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Nora stad

Obelisken är fylld med malm.
Grunden för all järnframställning. I obeliskens närhet
finns lämningar efter Älvstorps hytta nedlagd 1633.
Den ligger vid den lilla bäckfåran Lärkesån.
Nora låter sin småstadscharm förflytta dig till en
annan tidsepok. Flanera runt i den vackra trästaden
vid Norasjön. Stadskärnan har en rutnätsplan från
1643. Husen är från 1700- och 1800-talen med många
fina stadsgårdar, gårdsmiljöer och enklare bebyggelse.
Stanna till lite extra vid Göthlinska gården, ett borgarhem från 1800-talet, där tiden stått still. Sitt i trädgården, njut. Passa på och läs en bok av stadens egen deckarförfattarinna, Maria Lang.
I Nora stad och i dess närhet finns ett stort antal konstnärer och konsthantverkare, små affärer och matställen. Nora konsthall ligger i biblioteket och är fylld med
konstupplevelser året runt. De renoverade industribyggnaderna i kvarteret Bryggeriet
erbjuder både industrihistoria, utställningar, ateljéer, butiker och verkstäder. I Nora
finns flera skulpturer utplacerade, bland annat så möter du Lejonporten på vägen till
Nora torg.
Vill du veta mer om Nora? Besök Nora Turistbyrå, i stationshuset. Härifrån gick
Sveriges första normalspåriga järnväg för persontrafik 1856. Idag kör föreningen Nora
Bergslags Veteran-Jernväg ånglok och rälsbuss till Järle, Pershyttan, Gyttorp, Vikersvik och Bofors. Att känna doften av stenkolsrök är något alldeles extra.
Hela järnvägsområdet blev byggnadsminnesförklarat 2006. Nora, Pershyttan och
Nora Bergslags Veteran-Jernväg har fått Europa Nostra pris, ett internationellt pris för
bra byggnads- och kulturminnesvård. Nora har även fått pris för församlingshemmet
samt för Gyttorps centrum.

Malen, rastplats

Obelisken är fylld med ‑ vatten, ett viktigt element för Bergslagens vattenkraft och för transporter av malm och järn. När du kommit så här långt efter vägen har du mött svindlande vackra utsikter och scenerier. Nu
kan du stanna till en stund, njuta och bara vara. Bergslagens natur är fantastisk.

Här bjuds god mat, teater, konst, natur och
kulturupplevelser utöver det vanliga.
Kultur- och Måltidsväg 244, startar vid rastplatsen Bergslagsporten, Skärmarboda och
sträcker sig norrut genom både Nora och Hällefors kommuner. Bergslagsporten ligger
efter Bergslagsdiagonalen, väg 50 mellan Örebro och Lindesberg.
Vid Bergslagsporten står konstnären Peter Ekströms obelisk av slaggsten. Den har inspirerat projektet att placera åtta obelisker vid utvalda platser utmed vägen. Obeliskerna är
fyllda med material som symboliserar varje plats och vår bergsbrukshistoria.
Följ obeliskerna, de guidar dig norrut längs länsväg 244, Kultur- och Måltidsväg 244.

Bergslagsporten. En rastplats året runt. Turistinformationen är bemannad under sommaren. Ta en promenad till fornborgen Tista borg, i fint väder ser du flera mil ut över landskapet. Mitt emot Bergslagsporten ligger Skärmarbodabergen. Här finns fyra uppmarkerade stignät med minst 250 spännande grottbildningar och höjder med enastående utsikt.

Carl von Linné

gjorde sin Västgötaresa 1746. På återresan tillbaka mot Uppsala reste han förbi Stadra på vägen mellan Grythyttan och Nora. Han nämner inte
Stadra, men Käringeborn (Kärvingeborn), sjön Greken och Greksåsa.

Kärvingeborn.

Mellan sjöarna Halvarsnoren och Lundsfjärden ligger Kärvingeborn. Här har funnits hammare och två hyttor. Den sista hyttan blåstes ned 1860.
Järnmalmen togs från Högbornsfältet och Holmgruvan.
I Kärvingeborn var visdiktaren och musikern Gunde Johansson lanthandlare från
1942 till slutet av 1940-talet. I den miljön fann han motiv till sin soffliggande filosof i
Torparvisan, Kalabaliken i Kallkällan och Bussvisan. I Kärvingeborn startade han sin
grupp Gundes mexikaner. Gunde bildade också Dan Andersson Sällskapet.

