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Älvkarleby kommun

Klamparnas promenad

Sida 4

En historisk vandring genom det gamla
sågverkssamhället Skutskär.
Längd
Ca 6 km.

Tid att promenera
Ca 1 timme i rask takt.

Framkomlighet
God till mycket god med asfalterade vägar och
grusvägar.

Kungarnas promenad
En historisk vandring i kungars fotspår.

Sida 8

Längd
Finns flera alternativ. Den kortaste är ca 2,5 km.

Tid att promenera
Ca 30 min (kortaste), 2 timmar (längsta).

Framkomlighet
Ett par relativt höga backar finns längs promenaden.

Smedernas promenad
En historisk vandring genom gamla
Harnäs bruk.
Längd
Ca 2 km.

Tid att promenera
Ca 30 min (kortaste), 2 timmar (längsta). Karta över
kortare variant på Smedernas promenad kan hämtas
på biblioteket.

Framkomlighet
Mestadels god framkomlighet.

Sida 12

Sverkil Simonssons
promenad

Sida 16

En historisk vandring på Rotskär och längs
delar av Bodaån.
Längd
Ca 6 km.

Tid att promenera
Ca 1 timme i rask takt.

Framkomlighet
God till mycket god med asfalterade vägar och grusvägar.

Sågarnas promenad
En historisk vandring genom det gamla
sågverkssamhället Skutskär.

Sida 20

Längd
Ca 3 km.

Tid att promenera
Ca 1 timme 30 minuter.

Framkomlighet
Mycket god med asfalterade och bra grusvägar.

Upplandsbodarnas
promenad
En vandring i det komplementsamhälle som blev
resultatet av etableringen av sågverket.
Längd
Ca 2,5 km.

Tid att promenera
Ca 1 timme 30 minuter.

Framkomlighet
God.

Sida 24

Klamparnas promenad
Klamparna var en av yrkesgrupperna som jobbade på sågverket. De hade en förtroendeställning då de kvalitetsbedömde de sågade brädorna och sorterade dem i olika klasser.
Virke av högsta kvalitet märktes med ”STORA”. Andra yrkeskategorier på sågen/brädgården var tummare (klassificerade timret efter kvalitet och kvantitet), sågare, stabbläggare
(som la upp virket i stabbar/staplar) och ströläggare (som ofta var pojkar).
Under promenaden får du bekanta dig med det gamla sågverkssamhället Skutskär, som
växte fram från 1868, då de norska affärsmännen Astrup och Sörensen startade sågverksamheten. Platsen var tidigare i stort sett ödemark. Det första bostadsområdet var Torget,
som byggdes efter engelskt mönster. Där fanns allt en familj behövde: affär, sjukstuga,
tvättstuga, bagarstuga, dansbana, cirkusplats, torghandelsplats, hotell, café, arrestlokal
och likbod. Bolaget sörjde både för arbetarnas arbete och fritid, även barnens skolgång
mm. Inga privata företag släpptes in på Bolagets mark. När sågverket expanderade och
antalet arbetare ökade, byggdes nya bostadsområden: Haga, Svarthamn, Gagnef, Nyhamn
och Stadsplan. Många av arbetarna under sågens första tid var säsongsarbetare, som
vandrade tillbaka till sina hemtrakter när verksamheten avstannade i och med vinterns
ankomst.
Sågverket, som ägdes av Stora Kopparbergs AB sedan år 1885, lades ned 1987. De flesta
av de gamla arbetarbostäderna är nu jämnade med marken.
Se även Sågarnas promenad.

Längd
Ca 6 km.

Tid att promenera
Ca 1 timme i rask takt.

Framkomlighet
God till mycket god med asfalterade vägar och grusvägar.
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1

Klamparvägen är adressen till bostadsområdet, som byggdes på
1980-talet.

15

Brukshandeln byggdes av bolaget 1892, upphörde 1932. Inrymde senare
Konsum 9:an. Där handlade man över disk. Många varor såldes i lösvikt.

2

Skutskärs kyrka byggdes 1906. Den eldhärjades och byggdes upp på nytt
1921. Kyrkogården anlades redan 1895. På höjden ovanför kyrkan finns
husgrunder och murar från tidigare bebyggelse.

16

Den vita byggnaden nära vägen var sågverkets vaktstuga och brandstation. Skutskärs sågverk startade år 1868 och var en tid Sveriges, kanske
världens största sågverk. Som mest arbetade där ca 1 500 personer (inkl
brädgård). Se ingressen. Sågen lades ned år 1987.

3

Kopphusplanen har fått sitt namn efter en stuga, som byggdes där år
1876, då en smittkoppsepidemi drabbade Skutskär. Stugan (kopphuset)
där de sjuka vårdades låg här, lite avskilt från samhället för att smittan
inte skulle spridas. Hela området kom att kallas Kopphuslandet.

17

Torget var det första bostadsområdet som byggdes i sågverkssamhället. 13 hyreskaserner uppfördes intill sågverket år 1870. Planen följde
engelskt mönster med ett torg i mitten och vedbodar mm på utsidan
av området. Se ingressen. Nu finns bara träden, som kantade den öppna
torgplatsen kvar. Revs 1996.

18

Gagnef var ett bostadsområde, där många av de inflyttade kom från
Gagnef, Stora Tuna, Insjön m fl platser i Dalarna. Bostadshusen låg längs
två gator; Gagnefgatan (nuvarande Hamnvägen) och Masgatan. Revs
1963-1964. Ett av husen finns kvar (det stora gula tvåvåningshuset). Det
byggdes 1884 av Bolaget som samlingslokal för föreningarna på platsen.
Senare fanns Skutskärs poststation i en del av huset.

