Kräfthelg på Saxå Bruk
fredag 13–söndag 15 augusti 2021

Varmt välkomna till kräfthelg hemma hos mig på Saxå Bruk,
värdinna under helgen är min kära väninna Alexandra Charles!
Veckoslutet inleds på fredagskvällen med en buffémiddag i Gårdskapellet.
Kvällen avslutas med ett kåseri om Saxå Bruks historia i Herrgårdens Rosa Sal.
För den som önskar, samt om vädret tillåter, läggs kräftburarna ut i sjön Saxen
om eftermiddagen.
Om morgonen dagen därpå vittjas kräftburarna, i augustimånadens soluppgång. Därefter tar jag Er med på ett besök till Måltidens Hus, där vi bland
annat tar del av Tore Wretmans unika kokbokssamling och tittar in i Gastronomiska Teatern.
Lunch serveras i Saxå Bruks Kolhuskatedral. Därefter blir det besök på
Ferlinmuseet i Filipstad. Kvällen bjuder på kräftkalas samt middag med en
historisk accent.
På söndagen efter frukost ﬁnns det möjlighet till spel på golfbanan som
är belägen på Saxå Bruks marker, i direkt anslutning till Herrgården.
Väl mött önskar Er tillgivne,

carl jan granqvist

Se detaljerat program
och arrangemangsfakta
på nästa sida!

välkommen till mitt paradis saxå bruk — vackert beläget mellan filipstad och grythyttan!

Kräfthelg på Saxå Bruk
fredag 13 augusti
15.00–18.00 ankomst under eftermiddagen. Incheckning sker via Kolhuset. Gästrummen är belägna i Herrgårdens två ﬂyglar samt i den rödmålade kavaljersbyggnaden som bär namnet Mellangården. Gästkamrarna
är pietetsfullt inredda med autentiska möbler från 1800-talet, samt tillägnade en person med anknytning till Bergslagen. Beskrivning av rummen
ﬁnns här: www.saxabruk.com/boende-overnattning.
17.00–18.00 kräftburarna läggs ut i sjön Saxen, om vädret tillåter.
De som önskar är välkomna att delta.
19.00–21.00 buffémiddag i Gårdskapellet, där bland annat Brukspatron Berggrens ﬁskfärs, krönt med kräftstjärtar vilande på en spenatbädd,
serveras. Kaffe med Värmlandstårta i Övre Rosa Salen samt kåseri om Saxå
Bruk med Carl Jan Granqvist.

arrangemangsfakta
pris: 4995 kr/person i
dubbelrum. enkelrumstillägg: 1500 kr/2 nätter.
Betalning sker i samband med bokning.
Anmälan är bindande.
Antalet platser är begränsat till 34
personer, först till kvarn gäller.
Transporter sker i egna bilar.
Drycker utöver Lokavatten

lördag 14 augusti
07.30–08.30 kräftburarna vittjas.
08.30–09.30 frukost serveras i Kolhuset.
09.30–10.00 avfärd i egna bilar till Måltidens Hus som ligger i Gryt
hyttan, ca 15 minuters bilfärd från Bruksherrgården.
10.00–11.30 Carl Jan Granqvist guidar i Måltidens Hus där kokboks-
museet ﬁnns, som bland annat innehåller hovtraktör Tore Wretmans bok
samling, biblioteket är ett av de förnämsta av sitt slag i världen. I rundturen
ingår ett besök i Gastronomiska Teatern samt på Kalastorget.
12.00–14.00 gemensam lunch i Saxå Bruks Kolkatedral.
14.30 avfärd till Filipstad.
14.30–16.00 besök på Ferlinmuseet samt en stadsvandring i Filipstad.
16.00 återfärd till Saxå Bruk.
16.30–19.00 tid för egen disposition. Vid vackert väder ﬁnns tillfälle för promenader i det poetiska landskapet, där Saxå Golfbana omgärdar
herrgårdsparken. Ernst Kirchsteiger har inrett spannmålsmagasinet, till
gängligt för den som vill se resultatet från tv4-programmet Sommar med
Ernst från 2011.
19.00–20.30 kvällens kräftkalas arrangeras i det sexkantiga lust
huset som är beläget i parkens nedre del på en halvö i sjön Saxen. Alf Wallan
ders kräftservis från 1910 skrudar borden.
20.30 historisk måltid med en touche av empir, färserad vaktel och
desserten Kinuskikräm med jordgubbar, intas i Herrgårdens matsal.
Klädsel: Smoking alt. mörk kostym.
söndag 15 augusti
08.00–10.00 frukost serveras i Kolhuset.
10.00 utcheckning. Golfspel kan arrangeras för den som så önskar.

och lättöl tillkommer.
i priset ingår
* Buffémiddag på ankomstdagen
* Två övernattningar i dubbelrum
* Två frukostar
* Visning av Måltidens Hus
* Lunch i Saxå Kolhus
* Besök på Ferlinmuseet med stadsvandring i Filipstad
* Kräftkalas i Lusthuset
* Historisk tvårättersmiddag med
en touche av empir
* Carl Jan Granqvist är Er värd
under veckoslutet
bokning
e-post bokning@saxabruk.com
telefon 0590-240 85
Vänligen meddela ev. allergier
vid bokningen.
info
saxå bruk 682 92 Filipstad
telefon 070-606 00 99
e-post carl.jan@grappe.se
www.saxabruk.com
Välkommen till mitt paradis!
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