
Sommaröppettider:
Skolslut juni-Skolstart augusti

Sommarkafé varje dag
Övriga tider på året öppnas på begäran

Samverkan
Broschyren är framtagen i samarbete med 

Nordmarks Hembygdsförening & Gruvmu-
seum, Filipstads kommun 

och Svenska kyrkan

Mer info: Filipstads Turistbyrå 059061100
Hembygdsgården 059050404

Hemsida: www.hembygd.se/nordmark
WGS84  59°50’9.2”N 14°6’12.8”E
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...byn där Kultur & Vildmark möts

Nordmarks kyrka

Kyrkan invigdes 1731.
Det är en korskyrka i liggtimmer med stående panel, tak av 
tjärade spån.
Altaruppsats i rokoko av ovanligt slag.
Dopfunt från 1200-talet, gjord av täljsten.
Kyrkans klockstapel är uppförd av Philip Eckel, 
Orgel i nyklassicistisk stil, byggd av E A Setterquist & son.
Mycket vacker kyrka som lämpar sig bra för dop och bröllop.
Kyrkan har även ett församlingshem som har
kök med servering för ca 60 pers.

 Naturliv

En vildmark fylld av guldkorn.Vacker, äkta, med vidsträckta skogar och 
otaliga sjöar & vattendrag. Här finns tillgång till ett rikt friluftsliv med 
stor chans att se vilda djur.
I Nordmarks & Sandsjöälven finns fin öring, och i övriga vatten finns 
ochså rik tillgång på bl a abborre & gädda.
Paddla kanot på Tabergs kanal för att sedan paddla vidare i Sandsjön.
Cykla i fin natur på gamla nklj-banan mellan Nordmark & Filipstad.
Utmärkta bär & svampmarker finns i skogarna. Vandra på den gamla 
kulturmarken i Nordmark där det finns ett rikt liv av kulturväxter.



Nordmarksmossarna ligger ca 1 km väster om kyrkan och har en 
yta av 243 ha.
Här finns rikkärr, fattigkärr, laggkärr.
Myrkomplexet har klassats till högsta naturvärde och framstår 
som det största och till artsammansättningen mest välutbildade i 
länet med förekomst av ett flertal ovanliga arter.
De höga naturvärdena grundar sig på områdets mångformighet, 
representativitet, orördhet och förekomst av välutvecklad rik-
kärrsvegetation.
Rikkärren är troligen de största kända i Värmlands län och hyser 
en artrik flora både vad gäller mossor och kärlväxter.
Ovanliga arter här är ex tagelstarr, ängsstarr, maskgulmossa och 
den rödlistade, fridlysta käppkrokmossan.

Nordmarksmossarna

Uddeholmsbolaget byggde den 5 km långa kanalen som blev klar 
1850. Här fraktades järnmalmen på pråmar. 
Från Taberggruvans storhetstid finns det restaurerade vackra vat-
tenhjulet med vändbrott kvar. Övriga intressanta byggnader vid 
Taberg är Räms magasin och Stamparbo kraftstation.
Här finns ochså den stora rasgropen “Tabergsstöten” som uppkom 
genom ett gruvras i slutet av 1800-talet.
Här finns även en minnessten över F.A. Dahlgren som skrev Värm-
landsvisan.

Tabergs kanal/gruvor

Mineralmuseét
Nordmark är jämte Långban en av världens mineralrikaste plat-
ser. Har hittats ca 200 olika mineraler varav flera unika.
På mineralmuseét visas ett stort urval av mineraler från Nord-
mark och övriga världen. Ca 300 st stuffer.
Det finns geologiska kartor och en databas med gruv och miner-
albilder.

Nordmarksbergs gruvor
Nordmarksbergs gruvor har anor sedan medeltiden.
Idag finns  på området: talrika gruvhål, dagbrott, 2 gruvlavar, 
spelhus, finka, kruthus, gruvstugor och ett stort sädesmagasin. 
Otaliga rester av backstugor och vackra stengärdesgårdar över 
hela Nordmark.
Socialt skiktad bostadsmiljö med herrgård och arbetarbebyggelse 
från 1700- och 1800-talen. 

Hembygdsgården
I hembygdsgården & de olika byggnaderna på området förevisas 
många föremål av människors liv & verksamhet i äldre tider. 
Det finns även en Gunde Johanssonutställning & en Sigge Star-
kutställning.
Släktforskarbas.
Guidade turer kan ordnas på hembygdsgården/gruvmuseum och 
till gruvfälten. Även arrangemang med servering av mat/kaffe.
Här finns en lokal med kök för uthyrning, utrustad med porslin 
för 50 personer..

Nordmark
Nordmark ligger i östra Värmland. Det är ett vackert landskap med 
hagmarker där det finns en mycket rik flora.Och där hagarna slutar 
finns vildmarkens stora skogar och vackra vattendrag som har en 
rik fauna. 
Byn har gamla anor, redan under 1400-talet började det brytas 
järnmalm i trakten. Gruvdriften upphörde 1980 men det finns 
fortfarande ett mycket aktivt liv här. Här hittar du kulturella 
evenemang med bl a musik och teater. Föreningarna, kyrkan och 
privatpersoner ordnar varjehanda evenemang.
Välkommen till en trakt fylld av kulturhistoria & vildmark!

Gruvmuseét/Masmästargården
Samlingarna visar bergsbrukets utveckling från äldsta tid till nutid.
Här visas 600 års utveckling på 600 m2.
Här finns bl a: Samlingar av redskap och maskiner använda vid 
gruvdrift. Kartor, fotografier, och en 10 m2 stor modell av gruvan-
läggningarna på 1920-talet.
Bössmedja från 1700-talet, Masmästargården som är en parstuga 
från 1700-talet har interiör & föremål från gamla tider.
Backstuga från 1800-talet.