19

På kullen fanns två av de äldsta frikyrkorna i Skutskär; Metodistkyrkan
och Baptistkyrkan. De byggdes 1888 resp. 1890. Baptistkyrkan revs när
riksväg 13 (nuvarande 76:an) fick ny sträckning och Metodistkyrkan brann
ned.

20

Stadsplan hette bostadsområdet som låg där Berget nu finns. På båda
sidor om allén intill telestationen (vita byggnaden) fanns några av de
elva fyrfamiljshusen på Stadsplan. Revs 1963.

21

Missionskyrkan byggdes 1908. Församlingen grundades år 1878. På andra
sidan vägen fanns livsmedelsaffär, café, skomakeri, läskedrycksfabrik mm.

22

Du går nu på den ursprungliga genomfartsvägen i Skutskär. Vägen finns
i samma sträckning på en karta från 1600-talet. Den nya genomfarten
(Gävlevägen vid Folkets Hus) byggdes som nödhjälpsarbete 1921-1922.

23

Egnahemsområdet Trekanten byggdes 1954-1955.

24

Husmodersskolan, en pampig byggnad, låg på höjden. Den byggdes 1908
och drevs av en stiftelse, som grundats av Stora Kopparbergs-disponenten
Ljungberg. Yrkesskolan (senare Industriskolan) i närheten av sågverket
drevs av samma stiftelse. Revs 1979.

25

Skutskärs idrottsplats byggdes 1917 och bekostades av Bolaget. Skutskärs
IF byggde den konstfrusna bandybanan 1961 och Skutskärs Sportklubb
byggde ishallen 1976.

26

Holgerssons Handelsträdgård låg bredvid idrottsplatsen. Träden finns
kvar.

27

Norr om nuvarande Jungfruholmens skola fanns ända in på 1950-talet en
latrintipp. Dit fraktades innehållet i Skutskärs alla torrdass med häst och
vagn. Området var som tur var inhägnat.

4

5

Stenmuren strax väster om vägen var en skyddsvall, 300 meter, för
tavelställen på skjutbanan, som byggdes 1902 och var i bruk ända in på
1960-talet. Även Hemvärnet övade prickskytte.

6

Avtagsvägen leder till Sandbankarna, en uppskattad badplats under
många årtionden.

7

Förr hade en del anställda vid sågen en hushållsgris. Svinstiorna låg
på rad här vid sidan om vägen. Rester av byggnaderna fanns kvar på
1950-talet.

8

Söder om vägen låg bostadsområdet Nyhamn som också gick under namnet Svinrumpan. Fem flerbostadshus fanns längs vägen och ytterligare tre
bakom dessa (de finns fortfarande kvar). På andra sidan vägen (norr om)
låg Mjölkmagasinet där man kunde köpa mjölk. I samma byggnad fanns
en Tvättstuga.

9

I kilen mellan Östra vägen och Nyhamnsvägen låg Brukshandeln, byggd
1929. Från början var affären bolagsdriven, men såldes senare till privatpersoner och ägdes på slutet av ICA-handlare. Där handlade man över
disk. Kallades ”Snusboden” eller ”Nypan”. Upphörde 1972, revs 1973.

10

Längs fortsättningen av Östra vägen låg bostadsområdet Svarthamn. Det
bestod av 12 flerbostadshus och byggdes på 1870- och 80-talet. Husen
hade öknamn som Betlehem, Slottet, Helvetet, Kalvriket, Kasern mm.
Trappan till Slottet finns kvar nära vägen. Området revs 1972-1973.

11

6

Stugorna på Kopphuslandet började byggas av anställda vid sågen och
fabriken som rekreationsplatser, den första tiden kompletterad med bodar
och metspölådor.

De små vita villorna på Haga var från början bostäder för kolarna. I varje
hus bodde 4 familjer, ett rum per familj. På vinden hade varje familj ett
litet extrarum. Kolningen var en biverksamhet vid sågverket. Kantvirke
som blev kvar när plank och brädor sågats ur timret, användes som råvara
i kolmilorna. I de röda husen bodde arbetare vid sågen.

12

De två gula villorna var förmansbostäder. De olika yrkesgrupperna bodde
för det mesta skilda åt i olika bostadsområden.

13

Den gula villan norr om vägen var förr förvaltarbostad. Den byggdes tidigt i sågverkssamhällets historia (troligen på 1870-talet). På en gammal
karta står det ”bostad för högreståndsperson”.

