Hjulångaren Aros, pä 1890-talet, efter byte till ljus skrovfärg. Foto i Luleå kommuns arkiv.

Hjulångare i norra
Bottenviken och andra fartyg i linjetrafik där
Av Arne Sundström
Del 2
Start för linjetrafik längs kusten
När järnvägen Gällivare-Luleå blev klar,
för malmtåg 12 mars 1888 och för person
trafik Luleå-Boden 20 augusti 1891, mins
kade behovet av ångbåtsturer på Luleälv
radikalt.
AB Bodträskfors lät därför Aros från mit
ten av juni 1891 göra en tur från Luleå till
Nederkalix och Haparandas uthamn Sal
mis varje lördag. Övriga dagar skötte
ångaren som tidigare turer på Luleälv.
Turen till Salmis tog hela dagen, och ånga
ren återvände därifrån följande morgon.
Aros hade nu genomgått en stor reparation
och bar därefter endast en skorsten.
Gellivara AB valde för sin del att istället
utöka sin älvtrafik genom att utöver Gelli
vara också sätta in sina ångare Prince of
Wales och Concurrent på turer till Grubban. De behövdes ju inte längre i Luleå efter
Altappens brand. Detta sågverk hade vis
serligen byggts upp igen, men nu i David
Hummels regi. Det gick alltså fyra ångare
på denna sträcka, varav tre hjuldrivna.
Detta varade dock inte många veckor.
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Sommaren 1891 stod det nämligen klart att
Gellivara AB inte skulle få sätta igång nå
gon malmbrytning i Gällivare. Därefter
överlät detta företag alla markegendomar
med malmfyndigheter till nybildade, helt
svenskägda AB Gellivare Malmfält. Samma
höst såldes också skogstillgångarna via
David Hummel till AB Bodträskfors, som
därmed också blev ägare till ångaren Gelli
vara.

Kur- och badorten Nordanskär
På de turer Luleå-Salmis som Aros inledde
1891 anlöptes inte bara Nederkalix kyrkby
utan även Nordanskär på en ö utanför
Nederkalix. Där hade den sjuklige dispo
nent Johan August Bergman våren 1888
börjat bygga upp en kurort och badinrätt
ning, från början tänkt att kallas Nordan
skärs Hafskurort. Bergman och hans familj
bildade sedan AB Nordanskär, som tog
över ägandet av ön och uppförde ståtliga
byggnader här, bland annat hotell, kyrka,
badhus, festivitetssalong m m.
Kurorten kunde ändå aldrig konkurrera

med mer välbelägna konkurrenter. Ett sista
hinder som nog helt slog ut verksamheten
var att Norrbottens Sulfat AB 1913 byggde
en sulfatfabrik i Karlsborg. Lukten därifrån
störde nog avsevärt. 1918 såldes allt på
auktion och idag finns bara några husgrun
der kvar.

Nordligaste hjulångaren
År 1891 började den lilla hjulångaren Nord,
Sveriges nordligast använda, turer på den
4,5 mil långa sträckan mellan Vitsaniemi,
M atarengi (nu Övertorneå) och Korva
ovanför de stora forsarna i Torneälv.
Den hade byggts vid Ljunggrens mek
verkstad i Kristianstad för Ångbåtsbolaget
Polcirkeln, var endast 2 fot djupgående och
hade en utväxling på fem till ett från ång
maskinen till sidohjulen. Nord var redan
från början däckad och försågs året därpå
även med en salong. Ekonomin var inte
lysande, och 1893 övertogs ångaren av ett
nytt rederi men fortsatte trafiken åtminsto
ne to m 1900. Vad som sedan hände den är
okänt.
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Nya ägarkonstellationer
Johan August Bergman avled redan i bör
jan av 1889, och i december 1892 dog även
David Hummel. Arvingarna delade sedan
upp aktiestocken så att familjen Bergman
blev huvudägare till AB Bergman, Hummel
& Co, medan familjen Hummel för sin del
övertog de bergmanska aktierna i AB Bodträskfors.
AB Bergman, Hummel & Co sålde där
efter i början av 1893 sin halvpart i Båtskärsnäs ångsåg till konsul Johan Sällström.
Andra hälften ägdes av firman Bergbom,
Svanberg & Co. De omstrukturerade sedan
detta företag som AB Båtskärsnäs 1894, där
AB Bergman, Hummel & Co åter gick in
som delägare.
Nya ångsågar uppfördes sedan av olika
företag på två andra platser i närheten,
Axelsvik och Bergholmen. Kapaciteten på
sågverkssidan var därefter mycket stor, och
man tvingade köpa in mycket timmer från
annat håll.

Byte av hjulångare
Aros fick fortsätta med sina lördagsturer
Luleå-Kalix-Salmis även 1892, men året
därpå gick den åter bara på Luleälv. Linjen
Luleå-Haparanda trafikerades istället som
maren 1893 tre gånger i veckan av en annan
hjulångare, Fänrik Stål. Den var byggd på
Bergsunds mekaniska verkstad för Sollef
teå Nya Ångfartygsbolag 1866 och sedan
dess gått i trafik Sollefteå-Härnösand. Där
hade konkurrensen nu blivit övermäktig.
Utöver Nederkalix kyrkostad gick Fänrik
Stål in till Råneå, Töre och Karlsborg, och
under badsäsongen anlöptes säkerligen
också Nordanskär.

Hjulångaren Haparanda
anskaffas gemensamt
Turerna med Fänrik Stål var ändå bara ett
mellanspel denna sommar. Under hösten

