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Fartygsmodell av hjulångaren Norrland i skala 1:32, byggd av Sjöhistoriska museets modellverkstad 1935-1942.

Linjetrafik till norra Bottenviken

D

Av Arne Sundström

et är märkligt hur lite som finns utforskat och skrivet om vissa delar av den
svenska ångbåtssjöfarten. Ett sådant ämne är linjetrafiken längs våra kuster.
Jagmärktedettasärskilttydligtnärjaghäromåretsamlade in uppgifteromkusttrafiken
i nordöstra Småland, vilket resulterade i några artiklar i Länspumpens temanummer.
Ett liknande fall är trafiken till och mellan orterna längst upp i Bottenviken: Råneå,
Töre, Nederkalix, Karlsborg, Båtskärsnäs, hamnarna på och vid Seskarö samt Hapa
randa. Jag har därför försökt reda ut vilka ångare som skött denna trafik under olika
tider. Som källor har jag främst använt de tryckta årsberättelser från rederierna, som
finns på Kungliga Biblioteket, och notiser och annonser från åren 1837-1918 i Norr
bottenskuriren, Haparandabladet och Norrlandsposten. Här är först en berättelse om
den ångbåtstrafik som gick hit från Stockholm och andra städer söder om Luleå.

Norrland
första ångaren till Haparanda

Ångbåtstrafiken från Stockholm upp till
Haparanda inleddes redan på 1830-talet.
På hösten 1835 bildades nämligen i Stock
holm Norrländska Ångfartygs-bolaget,
vars syfte var att få igång ångbåtstrafik
längs hela norra kuststräckan ända upp till
Bottenviken.
Rederiet fick snabbt ihop tillräckligt
många aktietecknare och beställde så
hjulångaren Norrland enligt ett förslag av
Länspumpen 2000:4

Otto Edvard Carlsund. Det gick ut på att
ångarens maskineri skulle bestå av två
encylindriga ångmaskiner av en ny Carl
sundkonstruktion utan balanser, som
skulle tillverkas vid Nyköpings Faktori. De
hade en cylinderdiameter om 36 tum,
pistongernas lopp var lika stort, och maski
nerna drev varsitt sidohjul. Ångpannan
skulle vara en ny, nitad konstruktion av
tjocka järnplåtar från Nyby bruk, med ett
maximalt ångtryck av 7 skålpund per
kvadrattum. Maskinerna arbetade då med

25-29 slag i minuten, vilket borde ge en
sammanlagd maskinstyrka om 64 nomi
nella hk och ångaren en fart av 8-9 knop.
Skrovet till Norrland ritades också av
0.E. Carlsund och byggdes av ek och furu
på brodern Clas R. Carlsunds varv i Kol
boda strax söder om Kalmar. Det var 105
fot långt i vattenlinjen och 18 fot brett
mellan hjulhusen och av särskilt kraftig
konstruktion, enligt den s k Seppingska
metoden med diagonalförstärkningar.
I mitten av juli 1836 var skrovet klart och
fördes till Nyköping. Ett problem var där
att stadens faktori låg 1 800 alnar (mer än
en kilometer) från hamnen, och den 130
skeppund tunga ångpannan måste föras
dit i färdigt skick. Vägen dit var också
ganska krokig och hade först en uppförs
backe. Man fick därför låta ett hundratal
man föra ner ångpannan mycket försiktigt
och med hjälp av rullar, vilket tog nästan
en hel dag. Maskineriet var däremot
isärtagbart och delarna gick lätt att
montera.
När allt var hopsatt och klart gjorde
verkstaden först några provresor med
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P. W. Cedergrens akvarellskiss från 1860-talet av ångaren Volontaire. I Sjöhistoriska museets samlingar.
Norrland tillsammans med beställaren,
och den 1 november 1836 avgick hon så
till Stockholm för besiktning. Här hade hon
fått den finaste tilläggsplatsen, vid Lo
gårdstrappan nedanför Kungliga Slottet.
Som befälhavare tjänstgjorde O.E. Carl
sund själv och som maskinist den unge
ingenjören William Lindberg, som prakti
serat på Nyköpings Faktori. Dessa två var
sedan kvar i tjänst hela första trafikåret.