14

Mitt emot förvaltarbostaden låg badhuset som byggdes av bolaget år
1908. Det var nog rätt unikt att ett industrisamhälle på den tiden hade ett
badhus med simbassäng. Herrarna badade på torsdagar och lördagar och
damerna på fredagar. Badbyxor och baddräkter användes inte. Alla badade
nakna. Badhuset revs 1978.
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Kungarnas promenad
Många av Sveriges kungar har besökt Älvkarleby eller aktivt varit inblandade i särskilda händelser. Under Kungarnas promenad får du veta mer om några av besöken. Med
en smarttelefon kan du lyssna till informationen om kungarnas relation till Älvkarleby
genom att scanna QR-koden på respektive informationstavla.
Du kan välja mellan alternativa promenadvägar, en orangefärgad och en lilafärgad, som
finns markerade på kartan. Den kortaste vägen är ca 2,5 km. Ett par relativt höga backar
finns efter promenaden. Oavsett val av promenad – Laxön, den skogbeklädda ön mitt i
Älvkarlebyfallen har under århundranden spelat en stor roll. Det är en plats mättad av
historia där kampen om laxen varit särskilt intensiv.
Laxön har mycket riktigt fått sitt namn av den rikliga fångst som både kronan, kyrkan
och allmogen ville ha sin del av. Här fanns fasta fiskeanordningar där laxen fångades.
När älven, på grund av kraftverksbygget, dämdes upp i början av 1900-talet förändrades
allt. Idag strömmar numera endast vattnet i Kungsådran, väster om ön. Älvfåran direkt
öster om Laxön kallas Mellanfallet och tillsammans med Storfallet längst i öster omger
dessa båda älvfåror Flakön.
Från 1880 och under drygt hundra år framåt var Laxön platsen där Svea Ingenjörstrupper var förlagda under den tid då broslagning övades vid Sand längre nedströms den
forsande älven. Det är byggnaderna från den perioden som numera dominerar ön. Militärens närvaro skapade arbetstillfällen. Det fanns en dansbana på ön och dit lockades
traktens damer. Några hymnens band knöts också!
Sedan 1985 används de forna militära anläggningarna till främst turistisk verksamhet.

Längd
Finns flera alternativ. Den kortaste är ca 2,5 km.

Tid att promenera
Ca 30 min (kortaste), 2 timmar (längsta).

Framkomlighet
Ett par relativt höga backar finns längs promenaden.
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Kung Carl XIII har gett namn till den vackra bron.
När man förr i tiden färdades mellan Uppsala och Gävle var det vanligt
att passera Dalälven med färja i Älvkarleby en bit nedanför fallen. Många
drunkningsolyckor inträffade med färjan. Man hade länge talat om behovet av en bro i Älvkarleby. Den första bron blev klar 1797, men den bröts
sönder av vårfloden sju år senare.
En ny stod klar år 1816. Den fick namn efter Carl XIII, som var kung när
bron invigdes. Han besökte dock inte Älvkarleby vid invigningen. Bron,
som står kvar än i dag, konstruerades av byggmästare Olof Forsgren, född
i Älvkarleö bruk. Han var känd som en skicklig byggmästare och Carl XIII:s
bro har kallats ett mästerverk inom brobyggnadskonsten. Carl XIII var
Sveriges kung 1809-1818. Se informationstavla intill brofästet.

2

Kung Karl XI och skjutspojken.
Karl XI gjorde under sin regeringstid 1672-1697 många resor genom
Sverige. Han var hellre på jakt eller övade med armén än att delta i
sammanträden på slottet. Omkring år 1690 besökte Karl XI Älvkarleby
och tog in på gästgivargården i Västanå. När han färdades vidare med
häst, hade han bakom sig på hästryggen en språksam skjutspojke. När de
skulle passera en bäck, sporrade kungen hästen så att pojken föll av mitt
i bäcken. Våt och förargad sprang pojken efter och när han kom ikapp
kungen sa han argt: ”När var och en får göra som han vill, så gör han som
han är karl till”. Skjutspojken fick sitta upp på hästen igen och envisades
med att klaga över hur kungen betett sig. Kungen försökte lugna honom
med att de nog skulle bli goda vänner igen. När de kom fram till nästa
skjutshåll, utfärdade kungen ett gåvobrev på gästgivargården i Västanå
till pojken och hans efterkommande. Under sitt namn Carolus, skrev han:
”När var och en får göra som han vill, så gör han som han är karl till”.

3

10

Kung Carl XVI Gustaf invigde anläggningar och fiskade.
Carl XVI Gustaf och drottning Silvia besökte Älvkarleby i september 1988.
Kungen förrättade tre invigningar under besöket: nya Mellanfallsdammen,
Fiskeristyrelsens försöksstation i Brobacken (nuvarande SLU:s fiskeriförsöksstation) och de nya hängbroarna över älven vid ön Korallen. På
hängbroarna, som ingår i Vattenfalls miljösatsningar i fallenområdet, finns
Carl XVI Gustafs emblem.
Vid SLU:s fiskeriförsöksstation finns ett monument med kungens namnteckning inhuggen i sten. En fisketur i älven ingick också i besöket.

4

Kung Gustaf VI Adolf, sportfiskeintresserad.
Sportfiskeintresset har funnits hos många av Sveriges kungar. Gustaf VI
Adolf, farfar till Carl XVI Gustaf och kung 1950-1973, var en entusiastisk
spösvingare och prövade fiskelyckan i Älvkarleby.

5

Carl von Linné, blomsterkungen, fascinerades av vattnets raseri.
Blomsterkungen Carl von Linné besökte Älvkarleby år 1732 under sin resa
till Lappland. Han hade hört talas mycket om Älvkarleby-fallen och gjorde
där ett uppehåll för att se hur ”vattnet faller till en 12 á 15 alnar höjd
utför, så att det bliver vitt, brusar som i raseri, ja kastar dropparna i vädret
så att av detta kontinuerligen står såsom en rök”.
Linné besökte också sågkvarnen vid fallet, och noterade att sågaren,
som hela dagarna var tvungen att stå i en sådan rök, såg väldigt blek
ut. Linné beskriver också marknadsplatsen i Älvkarleby, som han liknar
vid en stad med många köpmansbodar. På sin resa norrut passerade han
älven med hjälp av en färjkarl i närheten av marknadsplatsen. På Västanå,
strax norr om Älvkarleby fick Linné se en blomma, som han aldrig tidigare
observerat i Norden, nämligen Pulsatilla vernalis, mosippan.