Fänrik Ståhl i Härnösand. Foto från skeppsmäklare Hjalmar Nordéns samling.
1893 diskuterade man nämligen på bolags
stämmorna för de fyra rederier som hade
samsegling Stockholm-Luleå-Haparanda
hur de skulle agera framöver.
Ett förslag var att gemensamt skaffa en
stor ångare för direkttrafik Stockholm Luleå, ett annat att bygga en mindre ångare
för trafik till de mindre orterna mellan
Luleå och Haparanda. Det senare förslaget
vann allmänt gehör. Den 13 oktober 1893
beslöt därför företrädare för Bottniska
Ångfartygs AB, Luleå Ångbåts AB, Hapa
randa Ångfartygs AB och Norrbottens
Ångfartygsbolag att gemensamt bilda ett
nytt rederi och anskaffa en ångare för trafik
till alla hamnar mellan Luleå och Haparan
da. Den skulle också kunna gå upp för
Torneälvs nedersta del Korva ända till
Haparanda inre hamn.
Ångaren m åste därför vara m ycket
grundgående. Idégivarna föreslog att man
borde ha en hjulångare av ungefär samma

typ som den två år gamla hjulångaren Pohjola, vilken tillsammans med Wellamo (ex
Jakob Bagge) skötte trafik längs den fin
ländska kuststräckan mellan Uleåborg och
Torneå.
För att åstadkomma detta bildades ett
nytt rederi, som döptes till Ångfartygsföreningens AB, och en påkostad hjul
ångare beställdes från Bergsunds mek
verkstad, det varv som byggt Pohjola. Den
nya ångaren, som döptes till Haparanda,
var ändå inte en direkt systerbåt utan av
en något moderniserad typ. I början av juni
1894 var den klar för sin provresa. Dess
djupgående var bara 3 fot 4 V 2 tum, och
farten uppgick till 11,7 knop vid en förbruk
ning av 70 kubikfots barrved som bränsle.
Haparanda avgick så norrut för att vara
framme i Haparanda till midsommaren.
Tyvärr gav babords hjul upp mellan Töre
och Kalix, sedan ångaren törnat mot ett
pålverk i Stockholm. Ångaren reparerades
provisoriskt i Karlsborg, men det hjälpte
inte.
Efter en ytterligare justerin g kunde
Haparanda ändå 7 juli 1894 annonsera tre
turer i veckan Luleå-Haparanda och vice
versa via Råneå, Töre, Kalix och Seskarö.
Som befälhavare hade man engagerat kap
ten Claes Wedholm, som året innan fört
Fänrik Stål på samma trad, men året därpå
byttes han ut mot Aros förre befälhavare
Ernst Fredrik Furtenbach.

Tillägg på Seskarö

Hjulångaren Pohjola, en förebild för Haparanda. Foto från Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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Av de platser som Haparanda anlöpte be
rättade jag en del om Råneå, Töre, Neder
kalix och Karlsborg i artikeln om linjetra
fiken söderifrån till norra Bottenviken.
Två nya platser som ångaren gick till var
Båtskärsnäs på fastlandet samt Granvik och
Sandvik på ön Seskarö. De senare anlöptes
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Wellamo ex Jacob Bagge i Uleåborg. Foto från Museiverket, Helsingfors.
redan första året, och Båtskärsnäs verkar
ha tillkommit 1895. Samtidigt tycks ånga
ren ha slutat anlöpa Töre.
Av de två hamnarna på ön Seskarö var
Sandvik en plats där bröderna Leonard och
Robert Sandberg från Övertorneå år 1892
återuppfört en ångsåg, som flyttats hit från
Roskola vid Torneälv där den ursprung
ligen anlagts av deras far Gustav Adolf
Sandberg.
Även Granviks ångsåg hade ett ursprung
från Torne älv. Dess maskineri kom näm
ligen från sågen i Svanstein och flyttades
hit 1895.

Nysatsningar och samgående
Vid Båtskärsnäs hade som redan nämnts
den gamla ångsågen rustats upp ordentligt
och drevs från 1894 som AB Båtskärsnäs.
Här användes som redan nämnts från 1888
hjulångaren Salmi. Den kompletterades av
den hjulångare som ursprungligen hette
Ehrenstrahl och nu kallades Nils Sture,
från 1894 med propellerdrivna Edith från
Oskarshamn och från 1897 även av hjuldrivna Prince of Wales.
Det var ändå inget emot vad storföre
taget AB Bergman, Hummel & Co skaffade
sig. Denna trävaruindustri, som nu var den

Denna bild av Haparanda på slip visar ångarens extrema grundgående. Foto från Norrbottens mu
seum.
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dominerande i Norrbotten, ägde 1893 åtta
bogserångare och 78 pråmar för verksam
heten vid Kalix älv. Ytterligare en bogserare
anskaffades både 1895 och 1896, och 1899
disponerade man över 12 bogserare och 104
pråmar. År 1900 såldes dock de gamla hjul
ångarna Risö och Castor, och man lät istäl
let nybygga den tidsenliga Karlsborg vid
W Lindbergs Verkstads- och Varfs AB.
År 1902 beslöt ägarna till AB Bodträskfors, Carl Palmgrens Trävaru AB i Luleå,
AB Bergman, Hummel & Co och Seskar
Trävaru AB så att gå samman och bilda
Nordiska Trävaru AB, med ett aktiekapital
på 10,4 miljoner kronor.
Initiativtagare var den driftige gross
handlaren William Olsson. Han hade 1898
tagit över halva aktiestocken i AB Bergman,
Hummel & Co, genomförde året därpå en
upprustning av Bröderna Sandbergs ång
såg på Seskarö genom Seskar Trävaru AB
och hade med lån från Wallenbergs även
förvärvat aktiemajoriteten i AB Bodträskfors.
Även AB Bodträskfors hade före sam
gåendet börjat sälja ut sina gamla bogser
ångare. År 1901 användes Aros endast i
fraktfart mellan Nederkalix och Karlsborg,
och i februari 1902 såldes den till Gustaf
Groth i Nederkalix. I juni samma år över
togs Gellivara av Gustaf Jonsson i Töre, i
bägge fallen för att användas för bogseringar. Försäljningen av Aros var kanske
något förhastad, ty året därpå fick denna
ångare Nordiska Trävaru AB som ägare.

Victoria första konkurrenten
Det dröjde inte många år efter Haparandas
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Hjulångaren Haparanda i full fart. Observera den extra styrpulpeten på styrhyttstaket. Sjöhistoriska museets arkiv.

premiärår 1894 till dess det visade sig
medtävlare på delar av sträckan Luleå-Haparanda.
I augusti 1897 inköpte disponenten J.G.
Bergström vid Bergholmens Angsågs AB i
Nederkalix passagerarångaren Victoria (ex
Norra Ådalen). Den hade byggts vid Berg
sunds mekaniska verkstad 1876 för Resele
Ångbåts AB för trafik på Ångermanälven
men övertogs 1881 av Boteå Ångbåts AB
och året därpå av sjökapten Nils Olof Berlin
i Härnösand. Han förlängde ångarens
skrov från 20 till 23,9 meter, gav den ny

inredning och döpte om den till Victoria
efter Sveriges nya kronprinsessa. Något år
därefter blev bankdirektör Hampus Arnell
dess ägare och efter hans död de nio ar
vingarna.
Bergström tänkte först använda den för
lokal trafik men sålde istället den våren
1898 till ångbåtsbefälhavaren Axel Petters
son i Luleå. Denne lät ångaren genomgå
en ny genomgripande ombyggnad och
döpte om den till Kurir, eftersom det redan
fanns två andra ångare med namnet Vic
toria i staden, och började först trafik med

Ångaren Kurir ex Victoria, ex Norra Ådalen. Fotoarkiv: Luleå kommun.
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den Luleå-Råneå-Törefors. Efter några
veckor förlängdes turerna till Kalix, dit den
sedan gick tre gånger i veckan.