Trafikstart 1837

På våren 1837 visade Norrlands rederi
genom stora annonser i Aftonbladet hur
man tänkte lägga upp trafiken. Tanken var
att ångaren skulle göra åtta tur- och
returresor till Umeå via Arholma, Öre
grund, Gävle (med övernattning), Söder
hamn, Hudiksvall (nästa övernattning),
Sundsvall, Härnösand (tredje övernatt
ningen) och Strömsundet. En av resorna
skulle också fortsätta upp till Piteå och Tor
neå. På alla mellanstationerna skulle man
också fylla på ved, ångarens bränsle.
Detta år var istäcket tyvärr inte borta
förrän en bra bit in i juni. På första resan
till de norrländska orterna 6 juni 1837 fick
Norrland därför vända redan vid Sunds
vall. Vid midnatt mellan den 19 och 20 juni
kunde hon dock avgå på specialresan till
hamnarna längst upp i Bottenviken, Luleå
och Haparanda. På denna resa hade Norr
land fått med sig 42 passagerare och full
last (ca 30 läster gods). Det var ändå ingen
trängsel - ångaren kunde erbjuda 50 perso4

ner sängplats ombord. Den 4 juli gjorde
Norrland sedan sin första ordinarie umeå
resa, vilken dessutom förlängdes till Vasa
i Finland.
I sina Några anteckningar angående de
märkligaste händel ser i mitt framfarna lif, till
ledning för mig sjelf och mina Barn, som
William Lindberg skrev ner 1874-1875,
berättade han följande om sin tid på Norr
land:

"Lemnade Stockholm den 6 Januari 1836
för att i Nyköping söka arbete å Werk
staden, hvarest jag efter åtskillige swårig
heter från Th: F. Morsings sida genom 0.E.
Carlsunds mellankomst erhöll anställning,
<ler jag arbetade med lust och glädje till
den 1 Nov: då jag blef antagen som förste
machinist i Ångfartyget Norrland Captain
O.E. Carlsund, Styrman C. J. Kempff. Af
gick samma dag till Stockholm <ler Far
tyget efter werkställd Profresa af Rederiet
antogs, återvände <lerefter till Nyköp: <ler
Fartyget blef upplagd för Wintern - Anlände till Nyköping d: 27 Feb: 1837,
sammansatte Norrlands Machinerie, lem
nade N: den 2 Maj för Stockholm hvarefter
fartyget började sina resor på Norrländska
städerne, detta war för mig i många af
seenden särdeles roligt, synnerligen som
den tiden aldrig någon ångbåt warit norr
om Gefle och Norrlänningarne woro höge
ligen förvånade öfver Eldbåten, de woro
då som nu (1874) särdeles fallne för att
rumla hvarföre båtens restauration alltid
war upfylld med supiga Gubbar, så snart

landgången blifvit utlagd."
Under hösten förkortades resrutten, och
sista resan gick bara till Sundsvall. På
återfärden till Stockholm 1 november 1837
utbröt en förfärlig sydlig storm. Vedförrå
det tog slut, och Norrland fick söka lä vid
Jättholmarna norr om Hudiksvall och
hämta ved från skogen där. Detta räckte
inte länge i den kraftiga motvinden, och
(som det berättas i den tryckta rapporten
till bolagsstämman 1838) slutligen fick
man "gripa till det ombordvarande Re
serv-förrådet av Stenkol". Att en vedeldad
ångare kunde vara försedd med ett sådant
reservbränsle har jag aldrig tidigare sett
beskrivet!
Trafiken gick bra, och det totala resande
antalet under året var 1 987 passagerare.
Av dem var det bara 497 som avreste från
Stockholm och 570 som anlände dit.
Nästan hälften färdades alltså med ånga
ren enbart mellan två norrländska orter.

