
Ångbåtstrafiken på Luleälv
Luleälvens sista epok som betydande farled och en
jämförelse med ångbåtstrafiken på Ångermanälven

Institutionen för  Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för  Statsvetenskap • Historia • Geografi

Vetenskaplig handledare: Bert Mårald

2003:16 • ISSN: 1402–1781 • ISRN: LTU-C/DUPP--03/16 --SE

STIG LAGERFJÄRD
HISTORIA

2003:16

C/D-UPPSATS



1 Inledning __________________________________________________________________3 
1.1 Syfte och frågeställningar ________________________________________________________ 3 

1.2 Teori _________________________________________________________________________ 3 
1.2.1 Thomas Thorburns undersökningar av transportsituationen på Sveriges inre vattenvägar.____________ 4 

1.3 Metod ________________________________________________________________________ 5 

1.4 Avgränsningar _________________________________________________________________ 6 

1.5 Material ______________________________________________________________________ 6 

2 Kommunikationer inom Lule älvdal före ångbåtstrafiken ____________________________7 
2.1 De naturliga färdlederna; vatten- och vintervägar. ___________________________________ 7 

2.1.1 Luleälvens möjligheter som kommunikationsled _____________________________________________ 8 

2.2 Sommarlandvägar i Lule älvdal före ångbåtstrafikens tid _____________________________ 9 

2.3 Transportsituationen vid tiden för ångbåtstrafikens inträde; förhållandet mellan vattenvägar 
och landsvägar ___________________________________________________________________ 10 

3 Ångbåtstrafikens början 1860._________________________________________________10 
3.1 Engelholm; första ångbåten att trafikera Lule älv ___________________________________ 11 

3.2 Ångbåtstrafikens indelning på tre sträckor av älven _________________________________ 12 

4 1865 till 1872. The Gellivara Company och dess efterföljare; misslyckade kanalbyggen, men 
bestående ångbåtstrafik. _______________________________________________________12 

4.1 The Gellivara Company Limited _________________________________________________ 13 

4.2 Gellivara, Hedensfors och Edefors________________________________________________ 14 

4.3 Transporter för Hedensfors _____________________________________________________ 16 

4.4 Lustresor och turism ___________________________________________________________ 17 

4.5 Näringar vid älven _____________________________________________________________ 19 

4.6 The Gellivara Company Limiteds konkurs_________________________________________ 20 

4.7 The New Gellivara Company Limited _____________________________________________ 21 

5 Tidigt 1870-tal till tidigt 1890-tal; konkurrens om älvtrafiken________________________22 
5.1 AB Bodträskfors börjar med ångbåtstrafik; Aros, Turist och Gustaf ___________________ 22 

5.2 Omnibus mellan Råbäcken och Heden samt låga taxor; The New Gellivara Company möter 
konkurrensen ____________________________________________________________________ 23 

5.3 Altersund ____________________________________________________________________ 24 

5.4 Ångbåten Axel och ångbåtstrafikens höjdpunkt ____________________________________ 25 

5.5 Favourite och det nybildade Gällivare Aktiebolag___________________________________ 25 

5.6 David Hummel ________________________________________________________________ 26 

5.7 Edefors ångbåtsbolag och ångbåten Edefors _______________________________________ 27 

5.8 Najaden______________________________________________________________________ 28 

6 Ångbåtstrafikens tillbakagång; Tidigt 1890-tal till tidigt 1930-tal _____________________28 



 2

6.1 Luleå-Råbäcken; 1892-1903 _____________________________________________________ 29 

6.2 Edefors-Storbacken 1899-1913___________________________________________________ 31 

6.3 Heden-Edefors 1893-1932 _______________________________________________________ 33 

7 Kommunikationer i Lule älvdal efter ångbåtstrafiken.______________________________36 

8 Ångbåtstrafiken på Ångermanälven – en jämförelse med Luleälv ____________________38 
8.1 Kommunikationer och förhållanden i Ådalen före ångbåtstrafikens tid _________________ 38 

8.2 Ångbåtstrafiken _______________________________________________________________ 39 

8.3 Sågverksindustrins utveckling i Ådalen ___________________________________________ 41 

8.4 Landtransporter tar över _______________________________________________________ 42 

8.5 Satsningar på turism ___________________________________________________________ 44 

9 Sammanfattande diskussion __________________________________________________44 

Några ordförklaringar ________________________________________________________47 

Bilagor_____________________________________________________________________48 
1. Ångbåtstrafiken på Luleälv: Översikt ____________________________________________ 48 

2. Ångbåtstrafiken på Luleälv: Karta_______________________________________________ 49 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING _____________________________________50 
Källor __________________________________________________________________________ 50 

Litteratur _______________________________________________________________________ 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 

1 Inledning 
 

Den här uppsatsen handlar om den ångbåtstrafik som förekom på Luleälv mellan 1860-talet och 

in på 1920-talet. Vad som främst motiverade till ämnesvalet var mitt intresse för lokalhistoria. 

Jag har levt i Norrbotten i nästan hela mitt liv och min familj har en gård i västra Bovallen 

utanför Harads där älven passerar nära. Jag blev intresserad av det faktum att det förekommit 

ångbåtstrafik där och även passerat ångbåtar alldeles bredvid.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet är att utreda ångbåtstrafikens historia på Luleälv och sätta in den i sitt historiska 

sammanhang. Ett mål med uppsatsen är att försöka klarlägga vad som fanns före och efter och 

därigenom försöka studera vad ångbåtstrafiken betydde för älvdalen. Frågeställningarna är 

således: 

 

• Hur såg kommunikationsförhållandena ut i Luleälvdal före ångbåtstrafikens tid? 

• Hur kom det sig att det uppstod ångbåtstrafik på Luleälven?  

• Vilka faktorer hjälpte till att hålla igång trafiken? 

• Varför upphörde ångbåtstrafiken? 

• Sker en liknande process på Luleälven som på Ångermanälven vad gäller ångbåtstrafikens 

tillkomst och försvinnande? Likheter? Olikheter? 

 

1.2 Teori 
 

Studien innefattar en period i Norrbottens historia där det bör ha inträffat två teknikskiften. Det 

första borde ha inträffat när ångbåtar började användas och trängde undan/minskade betydelsen 

av något/några redan existerande transportalternativ. Det andra borde ha inträffat när ångbåtarna 

togs ur trafik och ersattes av någon annan typ av transportsätt.  
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Teknikskifte är ett nyckelord. Vad föranleder ett sådant skifte vad gäller olika transportsätt? Här 

förutsätts ett förhållande där det gamla och det nya transportsättet förhåller sig inom liknande 

områden och hjälper till att tjäna samma marknad.  

 

Det nya transportsättet måste ha en styrka gentemot det gamla och ha avgörande fördelar, vilka 

tjänar till att öka transporternas effektivitet. Det nya transportsättet kan ha fördelar t.ex. i form av 

att man kan transportera större mängder gods än tidigare. Vidare kan man finna fördelar i form av 

att de nya transporterna kan ha möjligheten att genomföras på en kortare tid. Sedan kan man se 

att övergången till ett nyare transportsätt främjar till att pengar kan tjänas in.  

 

Om ett teknikskifte ska ske från ett transportsätt till ett annat måste det nya transporssättet 

medföra fördelar som kan gestalta sig i vinst av:  

 

• Volym. 

• Tid. 

• Pengar. 

 

Genom att titta på dessa faktorer kan man finna orsaker till att ett transportsätt slår ut ett annat 

inom ett speciellt definierat område. När det gamla transportsättet sedan hamnar i 

konkurrenssituation med det nyare kommer det att slås ut om det nya sättet har tillräckliga 

fördelar vad gäller faktorerna volym, tid och pengar och ett teknikskifte kommer att ske. Om det 

finns andra nackdelar med det gamla transportsättet kommer de att hamna i fokus vid en sådan 

situation. Om ett nytt transportsätt senare kommer in i bilden med möjlighet att slå ut det 

existerande gäller det att åter igen väga fördelar mot nackdelar i det nya transportsättet och 

jämföra med det gamla. 

 

1.2.1 Thomas Thorburns undersökningar av transportsituationen på Sveriges inre vattenvägar.  
 

Den tidigare ekonomiprofessorn Thomas Thorburn har utrett ångbåtstrafikens historia på inre 

vattenvägar i Sverige och det är tydligt att se exempel på hur en typ av transportteknik ersätter en 

annan i hans avhandling. Med tiden skulle sjöfarten på inre vattenvägar bli klart underlägsen 
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järnvägen vad gäller resehastighet.1 Transporter med bilfordon gick också snabbare än transporter 

via ångbåt.2  

 

Vad gäller priser låg ångbåtarnas biljettaxor i genomsnitt högre än järnvägarnas under första 

hälften av 1900-talet.3 Vad beträffar landsvägstransport sänktes avgiftstaxan med ungefär 90 % 

mellan 1913 och 1933 när motordrivna bussar började användas istället för transport med häst.4 

 

I en studie av bilismens transportkostnader från första hälften av 1900-talet dras analysen att 

biltrafiken uppvisade större totala intäkter än övriga transportmedel sammanlagda och att bilarna 

under den här perioden ökade mest.5 Användandet av lastbilar bidrog starkt till att sänka 

transportkostnaderna för transporter via landsväg och landtransporterna stärkte sina positioner 

märkbart i förhållande till vattenvägar och järnvägen.6  

 

Genom sina undersökningar drar Thorburn slutsatsen att där järnvägar byggdes stagnerade eller 

minskade ofta ångbåtstrafiken.7  

 

Att biltrafiken kraftigt bidrog till att konkurrera ut ångbåtstrafiken på två inre vattenvägar belyses 

längre fram i den här uppsatsen.  

 

1.3 Metod 
 

Ett antal infallsvinklar till ämnet har gjorts. En fallstudie har utförts genom att ångbåtstrafiken på 

Luleälven lyfts fram ur ångbåtstrafikens historia på inre vattenleder i Sverige och i viss mån ur ett 

internationellt perspektiv. Ångbåtstrafiken på Ångermanälven har jämförts med Luleälven i en 

komparativ studie, där gemensamma drag, liksom olikheter lyfts fram. Fokus ligger även på ett 

kvantitativt såväl som kvalitativt tillvägagångssätt vad gäller metodval.  

                                                           
1 Thorburn, Thomas 1958: Sveriges inrikes sjöfart 1818-1849. Stockholm :Företagsekonomiska forskningsinstitutet 
vid Handelshögskolan, s.177.  
2 Thorburn, Thomas 2000: Economics of Transport: The Swedish Case 1780-1980. Södertälje :Almqvist & Wiksell, 
s.113.  
3 Thorburn 1958, s.111.  
4 Thorburn 2000, s.105.  
5 Ibid, s.251.  
6 Ibid, s.32.   
7 Thorburn 1958, s.111.  
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1.4 Avgränsningar  

 

Jag har geografiskt sett valt att begränsa den här uppsatsen till ångbåtstrafik på Luleälv. 

Tidsmässigt sett har jag begränsat mig från 1860-talet, då ångbåtstrafiken började på allvar, till 

1930-talet, då den sista ångbåten försvann från Luleälven.  

 

Vad gäller jämförelsen med Ångermanälven ligger fokus av studien på den åtta mil långa sträcka 

av Ångermanälven som löper mellan Härnösand och Sollefteå. Tidsmässigt sett ligger 

avgränsningen från 1830-talet fram till och med 1939, under den tid ångbåtstrafiken bedrevs.  

 

1.5 Material 
 

Jag har studerat hembygdsskrifter och litteratur som behandlar ämnet och beskriver 

ångbåtstrafiken i stora drag. Dessa artiklar innehåller de stora skeendena i ångbåtstrafikens 

historia på Luleälven. Den huvudsakliga informationen om ångbåtarnas historia kommer från 

Arvid Moberg i hans båda verk ’Sjöstad’ och ’100 år i Norrbotten’. Skildringen av ångbåtarnas 

historia på Luleälven är kortfattad redogjord i denna litteratur.  

 

I Stockholm har jag studerat handlingar som finns på Kommerskollegium, Riksarkivet. Där finns 

besiktningsrapporter på båtarna Turist (fd Hedensfors), Edefors (på sträckan Heden-Edefors) och 

Primus, genom att svenska staten 1915 tog över besiktningar av ångbåtar. Dessutom var tre av 

båtarna registrerade hos Kommerskollegium; Gellivara, Aros och Primus, vilket har efterlämnat 

handlingar.  

 

I Norrbottens-Kuriren har jag kunnat analysera under vilka år det annonseras om regelbundna 

turer för ångbåtarna och därmed på ett ungefär kunnat avgöra när respektive båt var i trafik på 

älven. Det går inte att på datumet avgöra under vilka tider båtarna var aktiva, så jag återger under 

vilka år båtarna var i trafik på älven. Varje gång jag i notsystemet hänvisar till annonsering i 

Norrbottens-Kuriren rör det sig om annonsering om ångbåtstrafik på Luleälven när inget annat 

nämns.  
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Bo G. Hall har skrivit boken ’I älvbåtarnas kölvatten’, där ångbåtstrafiken på Ångermanälven 

finns utförligt dokumenterad och många faktorer som påverkade den avhandlades. Boken är 

utgiven som rapport för Länsmuseet Västernorrland. Jan Stattin har skrivit två artiklar som jag 

har fått användning för i arbetet. En behandlar delar av ångbåtstrafikens förlopp och är publicerad 

av Ångermanlands hembygdsförbund. Den andra behandlar näringar och industrier som funnits i 

Ådalen och kommer från Svenska Turistföreningens årsskrift.  

 
 

2 Kommunikationer inom Lule älvdal före ångbåtstrafiken 
 

Jordbruksbebyggelse fanns i Lule älvdal åtminstone sedan 1300-talet8 Den fasta bebyggelsen i 

Norrbotten låg mycket spridd och i stort sett efter naturliga vattenvägar. Länge var näringslivet på 

så pass liten skala att de godsmängder som skulle transporteras inte var av stora mått. Varorna var 

nästan uteslutande sådana som kunde lagras fram till det att lämplig transportmöjlighet infann 

sig. Således kunde de naturliga färdlederna, vatten- och vintervägar, under en lång tid tillgodose 

befolkningens krav på transporter.9 Även samerna som hade funnits i området sedan långt 

tillbaka hade också använt de naturliga färdleder som fanns. Vägar började byggas i älvdalen på 

1700-talet för bruksrörelsens behov och för att tillgodose befolkningens ordinarie behov närmare 

kusten, men deras påverkan var begränsad.  

