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ÄLVKARLEBYFALLEN MED FOLKLIV OCH MILITÄRHISTORIA 
I den underbara miljön mitt i Älvkarlebyfallen ligger Laxön där ingenjörstrupperna under mer än  
100 år hade sitt sommarläger när de övade broslagning över forsande vatten. Militären har också 

uppfört alla byggnader på ön - de flesta byggdes redan i slutet av 1800-talet och är idag renoverade 
och fyllda med nytt liv och innehåll, vilket vi kommer att få se och höra mer om under dagen. Vi får 

också veta mer om det viktiga laxfiskets historia och besöker även Söderhällgården med sitt 
annorlunda folklivsmuseum med atmosfär från flydda tider, tidstypiska interiörer och tomteverkstad.  

Dagen avslutas med besök i Hantverkshuset där lokala hantverkare visar och säljer sina alster. 

 

26 maj 2018  795: - 
 

Avresa från Nykvarn, busshpl C, kl 07.20, Järna, järnvägsstationen, kl 07.40 och Södertälje Torg  
kl 08.00. Vi kör norrut och mitt i den vackra naturen i Älvkarleby, med Sveriges nordligaste bokskog som 
bakgrund ligger Söderhällgården med både folklivsmuseum och tomteverkstad. Vi börjar med kaffe och 
smörgås i kaffestugan och går sedan runt på egen hand i det annorlunda museet med atmosfär från flydda 
tider och tidstypiska interiörer från olika typer av hantverkshus och boningar. Innan vi åker vidare tittar vi 
också in i "tomteverkstaden" där Söderhälltomtarna och Älvkarlebytrollen tillverkas sedan 70 år tillbaka. På 
sin väg ut mot Gävlebukten passerar Dalälven genom Älvkarleby och på Laxön – mitt i Älvkarlebyfallen – 
möter kulturhistoria en underbar och stundtals dramatisk natur. Här möter du en levande ö där det inte 
längre finns några soldater – men många minnen av dem!  Vi börjar med lunch, och möts sedan av en guide 
som visar oss runt och berättar mer om ön och dess historia. Fram till 1880-talet var ön mest känd för 
laxen - både kronan, kyrkan och allmogen ville få sin del av laxfisket. Laxen finns fortfarande kvar och 
under lekperioden kan du om du har tur se dem hoppa i Kungsådran, som den fåran av Dalälven heter som 
det alltid rinner vatten i. Både lax och havsöring vandrar upp här och än idag är sportfisket av högsta 
kvalitet.  I slutet av 1880-talet upptäcktes ön också av Svea Ingenjörregemente som gjorde den till sitt 
sommarläger och i början av 1900-talet blev området även känt genom bygget av ett av Sveriges första 
stora vattenkraftverk. I 100 år återkom soldaterna till Laxön och Älvkarleby för att öva broslagning över 
forsande vatten. De uppförde också alla byggnader som än i dag ger ön en unik karaktär. Efter omfattande 
och varsamma renoveringar har husen på Laxön fyllts med nya verksamheter. Officersvillorna har t ex blivit 
vandrarhem och gamla manskapsmässen är numera en välbesökt restaurang. I officersmässen finns fest- 
och konferenslokaler och en före detta logementbyggnad rymmer Hantverksbutiken. Här visar och säljer 
lokala hantverkare sina alster och självklart gör vi ett besök där innan det är dags att återvända hemåt.  
Åter i Södertälje ca kl 17.00.  
 
I priset ingår:  Bussresa 
  Entré till Folklivsmuseet på Söderhällgården och kaffe med smörgås  

Dagens lunchbuffé inkl dryck och kaffe på Laxön 
Guidad rundvandring på Laxön där vi får se och höra mer om det viktiga 
laxfisket och Laxöns historia som militäranläggning 

  Besök i Hantverkshuset på Laxön 


