
	

	

			
Bruksmuseet             Den g:a masugnen är idag bruksarkiv 
	
En kort presentation av Åkers Styckebruk 
Åkers Styckebruk grundades 1580 av Karl IX för kanontillverkning. Kanon-
tillverkningen pågick åren 1588 till 1866. Malmen för järntillverkningen togs 
från närbelägna Skottvångs gruva och från gruvorna på Utö i Stockholms 
skärgård.  
Valsar för valsning av plåt, järnvägsräls mm är idag den helt dominerande 
produkten. Valstillverkningen började år 1806. Åren 1840–1940 var 
”Åkersplogen” en berömd produkt. 
Styckebruket med sina väl behållna byggnader från främst 1700 och 1800 
talen utgör en synnerligen vacker miljö. Många av byggnaderna är lagskyd-
dade byggnadsminnesmärken som t.ex. Bruksallén nr 1,2,4, och 14.Mas-
ugnen från 1795 innehåller nu bruksarkivet. Bruksmuseet är inrymt i det 
gamla sädesmagasinet från 1790. Åkers herrgård byggdes 1757.  
Ätten Warendorff drev bruket 1772 till 1861. Bergsrådet Anders Warendorff 
lät uppföra Taxinge slott 1807–1813. Godset Taxinge/ Näsby omskrevs så 
tidigt som 1281. Då stadfäste kung Magnus Ladulås att hans bror hertig 
Erik donerat jord vid Näsby till domkyrkan i Strängnäs. 
Åkers Herrgård byggdes 1757 och har använts som bostad till de olika 
bruksägarna samt som hem för drogmissbruk.  
1985 blev Holger Hjelm (död 2004) genom sitt företag Interfinans ägare 
till Åkers Sweden. Holger Hjelm köpte tillbaka bruksherrgården och lät 
påbörja en renovering och upprustning av flera byggnader i bruksmiljön. 
Resultatet belönades 1993 med Europa Nostra-diplomet. I motivationen stod bland 
annat: ...for the preservation and restoration of an ensemble of buildings, represen-
ting the history of Swedish industrial society from the 16th century. 

Industrihistoriska Umgänget* HT 2019 
kallas till höstutflykt torsdagen den 29 augusti 
till Åkers Styckebruk 

 
Vill du samåka anmäler du dig till Jan-Erik (tfn och e-post nedan) med 
samling vid Rådhuset i Torshälla kl. 09:00.  
Efter besöket kan de som önskar äta lunch (fiskgryta inkl. dryck, bröd, 
sallad och kaffe med kaka) på Skottvångs Värdshus  
 

 
Anmäl dig senast den 14 augusti till: 
Jan-Erik Kling  tel. 070-5655641  e-post: janerikkling@gmail.com 
Benny Flodin   tel. 070-6565454  e-post: bennyflodin@telia.com 

*Vår inriktning är arrangemang av Föredrag & Utflykter med 
socialt mingel i Torshällabygdens industrihistoria 
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Program 
Vi åker i egna bilar och samlas på Bruksmuseets parkering  
kl. 10:00. Där tas vi emot av vår guide för ca 90 minuters presentation 
av Styckebrukets sevärdheter. 

Kostnader   
Åkers Styckebruk guidad visning    45 kr/person 
Skottvångs VH      lunch enl. ovan 140 kr/person 


