DET HÄR ÄR BRUKET
Välkommen till Olofsfors Bruk

Welcome to Olofsfors Ironworks

Årets industriminne 2014 hälsar dig välkommen till en levande och unik miljö
där människor fortfarande bor och arbetar. Olofsfors Bruk är ett av Västerbottens största besöksmål, som framgångsrikt och långsiktigt bevarar en rikt
sammansatt järnbruksmiljö med stora upplevelsevärden. Här hittar du vår
vackra herrgård, som blickar ut över de faluröda arbetarbostäderna, verkstäderna och smedjorna vid den brusande Leduån.

One of Sweden’s most well-preserved Ironworks, an industrial heritage and a
unique environment in which people still live and work. Olofsfors Ironworks
is one of Västerbotten’s major tourist attractions. At Olofsfors Ironworks visitors can explore shops, workshops and galleries, visit the exhibitions, enjoy a
cup of coffee and some home baking at Cafe Anno, or have a bite to eat in the
restaurant or join one of our many popular events.

Välkommen att följa med på en historisk upplevelse!

Have a look at the website to see what’s currently on: www.olofsforsbruk.nu
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Historia
Marsalken John Jennings var med på kung Adolf Fredriks eriksgata runt Bottniska viken 1752. På resan passerade de Olofsfors och Jennings, som var entreprenör ut i
fingerspetsarna, såg direkt potentialen i de tre forsarna, skogen och åkrarna – allt som behövdes för att starta ett järnbruk. Tillbaka i Stockholm ansöker Jennings om att
få anlägga ett bruk i Olofsfors, och 1762 godkänner Bergskollegiet hans ansökan om att uppföra en hytta och stångjärnssmedja på orten. Järnframställningen har under
250 år varit en viktig del av Olofsfors identitet, en verksamhet som har sysselsatt många människor genom åren.

History
In 1752 the Swedish king Adolf Fredrik was on his coronation journey around the bay of botnia. One of those who accompanied him was a marshal named John Jennings. In Olofsfors the marshal saw the tree rapids, the forests and the fields, everything that was needed to run an ironworks,. In 1762 John Jennings got the permission
to found a foundry in Olofsfors and a bar iron forge in Olofsfors. During Olofsfors Ironwork’s history there have been only three owners, Jennings, Pauli and Wikstrom.
During the 1700’s 70% of Swedish exports consisted of iron. The reason that iron production moved farther and farther north was the access to forests, an important asset to produce iron. For over 250 years, iron and iron production has been and still is part of Olofsfors. As most 200 people lived and worked here.

Smederna
Smederna var brukets elitarbetare och rekryterades till
bruken utifrån sin yrkesskicklighet. De kallades ofta
“träskoadel” och var den yrkeskategori som var högst
betald på bruket. Det fanns olika typer av smeder, från
Masmästaren som var den som var ansvarig for att
skapa järntackan till Spiksmeden som smidde upp till
4000 3-tums spik om dagen.

Kolarna
Den absolut största yrkeskategorin vid bruket var kolarna. En enda mila höll masugnen brinnande i endast
två dygn, men att framställa en mila tog närmare 120
arbetsdagar. Ett dödligt farligt och många gånger dåligt
betalt jobb. Brann kolmilan ner fick kolaren inget alls
betalt. I utbyte fick kolaren ett kolartorp och lite mark i
syfte att producera och leverera kol till bruket.

250 ÅR AV
STÄNDIG UTVECKLING
Från järnbruk till framgångsrikt exportföretag. Sedan 1762 har Olofsfors strävat
efter kvalitet. Idag står vi bakom ECO-TRACKS™ världsledande band för skogs- och
entreprenadmaskiner, produkter som bidrar till ett hållbart skogsbruk. Vi utvecklar
Sharqedges™ vägstålssystem, som räddar liv på våra vägar. Olofsfors skopstål,
Bruxite™, har blivit synonymt med hårt arbete och maximal slitstyrka.
Ett steg före i verkligheten med genuint stål- och teknikkunnande.
Det är vår historia och vår framtid.

