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Förord 

Så har vi nått fram till den fjortonde utgåvan av Memmingsforskaren. Tanken med tidskriften 

är att medlemmar i vår förening ska kunna publicera artiklar om lokalhistoria och sina 

hembygder och släkter i ett sammanhang som inte ställer alltför djuplodande ambitiösa krav. 

Skriftredaktionen har således haft som syfte att alla som så önskar och har något att förtälja 

inom nämnda ämnesområden även ska kunna förmedla detta via Memmingsforskaren. Alla 

bidrag beaktas och kommer att publiceras på ett eller annat sätt. Så sätt igång att skriva! 

Detta nummer innehåller två längre artiklar vilka har sitt avstamp i Mellansverige, eller rättare 

södra Hälsingland och nordvästra Dalarna.  

Artikeln som behandlar Söderhamns järnväg visar hur industrialismen kom att prägla och i 

grunden förändra Sverige. Kommunikationsmöjligheterna i landet blev avgörande för den 

fortsatta samhällsutvecklingen.  

Den industriella exploateringen av Norrlands skogar och Bergslagens malmtillgångar var ett 

första steg mot det blandekonomiska samhälle som vi har idag, en symbios mellan storföretag 

och arbetarrörelse. 

Den andra artikeln utgår ifrån SMHI:s arkiv. Det är inte allom bekant att även 

naturvetenskapliga myndigheters arkiv äger handlingar vilka ger mycken kunskap om lokal- 

och släkthistoriska företeelser.  

Ett exempel på detta är föreliggande artikel där en hydrolog irrar omkring i nordvästra 

Dalarnas fäbodmarker för att till slut äntligen lyckas finna den rätta vägen till Kräckelbäcken.  

Avslutningsvis några bilder som belyser några av Memmingsforskarnas utflykter under våren 

2019. 

 

Nöjsam läsning i väntan på nästa utgåva! 

 

Skärblacka i augusti 2019  
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Den rätta vägen till Kräckelbäcken, utdrag ur en hydrologs 

fältdagbok 

 

Inledning 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (SMHI) viktigaste uppdrag är att ge 

tillförlitliga prognoser avseende väderlek och vattenföring. Detta uppdrag kräver ett 

rikstäckande stationsnät där framförallt nederbörd och temperatur registreras. Allt sedan förra 

sekelskiftet har denna verksamhet specialiserats och handhades av Statens meteorologiska 

anstalt (MCA, som ansvarade för datainsamling av väder- och klimatrelaterade observationer) 

och Hydrografiska byrån (HB, sedermera Hydrologiska byrån som ansvarade för kartläggning 

av vattenfall, sjöar och vattendrag). Dessa institut slogs samman 1919 och bildade Statens 

meteorologisk-hydrografiska anstalt (SMHA). 

Det är med stor respekt man tar del av äldre tiders hydrologers och meteorologers pionjäranda 

då de utan hänsyn till egen bekvämlighet åtar sig att upprätta observationsstationer på till 

synes otillgängliga platser. Fältdagböcker och inspektionsprotokoll som förvaras i SMHI:s 

arkiv i Norrköping ger upplysningar om detta. Ett exempel hämtat ur inspektionsberättelser 

från 1919 är denna rörande klimatstationen i Aapua i Norrbotten, cirka 2 mil väster om Pello i 

Tornedalen:  

”Körväg till Aapua finnes ej. Försökte till fots taga mig dit, men måste efter 6 timmars 

kringirrande uppgiva försöket. Omöjligt för en med trakten obekant att taga sig fram dit, då 

skogen är full av stigar i alla väderstreck. Att erhålla lots från Jarhois visade sig lika omöjligt” 

(Wattenström). 

 

Klimatstationen i Aapua 1956 med nederbördsmätare synlig vid pilen (SMHI 

inspektionsprotokoll 3 mars 1956, foto Bengt Thorslund). 
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Hydrologingenjören Erik Engström hade dock lyckats inrätta en klimatstation i Aapua redan i 

början av maj 1915. Det är osäkert ifall Engström verkligen utsett just Aapua som främsta 

kandidat. Det kan mera varit en slump. I sin fältdagbok beskriver han Aapua som mycket 

torftig med ”endast finsktalande befolkning”. Han lyckades emellertid övertala byns lärarinna, 

Frida Niemelä, att åta sig observatörssysslan men som enbart kunde utlova att sköta 

mätningarna fram till juni samma år, eftersom hon ämnade söka ny tjänst. 

Att Engström hade större lycka med stigarna i Norrbotten än de i nordvästra Dalarna fyra år 

tidigare kommer att visas här nedan.  

 

SMHI inspekterar Kräckelbäcken 

Efter utförd inspektion av klimatstationen Kräckelbäcken i nordligaste delen av Mora 

kommun den 28 augusti 1968 skriver SMHI-meteorolog Haldo Vedin följande i sin rapport:  

”Kräckelbäcken är en av de ensligt belägna gårdarna i de höglänta gränstrakterna mellan 

Härjedalen och Dalarna. Gården ligger i en nordsluttning ganska högt över de troligtvis 

mycket frostlänta omgivningarna. Kräckelbäcken är i hög grad en mans verk och det kan inte 

hjälpas att bonden Paavo förbleknar något när man står i det gytter av byggnader som 

Kräckelbäcken består av och tittar ut över det ganska stora området odlad jord. 

Kräckelbäckens kolonisatör Per Jonasson kom 1841 hit från Lillhärdal.”  

Vidare angående observatörens hustru: ”Att tårarna trängde fram i fru Jonassons ögon, när 

hon konstaterade att det i höst var första gången man inte slagit och bärgat höet på hemmanet, 

är inte underligt.” 

 

 

Kräckelbäcken med termometerbur och nederbördsmätare (SMHI inspektionsprotokoll 11 

oktober 1968, foto Haldo Vedin). 
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Prästslåttåsen/Kräckelbäcken 

Kräckelbäcken återfinns närmare fyra mil fågelvägen norr om Älvdalen och lika långt söder 

om Lillhärdal. Onekligen en utmanande plats att anlägga ett hemman. Om man önskar ta reda 

på Kräckelbäckens nybyggarhistoria ur kyrkoböckerna är det dock namnet Prästslåttåsen som 

är ingången. Detta är också namnet på det närliggande berget. 

Det är heller inte i Mora församlings kyrkböcker man ska söka, vilket man kan tro då området 

administrativt tillhörde Mora socken och Kopparbergs län. I kyrkliga sammanhang hörde 

nämligen gården till Lillhärdal församling.  Förmodligen orsakat av praktiska skäl. Skogen 

där nybygget Prästslåttåsen/Kräckelbäcken upptogs hörde till byn Ulvsjön vid 

Härjedalsgränsen. Ulvsjöborna hade betydligt närmare till Lillhärdal än till Mora. 

 

Nybyggare 

Så, vad står det då om nybyggartorpet i Lillhärdals kyrkoböcker? I husförhörslängden 

omfattande åren 1839-1847 omnämns under Östansjö bonden Jonas Pehrsson f. 6/9 1801 med 

familj som ”flyttade till Ulfsjön såsom inhyses år 1839.” Under Ulvsjön återfinns mycket 

riktigt Jonas Pehrsson som inhyses men är antecknad som ”Nybyggaren i Prestslott Åhsen”. 