En andra ångare, Ömsköld

Rederiledningen beslöt därför redan på
hösten 1837 att beställa en andra något
större ångare, nu med maskineri från
Samuel Owens verkstad i Stockholm och
med skrov från Kalmar skeppsvarv.
Vad denna ångare skulle döpas till
diskuterades noga. Ett förslag var Vik
ingen, ett annat Ömsköld efter Per Adam
Ömsköld, vars insatser som landshövding
i länet (som omfattade Medelpad, Ånger
manland och Jämtland) var i kärt minne.
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Man fastnade för det senare. Namnet

Vikingen ansågs nämligen mindre lämp

ligt, eftersom fartyget skulle användas för
fredliga näringar och vikingarna uppfat
tades som stridsmän.
Ångaren Örnsköld , som hade 60 säng
platser och kunde ta dubbelt så mycket
gods som Norrland, sattes i trafik 1839.
Liksom Norrland gick hon därefter van
ligen från Stockholm till Umeå och Vasa,
tidvis istället till Kåge lastplats vid Skellef
teå.
En eller två resor till Luleå och Hapa
randa ingick också i hennes program.
Även Norrland fortsatte med någon resa
till Haparanda varje år, vanligen vid mid
sommartid.

Första norrlandsångarna
med j ämskrov

Sju år senare var båda dessa ångare en
smula omoderna, och det uppstod en viss
oro inom ledningen för Norrländska Ång
fartygs-bolaget. Det gick nämligen rykten
att ett annat bolag var på gång för liknande
trafik med en helt ny ångare.
Otto Edvard Carlsund tog därför fram
ett förslag på en modernare kustångare.
Den skulle ha järnskrov och ett maskineri
om hela 120 hk. Priset skulle dock bli hela
121 000 riksdaler banko, och rederiet hade
redan förbrukat sin reservfond genom att
förse Norrland och Örnsköld med nya
ångpannor. En ny aktieteckning med 200
aktier behövdes därför för att åtminstone
få in en tredjedel av beloppet.
På en extra bolagsstämma 14 december
1846 beslöt Norrländska Ångfartygs
bolaget därför att öka sitt aktiekapital med
44 000 riksdaler och beställa den föreslagna
hjulångaren från Motala Verkstad. Skrovet
till den skulle byggas på Motala Varf i
Norrköping, en filial till Motala Verkstad
som tillkommit för att verkstaden skulle

Hjulångaren Thule och Waxholmsbolagets första propellerångare Fredriksborg vid Slottsbacken i
Stockholm, 1870-talets början. Foto i Stockholms stadsmuseum.

kunna åta sig större fartygsbyggen än vad
Göta kanal gav plats för. Den nya norr
landsångaren skulle nämligen bli hela 168
fot lång.
I kontraktet, som skrevs under den 9
februari 1847, lovade varvet att nybygget
skulle vara klart före 1 juni 1848. Skrovet
till den nya ångaren gick dock av stapeln
först den 11 december detta år. Ett skäl var
nog att Motala Varf hade fullt upp med
arbetena på varvets (och landets) två första
propellerdrivna ångare med järnskrov,
Westergöthland och Götheborg .
På bolagsstämman 1848 var en viktig
diskussionspunkt vad den nya ångaren
skulle heta. Ett namnförslag var Thule, ett
annat Njord - bägge namn med norran
knytning. Man fastnade för det första alter-

nativet, med motiveringen att det redan
fanns andra fartyg som hette Njord.
Misstankarna hösten 1846 om att ett
annat rederi höll på att bildas för norr
landstrafik var alldeles riktiga. Initiativ
tagarna fanns i Gävle, där Norrlands Nya
Ångfartygs-Bolag som rederiet kallade sig
höll sin konstituerande stämma i början av
1847.
Även detta rederi beställde sin kust
ångare från Motala Varf. Denna var i
minsta detalj var en systerbåt till Thule,
vilket framgår av ritningarna som finns i
Sjöhistoriska museets arkiv. De två ångar
na gjorde till och med sina provresor i
Norrköping tillsammans den 19 augusti
1849 och gick sedan upp till Stockholm för
besiktning.

Berzelius vid Logårdstrappan i Stockholm, något av åren 1865-1870. Foto i Stockholms stadsmuseum.

