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Sågverkstrampet
Under året börjar de stora planerna från 2013 falla på plats. Sågverkstrampet är inte
längre bara en promenad och cykelstig från Söderhamn till Sandarne.

Det är nu så mycket mer





Industrihistoriskt projekt
Konstprojekt
Del i kommunens utvecklingsplaner för Söderhamnsfjärden
Det har utvecklat det rörliga friluftslivet efter
Söderhamnsfjärden och i Skärgården.

En ”Köpfri zon”

I samhället möts man av annonser för att få oss att köpa varor och tjänster av olika
slag. Man lurar oss att tro att köpa varor och tjänster gör oss lyckliga. Det skapar i
stället stress och dåliga samveten.
De sociala medierna gör inte saken bättre, man skall alltid vara ”nåbar”.
Vi önskar att vistelsen efter Sågverkstrampet skall vara ”Köpfri”. Här skall man
komma bort från köphetsen och stressen, och bara njuta av den vackra naturen,
konsten och industrihistorien.

Utöka till Askesta, Ljusne, Mariehill, Djupvik, Utvik samt
Marmaverken och Bergvik

Askesta har en anknytning till Sandarne genom Askesta sågverk och Askestabanan.
Banvallen finns kvar och ka användas som cykelväg med små förbättringar.

Det finns mycket lämningar kvar i Askesta, och vi räknar med att det behövs tre
Informationstavlor där. Detta skall göras tillsammans med askestaborna. Det finns en
hel del bilder och texter som kan användas till tavlorna.
Från Askesta , via HÅ och gamla banvallen till Vallvik och ansluter vi till Ljusne via
gamla Vallvikvägen.
Anslutningen till Ljusne av Sågverkstrampet norr ifrån görs via Lövskär, (Röda
cykelvägen), till Ala och Ljusne.

Med denna slinga ”ringar vi in” hela Sågverks- och Industriepoken i
Söderhamn, till fromma för bl a det rörliga friluftslivet.

I sommar har projektet ”Konstkraft”, arbetet med bl. a fem informationstavlor om
bruks-och industrihistoria i Ljusne.
Projektet finansierades med Leadermedel. ABF Hälsingekusten ägde projektet.
KULTs, Bengt-Ola Johansson, framställde tavlorna med stöd av Ljusne
Bruksmuseums styrelse. Medel från projektet betalade arbetet under sex månader.
En tavla om Ala Sågverk hanns inte med, vilket vi hoppas kunna göra med de medel
som vi hoppas få utbetalda med 2015 års kommunala bidrag.

Sträckningen på norra sidan fjärden

Vi vill utöka Sågverkstrampet på norra sidan av Söderhamnsfjärden till de tre
sågverk som funnits där.
Svårigheten att hitta vägar som inte går längs den hårt trafikerade Utviksvägen är en
utmaning.
Det går ju också att nöja sig med att sätta upp endast informationstavlor på dessa
ställen till att börja med.
Vandringsleden, ”Vårdbergsleden”, finns redan inlagd på kartan
Utökningen av Sågverkstrampet är lämnat till KS för att KULT skall, tillsammans
med kulturchefen Anders Uddén, komma med förslag hur det skall genomföras.
Förslaget är att det skall tillföras inriktningsmålet, En attraktivare
skärgårdskommun”.
Vi har under 2014 inte orkat med detta av tidsbrist

Cykelfärja mellan Långrör och Djupvik
För att knyta ihop den norra sidan på fjärden och den södra vore det önskvärt med
en Cykelfärja som skulle skötas av ungdomar under sommaren. Förslaget kommer
från Naturskyddsföreningen
Stenö Camping ser det som ett mervärde för deras gästers utflykter.

Kartan 2015

Vår karta har en stor betydelse dels för Sågverkstrampet och dels för det rörliga
frilufslivet.
De turister som får kartan i sin hand uppskattar den. Stenö Camping har lämnat ut
den till alla gäster. Vi hoppas kunna finansiera en karta även 2015.
Den kan bli större ytmässigt om vi får möjlighet att utveckla Trampet.
Den skulle bli den sjätte kartan i ordningen i så fall.

Finansiering
2014 gick SöderhamnsAndan in med pengar för att vi skulle kunna ge ut den i utbyte
mot annonser.
Alla kartor vi har gjort har varit annonsfinansierade.