När sistnämnda anteckning gjorts framgår inte men man får anta att uppodlingar och 

byggnationen påbörjats just 1839, men att definitiv flyttning kan ha skett 1841. Den Per 

Jonasson (född 3/10 1831, död 12/3 1923) som omtalas i Vedins inspektionsberättelse är son 

till Jonas Pehrsson. När fader Jonas dör 1856 har Per tagit över gården. Det är under 1870-

talet som alternativnamnet Kräckelbäcken första gången dyker upp i kyrklängderna. Men i 

samband med lantmäteriförrättning 1854 och den därvid upprättade kartan, benämns 

lägenheten enbart Kräckelbäcken. Troligen har namnet givits i samband med avstyckning från 

moderhemmanet Ulvsjön nr 4. 

 

Karta över Kräckelbäcken 1854 (Lantmäterimyndigheternas arkiv, 20-MOJ-120). 
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Nederbördstation upprättas 

Klimatstationen Kräckelbäcken upprättades 1911. Detta var en följd av det nära samarbete 

Meteorologiska Centralanstalten (MCA) hade med Hydrografiska Byrån (HB) allt från HB:s 

bildande 1908. Det var nämligen ingenjör Erik Engström, anställd av HB, som vid resa i 

Dalarna i syfte att anställa vattenståndsobservatörer och utföra vattenmängdsmätningar även 

på MCA:s uppdrag upprättade vissa nederbördsstationer. En av dessa var Kräckelbäcken. 

Vägen dit var dock inte lika given som vid Vedins besök 1968, då gården låg mitt i ett 

bilvänligt vägkors Älvdalen-Lillhärdal-Orsa. 1911 däremot fanns endast en illa markerad 

gångstig. 

Förutom en karta över området hade Engström med sig en kopia av geografen John Frödins 

artikel i Svenska Turistföreningens Årsskrift 1911: ”Från Älfdalen öfver Lilhärrdal till Sveg”. 

Inspirerad av Frödin författade Engström senare en egen artikel som publicerades i 

turistföreningens årsskrift 1914 med titeln ”En vandring från Älfdalen till Kräckelbäcken”. 

Grunden till artikeln återfinns i den av Erik Engström utkvitterade HB:s fältdagbok nr 38. 

Engström hade som mål att följa Frödins vägsträckning men fick som nedan ska illustreras 

uppenbara problem med väderstrecken. 

 

 

Erik Engström vid sin arbetsplats på Hydrografiska byrån den 2 september 1909 (Foto: 

SMHI GH nr 368). Engström avled i spanska sjukan i november 1918. 
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Fäbodväsendets tillbakagång 

Geograf John Frödin var en av sin tids experter på svenskt fäbodväsen. Han noterar att 

fäbodväsendet i Dalarna börjat upphöra. Tre orsaker anges, dels ett rationellare åkerbruk på 

bekostnad av boskapsskötseln, dels laga skiftet som gjort att gårdarnas ägor hölls mer 

samman och slutligen det faktum att yngre kvinnor i mindre utsträckning attraheras av att en 

hel sommar gå i skogen och vakta kor, istället för att stanna kvar i byarna och roa sig med 

övrig ungdom: ”De unga kullorna låta ej gärna förmå sig af sina föräldrar att draga upp till 

vallarna om sommaren. Att vakta korna däruppe anses nu för en alltför simpel sysselsättning. 

Alla vilja stanna kvar i byarna, där nöjeslifvet nu är mycket mera utveckladt än förr, särskildt 

i de trakter, där turisttrafiken vunnit någon utveckling” (1911:176–177). 

 

Oromantiskt fäbodliv 

Även Engström kommenterar i sin artikel fäbodlivets tillbakagång, men tycks ha en något 

annan infallsvinkel än Frödin. Efter att ha irrat omkring på ensliga stigar i sitt sökande efter 

Kräckelbäcken kom han till en bebodd fäbod; Rymnäsvallen (se nedan). Vallen beboddes av 

två hustrur från Rotbyn med en piga och två barn på 7 á 8 år. Då Engström anlände var den 

ena av fruarna och pigan ute med kritterna. Engström fortsätter: ”För vallinnevånarna själfva 

förkväfves nog helt det romantiska, som man anser förbundet med en fäbodvall, af det 

ihärdiga slit och släp, som är förenadt med vistelsen vid boden. Det är arbete från före 

soluppgången till en god stund efter det solen redan dalat i väster, och man förvånas ej öfver, 

att nutidens mer praktiska människor koncentrera sig nedåt bygderna.”  

Engström beskriver sedan morgonsysslorna, den milsvida omkrets som det under dagen gäller 

att finna bete åt djuren, aftonmjölkningen och de hemmavarandes sysslor med separering, 

ystning, kokning av sörpa och andra arbeten som inte kan uppskjutas. 

Engström är dock självisk i sin slutkommentar: ”De, som rosa fäbodslivet, äro därför 

ingalunda de, som af omständigheterna tvingas att lefva detsamma; men icke endast för 

bevarandet af en gammal, stämningsfull kulturbild, utan ock för att ej bli beröfvad dessa 

gästfria och välkomna hviloställen, som fäbodarna alltid erbjuda vandraren däruppe i 

vildmarken, må vi hoppas, att länge än människor skola finnas, som trots de bekvämligheter, 

lifvet nere i bygden bjuder, när sommaren kommer ändock skola följa kritterna upp mot den 

aflägsna vallen” (1914:306–307).  

 

Vilse bland fäbodar 

Engström startade sin vandring mot Kräckelbäcken den 27 augusti 1911, vilket var en söndag, 

från Rot vid Älvdalen där han dagen innan gjort vattenmängdsmätningar och upprättat en 

hydrologisk station där vattenståndet i Rotälven (biflöde till Österdalälven) avlästes. Avfärden 

påbörjades klockan 7 om morgonen. 
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Engström begav sig således ut på en drygt fyra mil lång vandring för att installera en 

meteorologisk nederbördsstation. Trots Frödins uppsats och Widmarks karta samt 

lokalbefolkningens upplysningar i Klitten, tog han fel gångstig och därför feltolkade vilka 

fäbodar han passerade. Dagen gick och på en höjd kunde han äntligen se en öppning i 

skogslandskapet som möjligen skulle kunna vara Kräckelbäcken. Engström skriver i 

fältdagboken:  

”Följde nu gångstig fram till Löfdalens fäbod, öde, men insåg där att vägen borde gå mer åt 

öster. Drog därför mer i nordostlig riktning utan väg och kom så småningom upp på obebodd 

vall. Trodde att detta möjligen var Oratjärnsvallen, men insåg att det icke kunde vara denna. 

Senare förstå att det måste vara en vall Kumbelnäs, ej utsatt å kartan. Ansåg mig fortfarande 

böra dra nordost, och blef vissare därom när en ´triangelpkt´ varsnades å ljunghedshöjd. 

Kommen upp på denna befanns denna pkt vara en vårdkase (trasig tjärtunna å trebent 

ställning). Var nu fullständigt villrådig hvar jag befann mig.” 

 

 

Tillflöde Rymån mellan Rymnäs och Jöllestugan 30/8 1911 klockan 8 f.m. (Foto Erik  

Engström SMHI GH nr 833). Bilden får illustrera den svåra terräng Engström hade att 

forcera.   