Fler konkurrenter
Sommaren 1898 gjorde även den större
ångaren Alfa ex Medevi ex Tjust ex Baltic
ex Norra Öland en del turer Luleå-Nordanskär-Nederkalix kyrkostad men skötte
för övrigt mest trafik Luleå-Uleåborg. Alfa
slutade sedan gå i sådan lokal kusttrafik,
men Kurir fortsatte sina turer Luleå-Kalix.
Haparandas rederi förstod att man måste
svara på utmaningarna och köpte i augusti
1900 in hjulångaren Ådalen från Härnö
sand. Den var byggd 1875 vid Motala Varf
i Norrköping och var 104 fot lång och 18
fot bred på spant. Ådalen sattes genast i
trafik mellan Kalix och Haparanda via
Båtskärsnäs, Granvik och Sandvik, med en
tur från Kalix varje morgon och tillbaka
samma eftermiddag. Befälhavare var Johan
F red rik Sundbaum , som snabbt blev
mycket populär bland resenärerna.
År 1901 skärptes konkurrensen ytterliga
re. Den fd engelska ånglustjakten Laine,
som tillhörde AB Bergman & Hummel &
Co, insattes i början av sommaren mellan
Luleå och Salmis tre dagar i veckan via
Karlsborg, Kalix, Båtskärsnäs och Seskarö.
Detta försök varade dock inte länge.
Samma år ökade Kurir också sin trafik
och gick tre dagar i veckan Luleå-Råneå
tor, tre dagar Luleå-Töre to r men fortsatte
inte till Nederkalix. Den var därmed inte
lika mycket en konkurrent till Haparanda.
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Sommaren 1902 upphörde så. Kurir helt
med sina turer norrut och insattes istället
från Luleå ner till Piteå den nyöppnade inre
vägen.
Från detta år fick Ådalen alternera med
Haparanda på hela sträckan Luleå-Haparanda, där det alltså nu gick dagliga turer.
Det var därvid enbart Haparanda som anlöpte Råneå och bara Ådalen som gick in
till Töre.
Två år senare, 1904, dök det upp ytterli
gare en konkurrent. Kapten John Emilius
Eriksson i Kalix hade då köpt in den gamla
hjulångaren Gellivara och lät den göra
turer Luleå-T öre-N ederkalix-Båtskärsnäs
to r tre gånger i veckan. Samma höst sjönk
den emellertid vid varvet i Luleå.
Den 3 juni 1905 köpte John Eriksson
därför in den norska propellerångaren
Svelvik, döpte om den till Express och sat
te in den på turer Piteå-Luleå-Råneå-TöreKalix-Båtskärsnäs-Seskarö-Salmis. Denna
ångare var byggd i Stettin 1875 och hade i

många år som Moss gått Kristiania (Oslo)Moss och från 1896 som Svelvik DrobakRodtangen-Svelvik men hade nu fått över
tas av långivaren Svelvik Sparebank.
Detta nya försök gick inte mycket bättre,
och 14 mars 1906 såldes allt på exekutiv
auktion. Enligt en tidningsuppgift skulle
Express övertas av en redare i Uppsala,
men detta blev nog inte av. Ångaren an
vändes inte mer utan skrotades 1910. Vad
som hände Gellivara är inte helt klart, men
troligen blev även den nedskrotad.

Lokalrederi i Haparanda
Även i andra änden av traden blev det
konkurrens, i och med att Seskarö blev ett
viktigt resmål.
När stadsstyrelsen i Haparanda år 1873
gjorde en utfärd dit med ångaren Risö för
att besiktiga den skog på ön som staden
ägde hade man hade också tagit med andra
lustresande. De fick vara med om en an
genäm dag med sång och lek i det gröna,

men någon upprepning av resan verkar
inte ha blivit av.
På 1890-talet upptäckte emellertid åt
skilliga i Haparanda att Seskarö inte bara
fått livliga träindustrier utan att ön också
var ett fint utfärdsmål, där de kunde "njuta
landtlifvets lugn och andas in hafsluft", för
att citera Haparandabladet 15 juni 1898.
Haparanda gick ändå dit bara varannan
dag, och hennes ankomst- och avgångs
tider passade inte alls för de som vistades
på ön men ville in till staden på morgonen
och ut på eftermiddagen.
Två luleåbor, John Sandberg och Carl
Gustaf Norberg satte därför in ångslupen
Idun på morgonturer från Seskaröhamnama Granvik och Sandvik in till Haparan
da och åter samma eftermiddag. Denna
slup hette egentligen Ekoln II och var
byggd 1867 vid Kristiansands mek verk
stad i Norge som Rap. Den hade inköpts
till Sverige 1876 via en mäklare i Göteborg
och bar här först namnen Rapp, Penning
by, Örn och Delfin. Idun/Ekoln II såldes
dock redan 1899 till Carl Emil Nordberg i
Luleå och fick nya uppgifter där.
Istället bildade en grupp Haparandabor
med postm ästaren A.E. Lundin, gross
handlaren G.E. Holmström och sjökapten
Alfred Oskar Nordberg i spetsen ett nytt
rederi, Ångbåts AB Tärnan. Tärnan blev
också det nya namnet på ångslupen Brage,
från början byggd vid Oskarshamns mek
verkstad 1893 för ett bolag i Figeholm, som
man nu köpte in från Ångbåts AB Ena i
Enköping och våren 1899 satte in i trafik
Seskarö-H aparanda. Behovet verkade
stort, och året därpå utökade Tärnan sitt
trafikom råde genom att gå vidare till
Båtskärsnäs på en av veckans turer.
I februari 1901 inköpte Ångbåts AB Tär
nan så den något större ångslupen ÖsterNerike, byggd vid Kristinehamns mek
verkstad 1896, från Örebro Ångslups AB
och lät henne överta namnet Tärnan. Före
gångaren omdöptes tillfälligt till Falken
men hann nog inte göra några turer under
detta namn.
I maj 1901 såldes den nämligen till Ny
länder & Castren i Kemi och sattes in på
turer mellan Kemi och Torneå som Tornio.
Ångaren var visserligen inte stor men
lyckade ändå ta hand om en del av den
trafik, som hjulångarna Wellamo och Pohjola tidigare ensamma skött. Tillsammans
med konkurrensen från järnvägen med
förde detta att dessa hjulångare flyttades
bort härifrån 1902 respektive 1903.
Tornio fanns sedan kvar i Kemi i många
år. På 1940-talet tillhörde den A. Tuppurainen, ombyggdes till bogserbåt, övertogs så
av Pajarinrannan Saha OY och omdöptes
till Pajari men pannbesiktigades sista
gången 1944.

