu ska han ge sig in i barnboksbranschen med 
huvudet fullt av idéer och historier. Och Nora är ju 
alltid Nora. 

– I sann deckaranda är jag nog förgiftad av Nora. 
Det här kommer alltid vara min plats på jorden.

En showande globetrotter 
med hemlängtan
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Gör din egen 
antikrunda!
Gillar du antikt, vintage och retro? 
Välkommen till himmelriket för loppisälskare.

Fyndsugna har mycket att hitta i Nora. Både i och utanför 
staden finns loppisar, byggnadsvårdsbutiker, antikviteter 
och kuriosa. Alla butiker har, precis som Nora, sin allde-
les egna personlighet. Här kan du hitta allt från antika 
möbler och lampor, till keramik, roliga manicker och 
vintagekläder. Så ta på dig fyndglasögonen och gör din 
alldeles egen antikrunda!

Nora Diversehandel
För många är det en nostalgitripp att komma in i Nora 
Diversehandel. I Ylwas charmiga butik vid torget finns 
något för alla. Kika runt bland möbler, lampor, kläder, 
husgeråd, grejer och manicker från förr. 

Noraskogs Antik & Byggnadsvård
I den linoljedoftande butiken på Storgatan erbjuder 
Fredrik och Anders både kunskap och inspiration! Här 
hittar du traditionella byggnadsvårdsprodukter, 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 Pershyttan Lockgruvegård, 
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. Här hittar du inred-
ning, antikviteter, vintagemode och presantartiklar. 

Mer info om butiker, loppisar och second hand 
i Nora med omnejd hittar du på visitnora.se
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Noras gator bjuder in till att ”gå på stan”. Strosa 
kullerstensgatorna fram och upptäck små butiker 
inrymda i de gamla trähusen. Stanna till vid torget 
och ta en paus innan du promenerar ned till sjön. 
En loppis där, ett café där. Här finns inga stora 
kedjor, varje butik har sin egen personlighet och 
utbud – precis som förr i tiden. Och framför allt, här 
finns tid för personlig service och småprat.

Nora är en liten stad, med ett stort utbud. I stads-
kärnan kan du hitta det mesta du behöver. Med 
ögongodis och fynd bakom varje gathörn. Besök 
ostbutiken med den kunniga personalen, spana in 
en ny servis i bosättningsaffären, kika på skor och 
kläder eller utrusta cykeln inför sommaren. Shoppa 
ekologiskt, inredning och blommor eller fynda på 
någon av alla loppisar. Förläng gärna upplevelsen 
av Nora genom att stanna en natt eller två.

Handelsstaden Nora anordnar evenemang och 
mötesplatser året om. Storloppis och familjeaktivi-
teter under Noradagarna, julmarknad, torghandel 
och den anrika Noramarken. 

Läs mer på handlainora.se och se vad 
2021 har att erbjuda. 

Nora’s shops are gathered in the town center, 
just like in the old days. There are no chain 

stores, but each individual shop has its own personality 
and range of products, such as antiques, interior 
design and clothes. Here there is time for personal 
advice and small talk. Nora is a small town with a 
wide range of products. Shop interior design, clothes 
and shoes or delicacies. Or visit the flea markets for a 
more retro feel selection.

Personliga butiker i Nora
Välkommen till en unik stadskärna, med mysiga butiker 
och äkta småstadskänsla. Här är varje dag en Noradag!

Visste du att...
Leon. Sandbergs Bosättningsaffär 

är en av Sveriges äldsta familjeägda 
affärer. Sedan starten 1859 är det 

familjen Sandberg som har tagit hand 
om butiken, och idag är det de fjärde 

och femte generationerna som 
driver familjearvet vidare. 
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Välkommen till Åkerby Herrgård!
Naturnära bra boende vid Fåsjön, norr om Nora, i magiska Bergslagen. 

Uteaktiviteter; vandring, cykling. Boendepaket.
God hemlagad mat för fest och vardag. Öppet varje dag året om.

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

Stuga uthyres, 2+2 bäddar. 
700 kr/natt, 4000 kr/vecka.