 
2.1 De naturliga färdlederna; vatten- och vintervägar.  
 
Det äldsta stadiet av färdsel skedde på vattnet; uppför älvarna, längs kusten och över sjöarna. 

Som regel gällde att vattnet fungerade som en förenande faktor medan de djupa skogarna erbjöd 

hinder.10 Luleälven var grunden för bosättningen och kolonisationen av inlandet. Dess roll som 

färdled och transportled var självklar, eftersom stigar och vägar inte fanns till en början. De varor 

som producerades, bl.a. tjära, ved och timmer, och som skulle transporteras till kusten 

transporterades via älven till Luleå. De förnödenheter som befolkningen inte själva kunde 

tillverka; salt, socker, kaffe, mjöl, verktyg och maskiner m.m., kom uppströms med båtar och 

                                                           
8 Lundgren, Nils Gustav 1984: Skog för export. Skogsarbete, teknik och försörjning i Lule älvdal 1870-1970. Umeå : 
[Inst. för ekonomisk historia, Univ.], s32.  
9 Hoppe, Gunnar 1945: Vägarna inom Norrbottens län. Uppsala : Lundequistska bokh. s.64.  
10 Lundholm, Kjell 1985: Norrbotten. Stockholm : AWE/Geber. s.115.  
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hästforor.11  I de norrländska älvarna användes älvbåtar utförda i traditionell klinkbyggnadsteknik 

och anpassade till vattenledernas skiftande karaktär. I de nordligare älvarnas förhållandevis lugna 

vatten användes mycket låg och långsträckt variant på den här typen av båt.12  

 

Vad gällde landtransporter var sommarens transporter mödosamma, medan vinterns snötäcke 

underlättade samfärdseln.13 Detta gällde för Sverige och andra nordliga länder där gods kunde 

dras på släde under kalla och snörika vintrar. Det här var det vanligaste och i regel det enda 

fungerande sättet att landvägen transportera tungt och skrymmande gods.14  

 

När järnmalm började brytas i Gällivare blev det aktuellt med nya bruksvägar under 1700-talet. 

Eftersom det inte fanns några vattenleder som sträckte sig från trakten av gruvorna till kusten 

blev vintervägar det enda godtagbara alternativet.15 Under 1700-talets slut försökte friherren 

Samuel Gustaf Hermelin utveckla bergsbruket vid flera järnbruk som han lät bygga.16 Dessa 

försök ledde till en utveckling av vägväsendet när nya malmvägar anlades mot  Lule och Kalix 

älvdalar. Även dessa var vintervägar. Det anlades ridvägar upp mot gruvorna och från Selets bruk 

vid Luleälv byggdes körvägar åt alla håll. Dessa försök till lösning av 

kommunikationssvårigheterna vad gällde transport av malm från Gällivare-gruvorna visade sig 

snart vara otillräckliga och det skulle behövas andra alternativ för att göra rörelsen lönsam.17 

 

2.1.1 Luleälvens möjligheter som kommunikationsled 
 

Här följer en beskrivning av Luleälvens möjligheter som kommunikationsled innan 

vattenkraftsutbyggnaden. Det finns olika faktorer som påverkar hur bra kommunikationsled en 

älv är, men lutningen är den viktigaste. Lutningen bestämmer hur många forsar och vattenfall 

som finns på älven och utgör naturliga hinder för båtfart. Djupet på vattendraget är också en 

viktig faktor, liksom bottens beskaffenhet samt älvens större eller mindre krokighet. Dessa 

                                                           
11 Nilsson, Bengt 1991: Från pulsåder till energiproducent ur Gårdarna vid älven –del II. Boden : E. Nilsson. s.113.  
12 Nationalencyklopedin, sökord: älvbåt. 
13 Lundholm 1985, s.115. 
14 Strömbäck, Lars 1993: Baltzar von Platen, Thomas Telford och Göta Kanal – Entreprenörskap och 
tekniköverföring i brytningstid. Stockholm/Stehag :Symposium Graduale s.23.  
15 Hoppe 1945, s.169.  
16 Nationalencyklopedin, sökord; Hermelin, Samuel Gustaf.  
17 Hoppe 1945, s.170.  
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faktorer påverkar möjligheterna att färdas med båt på älven.18 I jämförelse med andra älvar i 

Norrbotten var Luleälven mycket bra lämpad som kommunikationsled. Gunnar Hoppes 

beskrivning av Luleälven parallellt med hans beskrivning av Norrbottens övriga älvar visar på 

detta:  
 

Luleälven visar en helt annan profil än de tidigare beskrivna storälvarna. Ända från lappmarksgränsen flyter 

älven lugn och majestätisk; blott vid 2 punkter avbryta forsar, Edeforsen och forsarna vid Heden och Boden. 

Den förra är helt ofarbar och likaså den översta av de senare. F.ö. har älven i detta sitt nedre lopp blott ett 

starkare strömdrag vid Gäddvik. Den har med undantag för forsarna överallt ett ganska betydande djup, så att 

trafik med större båtar om ett par, tre meters djupgående är möjlig. Inte mindre än 11 mil har älven en sådan 

beskaffenhet. 19 

 

Utsikterna för att bedriva båt- eller ångbåtstrafik verkar ha varit goda om man ser till de 

geografiska förutsättningarna.  

 

2.2 Sommarlandvägar i Lule älvdal före ångbåtstrafikens tid 
 
Från 1700-talet till mitten av 1800-talet förbättrades sommarlandvägarna i nuvarande Norrbottens 

län, särskilt inom de mer befolkade områdena närmast kusten och längs de större älvarnas nedre 

lopp. 1850 fanns i Lule älvdal vägar till Luleå stad, Boden och Selets bruk, men också flera 

körvägar till olika byar kring Luleå: Vallen, Måttsund, Kallax, Bälinge, Hertsön, Björsbyn och 

Ängesbyn.20 Mellan Heden och Råbäcken fanns en gammal körväg som förlängdes till Avan i 

och med bruksplanerna vid transport till och från Selets bruk.21 I dessa fall rör det sig om vägar 

som i högre grad var till för befolkningens ordinarie behov22 och deras påverkan var begränsad i 

den stora helheten. Kvalitén var dålig och på vintern snöade de igen.  

 

 

                                                           
18 Ibid. s.36f. 
19 Ibid. s.42. 
20 Ibid. s.172ff. 
21 Ibid. s.183.  
22 Lundholm 1985, s.115.  
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2.3 Transportsituationen vid tiden för ångbåtstrafikens inträde; förhållandet 

mellan vattenvägar och landsvägar 
 

Vattenfärdlederna spelade alltjämt en stor roll till och med i områden där sommarkörvägar i viss 

utsträckning redan hade anlagts. Det befintliga vägnätet hade vid denna tidpunkt inga möjligheter 

att utgöra godtagbara alternativ till de naturliga färdlederna, men kunde däremot komplettera 

dem. Vid färder uppför älven var det nödvändigt att ta landvägen förbi de forsar som fanns.  

 

Vid en inblick på de förhållanden som rådde i Europa vid den här tidpunkten kan man se ett 

mönster vad gällde landsvägars konkurrensmöjligheter med vattentrafik och ångbåtstrafik, 

specificerat till de fall där båda vägarna och transportsätten löpte parallellt med varandra. Många 

vattenfärdleder kunde utvecklas och hållas igång i Europa under 1800-talet trots konkurrens från 

parallellt gående landsvägar. Påverkande faktor här var att vattentransporter som regel var 

billigare.23  
 

3 Ångbåtstrafikens början 1860.  
 

Ångbåtar började dyka upp på Europas floder under tidigt 1800-tal, strax efter det att Napoleon-

krigen hade slutat. T.ex. fanns ångbåtar på Elbe 1816 och på Havel samt Volga året därpå.24 I 

Sverige var man relativt tidiga med att bygga ångbåtar. 1816 byggde Samuel Owen den 

ångdrivna Stockholmshäxan25 och två år senare hade han byggt Ampithrite, som med framgång 

kunde bedriva passagerartrafik på Mälaren. Samuel Owen var en engelsk mekaniker och 

industriman som flyttade till Sverige under tidigt 1800-tal. Han är mest känd som Sveriges förste 

ångbåtsbyggare.26  

 

                                                           
23 Ville, Simon P. 1990: Transport and the Development of the European Economy 1750-1918. London :The 
Macmillan Press Ltd. s.41. 
24 Ville 1990, s.40.  
25 Nationalencyklopedin, sökord: ångfartyg.  
26 Svensk uppslagsbok, sökord: Owen, Samuel.  
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Den första ångbåten kom till Luleälv 1860; här introducerades ny transportteknik och ett 

teknikskifte låg nära förestående. Jag kommer sammanfattningsvis att nämna vilka transportsätt 

som var aktuella innan ångbåtstrafiken kom och konkurrerade på samma område: 

 

• Älvbåtarna: Mindre båtar som framfördes med roddkraft.  

• Landsvägarna: Dessa var i förhållandevis uselt skick och löpte inte på lång väg efter hela 

älven vid denna tidpunkt.   

 

Vad gällde faktorer som talade för ångbåtstrafiken i jämförelse kan man nämna klara vinster i 

transportvolym (båtarna var större) och transporttid (båtarna drevs med ångkraft vilket medförde 

att tid tjänades in.) Förutsättningarna för ett teknikskifte var gynnsamma. Varför den första 

ångbåten inte blev kvar på älven mer än två månader berodde på att den var i dåligt skick, vilket 

behandlas i följande stycke.  

 

3.1 Engelholm; första ångbåten att trafikera Lule älv 
 

Den första ångbåten som trafikerade Luleälven hette Engelholm. Den köptes in från södra 

Sverige av Norrbottniska Ångfartygs Aktiebolaget, som hade grundats i Haparanda 1856. Bolaget 

bedrev sedan tidigare ångbåtstrafik längs kusten. Båten anlände den 21 juli 1860 till Luleå och 

skulle trafikera sträckan Luleå-Råbäcken. (Se nedan för en genomgång av ångbåtstrafikens 

indelning på tre sträckor av älven!) 

 

Bolaget visade sig ha gjort ett dåligt köp. Den 10 september 1860 var Engelholm på väg till 

marknaden i Kalix när man fick grundkänning i Trollerisundet, mellan Hindersön och Långön 

inom Luleå skärgård. Vid grundkänningen uppstod hål på Engelholms skrov, vilket gjorde att 

man satte ångbåten på grund vid Degerön där man tätade hålen, varpå man åkte tillbaka till 

Luleå. Det visade sig efter inspektion att skrovet var så pass förstört på grund av rostbildning att 

”lätta slag med en mindre hammare genast förorsakade hål.”27 Bolaget hade tidigare tagit risken 

att köpa ångaren trots att den inte var besiktad, vilket man nu fick ångra. Engelholm skrotades 

och Luleälven blev utan ångbåtstrafik under några år framöver.28 

                                                           
27 Moberg, Arvid 1961: 100 år i Norrbotten. Luleå :Luleå Bokförlag. s.133. 
28 Fakta om Engelholm kommer främst från Moberg 1988, s.245f.  
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3.2 Ångbåtstrafikens indelning på tre sträckor av älven 
 
Som tidigare påpekats i stycke 2.1.1 fanns naturliga hinder som förhindrade att man i ett svep 

kunde färdas med båt längs hela älven. De påtagligt stora forsar som fanns vid Boden, Heden och 

Edefors gjorde att ångbåtstrafiken delades in på tre sträckor av älven. De resenärer som färdades 

uppför älven fick ta landvägen förbi forsarna och kliva på en annan ångbåt vid nästa sträcka.  

 

Sett från kusten blev den första ångbåtstrafiksträckan mellan Luleå och platsen Grubban i byn 

Råbäcken, som ligger strax utanför Boden. (När jag i fortsättningen hänvisar till denna sträcka 

kallar jag den Luleå-Råbäcken.) Denna sträcka på 4 mil avbryts av Bodforsarna och 

Hedensforsen. Resenärer som skulle fortsätta uppför älven från Råbäcken fick ta landvägen till 

Heden. Därefter kom nästa farbara ångbåtssträcka mellan Heden och Edefors (senare hänvisad till 

som Heden-Edefors.) Efter Edeforsarna var älven farbar för båttrafik fram till Porsiforsen och 

byn Storbacken utgjorde sista station för ångbåtstrafik uppför Luleälven. (Den sista sträckan 

hänvisar jag till som Edefors-Storbacken.)  

 

4 1865 till 1872. The Gellivara Company och dess efterföljare; 

misslyckade kanalbyggen, men bestående ångbåtstrafik.  
 

Betecknande för den här tiden var att bara ett bolags ångbåtar var i trafik på älven. Bolaget hette 

till en början The Gellivara Company Limited. De tre ångbåtarna som nu kom till älven fick delta 

i ett av de större byggnadsprojekten i älvdalens historia, senare kallat Den Engelska Kanalen. För 

att transportera malm från Gällivare till kusten skulle järnväg byggas från Gällivare och till 

Storbacken, samt kanaler förbi forsarna vid Boden, Heden och Edefors. Ångbåtarnas roll blev till 

en början att understödja dessa arbeten. När byggnadsarbetena sedan lades ner och båtarnas ägare 

gick i konkurs 1867 verkade ångbåtarnas framtid på älven osäker, men de blev kvar efter att ha 

överförts till det nybildade The New Gellivara Company Limited.  

 

För att utföra ett byggnadsprojekt av denna storlek var det nödvändigt att förlita sig till 

modernare transportteknik än den som fanns befintlig på älven vid den här tiden. Om bolaget inte 
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hade förlitat sig på ångbåtstrafik hade man haft att välja på att ro upp med förnödenheter längs 

älven och ta landvägen förbi forsarna. Ångbåtarna kunde frakta mer gods i jämförelse och 

transporterna gick snabbare. Ångbåtstrafikens fördelar vad gällde volym och tid var klara.  

 

Godstransporter var en av de stora arbetsuppgifterna för ångbåtstrafiken, men persontransporter 

inklusive turism, spelade också en viktig roll. Ångbåtarna kunde även användas till bogsering, 

vilket i hög grad gällde dem som hörde hemma i Luleå.  

