PROGR AM BERGSLAGENS HISTORIEDAGAR
TORSDAG 22 september
Nora järnvägsmuseum kl. 10.00–14.00
Utställning i Godsmagasinet som visar ett rekonstruerat smalspår och ett normalspår med ånglok och
vagnar. På en del vagnar går det att kliva ombord. Det finns även minnen från järnvägens historia som till
exempel gamla fotografier på alla stationshus längs den bana som Nora bergslags järnvägs AB trafikerade.
Arr: Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg
www.nbvj.se
Järnvägsarkivet i Nora kl. 11.00–14.00
Järnvägsarkivet är inrymt i den gamla kontors- och förrådsbyggnaden på järnvägsområdet och innehåller
drygt 250 hyllmeter handlingar från Nora bergslags järnvägs AB samt ett flertal av dess föregångare.
Arr: ArkivCentrum Örebro län

FREDAG 23 september
Nora järnvägsmuseum Kl. 10.00–14.00
Utställning i Godsmagasinet som visar ett rekonstruerat smalspår och ett normalspår med ånglok och
vagnar. På en del vagnar går det att kliva ombord. Det finns även minnen från järnvägens historia som till
exempel gamla fotografier på alla stationshus längs den bana som Nora bergslags järnvägs AB trafikerade.
Arr: Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg
www.nbvj.se
Järnvägsarkivet i Nora kl. 11.00–14.00
Järnvägsarkivet är inrymt i den gamla kontors- och förrådsbyggnaden på järnvägsområdet och innehåller
drygt 250 hyllmeter handlingar från Nora bergslags järnvägs AB samt ett flertal av dess föregångare.
Arr: ArkivCentrum Örebro län
Vagnslidret - ett litet museum om Nora kl. 10.00–16.00
Utställning om Nora och Järnets historia bland gruvor och hyttor i Bergslagen. Museet ligger i Göthlinska
gårdens trädgård.
Arr. Hembygdsföreningen Noraskog
Göthlinska gården kl. 10.00–12.00 samt 13.00–15.00
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. Den vackra trädgården med utsikt över
Norasjön är öppen för besökare och i sjöstugan ligger våffelcaféet Selma G.
Arr. Nora turistbyrå

LÖRDAG 24 september
Nora järnvägsmuseum kl. 11.00–14.00
Utställning i Godsmagasinet som visar ett rekonstruerat smalspår och ett normalspår med ånglok och vagnar. På en
del vagnar går det att kliva ombord. Det finns även minnen från järnvägens historia som till exempel gamla fotografier på alla stationshus längs den bana som Nora bergslags järnvägs AB trafikerade.
Arr: Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg
www.nbvj.se
Hällefors hembygdsgård Kl. 10.00–15.00
Öppet med loppis och visning samt försäljning av allehanda föremål.
Kl. 11.00 samt kl. 13.00
Guidad tur runt våra historiska byggnader och föremål.
Ankomst från söder: Följ R63 genom Hällefors tills det dyker upp en 80 km skylt. Hällefors hembygdsgård ligger på
vänster sida av R63. Från norr: Följ R63 från Sikfors så ligger Hembygdsgården på höger sida då bebyggelsen dyker
upp.
Arr. Hällefors hembygdsförening
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Historisk stadsvandring i Jerle Stad kl. 10.00 och 14.00
Vi berättar om Carl Bonde, staden som inte ville växa och kanalen som aldrig blev färdig. En märklig historia från
första halvan av 1600-talet. Samling vid Svalbo Café vid starttiden och vi går en kort promenad (ca 200 m) förbi de
historiska byggnaderna ner till Järlefallsdammen. Vandringen tar cirka 45 min. Svalbo café håller öppet kl. 10.0017.00. Följ skyltningen på R50 till Svalbo.
Arr. Jerle stadsförening
www.jerle.se
Vagnslidret - ett litet museum om Nora kl. 10.00-16.00
Utställning om Nora och Järnets historia bland gruvor och hyttor i Bergslagen. Denna dag är museet bemannat med
försäljning av särskilt för dagarna utvalda rapporter och berättelser ur Noraskogs skriftserie från 1967 och fram till
2021. Museet ligger i Göthlinska gårdens trädgård.
Arr. Hembygdsföreningen Noraskog
Kronohyttan i Guldsmedshyttan kl. 11.00
Guidad visning. Samling vid före detta Stripa gruva. Tyvärr är stigen till hyttan inte tillgänglighetsanpassad.