Skärgårdskarta

Kommunen håller på med att framställa en digital karta.
Ett av projekten föreslås bli, Sågverkstrampet - kulturled med app, solceller, dåtid
och nutid

Sågverkstrampet som Konstrunda

”Sågverkstrampet” kan utvecklas ytterligare. Nu får man kunskaper om
sågverkshistoria och kommer ut i vår vackra natur längs Söderhamnsfjärdens södra
strand.
Det väcktes förslag, efter årets konstutställningar, efter Sågverkstrampet, att göra en
permanent konstrunda efter sträckningen.
Då kan tre storheter mötas, historien, naturen och kulturen tillsammans
I år var det någon som tyckte att det samtidigt var en konstrunda efter kusten.
Då föddes tanken att bygga ut konsten, som skall stå där hela tiden, inte bara två
dagar om året.
Det är naturligtvis svårigheter att ställa ut tavlor, de är för ömtåliga. Men det går att
göra tåliga bilder på liknande sätt som på informationstavlorna.
KULT har en inriktning på både industrihistoria och kultur. Sedan 2003 har årligen
flera konsutställningar med konstnärer och konsthantverkare med
sandarneanknytning.
Dessa skall ha möjlighet att finnas med, med sin konst, åtminstone på sandarnedelen.
Vi bedömer att i första läget behövs sju platser där det är lämpligt att ställa dessa
tavlor.

Sågverkstrampets dag på land

KULT har anordnat tre Sågverkstrampets dag, 12 09 08,13 06 01 och 14 09 06. Den
senaste gjordes med Moa. De har varit mycket uppskattade med ett flertal inslag
efter sträckan. Fem konstnärer har haft miniutställningar, det var tavlor, fotografier
skulpturer bla.
Dessutom andra inslag, kommunen informerat om Stugsundsudden,
Söderhamnsandan om sitt projekt på Stugsundskajens utbyggnad, tipsrunda på
Åsbacka Trädgård, Mat och körsång på Stenö Wärdshus, Vernissage på
Sommarsnurren, Loppis samt musik på ABF Lokalen på Nyplan.
Det var också en fototävling samt utvärdering av deltagarnas åsikter och förslag om
utvecklingen av Sågverkstrampet.
Vi räknar med en dag i juni 2015.

Sågverkstrampets med m/s Moa
I sept 2014 genomfördes Sågverkstrampets dag med, 39 personer, inkl. 6
medverkande, var med på resan. Vi chartrade Moa.. Resan fick mycket god kritik i
utvärderingen.
Vi räknar med minst en resa 2015

Sågverksvandringar/Story Telling
Ett antal Sågverksvandringar av olika längd hoppas vi kan genomföra. De genomförs
på cykel eller till fots

Utveckla en samlad skrift om
Sågverksepoken i Söderhamnsfjärden
KULT har nu samlat på sig en massa kunskaper om Sågverksepoken i
Söderhamnsfjärden. Det gäller bl a våra informationskartor och annan skrift och
bildinformation.
Den samlade informationen kan sedan också läggas ut digitalt.

Söderhamns Industrihistoriska förening
KULT skall verka för att bilda ”Söderhamns Industrihistoriska förening”. Denna
förening kan vara av avgörande betydelse för utveckling av den industrihistoriska
utvecklingen.
Det är en paraplyförening för de föreningar som finns på de gamla industriorterna. I
föreningen samlas kunskaper genom forskning kring både mjuka och hårda fakta
sedan 1850 och framåt.
Det blir en styrka för arbetet i de lokala föreningarna att få forskare som stöd
Det tidigare projektet ”Industrikraft” kan få en nystart i en samlad förening.
De föreningar vi samtalar med är: Bergviks industrimuseum, Ljusne Museiförening,
Utviksvägens Intresseförening, Vallviks Bruksmuseum (är privat)
Askesta byalag och Föreningen Marma bygden.

Länsmuseet och arbetarrörelsen

Vi har lyckats bryta Länsmusmuseet verksamhetsområdet i år. I tidigare
handlingsplan för Landstingets – nu Region Gävleborg, står att Hälsingland var känt
för sin allmogekultur.
I ett remissvar ville vi att museet också skulle spegla arbetar- och industrikulturen.
Då fick vi reda på att allmoge kulturen och industrikulturen var bittra fiender.
Allmogekulturen vill inte befatta sig med arbetar- och industrikulturen.
Nu skall Söderhamns industrikultur bli ett pilotprojekt i länet.
Det tycker vi blir spännande. Det kanske kan bli en modell för andra.

Industrihistorisk dag 27 mars 1915

Vi tillsammans med Bergviks industrimuseum. Ljusne arbetarmuseum, Dibis-Digital
Bild I Söderhamn Länsmuseet Gävleborg, Hudiksvalls museum och Arkiv Gävleborg
och CFL-Centrum för lärande i Söderhamn, anordnar den 27 mars en heldag på CFL
På www.cfl.se/industrihistoria finns ytterligare uppgifter.

Skötselavtalet för 2015
Skötselavtalet med kommunen, för Sågverkstrampet 2014 bör utvärderas och
revideras, då det blivit en del ändringar av sträckningen under året.

Utveckling av Åsbacka udde till strövområde

Åsbacka udde är brädgårdsområdet till Åsbacka sågverk.
Även skolan vill ha ett aktivitetsområde där
Tidsplan. Oklart i dagsläget.