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

PIZZA-SALLAD-KEBAB-GRILL

VÄLKOMMEN TILL
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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

Stark Indiska 
Älvstorpsvägen 8, tfn. 0587-100 30

Bergslagsgrillen
Bergslagsgatan 9, tfn. 0587-137 91

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

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

*Säsongöppna restauranger
/Open during summer

Tips!
Upplev högklassig mat och 

service på Bryggerikrogen som  
sedan tre år är med i White Guide. 
Råvarorna är närodlade, vinet natur-

ligt och ölen kommer gärna från 
kvarterets mikrobryggerier.

Med reservation för eventuella ändringar.
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Fikastaden
Hemgjord glass, hälsoboll eller en klassisk 
budapestbakelse? Det är aldrig långt till gott 
fika i Nora. Intill kullerstensgator, med milsvid 
utsikt över Bergslagen eller puttrande kreativitet i 
Kvarteret Bryggeriet. Låt dig väl smaka!

Do you crave a Swedish fika? Many places 
serve freshly made pastries, and the beautiful 

surroundings make the coffee taste even better.

Björk Kafé & Skafferi
Kvarteret Bryggeriet, tfn. 073-061 54 17

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, tfn. 073–840 01 61
www.noraglass.se

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

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

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

Pershyttans Tågcafé* 
Bergsmansbyn Pershyttan, tfn. 070-202 47 35
www.tagcafe.se

Selma G*
Borgmästargatan 1, tfn. 073-844 07 00 
www.noraglass.se

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

*Säsongöppna caféer/Open during summer

Med reservation för eventuella ändringar.
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Visste du att...
När Selma Gerdin startade 

glassfabriken 1923 var det våfflan 
som spelade huvudrollen och glassen 

var blott ett tillbehör. Hon grädda-
de ”wofflor” och rullade dem till 

glasstrutar.

Varje sommardag finns tre nyrörda smaker att 
välja bland. Vanilj, hasselnöt och en för dagen 
unik smak. Glassen är gjord från grunden enligt 
hemligt recept samma dag som du äter den. Fyll 
en klassisk våffla eller bägare. Eller varför inte testa 
Bergslagens bästa, Pelle Pajas eller Jubileumsbä-
gare? Glassen säljs i kiosken på Glasstorget samt 
hos Strandstugan och Selma G, som båda ligger 
längs strandpromenaden.

Since 1923 residents of Nora and visitors have 
been able to enjoy freshly made delicious ice 

cream . During the summer days, NoraGlass offers 
three flavors – vanilla, hazelnut and a special flavor of 
the day. NoraGlass makes their ice cream from scratch 
according to a secret recipe on the same day the ice 
cream is served. The ice cream is sold in the kiosk on 
Glasstorget and at Strandstugan and Selma G, both 
located along the shore walk. 

Vilken smak väljer du?
NoraGlass är den dagsfärska delikatessen som tillverkats sedan 1923. 



18

Fredrik Cederlund & Karin Einarsson, Café Da Capo
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Da Capo är det klassiska konditoriet som är 
Noras naturliga mötesplats. För människor 
utifrån, lokalbor och faktiskt, en gång i tiden, 
för de nuvarande ägarna.

Innanför dörrarna möts man av värme och fulla 
diskar av godsaker. Här trängs klassiska och högt 
älskade godbitar som biskvier, bakelser, tårtor och 
färska smörgåsar.

Karin och Fredrik är inne på sitt sjunde år som ägare. 
Fredrik gav upp sitt kringflängande liv som säljare 
och började jobba i föräldrarnas café. Karin började 
som prao-elev på Da Capo i nionde klass, för att 
sedan bli fast anställd i caféet efter skolan slutat. Det 
var här de möttes för tio år sedan, blev kära och 
bildade familj. Efter några år tog de tillsammans över 
som ägare.  

Turister och trogna stammisar 
Turisterna är många och det är inte sällan som de får 
peka ut sevärdheter och svara på frågor om bygden. 
Stammisarna är många och är så pass mycket stam-
misar, att de skapar oro om de uteblir. 

– Några kommer varje morgon och hjälper mig att 
bära ut skylten och sätta upp flaggorna. Om de inte 
dyker upp, blir jag orolig att något hänt, säger Karin. 
Och Da Capos funktion som en mötesplats i Nora 
blir aldrig så tydlig som i de fall då caféet fört 
människor varandra närmre. 