 

Smörgåsar och kakao 

Engström skriver vidare i sin medhavda fältdagbok: ”Sedan bäck passerats och denna 

befunnits rinna söderut började jag mer och mer inse att det var Vakerbodarna. Efter en 

ganska bra omväg på grund af myrsjöar uppnåddes 7 e.m. dessa bodar och befanns tomma. 

Då enligt kartan Fjeskroks bod låg nära och enligt Frödin vid hans besök var bebodd, gjordes 

försök att komma till denna. Tre olika gångvägar undersöktes, men tappades alla i stor myr. 
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Intet annat att göra än återvända till bodarna, åter där 8,30 e.m. Som mycket litet proviant 

medförts, några smörgåsar och litet kakao, var situationen rätt bekymmersam i all synnerhet, 

som jag ej med visshet visste hvar jag var.” 

 

Vilar ut på Rymnäsvallen 

Nästföljande dag fortsätter sökandet bland myrar, skogsarbetare och fäbodar. Ibland gavs 

goda råd om rätt färdväg, ibland var vägen till Kräckelbäcken okänd. Tiden gick. Efter 

upplysningar att Rymnäsvallen var bebodd ställde Engström kosan dit: ”Anländer dit 1 e.m. 

Här upplyses att bästa väg hit är från Jöllestugan vid körvägen. Vägen till Kräckelbäcken 

däremot fullständigt obekant, men förmodas dra sig uppåt Skalåsbäcken, den bäck som från 

vester infaller ofvan Rymnässtugan. Beslutas hvila här till morgondagen då nu alldeles 

uttröttad, dels osäkert ge sig ut på obekant väg, då ingen vall ens passeras. Har nämligen 

beslutat försöka följa den väg som å kartan drar sig från Skalåsbäcken väster om 

Oratjärnsbergs fäbod.” 

 

Ett förlorat dygn 

Med gott mod fortsatte nu Engström sin vandring mot Kräckelbäcken med avfärd från 

Rymnäsvallen klockan sju på tisdagsmorgonen. Han satte kurs på ett skogsvaktarboställe som 

låg efter Skalåsbäcken, men den var tom på folk. Han fortsatte då i nordlig riktning men blev 

stoppad efter några kilometer av en myr. Kom så fram till en damm som antogs vara 

Skalåsdammen. Här i närheten påträffade Engström en karl med klövjehäst som gav riktning 

mot Oratjärnsbergsvallen: ”Framkommen till vallen befanns detta vara samma i hvilken hade 

öfvernattats på söndag. Jag hade alltså hållit mig alltför mycket i söder på måndagen och hvad 

som är skrifvet om Vakerbodarna är alltså utan värde, då jag aldrig varit å dessa.” 

 

Äntligen Kräckelbäcken 

Klockan ett på tisdagseftermiddagen lyckades så Engström nå fram till Kräckelbäcken. 

Beskrivningen i fältdagboken är kortfattad. Engström uppehåller sig här endast en timme 

(dock antyds annan tidsskala i negativ-registret). Plats för mätare utses norr om gården ”då 

ägaren Johannes Jonasson, som förklarat sig villig bli observatör, påstod att snön här lade sig 

jämnast.”  
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Kräckelbäcken 29/8 1911: ”Observatör å mätareplats” (Foto Erik Engström SMHI GH nr 

832). I negativregistret anges att fotot tagits klockan 3 e.m., vilket inte överensstämmer med 

uppgifterna i fältdagboken. 

 

Mätningarna började 1 oktober 1911 efter att Jonasson i Lillhärdal kvitterat ut en 

nederbördsmätare och administrativt material. Kostnaden för transport och ”bordets 

uppsättning” uppgick till 20 kronor vilket debiterades MCA. 

Klockan två på eftermiddagen (enligt fältdagbok) följer Jonasson Engström en bit på väg tills 

han är säker på att hitta tillbaka. En viss irritation kan avläsas mellan raderna då Engström 

meddelar att han vid vägskäl norr om Oratjärnsbergsvallen uppsatte en ”afvisare för att utvisa 

den rätta vägen till Kräckelbäcken” och förklarar samtidigt att den karta han haft med sig varit 

missvisande. 

 

Tillbaka i bygden 

Engström övernattar åter i Rymnäsvallen men denna gång fick han endast mjölk till livs då 

ingen annan föda fanns att tillgå. På onsdagsmorgonen den 30 augusti ger sig Engström ned 

mot Rymåsdalen och kommer fram till Jöllestugan vid tio-tiden (”där ändtligen något lite 

mat”) och därifrån vidare mot Älvdalen, dit han ankommer klockan halv fyra. 
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Engström sammanfattar irrandet i skogarna enligt följande: ”Ursprungliga misstaget gjordes 

alltså därigenom att jag uppfattade tillflödet (Skrockabäcken) till Skalåsbäcken såsom varande 

denna och får tillskrifvas det faktum att någon väg som följer Rymån öfver Skalåsbäcken 

faktiskt icke fanns. Den vall, som jag på söndagen antog vara Kumbelnäsvall eller annan ej å 

kartan utsatt, var tydligen Skräcka eller rättare Skrocka fäb.” 

 

Slutfunderingar 

Det tog således Engström fyra dagar och tre nätter att uppsöka Kräckelbäcken och ta sig 

tillbaka till utgångspunkten. Själva arbetet med upprättande av station och anställande av 

observatör tog däremot möjligen endast en timme i anspråk. Undrar ifall de SMHI:s 

tjänstemän som i modern tid inspekterat Kräckelbäcken haft en tanke på Engströms heroiska 

insats i meteorologins tjänst? Och hur hade Engströms fältdagbok beskrivit ankomsten till 

Kräckelbäcken om ingen i gården hade varit anträffbar?     

 

Gunnar Larsson 

 

Källor: 

Arkiv SMHA: Hydrografiska Byråns fotografier, volym K I a:2. 

Arkiv SMHA: Hydrografiska Byråns negativ (med register), serie K I b. 

Arkiv SMHA: Inspektionsberättelse Aapua 1919 (Wattenström), volym F VI a:1. 

Arkiv SMHI 1945-1982: Inspektionsprotokoll Kräckelbäcken 1968 (Vedin), volym F 12 

A:20. 

Arkiv SMHI 1982-2011: Hydrologiska fältdagböcker, bok nr 38 och nr 105, volym D 5 AB:5 

och 10. 

Lillhärdals kyrkoarkiv: Husförhörslängder Ulvsjön. 

Lantmäterimyndigheternas i Kopparbergs län arkiv: Kräckelbäcken. 

 

Litteratur: 

Engström, Erik. 1914. En vandring från Älfdalen till Kräckelbäcken. I: Svenska 

Turistföreningens Årsskrift 1914, sid 301-311. 