Älvestorp. Byn ligger vid Svartälven och är belägen intill Högbornsfältet, ett gruvfält med anor från medeltiden. Gruvbrytningen upphörde i början av 1900-talet. Älvestorps herrgård uppfördes 1752 av Wilhelm Hising. Nobelpristagaren i kemi 1926,
Theodor Svedberg vistades på herrgården under sin uppväxttid.

Tips! Åk vidare västerut och besök Loka. Loka brunn

har varit kurort ända sedan 1720 och fick kungliga privilegier 1759. Hit kom kungar för att dricka brunn,
bota migrän och koppla av.
Beläget mitt i den trolska bergslagsskogen är Loka
brunn en kraftkälla för historia, möten, avkoppling
och rekreation.

Pershyttan Obelisken är fylld med kol. Ända sedan 1300-talet har män-

niskor brutit malm och tillverkat järn i Pershyttan.
Gruvorna tillhör de äldsta i Sverige och bär spår av
olika brytningstekniker. Besöksgruvan Lockgruvan är
ett exempel.
Pershyttan är Sveriges bäst bevarade träkolsmasugn.
Den står där stor, röd och magnifik bredvid den lilla
Smygarebäcken. Det stora vattenhjulet, som levererade
kraft genom stånggångens armar, får vem som helst att
häpna. Bergsmännen bodde närmast hyttan, arbetarna
bodde i små torp i byns utkanter.
I Pershyttan finns kunniga guider som berättar om byns historia och tar dig med
på visningar av hytta och gruva. Pershyttan är ett unikt minnesmärke från Bergslagens
storhetstid och invigdes 2005 som Örebro läns första kulturreservat, Gamla Pershyttans bergsmansby.
På hyttbacken arrangerar hembygdsföreningen Noraskog midsommarfirande. Under sommarhalvåret finns restaurang och café Kalasexpressen i två renoverade restaurang- och cafévagnar från 1927.

Grythyttan Obelisken är fylld med skif-

fer och en installation i stengods av konstnären Birgitta Watz. Symbol för skifferverk och måltid.
Här, vid slutet av sjön Södra Torrvarpen ligger
Grythyttan, måltidens Mekka. Grythyttan hade stadsprivilegier mellan åren 1641-1682. Trähusbebyggelsen
är präglad av 1700- och 1800-talen.
Hyttruinen i Grythyttan ligger precis invid obelisken. Hyttan startade troligen någon gång under 1300talet och blåstes ned 1883.
Skräddartorp, hembygdsgården i Grythyttan har
sitt ursprung i den skogsfinska kulturen. Det är en välbevarad kringbyggd bergsmansgård från 1644. Gården
är högt belägen med en vacker utsikt över sjön Torrvarpen. Huvudbyggnaden har vägg- och takmålningar
från tidigt 1700-tal.
Grythyttan är riksbekant tack vare Carl-Jan Granqvist. Han byggde upp gästgiveriet under 1970- och 1980-talen och har gjort Grythyttan till ett absolut måste. Idag
blomstrar det anrika gästgiveriet vidare, fyllt av måltidsuppleveser.
Ett annat kännemärke för Grythyttan är stålmöblerna. Sitt ner och upplev det
ljuva gunget, en mild sommarkväll, i en grythyttestol.
Hela Grythyttan är ett kluster och stimulans för alla sinnen. Obelisken står vid
Måltidens Hus i Norden, skapad av Magnus Silfverhielm, ett centrum för mat, dryck
och måltidens form. Här finns en restaurang, en shop med anknytning till det kulinariska och Grythyttans turistbyrå.
I Grythyttan finns även restauranghögskola och Nordens första kokboksmuseum.
Det är uppbyggt kring restaurangmannen Tore Wretmans unika kokbokssamling.
Museet har även världens äldsta tryckta kokbok i sin samling.
Intill Måltidens hus ligger Grythyttans Qwarn, med anor från tidigt 1600-tal, idag
en utställningslokal och butik.
Bara några få kilometer norrut ligger ett mycket speciellt kulinariskt företag, Grythyttan vin där skogens bär, men även björksav förädlas till exklusiva bärviner. I Grythyttan finns också en konjakskatedral.

Gyttorp Obelisken är fylld med kalksten.