 

Post på väg mot inlandet befordrades via roddbåt på älven före ångbåtstrafikens introduktion. På 

1870-talet sköttes postgången av en bonde från Heden, som hade åtagit sig detta. 29 Ångbåtarna 

användes senare till att befordra post på älven. Detta började 1880 och gällde för samtliga tre 

sträckor.30  

 

Flottningen kunde i viss mån påverka ångbåtstrafiken på ett hämmande sätt.31 

 

4.1 The Gellivara Company Limited 
 

The Gellivara Company Limited, ett bolag med engelska ägare, hade bildats 1864. Bolaget kom 

att förfoga över vad som kallades Gällivareverken, vilket inkluderade malmen i Gällivare och 

bruken i Norrbottens kustbygd, bl.a. Selet, Melderstein, Svartlå. The Gellivara Company hade för 

avsikt att bättre kunna exploatera malmen i Malmfälten vid Gällivare och det stora hindret för att 

effektivt kunna göra detta var de bristande kommunikationerna. För att kunna utnyttja malm 

måste den kunna transporteras till en masugn och sådana fanns sedan längre tillbaka i 

Norrbottens kustbygd. Skulle malmen därefter transporteras vidare till andra ställen krävdes det 

att den kom till Luleå och hamnen. Sedan tidigare hade malmen i huvudsak fraktats med hjälp av 

samerna och deras renar, vilket inte hade varit en kostnadseffektiv lösning. Det gick inte att frakta 

tillräckligt stora mängder på detta sätt och transportkostnaderna var för höga. Under tidigt 1800-

                                                           
29 Enligt intervju med Arnold Lagerfjärd. Dennes farfar och uppsatsförfattarens farfarsfar, Johan Julius Larsson, 
tjänade vid 10 års ålder på 1870-talet hos denne bonde i Heden.  
30 Posten i Norrbotten. En filatelistisk beskrivning av utvecklingen sedan 1636. 1981. Utgiven av Bodens 
Filatelistförening 1945-1980. Boden :Cewe-förlaget. s.52.  
31 Hoppe 1945, s.277.  
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tal användes ackjor för att transportera malmen till älven, där stora båtar eller flottar tog vid och 

fraktade malmen vidare.32 

 

För att lösa kommunikationsfrågan tänkte man sig att det genom järnväg skulle gå att frakta 

malmen från Gällivare till Storbacken och sedan skulle malmen fraktas vidare på Luleälven mot 

andra destinationer. För att detta skulle bli verklighet åtog sig nu The Gellivara Company 

uppdraget att bygga järnväg från Gällivare till Storbacken och kanaler förbi forsarna vid Boden, 

Heden och Edefors. Projektet har i efterhand kallats Engelska kanalen. För att ombesörja de 

material- och persontransporter som uppstod i och med kanalbyggandet införskaffade bolaget 

ångbåtar för att trafikera Luleälven.  

 

4.2 Gellivara, Hedensfors och Edefors 
 

1865 kom ångbåtstrafiken igång på riktigt. På sträckan Luleå-Råbäcken sattes ångaren Angur, 

som döptes om till Gellivara när den kommit till Norrbotten. Ångbåten hade tidigare trafikerat 

Ångermanälven mellan Härnösand och Sollefteå. Den hade tre salonger och kunde ta upp till 200 

passagerare. Restauration fanns ombord.33 (restauration: (äldre benämning) enklare restaurang.)34  

Gellivara var ett hjulångfartyg utan master och var byggt av järn på klink. Båten var stor och 

vägde 56,65 ton samt var 33,91 meter lång, 4,71 meter bred och hade ett djupgående på 2,17 

meter.35 Ångbåten var byggd på Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm år 1853 enligt 

handlingar om Gellivara från Kommerskollegiums fartygsregistreringssektion. Gellivara hade 

byggts år 1852 enligt Arvid Mobergs Sjöstad.  

 

Gellivara sattes in i trafik på älven i juni 1865. Den 15 juni 1865 skrev Norrbottens-Kuriren att 

ångaren hade blivit flyttad till Luleå36 och den första annonsen för regelbundna turer på älven 

finns i Norrbottens-Kuriren den 22 juni 1865. Gellivara gjorde tre turer varje vecka under den 

                                                           
32 Rollof, Yngve 1978: Sveriges inre vattenvägar. Del 2 Medelpad Ångermanland Västerbotten Norrbotten. Lund 
:Berlings. s.269. Övriga fakta om kanalbyggena kommer i huvudsak från Axelsson, Alf W 1964: Gällivare-verken. 
Luleå : Norrbottens museum.  
33 Moberg, Arvid 1988: Sjöstad. Luleå :Luleå Bokförlag. s.246f. Moberg 1961, s.134. 
34 Svensk Uppslagsbok, sökord: restauration 
35 Enligt handlingar rörande Gellivara från Kommerskollegiums fartygsregistreringssektion. EIIa;149, Stockholm 
:Riksarkivet.  
36 Bergmark, Ragnar 1980: Ångbåtstrafiken ur Bodens kommun – från forntid till nutid. Boden : Bodens kommun. 
s.593. 
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första tiden från Luleå till Råbäcken och sedan tillbaka. (Med tiden sjönk antalet turer varje vecka 

till två och under båtens sista tid på älven gjordes enbart en tur per vecka.)  

 

The Gellivara Company Limited lät i Stockholm bygga två något mindre ångbåtar som 

transporterades söndertagna med ångaren Haparanda till Piteå och Pitsundet varifrån de via 

landvägen fördes vidare till Luleälv. En av dessa söndertagna ångbåtar sattes ihop i Heden för att 

trafikera sträckan Heden-Edefors. Den döptes till Hedensfors.37 Båten var ett skruvångfartyg 

(äldre benämning på fartyg framdrivet med propellermaskineri.)38 byggt på varvet W.Lindberg i 

Stockholm år 1865. Skrovet var av järn och däcket samt masten var av trä. Ångbåten var mindre 

än Gellivara med en längd på 20,02 meter, bredd på 3,45 meter och ett djupgående på 1,91 meter. 

Hedensfors ångmaskin hade en kapacitet på 60 hästkrafter och på båten fanns både salong och 

serveringsrum.39 Den 25 maj 1865 gjorde ångbåten sin första provtur och började gå regelbundna 

turer i juni 1865.40  

 

Den andra ångbåten togs upp till Edefors och låg där redo att sammansättas i maj 1865.41 Första 

gången denna ångbåt, som fick namnet Edefors, nämns i Norrbottens-Kurirens annonsering för 

ångbåtstrafik på älven är den 17 maj 1866. Det är därmed inte sagt att ångbåten inte kan ha gjort 

turer 1865, men prioriteringen för denna sträcka verkar ändå ha varit lägre i jämförelse med de 

andra två genom att båten sattes ihop senare och även annonseringen kom igång senare. 

Kanalarbetena, som pågick vid Hedensforsarna och Edeforsarna, hade  genom ångbåtstrafiken på 

sträckorna Luleå-Råbäcken och Heden-Edefors de kommunikationer man mest behövde för 

material- och persontransporter.  

 

                                                           
37 Moberg 1961, s.134. 
38 Nordisk familjebok, sökord: skruvfartyg.  
39 Enligt besiktningsrapport från den 8/9-1915 från Kommerskollegiums fartygsinspektionsbyrå. Hedensfors 
djupgående stod i en besiktningsrapport från den 12/2-1916. FIIa;432.  
40 Enligt annons i Norrbottens-Kuriren den 22/6-1865. 
41 Norrbottens-Kuriren den 24/5-1865. 
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Ångbåten Hedensfors döptes om till Turist 1892. Den var i trafik från 1865 till slutet av 1910-talet och var därmed 
den ångbåt att trafikera älven under längst tid. (Bilden kommer från Edefors hembygdsförening.) 
  
 
 
4.3 Transporter för Hedensfors 
 

Ångbåten Hedensfors införskaffades för ombesörja de material- och persontransporter som 

kanalarbetena krävde vid Edefors. Båten gick på sträckan Heden-Edefors. Vem som än betalade 

passageraravgift hade givetvis möjligheten att åka med en ångbåt. En passagerarbok för 

Hedensfors från 1865-66 anger att priserna som regel var 3,50 Rd. om man åkte på akterdäck och 

1,75 Rd. om man åkte på fördäck.  

 

En fraktbok för ångbåten Hedensfors från åren 1865-66 tillför information om vad som gällde för 

godstransporter på älven vid den här tiden. Under åren 1864-1866 pågick kanalarbetena vid 

Heden och Edefors under The Gellivara Companys ledning. (Se 4.1!)  
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Omfattande materialtransporter har bokförts för byggandet vid Edefors. Här följer några exempel 

på vad som transporterades: 5 lådor kakel, 21 säckar mjöl, 2 lådor innehållande krut, 100 stycken 

skyfflar m.m.42 Det rör sig föga förvånande om varor av olika slag som var nödvändiga för att 

kanalarbetena skulle kunna bedrivas och för att arbetarna skulle kunna få förplägnad.  

 

Personerna som hade ansvar för kanalarbetena vid Edefors var inte de enda att använda sig av 

ångbåtstrafiken. De sågverk som låg vid Svartlå, Bodträskfors och Krokfors står samtliga med i 

Hedensfors fraktjournal. Åminne Bolag finns också med. För sågverken är vanligt förekommande 

varor kaffe, mjöl, korn, snus, rulltobak, spik, strömming, sill och fläsk. Dessa varor fraktades från 

Heden till sågverken som låg efter älven. Till Åminne Bolag fraktades t.ex. korn, rågmjöl, 

kakelugnsdörrar, spik, strömming samt till och med två kor.  

 

Det verkar som att ångbåten Hedensfors fyllde en viktig funktion för dessa näringar vid älven i 

och med att varorna som fraktades dit var nödvändiga på ett grundläggande plan. Ångbåtstrafiken 

spelade en klar roll i tillhandahållandet av varor.   

 

 

4.4 Lustresor och turism 
 

Vid ett betydande antal tillfällen annonserades i Norrbottens-Kuriren om lustresor till olika 

platser. Dessa lustresor var en typ av nöjesresor eller avkopplingsresor. Exempel på sådana: Den 

11 juli 1873 annonserades om att Aros gjorde en lustresa till Piteå och den 19 juni 1896 

annonserades om att Gellivara skulle göra en lustresa från Luleå till Avan, Unbyn, Sävast och 

Grubban tur och retur. En vanlig förutsättning för att resan skulle bli av var att det inte regnade 

eller att vädret var dåligt på annat sätt. Dessa lustresor gjordes främst av de båtar som hörde 

hemma i Luleå (och gjorde turer på sträckan Luleå-Råbäcken), men det kunde också hända längre 

inåt älven. T.ex. annonserades den 21 juni 1899 om att Turist gjorde en lustresa från Heden till 

Edefors den 8 juli samma år.  

 

                                                           
42 Enligt fraktboken för ångbåten Hedensfors i Norrbottens museums ägo, s.23.  
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Turismen var en annan faktor som påverkade ångbåtstrafiken, men vid denna tid såg den 

annorlunda ut än idag. Turismen som en massrörelse var en realitet först efter andra världskriget 

med sällskapsresor till låga priser. Före denna tid var en viktig förutsättning för turism att det 

fanns en aristokratisk och högborgerlig samhällsklass vars ekonomiska förhållande medgav att 

man reste för nöjes skull.43 Olika turister åkte med ångbåt längs älven inåt landet. Delar av denna 

turism har gestaltats i ett antal reseskildringar, som innefattar ångbåtsresa på älven. Ett exempel 

är Alex Hutchinsons resa uppför Luleälven 1867, vilken står omnämnd i boken han skrivit vid 

namn: Try Lapland – A Fresh Field for Summer Tourists.  

 

Vilken inverkan kunde turismen ha haft på ångbåtstrafiken? Ångbåtarna erbjöd som sagt 

persontransporter åt dem som färdades efter älven. För att turism ska kunna bedrivas krävs bl.a. 

goda resurser i form av samfärdsmedel, logi och restaurangmöjligheter.44 Kunde då 

ångbåtstrafiken på ett tillfredsställande sätt utgöra goda samfärdsmedel för turismen?  

 

På sträckan Luleå-Råbäcken gick under en lång tid ångbåtarna Aros och Gellivara, vilka båda var 

stora och hade matservering ombord. Vilka förhållanden som gällde för ångbåtssträckan ovanför 

Heden kan till stor del besvaras i en reseskildring från 1901 i Norrbottens-Kuriren. Här följer ett 

citat ur artikeln:  

 
En sak, som genast faller i ögonen, är den omständigheten, att det är så illa sörjt för turister å traden Hednoret 
– Storbacken. Pro primo finnes intet hotell eller ens det minsta lilla näringsställe i Hednoret. Det är helt enkelt 
en omöjlighet att på ifrågavarande plats få en bit mat, ett glas mjölk eller en kopp kaffe…På tal om komfort, 
så torde det vara alldeles nödvändigt att inrätta restauration ombord å ångbåtarne. Att ingen servering 
förekommer ombord å Edefors kan man ju förklara på grund af det trånga utrymmet och båtens alltigenom 
omoderna inredning, men att man ej heller på den ganska rymliga och relativt komfortabla Turist kan få så 
mycket som en smörgås eller en kaffetår, det anser jag visa bristande blick hos dem det vederbör…De här 
förhållandena måste nödvändigt ändras till det bättre…Ett hotell i Hednoret och restauration å turistångarne, 
se där ett par önskningsmål som förtjäna att fortast möjligt tillgodoses. Om dessa saker inrättas är det min 
öfvertygelse att en ej obetydlig del af den turistström, som nu brusar förbi på väg till Gellivare, skall kunna 
ledas till Edefors och Storbacken. 45 
 

 

Båtarnas ägare var inte sena med att ta åt sig av kritiken som nämns här ovan. Mycket påpassligt 

kan man nästa år i Norrbottens-Kurirens annonsering för Turist läsa: ”OBS! Restauration 

ombord.” I en annons för Edefors kan man läsa: ”OBS! I kiosk vid bryggan i Svartlå 

                                                           
43 Nationalencyklopedin, sökord; turism.  
44 Nationalencyklopedin, sökord; turism. 
45 Enligt artikeln ”Uppför Luleälfven” i Norrbottens-Kuriren den 31/8-1901.  
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tillhandahålles förfriskningar.”46 Ändå verkar det som att turismen för dessa båtar så sent som 

1901 inte bör ha ansetts spela en livsviktig roll om man väntade så länge med matservering o.dyl. 

Godstransporterna till sågverken mellan Heden-Edefors och till Åminne Herrgård (se 4.3!) borde 

i sådana fall ha spelat en större roll för dessa båtar  

 

På sträckan Edefors-Storbacken gick åtminstone efter 1890-talet endast ångslupar, alltså mindre 

båtar avsedda för persontransporter. (Se ordförklaringen på ångslup!) Turism och andra 

persontransporter inåt landet kan därmed ha spelat en större roll för denna sträcka under de år 

trafiken var igång här.  