Frödin, John. 1911. Från Älfdalen öfver Lillhärdal till Sveg. I: Svenska Turistföreningens 

Årsskrift 1911, sid 171-190. 
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Kartskiss över vägen från Älvdalen till Lillhärdal över Kräckelbäcken (Engström 1914, sid 

308). 
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Ur fältdagbok nr 38 där Engström beskriver början av sin utfärd till Kräckelbäcken den 27/8 

klockan 7 på morgonen: 

”enl. Frödins uppsats i Turistför. 1911, skulle bästa vägen gå övfver Klitten. Enligt Widmarks 

karta skulle då väg öfver Torrlid, Suggfäbodar, Tramsjön etc. tydligen leda fram. I sista 

gården i Klitten erhölls dock underrättelse att alla till Kräckelbäcken gingo öfver 

Göransbodarna, hvarför denna väg följdes. Fick upplysning att hålla åt höger (hvilket äfven 

framgår af karta). Tog dock af för tidigt så att vägen snart tappades, höll dock rätt riktning 

(stundtals sol, delvis mulet hela dagen) och framkom till Göransbodarna, obebodda, där 

vägen följde utmed vallens västra gärdesgård. Vägens fortsättning lätt att hålla och kom 

lyckligen fram till Rymån. Tog nu opp mot Rymnäs fäb., tappade dock vägen och kom åter ned 

till Rymån c:a 1 km ofvan…”  
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Söderhamns Järnväg, ShJ, och dess roll i kustbygdens 

industrialisering. 

 

 

Figur 1.  Hamnen och järnvägsstationen i Bergvik med från vänster ångarna S/S Kilhafors, 

S/S Warpen samt S/S Bergviken. (Tidpunkt oklar, fotograf okänd, Järnvägsmuseet).

  

Bakgrund           

1800-talet innebar industrialismens definitiva genombrott på kontinenten och Storbritannien 

blev ledande i denna process. Redan på 1600-talet hade godstransporterna underlättats i 

England av kanaler och belagda vägar. Detta förenklade i sin tur brukens lokalisering till 

lämpliga vattenfall, skogar och gruvor men effekterna var vanligtvis lokala. Kanalerna 

minskade dock transportkostnaderna påtagligt och detta skapade en närmast manisk 

spekulation i nya kanaler i England. Därefter kom ångkraften att utvecklas och det till den 

dominerande kraftkällan under 1800-talet baserad på den rika förekomsten av stenkol i norra 

England. Här lades grunden till det exceptionella utnyttjandet av fossilt kol som nu lett fram 

till att människan för första gången har påverkat jordens tillstånd fullt märkbart och detta på 

en global nivå. Detta är så genomgripande att dessa två århundraden har fått en egen 

geologisk tidsperiod uppkallad, antropocen (S. Sörlin 2017). Som resultat hotar nu klimatet att 

förändras radikalt inom vårt nuvarande århundrade (S.R. Weart 2003, N. Klein, 2014).  

Fram till denna epok dominerade småskalig vattenkraft som kraftkälla. Den första praktisk 

fungerande ”platsoberoende” kraftkällan var egentligen en ”atmosfärisk” ångmaskin med 

extremt låg verkningsgrad. Den baserades på att ånga sprutades in i en cylinder varefter en 
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dusch med kallt vatten fick ångan att kondensera och ”vakuum” bildades.  Då lufttrycket 

verkade på ena sidan av kolven och vakuum rådde på den andra sidan kunde man utnyttja 

denna tryckskillnad till att driva långsamt gående pumpar etc. (Thomas Newcomen 

tillverkade den första fungerande ångmaskinen 1712. Fig. 2).  

 

Figur 2. Principskiss av T. Newcomens atmosfäriska ångmaskin från ca 1712. A eldstad, B 

ångpanna, C ventil, D cylinder, E kolv, F kolvstång, G balanserad bjälke, H pump, K 

matarvattenpump till ”duschen” samt R returvattentank. 

 

Ångmaskinens genombrott  

Under 1700-talet började främst gruvorna använda denna ångkraft till att pumpa ur 

tillrinnande vatten för att möjliggöra ett allt djupare utnyttjande. Maskinerna var mycket tunga 

och skrymmande, vilket betydde att de var stationära och att endast fartyg skulle kunna nyttja 

dem som mobil kraftkälla. Först i och med R. Stephenson (1829) kom en mer bränslesnål och 

användbar ångmaskin med väsentligt bättre verkningsgrad, vilken möjliggjorde 

konstruktionen av hans berömda lok ”Rocket”. Detta ledde i sin tur fram till starten av 

järnvägstransporter i stor skala. Järnvägen skulle komma att i grunden omdana England. 

Redan efter tjugo år fanns ett väl utbyggt system för både gods- och passagerartransporter. 

Detta möjliggjorde en ännu friare placering av industrier i förhållande till hamnar och 

marknader medan kanaltransporterna fick allt mindre betydelse. Industrin gick nu på högvarv. 

Människorna fick lättare att resa även på långa avstånd, delvis också beroende på att 

restriktioner på resandet inomlands minskades.  

På sjösidan ökades ångtrycket succesivt med allt effektivare ångpannor och maskiner vilket 

ledde till allt bättre verkningsgrad. Uppfinnandet av propellern ökade ännu mer 
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verkningsgraden med minskad bränsleåtgång som resultat. Detta sammantaget skapade 

grunden för den moderna sjöfarten. 

 

Jordbrukets omdaning  

Till denna teknikutveckling kom nu ”The Land Enclosure Act” som i praktiken eliminerade 

allmänhetens jordbrukande på de stora allmänningarna i England. Denna process pågick i 

huvudsak mellan 1760 och 1832 och eliminerade effektivt det medeltida jordbrukarsamhället. 

Resultatet blev en enorm mängd arbetslösa och jordlösa människor. De kom att utgöra 

städernas proletariat varur billig arbetskraft till de expanderande industrierna hämtades. Den 

kände historikern E.P. Thompson (1991) hävdar att detta system var ett rent och skärt 

”klassrån”. Det skapade starka motsättningar och även blodsutgjutelse i det engelska 

samhället, ett klassamhälle som fortfarande är mycket påtagligt. (E.J. Hobsbawn 1969). 

 

Hälsinglands skogar  

Industrialismens genombrott innebar inget annat än en enorm social och ekonomisk 

revolution i först det engelska samhället och lite senare även på kontinenten. Frågan är nu om 

och hur utvecklingen var under samma århundrade i ett stycke Sverige, sydöstra Hälsingland? 

Hälsingland är landets skogrikaste landskap och bara ca 4% av arealen är odlingsmark, främst 

på marina sediment i kusttrakterna, längs Ljusnans dalgång och kring Dellensjöarna. 

Tillgången på skog och vattenkraft var i början på 1800-talet en förutsättning för träkols- och 

järnframställning vilket staten prioriterade starkt (C. Valeur 2007). Virkesuttaget var 

begränsat och av mindre ekonomisk betydelse. Regelmässigt hade presumtiva bruksägare 

lovat vid ansökan om nödvändiga privilegier för bruksetablering att basera sin verksamhet på 

hälsingsk järnmalm i sina bruk. Tyvärr finns det få fyndigheter i detta landskap. Loos 

koboltgruva är ett av få undantag (1730 – 1773). Till all lycka så var transportkostnaden 

mycket högre för träkol än för järnmalm varför bruken kunde förläggas till lämpliga platser i 

skogarna och malmen fick transporteras dit. Det förutsatte dock att malmen kunde fraktas 

sommartid på sjöar och större vattendrag, på vintern med släde på isarna (C. Valeur 2007). 

Detta begränsade brukslokaliseringen till kustlandet.  