Make your own way

www.olofsfors.se

Tel 0930-311 40

Kvinnorna på bruket
Om kvinnan finns inte mycket berättat från de tidiga
åren, men vi vet att hon också gjorde sitt för bruket.
Innan rostugnen byggdes var det främst kvinnor som
arbetade med att rosta och krossa malmen, men eftersom kvinnan ansågs omyndig gick hennes lön till
fadern, eller till maken om hon var gift. Annars var
kvinnan den som fick livet att fungera på bruket, hon
var ansvarig för hem och hushåll. Medan mannen
arbetade flera dygn i sträck i hyttan, var det kvinnan
som såg till att komma med mat, vatten och ombyten
– samtidigt som hon skötte hemmet. Under senare år
dyker kvinnor upp i anställningspapprena som pigor,
mjölkerskor och baderskor.

Att växa upp på bruket
Liksom i många andra brukssamhällen var Olofsfors tidig med att bygga en egen skola på orten,
en skola som stod klar redan elva år innan Sverige
införde allmän folkskola. Men redan så tidigt som
1780 fanns en barnalärare, Bosenius från Bygdeå,
enligt anteckningar från den tiden. Barnen som växte
upp i brukssamhällen hade inga leksaker och sällan
tid för lek, eftersom de redan i tidig ålder sattes att
hjälpa till med enklare sysslor. Men när tid fanns var
Leduån populär, för skridskoåkning vintertid och bad
under de varma sommarmånaderna.

Guidning
Brukets historia dramatiseras i våra guidade turer
runt bruket, där du kan få känslan av hur brukets
arbetare levde och verkade. Under sommarsäsongen
sker guidade turer på vissa tider, annars kan du boka
guidade turer. Vi ordnar också anpassade turer för
exempelvis skolor.

Guided tours
The ironwork’s history is dramatized in our guided
tours around the mill, where you can get the feel of
how the ironworkers lived and worked. During the
summer season there are guided tours at certain
times, other times you can book tours. We also arrange custom tours for example to schools.

Stanna lite längre!

Alla besöksmål hittar du på: www.visitnordmaling.se

Vi värmer Olofsfors Bruk.
Med kvalitetspellets – av skog och vind.
scabionorr.com

Herrgård och konferens
I vår anrika herrgård kan du övernatta i något av våra fina gamla rum. Hit är du alltid välkommen, oavsett om du är på genomresa, vill fira bröllop
eller jubileum hos oss. Vi har öppet året runt och du kan uppleva den vackra naturen i såväl vinterskrud som sommargrönska.
För konferenser kan vi erbjuda fem olika, fullt utrustade, lokaler med plats för allt från sex upp till 250 personer. Det är en utmärkt plats att kombinera konferensarbete på, med spännande aktiviteter hos någon av våra aktörer.

Aktiviteter
Här på Olofsfors Bruk händer det alltid något, oavsett årstid. Här ges guidade turer på Bruksmuseet, föreläsningar, kurser och roliga arrangemang
för både barn och vuxna. I december håller vi Sveriges kallaste Lucia, ett stämningsfullt arrangemang i hyttan, där skenet av levande ljus för tankarna till en ståtlig katedral. Julmarknaden är en annan populär och återkommande aktivitet, där du som besökare kan hitta riktigt vackra konsthantverk och närproducerade matvaror av hög kvalitet. I juli arrangerar vi Brukets Dag, då är det full aktivitet i hyttan och stångjärnshammaren,
och som besökare får du se hur det gick till i smedjan under de forna glansdagarna.

Mansion and conference
In our historic mansion, you can stay overnight in one of our rooms, whether you have just passing by or if you want to celebrate your wedding or
an anniversary with us. We are open all year round, so you can experience the natural beauty of the environment as well in winter coats as in the
summer greenery.
For conferences, we can offer five different facilities for anywhere between 6 and 250 people. Why not combine your conference with an exciting
activity for any of our artists?