– Några kommer in varje morgon och äter sin fru-
kost, ensam vid ett bord. Efter ett tag ser man att två 
plötsligt sitter bredvid varandra. Vi har många som 
blivit vänner här, berättar Karin. 

Kvalitet som håller över tid
Utbudet är klassiskt, med välgjorda bakverk och 
hemlagad lunch. Ibland kommer det säsongsbase-
rade uppstickare i disken. Men inget vinner över ma-
zarinerna, bakelserna och den egenkomponerade 
hallontårtan. Rena och enkla smaker, med hantverk 
och finess i grunden. 

– Den traditionella stilen börjar tyvärr försvinna. Men 
folk blir glada av att hitta den där prinsesstårtan eller 
budapestbakelsen. Utan vår budapest, ja då skulle 
det bli ramaskri här, säger Fredrik och skrattar. 

Den goda mötesplatsen i Nora

”Vi har många som 
blivit vänner här.”
- Karin Einarsson, 
Café Da Capo
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Naturistbad & Camping
Campa, hyr rum/stuga, bada, sola och lär känna 

naturismen på ett naturligt sätt.
Ca 2 km från Nora torg.

Tfn. 073-642 52 82  ~   www.gustavsbergscamping.se

info@bryggerikrogen.se • Prästgatan 42, Nora 
www.bryggerikrogen.se 

Restaurang • Pub • Uteservering 
Möten • Kontorshotell

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

NORA BRYGGHUS
Det lilla bryggeriet med 
de stora smakerna!

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

+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. 
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Upptäck Noras veteranjärnväg! Ånglok och 
rälsbuss avgår enligt tidtabell från stationshuset från 
mitten av juni till slutet av augusti. Res som förr och ta 
en tur till Järle station, eller Pershyttan via Gyttorp. På 
stationsområdet kan du vandra runt på bangården 
bland lokstallar och verkstäder. Det vackra stations-
huset som rymmer turistbyrån har fortfarande kvar 
väntsalen med biljettlucka. I Godsmagasinet finns ett 
litet museum som är öppet sommartid. Besök nbvj.se 
för att se tidtabell och boka biljetter.

Enjoy the vintage railway! Steam locomotives 
and rails busses depart from Nora station from 

mid-June to early September. Become a part of 
something classic, and take a trip to Järle or Pershyttan 
via Gyttorp, just like many generations have done 
before. In the station area you can wander around the 
railway yard among engine sheds and workshops. Visit 
the beautiful station which houses the tourist center and 
waiting room. In the goods warehouse a small museum 
is open during summer. For timetable, visit nbvj.se

Visste du att...
Järnvägen mellan Nora och 

Ervalla är Sveriges första normalspåri-
ga 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.

Ta en tur med ångloket
Veteranjärnvägen och Nora Station är spännande för både stora och små. 
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Jerle stad
Upptäck den bortglömda staden. 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 och i oktober 1642 utfärdades 
stadsprivilegier för Järla Stadh. Men det blev 
inget av planerna. Stadsprivilegierna glömdes 
bort i kommunreformen, vilket gör Jerle till Sveriges 
minsta – och kanske mest bortglömda – stad. Här 
har järnhantering 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 vand-
ringstig på 2,5 km. Missa inte ett besök på 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 a 
new town in Jerle, populated by the inhabitants of 
Nora and Lindesberg. In 1642, a town charter was 
declared for the town of Järla Stadh. However, the 
town never developed. Jerle is now Sweden’s smallest 
town, since the charter was never revoked.

Upptäck gruvparken 
och Skrekarhyttan  
Upplev hur gruvdriften fungerade! I Klacka-
Lerbergs gruvpark finns lämningar efter en lång 
tids gruvdrift, bland annat gruvhål, provbrytningar, 
malmtorg och skrotstenshögar. Vid ruinen i Skrekar-
hyttan finns stenväggar, masugnsfundament, gravar 
efter vattenhjul och mycket annat som hörde till hyt-
tan i Västra Skrikarhytte. 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 Skrekarhyttan, you will find stone 
walls, the blast furnace foundation 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 präg-

las av arkitekten Ralph Erskines 
högst personliga formspråk med 

nytänkande och framtidstro. 
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En bevarad träkolshytta
Upplev historien på nära håll med gruvhål, vattenhjul, stånggång och kolhus.

