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Smedshammerdammen
Her hvor Hunnselva og Veltmannåa løper sammen lå
Smedshammerdammen. Fra en lav demning gikk det en kanal langs
elvekanten ned til ljåsmia. Fallet fra dammen «Smedshammerfallet» og
ned til smia var på 3,05 meter. Omtrent der som informasjonsskiltet står
hadde ljåsmia sin egen kølmine.

Smedshammer
Huset var smeden Ole Eriksons bolig som han lot oppføre samtidig med
Ljåsmia i 1859. Byggmester var hans landsmann Karl Tidquist. Han var også
smed. Den 8. januar 1874 ble det utskrevet skjøte på Smedshammer med
Ljåsmie fra Ole Erikson til fyrstikkfabrikken. Fyrstikkfabrikken forpaktet så
bort eiendommen til den svenske smeden Frants Mjøberg. Etter hans død i
1879 ble Smedshammer brukt til bolig for fyrstikkfabrikkens arbeidere.
Huset har senere vært brukt til bolig for Raufoss Ammunisjonsfabrikks
ansatte. I dag er Smedshammer i privat eie.

Smedshammer Ljåsmie
Den opprinnelige smia ble oppført av eieren av Rødfosen gård, Nils
Rødfosen, antakelig i 1854 – 55. Den lå nøyaktig på samme sted som den
nåværende, men var nok mye større. En branntakstforretning fra 1855
oppgir målene til å være «24 alen lang, 18 alen bred og 4,5 alen høy». Smia
er først og fremst knyttet til den svenske smeden Ole Ericson fra Dalarne,
som sammen med andre svensker, i en 20-årsperiode fra 1859, drev den
fram til å bli et forholdsvis betydelig industri foretagende. Det var primært
ljåer som ble framstilt. Ljåene var kjent for å være av god kvalitet, om enn
noe klumpete. Her var også noe produksjon av spiker og knivblader. Da
smaden Frants E. Mjøberg døde på Smedshammer i 1879 var det slutt med
virksomheten i smia.

Kirken
Rødfos patronfabrik fikk sin egen kirkegård med tilhørende gravkapell i
1898. Gravkapellet hadde en grunnflate på 6x8 meter og et 12 meter høyt
klokketårn i søndre gavl. Innvielsen ble foretatt 1898. Samtidig ble et
spebarn, Ferdinand Asak , begravet. Han døde av difteri. I 1939 bygget
Vestre Toten kommune Raufoss kirke med tilskudd fra staten. Kirken ble
tegnet av Henry Bucher og ble vigslet av biskop Henrik Hille den 11. juni
1939. Kommunen overtok også driften av kirkegården. Gravkapellet ble nå
revet. Forsvarsdepartementet besluttet å yte bidrag til «geistlig betjening».

Kultursenteret Raufoss gård
Bygningen ble modernisert og tatt i bruk som bestyrerbolig for
Fyrstikkfabrikken i 1875. Før den tid var den en av Rødfossen gårds
våningshus. En regner dette for å være stedets eldste hus. Da den norske
stat overtok 1. mai 1895 ble dette huset patronfabrikkens hovedkontor
helt fram til 1954. I dag rommer bygningen et fast museum for Ras første
10 år og en historisk gjengivelse av Direktør Lunders kontor, samt Raufoss
gårds galleri. Vestre Toten kommune er eier og drifter senteret.

RA-hylsa
Hylsa for 6,5 mm Krag-Jørgensen var det første industriprodukt som ble
framstilt ved Rødfos Patronfabrik. Dette monumentet er reist til ære for
generasjoner av RA-medarbeidere som har produsert ammunisjon og sivile
produkter, og utviklet bedriften til en internasjonalt anerkjent
verkstedsbedrift.

Mølle og sagbruk
Her, nedenfor fossen, lå stedets første bebyggelse – en bekkekvern. Kverna
er allerede nevnt i 1658, men er sannsynligvis eldre. Den var i bruk til 1899.
Sagbruk og mølle lå ved siden av hverandre ved elvekanten, saga lengst i
nord. Saga var en såkalt oppgangssag og er første gang nevnt i 1745. Den

ble nedlagt i 1882. En ny sag ble da oppført lenger nord inne på
fabrikkområdet.

Kanalen – drivkraften
Fra dammen ovenfor fossen ble det gravd ut en ca. 210 meter lang kanal.
Kanalen ledet vannet ned til et stort vasshjul som nesten fylte den søndre
del av bygningen. Hjulet gikk gjennom to etasjer og ytet 30 hk. Vasshjulet
ble i 1891 byttet ut med en partialturbin, levert av Kværner.
Patronfabrikken brukte fortsatt partialturbin som drivkraft, men i tillegg
ble det i 1895 anlagt et elektrisk lysanlegg på 21 kW – distriktets aller
første.

Fyrstikkfabrikken – patronfabrikken
Her kan du se den gamle fabrikkbygningen. Gråsteinsmuren er det eneste
som er igjen av den opprinnelige fyrstikkfabrikken, bygd i 1875.
Bygningene brant i 1889, 1892 og i 1893, men ble hver gang raskt bygd opp
igjen. Etter en omfattende restaurering i årene 1909 – 1911, fikk bygningen
sitt nåværende utseende.

Kortos – stedets første regulerte strøk
Der kjøpesenteret i dag ligger lå det før en haug(Kortostoppen). Det var
Raufoss første regulerte villastrøk med veg, vann og kloakk. Byggingen ble
påbegynt i 1900. det ble satt opp i alt 15 hus. Bygslingsavgiften var kr. 6,pr. år. En nyopprettet statlig boligbank gjorde det mulig for beboerne å
finansiere byggingen.

Brubakken skole
Skolen het opprinnelig Raufoss Brugsskole og ble bygget og drevet av
patronfabrikken. Trebygningen (nå revet) stod ferdig i 1916, mens
murbygningene ble tatt i bruk i 1922. Fabrikken eide og drev skolen helt til
i 1942. Ved etablering av to skolesteder i Raufoss krets i 1975, tok skolen
igjen navnet etter fabrikkens første private skole på Brubakken. Denne ble
tatt i bruk i 1905. I 1997 ble skolen nedlagt og erstattet med ny skole –
Korta skole.

Rødfossen fisketrapp
Åpnet 23. august 1997. Fisketrappa er bygd som et resultat av de
miljøtiltak som er gjennomført i Hunnselva de siste årene. Byggingen av
trappa er finansiert av Raufoss ASA, Norsk Hydro, Totens Sparebank,
Vestre Toten kommune, Vestre Toten jeger- og fiskeforening og
Fylkesmannen i Oppland.

