
Aktiva   Seniorer  i Kramfors 
 

Resa till Örnsköldsvik 15 maj 2019 

 
Den 15 maj styrde 55 Aktiva seniorer kosan mot Örnsköldsvik, närmare bestämt Brynge 
kulturområde i Sidensjö. Vi blev visad Brynge kraftverk som uppfördes 1924 och skulle förse fabriken 
i Köpmanholmen med elektricitet. Byggnaden är idag ett utsökt byggnadsminne och museum med 
stor konsthall i övervåningen där det årligen anordnas konstutställningar.  
       Vi fick även se Ångermanlands första lärftmangel som byggdes i mitten av 1700-talet och som till 
en början drogs av en häst, men senare drevs av vattenkraft. 
      Därefter dukades det upp ett fantastiskt bord av Ångermanländska specialiteter som vi lät oss väl 
smaka av. 



Kosan styrdes sedan till Örnsköldsviks museum, som också är en konsthall. Där fick vi en visning av 
Örjan Östlunds alster, skulpturer av Bror Marklund samt Nolavonda-Historiesamlarna, en mysig liten 
utställning för barn. 
       Sist på dagen stod Varvsberget på agendan där vi blev serverade en superb  tvårätters middag. 
Mätta och belåtna med dagen påbörjades hemresan som blev lite turbulent då bussen fick problem 
och vi fick invänta en ny buss.  
       Efter en fantastisk dag både kulturellt och kulinariskt var vi åter hemma mycket nöjda med resan. 

 

Resa till Olofsfors o Gerdal 16 maj 2018 

 
 
Onsdagen den 16 maj i ett strålande vårväder, reste 52 Aktiva Seniorer på 
årets vårresa till Olofsfors Järnbruk. Järnbruket är Västerbottens största 
besöksmål med ca 30.000 besökare per år. Olofsfors blev årets industriminne 
2014, och drivs av en stiftelse. Vi möttes av guiderna Anette och Anders i 



tidstypiska kläder. De två berättade, att järnverket startades 1762 av 
irländaren John Jennings. 
 
Han uppförde en hytta och en stångjärnshammare. Smederna var brukets 
elitarbetare och kallades ofta "träskoadel". Kolarna hade det tyngsta 
arbetet och var den största yrkeskategorin vid bruket. Kvinnorna arbetade 
med att rosta och krossa malmen. Eftersom kvinnan ansågs vara omyndig gick 
hennes lön till fadern, eller till maken.  
 
Olofsfors var tidig med att bygga en egen skola på orten, som stod klar 
redan elva år innan Sverige införde allmän folkskola. I masugnen, med 
rostugnens fundamentet och branta trappor, hålls ofta bröllop.  
 
Järnframställningen har under 250 år varit en viktig del av Olofsfors 
identitet. Här finns en hammare med en slagvikt på 300 kilo och en 
kättingsmedja som är norra Europas enda kvarvarande som fortfarande 
fungerar. I juli arrangeras Brukets Dag, då är det full aktivitet i hyttan 
och stångjärnshammaren. 
 
En god lunch serverades i den gamla herrgården. 
 
Resan gick vidare till Strutsfarmen i Gerdal. Mona, frun i huset, berättade 
att hon och Niklas drivit farmen i 23 år. Vi fick bekanta oss med 
ungdomsstrutsarna, 1 år gamla, och avelsdjuren. Precis när vi var där 
värpte en hona ett ägg. Vi fick se hur Niklas plockade upp det med en håv, 
för att läggas i kläckningsmaskinen. Efter 6 v skall en kyckling komma ut 
ur det stora ägget. 
 
Strutsen är världens största fågel, och den kan springa 70 km/tim. 
Löpsteget är 4-5 m långt. En ung struts väger ca 100 kg och som vuxen väger 
den ca 150 kg. En höna värper 6 ägg/år. 
 
En god smörgås med rökt strutskött och mycket fina tillbehör blev vårt 
eftermidagsfika. 
 
Trevliga dagar har också ett slut, och även denna dag. Vi kom hem nöjda och 
med nya kunskaper. 
 
Tack till Byberg&Nordin, den duktige chauffören Åke Widmark och till guider 
och strutsfarmens ägare. 
 
