
Välkomna till guidad tur! 

Hej! Jag heter Håkan Sjöberg. Sedan ett antal år har jag arbetat som guide vid sidan av mitt 

ordinarie arbete som lastbilschaufför. Historieintresset har jag haft med mig, ända sedan 

barnsben också har jag haft turen att få växa upp i Ådalen. En trakt rikt på historia och 

historier. År 2000 blev jag ordförande i en amatörteaterförening i Torsåker och där kom jag i 

kontakt med häxprocesserna under 1670-talet, en av Sveriges största rättsskandaler. 250 – 

300 avrättades, mest kvinnor. Nästan hälften av avrättningarna skedde i mitt hemlandskap, 

Ångermanland. Värst var det i Torsåker med 71 avrättade. Torsåker hör numera till Kramfors 

kommun. 

Under min tid som chaufför engagerade jag mig i fackliga frågor. Jag var skyddsombud på 

mitt arbete och även under ett par år, ordförande i vår lokala fackförening. Här märkte jag av 

den stora okunskap som många av mina kollegor hade, när det gällde historia och särskilt 

den moderna, där Ådalshändelserna 1931, får anses vara den största. Under denna 

händelse sköt kommenderad militär ihjäl fem personer i demonstrationståget. När det gäller 

denna guidning, gör jag en tur som startar i Kramfors. Jag berättar om upptakten till 

demonstrationerna. Vi besöker graven på Gudmundrå kyrkogård och Frånö Folkets hus, där 

den ödesdigra demonstrationen startade. Vi stannar till där den berömda bilden på 

demonstrationståget togs och avslutar i Lunde, där skotten föll. 

 

Med denna lilla presentation vill jag inbjuda er alla till sommarens guidningar 2017. Det är 

således: Guidad tur i häxornas spår och Guidad tur om Ådalen 31. 

Ordinarie tider är juni – september. Lördagar för häxornas spår och söndagar för Ådalen 31. 

Vi samlas 11.00 och avslutar ca.14.00. Biljetten kostar 140: -/person (inkl. moms) 

Jag tar även uppdrag under andra tider, ex. grupper, bussresor, fackliga kurser, etc. där jag 

kan guida på vardagar och under andra tider om så önskas. Där kostar det 500: -/timme + 

moms. 

 

Min firma heter: Håkans Historiska Guidningar 

Jag finns på Facebook och min mejladress är: hakanshistoriskaguidningar@gmail.com 

För övrig info: 070-219 93 21 eller 0612 – 151 08 

 

Hälsningar! 

Håkan Sjöberg   
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