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DESTINATION

HAMRÅNGEBYGDEN
NATUR & KULTUR
erbjuder en mångfald av aktiviteter i
naturen och av kulturhistoriska sevärdheter

DESTINATION HAMRÅNGEBYGDEN
NATUR & KULTUR
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AXMAR BRUK
Företag och kulturplatser
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KULTURJAKTEN 1 – 10
Se nedan!

KULTURJAKTEN AXMAR BRUK
Finn 10 kulturhistoriskt intressanta platser! De finns på kartan ovan.
1. Hamnmagasinet WGS84 decimal (lat, lon) 61.048611, 17.159593
Hamnmagasinet byggdes i slaggsten under brukets storhetstid – andra halvan av 1800-talet. Här förvarade man bland
annat spannmål och järnämnen. Numera rymmer det gamla magasinet restaurangen Axmar Brygga Havskrog.
The harbor warehouse was built in slag brick during the second half of the 1800s, the heyday of the ironworks. It stored
products such as grain and iron items.
Today, the old warehouse is home to the well renowned restaurant Axmar Brygga Havskrog.
www.axmarbrygga.se
2. Bläckhornet WGS84 decimal (lat, lon) 61.048611, 17.159593
Framför dig ligger Bläckhornet, som tidigare var ett hamnmagasin. Magasinet byggdes sannolikt
år 1816 och användes länge för att förvara brukets spannmål. I dag används Bläckhornet för
utställningar och försäljning av konst och konsthantverk.
In front of you lies Bläckhornet, an old warehouse, probably built in 1816. The name Bläckhornet comes from the
building´s shape, like an ink bottle. Among other items, it was used to store cereals. Nowadays, you will find exhibitions
and arts and crafts shop.
www.isidesign.se
3. Axmar hytta WGS84 decimal (lat, lon) 61.046711, 17.149229
Det här är Axmars nya hytta från år 1861. I den då mycket moderna hyttan tillverkades järntackor och stål av hög kvalitet.
Järntillverkningen i hyttan lades ned med bruket år 1927. Idag används hyttan till utställningar, teater, marknader,
konserter, föredrag och liknande.
This is Axmar's new smelting house, dating from 1861. The smelting house – very modern for its time – produced iron
ingots and high-quality steel. Iron production in the smelting house ended with the closure of the ironworks in 1927.
Today the building is used for exhibitions, theater, concerts, (craft and farmer´s) markets, presentations etc.
www.axmarbruk.se
4. Arbetarbostäder WGS84 decimal (lat, lon) 61.046435, 17.144991
Bruksgatan var tidigare full av liv och rörelse och här bodde bruksarbetare med sina familjer. Av de ursprungliga tio
byggnaderna finns idag tre kvar som alla är bebodda. I huset du står framför hittar du Axmar Bruksbod B&B.
Bruksgatan, the main road, once bustled with activity. The ironworks workers and their families lived here. The road
linked the smelting house area with the rest of the ironworks. Three of the ten original buildings remain today.
The one in front of you houses Axmar Bruksbod, a bed and breakfast with a small gift shop.
www.axmarbruksbod.se
5. Gamla vägen WGS84 decimal (lat, lon) 61.044804, 17.144498
Den gamla vägen byggdes inte förrän mot slutet av 1700-talet, då bruksägaren ville förbinda sina
två järnbruk med varandra. Bron över Skolån är en av landets äldsta betongbroar.
The old road was not built until the late 1700s, when the ironworks owner wanted to link his two ironworks. The bridge
over the river Skolån is one of Sweden’s oldest concrete bridges.
6. Utsiktstornet WGS84 decimal (lat, lon) 61.044643, 17.14233
Av det tidigare utsiktstornet finns endast grunden och några trappsteg kvar. Att stå uppe i tornet i den engelska parken
och blicka ut över skog och hav skulle vara en naturupplevelse i sig.
Only the foundations and a few steps from the former belvedere remain. Standing in the belvedere in the English park
today, the view over the forest and the sea would be a nature experience in itself.
7. Slottet WGS84 decimal (lat, lon) 61.04602, 17.141987
Herrgården, kallad Slottet, med sina tre hela våningar och 36 rum stod klar år 1866. Byggnaden var 25 x 11 meter stor och
stenarna i marken markerar byggnadens hörn. Balustraden du står intill är den ursprungliga, placerad där den satt på
trappen på till slottet. Slottet revs år 1970.
The mansion, called Slottet, with its 36 rooms over three full floors, was completed in 1866. The corner stones you see in
the grass marks the mansions corners. The balustrade here is the original and is placed where the entrance used to be.
8. Lusthuset (N6769799 E0615606)
Det lilla lusthuset byggdes i nygotisk stil i samband med att den engelska parken uppfördes på 1860-talet. Lusthuset

8. Lusthuset WGS84 decimal (lat, lon) 61.046212, 17.140635
Det lilla lusthuset byggdes i nygotisk stil i samband med att den engelska parken uppfördes på
1860-talet. Lusthuset användes av herrskapsfolket när de skulle koppla av och roa sig. Idag
används byggnaden vid högtider som dop och bröllop.
The small pavilion was built in the neo-Gothic style when the English park was laid out in the 1860s and was used for the
joy of the gentlefolks. It is still in use for celebrations such as christenings and weddings.
9. Kvarnen WGS84 decimal (lat, lon) 61.046544, 17.139938
Här på kvarnplatsen har bönderna använt vattnets mäktiga kraft länge. Ända sedan 1600-talet
och kanske redan på medeltiden har det funnits en kvarn här. Den nuvarande kvarnen är från
1860-talet då bruket moderniserades.
Since the 1600s, maybe even as early as the middle ages, farmers have used water power here at the mill site to grind their
grain in a communal mill.
10. Orangeriet WGS84 decimal (lat, lon) 61.047256, 17.143071
Här fanns i slutet av 1870-talet ett orangeri som också kallades för växthuset. En omkringliggande
trädgård, med bland annat fruktträd och blomsterplanteringar, hörde också till. Idag finns här det
mysiga Axmar Brukscafé.
www.lenasmatverkstad.se/axmar-brukscafe
There was an orangery, also called the greenhouse, here in the late 1870s. It had a surrounding garden, including fruit
trees, flowerbeds, etc. Nowadays you will find the cozy café Axmar Brukscafé here.
www.lenasmatverkstad.se/axmar-brukscafe
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