6

Kung Knut Eriksson läxade upp älvkarlebybönderna.
Knut Eriksson var Sveriges kung 1167-1195. Han var son till Erik den helige, Sveriges skyddshelgon. Kung Knut gav munkarna i Viby kloster nära
Sigtuna rätt att fiska lax i Älvkarleby. Älvkarlebyborna betraktade dock
fisket som sin tillhörighet och många tvister uppstod mellan älvkarlebybönderna och munkarna.
En sägen berättar att en av munkarna, som hade uppsikt över laxfisket,
blev knuffad i älven ovanför fallen. Munken fastnade på en klippa mitt
i fallet. Efter några dagar var han försvunnen och hittades senare död i
älven nedanför fallen. Klippan kallas Munkklippan. Ett kors finns nu på
klippan som ett minne av händelsen. Striderna mellan älvkarlebybönderna och munkarna fortsatte. Munkarnas fiskebyggnader förstördes av
förbittrade älvkarlebybor. Konung Knut Eriksson skrev ett brev till ”alla
inbyggare i Älvkarleby” där han påminde dem om att munkarna hade rätt
att fiska i älven. Kungen dömde älvkarlebybönderna till böter och att
bygga upp det som de förstört.

7

Kung Gustav Vasa och tvisterna om laxfisket.
Stridigheter om laxfisket i Älvkarleby pågick under århundradena efter
kung Knut Eriksson. Magnus Ladulås, Magnus Eriksson, Sten Sture den
äldre och Johan II var alla inblandade i tvisterna, där bönder från Hedesunda, Österfärnebo och Dalarna klagade över att laxen inte kunde ta sig
förbi de fasta fiskebyggnaderna i Älvkarleby och upp till deras fiskevatten.
När Gustav Vasa blev kung lovade han undersöka förhållandena i Älvkarleby. År 1528 besökte han därför Älvkarleby och bestämde att kronan
(staten) skulle få 2/3 av fångsten och älvkarlebybönderna 1/3. Dalkarlarna
var inte alls nöjda med vad kungen bestämt och krävde att Kungsådran
skulle öppnas så att laxen fritt kunde vandra förbi Älvkarleby-fallen.
Gustav Vasa avfärdade Dalkarlarnas klagomål. Tvisterna om laxfisket i Älvkarleby fortsatte under 1600- och 1700-talen. Bl a protesterade dalaallmogen genom att kring år 1700 komma till Älvkarleby och försöka gräva
en ny älvfåra genom Laxön, så att fisken kunde vandra förbi fiskeplatserna
i Kungsådran. Arbetet avbröts då man hindrades av fast berg.

8

Kung Oscar II besökte Laxön.
Under en del av Oscar II:s regeringstid 1892-1907 var Sverige i union
med Norge. Svea Ingenjörstrupper etablerade år 1880 ett sommarläger
på Laxön för att träna broslagning i strömmande vatten. Oscar II besökte
Laxölägret den 9 juni 1887. Till minne av besöket restes minnesstenen på
kullen intill Bifrosthyddan. År 1890 besökte Oscar II också kommunen, då
ägarna till Skutskärs sågverk gav middag för kungen med följeslagare bl
a arvprinsen, blivande Gustaf V.
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Smedernas promenad
En historisk vandring genom gamla Harnäs Bruk. Kartan visar hur Harnäs såg ut ca 1950.
Verksamheten vid bruket pågick 1659-1911. På bruket fanns masugn, stångjärnshammare,
mjölkvarn, smedja mm. Dessutom fanns en brädgård för sågade trävaror från Älvkarleö
sågverk. Promenadens längd är ca 2 km med mestadels god framkomlighet.

Längd
Ca 2 km.

Tid att promenera
Ca 30 min (kortaste), 2 timmar (längsta). Karta över kortare variant på
Smedernas promenad kan hämtas på biblioteket.

Framkomlighet
Mestadels god framkomlighet.
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1

Harnäs skola 1891-1988. Elever bl a The Svedberg, Nobelpristagare i
kemi 1926 och August Lindberg, LO-ordförande 1936-1947. Idag STORAs
aktivitetshus för motion, föreläsningar, informationsmöten mm.

15

August Lindbergs stuga. Byggd 1719 efter rysshärjningarna, låg i Tröskenkurvan. Flyttad till STORAs industriområde intill personalhuset 1967. Idag
används stugan för informationsmöten mm.

2

Bruksgatan/bruksgårdarna. Åtta hus byggda 1750 till tidigt 1800-tal I
huset längst norrut föddes August Lindberg och i det större huset låg
sista postkontoret, Harnäs 3, som stängdes 31/3 1965. Bruksgatan var förr
huvudväg Skutskär och Furuvik. Klockstapeln från 1772.

16

Masugnen. 1660-talet till 1911. Tackjärnstillverkning störst 18951908/1910. Skolbarnen var lediga för att se rivningen 1917.

17

Söderfors bruks järnvarulager. Senare Uno Öbergs Trävarufirma. Rivet.

3

Tjänstemannabostäder, hotell, post och krog har varit inrymda i husen.

18

Hamn, kajer. 1874 anlades fyra kajer för utlastning. Söderfors hade egen
kaj. Dannemoramalm lossades, användes i masugnen.

4

Brukshandeln. Byggd 1903 som filial till Söderfors bruk. 1930 privat.
Upphörde 1978. Tidigare inrymd i en intilliggande träbyggnad där sedan
Gunnar Ljung hade sin cykelverkstad.