 

4.5 Näringar vid älven 
 

Med tanke på den påverkan som näringarna mellan Heden-Edefors hade på Hedensfors tänker jag 

i detta stycke kortfattat redogöra för vilka näringar som fanns vid älven. Målet är att studera var 

dessa näringar låg belägna och därifrån analysera hur de kan ha haft inflytande på ångbåtstrafiken 

i sin helhet.  

 

Man kan säga att sågverksindustrin slog igenom på allvar från och med mitten av 1800-talet. 

Detta berodde i hög grad på det samtida genombrottet för och utvecklingen av industrier i 

Europa, vilket skapade ett stort behov av trävaror.47 En expansion för svensk sågverksindustri 

skedde från 1850-1896. Detta påverkade Norrland som hade goda tillgångar på skog och 

vattenleder.48 Vid sekelskiftet fanns i Norrbottens län 27 ångsågar och 3 vattensågar. De 

viktigaste låg koncentrerade kring de stora älvmynningarna. Samtidigt nådde trävaruexporten 

från Norrland sin absoluta höjdpunkt.49  

 

Vid mitten av 1860-talet fanns sågverk längs älven vid Heden, Svartlå, Bodträskfors och 

Krokfors.50 1866 var tiderna dåliga och lågkonjunktur rådde. Då brann båda sågarna vid Svartlå 

och Heden ner. Sågen vid Svartlå kom att byggas upp, men inte den vid Heden.  

                                                           
46 Enligt Norrbottens-Kurirens annonsering den 25/6-1902. Detta gäller för båda citaten.  
47 Smith, Nils 1980: Skogen inom Bodens kommun ur Bodens kommun – från forntid till nutid. Boden :Bodens 
kommun. s.367.  
48 Sällström-Nygren, Carin 1967: Vattensågar och ångsågar i Norrland. Göteborg. 
49 Smith 1980, s.367.  
50 Enligt passagerarboken för ångbåten Hedensfors.  
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1889 fanns det ett sågverk tillhörande Gällivare Aktiebolag i Storbacken.51 I Åminne fanns från 

1858 till 1914 en herrgård och där bedrevs en lantbruksskola och mönsterjordbruk av kronan.52 

Det var detta som benämndes Åminne Bolag i Hedensfors fraktbok.  

 

Samtliga av dessa näringar, förutom sågverket i Storbacken, låg på sträckan Heden-Edefors. 

Detta kunde troligtvis inverka som en faktor till att ångbåtstrafiken var kvar på denna sträcka som 

längst. (Se stycke 6 eller Bilaga 1 och observera hur länge ångbåtstrafiken var kvar på respektive 

sträcka!) 

 

4.6 The Gellivara Company Limiteds konkurs 
 

På grund av finansiella svårigheter i samband med bl.a. dåliga konjunkturstider kom 

kanalarbetena att avbrytas 1866 och The Gellivara Company sattes i konkurs året därpå. Arbetet 

med kanalerna pågick mellan åren 1864 och 1866 för att aldrig återupptas igen.53 De tre 

ångbåtarnas framtid på älven verkade vid denna tidpunkt allt annat än säker i och med ägarnas 

konkurs.  

 

Annonseringen om turer på älven sjönk drastiskt i Norrbottens-Kuriren, men trafiken hölls igång 

under de följande åren. Bekymmer över situationen som uppstått kunde spåras i artikeln ”Skall 

ångbåtstrafiken uppåt Luleå elf afstanna?” i Norrbottens-Kuriren den 7 maj 1868. Skribenten 

(icke nämnd vid namn) är pessimistisk i tonen när han/hon ställer frågan: ”Skall den unga 

trafiken å mångens trefnad och lättnad domna af i fin början?” Denne avslöjar att alla tre 

ångbåtarna inom kort ska säljas på auktion.  Vidare anser skribenten att om ett aktiebolag kunde 

bildas dessförinnan som inköpte en av dessa tre vore det bra, men krasst konstaterar densamme 

att detta inte är ”...kontanternas tid och rike”. En optimistisk avslutning märks dock av, när 

skribenten skriver att inom några år skulle utan tvekan en fullständig ångbåtstrafik vara igång på 

älven. 54 

                                                           
51 Gsm, Frith., J. 1890: Luleå - Gellivare - Harsprånget - Jokkmokk - Storbacken - Edefors - Luleå : ett turistminne 
från sommaren 1889 ur Svenska turistföreningens årsskrift. s.101.  
52 Rhenman, Sten 1968: Kungligt mönsterjordbruk – Lantbruksskola ur Glimtar från Edeforsbygden 1968. Harads 
:Edefors hembygsdförening. s.5.  
53 Axelsson 1964, s.177f. 
54 Norrbottens-Kuriren den 7/5-1868. Detta gäller även för citaten.  
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4.7 The New Gellivara Company Limited 
 

När de engelska aktieägarna den 7 juli 1867 beslöt om avveckling av The Gellivara Company 

fattade man även ett principbeslut om att försöka rekonstruera bolaget.55 Detta gjorde man också i 

London  den 19 oktober 1868 och det nya bolaget kom mycket enkelt att kallas The New 

Gellivara Company Limited. Målsättningen var att försöka återta det tidigare konkurssatta 

bolagets egendomar. Våren 1869 började underhandlingar med den svenska regeringens 

representant angående detta ärende. Återtagandet av egendomarna gick inte helt friktionsfritt, 

men när Gällivare-verken för andra gången utropades på auktion den 20 november 1869 kunde 

häradshövdingen Walfrid Enblom, bolagets ombud i Sverige, till en summa av 775 000 rdr 

(riksdaler - gammal myntenhet i Sverige. Förf.anm.) ropa in egendomarna. Äganderätten till 

Gällivare-verken tillföll inte The New Gellivara Company förrän den 1 januari 1872 på grund av 

överklaganden från det tidigare bolagets fordringsägare Viktor Kjellberg och John W. Wilson. 56 

 

Luleälvens ångbåtar gick upp på auktion den 22 maj 1869. Häradshövdingen Walfrid Enblom lät 

då genom ombud köpa in de tre båtarna för en summa av 30 000 riksdaler.57 När det var säkert att 

Wilsons och Kjellbergs överklaganden mot det nybildade bolaget inte skulle lyckas, genom 

högsta domstolens avskrivande av målet den 13 februari 187158, kom en notis i 

Norrbottens-Kuriren den 1 juni 1871 med rubrik ”The New Gellivara Company Limited”. I 

notisen stod om bolagets avsikter med ångbåtstrafiken genom en intervju med en representant för 

bolaget. Det fastställdes att ”Ångbåtarna efter ´the whole course of Luleå River´ skola underhålla 

´the communication´ ”.59 Detta innebar att alla tre ångbåtarna, Gellivara, Hedensfors och 

Edefors, blev kvar på Luleälven. Ångbåtstrafiken hade genomlevt de dåliga tiderna och de 

misslyckade kanalbyggena, vilka inte längre var en förutsättning för dess existens. Framöver 

väntade goda tider för trafiken.  

 

                                                           
55 Axelsson 1964, s.177. 
56 Axelsson 1964, s.231f. 
57 Notiser i Norrbottens-Kuriren från den 22/5- och 27/5-1869. 
58 Axelsson 1964, s.232. 
59 Enligt artikeln ”The New Gellivara Company Limited” i Norrbottens-Kuriren den 1/6-1871. 
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5 Tidigt 1870-tal till tidigt 1890-tal; konkurrens om älvtrafiken 
 

Fram till tidigt 1870-tal hade The Gellivara Company och dess efterföljare The New Gellivara 

Company varit ensamma om att ha ångbåtar som trafikerade Luleälven. Detta skulle ändras när 

Bodträskfors Aktiebolag satte in egna ångbåtar som gick parallellt med de redan existerande 

båtarna. Från och med tidigt 1870-tal var inte längre ett bolag ensamt om att bedriva 

ångbåtstrafik på älven. Det här var den tid då trafiken var som mest framgångsrik och ett antal 

ångbåtar kom och försvann under åren.  

 

Det fanns ett antal ångbåtar som under kortare tidsperioder var i trafik mellan Luleå-Råbäcken. 

Dessa båtar var Altersund, Axel, Najaden, Svanen och Blixten. Ingen av dessa båtar hade 

införskaffats främst för att trafikera Luleälven, eftersom samtliga också under sin aktiva tid var i 

trafik inom Luleå skärgård. Det verkar troligt att dessa båtars ägare under vissa tidsperioder 

kombinerade trafiken inom Luleå skärgård med trafik på Luleälven för att få arbetsuppgifter till 

dem.  

 

5.1 AB Bodträskfors börjar med ångbåtstrafik; Aros, Turist och Gustaf 
 
The New Gellivara Company kom att få konkurrens när Bodträskfors Aktiebolag 1872 köpte tre 

ångbåtar att trafikera Luleälven.60 Dessa båtar sattes in parallellt med Gällivarebolagets båtar. 

Bodträskfors Aktiebolag bedrev sedan 1860-talet sågverksindustri inom länet. JA Bergman och 

David Hummel var starka intressenter i bolaget.61  

 

Ångaren Aros sattes in på sträckan Luleå-Råbäcken. Tidigare hade båten varit i trafik på 

Mälaren.62 Aros var ett hjulångfartyg och var byggt av järn på klink. Ångbåten var 44,14 meter 

lång, 4,42 meter bred och hade ett djupgående på 2,49 meter. Maskinen hade 60 nominella 

hästkrafter och båten hade byggts i Norrköping av Motala Mekaniska Verkstad år 1852.63  

                                                           
60 Moberg 1961, s.135. 
61 Lundgren 1984, s.15.  
62 Moberg 1988, s.248. Ett brev från Motala verkstad, som byggt Aros 1852, till Kommerskollegiums 
fartygsregistreringssektion intygar för övrig att Aros byggts för ”Bolaget för Ångbåtsfart mellan Stockholm och 
Westerås”. 
63 Kommerskollegium; handlingar om Aros från fartygsregistreringssektionen.  
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1873 började Aros synas i Norrbottens-Kurirens annonsering. Den 27 juni 1873 berättades om en 

besiktningsresa med ångbåten. Säsongerna för ångbåtarna inleddes varje år av redarna med vad 

som kallades en besiktningsfärd med inbjudna gäster som vittnen.64 Norrbottens-Kuriren 

annonserade den 11 juli 1873 om att Aros skulle göra en lustresa till Piteå, men annonseringen 

om regelbundna turer på älven kom inte igång förrän 1874. Den 12 juni 1874 var första gången 

Aros förekom i en annons.  

 

Den ångbåt som kom att trafikera sträckan mellan Heden-Edefors hette Turist. Liksom hade varit 

fallet med Hedensfors fördes Turist upp till Heden delad i sektioner. På sträckan Edefors-

Storbacken sattes ångslupen Gustaf. 65 Enligt Mobergs redogörelse för ångbåtstrafiken (1961) 

köpte Bodträskfors Aktiebolag ovan nämnda ångbåtar 1872. Aros var aktiv i Luleå redan 1873 

och i trafik på älven året därpå, enligt Norrbottenkurirens annonsering. Turist sågs däremot inte 

till i Norrbottens-Kuriren förrän den 13 juni 1879 och Gustaf syntes för första gången den 8 

augusti samma år. Det skulle vara märkligt om Bodträskfors Aktiebolag skulle ha haft ångbåtar i 

trafik på Luleälven under sju år utan att annonsera om detta i Norrbottens-Kuriren när man 

dessutom var i konkurrenssituation med The New Gellivara Company. Det verkar mer sannolikt 

att ångbåtarna Turist och Gustaf inte kom förrän sent på 1870-talet.  

 

5.2 Omnibus mellan Råbäcken och Heden samt låga taxor; The New Gellivara 

Company möter konkurrensen 
 

1873 gjorde The New Gellivara Company verklighet av sina planer att ordna bättre förbindelser 

mellan Råbäcken och Heden. De resenärer som ville ta sig från Råbäcken till Edefors uppför 

älven fick ta landvägen till Heden för att där stiga på nästa båt. Denna sträcka förbi 

Hedensforsarna, vilka ångbåtarna inte kunde passera, kunde göras till fots. Det gick också att 

färdas i gigg. 66  

 

                                                           
64 Moberg 1988, s.249f. 
65 Moberg 1961, s.135. 
66 Hutchinson, Alex 1870: Try Lapland – A fresh field for summer tourists. London :Chapman and Hall 193 
Piccadilly.s.78. 
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1873 satte The New Gellivara Company en omnibus att trafikera sträckan mellan Råbäcken och 

Heden.67 Denna drogs av hästar och sannolikt var det fråga om en täckt större vagn.68 Denna 

omnibus blev ett sätt på vilket bolaget kunde möta konkurrensen från Bodträskfors AB. Detta kan 

man se genom att titta på en artikel i Norrbottens-Kuriren från den 27 juni 1873, där det står om 

omnibussen och dessutom om låga trafiktaxor:  

 
Ångbåtarna ´Gälliwara´ och ´Hedensfors´ komma under sommarens lopp att räcka hwarandra en hjälpande 

hand förmedelst en omnibus, som med det snaraste hitwäntas och som är afsedd för resandes beqwäma 

förflyttning från Råbäcken till Hednoret...Hwad den af bolaget i dessa dagar utfärdade afgift-taxan beträffar, 

synes denna – åtminstone under nuwarande förhållanden – wara ganska billig i sina bestämmelser. Det kan 

wisserligen förefalla otacksamt, om wi uttala den förhoppningen, att den fria täflingen äfwen härwidlag måtte 

komma allmänheten till framtida hjelp, men – vive le concurrence.69 

 

Vägen mellan Råbäcken och Hednoret var i väldigt dåligt skick under 1860-talet och in på 

1870-talet. Längs efter vägbanan fanns rötter och håligheter, vilka kunde göra vägen besvärlig att 

färdas på. Alex Hutchinson och hans fru färdades på denna sträcka 1869 och parets umbäranden 

under resan står utförligt beskrivna. De åkte i en gigg, som är ett tvåhjuligt åkdon för körning 

med häst, vanlig i Sverige under senare delen av 1800-talet och i 1900-talets början. Giggen är 

öppen med tvärsäte för två personer.70 En 17-årig flicka förde denna framåt i en våldsam 

hastighet, vilket gjorde att paret blev rejält omskakade.71 Senare under 1870-talet lät The New 

Gellivara Company rusta upp vägen för att göra den mer farbar. Arbetena, som innefattade bl.a. 

gruskörning, höll på åtminstone under åren 1876-78 och 1880.72  

 

5.3 Altersund  
 

1878 började ångbåten Altersund trafikera Luleälven. Båten tillhörde Luleå Norra Ångslups 

Aktiebolag och hade året innan varit i trafik inom Luleå skärgård. Under den tiden hade båten 

gått mellan Luleå och Brändöarna. Tanken hade varit att på denna sträcka ha en ångbåt som 

                                                           
67 Moberg 1961, s.135. 
68 Bergmark, Ragnar 1980: Ångbåtstrafiken ur Bodens kommun – från forntid till nutid. Boden : Bodens kommun. 
s.595. 
69 Enligt notis i Norrbottens-Kuriren den 27/6-1873. 
70 Nationalencyklopedin, sökord: gigg 
71 Information om den omskakande färden kommer från Hutchinson 1870, s.79f. 
72 Enligt bokföringshandlingar från Heden som härstammar från den aktuella tiden.  