Problemet med träkolen var att bönderna kunde få ut mer av skogen genom att såga timmer 

till bräder och bjälkar för avsalu än att för usel betalning tvingas av staten leverera träkol till 

bruken. Först 1846 upphörde regleringen av handeln med träkol, stångjärn, stål och 

manufakturjärn. Bergskollegiet lades ned 11 år senare. Detta innebar ett uppsving för det 

sågade virket, speciellt när importtullarna på detta virke avskaffades i England på 1840-talet. 

Därmed kom betydelsen av sågat timmer att dominera över träkolsproduktionen och skogen 

fick ett betydligt högre värde. Samtidigt hade träkolets nyckelroll minskat i och med att också 

stenkol nu kunde användas (stenkolets svavel kunde reduceras genom att stenkol 

omvandlades till koks). Därmed förlorade de svenska bruken sin tidigare dominerande 
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ställning på ”världsmarknaden”. Detta är viktiga komponenter i den kommande, omtalade, 

järnbruksdöden i Sverige.    

 

Malmhaxar  

Som exempel kan tas den masugn som byggdes 1746 i Hedvigsfors vid Dalaåns nedre fall 

norr om Dellensjöarna. Det fanns gott om skog och tillgång till vattenkraft men det gick inte 

att använda malmen då den var alltför järnfattig. Ägarna köpte i stället tackjärn som forslades 

med hästar från Dalarna. Senare köptes malm från roslagsgruvorna och Utögruvan i 

Stockholms skärgård. Den malmen seglades med skutor till Håsta udde utanför Hudiksvall 

och därifrån med hästar till Hallbo, nordöstra Dellen. Sedan gick transporten med båtar, s.k. 

malmhaxar, som roddes och seglades till Friggesund. Därifrån forslades malmen vidare med 

oxar och hästar upp till masugnen i Hedvigsfors. Tackjärnet fraktades sedan tillbaka samma 

väg som malmen kommit och så fortgick transporterna till en bra bit in på 1800 talet (Y. 

Rollof, 1964). 

Det kan nämnas att en fartygslämning har hittats i Dellen, nära Bjuråker, bestående av en 

bottendel, ca 12x3,0-3,5 m och intill 0,5 m hög. Båten har en lådliknande konstruktion med 

kravellbyggd plan botten och raka, något utfallande sidor, vilka troligen varit klinkbyggda. 

Kring lämningen ligger flera lösa båtdelar, bl.a. spant. Fören och aktern är tvära. Båten är 

delvis fylld med järnmalm. Fartyget kan enligt hembygdsforskare ha varit en malmhaxe som 

enligt skriftliga källor roddes eller seglades med malmlast till järnbruket i Moviken (A. 

Gunsth 1992). 

På samma sätt skedde det vid Kilafors bruk, C.M. Robsahm (P. Norberg 1956) anger för 1776 

att bruket använde haxar för transporten över stora sjöar som ex. Bergviken (från Kilaåns 

mynning till dagens Bergvik). De tog ca 150 skeppspund (26 ton) stångjärn per last (och lika 

mycket tackjärn tillbaka). Det tog två man tre till fyra dagar att korsa Bergviken enkel resa. 

Därifrån forades järnet till Söderhamn för utskeppning. Robsahm har nogsamt beräknat hur 

kostnaderna fördelas på olika råvaror inkl. transporter (P. Norberg 1956). 

 

Brukspatron Tamm  

Nya tider var dock på gång, brukspatron P.A. Tamm köpte Strömbacka 1828. Sedan inköpte 

Tamm en ångbåt, en hjulångare, som fick namnet Tamm, för att underlätta transporterna av 

malm och järn över Dellen. Ångaren sjösattes 1842. På 1850-talet lät Tamm bygga slussar i 

Näsviken för att få en sjötrafikled från Moviken, via Dellångersån, ända fram till Iggsjön i 

Iggesund för utskeppning av järnet. När dom styrande handelsmännen i Hudiksvall insåg detta 

började de frukta att handeln i staden skulle bli lidande och förhandlade därför med Tamm om 

att få bygga en smalspårig järnväg (1217 mm) fram till Forsa kyrka. Valet av smalspår 

berodde på att man antog att statens linjer i Norrland skulle byggas smalspåriga. 

Järnvägsbygget höll på under åren 1857 - 1860. 
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Tamm dog 1860 och fick aldrig se det nya transportsystemet med slussar o järnväg 

(Hudiksvall – Forsa - Näsvikens Järnväg, HJ) som invigdes 1860. Först 1874 var järnvägen 

klar. I Friggesund hade Strömbacka Bruk under tiden byggt ett femradigt sågverk. Ännu ett 

tecken i tiden. 

HJ förstatligades 1887 och byggdes om till normalspår. Banan kompletterades också med en 

ny bandel, Näsviken – Ljusdal (för anknytning till norra stambanan) samt elektrifierades. Den 

lades ned 1989. (L.O. Karlsson 2011). 

 

Flottningen  

 

Figur 3. Schematisk karta över flottleden Ljusnan – Dellen, byggd 1857 – 1860, riksväg 84 

(RV84) har dock tillkommit (M. Hansson 1995). 

 

Carl von Linnè konstaterade på sin Dalaresa 1734 (på uppdrag av landshövdingen Reuterholm 

i Dalarna) att i Nås ”kubbarna läggas i strömmen, släppas med floden neder, hwarest 

åtskilliga karlar skola vara tillstädes med båtar, at dem skjuta från landet, lossa dem i 

forsarna etc, hwilket är ett nog så hazarderligt arbete”. Flottning var sedan århundraden ett 

vedertaget sätt att transportera timmer och ved på sjöar och vattendrag sommartid. 

Tillmakning och träkolsframställning tog lejonparten av avverkningen. Ljusnan och dess 

biflöden var den dominerade flottleden i Hälsingland men forsar och fall försvårade 

transporten. Likaså var valet av destination svår att påverka. Den ökade efterfrågan på virke 

ändrade mycket. Flottning av mer betydande omfattning startade runt 1850 i Ljusnan (H. Wik 

1950). 
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Sågverksindustrins pionjärer koncentrerade sina anläggningar till området Marmen -  

Bergviken - Söderhamn. Trots att Söderhamn i likhet med Hudiksvall inte ligger vid en 

flodmynning blev staden ändå den naturliga utskeppningshamnen för närbelägna industrier 

(H. Lindhe 1995). Det fanns även ofullbordade planer på att anlägga kanaler mellan Ljusne 

och Söderhamn för flottningens skull (A. Jensen 1920). 

 

Engelska bolaget                                                                                                  

En smått osannolik historia kan åskådliggöra de problem som uppstod att möta den ökade 

efterfrågan på sågat virke för export men också de nya möjligheter som framkommit för att 

lösa dem. "Engelska bolaget" (Hudiksvall Steam Sawing Mill Co Ltd) bildades år 1857 i 

England av en grupp engelska finansiärer med E. O. Regnander från Hudiksvall som ombud. 