Bergsmansbyn Pershyttan är en av Sveriges bäst 
bevarade bergsmansbyar. Området är ett kulturre-
servat som går utmärkt att utforska på egen hand 
året om. Här kan du ta del av hur det gick till när 
hytta och gruvor var i bruk, det mesta ser ut precis 
som det gjorde fram till sista arbetsdagen. Den 
ståtliga hyttan är en av Sveriges bäst bevarade 
träkolshyttor.

I Pershyttan har man brutit malm och framställt järn 
från medeltiden ända fram till 60-talet. Byn var ett 
eget litet samhälle där det, förutom bergsmansgår-
dar och torp, funnits skola, handelsbod, bönehus, 
skräddare, skomakare, bryggeri och dansbana.
  
Natur- och kulturstigen tar dig runt i området och 
berättar byns historia. Vandra längs den historiska 
stigen och lär dig mer om dåtidens malmbrytning 
och vardagsliv.

Följ med på en guidad vandring i bergsmansbyn
Lär dig mer om järnframställningen och se vattenhjul, 
stånggång, slaggstenshögar, bergsmansgårdar och 
hytta. på visitnor           Se aktuella tider och boka enkelt din 
guidning på visitnora.se! 

 Pershyttan is one of Sweden’s most well-pre-
served 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 area.
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Golfa i lantlig idyll 
Med Norasjön i sikte och omringad av härlig 
bergslagsnatur hittar du Nora Golfklubb med 
restaurang. Banan med 18 hål är utlagd i ett 
öppet och böljande landskap med inslag av skog 
och vattendrag. Golfa en dag, stanna en helg 
eller boka golfklubbens golfpaket. Här finns goda 
möjligheter för att utveckla ditt golfspel, såväl för 
nybörjare, som van. Boka en privat- eller grupplek-
tion, eller anmäl dig till klubbens nybörjarkurs. 

Nora Golf Club offers an idyllic golfing 
experience. Surrounded by magnificent 

nature and with a view over Lake Norajön, the 
18-hole golf course evokes elements of picturesque 
countryside. The course offers a challenge to amateurs 
and professionals alike. And after working up your 
appetite you can visit the golf club’s restaurant. Golf 
for a day or stay for a weekend

Å-promenaden 
Upplev 3 km av det bästa med Nora! Utgå från 
strandpromenaden vid stationen och strosa slingan 
längs Hagbyån, till bryggerikvarteret, och över sta-
dens gator. Under turen passerar du minnesmärken, 
kultur och konst. Stanna gärna till och upptäck 
lokalt hantverk, delikatesser, mysiga fik, kyrkan och 
träbebyggelsen. 

Discover Nora with a 3 km promenade. 
Start by the station and follow along the 

brook Hagbyån, pass the culture district Bryggeriet, 
and carry on towards the city center and the shore 
walk. During the walk you’ll pass landmarks, culture 
and art. Be sure to take breaks to discover local 
handcrafts, delights and cozy cafés. 
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Friluftsliv i Nora
Att vara i Noratrakten är att möta naturen på nära håll. 
Från gator och torg, till grönska och skog på ett ögonblick. 
Upptäck allt från bekväma rundslingor, till mer utmanande 
sträckor längs Bergslagsleden. Det finns många vackra 
ställen att pausa på och utsikter som fastnar i minnet. 

Bergslagsleden 
Passera nedlagda gruvhål, gamla finnbyar, hyttor och 
en utsikt som får dig att tappa andan. Etapperna 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 12,5 km ligger alla i närheten av Nora. 

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

Kindla naturreservat
Upptäck vildmarken! I naturreservatet finns strövstigar, 
rastplatser, utsiktstorn och vindskydd. Vissa passager är 
mycket kuperade, men ger också utsikter utöver det vanli-
ga. Missa inte Kindlahöjden, 426 m över havet. 

Skärmarbodabergens naturreservat
I Skärmarbodabergen finns mängder av grottor och dra-
matiskt kuperad natur att upptäcka och utforska. Skogen 
är gammal och rymmer många sällsynta växter och djur. 
Vandra slingor, upp till 5,6 km och upptäck sprickdalar 
och förkastningsbranter bildade av inlandsisen. 

Stadsskogens naturreservat
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.