 25

kunde passera genom det besvärliga Altersundet. Trots att Altersund med framgång hade passerat 

sundet på en provtur visade det sig att den bara kunde göra detta i undantagsfall, vilket medförde 

att intresset för båten sjönk. Därför hamnade Altersund i trafik på Luleälven när Luleå Norra 

Ångslups AB gav upp tankarna om trafik mellan Luleå och Brändöarna. Hjulångfartygen 

Gellivara och Aros var förvisso redan i trafik mellan Luleå och Råbäcken, men de gick bara två 

av veckans dagar var och det fanns utrymme för ännu en båt.  

 

Altersund var ett nytt propellerjärnångfartyg som kom från Oskarshamn. Ångbåten hade en längd 

på 52 fot, bredd på 12,5 fot och ett mycket grunt djupgående på endast 18 tum.73 I maj 1878 

började Altersund trafikera Luleälven och båten gick tre dagar i veckan mellan Luleå-Råbäcken.74 

Altersund blev kvar här endast under två år. Ett konsortium i Umeå bad att få köpa båten för 

10 000 kr och på en extra bolagsstämma med Luleå Norra Ångslups AB togs beslutet att anta 

erbjudandet. Ångbåten målades om, undergick översyn och skickades iväg till den nya älven. De 

nya ägarna hade dock gjort ett misslyckat köp. På Altersunds tilltänkta nya sträcka mellan Umeå 

och byn Baggböle på Ume älv fanns Ytterhiske-forsen, som båtens motor inte kunde ta sig upp 

för.75  

 

5.4 Ångbåten Axel och ångbåtstrafikens höjdpunkt 
 

Mellan 1882-84 var ångbåten Axel i trafik mellan Luleå-Råbäcken.76 Under denna tid, samt tiden 

1878-80 när Najaden var i trafik på älven, stod ångbåtstrafiken på sin höjdpunkt. Sju ångbåtar 

gjorde vid dessa tidpunkter regelbundna turer på älvens tre sträckor. Aldrig mer skulle fler båtar 

till antalet vara i trafik på älven samtidigt.  

 

5.5 Favourite och det nybildade Gällivare Aktiebolag  
 

På sträckan Edefors-Storbacken gick sedan mitten av 1860-talet ångbåten Edefors och sista 

gången båten nämndes i Norrbottens-Kurirens annonsering var den 4 oktober 1878. Året därpå 

var istället en ångbåt med namnet Favourite i The New Gellivara Companys ägo i trafik på 
                                                           
73 Moberg 1961, s.140ff. 
74 Enligt annons i Norrbottens-Kuriren 24/5-1878. 
75 Moberg 1961, s.142. 
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samma sträcka. Den 8 augusti 1879 är första gången Favourite förekommer i en annons. Det kan 

röra sig om att en ny ångbåt hade kommit till Luleälv, men det kan också vara på ett annat sätt. I 

Moberg 1961 (liksom i annan litteratur jag har undersökt som har refererat till Moberg, t.ex. 

Bergmark 1980) går det att läsa att de tre ångbåtarna Gellivara, Hedensfors och Favourite(!) kom 

till älven i samband med kanalbyggena 1865. Det kan mycket väl röra sig om att den tidigare 

ångbåten Edefors gjorde ett namnbyte under sent 1870-tal.  

 

1882 gick The New Gellivara Company Limited i frivillig likvidation, främst på grund av 

formaliteter av juridisk art. Bolagets intressen överfördes på ett svenskt, för ändamålet bildat 

bolag benämnt Gällivare Aktiebolag. Det gamla bolagets egendomar tillföll därefter det 

nybildade bolaget. Gällivare-verken tillhörde nu ett svenskt bolag, trots att dess aktier fortfarande 

ägdes av den engelska firman Giles Loder, som hade varit stark intressent i The New Gellivara 

Company.77 Även ångbåtarna på Luleälven hamnade i Gällivare Aktiebolags ägo.78  

 

1885 var sista året Favourite kunde återfinnas i Norrbottens-Kurirens annonsering. Året därpå 

gjorde Gustaf, som enda ångbåt på sträckan Edefors-Storbacken, turer under sex dagar per vecka 

vilket är klart mer än tidigare. Det verkar sannolikt att Favourite har försvunnit, eftersom Gustaf 

därefter kunnat utöka sina turer märkvärt.  

 

5.6 David Hummel 
 

Brukspatron David Hummel i Kalix övertog år 1892 de tre Bodträskforsbåtarna.79 Han kom även 

i besittning av Gällivare AB:s ångbåt Gellivara vid samma tid.80 Han hade vid det här laget brutit 

med sin tidigare kompanjon J.A. Bergman i AB Bodträskfors.81   

 

                                                                                                                                                                                            
76 Enligt Norrbottens-Kurirens annonsering den 19/9-1882, 15/6-1883 och 18/7-1884.   
77 Axelsson 1964, s.278f. 
78 Enligt annons i Norrbottens-Kuriren den 12/8-1888 stod Gellivara och Hedensfors under Gellivara AB. Favourite 
hade försvunnit från annonseringen 1885, men det verkar för övrigt ytterst sannolikt att samtliga ångbåtar övergick 
till det nya bolagets ägo.  
79 Moberg 1961, s.135.  
80 En annons i Norrbottens-Kuriren den 14/6-1892 som avser älvtrafik med Gellivara är undertecknad med David 
Hummel. Även i Gellivaras registreringshandlingar från 1895 står att dåvarande ägaren, Bodträskfors AB, hade 
kommit i besittning av båten genom köp av David Hummels dödsbo. Kommerskollegium EIIa: 149.  
81 Lundgren 1984, s.16.  
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David Hummel beslöt att ta Turist ur trafik eftersom den ansågs vara gammal och oekonomisk. 

Under sommaren 1892 upphörde Turist med trafiken och båtens namn övertogs av 

Gällivarebolagets Hedensfors. För att få David Hummels Turist såld togs beslutet att föra 

ångbåten nerför forsarna vid Heden till Råbäcken. Detta gjorde Johan Petterson till en kostnad av 

800 kronor. Färden nerför forsarna tog 25 minuter och gick enligt planerna. 1895 såldes Turist till 

sågverksägaren P.Fahlén, Svartö ångsåg och döptes senare om till Anna.82 Forsfärden, som 

genomfördes tidigt i september 1892, blev uppmärksammad i pressen och benämndes på vissa 

håll vara en sjöbragd.83  

 

Även Gustaf försvann ungefär samtidigt84 och sträckan Edefors-Storbacken blev utan ångbåtar 

för några år framöver.  

 

5.7 Edefors ångbåtsbolag och ångbåten Edefors 
 
1893 kom en ny ångbåt att trafikera sträckan Heden-Edefors. Ett 40-tal personer i Edefors socken 

gick samman och köpte en liten båt från Stockholm med fyra hästkrafter. Den kostade 4500 

kronor. Först fördes den på järnvägsvagn till Trångforsen den 15 maj 1893 och därifrån släpades 

den under ett dygn på rullar till Heden.85  

 

Båten fick namnet Edefors, vilket var samma namn som den tidigare båten på sträckan Edefors-

Storbacken hade haft. Dess ägare kallade sig Intressentskapet Edefors86, men senare ändrades 

namnet till Edefors Ångbåtsbolag som blev ett aktiebolag. Kapten på den nya båten var till en 

början J.Petterson i Harads87, som troligtvis var samme person som fört David Hummels Turist 

nerför forsarna 1892. (Se 3.4.6.) Edefors var ett skruvångfartyg och hade byggts på varvet 

Lindholmen i Göteborg. Byggnadsåret är okänt. Fartyget var 13,8 meter långt, 3,1 meter brett och 

hade ett djupgående på 1,36 meter.88  

 
                                                           
82 Moberg 1961, s.135.  
83 Artiklarna ”En ångbåtsfärd utför skummande forsar” den 9/9-1892 och ”Om ångaren Turists färd nerför forsarna” 
den 13/9-1892 i Norrbottens-Kuriren.  
84 Enligt Norrbottenkurirens annonsering. 14/6-1892 annonseras om att Gustaf gjorde regelbundna turer alla dagar i 
veckan. Varken 1893 eller senare syns båten till.  
85 Moberg 1961, s.135f.  
86 Enligt notisen ”Ny ångbåt på Lule elf” i Norrbottens-Kuriren den 26/8-1892.  
87 Enligt annons i Norrbottens-Kuriren den 9/6-1893.  
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Ångbåten Edefors började trafikera Luleälven 1893 och fördes nerför forsarna vid Heden 1932 för att sedan 
förvandlas till pråm i Luleå. (Bilden kommer från Edefors hembygdsförening.) 
 
 
5.8 Najaden  
 
Ångslupen Najaden, hemmahörande i Luleå, var i trafik på sträckan Luleå-Råbäcken under 1891 

och 1892. Dessutom gjorde ångslupen resor inom Luleå skärgård till Altappen under 1892.89 

Båten kom även tillbaka till älvtrafiken sent på 1890-talet.  

 

6 Ångbåtstrafikens tillbakagång; Tidigt 1890-tal till tidigt 1930-tal 
 
Efter 1892 började ångbåtstrafiken på Luleälven märkbart gå tillbaka. Den försvann först från 

sträckan Luleå-Råbäcken. Sträckan Edefors-Storbacken saknade ångbåt under åren 1892-98 och 

1902-05. Efter 1913 fanns inte längre trafiken kvar där heller.  

 

Ångbåtstrafiken stannade kvar längst på sträckan Heden-Edefors. De regelbundna turerna 

upphörde inte förrän kring mitten av 1920-talet. Den sista ångbåten på Luleälven fördes nerför 

forsarna vid Heden år 1932.  

 

                                                                                                                                                                                            
88 Enligt handlingar från Fartygsinspektionsbyrån FIIa:volymnummer 105.  
89 Enligt Norrbottens-Kurirens annonsering den 30/6-1891 samt den 5/7 och 2/8-1892.  
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Ångbåtstrafiken avvecklades successivt vid en tid i historien då landtransporterna genomgick en 

enorm utveckling sammankopplad med de tekniska nyheterna som industrialiseringen medförde. 

En järnväg som i stora drag löpte parallellt med Luleälven, den s.k. Malmbanan, var färdig 1887. 

På 1920-talet slog bilismen igenom på allvar i länet och landet som helhet. Dessa 

transportnyheters påverkan på ångbåtstrafiken tas upp i stycke 7.   

 

6.1 Luleå-Råbäcken; 1892-1903 
 
Behovet av ångbåtstrafik på sträckan Luleå-Råbäcken verkade sjunka alltmer under 1890-talet, 

vilket kan spåras om man tittar på Norrbottens-Kurirens annonsering från den här tiden. 1892 var 

fortfarande både Aros och Gellivara i trafik på älven, vilket kan ses t.ex. i en annons från den 14 

juni 1892. Då gjorde båda ångbåtarna turer två dagar per vecka, Aros gick på tisdag och fredag 

medan Gellivara gick på onsdag och lördag.  

 

1893 blev mönstret annorlunda. Den 2 juni detta år annonserades om att endera av ångarna skulle 

vara i trafik mellan Luleå-Råbäcken och då gå fyra dagar i veckan. Aldrig mer skulle både Aros 

och Gellivara vara i trafik på älven samtidigt, enligt annonseringen. Den 13 oktober stod i en 

annons att det var Gellivara som trafikerade älven. 1894 och 1895 var det däremot Aros som 

hade hand om älvtrafiken.90  

 

1895 ägdes både Gellivara och Aros av Bodträskfors Aktiebolag. Båtarna hade tidigare ägts av 

brukspatron och grosshandlare David Hummel i Kalix. Bolaget hade kommit i besittning av Aros 

när man hade köpt handelsbolaget under firma Bergman, Hummel & Co. När David Hummel dog 

hamnade även Gellivara i AB Bodträskfors ägo i och med att bolaget köpte den avlidne 

brukspatronens dödsbo.91 AB Bodträskfors hade för ett antal år sedan ombildats med 

huvudkontor i Luleå.92  

 

Kapten på Aros blev Lars Wilhelm Dahlbom, som hade Ångbåtsbefälhavarexamen och 

sjökaptensexamen vid Navigationsskolan i Härnösand.93 Han var kapten på Aros åtminstone från 

                                                           
90 Enligt Norrbottens-Kurirens annonsering den 31/7-1894 samt den 28/6-1895.  
91 Kommerskollegiums fartygsregistreringshandlingar EIIa;148(Aros) och EIIa:149(Gellivara).  
92 Lundgren 1984, s.16.  
93 Kommerskollegiums fartygsregistreringshandlingar EIIa;148.  
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maj 1895.94 Nästa år verkade Bodträskfors AB ha bestämt att det var Gellivara som skulle 

trafikera älven enligt en annons från den 23 juni 1896. Aros syntes aldrig mer till i annonseringen 

för trafik på Luleälv. 1900 syntes Aros till i Norrbottens-Kuriren igen och den 9/6-1902 

annonserades  att båten bedrev kusttrafik och gjorde regelbundna turer mellan Luleå och Kalix.  

 

Men 1896 var det Gellivara som övertog älvtrafiken och Aros kapten, Lars Wilhelm Dahlbom, 

blev från och med nu kapten på Gellivara. Nu gjorde båten endast en resa tur och retur på lördag 

varje vecka mellan Luleå och Råbäcken.95 1898 blev båtens trafiksträcka märkbart kortare. 

Hädanefter gick inte båten längre till Råbäcken utan enbart till Avan och Unbyn. Najaden gjorde 

återkomst till älvtrafiken under 1898-99 och gick liksom Gellivara en kortare sträcka mellan  

Luleå samt Avan och Unbyn. Najaden avgick från södra kajen lördagar och återvände dagen 

därpå från Avan.96 

 

Gellivara blev kvar på älven under de två följande åren97 och såldes 1901 till en handlande i 

Töre98 vid namn Gustaf Jonsson, som tänkte använda båten till att bogsera timmer och pråmar. 

