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Det här är historien om en älvmynning 
där det en gång låg fyrtio ångsågar och sju 
massafabriker. Där tusentals människor 
arbetade och levde.

Ångermanälvens ådal var på många sätt 
det svenska industrisamhällets vagga. Såg-
verken, massafabrikerna och flottningen 
kom att prägla landskapet och människor-
na, precis som människorna och landska-
pet kom att sätta sin prägel på industrin. 

Ådalens rika industrihistoria är värd ett 
museum, och ingen plats kan nog vara 
mer lämplig än en gammal arbetarkasern 
på Sandslån, dit stockarna flottades längs 
älven för att sorteras i världens största 
timmerskilje och bogseras vidare till 
älvmynningens alla massafabriker och 
ång sågar.

»De skinnflådda händerna efter  
första arbetsdagen, de ljusa  
sommarnätterna och den 
sviktande utgångsbryggan i 
den tidiga morgonen. I min 
ungdom stod jag på en kam på 
fjärde rännan och inget av det jag 
varit med om har avsatt så många texter 
i mitt författarskap som dessa somrar på 
sorteringen i Sandslån. Jag har svårt att 
tänka mig en bättre plats för ett museum 
för Ådalens industriarv än just här, där 
älven bågnade av allt timmer som skul
le sorteras och föras till alla de sågverk 
och massafabriker som radade upp sig 
längs älven – och där arbetarkaserner och 
minnes märken fortfarande finns kvar.« 

Bo R Holmberg, författare

Ådalens  
industrimuseum
En stolt och dramatisk historia i Sveriges kanske 
vackraste omgivningar. Industriepoken i Ådalen 
förtjänar ett museum – och nu börjar arbetet!
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I nästan tre sekler har fabriksrökarna stigit 
mot himlen över Ångermanälven.

Redan på 1500-talet grundades på  
order av Johan III en kortlivad vattensåg 
vid Lästa, men i och med öppnandet av 
Bollsta masugn 1741 inleddes den industri-
epok i Ådalen som pågått obruten sedan 
dess. 

Förr som nu dominerar skogsindustrin. 
Vid sekelskiftet 1900 låg sågverken och 
massafabrikerna i ett pärlband längs älven 
och nya samhällen växte upp omkring 
dem. På bara några decennier hade en 
yrvaken bondbygd sett sin befolkning 
femdubblas. Älven fylldes av timmer på 
väg till skiljet. Åkrar och ängar fick ge plats 
åt fabriker, bostadskaserner, järnvägar 
och herrgårdar, medan fartyg från när och 
fjärran lade till vid kajerna för att lasta trä 
och papper. Ådalen blev en smältdegel, där 
tidens nya idéer och människor från stora 
delar av världen möttes.

»Det svenska industriminnet 
Ådalens Industrilandskap 
behöver berättas. Dess upp
komst och dess framgångs
saga. Men också de skarpa 
motsättningar som satte  
Ådalen på den europeiska kartan.  
Vad kan vi lära av dessa berättelser?

Ett industrimuseum på Sandslån är den 
optimala lokaliseringen. Här kan berättel
serna om Ådalens Industrilandskap sorte
ras och utvecklas, för att sedan ›bogsera‹ 
besökaren till ett tjugotal ankringsplatser 
i Ådalen. Lokala framgångssagor med 
 personlig service i autentiska miljöer.«

Jan Sahlén, f d kommunalråd i Kramfors

Ådalens industrimuseum ska skildra  
de många aspekterna av vårt rika  
historiska arv:

Skogen, där arbetet skapade ett sätt   
att leva som försvunnit men inte 
glömts bort.

Älven och flottningen, där miljontals 
stockar transporterades och sorterades 
varje år av arbetare vars rykte fortfaran-
de lever kvar.

Industrierna. Från vattensågar till ång-
sågar till dagens högautomatiserade 
sågverk och pappersbruk har skogs-
industrin sedan tidigt 1800-tal utgjort 
ryggraden i Ådalens industrilandskap.

Människorna. Huggare, flottare och sågare. 
Kontorist, inspektor och disponent. 
Och så pigorna, lärarinnorna och hem-
mafruarna. Barnen och pensionärerna. 
De som tillsammans skrev Ådalens 
 industrihistoria.

Vardag och fest. Hårt arbete både på job-
bet och i hemmet krävde något mer – 
studiecirklar och politiskt arbete, dans, 
kyrkobasarer, teater, bio, friluftsliv och 
givetvis massor av idrott.