19

Harnäs brädgård 1887-1907. Tillhörde Älvkarleö Ångsåg. Thorvald Olrog
var ansvarig för driften och ägare var Söderfors bruk.

5

Ladugården byggd 1823 med plats för 10 koloxar. Även höskulle.

20

Skeppsmäklarkontor. Nu rivet.

6

Stallet byggt 1837 med plats för ett 20-tal hästar. Ombyggt till bostäder
1919 då masugnen togs ur bruk.

21

Bostäder. Några låg intill Harrnäsbäcken (Masugnsbäcken). Nu rivna.

7

Herrgården. Förvaltarbostad ca 1835 samt masugnskontor. Senare STORAs tjänstemannamäss. Idag i privat ägo.

22

Järnvägsstation, den första. 1874-1936. Revs på 1980-talet. I bakgrunden
till höger om stationen syns masugn och brädgård.

8

Brukskontor/Harnäsgården. Från 1891 kaptens- och inspektorsgård 19041907 kontor. Även sjukstuga med fri läkarvård. Sedan 1950-talet logi för
STORAs gäster. Nu riven.

23

Järnvägsstation, den sista. Byggd 1936. Järnvägen elektrifierades 1937.
Stationen revs i mitten av 70-talet. Trafiken upphörde 2016 när dubbelspåret Skutskär-Furuvik stod klart.

9

Spannmålsmagasin uppfört 1813. Här lämnades förnödenheter till
brukets arbetare ut.

10

Tirfing Sportklubb Bandy bildad 1923. Anläggningar för friidrott.

11

Kolhus - det gick åt mycket träkol vid järnframställning.

12

Likbod/smedja från 1886. Tillverkning av hästskor, redskap och verktyg.
Nu riven.

13

Telegrafen - med manuell betjäning dygnet runt för Harnäs, Medora och
delar av norra Skutskär. Nu riven.

14

Skatengårdarna, 4 st. Byggda 1900-1907 samt ett hus flyttat från Holmen
1923-1924. Här bodde bl a Oskar Magnusson, som var med och bildade
fackförbundet Pappers 1920. Magnusson ingick i Harnäskommittén för
bildande av Pappers. Nu rivna.
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Sverkil Simonssons
promenad
Om skeppsvarvet, tiden före villasamhället, friluftsön, föreningsanläggningarna, naturförhållanden
mm. Sverkil Simonsson var en betydande man i Sverige under 1500-talet. Han var kungens ”allt
i allo” och var mycket uppskattad av både Gustav Vasa, Erik XIV och Johan III. Han var chef
för skeppsvarvet på Rotskär under många år. På 1540-talet rekryterades han från Norrala av
Gustav Vasa för att vara tillsynsman för laxfisket i Älvkarleby. Hans övriga uppdrag: chef för
kronsågen i Älvkarleby, befälhavare på flera av svenska flottans fartyg i kriget mot Danmark,
fogde, redare, chef för Stockholms skeppsgård, häradshövding över Västland och Älvkarleby
mm. Han bodde i Gårdskär på Nedergården, som han fått som löneförmån av Gustav Vasa.
Under promenaden får du bekanta dig med en intressant ö som har en spännande historia.
Landhöjningen har gjort att Rotskär ändrat karaktär under århundradena. På 1500-talet var
ön betydligt mindre och delad i två delar, Rotskär i norr och Sandholmen i söder. Rotskär
var då ett betesskär under Örbyhus gård. Under senare delen av 1500-talet hade kronan ett
skeppsvarv på ön, där flera stora skepp tillverkades för den svenska flottan. Under ca 350 år
fanns ett skattehemman och ett kronofiske med 4 bönder på Rotskär. På 1900-talet byggdes många föreningslokaler på ön och ett stugområde etablerades. Den stora förändringen
på Rotskär skedde på 1960-talet, då kommunen byggde Rotskärsskolan och öppnade ett
egnahemsområde på ön med 200 villor.
Promenaden är ca 5 km lång och tar ca 1 timme vid ganska rask takt. Framkomligheten är
på en stor del av sträckningen god, men bitvis finns trädrötter på stigen (södra Rotskär,
mellan 2 och 7) som gör att det finns risk att snubbla. Stigen längs Rotskärs östra strand
mot Dalälven går på några ställen mycket nära rasbranten mot älven. Vid Rotskärsängen
finns Upplandsstiftelsens ”Smultronstället Rotskärsängen”.

Längd
Ca 6 km.

Tid att promenera
Ca 1 timme i rask takt.

Framkomlighet
God till mycket god med asfalterade vägar och grusvägar.
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1

Holmarnas festplats byggdes 1913 av NTO Templet 412 Bodarnas
Framtid. Flera olika ägare har drivit parken vidare. Parken drivs idag av
Skutskärs IF Bandyklubb.

15

Villasamhället på Rotskär började byggas år 1962 och byggnationerna
pågick ytterligare några år på 60-talet. Innan Rotskär exploaterades med
villor fanns tre hus på ön. Dessa hus stod på samma plats som kronofiskeböndernas gårdar vilka finns markerade på kartor från 1600-talet.

2

Bangolfanläggningen byggdes på 1940-talet av NTO. Den övertogs av Elit
som anordnade SM-tävlingar under några år, bl a 1961. Några SM-guld
har klubben tagit hem och ca 75 DM-segrar.

16

Rotskärsskolan byggdes i etapper med början år 1962 och verksamheten
började hösten samma år. En genomgripande ombyggnad skedde år 2010.

