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Som projektledare idag jobbar jag Hjördis Rislund-
Åsander. Har varit anställd sedan i slutet av september
på 50%. Just nu har jag kontoret hemma, men till våren
är det meningen att projektkontoret ska flyttas till en av
lägenheterna i kasernen Norden i Marieberg.
Det känns intressant att få arbeta med vår bygds historia
och få en inblick i våra byars mycket aktiva industri-
historia. Jag själv är Jämte men har bott här  sedan 1977,
så jag känner mycket varmt för den bygd jag och min
familj bor i. En underbar natur, hela året om, med både
bad och skidåkning utan att behöva ta bilen. Det är livs-
kvalité.

Vår förhoppning är att vi tillsammans med er som bor
här och som har anknytning till bygden, ska få ta del av
viktig information, för att kunna hjälpa till att förmedla
och dokumentera industrihistorien vidare.

Förutom jag, så jobbar Benny Hörnström som arbetsle-
dare/snickare och Arne Deniksson som snickare 100%
på  projektet.
Projektägare är Köja-Marieberg Lokalhistoriska Fören-
ing. De har drivit projekt sedan 2001 när den första
etappen började, som sedan avslutades 2002. Nu job-
bar vi vidare med en ny etapp som heter Kulturarv
Köjaviken II som sträcker sig till september 2005.

 

Köja-Marieberg
Lokalhistoriska Förening

Visste Ni Att........Visste Ni Att........Visste Ni Att........Visste Ni Att........Visste Ni Att........
1857 anlades Mariebergs såg av grosshandlare Johan
Berger. Sågen hade två dubbla och två enkla ramar, gan-
ska stor för den tiden.

1920 brann hela sågen, utom pann- och maskinhuset,
men en ny såg byggdes upp samma år.

1944 byggdes torkhuset med  en snickerifabrik på övre
planet.

1948 kom det stora lagermagasinet till 185x36 metet.

VVVVVad händer inom Pad händer inom Pad händer inom Pad händer inom Pad händer inom Prrrrrojektet?ojektet?ojektet?ojektet?ojektet?
Här kommer ett litet infoblad, om vadHär kommer ett litet infoblad, om vadHär kommer ett litet infoblad, om vadHär kommer ett litet infoblad, om vadHär kommer ett litet infoblad, om vad
som är på gång och vad som har häntsom är på gång och vad som har häntsom är på gång och vad som har häntsom är på gång och vad som har häntsom är på gång och vad som har hänt
under hösten.under hösten.under hösten.under hösten.under hösten.

I Kasernen Norden bodde många arbetarfamiljer, varje
familj disponerade enbart kök och kammare, fast de flesta
hade många barn.

Infoblad Nr.1 Dec. 2003Infoblad Nr.1 Dec. 2003Infoblad Nr.1 Dec. 2003Infoblad Nr.1 Dec. 2003Infoblad Nr.1 Dec. 2003

Här ser vi en gammal vy över Mariebergs Såg. Idag finns
enbart pann- och badhuset kvar, samt ”längan” med
”vällingklockan” på taket.

God Jul
och

Gott Nytt År!

önskar vi
på Projektet

Här ser vi ett prov på hur
väggarna på Norden är
uppbyggda. Det är en s.k
klantvägg, en byggteknik
av klantbitar och utanpå-
liggliggande ribb med
bruk emellan.



Kasernen Norden
Arbetet med renoveringen av Norden fort-
skrider. Tak och ytterväggar har renove-
rats och fasadmålningen fortsätter till vå-
ren. Mycket är färdigmålat tack vare den
hjälp vi har fått av er, på de ideella dagar
som anordnats. Några ytterdörrar och
broar fattas än på långsidan.
Invändigt håller vi på att restaurera upp
lägenheter, som ska kunna hyras ut till
sommaren, som övernattningslägenheter
för tillfälligt boende.
Några lägenheter kommer att renoveras
upp tidsenligt, från 40-tal, 50-tal och
1960 tal. En lägenhet från 1890-talet
kommer att bli ett Kunskapsrum, med en
permanent utställning.
Övriga delar av Norden kommer att inre-
das till vandrarhem.