Konflikter och lösningar. Det är omöjligt 
att skriva Ådalens industrihistoria utan 
att skildra striderna, men också hur skil-
da åsikter ledde till samhällsförändring-
ar och ett bättre liv för alla i Ådalen.

Inte bara skogsindustrin. Allt från små 
verkstäder till varv, glasbruk och stora 
tillverkare inom transport, hydraulik 
och fordonsindustri har blomstrat i 
området.

Ådalen idag och i framtiden. Dagens 
skogsindustri har en produktion som 
överträffar industrialismens guldålder, 
samtidigt som tillverkningsindustrin 
breddats ytterligare med företag inom 
många olika fält. Hur möter de morgon-
dagens utmaningar?

300 år av industri
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Ådalens industrihistoria är ett kulturarv 
av nationellt intresse. På Sandslån är 
det lätt att tänka sig tillbaka till flydda 
tider då arbetarkasernerna, som idag är 
vandrar hem, fylldes av säsongsarbetare 
för timmersorteringen på Ångermanälven.

I Kejsarkasernen, till stora delar bevarad 
som den såg ut under skiljets storhetstid, 
vill vi utveckla den existerande flottnings-
utställningen till ett modernt industri-
historiskt museum för Ådalen – öppet, 

inkluderande och tillgängligt för alla.  Och 
var kan man bättre skildra gångna tider 
än där historien sitter i väggarna? 

Efter ett besök på museet passar det att 
ta en promenad på ön och se landskapet 
med nya ögon. Med hjälp av informa-
tionstavlor och landmärken som det unika 
flottningstornet ute i vattnet och ön Lilla 
Norge skapad av barlast, är det inte svårt 
att visualisera kulturarvet här och nu.

Kulturarv

»I Ådalen finns den svenska industrialismens hjärta.  
Berättelserna myllrar fram ur sågverksruiner och  
kajrester invid Ångermanälvens stränder. Det här är 
Ådalens historia, men också hela Sveriges historia. 

Varje framsteg kan härledas till skogen, flottningen, 
sågverken, men historien försvinner om vi inte bevarar och 

berättar den.  Därför ville jag skriva om Ådalen och därför behövs 
ett museum på Sandslån. Nu, medan minnena ännu finns kvar.« 

Tove Alsterdal, författare
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Ett modernt och tillgängligt museum i 
vackra omgivningar har alla förutsätt-
ningar att bli ett besöksmål för turister 
från Sverige och utlandet, liksom för ny-
anlända som vill veta mer om platsen de 
kommit till. Kramfors kommun bjuder 
på en mängd attraktioner, men hittills 
har det saknats ett självklart nav och en 
utgångspunkt för besökare i Ådalen på det 
sätt som Naturum eller Mannaminne är i 
Höga kusten. På Ådalens Industrimuseum 
ska man kunna lära sig mer om bygden 
och dess historia, samtidigt som ens in-
tresse väcks för vidare utflykter i området. 

Den kanske viktigaste byggstenen i ett 
intresseväckande museum är dess utställ-
ningar. I dag är dessa placerade i två  
separata byggnader – Flottningsmuseet 
i Kejsarkasernen och Sorteringsmuse-
et med en modell över timmerskiljet. 
Botten våningen i Kejsarkasernen ska nu 
byggas om så att den imponerande model-
len kan flytta in och bli en medelpunkt i 
den nya utställningen. 

På ovanvåningen skapas nya öppningar 
mellan rummen som möjliggör en stör-
re permanent utställning om de olika 

 aspekterna av Ådalens industrihistoria. 
Här kommer texter och fotografier, film 
och ljudinspelningar att samspela med 
gamla föremål och digitala skärmar för 
att levandegöra både det förflutna och vår 
egen tid. I slutet av korridoren på övervå-
ningen kan besökaren kliva rakt in i his-
torien, i form av en autentisk sovsal från 
timmersorteringens tid där till och med 
lukten sitter kvar. 

Men ett levande museum och besöksmål 
är så mycket mer än bara sina utställ-
ningar. Besökarna välkomnas i den nya 
receptionen, där man kan ta en fika i det 
nybyggda kaféet och botanisera bland 
böcker och annat i museishopen. Guid-
ningar kommer att göras både i museet 
och utomhus i den kulturhistoriska miljön 
på Sandslån, kanske ingår det en kopp 
kokkaffe från öppen eld. Det kommer att 
vara möjligt att boka guidning för grupper 
och sällskap; på svenska, engelska och 
förhoppningsvis även fler språk. För de 
vanligaste turistspråken kommer vi att 
erbjuda audioguides, så att utländska be-
sökare när som helst ska kunna ta del av 
vad museet har att erbjuda.