Ångslupen Ekoln II i Luleå. Foto från Norrbottens museum.
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Ångaren Östemerike i Örebro. Foto ur KG Matssons samling, Sjöhistoriska
museet.

Turer ända till Kalix
Med den nyanskaffade ångaren kunde
Ångbåts AB Tärnan utsträcka sin trafik till
K arlsborg och N ederkalix alla dagar.
Vintern 1901/02 byggdes Tärnan så om
helt vid Karlsviks mekaniska verkstad i
Luleå. Den fick då en helt ny botten och
överbyggnad, där de stor glasventilerna i
akterdelen tagits bort och ersatts med plåt
i spant och små runda ventiler, vilket gjorde
ångaren mer sjöduglig. Däcket hade också
höjts, och en ny salong och hytter hade
inretts.
Turlistan för Tärnan var upplagd så att
den gick in från Nederkalix till Haparanda
varje morgon via Karlsborg, Båtskärsnäs,
Granvik, Sandvik och Salmis och tillbaka
på eftermiddagen. Den anlöpte nu även
Axelsvik på vissa turer.
Tärnan fick ändå inte vara helt ensam om
lokaltrafiken Haparanda-Seskarö. Den lilla
Aura, byggd 1905 på Bergmans mek verk
stad i Sundsvall, insattes detta år av Albert
Oskar Nordberg på denna sträcka. Den
övertogs senare av Nils Petter Wikman
men användes följande år mest bara för
uthyrningar.

Nya försök i väster
År 1908 var sista året som två hjulångare,
Haparanda och Ådalen, gick Luleå-Haparanda.
Konjunkturen på trävarum arknaden
hade länge varit vikande. Nordiska Trä
vara AB drabbades 1906 av en förlust på
mer än 300000 kr, och resultatet försäm
rades sedan så att koncernen 1907 omvand
lades till Baltiska Trävara AB. Detta företag
leda ner driften i Granvik och sålde Sand
viks ångsåg, men bägge kom sedan åter i
gång. Även AB Båtskärsnäs gick dåligt och
rekonstruerades 1909 till Kalix Trävara AB,
delvis med samma ägare.
Ådalen såldes i början av 1909 till Skel
lefteå, och Å ngfartygsföreningens AB
beslöt att tjänsten som befälhavare på Ha
paranda inte automatiskt skulle tillfalla
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Vykort av ångaren Tomio ex Falken ex Tärnan ex Brage, troligen i Kemi.

dess förutvarande kapten, E.F. Furtenbach.
Man annonserade ut tjänsten och antog
sedan istället Johan Fredrik Sundbaum,
som tidigare fört Ådalen.
Kapten Furtenbach fick därför söka sig
andra uppgifter och tog upp förhandlingar
med Oskarshamns Ångfartygs AB om att
köpa in dess ångare Borgholm. Han lycka
des också få en rad intressenter i Luleå och
platser vid kusten norr därom att i mars
april 1909 teckna aktier i "Rederi AB Polstjernan", som skulle "överta den ångare
som i vinter inköpts av kapten Furten
bach". Kanske fick man inte tillräckligt
många aktier tecknade - någon verksamhet
startade detta rederi aldrig, och Borgholm
hade för övrigt redan istället sålts till Skär
gårds AB i Norrköping för att sättas in
Norrköping-Valdemarsvik.
Denna trad hade 1908 trafikerats av den
gamla Skärgården (ex Turisten ex Sigrid
ex Garibaldi ex Tykö), byggd på William
Lindbergs verkstad i Stockholm 1860. Den
var ursprungligen beställd av ett finländskt
rederi men kom istället att göra tjänst på
Mälaren, sedan till Norrtälje och från 1891
Göteborg-Åkersvass på Göta älv som Tu
risten. Den tillhörde nu grosshandlare
Frans Blom i Norrköping.
För att få någon trafik till stånd och arbete
för egen del hyrde Furtenbach från 1909

sedan denna Skärgården. Första somma
ren lät han den gå Luleå-R ån eå-T öreKalix, och 1910 fick den istället göra dagliga
turer Råneå-Luleå-Råneå.

Haparanda byter ägare
Ångaren Haparandas rederi kunde inte
fortsätta sin verksamhet. Man hade stora
obetalda skulder från köpet av Ådalen, och
de rederier som stod bakom Ångfartygs
föreningens AB skulle snart börja förhandla
om att gå upp i Stockholms Rederi AB Svea.
Haparanda utbjöds därför på auktion 2
april 1910 och såldes för 35 000 kr till firman
L G Liljebäck i Haparanda. Tillsammans
med andra intressenter bildade detta före
tag nu Trafik AB Haparanda, och i juni 1910
kunde Haparanda åter sättas in i trafik.
Kanske som en hämnd ordnade man från
1911 så att Haparanda anlände till Luleå i
god tid innan expresståget därifrån avgick
söderut, vilket noga påpekades i annon
serna för ångaren. Det var alltså inte längre
självklart att resenärerna skulle fortsätta
sjövägen söderut.