3

I branterna ner mot Bodaån mitt emot Kullens fiskeläge åkte man förr i
tiden skidor i Femöresbacken, Tioöresbacken och Tjugofemöresbacken.

17

Rotskärsbron blev klar år 1963. Tidigare fanns en träbro på platsen. En av
stenkistorna till träbron finns kvar söder om den nya bron på Rotskärssidan.

4

Den södra udden benämns på gamla kartor Sandholmsudden.
18

5

Uppsalaåsen, som bildades i slutet av den senaste istiden, går i vår
kommun förbi Marma, vidare på Västanå, korsas av älven vid Rotskär och
fortsätter ut i havet på Billudden. Rotskär utgör en del av åsen och i rasbranterna mot älven kan man tydligt se isälvssedimenten (grus och sand).

Den gamla pumpstationen låg alldeles intill brofästet. Den pumpade
sötvatten genom en vattentub till massafabriken. Pumpstationen revs och
ersattes av en ny år 1973. Vattentuben ersattes samtidigt av en sprängd
tunnel till fabriken, 25 m under markytan.

19
6

En av Rotskärsängarna finns söder om sommarhemmet Älvskär. Ängen
representerar en sällsynt naturtyp; en ogödslad gräsyta på kalkrik sandmark. Läs om ängen, som ingår i ”Upplands Smultronställen i naturen”
(Upplandsstiftelsen), på informationstavla på plats.

Vattentuben från pumpstationen gick under den mindre bron på Östra
vägen. Där fanns tidigare ett vattendrag, som var förbundet med kanalen/
flottningsrännan från sjön Marn . Kanalen kallades tidigare Stäckån,
vilken rann ut i havet. Genom dessa två vattendrag skildes tidigare ön
Medora från fastlandet. ”Ora” i namnet Medora är troligen samma ord som
ör = holme, t ex Långsandsöarna.

7

Sommarhemmet Älvskär byggdes av Missionsförsamlingens ungdomsförening 1934.

20

8

Småbåtshamnen Älvskär anlades i slutet av 1960-talet. Den förvaltas nu
av Skutskärs Båtklubb.

Siggeboda gård finns omnämnd i dokument från 1500-talet. Den var en
av fyra gårdar som tillhörde Östanå by (de övriga var troligen Theboda,
Hårstan och Kullen).

21
9A

Skutskärs Scoutklubb byggde stugan på 1960-talet.

Sjöbodarna finns markerade på äldre kartor. I mitten av 1800-talet fanns
på denna plats ett 25-tal sjöbodar.

9B

Tirfingterrängen var en terränglöpningstävling som genomfördes på
Rotskär på 1940- och 50-talet. Sverigeeliten deltog vissa år. Upploppet
var i backen upp mot ”Kotorget”.

22

Grunden till Näsboda gård finns fortfarande kvar (kullen nära cykelvägen).
Näsboda nämns som ett skattetorp på 1500-talet.

23
10

Manskörsstugan byggdes på 1950-talet, blev ombyggd till bostadshus,
men brann ned på 2000-talet.

Uppe på slänten mitt emot industribyggnaden fanns tidigare en brandstation och ett badhus (höger nederkant). Till vänster i bild Siggeboda gård
(se även nr 20) och simstadion

11

En av Rotskärsängarna var tidigare betesmark för kor och hästar från
Ytterboda gård.

12

Sommarstugeområdet började bebyggas på 1950-talet. Senare har flera
stugor byggts om till året-runt-boende.

13

En av platserna som enligt traditionen hyste skeppsvarvet vid 1500-talets
slut och början av 1600-talet är bakom den stora tallen på kullen. Sverkil
Simonsson (se inledningen) var chef för varvet då flera stora skepp här
byggdes till svenska flottan.

14

Här mellan villorna finns flera ekar. Ek användes som byggmaterial till
skeppsbyggen på 1500-talet. Om träden härrör från en ”ektradition” som
går tillbaka till skeppsvarvets tid vet vi inte.
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Sågarnas promenad
Under promenaden får du bekanta dig med det gamla sågverkssamhället
Skutskär, som växte fram från 1868, då de norska affärsmännen Astrup och
Sörensen startade sågverksamheten. Platsen var tidigare i stort sett ödemark.
Det första bostadsområdet var Torget, som byggdes efter engelskt mönster. Där
fanns allt en familj behövde: affär, sjukstuga, tvättstuga, bagarstuga, dansbana,
cirkusplats, torghandelsplats, hotell, café, arrestlokal och likbod. Bolaget sörjde
både för arbetarnas arbete och fritid, även barnens skolgång mm. Inga privata
företag släpptes in på Bolagets mark.
När sågverket expanderade och antalet arbetare ökade, byggdes nya bostadsområden: Haga, Svarthamn, Gagnef, Nyhamn, Stadsplan.
Många av arbetarna under sågens första tid var säsongsarbetare, som vandrade
tillbaka till sina hemtrakter när verksamheten avstannade i och med vinterns
ankomst.
Sågverket, som ägdes av Stora Kopparbergs AB sedan år 1885, lades ned 1987.
De flesta av de gamla arbetarbostäderna är nu jämnade med marken.
Se även Klamparnas promenad.

Längd
Ca 3 km.

Tid att promenera
Ca 1 timme 30 minuter.

Framkomlighet
Mycket god med asfalterade och bra grusvägar.

20

3

4

1

15
9

20

16

22

26

29

28

30

21

1

Missionskyrkan byggdes 1908. Församlingen grundades år 1878. På andra
sidan vägen fanns livsmedelsaffär, café, skomakeri, läskedrycksfabrik mm.