Nästa gång vi ses är den 30 maj när föreningen anordnar "Vår egen 
klassiker". Promenad eller löpning är det som gäller. Flogsta är navet där 
start, mål och servering finns. 
 
Den 11 juni är det sista träffen inför sommauppehållet, vid Gudmundrå 
Hembygdsgård. Där blir det guidning av museét, dragspels museét och lite 
mer. 

 

 



 
7 juli åkte en busslast Aktiva Seniorer med Byberg & Nordin söderut. Första stoppet Växbo Kvarn i 

Hälsingland. Kvarnen byggdes 1869 och är ett ovanligt välbevarat exempel på en kvarnanläggning. 

Vackra hus och fin miljö. Resan gick vidare till Tällberg, en by i norra delen av Leksands kommun. Där 

är alla hus och byggnader byggda i trä, de flesta timmerhus. Byn ligger naturskönt vid Siljans sydöstra 

strand. Inkvartering och middag på Hotell Gyllene Hornet. 

Färd till resans höjdpunkt, Dalhalla, en unik utomhusarena som idag är en internationellt etablerad 

spelplats och en av de mäktigaste och vackraste utomhusarenorna i Europa, med 5400 sittplatser och 

500 ståplatser. Publiken bänkade sig och inväntade kvällens huvudperson, operasångare, 

hovsångerska, artisten Malena Ernman. Hon gjorde en ståtlig entré genom folkhavet sjungande, Om 

sommaren sköna. Helen Sjöholm var inbjuden gäst. Även hon välkänd sångerska, artist och 

tillsammans bjöd de på en helt magisk föreställning. Orkester, ljussättning på scenen, allt var perfekt, 

även vädret. Malena avslutade med att bada framför scenen inför en jublande publik. 

Avslutningslunch i fiskeläget Skärså, restaurant Albertina. 

Tack till Anders Byström, vår chaufför. 

EN HÖJDARRESA!! 

 

 

 

 



Resa till Oslo 16 – 19 maj 2017 

 
Tidigt på tisdagsmorgonen den 16 maj avgick Bybergs buss med ett 50-tal Aktiva Seniorer 
med destination Oslo för att delta i firandet av Norges Nationaldag den 17 maj.  
Kl 9.00 på onsdagen startade paraden på Karl-Johans gata och med den stora musikkåren i 
spetsen defilerade sedan skolklass efter skolklass, 123 skolor, upp mot slottet och förbi 10-
tusentals åskådare som kantade gatan. Musik, drillflickor, unga o gamla i vackra 
nationaldräkter, flaggor, stolthet, nationalyra! Paraden varade i 4 timmar. En upplevelse! 
 
Sightseeing med buss o guidning på torsdagen. Besök på det vackra Rådhuset där Nobels 
fredpris årligen utdelas, förbi det nya Operahuset som kostat över 4 miljarder kronor. 
Promenad i Vigelandsparken, tusentals statyer, Holmenkollen och den gigantiska hoppbacken 
där många idrottare har inhöstat pokaler o medaljer. Lunch i genuin miljö. 
 
Tiden går fort när man har roligt och helt plötsligt var det fredag morgon och dags för 
hemfärd. Info från Sylvia under resans gång över platser som vi passerade, ett stopp på 



Zornmuseet i Mora med guide. Efter 12 timmars bussfärd var vi då framme i Kramfors, alla 
jättenöjda efter en trevlig resa och till sist ett tack till Sylvia som sett till att allt fungerat och 
till vår chaufför Kalle som lotsat oss med säker hand. 

 

Resa till västra Ångermanland 18 maj 2016 

 
18 maj åkte vi mot västra delarna av vårt landskap. Färden gick via Sollefteå till Backe. Där I 
I Rossön tog Gunnar Bergström, Svartviks Handpappersbruk emot oss. Gunnar berättade med 
liv och lust papperstillverkningens historia. En mycket gladlynt, entusiastisk, positiv person. 
Alla blev glada av hans iver. Ett mycket fint och informativt bildspel, tillsammans med hans 
kunskaper gjorde besöket till ett minne för livet. Tillfälle gavs till inköp av hans och dotterns 
alster. 
 
