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Föreningens har sin verksamhet inom två områden, sågverkshistoria
och annan kultur, bl. a. konst- och konsthantverksutställningar
med lokalanknutna utövare.

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

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.

Sträckan vid Persbacka och vid Åsbacka- kolningen bör
ändras inför sommaren
Ansökan om medel för detta skall inlämnas återigen.

Informationstavlor för inomhusanvändning
De informationstavlor vi gjort efter Sågverkstrampet och i Ljusne, tillsammans 18 stycken,
storlek 1500x800 mm, lämpar sig inte för att ställas ut inomhus.
Formatet för dessa tavlor blir 900 x 480 mm, och görs i ett lätt material. De blir därför lätta att
flytta och kan anpassas efter lokalerna. Medel söks från Leader.

Hemsidan och Facebook
Hemsidan måste aktiveras för att vi skall få ut mer digital information om vår verksamhet.
Det finns en hel del saker som kan ligga där som kan sökas av intresserade.
Facebook har börjat användas på ett bättre sätt för den snabba informationen.

Översättning av texter infotavlorna
För närvarande finns det enbart svensk text på informationstavlorna.
Behov finns av både engelska och tyska. Engelsk av naturliga skäl.
Tyska av det skälet att tyskar kanske blir intresserade att komma hit. Detta på grund av ökat
intresse för Birger Forells verksamhet i Tyskland, före och efter kriget.
Olika tekniska lösningar bör sökas för detta.

KARTAN 2017
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 2017.
Den kan bli större ytmässigt om vi får möjlighet att utveckla Trampet.
Den skulle bli den sjunde kartan i ordningen i så fall.
Samarbete med anpassning till kommunens digitala karta skall eftersträvas.

Finansiering
2016 gick SöderhamnsAndan in med pengar för att vi skulle kunna ge ut den i utbyte mot
annonser. Förhoppningsvis kan vi motse bidrag även 2017. Det är dags att kommunen också
ger ett bidrag.
Alla kartor vi har gjort tidigare har varit annonsfinansierade.

UTVECKLING

AV

ÅSBACKA

UDDE

TILL STRÖVOMRÅDE
Utvecklingsarbetet görs i samarbete med kommunen i ett LONA-projekt.
Åsbacka udde är en del av det gamla brädgårdsområdet till Åsbacka sågverk.
Arbetet fortsätter enligt planerna. Det skall bli handicapvänliga stigar, utsiktsaltaner, bänkbord
och informationstavlor, bl.a. om flora och fauna.
Även skolan får ett aktivitetsområde.

MINNESPARK

I

OM PRÄSTEN

ÅSBACKA
BIRGER FORELL

Birger Forell föddes 1893 i Åsbacka, hans far var kusk på Åsbacka sågverk.
Forell var under sin livstid känd för sitt arbete för svenska kyrkan i Berlin från 1929 till 1942 då
han blev utvisad för sitt arbete med tyska judar.
Han deltog i arbetet med 100 000 tyska fångar i England
1945 återkom han till Tyskland och såg nöden och förstörelsen. Han reste runt i Sverige och
samlade pengar mat och kläder.

Han engagerade sig i uppbyggnaden av en stad, Espelkamp. Det var ett stort
ammunitionsförråd som undgått bombningarna.
Han jämförs med Elsa Brändström, Raul Wallenberg och nominerades till Nobels Fredspris.
I september kontaktades vi av en person, Gert Könemann, som ville veta mer om Åsbacka Han
är medlem i en förening, Geschichtskreis, en historisk krets i Espelkamp.
Han fick en del material. Vi fick en bok om Espelkamps uppbyggnad där Birger Forell har en
betydande roll.
I och med att Åsbacka kommer att uppmärksammas i Tyskland, bör vi verka för att ett
minnesmärke i någon form, sätts upp i Åsbacka.
Kanske turister vill se var Birger Forell föddes?

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 med tavlor, fotografier och 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 minst en dag årligen

SÅGVERKSTRAMPETS

DAG MED M/S

MOA

Vi chartrade Moa 9:e september 2014 och genomförde Sågverkstrampets dag.
39 personer, inkl. 6 medverkande, var med på resan.
Resan fick mycket god kritik i utvärderingen.