Året innan hade Regnander ingått en preliminär uppgörelse om skogsköp i Härjedalen och 

norra Hälsingland för upp till 250 000 riksdaler för bolagets räkning. Man byggde också en 

ångsåg i Näsviken 1857 - 1859 och dit skulle timret transporteras. Ljusnan var den naturliga 

flottleden men hur skulle man ta sig till Näsviken i Dellensjöarnas utlopp? Jo, man skulle 

bygga ett skilje i Svinhammar söder om Ljusdal och en flottled till Delsbo, en sträcka på drygt 

2 mil (se fig. 3). På skiljet kom 200 - 300 flottare i dubbla skift att arbeta med att skilja 

”Engelska bolagets” timmer från resten. Vid Delsbo fanns nämligen en tidigare fungerande 

flottled, som ledde förbi det planerade sågverket. Problemet var dock att transportera timret 

från Ljusnan till en kanal (först manuellt, senare med en lokomobil och slutligen med ett 

ångdrivet uppfordringsverk) och sedan lyfta upp det 13 m till sjön Gryttjens nivå. Denna 

teknik var ej möjlig före ångans inträde. Sedan gick transporten via en flottningsränna på 

stolpar ända fram till nämnda sjö. Därefter gick färden fram till Delsbo. Bygget av flottleden 

påbörjades 1858 och blev färdigt 1861. Timret bogserades sedan över Dellen till Näsviken. 

Det sågade virket skulle utskeppas över Hudiksvall, vilket krävde pråmtransport till Forsa (ca 

5 km). Där skedde omlastning till järnväg, vilken dock efter järnvägsutbyggnad nådde ända 

fram till sågen 1875.  

Regnander köpte för bolagets räkning avverkningsrätter i Lillhärdal omfattande ca 160 000 

ha. De på 50 år löpande kontrakten omfattade alla träd som 3 alnar (1,8 m) ovan mark höll 

minst 25 cm i diameter eller under kontraktstiden kunde växa ut till den grovleken. Det var 

alltså fråga om mycket grovt virke. Köpeskillingen var omkring 188 500 riksdaler riksmynt. 

Utom denna kontanta betalning fick säljarna gemensamt 50 tunnor gråsalt att fördela 

sinsemellan per år under de 50 år kontraktet gällde. Saltet fick de själva hämta i Hudiksvall. 

Baggböleriets tid var inne. 

De stora investeringarna medförde att bolaget i slutet av 1867 gick i likvidation. Under 1868 

övertogs hela rörelsen av ett nybildat bolag vid namn Hudiksvalls Trävaruaktiebolag. Efter en 

mängd turer hamnade skogen hos Iggesunds Bruk AB, senare en del i MoDo, numera 

Holmen. Rörelsen måste dock ha gått runt, då man höll ut i 28 år. 

Järntillverkningen vid små järnbruk blev, som tidigare nämnts, olönsam vid 1800-talets mitt 

men efterfrågan på papper hade ökat medan tillgången på lump minskat. Pappersmassa 
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baserad på träfiber blev lösningen. “Vi sjunker med järnet men flyter på träet”, sades det i 

Värmland på denna tid. Summa summarum innebar ovanstående att en ny epok stundade. 

 

Bergviks fabriker     

Bergvik var sedan länge känt som ett färjeställe över Ljusnan. Här färdades ex. Linné på sin 

lappländska resa 1732. Han färdades då på Norrstigen, huvudvägen norrut genom landet. 

Industrialiseringen började tidigt i Bergvik vilket var ganska logiskt då Ljusnan här bildade 

forsar med en sammanlagd fallhöjd på 9 m mellan sjöarna Bergviken och Marmen nedanför 

vilket garanterade god tillgång på vattenkraft. Redan1800 startade ett handpappersbruk i 

Bergvik men det lades ned 1855. Tillgången på timmer var god. 1845 uppfördes en 

grovbladig såg och därefter kom den första finbladiga sågen 1852 och den andra 1856. De 

senare drevs ända fram till 1917 resp. 1901. Tekniken fanns redan att tillverka pappersmassa 

av träfibrer genom slipning. I Hälsingland startade det första sliperiet i Forssa (Näsviken) 

1869 (C. Valeur 2007). Dock kunde inte slipmassan användas i bättre skriv- och tryckpapper 

liksom kraftpapper. Mycken forskning pågick att ta fram kemiska metoder för att frigöra 

träfibern.  

Nu bildades också anrika Bergvik och Ala AB med engelska ägare inblandade (Thomson, 

Bonar & Co). På dessas initiativ byggdes en massafabrik (C. Valeur 2007). Sulfitprocessen 

var den första som kunde användas i stor skala och det skedde i Bergvik under ledning av 

C.D. Ekman 1874. Processen utvecklades senare av andra i annan riktning. Bergviksfabriken 

lades ned 1897. Produktionen av papper och massa har dock fortsatt fram i vår tid (se C. 

Valeur 2007).  

 

Skyddstullars avskaffande  

Sverige hade haft utförseltullar på timmer och sågade trävaror för att skydda järnbrukens 

träkolsproduktion men de togs bort 1841. En serie liknande förändringar skedde också i 

Västeuropa, främst England. Englands ”drakoniska” skyddstullar på sågade råvaror på upp till 

200%, som var avsedda att skydda Canadas sågverksindustri, minskades succesivt för att 

slutligen tas bort 1866. Detta ledde till att sågat timmer blev en svensk exportsuccé på mitten 

av 1800-talet. En del berodde på att Norges tidigare dominerande ställning på 

exportmarknaden minskade kraftigt då det i praktiken hade uttömt sina skogar på lämpligt 

timmer. En annan faktor var att Ryssland med sina enorma skogstillgångar inte kunde skeppa 

ut tillgängligt timmer då de aktuella floderna mynnade i Ishavet i norr som var isfritt bara en 

mycket begränsad period varje sommar. Detta var i klar motsats till de svenska förhållandena. 

Som framgått ovan så började ”ångan” spela roll även i de hälsingska kustbygderna. Det 

gällde transporter till både lands och sjöss liksom drift av sågverk. I England manifesterades 

det nya med en utställning, ”The Great Exhibition” 1851 (L.T.C. Rolt 1970) i London. Här 

visades upp allt det nya. Som redan framgått så var utvecklingen inte långt efter i Sverige.   
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Ångan vinner insteg och farfarsfar utvandrar  

Den första ångsågen byggdes i Tunadal 1849 och redan 1862 fanns det 22 ångsågar i 

Norrland. Uddeholm i Värmland och ett antal bruk i Norge var pionjärer inom 

sågverksindustrin. Därifrån kunde norrlänningarna rekrytera utbildad arbetskraft till sina 

sågverk och brädgårdar.  

 

Figur 4. Mariehills sågverk (J.E Nahlin/Järnvägsmuseet). 

 

Parentetiskt kan nämnas att min farfarsfar utvandrade från Värmland med sin maka och första 

dotter till Mariehill i Söderhamn. Här hade ett nytt sågverk byggts 1866 och ombyggdes 1874 

(fig. 4). Han kom från en småbrukarfamilj i Lysvik och både han och hans äldre systrar 

utvandrade till Söderhamnsområdet för att söka arbete. I fig. 5 ses sågverksarbetare på 

sågverket och boende på ”Klamparkasern”, ett av de arbetarbostäder som fanns på Mariehill. 

(Klampare var en yrkesgrupp som efter sågningen sorterade virket efter kvalité). På 

gruppbilden finns identifierad både min farfarsfar, farfar och två av hans bröder. Småbröderna 

fungerade som ”märkbisar” och ”knubbapor”, dvs märkta virket i ena änden resp. plockade 

spillet som blev vid tillsågningen.  
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Figur 5.  Arbetare på Mariehills sågverk och boende på ”Klamparkasern” 1910 – 

1912 (S. Björck 2015). 

