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- KULTUR OCH HISTORIA I AXMARBRUK 2017 - 
 
Under juni, juli, augusti, september och december äger olika typer av kulturella 
aktiviteter rum på Bläckhornet, i hyttan, i Slottsparken samt i hamnen. Se årets 
kulturprogram nedan. 
 

- KONSTGALLERI BLÄCKHORNET - 
Lördagen 1 juli till söndagen 20 augusti  
Utställning och försäljning av konst och hantverk i Konstgalleri Bläckhornet kl. 12-18. 
Konst (tavlor och skulpturer), glas, silversmide, träarbeten, textilt hantverk, smycken 
mm.  
 
Arrangör: Inger Skoglund ISIDesign, 070 – 591 461 7. 
 

- HYTTAN OCH ARBETARBOSTÄDERNA -  
Söndag 30 april  
Valborgsmässofirande. Elden tänds kl. 20.00. Vårtal och försäljning av fika.  
 
Tisdag-söndag i juni, juli och augusti 
I normala fall håller hyttan öppet för allmänheten tisdagar, onsdagar, torsdagar, 
fredagar, lördagar och söndagar under juni, juli och augusti kl. 13-17. 
 
Lördagen 1 juli till söndagen 20 augusti  
Bruksboden i Axmar - biodling, kryddträdgård och gårdsbutik. Öppnar kl. 12. 
 
Onsdagen 5 juli 
Konsert i hyttan: Engmans Kapell i hyttan kl. 19.30. 
 
Lördagen 8 juli, onsdag-söndag 12-16 juli, torsdag-lördag 20-22 juli 
Teater i hyttan:  Stigman Sote – En rövarlegend från Ödmården 
Onsdag-fredag börjar teaterföreställningarna kl. 19.00. 
Lördagar-söndag börjar teaterföreställningarna kl. 16.00. 
 
Söndag 30 juli 
Konsert i hyttan: Östen m Resten och Bengan Jansson kl. 16.00. 
 

Lördagen 5 augusti 
Bruksdag i Axmar bruk med flertalet aktiviteter kl. 11.00-17.00. Exempelvis blir det 
guidade vandringar, föredrag och bildspel i järnhyttan om vrak och förlisningar i 
området, musik i Slottsparken etc. 
 
Lördagen 12 augusti 
Konsert i hyttan: Ewert Ljusberg och Finn Zetterholm i hyttan kl. 19.00. 
 
Lördagen 9 december 
Julmarknad. 
 
Guidning och uthyrning 
Professionell guidning av Axmar hytta, Slottsparken och andra delar av Axmar bruk för 
grupper av besökare efter överenskommelse. Hyttan kan hyras för olika typer av 
tillställningar. Hyttan har läktare som tar 150 personer, projektoranläggning, 
högtalaranläggning etc. Kontakta Ebbe Lundqvist 070 - 691 55 06 eller  
ebbe.lundqvist@axmar.nu om ni är intresserade av en guidning eller att hyra hyttan. 
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- SLOTTSPARKEN -  
Slottsparken öppen för besökare alla dagar i veckan året om. 
 
Lördagen 1 juli till måndagen 31 juli 
Sommarcafé ”Gula Huset” öppet i juli kl 11.00-17.00 alla dagar utom måndagar. 
 
Lördagen 1 juli till lördagen 5 augusti 
Marknadsdagar vid orangeriet följande lördagar: 1 juli, 8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli, 5 
augusti. Marknadsdagarna börjar i regel kl. 11.00. Huvudarrangör är Bruksboden i Axmar 
som ni får vända er till för mer information. Nås på mobiltelefon: 076-775 52 32. 
 
- HAMNOMRÅDET -  
Lördagen 1 juli till söndagen 20 augusti  
Invigning av Länsmuséets utställning "Ryssen kommer – Axmar 1721" lördagen den 1 
juli i Båthuset i Axmar bruks hamn. Utställningen håller öppet dagligen kl. 12-18. 
 
Fredagen 30 juni  
Fredagen 1 juli kl. 20.30 går kajakloppet Axmar Midnattsrace 2017 av stapeln. Starten är 
vid Axmarbrygga Havskrog och målgången är hamnen i Axmar by. 
 
Lördagen 26 augusti och lördagen 30 september 
Lysaftnar; hela hamnen lyses upp av hundratals marschaller på lördagskvällarna 26 
augusti och 30 september. Axmarbrygga Havskrog har förlängt öppethållande båda 
kvällarna. 
 
Ring Axmarbrygga Havskrog på 0297 – 320 00 för mer information om lysaftnarna. 
 
- AXMARBRYGGA HAVSKROG -  
På Axmarbrygga Havskrogs övervåning finns en pekskärm installerad som visar olika 
historiska platser i Axmar bruk och var i vattnen utanför Axmarbrygga olika 
skepp/pråmar har förlist. Läs mer om Axmar bruks undervattenshistoria här: 
http://www.axmarbluepark.se 

OBS! Kulturprogrammet kan uppdateras och revideras under sommaren. Läs en 
uppdaterad version av kulturprogrammet på Axmarbrygga Havskrogs hemsida: 
www.axmarbrygga.se.  
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