Därefter såldes båten till John Emilius Eriksson i Ryssbält; Nederkalix mot en summa av 5000 

kronor. Så småningom skrotades båten.99 Aros såldes ungefär vid samma tid som Gellivara till 

Gustaf Groth i Karlsborg. Båtens nya ägare kom att ingå i styrelsen för Nordiska Trävaru 

Aktiebolag med säte i Luleå, som tänkte använda båten till bogsering inom Kalix skärgård. Så 

småningom köpte Rolf Burman Aros och byggde om den till pråm.100  

 

Ångslupen Svanen, hemmahörande i Luleå, var i augusti 1901 i trafik på älven. Båten gick 

mellan Norra Kajen i Luleå och Unbyn varje ”helgfri dag med anlöpande af mellanliggande 

stationer”.101  Under oktober 1903 dök ännu en ångbåt upp i trafik på sträckan Luleå-Råbäcken. 

Båten hette Blixten och den första annonsen härstammar från den 2 oktober 1903. Redan den 14 

oktober gick det att läsa att ”Ångaren Blixtens turer på Luleå elf upphöra”102.  

                                                           
94 Annons i Norrbottens-Kuriren 31/5-1895. 
95 Enligt annons i Norrbottens-Kuriren den 23/6-1896.  
96 Enligt Norrbottens-Kurirens annonsering den 3/6- och 9/7-1898 samt 10/6-1899.  
97 Enligt Norrbottens-Kurirens annonsering den 26/7- och 9/8-1899 samt den 16/6-1900.  
98 Moberg 1988, s.250.  
99 Enligt Kommerskollegiums fartygsregistreringshandlingar för Gellivara EIIa:149.  
100 Enligt Kommerskollegiums fartygsregistreringshandlingar för Aros EIIa:148. 
101 Enligt Norrbottens-Kurirens annonsering den 2/8-1901.  
102 Enligt Norrbottens-Kurirens annonsering den 14/10-1903 
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Efter Blixtens korta tid på älven har mina efterforskningar inte kunnat återfinna fler båtar som 

gjorde regelbundna turer på sträckan Luleå-Råbäcken. Efteråt kunde det hända att en och annan 

lustresa företogs med ångbåt uppför älven.  

 

6.2 Edefors-Storbacken 1899-1913  
 

Efter det att Gustaf försvann efter 1892 verkar det som att sträckan Edefors-Storbacken var utan 

ångbåtstrafik fram till 1899. Det året började Porsifors synas i Norrbottens-Kurirens 

annonsering.103 En bild på Porsifors från sekelskiftet visar att båten var relativt liten, öppen och 

säkert byggd för persontransporter104. Det rör sig således om en ångslup. (Se ordförklaring!) 

Under sommaren 1901 gick Porsifors sönder och togs därefter ur drift.105  

 

 

                                                           
103 Enligt Norrbottens-Kurirens annonsering den 26/7-1899. 
104 Denna bild kommer från Harads Hembygdsförening.  
105 Enligt artikeln ”Uppför Luleälfven” i Norrbottens-Kuriren den 31/8-1901.  
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Ångslupen Porsifors var i trafik på älven mellan Edefors och Storbacken under åren 1899 – 1901 enligt 
Norrbottenkurirens annonsering. (Bilden kommer från Edefors hembygdsförening.  
 

1906 började ångslupen Storbacken synas i Norrbottens-Kurirens annonsering. Den 15 juni 1906 

annonserades för första gången att båten var i trafik på älven mellan Edefors och Storbacken. Den 

1 augusti 1913 stod i Norrbottens-Kuriren att ”Ångslupen Storbackens turer inställas från och 

med den 25 juli men går båten extra turer efter tillsägelse å Edefors hotell”106. Det här var sista 

gången båten syntes till i Norrbottens-Kuriren och båten var den sista i trafik på sträckan Edefors-

Storbacken. Vem som ägde Porsifors och Storbacken är okänt.  

 

Vad som är gemensamt för båda båtarna är att de är ångslupar. Det är tydligt att båtarnas ägare 

efter 1899 inriktade sig på persontransporter.  

 
 

                                                           
106 Annons i Norrbottens-Kuriren den 1/8-1913. 
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6.3 Heden-Edefors 1893-1932 
 

På sträckan Heden-Edefors gick sedan 1865 Turist (fd Hedensfors) och sedan 1893 den mindre 

Edefors. Åtminstone från och med 1902 fanns matservering ombord på Turist.107 

 

1915 började svenska fartyg besiktas av staten, vilket också gällde för ångbåtarna på Luleälven. 

Genom en besiktningsrapport från 1915 går det att vid denna tidpunkt få fram att huvudredaren 

för Turist hette Emil Rutberg och att kaptenen hette Per Johan Lundqvist.108 Edefors ägdes 

fortfarande år 1915 av Edefors Ångbåtsbolag och kapten på båten var vid detta tillfälle Alfred 

Nilsson109 sedan 1902.110  

 

Rederiaktiebolaget Primus bildades för att bedriva ångbåtstrafik på älven. Bolagsordning antogs 

den 13 juli 1919 och bolaget hade sitt säte i Harads.111 Ångbåten Primus köptes för 55 000 kronor 

från ett företag i Ångermanland. Det fanns en möjlighet för bolaget att i detta läge sälja båten för 

70 000 kronor, men man valde att tacka nej till erbjudandet. Därefter fraktades båten delvis 

söndertagen till Hednoret där delarna monterades samman. Primus hade kostat bolaget 100 000 

kronor när den var klar att tas i bruk.112 Båten hade tidigare varit i trafik på Klaraälven, 

Helgumsjön och Faxälven. Primus hade tidigare hetat Clara och var byggd i Oskarshamn 

1877.113 Primus var ett skruvångfartyg och den största ångbåten att trafikera sträckan 

Heden-Edefors med en längd på 21,58 meter, bredd på 4,16 meter och ett djupgående på 1,40 

meter. Kapten på båten var P.J Sundqvist.114 Båten var i trafik på älven från och med 1918 och 

matservering fanns ombord.115  

 

                                                           
107 Enligt annons i Norrbottens-Kuriren den 25/6-1902.  
108 Enligt Kommerskollegiums besiktningshandlingar för ångbåten Turist FIIa;432.  
109 Enligt Kommerskollegiums besiktningshandlingar för ångbåten Edefors FIIa;105.  
110 Harlin, Robert 1968: Några anteckningar om ångbåtstrafiken på Lule älv ur Glimtar från Edeforsbygden 1968. 
Harads :Edefors hembygdsförening. s.16.  
111 Rollof 1978, s.286.  
112 Bergmark 1980, s.598.  
113 Rollof 1978, s.132 och 135.  
114 Enligt Kommerskollegiums besiktningshandlingar för Primus FIIa;337.  
115 Enligt Norrbottens-Kurirens annonsering den 5/7- och 30/8-1918.  
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Ångbåten Primus var i trafik under några år in på 1920-talet mellan Heden och Edefors. (Bilden kommer från 
Edefors hembygdsförening.  
 

Sista gången Norrbottens-Kuriren annonserade om regelbundna turer för Turist var den 

30/9-1918. 1 juli 1920 fördes båten nerför forsarna vid Heden. Maskinen togs ur och båten roddes 

med åror genom forsarna.116 Turist hamnade i Luleå där båten togs isär och skrotades.117Edefors 

gjorde regelbundna turer på älven fram till 1920 enligt Norrbottens-Kurirens annonsering.118 

Båten stannade dock kvar i trakten även sedan den slutat med trafik.  

 

Vid detta skede var Primus enda ångbåt kvar i trafik på älven, men skulle inte vara kvar länge. 

1923 är sista året det annonseras om turer för ångbåten.119 Enligt Bergmark 1980 var 1924 det 

sista året med ordnade båtturer. Året därpå försattes AB Primus i konkurs och sålde sin båt på en 

                                                           
116 Harlin 1968, s.16.  
117 Enligt Kommerskollegiums besiktningshandlingar för Turist FIIa;432.  
118 9/7-1920 finns Edefors med i en annons, men 1921 syns båten ej längre till.  
119 Annonser i Norrbottens-Kuriren den 4/9- och 2/10-1923.  
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auktion i Luleå.120 Ångbåten Primus, inklusive alla tillhörande lösa inventarier och båda 

maskinerna, såldes för 7225 kr till Frans Gustaf Holmström i Luleå.121 Nu skulle båten föras ner 

till Luleå och bolaget bestämde sig, antagligen på grund av kostnadsskäl, för att göra detta på 

samma sätt som hade skett med David Hummels Turist 1892; Primus skulle för egen maskin 

föras nerför forsarna.  

 

Frithiof Lindström från Vittjärv, som kände till forsarna i Heden och hade befarit dessa sedan sin 

barndom i andra sammanhang, fick uppdraget att göra detta. Färden företogs den 25 maj 1926 

och blev uppmärksammad i pressen. På stränderna fanns många åskådare som bevittnade den 

riskfyllda färden. Det hela avlöpte lyckat och Primus fördes välbehållen ner till Luleå.122 1929 

sålde Frans Gustaf Holmström Primus skrov, ankare och kätting till J.O & J.A Hedlund i Luleå 

för summan 2500 kr. Ångbåten blev en pråm sedan maskiner och panna uttagits.123  

 

Primus hade varit den sista ångbåten att trafikera Luleälven med regelbundna turer. Den mindre 

Edefors var fortfarande kvar i trakten och ägdes av Alfred Nilsson, som även tidigare hade varit 

kapten på båten och med i AB Primus styrelse.124 Han köpte Edefors 1925 och använde den 

under några år för bogseringar samt för utfärder med deltagare från olika sammanslutningar till 

1930.125 Båten såldes därefter till Frithiof Lindström som i augusti 1932 förde båten nerför 

forsarna till Luleå.126 I Luleå sålde Edefors till FW Lundholm. Denne byggde om båten till en 

pråm, som skulle användas i inre fart.127 

 

Sommaren 1997 hamnade åter en ångbåt i trafik på Luleälven. Med anledning av Edefors 

hemvändarvecka som hölls denna sommar var det tänkt att den lilla ångbåten Edefors skulle 

skjutsa människor mellan Forsnäs och Laxholmen. (OBS! Det rörde sig inte om samma Edefors 

som tidigare.) Kapten var Lars Keskitalo, som hade reparerat den och gjort båten sjöduglig inför 

evenemanget.  

 

                                                           
120 Bergmark 1980, s.598.  
121 Fartygsinspektionshandlingar för Primus EIIa;143.  
122 Bergmark 1980, s.599.  
123 Enligt registreringshandlingar för Primus EIIa;143 
124 Besiktningshandlingar för Edefors FIIa;105.  
125 Harlin 1968, s.17.  
126 Bergmark 1980, s.596f.  
127 Besiktningshandlingar för Edefors FIIa;105.  
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7 Kommunikationer i Lule älvdal efter ångbåtstrafiken.  
 

Järnvägen var en revolutionerande nyhet på transportteknikstadiet när den slog igenom på 

1800-talet i Europa. Med användandet av järnvägar minskade transportkostnaderna dramatiskt 

tillsammans med osäkerheten om man jämför med användandet av inre vattenvägar.128 Vad som 

hade varit en realitet i Europa under 1800-talet var att på de ställen där inre vattenvägar och 

järnvägar hamnade i konkurrenssituation med varandra var järnvägen den starkare parten av de 

två. Båda hade sin verksamhet inom en liknande marknad och järnvägen kunde transportera sina 

varor betydligt snabbare.129 Ångbåtstrafiken hade dessutom nackdelen att den inte kunde bedrivas 

på vintern. 

 

1884 började järnväg byggas mellan Luleå och Gällivare, som blev den s.k. Malmbanan. Arbetet 

finansierades med engelskt kapital och engelsk arbetsledning.130 1887 nådde järnvägen fram till 

Gällivare och den 12 mars gick det första malmtåget från Luleå till Gällivare.131 Därmed hade 

transportfrågan för Gällivaremalmen fått en mer långsiktigt hållbar lösning. Malmbanans 

fullbordande gav upphov till ett uppsving och en befolkningsökning för hela länet.132  

 

På 1890-talet började en märkbar stagnation för ångbåtstrafiken på sträckan Luleå-Råbäcken. Av 

Aros och Gellivara gick bara en båt turer från och med 1894. Så småningom minskades antalet 

veckoturer från 2 turer per vecka till 1 tur per vecka. Från och med 1898 förkortades sträckan till 

att endast omfatta Luleå-Avan och ångbåtstrafiken hade upphört helt kort inpå 1900-talet. (Se 

stycke 3.5.1 för noggrannare redogörelse av detta förlopp!)  

 

Järnvägen kom att passera ett antal mil från Storbacken, vilket måste ha medfört att orten 

hamnade, så att säga, avsides. Ångbåtstrafiken på sträckan Edefors-Storbacken var säkerligen 

mer beroende av att gods och personer färdades längre inåt landet via Luleälven. (Se 6.2!) På 

1890-talet blev en landsvägsförbindelse klar mellan Murjek (där järnvägsstation fanns) och 
                                                           
128 McKay, John P., Hill, Bennet D. och Buckler, John 1996: A History of World Societies – Forth Edition. Boston 
:Houghton Mifflin Company. s.784.  
129 Ville 1990, s.42.  
130 Barck, Åke, Hedman, Raymond och Hedström, Lars 1997: Luleå Malmhamn. Kiruna : Luossavaara-Kiirunavaara 
AB (LKAB) ; Malmö : Stenvall [distributör]. s.9.  
131 Hollingby, Birger 1980: Boden blir järnvägsknut av betydenhet ur Bodens kommun – från forntid till nutid. 
Boden : Bodens kommun. s.484. 
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Storbacken.133 Alltså fanns alternativet för resenärer att färdas med ångbåt till Storbacken och 

därefter färdas vidare med tåg inåt landet, vilket måste ha gynnat turister som vill åka ångbåt 

längs Luleälven.  

 

Under andra hälften av 1800-talet ökade behovet av vägar inom Norrbotten i och med att 

folkmängden växte och näringslivet expanderade.134 Det allmänna vägnätet byggdes successivt ut 

efter Luleälv. 1860 fanns landsvägsförbindelse mellan Luleå och Bredåker. 1870 fanns väg från 

Storbacken till Jokkmokk. 1880 hade landsvägen från Luleå utsträckts till Harads.135 1900 fanns 

landsväg efter hela Luleälv.136  

 

Landsvägens påverkan på ångbåtstrafiken borde än så länge inte ha varit avgörande. Under 

1800-talet kunde många vattenfärdleder utvecklas och hållas igång i Europa trots konkurrens från 

parallellt gående landsvägar. Denna konkurrens innebar sällan problem, eftersom 

vattentransporter var billigare. Vattentransporter var dock som regel mer utsatta för vädrets 

påverkan137, men detta gällde även i hög grad för landsvägarna i Norrbotten där vinterväghållning 

ofta inte fanns fram till 1920-talet.  