Arr. Föreningen Industrilandskap i Bergslagen.
www.industrilandskap.se
Leja koppargruvor kl. 11.00–13.00
Guidad tur. Leja koppargruvor är kända sedan 1500-talet och var i drift senast under första världskriget då anrikningsverkets kalkrika sligavfall skapade den ”öken” som idag utgör Leja naturreservat. Föranmälan till magnus.jerlstrom@lindesberg.se senast 23/9. Samling vid parkeringen några minuter innan guidningen startar. Tag R50 norrut
från Lindesberg. I Fanthyttan sväng av från R50, mot Nora. Kör knappt 800 m och sväng söderut vid transformatorstationen, följ skyltning mot Leja och därefter skyltarna märkta Naturreservat.
Arr. Lindesbergs kommun
Mobila museet på stora torget i Nora kl. 11.00-15.00
Träffa museets arkeolog dr. Martin Rundkvist och hör honom berätta om fältarbetet i Moshyttan och färska fynd
från en hyttby.
Arr. Örebro läns museum
www.olm.se
Siggebohyttans bergsmansgård kl. 11.00–15.00
Museet är öppet. Linberedning och café. Kl. 11.00, 13.00 och 14.00 visning av mangårdsbyggnaden, ca. 40 min. Kl. 12
visning av utställningen Kraft i Bergslagen och gruvan, ca. 1 tim. 45min.
Arr. Örebro läns museum
www.olm.se
Bredsjö Folkets Hus kl. 14.00
Bredsjö hyttas historia - en vandring i byn som tar ca 1,5–2 timmar.
Se även utställning om den gröna omställningen från masugn till vätgasprocessen med tillhörande Slaggstenspromenad som visar upp objekt i byn på var slaggstenen har använts. Bredsjö ligger i Hällefors kommun på vägen mot
Kopparberg. Följ skyltarna Slaggsten och hyttutställning.
Arr. Föreningen Folkets hus i Bredsjö.
www.bredsjofolketshus.se
Nora, Konsthallen kl. 14.00
Föreläsning: Bergslagens landskap - den centrala utmarken med Catharina Karlsson, forskningskoordinator i
bergshistoria på Jernkontoret
Den nationella fornminnesinventeringen började 1980 att inventera bergshistoriska lämningar i Bergslagens skogslandskap. Sedan pilotstudien Norbergs bergslag 1994 har projektet ”Atlas över Sveriges bergslag” arbetat med att
sammanställa och analysera arkeologiska lämningar, historiska källor, ortnamn och kartor i de 23 bergslager som har
medeltida rötter. Nu avslutas Atlas över Sveriges Bergslag efter nästan 30 år och vi kan skymta en fördjupad bild av
Sveriges Bergslag.
Arr. Lokalhistoriska sällskapet
Skrekarkyttan kl. 14.00
Bo Eckhardt och Roger Carlson guidar vid den nyrustade hyttruinen vid Skrekarhyttan. Vi går tillbaka till 1600-talet
och fram till att hyttan stängdes 1918. Kaffe och kaffebröd.
Arr. Vikers hembygdsförening
Navet i Stråssa kl. 10.00–16.00
Du har möjlighet att ta del av en nyproducerad affischutställning i text och bild om bergsbruk och järnframställning i
allmänhet och om Stråssa gruva i synnerhet.
Kaffeservering, försäljning av Bergslagsflaggan.
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Kl. 13.00–15.00
Visning av filmen ”De fyra elementen” en dokumentärfilm som handlar om Bergslagens 2000-åriga historia. Den
innehåller unika filmbilder från tidigt 1900-tal samt nyfilmade rekonstruktioner. Filmen är gjord av författaren och
tv-producenten Jan Bergman som finns på plats och berättar om filmens tillkomst. Entré 50 kr (barn under 15 år
gratis). Kaffeservering, försäljning av Bergslagsflaggan. Kör till Stråssa. Lokalen Navet ligger mitt i byn.
Arr. Föreningen Bergslagsflaggan och Föreningen Stråssa by
www.stråssaby.se
www.bergslagsflaggan.weebly.com
Göthlinska gården kl. 13.00
Följ med på en guidad visning i 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. Start vid entrén till gården (mot gatan),
Kungsgatan 4, Nora. Biljettbokning via nortic.seLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Endast förbokning, begränsat antal platser.
Arr. Nora turistbyrå

SÖNDAG 25 september
Södra Hyttan kl. 12.30 - 16.00
Bergslagens Visitor Center håller öppet. Här finns förstorade historiska kartor över området från 1680-talet
och 1860-talet, en översikt över hyttorna i Nora och Linde Bergslag, samt gamla bilder som visar Södra Hyttan historiskt.
kl. 14.00
Föreläsning: Industrikultur i Södra Hyttan: att förstå och manövrera i det postindustriella landskapet. I
Blåshuset. Stefan Backius, lektor i historia vid Karlstads universitet, ger perspektiv på industrialisering och
avindustrialisering i Bergslagen. Det kommer handla om den historiska resan från brukstorpare till ideellt
kulturengagemang i bygden. Föreläsningen ges i samarbete med Hällefors kommun.