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

Close to nature. From bustling streets to serene 
forests, nature is just a stone’s throw away from the 

town center. Discover everything from comfortable walks to 
more demanding trails along the Bergslagsleden, or visit 
one of Nora’s many nature reserves. 
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Sandra Almer Carlson, Almsan Health & Performance
Elin Duberg, My Own Yoga
Katarina Rönnbacka Nybäck, Bike in Bergslagen
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Modet, drivet och passionen. Tre egenskaper 
som förenar tre starka entreprenörer i Nora. 
Sandra, Elin och Katarina sätter Nora på kar-
tan med cykling, friskvård och rörelseglädje.

Elin Duberg, Sandra Almer Carlson och Katarina 
Rönnbacka Nybäck har alla skapat sig sina egna 
yrkesområden. Utifrån personlighet och passion. 
Med driv, envishet och en stor skopa mod. 

Yogan blev en befrielse
Elin växte upp i Nora med dansen som största intres-
se. Men med tiden tröttnade hon på att studera sig 
själv in i detalj. Hon reste, bodde på andra ställen i 
Sverige och världen. På vägen fann hon yogan. Nu 
håller hon klasser med företaget My Own Yoga.

– Det var en sådan befrielse. Plötsligt föll allt på 
plats. För mig innebär livet här i Nora att välja ett 
sunt och lugnt liv, berättar Elin. 

Från hobby till yrke
När cyklingen, i form av mountainbike, kom in i 
Katarinas liv blev hon fast. Och snabbt flöt det över 

i arbete. Med det egna företaget Bike in Bergsla-
gen, jobbar Katarina nu som utvecklingskonsult inom 
cykling och turism, utbildare och lägeranordnare.

– Jag brinner för att utveckla både cyklingen 
som sport och turistmål. När näringsliv, turism och 
markägare samarbetar blir det riktigt bra. Och idag 
är Nora och Pershyttan ett av de mest populära 
cykelområdena i Sverige, berättar Katarina. 

Småstaden framför storstaden
Sandra har fler ben i sin verksamhet. Som personlig 
tränare, massör, kostrådgivare och löpcoach under 
namnet Almsan Health & Performance, hjälper 
hon människor med friskvård, träning och anordnar 
uppskattade cykelläger. I butiken Vélo Performance 
i Nora, säljer hon och maken Per cyklar och servar 
både tävlingscyklar och stadscyklar. 

– Här i Nora skapas personliga relationer till 
kunderna, på ett helt annat sätt än i en storstad. Den 
känslan uppskattar jag. Kunderna kommer för att de 
vill, inte för att just den tiden passar i schemat. 

Med människan 
och välmåendet i fokus

”För mig innebär livet här i Nora 
att välja ett sunt och lugnt liv.”
- Elin Duberg, My Own Yoga
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Upplevelser med puls
Ta cykeln och svischa fram längs vackra och histo-
riskt spännande stigar i skogsmiljö. Med start från 
Digerberget, Pershyttans besökscenter eller Nyttorp 
i Nora kan du nå ut på tolv olika MTB-leder. Alla 
med olika tekniska svårigheter och längd. Van 
MTB-cyklist eller barnfamilj på äventyr – här finns 
något för alla! Teknikbanor hittar du i Pershyttan och 
43 km norrut, i Hjulsjös MTB-område. 

Vår mtb-karta gör det lättare att planera din tur! 
Se alla MTB-leder i Nora/Pershyttan, Hjulsjö och 
Ånnaboda. Kartan finns att köpa på turistbyrån i sta-
tionshuset. Besök bergslagencycling.com för leder 
och mer information.

MTB in Nora! Starting from Digerberget, 
Pershyttan’s visitor centre or Nyttorp in Nora, 

you can reach 12 different trails for a total of 220 
km. The trails range from short and child-friendly to 
technical and demanding. Plan your cycling 
experience in Bergslagen using a MTB map of the 
trails in Nora/Pershyttan, Hjulsjö and Ånnaboda, 
available for purchase at the tourist office. More 
information about mountain bike in Bergslagen 
can be found at bergslagencycling.com