16

Otternäs vaktstuga var infarten till Fyruddens brädgårdar, tullkontor, bogserbåtarna, varvet, hamnen, stuveribolaget, skeppsmäklare och lotsar.

2

Idrottsvägen Området söder om Idrottsvägen var ren åkermark, som
nyttjades bl a av Stora Kopparbergs Bergslags AB.

17

Sågverkskontoret byggdes 1913. Tidigare inrymt i Herrgårdens ena flygelbyggnad.

3

Husmodersskolan, en pampig byggnad, låg på höjden. Den byggdes 1908
och drevs av en stiftelse, som grundats av Stora Kopparbergs-disponenten
Ljungberg. Yrkesskolan (senare Industriskolan) i närheten av sågverket
drevs av samma stiftelse. Revs 1979.

18

Brädgård/varvet låg längst norrut på Holmen. När brädgården utvidgades
1923-1924 flyttades husen till olika platser i samhället.

19

Folkskola/industriskola från 1889 resp 1929. Industriskolan, som drevs av
samma stiftelse som Husmodersskolan, upphörde 1972. Byggnaden revs
1990.

20

Sågverket startades år 1868 och var en tid Sveriges, kanske världens,
största sågverk med som mest ca 1.500 anställda. Lades ned år 1987.

21

Brukshandeln i Haga byggdes av bolaget 1892, upphörde 1932. Inrymde
senare Konsum 9:an. Där handlade man över disk. Många varor såldes i
lösvikt.

22

Badhuset byggde bolaget år 1908. Herrarna badade på torsdagar och
lördagar, damerna på fredagar. Alla badade nakna. Badhuset revs 1978.

23

Den vita byggnaden var sågverkets vaktstuga och brandstation.

24

Torget, det första bostadsområdet i sågverkssamhället. 13 hyreskaserner
uppfördes 1870 enligt engelskt mönster. Idag finns bara träden som
kantade den öppna torgplatsen kvar. Revs 1996.

25

Hotellbyggningen, som inrymt både samlingslokal och ölstuga, byggdes
1866 i Östhammar som ett stort boningshus. Revs och återuppbyggdes
efter några år som Hotellbyggningen på Torget i Skutskär.

26

Till Gagnef flyttade många från bl a Gagnef i Dalarna. Husen låg längs
Gagnefgatan, idag Hamnvägen, och Masgatan. Kvar är det gula tvåvåningshuset från 1884, uppfört av bolaget som samlingslokal för föreningar. Senare fanns Skutskärs poststation i en del av huset. Revs 1963-1964.

27

På kullen fanns två av Skutskärs äldsta frikyrkor, Metodistkyrkan och
Baptistkyrkan. De byggdes 1888 resp 1890. Baptistkyrkan revs när riksväg
13 (idag 76:an) fick ny sträckning och Metodistkyrkan brann ned.

28

Den första järnvägsstationen, ”Sveriges fulaste”, byggdes 1888. År 1952
byggdes den andra, strax söder om den första.

29

Hockmans, café, affär, läskedrycksfabrik - ett litet merkantilt centrum
växte upp kring Hockmans skomakeri.

30

Stadsplan hette bostadsområdet som låg där Berget nu finns. På båda
sidor om allén intill telestationen (vita byggnaden) fanns några av de
elva 4 familjehusen på Stadsplan. Revs 1963.

4

5

Egnahemsområdet Trekanten byggdes 1954-1955.

6

Kolarvägen – här låg fyra kolarbostäder. 3 av de 4 husen finns kvar, ett
förstördes av en brand.

7

Kolningen – kolning var en biverksamhet vid sågverket. Kantvirke som
blev kvar när plank och brädor sågats ur timret, användes som råvara i
kolmilorna. Kolningen upphörde 1914.

8

Det röda huset i korsningen Östra vägen och Hagavägen har flyttats hit
från Holmen 1923-1924.

9

Kolarbostäder och Vattentornet, Haga De små vita villorna var från början
bostäder för kolarna. I varje hus 4 familjer, ett rum per familj. På vinden
hade varje familj ett litet extra rum. I de röda husen, som skymtas till
höger, bodde arbetare vid sågen.

10

Flyglarna från Herrgården flyttades hit år 1949-50.

11

Kaptensgården flyttades hit till Nyhamn från Holmen, där det hette
Nybyggningen, år 1923-1924.

12

I kilen mellan Östra vägen och Nyhamnsvägen låg Brukshandeln, byggd
1929. Från början var affären bolagsdriven, men såldes senare till privatpersoner och ägdes på slutet av ICA-handlare. Där handlade man över
disk. Kallades ”Snusboden” eller ”Nypan”. Upphörde 1972, revs 1973.

13

22

Skutskärs idrottsplats byggdes 1917 och bekostades av Bolaget. Skutskärs
IF byggde den konstfrusna bandybanan 1961 och Skutskärs Sportklubb
byggde ishallen 1976.

Svarthamn Längs fortsättningen av Östra vägen låg bostadsområdet
Svartham som ursprung bestod av 13 flerbostadshus byggda på 1870och 80-talet. Husen hade öknamn som Betlehem, Slottet, Helvetet,
Kalvriket, Kasern mm. Trappan till Slottet finns kvar nära vägen. Revs
1972-1973.

14

Stallarna vid Herrgården är det enda som finns kvar från av ursprungsbebyggelsen.