I Gyttorp fanns tidigare kopparhytta och kalkstensbrott. Kalken gick bland annat till Pershyttan. Nils
Stormstyckegjutare och Nils Lodgjutare var med och
göt kanoner på kronobruket i Gyttorp under 1600-talet. Kanonerna levererades till Stockholm, men även
till Nyköping och Örebro slott.
I början av 1800-talet växte området fram i samband med att ett krutbruk byggdes
på platsen. Omkring 1920 flyttade Alfred Nobels fabriker från Vinterviken i Stockholm till Gyttorp. Dynamit har sedan tillverkats fram till slutet av 1900-talet.
Idag är Gyttorp mer känd för sin, sedan 1998 byggnadsminnesförklarade bebyggelse. Det är arkitekten Ralph Erskine som har ritat de mycket speciella husen. Ett
genomtänkt samspel mellan form, färg och detaljer. Husen är byggda mellan åren
1948-1961 som tjänstebostäder för anställda vid dåvarande Nitroglycerinaktiebolaget.
Sjön Vikern sträcker sig ända in i samhället. Här kan du både bada och har du ett
fiskekort kan de fiska. Gå längs med den vackra strandpromenaden i kvällssolen och
njut en stund i Nobelparken. Gå en guidad tur bland husen eller övernatta i en 1950tals lägenhet. Gyttorps byalag vet mer.

Fogdhyttan, Nor, Västgöthyttan, Blexberg.

Karta och inspiration

Fyra byar efter vägen med

Hällefors Obelisken är fylld med järnstål

många hyttlämningar, gruvhål och äldre bergslagsgårdar.

från Ovako Steel, som symbol för järnhanteringens
slutprodukt.
En gång i tiden var Silvergruvan, norr om Hällefors Sveriges näst största silverfyndighet. Silver bröts
här så sent som 1977. Men här finns lämningar efter
brytningen under 1600- och 1700-talen. Fyndigheten
överträffades bara av gruvorna vid Sala. Den först bofaste i Hälleforsbygden, Simon Finne byggde sig ett
torp år 1590 i Storsången. Sonen, Göran Simonsson upptäckte fyndigheten år 16341635. Han behöll sin hemlighet fram till år 1638 då han, på en ölstämma i Filipstad
berättade om fyndet. Gruvorna blev grunden för sockenbildningen 1645.
Hembygdsgården i Hällefors är en bergsmansgård från 1700-talet. Gården består
av en fin samling gamla byggnader med loftbod, smedja och stall fyllda med bruksföremål från trakten.
Krokbornsparken, Sveriges äldsta folkpark, blev byggnadsminnesförklarad 1996.
Den började anläggas 1796 av bergsrådet Detlof Heijkenskiöld, ägare till Hällefors
bruk, som en folk- och nöjespark för de anställda. Anläggningen speglar upplysningstidens ideal om frihet, jämlikhet och broderskap.
Hällefors ligger vid sjön Torrvarpen. Orten har omvandlats från en ren bruksort
till ett Mekka för den som uppskattar design och form. Verksamheten i Formens Hus
är en länk mellan industri och formgivning. De permanenta utställningarna visar designhistoria från hela 1900-talet och här finns också två tidstypiskt inredda 1950-talslägenheter. Vill du veta mer? Besök Hällefors turistbyrå som ligger i Centrumhuset
tillsammans med biblioteket och Hällefors konsthall.
Ströva runt i tre sevärda konstbesmyckade bostadsområden:
• Millesparken är en barockpark i fransk och engelsk stil som
består av den största samlingen Carl Milles verk näst efter hans museum Stockholm.
• Polstjärnan, med verk av vår tids främsta skulptörer och keramiker. När mörkret fallit ger det konstnärligt placerade ljuset nya
dimensioner av området.
• Mästarnas park är formad som en klassisk svensk stadspark från
början av 1950-talet. Parkens tolv skulpturer spänner över en tidsepok
från 1700-talet; representerat av Johan Tobias Sergel, till 1950-talet;
representerat av bland annat Arne Jones. Tyngdpunkten ligger vid
1900-talets första hälft. På en av husgavlarna finns en mosaik av den
nu verksamma Anna Molander, som även finns representerad i de andra parkerna.

Greksåsar Obelisken är fylld med sindersten.