2016 och framåt
Söderhamnsfjärden ur ett Industrihistoriskt
och konstnärligt perspektiv.
Varenda kvadratmeter, både över och under vattnet, av Söderhamnsfjärden,
påminner om sågverksepoken som startade 1850, och pågick till ca 1930.
1865 är genomsnittligt startår för de 11 sågverken.
I arbetet med Sågverkstrampet har vi upptäckt vilka resurser som ligger för i princip
fäfot. Hela fjärden är en turistfälla som kan locka många aktörer att skapa intressanta
företag. T ex hotellanläggningar, små krogar mm.

Det finns lämningar efter sågverken, kajrester, dykdalber, stenmurar, mm,
som fortfarande är synliga.

Hus och bostäder kan minna om den tiden när sågverken gick för fullt.
Arbetsvillkoren och levnadsförhållanden är viktiga. De mjuka frågorna
får inte glömmas bort, kvinnorna, barnen mm

Marken där brädgårdarna låg ligger fortfarande obrukade, Källskär, Långrör,
Åsbacka och Marmabrädgård.

Hamnen i Stugsund och de gamla lastageplatserna, Källskär, Sandarne,

Lervik, Åsbacka, Grundvik/Ullbacka, hela Söderhamnsåns sträckning från
Faxeholmen till Stugsund, Mariehill, Djupvik och Utvik går kanske
kajanläggningarna att restaurera. Ett hyfsat djup finns efter kajerna.

Dykdalberna, ett 25-tal, kan användas som fundament för konstverk som
kan spegla livet under sågverksepoken.

Kajer som är rester efter Skärgårdstrafikens finns fortfarande kvar. Med en
upprustning av dessa kan kanske det köras ”Skärgårdstrafik” igen, till
turismens fromma.

Hur når vi dit?
 Att kommunen gör en förstudie 1, av vilka som kan vara berörda som







underlag för den stora förstudien.
Att anställa kompetent person/er som har ett stort industrihistoriskt
kunnande som drivande i projektet.
Att kommunen gör en förstudie 2, med stöd av Länsmuseet, Länskonst, RAA
och andra berörda.
Den skall ta reda på vad det skulle kosta att göra en totalupprustning av
Söderhamnsfjärden.
ta reda på vilka bidrag som vore möjliga att söka på olika nivåer, EU, central
svensk, regional och lokal nivå,
Ta reda på de historiska värdena av kunnigt folk.
Engagera intresserade personer som kan vara ledare i studiecirklar och sociala
media.

Vi hoppas att många vill engagera sig i detta projekt

Sammanfattning
Det skulle kunna bli en levande fjärd som möter besökare från när och fjärran, inte
en förfallen fjärd som glömt sitt förflutna.
En förfluten tid som vi skall vara stolta över och minnas.

Skuta på varv

Utefter Sågverkstrampet finns en gammal sandskuta byggd i Finland 1920.
Den har ingen direkt anknytning med Söderhamn och sågverken här.
I slutet på 1800-talet köpte sågverken liknande skutor och använde dem att frakta
virket från sågverken ut till båtarna
Vid kontakt med kommunen finns intresse att flytta skutan till annan plats.
Kontaktmannen vi har, föreslog t ex ett mindre sågverksmuseum, kaféverksamhet
mm
Den har legat på varvet i ca 25 år, men är i hyfsat skick.
Vi arbetar vidare tillsammans med kommunen.

KULTUR
Kustkonsten-Konstkusten

Den grupp, ”Kustkonsten- Konstkusten” som arbetar med att plocka fram
sandarneanknutna konstnärer och konsthantverkare har sedan 2013 fått fram flera
duktiga utövare. Det finns så många som tillsammans kan utvecklas och visa sina
alster..

Snurrarna som vanligt
Både jul och sommar

Enskilda utställare
Lokalanslutna utställare erbjuds utställningsplatser.

EKONOMI
I verksamheten ingår en del kommande och pågående projekt som är svåra att
budgetera
Målsättningen är att de skall ge ett överskott till föreningen. Nedanstående budget
speglar den ekonomi som vi kan överblicka som säker.
2015 års ekonomiska berättelse beslutas om på årsmötet i mars 2016.

Budget för 2015
INTÄKTER
Medlemsintäkter
Föreningsbidrag, kommunen
Medarrangörsbidrag, kommunen
Försäljning av material, böcker mm
Kartan
Informationstavlor
Handledarbidrag,AF

5 000 kr
7 000 kr
10 000 kr
15 000 kr
40 000 kr
50 000 kr
65 000 kr
192 000 kr

KOSTNADER.
Personalkostnader
Hyreskostnader
Möteskostnader
Utställningskostnader
Kartan
Informationskostnader, annonser mm
Hemsidan, Face Book
Kontorsmaterial, porton mm
Övriga kostnader
Lånekostader, kommunen

25 000 kr
70 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
35 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
175 000 kr

Årets beräknade överskott 17 000 kr

Sandarne Kultur och Historiska förening – KULT
Styrelsen