Tärnan får Seskarö-konkurrens
Även Ångbåts AB Tärnan mötte en konkur
rent. I mars 1912 tog nämligen fem Seskaröbor initiativ till ett nytt ångbåtsbolag. Skälet
var kanske att styrelsen för Tärnans rederi

Tärnan ex Ö stem e
rik e efter ombygg
naden vintern 19011902. Okänd fotograf.
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satt i Haparanda och inte verkade bry sig
om önskemål från utomstående. Det nya
rederiet skulle ha en bred uppslutning, och
priset för aktierna i det nya rederiet, som
döptes till Ångbåts AB Seskarö, sattes där
för till det låga värdet 10 kronor.
Man fick också en stor del av de boende
på Seskarö att teckna sig för en eller flera
aktier. Tillsammans blev det 1372 aktier,
men tillsammans gav detta bara 13 720 kr i
aktiekapital. Det gick ändå att låna en del
därutöver i Haparanda Sparbank, och på
konstituerande bolagsstämman 8 maj 1912
beslöt Ångbåts AB Seskarö att för högst
21000 kr köpa in den utbjudna ångaren
Nya Kinda, som gått i trafik på Kinda ka
nal. Den var byggd på Mälarvarvet i Stock
holm 1896, hade en maskin på 110 ind.hk
från Atlas Mek Verkstad och fick ta 110 pas
sagerare i inre kustfart.
Den 7 juni 1912 anlände Seskarö, som
ångaren omdöpts till, till Haparanda och
blev mycket uppmärksammad. Flera und
rade ändå hur den flatbottnade ångaren
skulle kunna klara sig i svår sjö. Rederi
ledningen valde nu att låta Seskarö följa
exakt samma turlista som Tärnan, med av
gång från Nederkalix kyrkostad varje mor
gon kl 3.30 och återfärd från Haparanda kl
14 via en rad mellanliggande stationer.
Det blev därför tillfälle till hård kappkörning, då de två ångarna i full fart sam
tidigt skulle gå ut genom Torneälvs smala
passage vid Korva och det bara var några
tiotal meter mellan dem. Konkurrensen
fortsatte på samma sätt 1913, men våren
1914 kom rederierna överens om att istället
sköta samtrafik. En av båtarna avgick då
varje morgon från Haparanda till Neder
kalix och tillbaka på eftermiddagen, och

Nya Kinda pä Kinda kanal vid Hamra. Ur Bertil Söderbergs arkiv.
den andra avgick varje morgon från Neder
kalix till Haparanda och tillbaka på efter
middagen Var tredje vecka skiftade man
schema. Till saken hör att det var två bröder
Johansson som förde varsin av Tärnan och
Seskarö.
De första trafikåren för Seskarö gick med
förlust, och första och sista året trafiken
gick med vinst var 1914. Den var ändå
mindre än förlusten året därpå, och den
följande vintern var det dags för lyftning
och prov av ångpannan. Ångmaskinen be
hövde också repareras.
På en extra bolagsstämma 31 januari 1916

beslöt Ångbåts AB Seskarö därför att sälja
Seskarö till sjökapten Wiktor Andersson i
Holmsund för 13 000 kr, ungefär hälften av
dess bokförda belopp.
Denne lät bygga om ångaren kraftigt, så
att den kunde användas som bogserbåt.
Ångpannan och maskinen som tidigare
varit placerad i fartygets akter flyttades 1,8
meter föröver vintern 1917. Kölen samt
pann- och maskinbäddar förnyades också.
En kort tid fick den nyskapade bogserångaren nog heta Bore, såldes så till Bogseringsbolaget Bore i Söderhamn och fick hösten
1919 tillfälligt rycka in i passagerartrafik
vid Sundsvall som Nord.
Detta namn fick fartyget behålla både
som bogserare och sedan det under 1930talet byggts om till lastmotorfartyg. År 1938
inköptes det av Fortifikationen i Vaxholm
och användes för olika ändamål, bl a 1954
som betongblandare. Senare blev Nord åter
civil och fanns kvar in på 1970-talet.

Slutet för Skärgården

Nord ex Seskarö ex Nya Kinda vid Lännersta 11 maj 1971. Foto Arne Sundström.
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Konkurrensen i väster från ångaren Skär
gården hade fortsatt och i viss mån för
stärkts. År 1911 hade Furtenbach nämligen
valt att låta Skärgården göra varannandagsturer från Luleå till Råneå, Töre, Karls
borg, Kalix och Båtskärsnäs, dit ångaren
anlände först följande morgon. På efter
middagen återvände den till Luleå.
I maj 1912 hade lånetiden för Skärgården
gått ut, men kapten Furtenbach fick sin 21årige son, folkskolläraren Ernst Gustaf Fur
tenbach att gå in som ny ägare till ångaren.
Även detta år gick den i trafik norrut från
Luleå men vände då vanligen vid Karls
borg, och 1913 annonserade man att Skär
37

gården vid behov kunde fortsätta ända till
Seskarö.
År 1914 annonserades däremot enbart
turer med gods till Töre och Kalix och nå
gon lustresa, men året därefter torrsattes
Skärgården och godkändes även för inre
kustfart. Den började nu göra turer över
Bottenviken till Kemi.
Furtenbachs ekonomi var nog ändå inte
den bästa, och i april 1916 övertogs ångaren
av Atle Burman i Luleå. Även detta år
annonserade Skärgården turer med frakt
gods Luleå-Kemi, nu med kapten K.A. Jo
hansson som befälhavare, men det utvid
gade sjökriget gjorde nog att man senare
under sommaren gav upp denna trafik.
Skärgården fick istället göra fraktturer till
Råneå och Töre, och detta fortsatte även
1917.
Våren 1918 togs Skärgården åter upp på
land och förklarades då vara icke sjövärdig,
med ruttna däck och rostiga spant och
plåtar. Den såldes ändå till en grosshand
lare från Sundsvall, Carl Eriksson, men när
denne blev varse bristerna beslöt han att
istället skrota ner ångaren, vilket inleddes
den 18 oktober.

Tärnan byts ut mot Falken
Trots konkurrensen från den mer välutrus
tade Seskarö hade Tärnan fortsatte sin tra
fik, och från 1916 var ångaren ensam i öster.
I bolagshandlingarna för 1918 rapporte
rades dock att ångaren inte skulle få förnyat
sjövärdighetscertifikat utan vidlyftiga
ändringar. Ångbåts AB Tärnan sålde därför
6 november 1918 Tärnan till en av sina
stora aktieägare, direktör Sven Unander i
Haparanda, för 40 000 kr. Istället köpte man

Falken i Randers ca 1910. Okänd fotograf.