Till seglationen 1849 hade Norrländska
Ångfartygs-bolaget lovat fler Haparanda
resor samt att man skulle börja gå in till
kyrkbyn i Nederkalix vid Kalix älvs ut
flöde.
Nederkalix var en gammal bruksort, där
kopparverket Eriksberg bearbetats redan
på 1690-talet. På 1700-talet drev vidare
kapten Meldercreutz två kalkbrott på Vit
grundet och Lutskäret, och ett sågverk
anlades senare vid Björkfors. I mitten av
1800-talet inleddes en betydande utskepp
ning av trävaror via Risö hamn utanför
Nederkalix.
Förseningen för Thule medförde att
Norrländska Ångfartygs-bolaget fick låta
Örnsköld bli premiärbåt till Nederkalix på
sin haparandaresa den 13 juni 1849. Först
på sensommaren kunde Thule göra två

Nederkalix ny tilläggsplats
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kunde vistas utan att behöva samsas med
vanliga däckspassagerare. Rederiet beställ
de samtidigt en motsvarande ombyggnad
avThule.

Chapman och en mindre, oidentifierad norrlandsångare (kanske Söderhamn) vid Logårdstrappan i
Stockholm, mitten av 1860-talet. I bakgrunden det i huvudsak färdigställda Nationalmuseum. Foto i
Stockholms stadsmuseum.

resor till Haparanda via Nederkalix.
Även det nya rederiet, Norrlands Nya
Ångfartygs-Bolag, hade bestämt att syster
båten Berzelius skulle göra vissa resor till
Haparanda. Första resan dit avgick från
Stockholm den 2 september, och även Ber
zelius gick in till Nederkalix fast bara på
norrgående tur.
Ingen norrlandsångare hade vid den här
tiden Haparanda som slutmål på alla sina
resor. Norrland, Ömsköld ochThule gick
istället vanligen till Umeå eller Vasa, och
Berzelius vände ofta vid Sundsvall, Skel
lefteå eller Vasa. Några år senare var
Härnösand ett vanligt slutmål för henne.

Krimkriget inledde en
förnyelsetid

Så kom Krimkriget, med främmande mak
ters krigsfartyg inne i Östersjön. Åren
1854-1855 anlöpte därför inga norrlands
båtar finska Vasa. Turerna med Norrland ,
Ömsköld , Thule och Berzelius avslutades
redan i Umeå, utom de ca tio resor som
någon av dem gick ända till Haparanda.
Under och efter detta krig började en
förnyelsetid för ångbåtstrafiken. I flera
städer efter norrlandskusten började drif
tiga affärsmän ta initiativ till lokalt anknut
na rederier. Snabbast att agera var man i
Sundsvall, och år 1854 levererade Motala
Varf i Norrköping den stiliga ångaren
Sundsvall till Sundsvalls Ångfartygs
bolag. Denna kustångare var till skillnad
mot de tidigare propellerdriven och främst
avsedd för direkttrafik Stockholm-Sunds
vall, en resa som hon klarade på 24 timmar.
Hennes maskineri var på 80 nominella
hästkrafter, vilket var mycket för en pro6

pellermaskin.
Den 9 augusti 1854 gjorde Sundsvall
också en tur till Haparanda via Luleå och
Nederkalix. Hon var därmed den första
propellerångare som sökt sig så långt upp.
Norrländska Ångfartygs-bolaget för
sökte hänga med och anskaffade 1855 sin
fjärde ångare, Njord. Hon var liksom
rederiets övriga fartyg hjuldriven och lik
som Thule byggd vid Motala Varf i Norr
köping, men Njord var längre och hade
ett maskineri om 160 nominella hk. Hon
var enligt ritningarna i huvudsak en
systerbåt till kustångaren Bore, som varvet
hade byggt två år dessförinnan.
Njord hade fått en modern överbyggnad
av amerikansk typ, med hytter längs akter
delens yttersida och ovanpå ett akterdäck
med soffor, där förstaklasspassagerarna