Må bra i Nora
Det finns få småstäder som har ett så stort utbud av 
wellness och yoga som Nora. Ta chansen till total 
avkoppling under din vistelse här. Njut av spabe-
handlingar och välgörande massage. Boka ett 
yogapass och sträck ut dig i de anrika salarna på 
Nora Stadshotell. Prova på SoundYoga, upptäck 
MediYoga, healing eller varför inte ett gongbad. 
Utomhus, inomhus, enskilda behandlingar eller 
klasser tillsammans med andra – för nybörjaren och 
den vana. Upptäck aktörer, workshops och events i 
välmåendets tecken på visitnora.se

Wellness. Nora might be small but the town 
houses many wellness and yoga entrepre-

neurs. Take the chance to indulge in a spa treatment, 
a massage, or maybe book a yoga class. There are 
many ways to enjoy a peaceful vacation in Nora. 
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På två hjul i 
Bergslagens natur
I trakten kring Nora slingrar sig landsvägar och grus-
vägar fram – genom skogar, öppna landskap, längs 
glittrande sjöar och förbi kulturhistoriska platser. Passa 
på att komma Nora närmre och upptäck trakterna på 
två hjul. Längs vägarna hittar du fina utsiktsplatser, mysi-
ga fik, badplatser och loppisar. Kartor över cykelturerna 
finns att hämta på turistbyrån!

Norasjön runt 22 km
Turen är lättrampad och passar hela familjen. Du möter 
skog, sjö och öppet landskap, mestadels på asfalt. Under 
turen har du både staden och sjön i blickfånget och på 
östra sidan väntar en svårslagen vy över Nora. Finns 
orken, gör en avstickare på 5 km runt Järle.

Gruvrundan 27 km
Upplev Bergslagsbygden där traktens historia av 
bergsbruk gör sig påmind. Cykelturen är kuperad och 
går på asfalterade vägar. Gör ett stopp vid gruvparken 
i KLacka-Lerberg och njut av utsikten över Fåsjön.

Två Sjöar runt 50 km 
Ta dig runt de vackra sjöarna Fåsjön och Usken strax 
norr om Nora. Lättrullade och tidvis kuperade vägar på 
både grus och asfalt. Naturen är storslagen och under 
sommaren finns fina ställen att bada och fika på.

Örebro till Nora 37 km
Det går utmärkt att cykla från Örebro till Nora. Och i 
Nora finns många platser att upptäcka och charmas av. 
Varför inte göra en minisemester under semestern? Kom-
binera cykelturen med övernattning och middag i Nora.

Komplettera med Bergslagens Outdoorkarta! 
Kartan innehåller detaljerad information och är bra att 
ha med sig på cykelturen. Här finns också tips på fler 
rundturer och utflykter i Bergslagen. Finns att köpa på 
turistbyrån för 90 kr.

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

Get acquainted with Nora by bike. Pedal 
through Bergslagen’s forests and countryside, 

along shimmering lakes and places rich in culture and 
history. Along the way you will discover breathtaking 
views, cozy cafés and flea markets. 

Tips!
Utgå från Åkerby Herrgård, ett 

naturnära och cykelvänligt boende 
med direkt anknytning till cykeltur-
erna Två sjöar runt och Gruvrun-
dan. Nära till vandring, sol, bad 

och naturäventyr. 
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Manuell chark, färsk fisk, 
butiksbakat bröd,  

salladsbar, festbrickor,  
smörgåstårtor, post.

NORA
Öppet alla dagar 

7-22

Storgatan 45, 0587-801 80

4-5 september 
Konst • Konsthantverk • Kultur  

”Öppna ateljeer” 10-17   

Programpunkter hela helgen

Samlingsutställning   
Verk av alla deltagare i Ljusstråk presenteras. 

Konstlotteri.

7/8-5/9 i Bryggeriet, Brobacken 5, Nora

www.ljusstrak.se

Arts and Cultural events

In Nora and surroundings

4 to 5 September

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

Konstpaus.Fika.
Shoppa.Hantverk.
Wow.Kulturmiljöer.
Strosa.
Äta.
Njut.

Välkommen till Noras
kreativa kvarter.
Prästgatan 27–29, Nora.
kvarteretbryggeriet.se

Öppet året om för kurser, konferenser 
samt läger och vandrarhemsboende. 

Allt detta med självhushåll i alkoholfri miljö.

Öppet sommartid v. 27-32 med 
camping, vandrarhem, loppmarknad, kiosk, 
uthyrning av båtar samt konstutställningar.