Stadra och stadra sommarscen

Obelisken är fylld med skiffer.
Vägen mellan Nora och Grythyttan började byggas under 1600-talet. När sträckan
Stadra–Grythyttan skulle anläggas använde de sjövägen, från Stadra till Kärvingeborn
för transporter. Färjekarlen Kristian Johansson blev därför den först bosatte i Stadra.
Vägen blev klar 1658. Stadra ligger precis 21 kilometer
norr om Nora och 21 kilometer söder om Grythyttan.
Anders Hindersson, rådman från Nora grundade
bruksverksamheten vid Stadra gård genom att anlägga
en hammare och ett ränneverk, en halv mil norr om
Stadra. År 1666 såldes bruket vidare till Alexander Buchan. Han byggde om ränneverket till en stångjärnshammare som fick namnet Finnå bruk. Vid slutet av
1800-talet var Stadra gård även ägare till Greksåsars hytta, delar i Skärhytte- och Lindesby masugnar, ägde andelar i olika gruvor, var skogsägare, drev jordbruk samt var delägare i Grythytte skifferverk. Vid den tiden låg det,
naturligt nog skiffer på gårdens alla hustak. Stadra gård blev byggnadsminnesförklarad 2007.
Den magnifika ladugården är ett ståtligt vägmärke eller rentav nästan en trafikfara.
Den byggdes år 1875. Här visar Stadra Sommarscen, under sommartid stor teater vid
Bergslagens vackraste spelplats, med kultur och natur i en skön förening. Förutom
teater visas också konst under juli och augusti.
Tätt knuten till verksamheten vid sommarscenen finns vänföreningen Stadra Sommarscens vänner och Stadranejdens byalag.

Vill du veta mer om alla upplevelser, utställningar, teater,
musik, måltid eller boende längs
Kultur- och Måltidsväg 244?
Kontakta
Nora Turistbyrå, Nora station, 0587-811 20
www.nora.se
Grythyttans turistbyrå, Måltidens hus, 0591-340 60
www.maltidenshus.com
Hällefors turistbyrå, Centrumhuset Hällefors, 0591-120 01
www.hellefors.se
Projekt Kultur- och Måltidsväg 244 påbörjades i november 2006 och
invigdes den 24/4 2009.
Initiativtagare: Magnus Wetterholm, konstnärlig ledare och skådespelare vid
Stadra Sommarscen, med stöd av Carl-Jan Granqvist.

Tips!

Åk vidare norrut till Bredsjö. Mellan sjöarna Stora och Lilla Bredsjön ligger
den gamla bruksmiljön Bredsjö. Vandra längs med Finnstigen. Stigen är både en
upplevelse och en berättelse om svedjebruket. Mitt i byn ligger Bredsjö Herrgårdar.
Bredsjö är också vida känt för den lokalt producerade osten Bredsjö blå. Den lär passa
utmärkt till hjortronvin.

Projektägare: Nora kommun i samverkan med AF, AF Kultur och Hällefors kommun.
Styrgrupp: projektansvarig Rolf Nielsen, kulturchef, Nora, projektledare Elizabeth Franzén,
Håkan Ceder, turistchef Nora turistbyrå, Maria Dahlqvist, Hällefors turistbyrå och Mats
Gustafsson, AF Kultur västra regionen samt kulturarbetarna Lennart Eldsfors och Dan
Lekberg.
Obeliskerna är ritade av konstnär Peter Ekström.
Kartillustration, Christina Jonsson, Fingerprint Illustrationer.
Text och layout, Elizabeth Franzén.

Tips! Vill du åka söderut igen? Åk mot Hjulsjö och sväng sedan höger mot Nora.

Med stöd från
Layout: Elizabeth Franzén 2009

När älvorna uppe vid Nyröjseln drar till dans framåt
sommarnatten, då är det Näcken i hyttbäcken som stämmer fiolen och spelar upp till dans.
Vandra runt en stund vid den gamla hyttlämningen.
Här finns lämningar av blågrön glänsande sindersten,
även kallad slaggtegel, sinnersten eller slaggsten. Det är
slagg från järnframställningen som gjutits till block. I närheten av hyttanläggningen finns ett litet kapell med en
egen klockstapel. Greksåsars byalag vet mer.
I det vackert renoverade huset i Greksåsar finns idag en handelsbod och ett schweizeri. I samma hus drev handlare Karl-Fritjof och Ida Berglund handelsbod under åren
1895-1958.
Under 1400-talet fanns med säkerhet en by i Greksåsar. Om hyttan var igång då
är osäkert men den är omnämnd i hyttskattelängden från 1538. Stadra gård blev ägare
till hyttan år 1859. Hyttan blåstes ned 1878 och revs 1910, platsen skänktes sedan till
Örebro läns museum.
Där det fanns vatten fanns det också möjlighet att få kraft till hyttorna i Bergslagen. Dammsjön och Hyttbäcken i Greksåsar är inget undantag. För att driva vattenhjulet utnyttjades vatten från Dammsjön via en tub ner till hyttan. Vattenhjulet fanns
kvar fram till år 1867 då det ersattes med en turbin.
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