Nu fick dessa två ångare sköta Norr
ländska Ångfartygs-bolagets turer till
Haparanda under högtrafiksäsongen, till
sammans tolv resor, medan de äldre Örn
sköld och Norrland vände redan i Umeå.
De såldes en tid därefter. Även den iGävle
hemmahörande Berzelius fortsatte med
turer till Haparanda och gjorde 1855 sju
resor dit.
Detta år bildades för övrigt ett nytt rederi
i Gävle, Gefle Ångfartygs AB, som beställ
de en hjulångare med 100 hk maskineri vid
Motala Varf i Norrköping vilken enbart
skulle gå Stockholm-Gävle. Hon levere
rades 1856 och döptes till Sten Sture
Även andra skeppsvarv gav sig nu in i
kustångarbranschen. År 1855 byggde Wil
liam Lindbergs verkstad vid Södra varvet
i Stockholm propellerångaren Söderhamn
och året därpå den likaledes propeller
drivna Hernösand . År 1856 levererade
även Motala Varf en första propellerdriven
norrlandsångare, den samma år totalför
lista Umeå.
Ett annat varv som nu försökte hänga
med trenden att bygga kustångare var
Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stock
holm. Detta företag drevs vid den här tiden
av kompanjonerna Oscar Telander och
Anders Petter Ludvig Hammar och hade
sedan 1851 levererat flera mindre hjul
ångare för trafik bland annat på Mälaren.
Nu började verkstaden åtaga sig att
bygga större, propellerdrivna ångare. Förs
ta leveransen var norrlandsångaren Hu
diksvall som var klar 1857. Bergsunds
mekaniska verkstad hade därutöver fått
order på två andra propellerångare för
120 000 riksdaler per styck, Oscarshamn
och Malmö, för trafik från dessa städer.

Thule i Umeå, 1880-talets början (före stadens brand 1888). Detalj av panoramafoto.
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Kartafrån 1927 över aktuellt kustavsnitt.
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På ångaren Norden hade arbetet där
emot knappt påbörjats. Direktionen för
Bottniska Ångbåts-Bolaget inbjöd därför
sina aktieägare till en extra bolagsstämma
den 31 mars 1857. Borde man försöka träffa
ett nytt avtal med varvets godemän, köpa
in ett färdigt fartyg eller kanske beställa
en ny ångare frän annat häll? Lösningen
blev tydligen att man beslöt vänta och se.

Fler ångare till Haparanda

Bergsvik
Storfors
Tingsholmen
rmansho/men

Första planen på egen
haparandaångare i stöpet

Även uppe i Bottenvikens norra del väck
tes tankarna på ett eget rederi.
I början av 1856 gick några intresserade
i framför allt Haparanda och Luleå ut med
ett prospekt om ett sådant rederi, som
skulle låta bygga ett propellerängfartyg
främst för fraktfart mellan orterna Hapa
randa, Nederkalix, Råneå, Luleå, Piteå,
Skellefteå och Stockholm. Ångaren, som
föreslogs fä heta Norden , skulle inte lägga
till vid mellanliggande platser söder om
dessa orter och därmed ge dem en snabb

förbindelse med huvudstaden. För att ge
tillräcklig fart borde maskinen därför ha
hela 120 hästars kraft.
Rederiet, som antog namnet Bottniska
Ångbåts-Bolaget, beställde nu en sådan
ångare frän Bergsunds Mek Verkstad.
Denna verkstad drabbades emellertid av
allvarliga ekonomiska problem och begär
des i konkurs 22 januari 1857. På två av de
beställda ängarna, Oscarshamn och Mal
mö, hade arbetena kommit så långt att de
borde byggas färdigt, menade konkurs
boets godemän, också av omtanke om de
anställda.