15

Herrgården uppfördes 1870-71 i ett plan, senare, 1874-1875, tillkom en
våning som bostad åt disponent Olrog. Bottenvåningen var Astrups sommarbostad. Revs 1958, ersattes av en atriumvilla. Idag Skutskärs Bruks
representationsvilla.
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Upplandsbodarnas
promenad
En vandring i det komplementsamhälle som blev ett resultat av etableringen av
sågverket i Skutskär för drygt 150 år sedan.
Upplandsbodarna har en historia, som går flera hundra år tillbaka i tiden. När
Skutskärs sågverk etablerades, fanns hemman i Upplandsbodarna som var kända från 1500-talet: Näsboda, Siggeboda, Theboda, Hårsta och Kullen. De hade
samlingsnamnet BODUM (Bodarna). Dessutom fanns – något avskilt från dessa
– Wästermarn och Myrbo. De flesta av invånarna försörjde sig på jordbruk och
fiske.
Den gamla jordbruks- och fiskebyn utvecklades från 1800-talet och framåt till
ett komplementsamhälle till industriorten Skutskär. På 1950-talet var Upplandsbodarna ett väl fungerande samhälle med egen skola, eget postkontor, ett
stort utbud av butiker, egen biograf, flera samlingslokaler, ett rikt föreningsliv,
polisstation, distriktssköterskemottagning och en liten tågstation.
En stor och smärtsam omvandling skedde på 60- och 70-talen, då många av
de gamla affärerna och bostäderna revs för att ge plats åt hyreshusområdet
Hårsta och ett nytt affärscentrum med namnet Skutskärs Centrum, dit kommunens största kommersiella aktörer, viktiga servicefunktioner och administrativa
enheter lokaliserades.

Längd
Ca 2,5 km.

Tid att promenera
Ca 1 timme 30 minuter.

Framkomlighet
God.
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1

Café Svensson och Larsson, Livsmedel, Järnhandel, Johnssons Skrädderi,
Folmerska huset, Missionssalen. Byggdes omkring 1890, revs 1974. Idag
Sparbanken och MM.

21

Hyllengrens Manufaktur, tidigare Engbergs Mode och Reidmars blommor.
Byggnaden intill byggdes 1825. Idag busshållplats Skutskärs centrum.

2

Erikssons Färghandel, blomsterhandel Reidmars och Gunnar Söderhäll,
bok- & Musikhandel Schyllner/Löfberg. Byggdes 1901, revs 1971.

22

Biografen Palladium, ”Pallan”, uppfördes av familjen Berving 1928. Sista
föreställning 1964. I byggnaden har funnits bl a tandläkare, blomsterhandel, livsmedelsaffär, elvaror, sömnad.

3

Nya Café, bilstation, Vadstedts, Limnérs Glas och Porslin, Westins leksaker och barnkläder, skoaffär Oscaria/Hedman & Sundberg, byggdes 1905,
revs 1971.

23

Erikssons Dam- & Herrekipering på Borgsgatan, tidigare Albin Lindelöfs
beklädnadsaffär för herrar. Sista husägare Baptistförsamlingen som
upphörde 1978.

4

Konsum 2:an, Vadstedts i Tebokurvan, byggdes 1912-13, och byggdes ut
till dubbel storlek 1941.

24

Riksdagsman K A Borgs hus.

Frälsningsarmén, 2:a Tvärgatan byggdes 1912, revs 1997.

25

5

Stiftelsen, byggdes 1951-1953, Konsum 11:an, tandläkare, bostäder och
Älvkarlebyhus kontor. Höghuset med 9 våningar, även kallat ”Selmamonumentet”, byggdes 1957.

6

Olssons färghandel.
26

7

Gamla Bodaskolan, byggdes 1889, revs 1975-1976. Idag Brännhagen,
byggdes 1986.

Affärshus, även kallat ”liggande Arvid”, byggdes 1957 med bibliotek,
sportaffär, järnaffär, Sparbanken, Forsbergs foto, damfriseringar, godisbutik, kemtvätt, manufaktur mm.

8

Kommunalhus, polisstation, distriktssköterskemottagning, byggdes 1923,
idag bostäder Älvkarlebyhus.

27

Skoglunds Efterträdare, Rune och Irma Roos Herr- och Damekipering,
byggdes 1933, upphörde 1981. Reidmars blomsterhandel var hyresgäst.

9

Munkens cykelverkstad.

28

”Gladans”, Monark Cykelaffär med bageri i källarplan, byggdes 1923.

10

Bodarnas belysningsförening, Erikssons, skomakare Lindgren.

29

Söders Skoaffär, byggdes 1923.

11

Bostadshus 2:a tvärgatan i kvarteret Svearna, byggdes ca 1890.

30

Henning Erikssons Charkuteri, butiken låg i källarplan, byggdes 1923.

12

Ekströms kopparslageri.

13

Cementfabrik.

14

Ordenshuset, tillhör IOGT/NTO. Byggdes 1898, verksamheten aktiv.

15

Billiga Albert.

16

Wistrands cigarr- & pappershandel utmed Långgatan, idag privatbostad,
byggdes 1923.

17

Bodarnas Rikstelefon.

18

Info om expropriation.

19

Edmund Petterssons speceriaffär, senare namnändring till Edmundssons
speceri och charkuteri. I utbyggnad Kerstin Löfströms manufaktur.

20

”Håffes”, Oskar Håfströms Livs, byggdes i etapper 1887, 1899, 1900, 1910
med 12 lägenheter. Längs Ågatan även Skräddar Erikssons med bostad,
Helsings radio osv.
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Älvkarleby kommun

