ÖVERUM

Överums Intresseförening:
Postadress: Ringvägen 34, 59096 Överum
Tel. 0493-303 02

Överum är en gammal bruksort som ligger vid vattendraget som förbinder sjöarna Såduggen och Ryven med
varandra. Sluttningarna ner mot vattnet är branta. Bebyggelsen ligger sydväst om vattnet uppe på höjderna.
Den är blandad med ett par områden med flerbostadshus samt ett centrum.

Turistbyrån
Öppet 15/6-15/8 2001,
Tel. 0493-303 02

jan är idag bruksmuseum med bland annat
Överumsplogar.

Lite Överumshistorik
Namnet Överum kan spåras till år 1390 då det stavades Öfrarum som betyder den övre avröjda platsen.
Samhället är precis som Rom byggt på sju kullar och
varje kulle har sitt eget namn.
När valloner och holländare på 1600-talet inkallades
till Sverige för att få igång en industriell blomstring
vände man sig till de trakter där det fanns goda malmfyndigheter, kraftiga vattenfall och rikligt med skog.
År 1655 gav Kung Karl X Gustav privilegium till Abraham de Beche att i Överum anlägga ett bruk. Bruket
fick en betydande produktion av kanoner och kanonkulor.
Under 1800-talet ändrades tillverkningen till maskiner
och redskap för jordbruket. Bruket nybyggdes så gott
som helt och hållet med herrgårdsbyggnader,

ÖVERUMS BILSERVICE
STATOIL
Öppet vardagar 06.30-19.00, lördagar
08.00-17.00, söndagar 09.00-19.00

Dagsutflykter

Överums kyrka
verkstadshus och arbetarbostäder. Den centrala platsen i denna miljö är brukstorget i vars mitt kyrkan ligger. Kyrkan, som är av slaggsten, stod färdig 1872.
I brukstorgets förlängning mot öster ligger herrgårdsbyggnaden. Den uppfördes på 1700-talet men moderniserades 1848 och erhöll en rikt utformad putsarkitektur i empirens anda. Mycket av den gamla
bruksmiljön finns bevarat. Den gamla hammarsmed-

Blombergs Kiosk & Livs
Öppet alla dagar 09.00-21.00
Tel. 0493-30127, 070-570 1733

Tel. 0493-30990, 0493-30467
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ÖVERUMS HOTEL &
RESTAURANT

Ateljé Bruksgatan &
Hantverksboden

Beställning: 0493-30023, 0493-60160
Dagens rätt mån-fre 11.30-14.00

Bruksgatan vid Kyrkan
Ring för inf.: 0493-71036, 0493-30848

Dackeskans Fornborg (kulturminne), Ryvenäs fritidsområde med fint bad. Gamla vägen utmed Ryven, även
där bad. Grillplatsen vid Holmsjön DalbovägenNyholm till väg 35. Vandringsled utmed sjön Ryven, 5
km. Vandringsled Holmsjön runt, 12 km, som även
ansluter till Tjustleden.

Övrigt
Fritidsgård, sporthall, idrottsplats, motionsspår, friluftsbadet Jonsäng, Piazzan affärscentrum och turistbyrå.
Överums Vårdcentral inrymmer: läkare, distriktssköterska, mödravård, tandläkare och ett välsorterat apotek.

VANDRARHEMMET

JANSSONS ELEKTRISKA
BYRÅ AB

ÅTTA SMÅ HEM

Elinstallationer, elenergi, olja, pellets mm.
Beställning: 0493-30039, 0493-30539

Tel. 0493-30302, 070-6742621
ewo@algonet.se

KAFÉ KÄLLARBACKEN
öppnar 1:e juni
Tel. 0493-30302, 070-6742621
www.algonet.se/~ewo

ÖVERUM
www.overums-bruk.se

Den gamla hammarsmedjan
Öppet: 15/6 - 15/8 2001 dagligen 16-17 utom lördagar och midsommar.

ÖVERUMS
BRUKSMUSEUM
Öppet: 15/6 - 15/8 • Tel 0493-30087,
-30274, -30575, -30781
www.gamdat.se/tjust/overum/bruksmus/

Överums
Dansare
Tel. 0493-31001

Ateljé Brud- & festkläder
Uthyrning och försäljning
Ring Ingemo Keib, Moagården
Degersnäs 0493-50341

Idylliskt ligger de gamla arbetarbostäderna som nu förvandlats till
vandrarhemmet Åtta Små Hem och Kafé Källarbacken
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