År 1857 började Njord, Thule och Ber
zelius samannonsera sina turer under
rubriken Norrländska Ångfartygen. Detta
är hade Norrlands Nya Ångfartygs-Bolag
gått upp i Gefle Ångfartygs AB.
Intresset för trafik ända upp till Hapa
randa växte, i takt med att skogstillgäng
arna här uppe började exploateras. Åren
1858-1859 gjorde den nybyggda propeller
ångaren Bråviken turer på den länga tra
den Norrköping-Stockholm-Haparanda.
Dess rederi förmedlade även fraktgods till
och frän Liibeck, ett tecken på att handeln
började bli vittomfattande också för Norr
bottens del.
Frän och med 1859 samverkade hela fyra
ångare i den vanliga haparandatrafiken.
Utöver Njord, Berzelius och Thule gick
nämligen nu också nybyggda hjulångaren
Chapman hit upp. Tillsammans gjorde de
38 turer Stockholm-Haparanda via Gävle
och de andra mellanstationerna under
tiden maj-oktober 1859.
Chapman hade liksom de andra byggts
vid Motala Varf i Norrköping, efter rit
ningar som O.E. Carlsund upprättat 30
januari 1857. Hon var större än Njord, hela
209 fot lång och 27 fot bred, och hade ett
maskineri om 180 hästars kraft, vilket fick
sin ånga frän fyra ångpannor. Chapman
hade därför två skorstenar och säg mycket
pampig ut. På provturen gjorde hon också
13,2 knop på utresan i motvind och 14,5
knop på hemfärden.
Ombord fanns 33 hytter för passagerare,
rymliga för- och aktersalonger och där
under stora lastrum. Till skillnad mot de
föregående ängarna styrdes Chapman inte
med en ratt i aktern utan frän en glasro
tunda på kommandobryggan mellan de
två skorstenarna, varifrån kättingar ledde
till en roderkvadrant akterut. Hon hade
vidare en dubbel botten i förskeppet, flera
vattentäta skott och fyra båtar varav två
var särskilt inrättade för livräddning.
Som beställare till Chapman angavs på
ritningarna till ångaren, som finns på Sjö
historiska museet, direktörerna Göransson
och Muren i Gävle, två av stadens ledande
företagare. Leveransen av henne gjordes
ändå till Berzelius rederi, Gefle Ångfar
tygs AB.

Thule efter ytterligare en ombyggnad. Vykort, 1900-talets början.
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117-åriga f d Thule i sitt sista skick som danska pråmen Ernst C. Hon var nu spannmålsupplag i
Bandholm. Foto Arne Sundström 26 juni 1966.

Wilhelm Röhss i Umeå, 1880-talets början (före stadens brand 1888). Detalj av panoramafoto.

Turer också till Råneå

År 1859 började de samseglande ångarna
gå in till Råneå på en del turer. Denna ort
vid Råne älvs utlopp i Jämtöfjärden var
liksom Nederkalix ett brukssamhälle med
anor från 1600-talet. Härintill fanns Mel
dersteins järnverk och Strömsunds mas
ugn.
För ångbåtsintresserade kan nämnas att
kyrkoherden i Råneå, Jonas Nordvall, död
1768, var far till den senare så kände tek
nikern Erik Nordvall, adlad Nordevall,
som fick ge namn åt den hjulångare på
Göta kanal som ännu finns kvar i sjunket
tillstånd och av vilken man nu byggt en
replik.
I övrigt gick dessa ångare fortfarande in
till alla städer från Gävle och norrut och
dessutom till en del mindre hamnar. Detta
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väckte allt mer irritation för de som ville
komma fram till Haparanda snabbt.

Konkurs gav ny möjlighet

I februari-mars 1860 ordnades därför i
Haparanda, Luleå och Piteå aktieteckning
i ett bolag som döptes till Norrbottniska
Ångfartygs-Bolaget.
För att snabbt komma över ett lämpligt
fartyg beslöt man att köpa in den salubjud
na ångaren Volontaire , som var den tidiga
re nämnda propellerångaren Malmö
vilken under 1858 hade byggts färdig.
Vid konkursen för Bergsunds Mek Verk
stad hade den ursprungliga beställaren av
Malmö redan betalt in halva priset eller
60 000 riksdaler som förskott. Någon er
sättning härför fick man inte utan bara ett
erbjudande att köpa ångaren för kontrak-