Activities
In all seasons, something happens on the Olofsfors Ironworks. Guided tours of the Ironworks Museum, lectures, courses and fun events for as well
children as adults is some of the activities that happens here. In December, we host Sweden’s coldest Lucia, an atmospheric event in the foundry,
where the glow of the candles is reminiscent of a magnificent cathedral. Our Christmas Market is another of our appreciated activities, here you as
a visitor can find different products in nearly 40 different market stalls offering a variety of beautiful, solid crafts and locally produced food.

Platser att upptäcka i Olofsfors
När du besöker Olofsfors Bruk är ett besök i våra smedjor ett måste! Här finns en av få körbara stångjärnshammare, bevarad på sin ursprungsplats, en hammare med slagvikt på drygt 300 kilo. Här finns också kättingsmedjan som är norra Europas enda kvarvarande som
fortfarande fungerar.
För yngre besökare finns mycket att se och göra på bruket. På sommaren kan du smida din egen järnkrok i Manufaktursmedjan, och för den
som trivs utomhus finns en äventyrsstig där du kan krypa genom järnringar, skutta på trästubbar och balansera på repslingor.

Olofsfors Bruk i dag
I den historiska miljön växer nya uttrycksformer fram. Här skapar dagens hantverkare konst och bruksföremål i verkstäder, hyttor och smedjor.
Keramiker, träsnidare, bildkonstnärer, smeder och textilkonstnärer är några exempel på yrkesgrupper som verkar eller har verkat på bruket i
modern tid. Gemensamt för alla är den höga kvaliteten och det genuina yrkeskunnandet. Är du intresserad av att bli en av hantverkarna på bruket
är du alltid välkommen att höra av dig!

Anettes

BYGGNADSVÅRD

ANTIK & INREDNING

ÖPPET ÅRET
OM
Gilla oss på Facebook

Finns i Olofsfors
Västerbotten

076-800 89 10

Places to discover in Olofsfors
When you visit the Olofsfors Ironworks a visit to our forges is a must! Here you can find one of few existing helve hammers, still in its original
location, a hammer with a hammerhead that weighs around 300 kilograms. Here you can also visit a chain forge, one of Northern Europe’s only
remaining, operational, welding furnaces are preserved. Even for the younger visitors, there is much to see and do on the Olofsfors Ironworks.
During the summer season there are times when they can forge their own hook in Manufacture forge. We also have an adventure trail for children
to crawl through the iron rings, jump on tree stumps and balance on rope bridges.

Olofsfors Works today
In the historic environment new forms of expression is growing. Here contemporary craftsmen create arts and crafts in their workshops, foundries
and forges. Potters, woodcarvers, painters, blacksmiths and textile artists are an example of a professional who work or has had their workshops
at the ironworks. The common denominators for the artists are the high quality and good craftsmanship. If you are interested in becoming an
artisan at Olofsfors Ironworks you are always welcome to contact us to see if there are any available premises to rent.

För mer information, eller för att boka:

For more information, or to book, please contact:

Herrgården: +46 (0)930 131 96

The Manor: +46 (0)930 131 96

Bruksmuseet: +46 (0)930 101 96

The Ironworks Museum: +46 (0)930 101 96

bruksmuseet@olofsforsbruk.se

bruksmuseet@olofsforsbruk.se

www.olofsforsbruk.nu

Vardag eller fest? Vi har det du behöver.
I butiken fyller vi varje dag på med nya färskvaror, frukt och grönt,
mejeriprodukter och annat gott som förgyller din matvardag. I vår
charkavdelning hittar du ostar, salami och skinkor för picknick, mys
eller fest. Vi ses i butiken!

ICA Supermarket Nordmaling
Butiksgatan 2, 914 31 NORDMALING
0930-100 23
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ICA Supermarket Nordmaling