Färden gick vidare till Tåsjöberget, den högsta punkten i Ångermanland, 635 m ö.h. En 
vidunderlig utsikt! Vi såg Borgahällan, Åreskutan och fjälltoppar med snö i Norge och 
Tåsjödalen, en vacker bygd runt den 4 mil långa sjön Tåsjön. 
 



Vi fortsatte till Norråker och rest. Utposten där vi intog en god måltid. Norråker är världens 
brunbjörnstätaste område och det kommer jägare från hela Europa på höstarna. 
Nästa stopp var Lapplia i Skansnäset.  Reidar och Ragna Lindman började samla och museet 
drivs i deras anda. Där finns  sällsynta samlingar av nyttoföremål, hundratals radioapparater, 
en skomakarverkstad, porslin, flaskor, ölburkar mm. Vi kan rekommendera ett besök! 
 
Sista stoppet vid hembygdsgården i Ramsele. Utsikt över Faxälven och niporna och kaffe. 
Ett stort tack till Byberg&Nordin och chauffören Ulf Enström. 

 

Resa till Spanien september 2015 

 
 
27 sept. åkte en grupp Aktiva Seniorer till Salou i Spanien, för 10 dagars semester. Första 
dagen besökte vi Barcelona som är kataloniens hjärta. En fotvandring där vi besåg fina gamla 
byggnadsverk, bl.a. den ofärdiga katedralen la Sagrada Familia gjord av arkitekten Antoni 
Gaudi, född 1852. Vi promenerade på den mest bevandrade gatan La Rambla, 1200 m lång, 
från Columbusmonementet i hamnen upp till Placa de Catalunya. 
 
Besök i hamnstaden Tarragona, en ståtlig stad med mycket gammalt ursprung och som en 
gång i tiden var det romerska centrumet i Spanien. Katedralen anses vara en av Spaniens mest  
intressanta och  började byggas år 1171. Många vackra byggnader och en vidunderlig utsikt 
över Medelhavet. Vingården Cava Freixenet  –  information om tillverkning av cava och deras 



viner och med ett tåg åkte vi ner 35 meter i berget för att se utrymmen för lagring. 
Avsmakning av de goda vinerna. Nästa vingård vi besökte var Torres.  Även där blev det tåg 
för att bese odlingar och lagring. Avsmakning av vita och röda vinerna. 
 
Reus, Gaudis födelsestad. Där är de modernistika fasaderna ett typsikt kännetecken. Där fick 
vi vara med när det byggdes mänskliga pyramider. En enastående upplevelse. Montblanc, en 
vacker medeltida by. Här är ett av de viktigaste stoppen på den cistercienska vandringsleden. 
Hela  byn är spektakulär med stadsmuren. Besök på klostret Alenya Poblet med den vackra 
klosterkyrkan. 
 
Övrig tid bad, lite sol och trevlig samvaro. 
 
Ett stort tack till Bybergs och Margareta Wiberg som guidade oss. 

 

Resa till Åland augusti 2011 

 

 

  

Ett 40-tal Aktiva Seniorer åkte den 31 augusti med Byberg & Nordin på en kryssning till 
Mariehamn. Färden startade med buss på morgonen med stopp för fika i Gnarp och lunch på 
Tönnebro. På eftermiddagen rullade vi in i Stockholm där vi fick uppleva storstadstrafikens 
avigsida. Vår fantastiska bussförare Björn V. guidade oss lugnt och säkert genom trängseln. 

Väl framme vid kajen i Stockholm gick vi ombord på Birka Paradise och installerade oss i 
våra hytter. Färjan lade ut kl. 18.00 och sedan var det dags för den fantastiska buffén. Kvällen 
bjöd på både dans, underhållning och trevlig samvaro. 



 Nästa dag började med härligt väder och det var fantastiskt att sitta i fören och titta på den 
vackra skärgården. Tyvärr blev vädret lite sämre och det kom några regnskurar men det var 
övergående. Dagen gick fort i detta trevliga sällskap och vid 16.00-tiden lämnade vi 
Stockholm för att återvända hem till Kramfors. 

Under bussresan blev vi underhållna med roliga historier och kluriga uppgifter som Ralf och 
Sylvia hade ordnat med vilket gjorde att resan gick fort som den gör när man har trevligt. Vi 
var överens om att göra om resan nästa år. 