Vi räknar med minst en resa årligen

SÅGVERKSVANDRINGAR/STORYTELLING
Ett antal Sågverksvandringar av olika längd hoppas vi kan genomföra. De genomförs på cykel
eller till fots. Vi hoppas kunna göra tre vandringar årligen.

UTVECKLA EN SAMLAD SKRIFT,
OM SÅGVERKSEPOKEN I
SÖDERHAMNSDISTRIKTET
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.
Vi planerar att kunna ge ut en samlad skrift 2017.

LÄNSMUSEET

OCH ARBETARRÖRELSEN

Länsmusmuseet har ändrat inriktning på sin verksamhet i år.
I det nya upplägget skall Flaggfabriken i Strömsbro, Fejanstenen i Ljusne och Skotten i
Sandarne bli uppmärksammade när museet öppnar igen i oktober 2017.

HUNGERMARSCHEN 11

APRIL 1917
De omfattande Hungerkravaller som 1917 genomfördes i Sverige hade sin upprinnelse
i Söderhamns Skärgård. Det var fyra kvinnor, medlemmar i Söderhamns skärgårds
kvinnoklubb som började med sin aktion för att skaffa mat till sina barn.
Kvinnorna var Anna Jonsson och Karin Östlund, Långrör, Hilma Pettersson, Östanbo och Anna
Sjögren, Grundvik.
Författaren Ulf Wickbom har skrivit en Söderhamnsversion om hungermarschen den 11 april
1917.
I samarbete med ABF Hälsingekusten och ABF Gävleborg skall det göras forskningscirklar dels i
Sandarne och i övriga länet där det varit hungerdemonstrationer och kravaller. Samarbete sker
också med Söderhamns museum.
Kvinnorörelserna är aktiva i detta arbete för att klargöra kvinnornas roll.
Kanske blir det ett särskilt kvinnotåg som ansluter till det ordinarie 1:a maj firandet.

SKOTTEN

I

SANDARNE 1932

Det är 2017 85 år sedan denna händelse då det sköts på strejkande svenska arbetare.
Det skedde på tre ställen i Sverige, Ådalen, Clemensnäs och Sandarne.
Denna händelse skall förhoppningsvis uppmärksammas den 7 juli 2017.

INTEGRATIONEN

I

SANDARNE

Det har kommit en del flyktingar till Sandarne.
KULT arbetar tillsammans med ABF och SISAM för att göra olika aktiviteter med dem.

KULTUR
KUSTKONSTEN-KONSTKUSTEN
Den grupp, ”Kustkonsten-Konstkusten” som arbetar med att plocka fram sandarne-anknutna
konstnärer och konsthantverkare har sedan 2003 fått fram flera duktiga utövare.
Det finns så många som tillsammans kan utvecklas och få ställa ut sina alster hos oss på
ServiceCenter.
Vi hoppas kunna ta nya tag 2017.

Sommar-och Julsnurrarna genomförs traditionsenligt.
I samband med Julsnurren hoppas vi kunna upprepa den uppskattade Luciamarknaden
tillsammans med andra aktörer i Sandarne.

ÖVRIGA

UTSTÄLLARE

Sandarneskolan har varit en uppskattad utställare med sina elevutställningar.
Hoppas att vi kan få möjlighet även i år.
Lokalanslutna utställare erbjuds utställningsplatser på övrig tid.
Vi hoppas att kunna, i samarbete med Göran Strandow, visa mer om svensk
1900-talsgrafik även de kommande åren.

PLANER 2017 – 2022
UTÖKNING

AV

SÅGVERKSTRAMPET

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 bör 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
Vallviksvägen.
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.

Arbetet med att övertyga vederbörande föreningar om förslaget fortsätter.

Projekt Sågverkstrampets förlängning
Det har ställts frågor hur det går med förslaget om förlängningen från flera håll. Svaret är att
det inte hänt något praktiskt, men förslaget kanske har börjat få gehör.
Förlängningen är ett stort projekt som innehåller många frågor som måste lösas:


Kartläggning av sträckningarna



Fastighetsägarnas intresse för sträckningen på deras mark



Sträckningens förutsättning att göras möjlig att promenera och cykla på.



Förslag på placering av informationstavlor, bänkbord, vägpilar mm



Ekonomisk kalkyl



Finansiering



Skötselansvar

Förslag till uppdelning
av ansvar på föreningarna
Vi upplevde att det var ett motstånd att centralisera det hela. Ibland är ambitionerna för stora,
och föreningarna upplevde att man tappade kontrollen över sitt ”territorium”.
I detta förslag eliminerar vi den risken. Varje förening har ansvar för den del som passerar
genom sitt område.


