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LJUSNE   /   Söderhamns   kommun   

    

  

Om     
Bruksorten   Ljusne   ligger   vid   Ljusnans   utlopp   i   havet   och   har   en   rik   historia   som   industrisamhälle.   
Platsen   har   sedan   1600-talet   varit   ett   centrum   för   olika   sorters   industrier,   sågverk,   plywood,   board   
och   kättingfabrik.     Under   1800-talet   blomstrade   Ljusne   och   var   en   av   landets   mer   betydande   
industriorter.   Sågverken   låg   tätt   längs   med   Ljusnan   och   orten   trafikerades   med   ångbåt   till   Gävle   och   
Stockholm.   Sedan   1960   har   antalet   boende   i   Ljusne   minskat   från   3   770   till   1   917   personer   2010.    dag   
består   Ljusnes   industrier   av   Stora   Enso,   Alasågen   och   en   del   småföretag.   

  
I   Ljusne   tas   du   emot   av   föreningen   “Konstkraft   Ljusne”   som   har   sina   lokaler   i   en   gammal   kättingfabrik   
belägen   vid   Ljusnan.   Konstkraft     verkar   för   att   öka   intresset   för   konst   och   kultur   och   arbetar   med   
kultur   som   motor   för   samhällsutveckling.   I   likhet   med   många   andra   före   detta   industrisamhällen   har   
Ljusne   dragits   med   nedsättande   föreställningar   kopplade   till   begreppet   ”bruksanda”.   Genom   olika   
projekt   har   Ljusne   som   plats   varit   en   del   i   att   ompröva   begreppets   betydelse   så   att   det   återigen   kan   
få   rymma   positiva   aspekter   som   hjälpsamhet   och   gemenskap   och   med   att   lyfta   fram   andra   
berättelser   om   Ljusne.   Konstkraft   vill   att   Ljusne   ska   bli   en   plats   där   konst   och   kultur   möts   och   att   
människor   träffas   och   utvecklas.   Med   hjälp   av   kulturaktiviteter,   samtidskonst   och   det   kulturhistoriska   
arvet   vill   föreningen   bidra   till   en   levande   och   växande   kustort,   tvärt   emot   den   av   omvärlden   
definierade   bilden.     

  
Boende   och   resurser   
Föreningen   bjuder   in   deltagande   konstnär   att   aktivt   delta   i   verksamheten   kring   föreningen   och   att   
parallellt   arbeta   med   sitt   egna   arbete   i   en   ateljé   på   Kättingfabriken.   Föreningen   anordnar   olika   
kulturarrangemang,   workshops,   kurser   och   utställningar.   De   förvaltar   även   ett   museum   med   Lennart   
Plahns   verk.   Lennart   Plahn   var   en   säregen   konstnär   som   skapade   sin   alldeles   egna   fantastiska   värld   av   
skulpturer,   byggnader   och   figurer.   Genom   Konstkrafts   styrelse   får   du   ingångar   till   samhället,   bollplank   
och   praktisk   hjälp   med   ditt   arbete.   För   boende   finns   möjligheter   på   Ljusne   camping   eller   på   
vandrarhemmet.   

  
  
  
  
  
  
  