kl. 15.00
Guidning: Södra Hyttan - museum, kulturcenter eller naturresurs? Om hur en plats förändras genom historien. Helena Backius, medlem i den lokala föreningen som driver kulturcentret i Södra Hyttan, guidar
oss i den gamla hyttmiljön och berättar om hur platsen och byggnaderna har ändrats genom tiderna. Från
1600-talets järnframställning via militärens tillverkning av minor till dagens kulturutövande. Det handlar
också om hur gamla industrimiljöer kan bevaras som naturresurser samtidigt som vi ser tillbaka på och lär
oss av historien. OBS! Delvis utomhus om vädret tillåter. Åk till Hjulsjö vid R63 och följ skyltning mot Södra Hyttan.
Munkhytteområdet kl. 11.00-16.00
Guidad vandring till torp- och hyttlämningar i trakten. Vi utgår från Munkhyttans gamla skola, en intakt
byskola från 1863 som fungerar som skolmuseum med tidstypiska inventarier. Museet är öppet och visas.
Länsväg T 773 mellan Hidingen/Lindesberg och Siggebohyttan.
Arr. Lindesbergs hembygdsförening.
Grythytte qwarn kl. 11.00-15.00
Se hur man mal mjöl med stenkvarn. Försäljning av ekologiskt fullkornsmjöl. Följ väg 50/väg 68. Ta avfart
väg 244 mot Nora/Grythyttan/Hällefors. Innan Grythyttan, sväng höger vid skylt Herrgården i Grythyttan.
Arr. Grythytte qwarn
Bergsmansbyn Pershyttan kl. 13.00
Guidad vandring. Lär dig mer om järnframställningen och se vattenhjul, stånggång, slaggstenshögar, bergsmansgårdar och hytta. Start vid besökscentret, Pershyttans bergsmansby, Nora. Priser: vuxen 50 kr, ungd.
10-17 år 25 kr, barn 0-9 år gratis. Biljettbokning via nortic.se
Endast förbokning, begränsat antal platser.
Arr. Nora turistbyrå
Nora järnvägsmuseum kl. 11.00–14.00
Utställning i Godsmagasinet som visar ett rekonstruerat smalspår och ett normalspår med ånglok och vagnar. På en del vagnar går det att kliva ombord. Det finns även minnen från järnvägens historia som till exempel gamla fotografier på alla stationshus längs den bana som Nora bergslags järnvägs AB trafikerade.
Arr: Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg
www.nbvj.se
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Järnvägsarkivet i Nora kl. 11.00–14.00
Järnvägsarkivet är inrymt i den gamla kontors- och förrådsbyggnaden på järnvägsområdet och innehåller
drygt 250 hyllmeter handlingar från Nora bergslags järnvägs AB samt ett flertal av dess föregångare.
Arr: ArkivCentrum Örebro län
Historisk stadsvandring i Jerle Stad kl. 10.00 och 14.00
Vi berättar om Carl Bonde, staden som inte ville växa och kanalen som aldrig blev färdig. En märklig historia från första halvan av 1600-talet. Samling vid Svalbo Café vid starttiden och vi går en kort promenad (ca
200 m) förbi de historiska byggnaderna ner till Järlefallsdammen. Vandringen tar cirka 45 min. Svalbo café
håller öppet kl. 10.00-17.00. Följ skyltningen på R50 till Svalbo. Arr. Jerle stadsförening
www.jerle.se
Navet i Stråssa kl. 10.00–16.00
Du möjlighet att ta del av en nyproducerad affischutställning i text och bild om bergsbruk och järnframställning i allmänhet och om Stråssa gruva i synnerhet.
Kaffeservering, försäljning av Bergslagsflaggan.
Kl. 13.00–15.00
Visning av filmen ”De fyra elementen” en dokumentärfilm som handlar om Bergslagens 2000-åriga historia.
Den innehåller unika filmbilder från tidigt 1900-tal samt nyfilmade rekonstruktioner. Filmen är gjord av
författaren och tv-producenten Jan Bergman som finns på plats och berättar om filmens tillkomst. Entré 50
kr (barn under 15 år gratis).
Kaffeservering, försäljning av Bergslagsflaggan. Kör till Stråssa. Lokalen Navet ligger mitt i byn.
Arr. Föreningen Bergslagsflaggan och Föreningen Stråssa by
www.stråssaby.se
www.bergslagsflaggan.weebly.com
Vagnslidret - ett litet museum om Nora kl. 10.00-16.00
Utställning om Nora och Järnets historia bland gruvor och hyttor i Bergslagen. Museet ligger i Göthlinska
gårdens trädgård.
Arr. Hembygdsföreningen Noraskog

Välkommen!
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