Kults ansvar från Sandarne till Askesta, samt från Ala till Söderhamn



Utviksvägens Intresseförening ansvarar för sträckningen Söderhamn – Utvik



Ljusnes ansvar till Vallvik och Ala



Vallviks ansvar till Hå



Askesta ansvar till Hå



Marmaverkens ansvar till Askesta



Bergviks ansvar till Marmaverken

SÖDERHAMNS INDUSTRI-

HISTORISKAFÖRENING

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.

Förslag till stadgar finns.

UTVECKLING LÅNGRÖRS

BRÄDGÅRDSOMRÅDE

Brädgården efter Långrörs sågverk, nedlagd 1930, ligger fortfarande oanvänd.

Kajresterna.
Resterna av kajer och dykdalber borde restaureras för att ge ett bättre intryck än som det ser ut
idag.
De sträcker sig från pråmvarvet i norr till Kaffehusviken.
I länsmuseets förstudie 2006, ”Fem sågverk i Sandarne”, finns förslag på åtgärder.

Träskutan
En träskuta, byggd 1928 i Borgå i Finland, finns uppdragen på norra sidan i området. Skutan är
en s k sandskuta som fraktade sand till Stockholm.
Den köptes för ca 25 år sedan av en privatperson i Söderhamn för att rustas upp.
Den drogs upp på den slip, som byggdes av bolaget, för att bygga och restaurera sina pråmar.
Dessa användes för att frakta ut det sågade virket till de fartyg som låg och väntade på last.
Skutan är 16 meter lång och 3 meter bred, och masterna är borttagna.
Sjöhistoriska Riksmuseet har besiktigat den och sagt att den är intressant, men att de inte har
några medel att bekosta upprustningen.

Länsmuseet, Bo Ulfhielm, berättade att skutan inte har direkt knytning till sågverket i Långrör.
Liknande skutor köptes av sågverken, mastades av, och användes som utlastningspråmar.
Brädgårdsområdet vore en lämplig plats att flytta skutan till. Den skulle kunna inredas till ett
mindre cafe, informationsplats om sågverksepoken mm. Den ligger utefter Sågverkstrampet.
Brädgårdsområdet i övrigt röjs och görs attraktivt för det rörliga friluftslivet.

CYKELLEDER

ÅT NORR, SÖDER OCH

VÄSTER
I Söderhamns- Kuriren, 16 06 18, fanns två artiklar om Ny Cykelled från skog till hav. Det gällde,
Sydostleden, 27 mil ny cykelled mellan Växjö och Simrishamn.
Man tror att leden skall locka många utländska besökare.
Det finns sedan ett år en led, Kattegattleden, från Helsingborg till Göteborg, och det finns planer
på fler nationella leder i södra Sverige.
Utan jämförelse i övrigt har vi här Sågverkstrampet, en 13 km cykelstig, som utvecklats sedan
13 år tillbaka.
Vi har sedan fem år ett förslag att förlänga Sågverkstrampet till Ljusne, Vallvik, Hå, Askesta,
Marmaverken och Bergvik, De går sedan att anknyta till sågverksepoken efter Ljusnan och
Voxnan.
Med det som utgångspunkt finns stor potential att förlänga efter länets kust. Det kan kanske
kallas Kusttrampet. Med tanke på att det finns fyra kommuner i länet som berörs kanske det
blir Region Gävleborg som blir samarbetspart.
Det är långt dit, sá gubben när han pekade på månen. Men nu finns månen nästgårds, varför
inte en cykelväg enligt dessa funderingar? Den är mer jordnära än månen i alla fall.
Jungfrukustvägen finns sedan några år som bilväg. Den kommer inte så nära kusten som detta
förslag.

Allting har en början, hoppas början börjar snart!

VISIONEN OM SÖDERHAMNSFJÄRDEN
ETT INDUSTRIHISTORISKT OCH

UR

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 m.m.
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.
Rester efter Skärgårdstrafikens kajer finns fortfarande kvar. Med en upprustning av dessa kan
kanske det köras Skärgårdstrafik igen, till turismens fromma.

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

Sandarne Kultur och Historiska förening
KULT
Styrelsen

