Nora ja Bergslagen

Kung Karlin kirkko Kungsör, kruunu huipulla
Alkumatkaa ajelimme Tidön tietä, Rytternen
Viikinkikukkulan kautta, Sandan ohi, yli
Mälarin, Tumbon kautta Kungsöriin.
Kungsörissä ihmettelimme Kung Karlin
kirkkoa, kun siinä on kruunu katolla ristin tilalla.
Pappi kuitenkin toivotti kansan tervetulleiksi jo
ulko-ovella. Kellotorni tökötti yksinäisenä
nurmelle ja sen ääni oli kamalaa kuultavaa, kun
kellot kolisivat miten sattui. Olisikohan ollut
taidetta?
Muutama auto ohitti kylän, kaksi ajoi
keskustassa, jalankulkijoista me olimme 50%.
Kello löi 11 ja pappi siirtyi sisälle kirkkoon. Me
nousimme autoon ja matka jatkui.

Norbergin matkan innoittamana suuntasimme
matkan hiukan enemmän länteen. Aika tarkkana
on vieläkin oltava ilmansuunnissa, kun liikutaan
vielä omassa maakunnassa. Kuitenkin ajomatkaa
kertyi lähes 300km. Hyvä näin ja seuraavalla
kerralla yritetään uskaltaa maakunnan rajojen
ulkopuolelle.
Nyt me saimme Raili ja Tauno Alarin
kavereiksemme ja heti matkasta tuli vieläkin
rattoisampi, kun meillä oli paljon kerrottavaa
menneistä ja olevasta.
Suunnittelin taas matkan netin avulla. Sieltä
löytyy kaikki tarvittava tieto paikoista,
historiasta, ruuasta ja yöpaikoista. Täten voi
valita oman mielensä mukaiset käyntipaikat.

Opas kertoo Arbogan historiaa turisteille
Arboga on vanha ja kuninkaiden suosima. Sinne
tuotiin rautamalmia Bergslagetin monilta
kaivoksilta. Täältä sitä rahdattiin kanavaa pitkin
Hjälmarin ja Mälarin kautta Tukholmaan.
Kuninkaalla oli verottaja satamassa vaakansa
kanssa ja otti kymmenyksensä malmista.
Arbogasta löytyy paljon satoja vuosia säilynyttä
historiaa. Keskustan taloista moni on rakennettu
rautakuumeen aikana. Nyt niitä saavat turistit
katsella nykytaiteen lomassa.
Me vietimme rauhallisen tunnin ”Två skator”
nimisessä paikassa. Nurmelle oli levitetty pöydät
kauas toisistaan ja koronat tipahtivat omalle
lautaselle. Ravintola löytyi sivukadulta ilman
mitään kilpeä tai muuta houkutinta. Silti kansa
löysi paikan jostain kumman syystä.

Sofia, Tauno ja Raili tutkivat nykytaidetta

Raili tutkii Bergslagetin puuhiiltä

Sofia kuvailee vesivoiman siirtolaitetta

Pershyttan löytyi muutama kilometri Noran eteläpuolelta. Täällä on syvät maanalaiset
kaivoskuilut joihin turistitkin pääsevät määrättyinä aikoina. Me viihdyimme paremmin maanpäällä
ja näkemistä riitti. Kaikista suurin erikoisuus oli veden pumppaus kaivoksesta. Joen vesi virtasi
ränniä pitkin vesipyörään (6m halkaisija) siitä oli rakennettu noin 100 metriä pitkä palkki vempain,
joka pyöritti kaivoksen pumppua siellä sadan metrin päässä mäellä.

Raili ihailee Taunon ottamaa kuvaa vohveleista

Nora on ollut tärkeä malmin kuljetus
paikka. Siellä on vieläkin monta junaa,
veturia ja vaunua muistona rauta ajasta.
Iso tori oli täynnä autoja. Vain
muutama torimyyjä toisella reunalla.
Me laskeuduimme rantaan Selman
kahvilaan vohveli kahville. Kaiken
kukkuraksi Noran omaa jäätelöä
pohjoisen kultaisella marjalla
höystettynä.
Kesäpäivä oli mitä parhain. Turisteja
vilisi maalla ja järvellä. Kahvilan
nurmelle mahtui, vaikka välimatkat
ylittivät minimivaatimukset.

Me asuimme yömme Noran
kaupungin hotellissa.
Rakennuksella on ikää pari
sataa vuotta, mutta sisätilat
ovat nykyaikaiset. Vesi
tulee ja menee.
Kaakeliuunit on viety pois
keskuslämmityksen tultua.
Hissikin oli uusi samoin
kuin kettiö. Silti oli paljon
alkuperäistä jäljellä
kertomassa rakennustavasta Kirkko kuuluu jokaiseen kylään, vaikka
penkit enää harvoin täyttyvät
Raili, Sofia ja Tauno hotellin ulko-ovella kylläisinä

Noran rauhallinen grilli-ilta

Toivo Hoffrén

Raili Alari

Tauno Alari

Sofia Hoffrén

Maanantaiaamu toi
tullessaan oikean
hotelliaamiaisen.
Matkan seuraava kohde
Lindesberg oli meille
kaikille tuntematon
paikka, mutta nyt se on
sitäkin tutumpi.
Kiersimme keskustaa ja
päädyimme kirkon taakse
Oscarin ravintolaan, joka
sijaitsee aivan rannassa.
Aika rauhallinen kylä.
Vain muutama
vastaantulija.
Raili aamiaisella
Riddarhyttan on vain nimi
kartalla. Kun
kaivostoiminta loppui,
niin hävisi työpaikat.
Kesäisin leiripaikalle
tulee marjastajia ja
talvella hiihtäjiä, mutta
Sofia ja Raili näyttävät miten muuten se on kesämökki
on toimittava kuumana
nimellä, kun asunnot
kesäpäivänä, että turisti pysyy toimivat.
kunnossa ja jaksaa.
Nahkavuoren kautta
Ruokaa nautitaan usein ja vettä ajelimme Hälleborgiin,
juodaan vieläkin useammin. missä Hoffrénien
Hattu suojaa päätä ja kengät takapihalla teimme
jalkoja, muuten miten vaan.
yhteenvedon matkasta.

Lindesberg tingsrätten

Lindesberg Oscar café

Riddarhyttan, Toivo ja tuliharja

Kaikki neljä osanottajaa olivat tyytyväisiä reissuun. Seuraavaa matkaa jo suunniteltiin ja
matkakuume alkoi nousta uudelleen. Yksi matka kiertää Vänerin ympäri kolmessa päivässä.
Hotellimajoitus parittain ja ravintola ruokailut. Neljä henkeä autossa, jonka itse järjestää.

Hyvää syksyä! Toivovat matkalaiset: Toivo ja Sofia Hoffrén, Tauno ja Raili Alari