1 april 1919 in ångaren Falken från Hel
singborg för 78 000 kr.
Denna ångare var byggd på Georg Seebecks varv i Geestemiinde 1894. Den hette
troligen först Volapuk II (se Båtologen 400), gick därefter 1904 i trafik på Rhen som
Falke och köptes i april 1905 in av Randers
Fjorddampskibsselskab, som döpte om
ångaren till Falken. År 1913 övertogs den
av sin kapten Niels Juel Nielsen. Han sålde
därefter ångaren 7 maj 1918 till C.G. Carlström i Helsingborg, som lät den göra en
del turer Helsingborg-Viken-Mölle. Trafi

ken gick nog inte så bra, och Falken är
bortglömd i alla böcker om ångbåtstrafiken
vid Helsingborg.
Falken fick nu överta Tärnans gamla
trafik, med avgång tidigt varje morgon från
Nederkalix.

Ny konkurrens
År 1915 satte Sveabolaget in en riktig kust
ångare, Elias Sehlstedt, på traden LuleåSalmis via Råneå, Töre, Nederkalix, Karls
borg, Båtskärsnäs och Seskarö med tre turer
i veckan, i samtrafik med sina andra norr-

Ångarna Sollefteå och Kurir på lustresa ca 1920. Foto från Norrbottens museum.
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landsångare. Om detta var en hämnd för
att Haparanda valt att samarbeta med SJ
är oklart, men försöket pågick bara till
första juli året därpå.
En annan konkurrent började på hösten
1919 turer på den långa sträckan PiteåLuleå-Haparanda, via Kalix, Karlsborg och
Båtskärsnäs. Det var ångaren Sollefteå (ex
Hellgum), byggd på William Lindbergs
mek verkstad 1875, som det nybildade
Piteå Rederi AB köpt in från HernösandSollefteå Ångbåts AB. Den var grundgåen
de och rätt snabb och passade därför bra
för alla delar av denna långa trad.
På våren 1920 inledde Sollefteå trafik
säsongen med turer Piteå-Luleå inre vägen
men gick på grund vid inloppet till Piteå
den 23 maj, varvid botten revs upp under
maskinrummet. Ångaren måste därför tas
upp på slip för en rejäl reparation. Vetera
nen på denna trad Kurir fick ändå inte vara
utan konkurrens ens detta år. I juli 1920
insattes nämligen den upprustade Tärnan
på turer Luleå-Piteå.
Våren 1921 fick Tärnan och Kurir ändå
samma ägare, Axel Petterssons änkefru
Maria Kristina Pettersson. Hon hade efter
mannens död 1911 fått överta Kurir, efter
som det i hans testamente stod att hon
skulle få behålla boet orubbat. Sonen Axel
tillträdde också som befälhavare ombord.
Tärnan och Kurir skötte sedan gemensamt
trafik Luleå-Piteå, varvid en av ångarna
avgick från respektive plats varje morgon
kl 7 och på eftermiddagen kl 16.
Piteå Rederi AB valde för sin del att trots
sitt namn avstå från resor med Piteå som
utgångspunkt sommaren 1921. Istället fick
Sollefteå gå från Kalix till Luleå to r två
dagar i veckan och från Kalix till Haparan
da to r via Karlsborg, Båtskärsnäs och Seskarö fem dagar i veckan. Den konkurrerade
därmed med både Falken och hjulångaren
Haparanda.
Sommaren 1921 drabbades sågverks
industrin av en svår depression, och flera
av sågverken i denna del av landet ställde
in sin verksamhet från mitten av juli. Detta
påverkade förstås ångbåtstrafikens ekono
mi, och särskilt godsmängderna minskade
kraftigt.
För Tärnan verkar detta ha varit sista året
med reguljär trafik, och ångaren ändrades
senare till bogserare. Den fanns kvar till
1961. Även Sollefteå utbjöds till salu 1921,
först för 140 000 kr, det belopp som den var
intecknad till, sedan till 110000 kr men
likaså utan resultat. Piteå Rederi AB för
sökte nog hitta köpare för ångaren även
1922, men under tiden fick Sollefteå göra
två turer i veckan Luleå-Haparanda via
Kalix, Karlsborg, Båtskärsnäs och Seskarö.
Sedan tvingades rederiet gå i likvidation.
Ångaren låg upplagd 1923 och såldes våren
1924 till en köpare i Torneå, där den om
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Ångaren Primus ex Clara. Okänd fotograf.
döptes till Pohjola och insattes på traden
Kemi-Torneå.
Ångaren Kurir gav däremot inte upp.
1922-1924 fick den göra någon tur från
Luleå till Råneå och Töre varje vecka, vid
sidan av trafiken till Piteå. Kurir återgick
därefter 1925 till att enbart sköta trafik
Luleå-Piteå och hade passagerarcertifikat
to m 1928.

Kris i öster
Ångbåts AB Tärnan i Haparanda drabba
des sedan av flera nya motgångar. Redan
1920 var ett förlustår, och trots att man
försökte m inska driftskostnaderna för
ångaren Falken genom att rusta upp dess
maskineri på Ruona mek verkstad i Brahestad i Finland gick det inte mycket bättre
1921 som följd av krisen på trävarumark
naden. Intäkterna gick ner med en tredje
del, och 1922 minskade de ytterligare.
Trafikåret 1923 gav faktiskt en vinst på
269 kr 66 öre, men 1924 blev så dåligt att
rederiet på en extra bolagsstämma 18 maj
1925 beslöt gå i konkurs och sälja ångaren.
Via Haparanda Sparbank övertogs Falken
så den 27 januari 1926 av Fritz E. Olsson
och Jakob Mäkelä i Alatornio i Finland, som
döpte om ångaren till Ukko och ändrade
den till bogserare. År 1937 köptes Ukko till
OY Silika AB nära Kuopio och såldes 1941
vidare till Kymmene AB som gav den nam
net Halla XIX. Skrotad på 1960-talet.

Ett nytt försök
Det sköttes nog inga trafik på Falkens gam
la trad 1925, utöver de som hjulångaren
Haparanda skötte hela vägen Luleå - Ha
paranda, men året därpå insattes på en
delsträcka härav den lilla ångaren Primus
(ex Clara). Den var byggd på Oskarshamns
mek verkstad 1879 och hade från början

trafikerat Klarälven, därefter Faxälven och
senast en sträcka av Luleälv. Där hade den
blivit överflödig och gjorde sedan en spän
nande resa nerför forsarna fram till Luleå,
där ångbåtsredaren Frans Gustaf Holm
ström övertog Primus.
I början av juli 1926 insattes ångaren på
turer från Leppäniemi och Sandvik på
Seskarö till Haparanda, via öarna Hanhinkari och Santasaari vid Torneälvs utlopp,
med Haparandas förre kapten Sven Oskar
Johansson som befälhavare. Trafik AB
Haparanda hade nämligen minskat löne
förmånerna på denna ångare, och det ställ
de han inte upp på.
Trafiken verkar ändå bara ha pågått detta
år, och Primus utrangerades och avfördes
i varje fall 1929. Då återstod bara skrovet
av ångaren.

