Kräfthelg på Saxå Herrgård
Den 14–16 augusti 20l5.

I samarbete med Internationella Klubben,
1.6 miljonerklubben/2.6 miljonerklubben och Svenskar i världen
Varmt välkomna till kräfthelg hemma hos mig, på Saxå Herrgård..
Veckoslutet inleds på fredagskvällen med buffémiddag i Gårdskapellet. Kvällen avslutas
med ett kåseri om Saxå Bruk i herrgårdens Rosa Sal. För den som önskar, samt om
vädret tillåter, läggs kräftburarna ut i sjön Saxen på 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 på Grythyttans Gästgivaregård. Därefter åker vi till Alfreds Nobels hem,
Björkborn, utanför Karlskoga. Kvällen bjuder ett kräftkalas samt middag med historisk accent.
På söndagen, efter frukost, finns det möjlighet till golfspel på golfbanan som
är belägen på Saxå Bruks marker, i direkt anslutning till herrgården.
Varmt välkomna till Saxå Bruk, beläget mitt emellan Grythyttan och Filipstad.
– Carl Jan Granqvist
Se detaljerat program och arrrangemangsfakta på nästa sida.

Kräfthelg på Saxå Herrgård
Den 14–16 augusti 20l5.
Program:
Fredag 14 augusti.
15:00 – 18:00 Ankomst under eftermiddagen. Incheckning
sker i Herrgården. Gästrummen är belägna i herrgårdens två flyglar samt i den rödmålade kavaljersbyggnaden som bär namnet
Mellangården. Kamrarna är pietetsfullt inredda med antikviteter
och tillägnade en person med anknytning till Bergslagen.
Beskrivning på rummen finner Du här, www.saxabruk.com.
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 serveras i
övre Rosa salen, med kåseri om Saxå Bruk.
Lördag 15 augusti.
07:30 – 08:30 Kräftburarna vittjas.
08.00 – 09.30 Frukost serveras i Gårdskapellet.
09.30 – 10.00 Avfärd i egna bilar från Saxå Herrgård till
Måltidens Hus, som ligger i Grythyttan.
10.00 – 12.00 Carl Jan Granqvist guidar i Måltidens
Hus, där kokboksmuseet finns som bland annat innehåller Tore
Wretmans boksamling. Kokboksmuseet i Grythyttan är grunden
till ett kommande Centrum för europeisk måltidshistoria som går
under namnet Aptitum. Detta centrum är tänkt att vara en plattform för forskning kring Culinary Art, Craft, Heritage and Science.
12.00 – 14.00 Gemensam lunch på Grythyttans Gästgivaregård,
belägen vid Grythytte Torg.
14.00 – 14.45 Avfärd mot Björkborns Herrgård, ett av Alfreds
Nobels hem beläget utanför Karlskoga.
14.45 – 16.00 Visning av Björkborns Herrgård. Det var här som
Alfred Nobel hade sina hästar stallade, en realitet som gjorde att
geniets testamente kunde lagföras i Sverige. Därmed gällde
svensk juridik för testamentets verkställande och detta medförde att Sverige blev värdland för Nobelprisceremonien.
16.00 – 18.00 Avfärd från Björkborn. Under hemfärden sker
ett kortare besök på Loka Brunn med Sveriges kurortsmuseum.
18.00 – 19.00 Tid för egen disposition. Vid vackert väder
finns tillfälle för promenader i det poemiska landskapet. Saxå
Golfbana omgärdar herrgårdsparken. Ernst Kirchsteiger har inrett
spannmålsmagasinet, beläget i herrgårdsparken. Detta hus finns
tillgängligt för den som är nyfiken på resultatet från tv-programmet Sommar med Ernst som sändes 2011.
19.00 Samling i Herrgårdens Rosa sal för champagne och
snittar.
19:30 Kvällens kräftskiva arrangeras i det sexkantiga lusthuset som är beläget i herrgårdsparkens nedre del på en halvö i
sjön Saxen. Alf Wallanders kräftservis från 1910 skrudar bordet.
20:30 Den historiska måltiden, med en touche av empir,
serveras i herrgårdens matsal. Klädsel: Smoking, alternativt mörk
kostym.
Söndag den 16 augusti.
08:00 – 10:00 Frukost serveras i Gårdskapellet.
– Utcheckning.
10:00 Golfspel på Saxå Golfbana, går att arrangera för den som
så önskar

ARRANGEMANGSfakta
Pris: 4850: - per person i dubbelrum,
enkelrumstillägg 1000:- för två nätter.
I priset ingår:
- Buffémiddag på ankomstdagen.
- Två övernattningar i dubbelrum.
- Två frukostar.
- Visning av Måltidens Hus.
- Lunch på Grythyttans Gästgivaregård.
- Visning av Björkborns Herrgård
- Besök på Loka Brunn
- Kräftskiva i Lusthuset
- Historisk middag med en touche av empir
Transporter sker i egna bilar.
Drycker tillkommer. Lättöl och
bordsvatten ingår.
Vid allergier vänligen meddela detta
vid bokningen.
Antalet platser är begränsat till
35 personer, först till kvarn gäller.
Bokning och betalning sker på
telefon 076-119 66 62
eller
bokning@saxabruk.com
eller
www.saxabruk.com