Besöksmål
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»Under 2018 tog vi till
sammans med Läns
museet Västernorrland, 
fram ett underlag för 
fortsatt arbete med kultur
arvsturism. I arbetet har vi försökt att 
visa på fler möjliga och ibland okända be
söksmål, som var för sig och sammantagna 
ger en komplex och fördjupad bild av Höga 
Kustens kulturarv. I det arbetet kom bland 
annat Sandslån med dess historia fram. 
Vår historia tillsammans med vår unika 
natur kommer fortsättningsvis att locka 
besökare att få en glimt från historien,  
och det är ett otroligt viktigt arbete att 
göra det tillgängligt. Vi stöttar initiativet 
med att lyfta fram flottningskulturen i 
Sandslån, och ser att vi har en guldklimp 
att förvalta.«
 
Mia Karlsson, VD Höga kusten  
destinationsutveckling AB

»Sandslån ligger strate
giskt bra mitt emellan 
Ådalens många industri
er, samtidigt som det var 
platsen för världens största 
timmerskilje när det begav sig. Att här  
skapa ett industrimuseum känns själv
klart. Vi har en mycket spännande historia 
att berätta i området, samtidigt som vi 
också håller på att skriva fortsättningen 
på den just nu, inte minst med vårt eget 
High Coast Distillery. Vi får många  
besökare till destilleriet redan idag och  
jag tror att flera skulle välja att även  
besöka Ådalens Industrimuseum«

Henrik Persson, 
VD High Coast Distillery
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När historien skrivs glöms oftast barnen 
och ungdomarna bort. På Ådalens Indu-
strimuseum kommer vi att levandegöra 
de ungas tillvaro under den industriella 
guldåldern –  i arbete, skola och fritid. 

Med ett speciellt barnspår i utställning-
arna samt guidningar och material för 
besökande skolklasser kommer museet 
att ge dagens unga människor en unik in-
blick i en förgången tid. En tid för inte så 
länge sedan då barn kunde behöva göra 
en vuxens arbete på sågen eller i ladu-
gården, men kanske hade drömmar och 

rädslor som inte var så annorlunda från 
våra egna.

För de yngsta planeras en unik lekpark 
med flottartema under björkarna utanför 
Kejsarkasernen. Här kommer man att 
kunna balansera längs stockar och lära sig 
sortera timmer. Eller varför inte klättra i 
(den helt ofarliga) timmerbröten? 

Allt detta – tillsammans med det hem-
bakta fikabrödet i kafeet – garanterar att 
Ådalens industrimuseum blir ett uppskat-
tat besöksmål för alla i familjen.

Om barn, för barn

»Vi läser om den industriella  
revolutionen i årskurs 8. Det är 
ett område som de flesta tycker är 
spännande. Vi ser filmer och läser 
böcker, men att få se miljöer uppbygg
da i ett museum, ökar förståelsen ännu mera. 
Barnet då hade ingen fritid att tala om, inga 
dyrbara leksaker, inte så många ombyten klä
der, utan det var arbete från morgon till kväll, 
för liten lön och i väldigt farlig arbetsmiljö. Vi 
kan då också förstå vikten av att det bildades 
fackföreningar, som gemensamt kämpade för 
bättre arbetsmiljö, skäliga löner och normala 
arbetstider!« 

Agneta Sjöberg, lärare Gudmundråskolan
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Det finns många mötesplatser i Ådalen, 
men ingen riktigt som den här. Museet 
ska vara en plats där både lokalbefolk-
ning och turister kan träffas över en kopp 
kaffe, medan den som behöver arbeta kan 
ha möte eller sitta framför datorn i lugn 
och ro.

En lika levande som rofylld plats, öppen 
för alla, med bemannad informations-
disk, kafé, shop och fasta öppettider. Full 
tillgänglighet med ramp till entrén, han-
dikapptoalett och hiss till övre plan. 

Förutom utställningar och guidningar 
kommer museet också att erbjuda

• Filmvisningar, föredrag och konserter.

• Tillfälliga utställningar.

• Uthyrning av kontorslokaler med 
 arbetsplats och snabbt internet, för en 
timme, en dag eller en månad. 

• Uthyrning av lokaler för evenemang.

• Utemiljö med lekpark och uteservering.

Mötesplats
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Ådalens industrimuseum utvecklas i nära 
samarbete med regionens näringsliv, 
kommuner och organisationer, med en 
lyhördhet för lokalsamhällets önskemål 
om vad platsen ska vara och erbjuda. 