Sista trafiken med Haparanda
Under alla dessa år fortsatte hjulångaren
Haparanda sin trafik mellan Luleå och Ha
paranda via Karlsborg, Nederkalix, Båt
skärsnäs och Seskarö, där tilläggsplatserna
på slutet var Leppäniemi och Sandvik, med
tre turer i veckan i varje riktning trots att
järnvägen från Boden till Haparanda 1918
öppnats för allmän trafik.
Liksom för flera av de andra ångarna var
1921 ett krisår, då fraktintäkterna halve
rades och man drabbades av en förlust på
10 779 kr 72 öre. Det gick sedan åter bra för
Haparanda, med bara en liten förlust 1925
som undantag. I februari 1928 hölls dock
en extra bolagsstämma för att avgöra om
ångaren skulle säljas, sedan sista sågen på
Seskarö lagts ner, men man beslöt fortsätta.
Trafiken gick också bra, kanske en följd av
att det inte gick någon annan ångare KalixHaparanda, men därefter följde två förlust
år.
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Haparanda är ännu ifart som Nordanvind. Jämför fotot på sidorna 33 och 34 . Foto Bernt Fogelberg
den 22 maj 1991.

Trafik AB Haparanda gav sedan upp, och
sista året det gjordes turer med Haparanda
- landets sista hjulångare i trafik - var
därför 1930. Den låg sedan upplagd vid
Seskarö i tre år och såldes därefter till
Finland för att byggas om till pråm.
Så blev inte fallet. Man gjorde istället om
skrovet till propellerdrivet lastmotorfartyg,
som sedan fick heta Kaj ava. Den återkom
på 1940-talet till Sverige, där veteranen
ännu går i trafik som Nordanvind i Stock
holmsområdet.

Ett tappert försök med Kurir
Ångaren Kurir, som sedan 1898 tillhört
först sjökapten Axel Pettersson i Luleå och
därefter hans änka Maria Kristina, såldes
efter hennes död 1932 till ett partrederi i
Kalix med Karl Jansson på Risön som
huvudredare. Då hade ångaren legat upp
lagd i tre år.
Karl Jansson skrev i maj 1933 till Fartygsinspektionen och berättade att man under
det år som gått sedan köpet av Kurir hade
lättat och reparerat ångpannan och bytt 16
skrovplåtar, som varit i dåligt skick. Nu
tänkte rederiet på prov sätta in Kurir i
passagerartrafikLuleå-Kalix-HaparandaKemi, där det sedan Haparanda och andra
kustbåtar slutat gå inte fanns någon trafik.
För att detta skulle vara möjligt krävdes
dock att man fick dispens från kraven på
bostadsutrymmena ombord för besätt
ningen. Den skulle näm ligen bo iland
nattetid.
Fartygsinspektionen förstod inte att re
deriet behövde ett svar innan trafiksä
songen skulle börja och svarade varken ja
eller nej på begäran förrän i slutet av okto
ber. Då fick man dispens, men Karl Jansson
och de andra i rederiet hade tröttnat och
inlett förhandlingar om att sälja Kurir till
Finland. Detta blev dock inte av. Ångaren
började istället användas som bogserare,
men 1936 lades den upp vid Risön. Då hade
Hilding och Tycko Öhlund på Storön över
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tagit ångaren för 700 kr. De planerade
ändra den till motorpråm, men detta blev
inte av. Till slut köptes skrovet av Kurir av
J Waltari i Haparanda, fylldes med sten och
sänktes som vågbrytare vid Säivis sågverk,
på fastlandet nära Seskarö.

Fortsatta öden för
hjulångarna
Här är en sammanställning av de fortsatta
ödena för de hjulångare som här om
nämnts.
Aros, reg nr 2755, såldes i oktober 1908
av Nordiska Trävaru AB till Rolf Burman i
Luleå och degraderades till pråm. Den
övertogs 1912 av Atle Burman men såldes
samma år, först till kapten Scherman i
Umeå och sedan till Lappvik Kalk-SandTegel AB i Ekenäs. På senhösten 1916 in
köptes Aros av Petter Forsström i Lojo
tillsammans med bl a bogserbåten Appendix och övertogs 1917 av Karl Forsström
AB i Finby. Den 15 juni 1918 sjönk Aros på
djupt vatten utanför Rysskär i närheten av
Helsingfors och avfördes som förlist.
Castor (ex Roslagen), reg nr 3089, var
1890-1896 registrerad i Torneå med Anders
K urt som ägare m en blev sedan åter
svensk. Såldes 1900 av AB Bergman, Hummel & Co till C H Kjerling i Sundsvall,
förbyggdes 1901 till propellerångfartyg och
fick Rederi AB Castor som ägare. Den gick
sedan där som last- och passagerarfartyg
till 1912, då Castor såldes till Gustaf Svan
ljung i Vasa i Finland. Tillhörde från 1916
Gustaf Westerlund i Helsingfors och var i
juli 1918 bl a över till Stockholm med last
av oljor. 1924 står C.U. Forsell som ägare
och sedan Alfons Björklund men var då
tydligen upplagd. Angavs 1932 ha huggits
upp.
Fänrik Stål, reg nr 2500, såldes i novem
ber 1896 till kapten Karl Liljeqvist i Vasa,