terat pris, men det tackade beställaren nej
till. Bergsunds konkursbo försökte sedan
hitta en annan köpare, men utan resultat.
Ett särskilt problem var att den andra
kustångaren Oscarshamn på sin provresa
i juli 1858 drabbades av en förödande ång
panneexplosion, som helt rev upp däcket
och en stor del av skrovet. Vid undersök
ningen av orsaken till explosionen kom
man fram till att ångpannan var felkonst
ruerad.
Både den färdigbyggda ångaren Malmö
och vraket efter Oscarshamn utbjöds så på
stadsauktion 9 maj 1859. I handlingarna till
auktionen beskrevs att Malmö var en ång
skonert, värderad till 75 000 Rdr, med en
längd av 146 fot 10 tum över stävarna, 22
fot 8 tums bredd i lastlinjen och ett djup
gående av 9 fot 6 tum med 80 läster om
bord. På provresan hade hon gjort en fart
av 10,4 knop trots att maskineriet bara var
på 60 nominella hästkrafter. Det fanns 22
liggplatser under halvdäcket, där hon
hade aktersalong och fem passagerar
hytter.
Budgivningen var ändå så gott som
obefintlig på auktionen, och Malmö över
togs till slut för bara 50 000 rdr av konkurs
massans störste fordringsägare, gross
handlaren A.W. Frestadius.
Tillsammans med mäklaren Fröberg
samt ingenjör Lindberg satte han därefter
in ångaren i utrikesfart, omdöpt till Volon
taire , med tre resor till Amsterdam i au
gusti-oktober 1859.
Sedan initiativtagarna till det nya Hapa
randarederiet fått olika intressenter att
teckna 400 aktier a 240 riksdaler fick man
våren 1860 in ett tillräckligt kapital för att
våga köpa in Volontaire för 95 000 riks
daler. Avsikten var först att ångaren i fort
sättningen skulle få heta Norrbotten , men
detta namnbyte genomfördes inte, av
oklara skäl.
Kanske berodde detta på att hon under
första provresan råkade ut för ett pinsamt
problem. När ångaren var på väg söderut
från Haparanda råkade maskineriet på
Norrbotten nämligen "gå varmt", vilket
enligt Norrbottens-Posten berodde på att
maskinisten på grund av försumlighet och
underlåtenhet låtit bli att i behörig tid och
ordning smörja detsamma. (Han var
kanske inte helt nykter?)
I varje fall valde rederiet att låta ångaren
återfå/ha kvar sitt gamla namn Volontai
re, men i annonserna lade man därefter till
(Norrbotten). Dessa annonser omtalade att
ångaren bara behövde fyra dagar för
sträckan Stockholm-Haparanda, med till
lägg vid Piteå, Luleå, Råneå och Neder
kalix. Detta var ett par dagar snabbare än
de andra kustångarna. Man avstod alltså
från att ha med den ursprungligen utlova
de hamnen Skellefteå, men på resorna
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söderut gick ångaren istället in till Ratan.
Utöver dessa turer gjorde hon även en resa
ner till Li.ibeck, för att ta med gods till och
från Norrbotten.

gå in till flertalet stora hamnar norr därom,
dock med undantag av Skellefteå, Råneå
och Törefors. Nederkalix anlöptes också
bara på vissa resor. En del av dessa ångares
turer fortsatte till Haparanda, medan and
ra istället gick över till Uleåborg.
Detta gav ungefär samma typ av trafik
som Bottniska Ångfartygs-Bolaget ordnat,
men för de passagerare och det gods som