Vid pennan Kerstin Sjöbom 

  

Resa till Åland september 2010 
 
Femtio Aktiva Seniorer åkte den 1 september med Bybergs Buss till Stockholm. Där gick vi 
ombord på Birka Paradise för att kryssa till Åland. Det blev en mycket trevlig upplevelse med 
god mat och trivsam samvaro. På återvägen kunde vi sitta ute på däck och njuta av solen och 
titta på den vackra skärgården. 
 
Nöjda och belåtna kom vi hem till Kramfors sent på torsdagskvällen. Den eminente 
bussföraren Björn V guidade oss under hela resan. Vid färden genom Stockholm berättade 
han om de byggnader vi såg från bussen. 
 
Ett stort tack till vår reseansvariga Sylvia som ordnat den här resan. 

 
 
 
Resa till Grekland september 2009 
 
Vi har nu kommit tillbaka till Ångermanland efter en mycket trevlig och enormt lärorik resa 
till Grekland. Vår fantastiska guide Elsa berättade om antiken så att vi nästan kände oss 
förpassade dit. Vädret var perfekt för utflykter - ca 25 grader och mestadels sol. 
 
Ett stort tack till vår reseansvariga Birgitta Gärdlund. 
 

 
Höstresa september 2007 
 
Vi har nu kommit tillbaka till Ångermanland efter en mycket trevlig och lärorik resa till 
Tallinn, Pärnu och Riga. Vädret var helt perfekt - inte en droppe regn och lagom temperatur. 
Höjdpunkterna var många men jag stannar för tre stycken: Guidningen i Pärnu, guidningen i 
Riga och Calles suveräna körning under hela resan. 
 
Ett stort tack till de som ordnade resan! 



 

 
Resan till Sundsvall den 20 november 2007 
 
Tisdagen den 20 november äntrade 38 förväntansfulla Aktiva Seniorer Byberg & Nordins 
buss för resa till Sundsvall. Kurre rattade med elegans och snart stod vi utanför Vin&Sprits 
lokaler i Skönsberg. Vi delade in oss i två grupper. Ena gruppen gick till Lasses Matstuga där 
bl a fläsk och bruna bönor stod på matsedeln. Den andra gruppen mottogs av Siv Bohlin i 
receptionen. Vi fick se en mycket bra film om verksamheten speciellt i Sundsvall och sedan 
lotsades vi runt i lokalerna. Visst är det kulturförstörelse att Grönstedts ska tillverkas i 
Frankrike och Karlshamns Flaggpunsch i Finland. Efter ca 1.15 timmar bytte vi så att ena 
gruppen fick ”Vin&Sprit” och den andra mat. 
 
Efter studiebesöken på Vin&Sprit ställdes kosan till Birstaområdet. 12 stycken tog tillfället i 
akt att spela bowling. Vår ordförande fällde käglorna som aldrig förr. Hela 14 banor fanns i 
hallen. De övriga tömde sina plånböcker på Birsta City och/eller IKEA. 
 
Klockan 18 började studiebesöket på Postens Sorteringsterminal i centrala Sundsvall. Lars tog 
emot oss med kaffe och en jättestor krämbulle. Vi fick se ett bildspel och så fanns möjlighet 
till frågor. Sedan vidtog rundvandringen på terminalen där vi fick följa den ankommande 
osorterade posten tills den var sorterad och klar för vidarebefordran med bil eller flyg. 1 
miljon försändelser sorteras dagligen i Sundsvall. Mest imponerad blev jag av 
”småbrevsorteringsmaskinen” som i rasande fart sorterade breven efter postnummer och 
spottade ut dem i rätt korg. Efter rundvandringen gavs tillfälle till nya frågor. Alla var mycket 
nöjda med det vi sett och hört. Några lovade att aldrig mer skälla på Posten. 
 
Klockan 21.45 landade vi i Kramfors City efter en mycket trevlig dag. 
 
Ett stort tack till Inger P som lagt ner ett jättejobb med att pussla ihop tiderna på de två 
besöksställena. 
 
Skrivet av Hans Gu 
 

 