ombyggdes för att bli mer sjövärdig och
övertogs av Bottniska Ångfartygs AB i
Vasa. Råkade de följande åren ut för en rad
grundstötningar och andra olyckshändel
ser. Det blev konkurs 1900, och på auktio
nen därefter inköptes den av Rurik Asp
lund i Vasa. Året därpå såldes Fänrik Stål
till Emil Asplund i Uleåborg, som rustade
upp ångaren med nya maskiner och gav
den nam net O ulu. I trafik U leåb o rg Tomeå, men upplagd 1903 när järnvägen
till Torneå var klar. Såld 1906 till Emil
Granfelt i Helsingfors, ombyggd till pråm
1910 med K.E. Blomberg AB i Åbo som
ägare. Blombergs sågverk gick i konkurs
redan 1912, och Oulu övertogs av AB Vulcan, som på varvet där byggde om den till
tvåmastad motorpråm. Dess namn blev
Nisse, och ägare var först AB Hiekka OY i
Vasa, från 1915 istället Aino Lindeman i
samma stad, 1916 AB West OY i Helsingfors
och från 1917 Aug. Hjelt i samma stad. Låg
under ombyggnad 1918, ströks ur registret
1932.
Gellivara sjönk hösten 1904 vid J P Jo
hanssons varv i Luleå, kondemnerades och
såldes på auktion 14 mars 1906 för 310 kr
till varvsägaren. År 1920 ströks den ur
fartygsregistret som förstörd.
Haparanda, reg nr 1422, avfördes 1934
sedan det anmälts att ångaren var nedskrotad. Så var dock inte fallet - den hade
istället sålts till Finland, och av skrovet
skapades ett lastmotorfartyg som fick heta
Kajava. Den hörde 1947 hemma i Valholm,
såldes på exekutiv auktion 30 januari 1948
till Salon Laiva O/Y, i vilket den statslöse,
f d estniske Joann Salem var inblandad. I
december 1948 kom Kajava till Lunde
varvs slip och blev sedan liggande där. Till
slut såldes den åter exekutivt 27 november
1950 till Torsten Rudolf Boström i Båtskärsnäs och Tycko Johannes Öhlund i Kalix,
vilket innebar att den åter blev svensk, nu
under namnet Trollö. Senare omdöpt till
Nordanvind, med Möja som hemort.
Nils Sture (ex Dristig ex Ehrenstrahl),
reg nr 3060, tillhörde AB Båtskärsnäs till
1909 och därefter Joh. F. Ekholm i Nederkalix. Den 31 januari 1917 anmälde denne
att Nils Sture var sönderskrotad och inte
existerade mera.
Pohjola tillhörde först Ångfartygs AB
Pohjola i Uleåborg, såldes 1906 till Koiviston Höyrylaiva OY i Björkö för trafik där
ifrån till Viborg och två år senare till Karjalan Höyrylaiva OY i Sordavala vid Ladoga. Omdöptes då till K arjala. Såld till
Ryssland 1914.
Prince of Wales, reg nr 553, tillhörde AB
Båtskärsnäs från 1897 till 1909. Sedan
inköpt av Joh. F. Ekholm i Nederkalix och
såld av denne till Åvike Tegelbruks AB
1913. Omdöpt Åvike I och använd som
pråm i Häggdånger. Oklart slut.
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En grann bild på hjulångaren Ägir ex Törefors, som både användes som bogserare och för utfärder. Foto från Sjöhistoriska museet, Stockholm.
Risö (ex Wermdö), reg nr 3090, tillhörde
på slutet Nordiska Trävaru AB men använ
des inte efter 1902 och anmäldes 1905 vara
upphuggen.
Salmi (ex Örsundsbro) blev aldrig re
gistrerad, och vad som hände efter början
av 1890-talet är okänt.
Wellamo (ex Jakob Bagge) inköptes 1875
från Sverige av Uleåborgs Kust Ångfartygs
AB och byggdes om för trafik UleåborgTorneå. Bolaget upplöstes 1902, och ånga
ren såldes då först på auktion till Victor
Höckert i Uleåborg och i augusti samma
år vidare till en köpare i S:t Petersburg,
troligen för trafik på Volga.
Ådalen, reg nr 2018, såldes i början av
1909 av Ångfartygsföreningens AB till
Ångf AB Ådalen i Skellefteå. Detta rederi
var föga framgångsrikt, och hjulångaren
såldes på auktion i mars 1911 och hade de
följande åren flera ägare. I juni 1912 gjorde
den en del turer från Piteå till Ursviken,
men dessa inställdes snart. Ångaren be
siktigades 1915 vid Munksund, varvid man
noterade att bordläggningen var alldeles
genomfrätt. Efter en ny besiktning 1916
godkändes ångaren för fart Piteå-Skelleftehamn, vilket också genomfördes. Den 20
juni 1917 anlände Ådalen oväntat till Gävle
från Piteå och gjorde 23 juni en resa över
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till Vasa i Finland med last av järnmalm.
Hjulångaren var högt lastad, utan skalkning av luckorna och utan ordentliga livräddningsredskap. Ångarens ägare Filip
Carlberg i Nordmaling dömdes därför till
böter 300 kr. Året därpå såldes Ådalen åter
på auktion och omvandlades till pråm, från
1919 med Andreas Strandberg i Umeå som
ägare. Den övertogs sedan av Dynäs AB
och användes enligt en rapport 10 augusti
1923 för bogsering av massa och papper
från Dynäs AB och Wäija AB till närbelägna
hamnar, omdöpt till D V IV . I oktober sam
ma år meddelade man att den mest låg som
magasin vid kaj, fanns kvar 1931 men
avfördes 1939 som upphuggen.
Ägir (ex Törefors), reg nr 1341, vilken var
byggd vid W Lindbergs Verkstads- och
Varfs AB 1882 för Törefors bruk och senare
övertogs av AB Bergman, Hummel & Co
som 1902 gick upp i Nordiska Trävaru AB,

såldes 1908 till Joh. F Ekholm i Nederkalix
och därefter till AB Jacobson & Eriksson i
Umeå för att göras om till pråm. Dess
fortsatta historia är något osäker. Den 19
april 1913 sålde Trävarubolaget Svartvik en
järnpråm med namnet Aegir till direktör
Arvid Lundberg i Helsingfors för 4600 kr.
Den hade precis samma mått som ovan
nämnda bogserbåt Ägir men uppgavs
något senare vara byggd 1855 i Sverige.
Pråmen övertogs i juni av Lappvik KalkSand-Tegel AB i Ekenäs och i november
samma år av Petter Forsström i Lojo. 1919
övertogs Aegir av Henrik Sylvin i Helsing
fors men såldes året därpå till AB Dalsbruk
i Dragsfjärd. Kvar i 1931 års lista men
senare avförd. Jag tror själv att detta är f d
Ägir och att uppgiften om byggår blivit fel
av någon orsak - det byggdes inget annat
fartyg med dessa dimensioner i Sverige
1855.
■
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