Bokning & info: 
070-292 74 09 www.vreten.org

Vretens Kurs- & lägergård 
vid Fåsjön i Öskevik.
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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

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 

Logi

Med reservation för eventuella ändringar.
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”Hotellet är en mittpunkt 
och naturlig mötesplats i Nora.”
- Anne Andersson, Nora Stadshotell
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Uppför trappen och in i foajén. Pampig tak-
höjd och historia som sitter i väggarna. Både 
nytt och gammalt, fiktivt och verkligt. Och 
mycket riktigt. Där över receptionsdisken till 
Nora Stadshotell hänger skylten med texten 
”Skoga Stadshotell”. 

– Den blev kvar sedan filminspelningarna 2012, 
då Maria Langs filmer spelades in här. Vi montera-
de ned skylten från fasaden och tyckte det var kul 
att sätta upp den här. Det är många frågor, kan 
du tro, säger Anne Andersson och skrattar. 

Varsam renovering 
Anne Andersson är kvinnan som för tjugo år 
sedan blev hotellägare, bara sådär. Efter att ha 
jobbat både på Lilla Hotellet och Nora Stadshot-
ell, kändes inte steget så stort att ta. 

– Hotellet byggdes 1878 och är en anrik bygg-
nad. Vi har med varsam hand renoverat under 
tiden. Det var milt sagt eftersatt när vi kom in i i 
bilden. Vi har hela tiden jobbat med de medlen vi 

har och sett till att kunna behålla driften under tiden, 
berättar Anne när hon visar runt i salar och rum. 

Från mord till bröllop
Nora Stadshotell är ett signum för staden. Mitt på 
torget tronar byggnaden, ovanligt stor för en liten 
stad. En mötesplats under århundraden och än 
idag.

– Det är definitivt en mittpunkt och en naturlig mö-
tesplats i Nora. För lokalborna som vet att vi finns 
här, med luncher och à la carte, till affärsresenärer 
som tar den extra omvägen för våra sköna sängar. 
Och visst har vi en och annan Maria Lang-entu-
siast också, säger Anne och låser upp dörren till 
rum 13.  

För i Maria Langs roman ”Vår sång blir stum” 
begås ett mord på Skoga Stadshotell. Nu är 
rummet inrett i 50-talsstil, för de som vill leva sig in 
i sin favoritdeckare. På våning två väntar en annan 
filmisk känsla. Den imponerande Bergsmanssalen, 
med oändlig takhöjd, takmålningar och en enorm 
kristallkrona är en saga i sig. 

Med känsla för det lilla extra
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Bergslagens Friluftshelg
En helg för dig som längtar efter att 
komma ut i naturen. Den 13–16 maj 
har Destination Bergslagen samlat 
naturupplevelser och turer för dig 
som vill vandra, cykla, paddla och 
mycket annat. Packa ryggsäcken, ta 
med dig familjen eller bästa vännen 
och kom hit! 

Vi firar Noras namnsdag
Alla som heter Nora borde ha en 
namnsdag att fira, därför har vi 
återinfört Noras namnsdag den 
17 maj. Nora turistbyrå och Nora 
Köpmannaförening vill fira alla 
namnsdagsbarn, så de som heter 
Nora kan besöka turistbyrån för att 
få sin namnsdagspresent.

Bergslagens Loppishelg
Helgen 17–18 juli fylls Bergslagen 
med loppisar för dig som gillar 
att fynda och återbruka, leta efter 
gömda skatter och fynda stort. Passa 
även på att njuta av de vackra om-
givningarna och äta gott på kaféer 
och restauranger.

Bergslagens Vandringshelg
Vandra i mystiska skogar och längs 
slingrande stigar med spår från 
hyttor och gruvor. Den 11–12 
september är det vandringshelg i 
Bergslagen. Vandra på egen hand 
eller med guide på våra natursköna 
leder eller rundslingor.

Kulturslingan Ljusstråk
Den 4–5 september är det dags för 
Ljusstråk. En konst- och kulturslinga 
där bygdens konstnärer och konst-

hantverkare tar emot i öppna ateljéer 
och du kan njuta av utställningar, ord 
och musik. Besök samlingsutställning-
en i Bryggeriet redan i augusti för att 
hitta inspiration inför din runda.