 

Vad som förmodligen mer än något annat möjliggjorde vägväsendets explosiva utveckling efter 

1920 var bilismens genombrott. Bilar hade funnits i Norrbotten sedan åtskilliga år tidigare men 

efter 1920-talet började de bli mer allmänna. Ett hinder för bilismens utveckling var 

vinterförhållandena, men några år in på 1920-talet kunde frågan om plogning lösas 

tillfredsställande.138  

 

Vid tiden för bilismens genombrott fanns enbart ångbåtstrafik kvar på sträckan Heden-Edefors. 

En stark orsak till att trafiken levde kvar här borde ha varit näringarna vid älven, främst bestående 

av sågverken. Åminne Lantbruksskolas verksamhet hade slutat under sommaren 1914.139 

Järnvägen passerade för långt ifrån älven för att kunna transportera varor till dessa sågverk direkt. 

                                                                                                                                                                                            
132 Barck, Hedman och Hedström, s.10.  
133 Hoppe 1945, s.270f.  
134 Ibid. s.251.  
135 Ibid. enl. PL.VII mellan s.250 och 251.  
136 Ibid, enligt PL.VIII mellan s.282 och 283.  
137 Ville 1990, s.41.  
138 Hoppe 1945, s.277.  
139 Rhenman 1968, s.5.  
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I och med bilismens genombrott mötte ångbåtstrafiken en övermäktig konkurrent. 

Landsvägstransporter med bil gick betydligt snabbare än ångbåtstransporter på älven och de 

förstnämnda kunde även allteftersom utföras på vintern.  

 

Ett tecken på bilismens genombrott var att den 9 augusti 1924 fanns en annons för ”Turbilen” 

som gick från Boden till Harads och Edefors i Norrbottens-Kuriren. Detta visar att just när den 

sista ångbåten att trafikera älven försvann fanns det ur passagerarsynpunkt ett fullvärdigt 

landsvägsalternativ till den.  

 

På 1920-talet upphörde ångbåtstrafiken på Luleälv. I 60 år hade den kunnat hålla på som längst. 

Luleälvens långa tid som den viktigaste kommunikationsleden i trakten var till ända, trots att 

flottningen av timmer fortsatte till 1970-talet.  

 

Idag fyller älven en annan funktion. De vattenkraftverk som idag finns vid Laxede (ung. 

Edefors), Vittjärv och Boden levererar energi åt hela landet.140 

 

8 Ångbåtstrafiken på Ångermanälven – en jämförelse med Luleälv 
 

Ångbåtstrafiken på Ångermanälven var mer omfattande än den som bedrevs på Luleälv. Den 

bedrevs under en längre tid, mellan 1830- 1840-tal till och med 1939. Det är möjligt att se hur en 

liknande utveckling sker på båda älvarna i fråga om ångbåtarnas introduktion på älven, samt 

deras försvinnande. Särskilt tydligt i fråga om Ångermanälven är bilismens avgörande påverkan 

på ångbåtstrafiken.  

 

8.1 Kommunikationer och förhållanden i Ådalen före ångbåtstrafikens tid 
 

En omfattande järnhantering bedrevs i Ångermanland från slutet av 1600-talet under ett par 

århundraden.141 Detta hade samband med utspridningen av tackjärnsframställningen under 

                                                           
140 Lundholm 1985, s.94.  
141 Nationalencyklopedin, sökord; Ångermanland.  
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stormaktstiden.142 Med anledning av detta blev Ångermanälven en viktig transportled. Malmen 

kom med större fartyg från mellansvenska gruvor och lastades om till mindre fartyg (s.k. haxor) 

och fördes uppför älven till bruken. Ett stort antal farkoster var i trafik på älven vid denna tid och 

lastade huvudsakligen järnmalm.143 Vid ångbåtstrafikens introduktionsskede fanns järnbruk längs 

älven belägna i Utansjö, Gålsjö, Björkå och Sollefteå. Masugnar fanns i Bollsta och Utansjö.144 

Järnbruksverksamheten hade däremot sett sina bästa dagar före ångbåtstrafikens tid. Vid mitten 

av 1850-talet hade de flesta järnbruken lagts ned. Vid sekelskiftet upphörde verksamheten.145 

 

De första sågverken uppfördes i Ådalen vid slutet av 1500-talet. Det rör sig i det här fallet om 

små sågverk och sågkvarnar för böndernas behov. Dessa låg i bäckar och åar. Framöver kom 

mängder av träkol att behövas i järnbruksrörelsen som energigivare vid smältningsprocessen och 

som metallurgiskt verksam komponent. Under 1700-talet fick sågade trävaror större efterfrågan, 

vilket utmynnade i att järnbruk och finbladiga sågverk jämställdes privilegiemässigt.146 Vid tiden 

för ångbåtstrafikens början fanns ett antal vattendrivna sågverk längs älven och antalet ökade.147 

 

Ett glasbruk fanns på Sandö. I övrigt fanns få egentliga tätorter utmed älven. Härnösand hade 

2500 invånare och Sollefteå var i huvudsak en marknadsplats som fylldes två gånger om året.148  

 

Sådan var situationen vid ångbåtstrafikens introduktion på Ångermanälven. Här fanns ett 

jordbrukssamhälle, som snart skulle genomgå den process som var industrialiseringen. Här fanns 

en järnbruksrörelse som skulle visa sig var på nedåtgående, men även en sågverksindustri med 

sin bästa tid framför sig.  
 

8.2 Ångbåtstrafiken 
 

På 1830-talet introducerades ångbåtstrafik för första gången på Ångermanälven. Samma årtionde 

började kusttrafik bedrivas med Härnösand som en station. Den första ångbåten att trafikera älven 
                                                           
142 Stattin, Jan 1939: Älvbåtarna – en svunnen epok ur Ångermanland. Härnösand :Ångermanlands 
hembygdsförbund. s.60. 
143 Stattin 1939, s.80.  
144 Hall, Bo G. 1995: I älvbåtarnas kölvatten – ur Ådalens kulturhistoria. Härnösand :Länsmuseet Västernorrland. 
s.21.  
145 Stattin 1969, s.60.  
146 Stattin 1969, s.60.  
147 Hall 1995, s.21.  
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hette Strömkarlen. Båten kom under 1830-talet att göra en och annan lustresa uppför älven.149 

Något som enligt Stattins artikel (från 1939) påverkade båtens intryck negativt var att bolaget 

som ägde den lät båten bogsera pråmar från Nyland till Härnösand, vilket bidrog till att förlänga 

restiden. Detta gjorde att antalet passagerare minskade tillsammans med intresset att följa med 

båten på dess turer. Något som också ska ha haft negativ påverkan var att Strömkarlen var 

djupgående och ganska rank. Båten såldes 1839.150  

 

Nu blev Ångermanälven utan ångbåtar för ett par år framöver, men försök gjordes i syfte att få 

igång en fungerande trafik. 1842 fanns konkreta planer på att bilda ett ångbåtsbolag. Det var nära 

att så blev fallet, men samtliga aktieposter såldes inte ut och det hela rann ut i sanden.151  

 

År 1845 kom en ångbåtstrafik igång på  Ångermanälven, som skulle bestå i nästan ett 

århundrade. Ångslupen Ellida rymde fyrtio personer och sattes in att trafikera sträckan mellan 

Härnösand och Sollefteå. 1849 ersattes båten av Elfkungen.152  

 

Under åren som följde utvecklades ångbåtstrafiken och fler båtar kom till älven. Ångbåtarna 

användes till transport av människor likväl som gods till olika destinationer längs älven.153 Även 

nöjesresor förekom154 och under trafikens tid skrevs texter som hyllade upplevelsen av att färdas 

på älven med ångbåt, t.ex. en som är författad av Daniel Åslund och utgiven 1862. Ett citat från 

den texten finns på s.33 i Halls bok.  

 

Tekniska nyheter gjorde sig märkbara gällande ångbåtarnas konstruktion. Ångbåten Härnösand 

trafikerade älven under 1850-talets senare del och därmed var den första propellerdrivna 

ångbåten att trafikera älven här. Tidigare fanns hjulångare som drevs framåt av skovelhjul, men 

dessa kom med tiden att konkurreras ut av de propellerdrivna ångbåtskonstruktionerna. I Sverige 

fick hjulångarna svårt att hävda sig fram emot 1850-talet, medan förändringen blev mer kännbar 

på Ångermanälven under 1870-talet. Så småningom försvann hjulångarna i och med att den nya 

                                                                                                                                                                                            
148 Ibid. s.22.  
149 Ibid. s.20.  
150 Stattin 1939, s.80f.  
151 Hall 1995, s.23.  
152 Ibid. s.25.  
153 Ibid. s.28.  
154 Ibid. s.33.  
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modellen i det långa loppet var klart överlägsen.155 De ångbåtar som effektivt kunde drivas med 

propeller istället för skovelhjul kunde drivas med betydligt större kraft.156 

 

Trafiken på älven tilltog under 1800-talets sista decennier. Enligt utgivna turlistor från 1887 till 

1889 var elva ångbåtar i trafik på älven vid den här tiden.157 En turlista för år 1911 visar att 13 

ångbåtar var i trafik på Ångermanälven.158 (Enligt de källor jag tagit del av är det här det största 

antalet ångbåtar att någonsin trafikera Ångermanälven. Förf.anm.) 1926 trafikerade 12 båtar 

älven enligt turlistor från det året.159 

 

I slutet av 1920-talet började inkomsterna från trafiken att minska.160 Den nedåtgående trenden 

fortsatte under 1930-talet, vilket slutligen ledde till att ångbåtstrafiken upphörde efter 1939 års 

seglationssäsong.161 

 

8.3 Sågverksindustrins utveckling i Ådalen 
 

Sågverksdistrikt med ångsågar kom att uppstå nära kusten vid älvar i Norrland. Särskilt på 

Ångermanälven och Indalsälven-Ljungan skapades stora sågverksdistrikt.162 Den första ångsågen 

i Ådalen uppfördes 1853 i Sandö. Det fanns sex ångsågar i bruk i Ådalen under början av 

1860-talet och ett sjuttiotal vattendrivna sågar. Framöver skulle de vattendrivna sågarna förlora 

allt mer i betydelse i förmån för de ångdrivna sågarna.163  

 

Inom loppet av ett par år utvecklades en sågverksindustri i nedre Ådalen. En förutsättning för det 

snabba förloppet var närvaron av lokala, ångdrivna älvtransporter. Detta möjliggjorde kontakter 

med omvärlden som aldrig förr.164 Jordbrukssamhället höll på att ersättas av ett 

                                                           
155 Hall 1995, s.43f.  
156 Nationalencyklopedin, sökord; hjulångare.  
157 Hall 1995, s.60.  
158 Ibid. s.77.  
159 Ibid. s.101.  
160 Ibid. s.103.  
161 Ibid. s.122f.  
162 Wik, Harald 1950: Norra Sveriges sågverksindustri från 1800-talets mitt fram till 1937. Stockholm :AB 
Kartografiska institutet, Esselte. s.316.  
163 Stattin 1969, s.61.  
164 Hall 1995, s.31f.  
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industrisamhälle.165 En befolkningsökning blev konsekvensen av industrialiseringen. Efter 

ångsågarnas inträde accelererade tillväxten och inflyttningen ökade.166  

 

Medan världshandeln med sågade varor fortsatte att öka under 1900-talets första decennium 

minskade utrymmet för svenska varor. Detta berodde på konkurrens från Ryssland som började 

få igång sin export och även det finska utbudet ökade.167 Andra delorsaker till tillbakagången var 

att råvaruutbudet av trä började minska och att sågverken fick börja konkurrera med 

pappersmassaindustrin om de råvaror som fanns.168  

 

Vid sekelskiftet fanns ett trettiotal sågar i drift i Ådalen och produktionen nådde rekordnivåer.169 

Härifrån skulle dock trenden börja gå tillbaka. Hela 1920-talet kännetecknades av skiftande 

konjunkturer för skogsföretagen, vilket hade stor inverkan på Ådalen där det egentligen inte 

fanns någon annan industri . Nya mekaniserade fabriksanläggningar anlades och krävde inte 

mycket arbetskraft, vilket bidrog till ökad arbetslöshet.  Många sågar brann vid Ådalen och 

återuppbyggdes aldrig. När den svåra ekonomiska världskrisen slog till 1929 lamslogs Ådalens 

industrier. 170  
 

8.4 Landtransporter tar över 
 

Så småningom utvecklades landtransportnätet. Järnväg fanns färdigbyggd mellan Härnösand och 

Sollefteå 1893. Sju år tidigare hade Sollefteå knutits till stambanenätet.  

 

Detta skulle inte påverka ångbåtstrafiken nämnvärt. Järnvägen hade byggts till söder om älven 

och ångbåtarna hade i realiteten monopol på förbindelserna med den norra älvstranden. Den 

första bron över älven var klar 1885 och var länge ensam i sitt slag. De första tågsätten gick inte 

heller särskilt fort. I en notis ur Västernorrlands Allehanda berättas om att kapten Melinder på 

ångbåten Noraström 1894 brukade köra ikapp med tåget och oftast brukade vinna.171  

 
                                                           
165 Ibid. s.33.  
166 Ibid. s.61.  
167 Nationalencyklopedin, sökord; sågverksindustri. 
168 Wik, s.317.  
169 Hall 1995, s.59.  
170 Ibid. s.106.  
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När bilismen började slå igenom i kombination med att vägnätet förbättrades blev konkurrensen 

från landtransporterna betydligt mer påtaglig. Dessa landtransporter var snabbare, man slapp 

omstigning på vägen och de fungerade även under vintern.172  

 

En upprustning av vägnätet i Ådalen påbörjades under 1930-talet och även en rad brobyggen 

sattes igång.  

 

Eftersom 1930-talet fortskred försämrades det ekonomiska utfallet av ångbåtstrafiken. Satsningar 

gjordes på turism, men de lokala resenärerna uteblev allt mer. Att åka ångbåt längs älven tog för 

lång tid och ett busslinjenät byggdes ut efterhand. Även godstransporter togs över av lastbilar. En 

lång tid hade transporter av mjölkkrukor, mjölsäckar och trälådor spelat en viktig roll för 

ångbåtstrafiken. För köpmännen blev lastbilstransporter ett snabbare och bekvämare alternativ. 