GrönvallsGrönvallsGrönvallsGrönvallsGrönvalls
Den gamla tvättstugan ”Grönvalls” som
den kallas i folkmun, ska rustas upp och
bli servicehus, till vandrarhemmet och de
lägenheter som kommer att sakna dusch
och tvättmöjligheter, i Norden.

TTTTTorororororkenkenkenkenken
På Torken har det hänt väldigt mycket
under den här tiden. Till sommaren kom-
mer ett antal konstnärer att arbeta i både
stora och mindre ateljéer.
Den gamla betongkolossen har fått nytt
tak samt en del av golvet sänkt. Just nu
pågår inläggning av furugolv i en ateljé.
Fasaden kommer också att målas färdigt
till sommaren, med den färg som ni kan
se här på bilden.

ÅngbåtskajernaÅngbåtskajernaÅngbåtskajernaÅngbåtskajernaÅngbåtskajerna
Nyhamns Ångbåtskaj står nu klar, att an-
vändas av såväl turister som boende i om-
rådet. Upprustningen av Köja Ångbåtskaj
kommer att starta till våren.

SaneringSaneringSaneringSaneringSanering
Saneringen av industriområdet kommer
också att fortgå till årets slut. Det är vik-
tigt att vi som bor här och de besökare som
kommer, ska känna att området är välskött
och städat.

SSSSStrandprtrandprtrandprtrandprtrandpromenadenomenadenomenadenomenadenomenaden
Arbetet med röjningen av strandprome-
naden kommer successivt att fortsätta. Samt
områdena runt våra restaureringsprojekt,
som är i behov av fortsatt vård.

Övriga aktiviteterÖvriga aktiviteterÖvriga aktiviteterÖvriga aktiviteterÖvriga aktiviteter
En informationscentral planeras i Strinne,
som ska hjälpa till att locka besökare till
våra byar.
Vi kommer även att skylta upp olika plat-
ser på det gamla industriområdet och ta
fram en broschyr. Vårt mål är att locka så
många som möjligt hit till Köjaviken, för
att ta del av vår dokumentation och be-
söka våra gamla restaurerade  byggnader.
Vi hoppas också att det så småningom ska
resultera i en ökad inflyttning och att det
ska finnas möjlighet, för de som vill och
har idéer, att etablera någon form av före-
tag i våra restaurerade byggnader.

TTTTTräffarräffarräffarräffarräffar
Vi planerar också att starta någon form av

cirkel efter jul, för att få hjälp att doku-
mentera de många fotografier som finns be-
varade.
Mer detaljerad information kommer under
januari.

EfterlysningEfterlysningEfterlysningEfterlysningEfterlysning
Vi på projektet önskan att ni som vill, kon-
taktar oss, om ni har några gamla fotogra-
fier, tidningsurklipp mm. som vi skulle
kunna få ta del av.  Vi behöver bara låna
materialet av er några dagar, så scannar vi
av foton mm. och återlämnar dessa.
Även ni som har gammal industrihistoria
att berätta, som vi kan dokumentera, hör
av er till oss.
Vi efterlyser också gamla möbler eller
inredningssaker som vi kan använda, när vi
ska börja att inreda dessa tidsenliga lägen-
heter. Det kan vara allt från gamla mattor,
gardiner, lampor, porslin, prydnadssaker,
tavlor mm.

Här ser vi i vilket skick Norden var i när restau-
reringen inleddes.

Här når ni mej:Här når ni mej:Här når ni mej:Här når ni mej:Här når ni mej:
Hjördis Rislund-Åsander
Tel. 0612-53088, 070-6340638
E-post: E-post: E-post: E-post: E-post:  lokalhistoriska@swipnet.se
Adress: Adress: Adress: Adress: Adress: Köja-Marieberg Lokalhistoriska
Förening, Nyhamn 102, 872 96 Bjärtrå

Nyhamns nya Ångbåtskaj.

Norden hösten 2003, mycket har hänt både med
tak och ytterväggar sedan starten 2001.

Torken idag, delvis målad i den färg som nästan är
identiskt med den ursprungliga originalfärgen.

Så här såg Torken ut nät projektet startade.

Bli medlem i Köja-Marieberg Lokalhistoriska Fören.
P.g. 4577915-4  Årsavg. enskild 40:-, familj 60:-.