Museet har möjlighet att sätta fokus 

på enskilda branscher eller aktörer, både 
vid jubileer och när det händer speciella 
saker som är värda att berätta om. Kanske 
med en konferens, ett föredrag eller en 
tillfällig utställning?

I den välbevarade Kejsarkasernen finns 
hela Ådalens industrihistoria, vilket gör 
museet till en både genuin och represen-
tativ plats för events, presskonferenser 
och branschträffar – med den stora sor-
teringsmodellen som stämningsfull bak-
grund. En guidad tur genom utställningen 

Skyltfönster Kunskapsnav

Vårt mål är att etappvis utveckla museet  
till ett industrihistoriskt kunskaps-
centrum med särskilt fokus på Ådalen 
och på skogsindustrin. Vår förhoppning 
är att vad som idag är fröet till ett biblio-
tek och arkiv kan växa till en regional 
 resurs för forskare, studenter och en 
intresserad allmänhet. Till vår hjälp har 
vi den stora kunskap som finns hos män-
niskorna i Ådalen, inte minst hos våra 
äldre. Att samla in, bevara och tillgänglig-
göra deras erfarenheter är ett viktigt upp-
drag inför framtiden.

»Nästan 40 år efter att flottningen upp
hörde på Ångermanälven skulle ett 
industrihistoriskt museum på 
Sandslån kunna skapa ett 
nytt och vitalt kultur centrum 
i Ådalen. Här skulle berättel
serna om män niskors liv längs 
älven bevaras – arbetet, timret, 
drömmarna. Men också berättelserna om 
dagens Ådalen – med samma älv men med 
nya människor. Traktens dåtid och  nutid 
skulle äntligen kunna knytas ihop.« 
 
Åsa Beckman, biträdande  
kulturchef Dagens Nyheter

är ett lika angenämt som minnesvärt  sätt 
att ge besökare utifrån en bild av områ-
dets stolta industritraditioner. Kanske 
kommer man till och med att kunna upp-
leva en spännande »natt på museet«  
i sorteringsarbetarnas gamla sovsal?

»Sandslån spelade en 
viktig roll i utveckling
en av regionens och 
Sveriges skogs industri. 
Skogen byggde Ådalen 
och kommer även att vara 
basen för regionens framtid. Och för att 
välja väg framåt behöver man förstå 
och respektera sin historia.«
 
Björn Lyngfelt,  
kommunikationsdirektör SCA
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Projektet att omvandla Flottningsmuseet 
till ett modernt industrihistoriskt muse-
um drivs av den ekonomiska föreningen 
Ådalens Industrimuseum i samarbete 
med Sandslåns Samhällsförening. 

Med stöd från Riksantikvarieämbetet 
och Region Västernorrland har vi under 
2020 tagit fram en projektplan och under 
första halvåret 2021 planerar vi att köpa 
Kejsarkasernen. Vårt mål är sedan att som  
en första etapp renovera bottenvåning-
en med reception, kafé, toaletter och 
utställningslokaler. Samtidigt med detta 
förädlas utemiljön med lekplats och ute-
servering. När detta arbete avslutats och 
museet nyinvigts vidtar etapp två – reno-
vering av ovanvåningen med utställnings-
lokaler och kontor. 

Museet planeras att hålla öppet dagligen 
under juni till augusti, samt vid evene-
mang och bokningar under övriga tider 
på året.

Att skapa ett 
museum

Vill du bidra?

Ådalens Industrimuseum tar tacksamt 
emot donationer från företag, organisa-
tioner och privatpersoner. Beroende på 
donationens storlek kan vi som tack er-
bjuda exempelvis:

• Plakett på museets wall of fame där vi 
tackar våra donatorer.

• Exklusiva set med vår t-shirt och tygkasse.

• Din logotyp i museets tryckta och  
digitala material, banner på museets 
webbplats.

• Möjlighet att distribuera broschyrer   
och annat material i museets reception.

• Årskort med fri entré till museet, antal 
beroende av storlek på donationen.

• Rabatter vid uthyrning av museets 
 lokaler, guidningar med mera, alternativt 
gratis tillgång till museets lokaler och 
 resurser beroende på donationens storlek.

KONTAKT

www.adalensindustrimuseum.se
info@adalensindustrimuseum.se

Facebook: Ådalens Industrimuseum
Instagram: @adalens_industrimuseum

Postadress: Ådalens Industrimuseum, 
c/o Söderlind, 
Sjövägen 2, 873 71 Nyland
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