
TRE SMÅ GUMMOR 

SKULLE GÅ EN GÅNG… 

 

Denna morgon den 7 maj var det inte bara tre små gummor som skulle till 

marknaden i Nora utan ca 40 gummor och gubbar av märket SPF. 

Morgonen var lite kylslagen när bussen anlände till gamla järnvägsstatio-

nen, det gjorde inte så mycket för humöret var på topp och vi visste att 

det skulle bli årets varmaste och soligaste dag vilket det sannerligen ock-

så blev, helt underbart väder hela dagen.  

Resans första mål var Pershyttan i Bergslagen. Där väntade en guidad tur 

i en väl bevarad bergsmansby som präglats av gruvdrift och järnfram-

ställning från 1300-talet fram till modern tid.  

Under bussresan fick vi en mycket intressant berättelse av Staffan 

Wohrne om Noras egen deckardrottning Maria Lang, eller Dagmar Lange 

som hon egentligen hette, var under 40 år landets deckardrottning. Det 

är i den lilla staden Skoga som de flesta morden begås. Om det är svårt 

att hitta Skoga på kartan beror det på att Skoga är ett täcknamn för 

Nora. Hennes Skoga-deckare innehåller detaljerade beskrivningar av ga-

tor, kvarter och även autentiska personer i den lilla staden. Staffans be-

rättelse gjorde oss väldigt sugna på att så småningom under dagen få se 

och uppleva Nora.  

Väl framme i Pershyttan och innan 

guidning och promenad runt an-

läggningen fick vi en välsmakande 

kaka med kaffe därtill. Kaffeser-

veringen var i en gammal järnvägs-

vagn omvandlad till café och re-

staurangvagn.  

Många av oss som hade varit på Staffan Wohrnes föredrag om järnfram-

ställning och gruvdrift hade lite kunskap om vad som komma skulle. 



Per från Pershyttan var en av 

guiderna denna dag och som 

vanligt var guiderna väldigt 

duktiga och kunniga. Det är en 

fröjd att gå på en sådan här 

vandring när man har någon 

med som på ett kunnigt och 

framförallt roligt sätt förmedlar sina kunskaper till oss.  

Vi fick se Sveriges bäst bevarade träkolsmasugn, ett vattenhjul och en 

stånggång bland mycket annat.   

Vilket otroligt slitsamt jobb dessa gruvarbetare måste ha haft. Många 

dog väldigt unga i lungsot som det hette på den tiden.  

Numera är Gamla Pershyttan ett kulturreservat som skall spegla bergs-

bruket under 700 år i en by i Bergslagen.  

Efter en spännande promenad i detta vackra landskap smakade det väl-

digt bra med en utsökt lunch i samma järnvägsvagn där kaffe tidigare 

druckits.  

Efter lunchen klev vi på bussen för vidare färd mot Gyttorp. Gyttorp som 

är känt för sin tillverkning av dynamit och sprängämnen i den fabrik som 

tidigare hette Nitro Nobel.  Gyttorp har även satt sitt namn på en hagel-

patronfabrik som tillverkar ammunition. Gyttorp som är en tätort i Nora 

kommun har också en arkitek-

tur som är unik. De centrala 

delarna av Gyttorp ritades av 

den kände arkitekten Ralph 

Erskine. Vi fick en sightseeing 

runt Gyttorp för att beskåda 

de unika radhus, ritade av Ers-

kine förstås. 

Under bussfärden fick vi en målande berättelse om Nora av Kerstin 

Björklund, född och uppvuxen i Nora. Nora var vår sista etapp denna dag.  

Nora kallas för trästaden i Bergslagen. Vi blev avsläppta nere i hamnen 

för att sedan gå en promenad på egen hand. Några av oss gick till turist-



informationen, inte för broschyrer, utan för att se om det fanns att köpa 

Maria Langs första bok, som ju nyligen haft biopremiär.  

 

Promenaden utefter 

Norasjön var ett my-

sigt inslag denna un-

derbart vackra och 

soliga dag. Nora vi-

sade sig från sin all-

ra bästa sida och det 

bästa av allt var att 

promenaden, var du 

än kom ifrån, utmynnade på torget framför den väl kända glassbaren där 

vi alla glatt och muntert satte i oss av den kända och väldigt goda glassen 

i olika former och smaker. 

Efter en underbar dag 

steg vi så på bussen 

för färd hemåt. Det 

blir en dag att minnas.  

En lugn och trivsam 

hemresa och som van-

ligt kom vi välbehållna 

hem till Bålsta fram 

mot kvällningen. 
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