Varorna kom direkt till butiken, vilket gjorde att det inte längre var nödvändigt att lasta om och 

transportera till eller från ångbåtarna.173  

 

Det sista bolaget att bedriva ångbåtstrafik vid den här tiden kallade samtliga delägare till 

bolagsstämma i mars 1940, där styrelsens rekommendation till stämman var att sälja båtarna, 

upphöra med trafiken och upphöra med rederiet. Ur en promemoria av rederiets verkställande 

direktör går följande att läsa som motivering till rekommendationen:  
 

Med hänsyn till det nedslående resultatet av 1939 års verksamhet…måste bolagets ledning slutligen finna sig 

stå inför den situationen, som visserligen var väntad, men som nu gör sig gällande, nämligen ett upphörande 

av bolagets sjötrafik. Den fortgående överflyttningen av persontrafiken till landtransportmedel är påtaglig och 

går ingalunda att hejda, eftersom allmänhetens behov av, samt mak för, snabba lägenheter är 

överhandtagande.174  

 

I övrigt nämns i promemorian andra problem som stigande priser på kol- och vedbränsle samt 

andra förnödenheter och ökade avlöningsanspråk från fartygspersonalen. En satsning på turism 

skulle inte heller räcka till, skriver verkställande direktören.  

 

                                                                                                                                                                                            
171 Hall 1995, s.53.  
172 Ibid. s.92.  
173 Ibid. s.111f.  
174 Ibid. s.122.  
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Stämman hade inga andra alternativ till styrelsens rekommendation och beslöt att följa den. 

Därmed sattes punkt för ångbåtstrafiken på älven.175  

 

8.5 Satsningar på turism 
 

Här nedan följer ett citat från samma promemoria som nämndes här ovan i stycke 8.4: 

 
Att basera sig på turisttrafiken låter sig heller icke göra. Visserligen har denna del av passagerarantalet snarare 

till- än avtagit men så har istället den lokala befolkningen mer och mer uteblivit. Därtill har även bidragit den för 

övrigt sympatiska utflyttningen till sommarstugor, varigenom de traditionella söndagsutflykterna i tidigare år 

med barn och blomma avsevärt beskurits.176 

 

Olika initiativ togs av ångbåtarnas ägare under de sista åren för att finna nya resenärer till 

båtarna, t.ex. försök med trafik till badplatsen Smitingen på Härnön med Noraström. Det gjordes 

också försök med särskilda resor till Ulvöarna. En något ökande turistström kunde här noteras.177 

Fastän en viss framgång kunde märkas så hjälpte inte detta mycket för ångbåtstrafikens fortsatta 

framtid på älven när lokalbefolkningen började svika. Deras reguljära resor utgjorde ryggrad för 

verksamheten,.178  

 

9 Sammanfattande diskussion 
 

I äldre tider spelade Luleälven en viktig roll för kommunikationerna. Den var grund för 

kolonisationen av älvdalens inland och en viktig farled. De naturliga farlederna, i det här fallet 

vatten- och vintervägar, var tillräckliga för att tillgodose näringslivets behov ända in på 1700- och 

1800-talen då sommarlandvägar byggdes och förbättrades. Luleälvens ställning som viktig farled 

bestod dock och ångbåtstrafiken blev en utveckling av älvens vattentransportmöjligheter.  

 

Innan ångbåtstrafiken kom till Luleälven måste man välja mellan två sätt vid transporter i 

älvdalen inåt landet; vattentransport med älvbåtar och landsvägstrafik på dåliga samt ofta 

                                                           
175 Ibid. s.122f.  
176 Ibid. s.122.  
177 Ibid. s.112.  
178 Ibid. s.149.  
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otillräckliga vägar. När ångbåtstrafiken kom till Luleälven hade den avgörande fördelar i 

jämförelse med dessa i form av att det nu blev möjligt att transportera en större volym än tidigare 

och att det gick snabbare än tidigare. Det blir möjligt att tala om ett teknikskifte, trots att de 

tidigare transportvarianterna blev kvar i någon form även efteråt. De viktigare transporterna 

sköttes med ångbåt.  

 

Ångbåtstrafiken kom igång på allvar 1865 för att direkt stödja de kanalarbeten som The Gellivara 

Company bedrev under åren 1864-66. Trafiken kom även att fylla en viktig roll för näringslivet 

vid älven, till stor del bestående av sågverken mellan Heden och Edefors. Trafiken upplevde sin 

höjdpunkt under slutet av 1870-talet och början av 1880-talet då sju ångbåtar var i trafik på älven 

samtidigt.  

 

Efter att järnväg hade byggts mellan Luleå och Gällivare år 1887 inträffade en stagnation för 

ångbåtstrafiken på ett märkbart sätt. Den trafik som fanns mellan Luleå och Råbäcken gick bitvis 

tillbaka innan den försvann kort inpå 1900-talet. Orsak till detta var att järnvägstransporter var 

snabbare samt billigare och därigenom blev det även möjligt att transportera större mängder gods 

än tidigare. Detta visar på ett mönster som gällde allmänt i Europa under 1800-talet.  

 

Som mest kom två ångbåtar att trafikera älven mellan Edefors och Storbacken, vilket blev fallet 

under 1880-talet. Under några år efter 1892 fram till 1913 hände att sträckan var utan ångbåt. 

Efter 1913 upphörde trafiken här.  

 

Ångbåtstrafiken mellan Heden och Edefors var kvar ända till mitten av 1920-talet då den 

explosivt expanderande bilismen blev en alltför svår konkurrent. Transporter med bil hade i det 

här sammanhanget de fördelar som tågen på järnvägarna hade i form av direkta vinster i tid och 

även volym samt pengar. Transporter via järnvägen och bilismen innebar också att man kunde 

genomföra transporter oberoende av om det var vinter eller inte. Detta kunde inte ångbåtstrafiken 

konkurrera med, eftersom älven frös till på vintern och omöjliggjorde vattentransporter. 

Förbättrad transportteknik som gynnade landtransporter konkurrerade således ut ångbåtstrafiken 

genom att den hade avgörande fördelar. 
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Bidragande till att ångbåtstrafiken var kvar så länge mellan Heden-Edefors var att flera sågverk 

fanns längs denna sträcka och fick förnödenheter genom ångbåtarna.  

 

Ångbåtstrafiken på Luleälven konkurrerades således ut av de förbättrade landtransporterna, i 

form av järnvägen och bilismen. Detta markerar inte bara slutet på ångbåtstrafiken utan också 

slutet på Luleälvens ställning som viktig farled. Ångbåtstrafiken på Luleälven utgör ett exempel 

på hur en inre vattenleds betydelse slås ut när utvecklingen skapar behov av och förutsättningar 

för snabbare och kostnadseffektivare transporter.  

 

Ångbåtstrafik etablerades på Ångermanälven under 1830- och 1840-talen. Dessförinnan hade en 

betydande järnhantering bedrivits vid bruk längs älven och då utgjorde mindre båtar, s.k. haxor,  

transportalternativet. Införandet av ångbåtstrafik innebar fördelar i tid och volym i jämförelse 

med de tidigare alternativen. Under en period som omfattade ungefär hundra år transporterade 

ångbåtarna gods och passagerare mellan olika destinationer längs älven, mellan Härnösand och 

Sollefteå.  
 

Antalet sågverk längs älven ökade markant under 1800-talet och en industri utvecklades, vilket 

till stor del berodde på den export av trävaror som bedrevs från Sverige under den här tiden. En 

förutsättning för sågverksindustrins utveckling på älven var en närvaro av lokala ångdrivna 

älvtransporter. In på 1900-talet började sågverksindustrin gå tillbaka och fick svårigheter på 

1920-talet.  

 

Ångbåtstrafiken på Ångermanälven utkonkurrerades genom att landtransporterna förbättrades. 

Fastän järnväg var färdigbyggd mellan Härnösand och Sollefteå 1893 så hade fortfarande 

ångbåtarna i realiteten monopol på transporter över älven p.g.a. brist på broar. Tågresenärer 

gjorde vid detta skede heller inga kännbara tidsvinster, eftersom de första tågsätten inte gick 

särskilt fort. Från och med slutet av 1920-talet innebar konkurrensen från den alltmer utbredda 

bilismen att intäkterna från ångbåtstrafiken minskade. Biltransporter var snabbare och 

lastningsprocessen underlättades för många som beställde gods. Den nedåtgående trenden 

fortsatte under hela 1930-talet och efter 1939 års seglationssäsong upphörde ångbåtstrafiken.  
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Bland de skillnader som går att notera mellan Luleälven och Ångermanälven är att den 

ångbåtstrafik som bedrevs på Ångermanälven var klart mer omfattande. Fler båtar gick i trafik 

under en längre tid. Sågverksindustrin på Ångermanälven var klart större än vad som var fallet på 

Luleälven. Även skillnader i befolkningstal kan urskiljas. Befolkningen var större i 

Västernorrlands län än i Norrbottens län under den aktuella tiden (vilket fortfarande är fallet.)179 

 

Likheter finns också. I båda fallen rör det sig om en älvdal med jordbruk som en viktig näring. 

Sågverken som låg längs älven fyllde en viktig funktion på båda ställena. De geografiska 

förutsättningarna för att bedriva ångbåtstrafik var liknande, om man bortser från att sträckan 

mellan Härnösand och Sollefteå saknade forsar. Bland likheterna märks också att ångbåtstrafiken 

på båda älvarna fick ge vika för förbättrade och moderniserade landtransporter.  

 

För båda älvarna gällde följande: Ångbåtstrafik kommer till älven, vilket innebär modernisering 

av vattentransporterna. Den hålls vid liv genom att den fyller en funktion för de transportbehov 

som finns för människor och näringar längs älven. När landtransporterna förbättras får detta en 

negativ inverkan på ångbåtstrafiken, vilket märks särskilt tydligt i fråga om bilismens genombrott 

och ångbåtarna försvinner.  

 

Några ordförklaringar 
 

pråm: flatbottnad farkost avsedd för transport av gods; vanligen avses en sådan utan egen motor. 

Den enklaste formen av pråm förflyttas genom dragande bogsering med bogserbåt och vajer. 180 

 

restauration: (äldre benämning) enklare restaurang.181  

 

skruvfartyg: äldre benämning på fartyg framdrivet med propellermaskineri.182  

 

ångslup: (äldre benämning) farkost av mindre storlek, avsedd för persontransporter och försedd 

med enkelt , ångdrivet propellermaskineri.183  
                                                           
179 Historisk statistik för Sverige, s.49.  
180 Nationalencyklopedin, sökord: pråm 
181 Svensk Uppslagsbok, sökord: restauration 
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Bilagor 
 

1. Ångbåtstrafiken på Luleälv: Översikt 
Nedanstående tabell är grovt översiktlig och gjord med syfte att underlätta för läsaren vid genomgången av 
ångbåtstrafikens historia. För de exakta åratalen när ångbåtarna var i trafik på älven hänvisas läsaren till 
genomgången av ångbåtstrafiken. Årtalen baseras till stor del på Norrbottens-Kurirens annonsering.  
 
 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 
 
Luleå-Råbäcken: 
 
Engelholm   -- 
Gellivara            ---------------------------------------------- 
Aros                            ---------------------------- 
 
Altersund                      ----                                                                                                         
Axel                                                    ---- 
Najaden         ----      --- 
Svanen                                                                              -- 
Blixten                                             --                                
 
Heden-Edefors: 
 
Hedensfors/Turist----------------------------------------------------------------------- 
Turist                        -----------------      
Edefors                     --------------------------------- 
Primus                     ------------- 
 
Edefors-Storbacken: 
 
Edefors                  ---------------- 
Favourite                                     --------    
Gustaf                                           ----------------- 
Porsifors                                                      ---- 
Storbacken                                                                              -----------   
 
 1860 1870 1880 1890 1900 1910          1920 1930 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                            
182 Nordisk familjebok, sökord: skruvfartyg.  
183 Svensk Uppslagsbok, sökord: ångslup.  
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2. Ångbåtstrafiken på Luleälv: Karta 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartan kommer från Gunnar Hoppes ”Vägarna i Norrbottens län”. Författaren till denna uppsats 

har lagt till stationerna för ångbåtstrafiken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Råbäcken Heden 

Edefors 

Storbacken 

Råbäcken Heden 

Storbacken 

Edefors 
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
 
 
Källor 
 

Norrbottens-Kuriren. Annonser om ångbåtstrafik på Luleälven från nedanstående datum: 

 

1865 22/6 

1866 17/5 

1868 7/5 

1874 12/6 

1878 24/5 

1879 13/6, 8/8 

1885 16/6 

1888 12/8 

1891 30/6 

1892 14/6, 5/7, 2/8 

1893 2/6, 9/6, 13/10 

1894 31/7 

1895 28/6, 31/5 

1896 23/6 

1898 3/6, 9/7 

1899 10/6, 26/7, 9/8 

1900 16/6 

1901 2/8 

1902 25/6 

1903 14/10 

1906 15/6 

1913 1/8 

1918 5/7, 30/8 

1920 9/7 

1923 4/9, 2/10 
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Artiklar i Norrbottens-Kuriren:  

 

24/5-1865 ”Kanalarbetet bedrifwes...” 

7/5-1868 ”Skall ångbåtstrafiken uppåt Lule elf afstanna?” 

22/5-1869 ”Ångbåtstrafiken på Luleå elf” 

27/5-1869 ”Auktionsinrop” 

1/6-1871 ”The New Gellivara Company Limited” 

27/6-1873 ”Besigtningsresa”  

27/6-1873 ”Ångbåtarna Gälliwara och Hedensfors…” 

11/7-1873 ”Lustresa” 

26/8-1892 ”Ny ångbåt på Lule elf” 

9/9-1892 ”En ångbåtsfärd utför skummande forsar” 

13/9-1892 ”Om ångaren Turists färd nerför forsarna” 

31/8-1901 ”Uppför Luleälfven. Resebref af Kyrassier.” 

9/8-1924 ”Turbilen” 

 

Bokföringshandlingar angående vägupprustning vid Heden från 1870-talet. I Hedens 

hembygdsförenings ägo.  

 

Besiktningsrapporter för ångbåtarna Edefors, Turist och Primus samt registreringshandlingar för  

ångbåtarna Gellivara, Aros och Primus från Kungliga Kommerskollegium,  Riksarkivet i 

Stockholm.  

 

Frakt- och passagerarbok för ångbåten Hedensfors i Norrbottens museums ägo.  

 

Bilder på ångbåtarna kommer från Edefors hembygdsförening.  

 

Muntliga källor 
 

Telefonintervju med Arnold Lagerfjärd, Boden den 18 december 2000.  
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