Konst & utställningar
I Nora finns flera konstgallerier med 
utställningar. Besök galleriet i Leon. 
Sandbergs Bosättningsaffär eller 
Nora konsthall. I bryggerikvarteret 
hittar du Gallerikorridoren där Ted 
Ström och Anders Wallén är verk-
samma, och i det gamla brygghuset 
hålls det sommarutställningar.

Friluftslivets år
2021 är friluftslivets år. För att hylla 
detta har Svenskt Friluftsliv och Na-
turvårdsverket skapat projektet ”Luften 
är fri”, med målet att väcka intresse 
för friluftslivets värden. Som en del av 
detta kommer Noras lokala projekt, 
Friluftsliv i Nora under året anordna 
olika aktiviteter för att ge friluftslivet 
ett lyft och få ut naturovana i naturen.

Hur blir det med Noradagarna 
och Noramarken? Den som väntar 
på något gott väntar aldrig för 
länge. Noradagarna med antik-
mässa, storloppis och familjedagar 
återkommer 2022. Och då kan för-
hoppningsvis de tre små gummorna 
återigen gå på marknad uti Nora.  

Titta in på visitnora.se och 
bergslagen.se för uppdaterad 
information om årets evenemang.

På gång i Nora 2021
Marknad eller inte, fröjdas i Nora kan man göra varje dag. 
Staden har öppet året om och bjuder på en mängd olika 
natur- och kulturupplevelser. Här har vi lyft fram ett urval av 
händelser att se fram emot.
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Med ett sällsynt vackert läge vid den mystiska sjön 
Grecken ligger Stadra Teater. På scenen i den vitkal-
kade ladugården har, bland många andra, Gustaf 
Fröding, Agnes von Krusenstjerna, Gunnar Ekelöf, 
Hjalmar Bergman, Selma Lagerlöf och August 
Blanche gestaltats. Välkommen till ett kulturcentrum 
och en levande teaterscen, mitt på landsbygden. 
Förutom teateruppsättningar, anordnar Stadra Tea-
ter familjeföreställningar, programkvällar, guidningar 
och konstutställningar. På teaterkaféet Paradiset kan 
du njuta av kakor och bakverk och ett glas gott.

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
I år planerar Stadra Teater att sätta upp Dollar – 
en av Hjalmar Bergmans lite ovanligare pjäser. 
Det blir den tredje, och avslutande, föreställning-
en under temat Hjalmar Bergman. Hotellet vid 
Kebnekajses fot, där pjäsen utspelar sig, har en 
personal som minst sagt blandar sig i gästernas 
förehavanden. Här finns de tre paren som söker 
kärlek och bekräftelse. Hit kommer Julia Johnstone, 
amerikanskan god för många dollars. Hon blir en 
katalysator för längtan, tillkortakommanden och 
dubbelmoral men faller själv på eget grepp ge-
nom att bli passionerat förälskad i en av gestalter-
na, den tilldragande doktor Johansson. 

Läs mer och boka biljetter 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.

Teater vid Stadra
Stadra teater är en kulturoas mitt på landet. Här möts teater, kultur och 
natur och skapar en idyllisk träffpunkt för upplevelser, sinnesro och inspiration. 



Välkommen till 
Nora turistbyrå!

Samtal, frågor, tips och biljetter. Kom in till 
turistbyrån för en pratstund om din vistelse 
i Nora! 

På turistbyrån kan du få hjälp att hitta aktiviteter, 
boende, upplevelser och sevärdheter som pas-
sar just dig. Du kan också boka biljetter, guidade 
visningar och få tips och idéer för att göra ditt 
besök i Nora till en minnesvärd upplevelse. 

Här hittar du broschyrer från destinationer i hela 
Sverige, gratis wifi och publik dator. Vi finns året 
om i det vackra stationshuset, 250 m från torget.

Öppettider
31 maj–27 juni 
Mån–fre  09.30–17.00
Lör–sön  10.00–16.00

28 juni–15 aug
Mån–fre 09.30–18.00
Lör–sön  10.00–17.00

16–29 aug
Mån–fre 09.30–17.00
Lör–sön  10.00–16.00

2 jan–30 maj, 30 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 Turistcenter 
auktoriserat av Visita.

Med reservation för eventuella ändringar.