 

Förbättrade transporter med inlandet blev nödvändiga  

Det fanns ett växande behov av transporter av timmer, sågvaror, järnmalm, stångjärn mm 

förutom persontrafik med inlandet, dvs mellan Söderhamn och Marma (sågverk), Bergvik 

(sågverk), Kilafors och dess järnbruk samt Bollnäs. Stambanan nådde Holmsveden 1877 och 

Bollnäs 1878 men ostkustbanan blev tillgänglig för Söderhamn först 1927. Behovet av bättre 

kommunikationer för Söderhamn var uppenbart. Skärgårds- och kusttrafiken blomstrade dock 

hela tiden. 

Flera utredningar tillsattes men inget hände. 1852 anlade handelshuset James Dickson & Co 

(Göteborg) en lastageplats och brädgårdar vid Sandarne. 1856 påbörjades byggandet av en 

större ångsåg i Askesta vid sjön Marmen (den brann ner 1869 men återuppbyggdes). Samma 

år påbörjades byggandet Marma - Sandarne järnväg, MaSJ, (normal spårvidd) med hjälp av 

engelska ingenjörer. Ett flertal sågar låg också i den yttre delen av Söderhamnsfjärden. 

Samtidigt inköptes Bergvik med nybyggd såg och gammalt pappersbruk. På det senares plats 

anlades snabbt en större såg. Grunden till det anrika bolaget Bergvik & Ala hade lagts. 

Planerna på att medelst flottning transportera det sågade virket i flottar nedför Ljusnan till 

Höljebro för vidaretransport via en kanal till Ala fick skrinläggas. Virket togs i stället med 

häst till Söderhamn för lagring och utskeppning. (Slutet kom 1885 med nedläggelse av 

sågarna i Bergvik då allt flyttades till en ny såg i Ala). 1855 startades bygget av Marma 

ångsåg av trion Widmark, Schönning och Brolin (Marma bolag).  
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Figur 6. Schematisk karta över Marma - Sandarne järnväg och Söderhamn – Bergvik 

Järnväg. Båtlederna inlagda i gult. (Y. Rollof, 1964). 

 

Rettig tar initiativet  

1853 inleddes förhandlingar mellan sågverks- och järnbruksägare om en lösning på 

problemet, samma år som Sveriges första lokomotiv, ”Förstlingen”, byggdes på Munktell i 

Eskilstuna (J.O. Karlsson 2010). Kilaforsverkens stridbare brukspatron C.A. Rettig 

argumenterade för två alternativ för att lösa sitt verks behov, antingen kanal mellan Bergviken 

och Marmen och sedan järnväg till Sandarne eller en bana från Bergvik till Söderhamn. Detta 

med tanke på Kilaforsverkens utspridda bruk väst – sydväst om Bollnäs (I. Stark & B. 

Kumlien 1961). Den tidigare nämnde Widmark å sin sida argumenterade för en dragning av 

järnvägen mellan Bergvik och Sandarna, kanske med Marma i tankarna? Resultatet blev en 

planeringsgrupp med Rettig som given medlem.  

På ett möte i januari 1856 på rådhuset i Söderhamn inbjöds näringsliv och allmänhet att 

teckna aktier i en smalspårig (spårvidd 1217 mm) järnväg mellan Söderhamn och Bergvik, 

Söderhamns Järnväg, ShJ, kallad (se fig. 1) samt en hästbana mellan Landaforsen/Ljusnan och 

sjön Warpen. Två båtleder, Bergvik – Landafors och Edsänge – Broddlägret i Bollnäs, 

fullbordade linjen (se fig. 6).  

 

Järnvägsmanin i Hälsingland  

Järnvägsmanin tycktes ha drabbat Hälsingland då aktier för en summa på över en miljon 

riksdaler tecknades nästan omedelbart. Verksamheten blev mycket lönsam under hela sin tid 
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innan Statens Järnvägar tog över den 1885. Utdelningen blev 6%. Bolaget stadfästes 1858 och 

i styrelsen satt tidigare nämnda Rettig, Brolin och Widmark liksom major Bergman och 

rådman Sundh. Banan öppnades 1861. Bara fem smalspåriga järnvägar hade öppnats innan 

ShJ, ett av dem var Hudiksvall-Forsa-Näsvikens Järnväg, HJ (1859) men även den 

normalspåriga Askesta - Sandarne järnvägen öppnades samma år. (Data sammanställt från 

L.O. Karlsson (2011)).   

 

 

Figur 7. Ett av de första loken på ShJ. Namnet, ”C.A. Rettig”, kommer från fadern till 

brukspatron på Kilafors bruk och en av initiativtagarna till ShJ. (Foto Järnvägsmuseum). 

 

Som jämförelse kan nämnas att hela 33 smalspåriga järnvägar öppnades för trafik fram till 

1880 och totalt redovisar L.O. Karlsson ca 150 smalspåriga järnvägar och industrispår i sin 

sammanställning av sådana i Sverige. Den framsynta satsningen på bättre kommunikationer i 

Söderhamnsfjärden torde ha underlättat anläggandet av så många sågverk, hela 13 stycken 

fanns mellan Söderhamnsfjärden och Ljusne. Som en jämförelse på utvecklingen så fanns det 

2 vattensågar (Skog och Tönnebro) år 1850 medan det 1890 fanns 9 vattensågar och 16 

ångsågar i området. Lejonparten av produktionen, som närmade sig den i Sundsvallstrakten 

vid sekelskiftet, gick på export. Exempelvis Långrörs såg exporterade ca 90 % av sin 

produktion runt år 1900 (J. Kruusi & B. Ulfhielm 2006). Detta skapade arbetstillfällen och 

stora vinster, därav epitetet ”Guldkusten”.  

ShJs bana innehöll många knepiga lösningar. När blandade tågsätt nådde västra station i 

Söderhamn kopplades personvagnarna ifrån och fick rulla fram till stationen på egen hand 

med en bromsare ombord. Godsvagnarna drogs vidare fram till nuvarande Köpmanstorget. 

Där låg upplagsplats för både Marma - och Bergviksbolagen. (Hur det kunde ta sig ut framgår 

i fig. 7). Banan gick dock längre österut, ända fram till Flaket där en timmerbrygga låg. 
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Slutligen fanns det spår ända fram till Stugsund, vilket underlättade vidare transport till där 

liggande sågverk (se fig. 8). Notera den något okonventionella lossningsmetoden. 

 

 

 

Figur 8. Tidtabell införd i Söderhamns Tidning den 3 september 1878. Den var undertecknad 

TRAFIKCHEFEN. Annonsen ger en god bild av hur resandet var organiserat (Kungliga 

Biblioteket). 
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Bergvik  

I andra änden på banan låg stationen i Bergvik (fig. 9 och 11). Där låg normalt några ångbåtar 

och väntade vid tågets ankomst. Både hjulångare och skruvångare användes, liksom i sjön 

Warpen i Bollnäs. Mycket av godset drogs på pråmar. Båtleden öppnades för trafik samtidigt 

som järnvägen Söderhamn - Bergvik. För denna led hade järnvägsbolaget inköpt ångbåten 

"BERGVIKEN". Den hade en 30 hästkrafters ångmaskin, var 33 meter lång och 6 meter bred. 

Bolaget hade också en mindre ångbåt, "CHRISTIAN", samt några lastpråmar. 

 
Figur 9. Timmerlossningsbrygga i Stugsund (Fotograf Gustav Sahlin, Järnvägsmuseet). 

I Marmen låg ett stort sorterings- och buntningsverk mellan Marma och Bergvik. Det lades 

ned först 1967. Här arbetade flera hundra säsongsarbetare. Det stora flertalet var män men det 

fanns undantag, se fig. 10. Järnvägen gick i närheten vilket underlättade transporterna 

frånBergvik, Kilafors med flera. Huruvida det sågade virket från Marma gick denna väg har 

jag inte lyckats utreda. 

 

Figur 10. Rökpaus i sorteringen (fotograf okänd). 
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Hästbanans vagnar slutligen (spårvidd 891 mm) drogs alltså av hästar upp till den högsta 

punkten på banan varefter hästarna kopplades ifrån och vagnarna fick rulla ned till 

ändstationen på egen hand. Färden utför kontrollerades även här av en bromsare. När 

stambanan till Norrland byggdes förbi Kilafors och Bollnäs 1878 anlades från Kilafors station 

ett två kilometer långs bispår till en station/lastplats vid sjön Bergviken. 

 

Figur 11. Bergviks station (fotograf okänd, Järnvägsmuseet). 

Den fick namnet Kilafors nedre. Därmed kunde resan mellan Söderhamn och Bollnäs ske med 

tåg förutom den korta överfarten med båt mellan Landa och Kilafors nedre (fig. 12). 

I samband med dess tillkomst och idrifttagande 6 juni 1879 ändrades också 

kommunikationsledens namn till Söderhamn – Kilafors järnväg och båtledens rutt ändrades 

samtidigt till Bergvik - Kilafors. 

 

Figur 12. S/S Bergviken och loket Finnveden vid Kilafors nedre station vid Bergviken 1879. 

(Rollofs samling, ursprungligen Järnvägsmuseum). 
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Nedläggning och ombyggnad  

Staten bestämde att statsbanorna norr om Storvik skulle få samma spårvidd som de övriga 

statsbanorna, normalspår 1435 mm. Därmed hade ShJs chansning på smalspår misslyckats. 

Hur skulle Söderhamn knytas till SJ? 1883 års riksdag lade en proposition att riksdagen skulle 

bevilja inköp av ShJ till staten november 1885 mot ett kontant belopp på 400 000 kr. och 

eftergift av det beviljade statslånet. Dessutom beviljades även pengar till en ombyggnad och 

breddning av banan mellan Söderhamn och Bergvik. Man anslog även medel till en nybyggd 

linje från Kilafors till Bergvik samt omdragning av järnvägen i Söderhamn till en ny station 

och bangård samt fortsättning av banan fram till hamnen i Stugsund. I november 1885 gick 

det sista tåget på den gamla Söderhamnsbanan. När trafiken åter öppnades i juli 1886 var det 

på den "nya" normalspåriga järnvägen, statsbanan Kilafors - Söderhamn - Stugsund. När 

banan öppnades för trafik fanns inte längre något behov av stationen Kilafors nedre och 

Söderhamn hade fått kontakt med resten av järnvägsnätet i Sverige men mycket återstod. 

 

Ostkustbanan  

Trafiken på Ostkustbanan öppnades mellan Söderhamn och Ljusne först 1923. Trafiken mot 

Hudiksvall öppnades samtidigt som Ostkustbanan i sin helhet öppnades för trafik 1 november 

1927. I januari 1971 upphörde persontrafiken mellan Kilafors och Söderhamn och så 

småningom även godstrafiken. 

 

Framtiden  

Nya Botniabanan och den upprustade Ådalsbanan antas leda till att godstrafiken på 

Ostkustbanan ökar avsevärt. För att avlasta sträckan söder om Söderhamn kommer den gamla 

förbindelsen till Kilafors och Norra stambanan utnyttjas. Upprustningsarbeten har pågått 

sedan 2010. Den gamla linjesträckningen bibehålls. Invigning skedde oktober 2018 (fig. 13). 

 

Slutsatser  

Vi har nu kommit fram till slutet av 1800-talet och kan se tillbaka på ett intensivt skede i 

Hälsinglands men även Sveriges historia. Järnvägs- och båttransporterna effektiviserades men 

kanalerna kom ej att spela en lika stor roll som i t.ex. England. Ångkraften var den givna 

kraftkällan för både lok och fartyg liksom för sågverk och massafabriker. De senare slapp den 

tidigare begränsningen i lokalisering knuten till vattenkraften. I och med järnvägens 

utbyggnad öppnades också inlandet för ”exploatering” och nya centra bildades (ex Bollnäs 

som järnvägsknut) och resandet ökade kraftigt. Sågverksindustrin och senare massa- och 

pappersindustrin var motorn i utvecklingen medan järnbruksdöden härjade bland de gamla 

bruken. Här kom det nya, järnvägen, att bilda det kitt som band samman kust- och inland och 

skapade förutsättningar för den snabba industrialiseringen av landskapet, även i jämförelse 
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med andra landsändar. Förhållandena var dock hårda för arbetarklassen. Behovet av 

arbetskraft var stort men tillgången på arbetssökande var ändå större. Det var också en av 

drivkrafterna bakom emigrationen. 

För att de nämnda näringarna skulle kunna utvecklas krävdes det mycket kapital (i form av i 

huvudsak engelskt och med svenska mellanhänder), arbetskraft och ändringar i de 

handelsprotektionistiska hindren, både inhemska och utländska. Anmärkningsvärt är att 

utvecklingen följde i stort vad som skedde i industrialismens föregångsland England med 

högst ett par årtiondens eftersläpning. Riskvilligt engelskt kapital och ”know-how” var en 

förutsättning men hur skedde kunskapsöverföringen i praktiken? Var det gesällvandringar på 

kontinenten eller studieresor och praktik för högutbildade? T. Munktell var ett lysande 

exempel på det senare. En lång studieresa till England gav mängder med idéer och uppslag. 

Bland annat träffade han den tidigare nämnde R. Stephenson och fick studera hans 

epokgörande lok ”Rocket”. Detta var sannolikt orsaken till att Munktells eget lok, 

”Förstlingen”, fick en snarlik utformning. Folkskolan, beslutad 1842, var också viktig men på 

ett mer allmänt plan. Under dessa år lades grunden till landets omvandling från utfattigt 

bondesamhälle till ett välmående ”folkhem” och järnvägarnas betydelse kvarstår under 

åtminstone första halvan av 1900-talet, sedan växte vägtrafiken och i viss mån flyget i 

betydelse men det är en annan historia. 

 

Lars Rahm 

 

 

Figur 13. Den nygamla banan Söderhamn – Kilafors invigdes 2018 (fotograf okänd). 
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BILDER FRÅN VERKSAMHETEN VÅREN 2019 

 

Ett vattenfyllt gruvhål vid Storgruvefältet i Vånga (25 maj 2019). 

 

Fikapaus efter vandring runt gruvhålen i Vånga (25 maj 2019). 
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Studiebesök å Holmens pappersbruksmuseum i Norrköping (25 april 2019). 

 

 

 

 

 

 