Av de äldre ångarna gjorde Volontaire
år 1870 tretton resor till Haparanda och
Haparanda elva resor dit. Hon gjorde även
en resa till Stettin, medan den som Volon
taire skulle ha gjort till Li.ibeck stoppades
Med Volontaire till Töre
p g a tysk-franska kriget.
På en av sommarturerna anlöpte Volon
Förnyelseivern fortsatte. Under 1871
taire också ännu en av hamnarna uppe i
gjorde Luleå sju haparandaresor, och en
norra Bottenviken, Töre med bruksegen
tur som vände i Piteå men även en resa till
domen Törefors vid Töre
Rouen i Frankrike. Dessutom
älvs utlopp. Här hade i bör
en till Li.ibeck och en från
jan av 1800-talet anlagts
Åhus till Sundsvall. Rederiets
stångjärns- och manufak
övriga ångare höll sig inom
turverk av den driftige Sa
landet och gjorde vardera nio
muel Gustaf Hermelin, och
resor till Haparanda.
det fanns nu en stor ångsåg.
I början av 1872 beställde
Volontaire blev mycket
Bottniska Ångfartygs-Bolaget
populär, särskilt som man
ytterligare en kustångare från
annonserade om ett 20 %
Bergsund, snarlik Luleå men
lägre biljettpris än de andra
med 10 extra h yttplatser.
ångarna. (Året därpå sänkte
Huvuddelen av kostnaden
också dessa sin taxa.) Norr
fick man fram genom att 16
bottniska Ångfartygs-Bola
februari 1872 sälja Volontaire
get fick dessutom 1861 ett
till Siemssen & Larson i Stock
särskilt avtal med General
holm.
poststyrelsen om att sköta
Man hade därefter bara två
posttrafiken till Haparanda
ångare i drift till dess nybyg
och de andra orterna här- Samuel Gustaf Hermelin i Stugsund under första världskriget. Foto ur Lars get, som fick namnet Piteå,
Brolins samlingar.
uppe.
kunde tas i trafik till HapaDe följande åren var trafi
randa 1874. Detta år var det
ken upplagd på ungefär samma sätt, in kom från eller skulle till någon av ham
sista som Berzelius gick ända hit upp.
klusive en tur till Li.ibeck varje sommar,
narna söder om Umeå var det nu nödvän
och resande- och fraktmängderna ökade digt med båtbyte där.
Fler rederier söker sig hit
så att man för 1863 kunde dela ut 30 % per
Framgångarna för Bottniska Ångfartygs
aktie. Detta år gjorde Volontaire tio resor
Salmis, uthamn till Haparanda
Bolaget förde med sig att flera nya ångbåts
De första ångbåtsturerna till Haparanda rederier startades i städerna vid Botten
till Haparanda, en till Li.ibeck och dess
gick ända upp till tullkajen inne i staden, viken.
utom en mellan Åhus och Hudiksvall och
Sundsvall med fraktgods.
vilken också förbättrades 1861.
Det första av dessa var Norrbottens
Det blev ändå med tiden allt svårare att Ångfartygsbolag i Piteå. I denna stad kun
ta sig dit upp, särskilt med propeller
En andra egen
de man relativt snabbt sälja 250 lotter a 500
Haparandaångare
ångare, delvis en följd av landhöjningen
riksdaler och beställa last- och passagerar
men också av uppslamningen i älven. År ångaren Norrbotten vid Oskarshamns
V åren 1863 började rederiet därför en ny
aktieteckning för en ångare som skulle 1865 beslöt de styrande i Haparanda där
mekaniska verkstad. Denna hade liksom
alternera med Volontaire . Man fick 650
för att bygga en ordentlig uthamn i viken
flera andra fartyg från detta varv ett skrov
aktier tecknade, och en propellerdriven
vid Salmis, ca tio km utanför staden. Den av ek och furu på järnspant. Norrbotten
ångare med två maskiner om tillsammans stod färdig i juli 1871, och i fortsättningen anlände till Piteå i början av juni 1874, efter
50 nominella hästkrafter beställdes vid
var det där som kustångarna från Stock
endast 52 timmars resa från Stockholm.
Bergsunds Mek Verkstad till en kostnad av holm lade till.
Avsikten var från början att ångaren
156 000 rdr. Eftersom det tidigare rederiet
skulle gå från Stockholm direkt till Piteå,
var ett s k enkelt bolag beslöt man också
Byte till modernare tonnage
men man lade också till Byske (Ytterstfors)
formellt att för enkelhets skull bilda ett nytt Det gamla Norrländska Ångfartygs-bola som mellanstation. Ångaren fortsatte
gemensamt bolag för båda ångarna, vilket get moderniserade stegvis sin flotta genom sedan från Piteå till Ersnäs och Luleå, men
därefter kallades Bottniska Ångfartygs att bygga om inredningen och däckshusen. man anlöpte även bl a Råneå och Törefors
År 1867 ändrades Njord så om till propel
Bolaget.
längre norrut om tillräckligt mycket gods
Innan nybygget, som döptes till Hapa
lerdrift, en ombyggnad som även Thule
anmäldes.
randa, kunde börja sina turer hade det
sedan fick genomgå 1874.
Nästa nya rederi var Haparanda Ång
gamla Norrländska Ångfartygs-bolaget
Det Bottniska Ångfartygs-Bolaget sva båts-Bolag, vars bolagsordning fastställdes
och dess samverkanspart i Gävle beslutat rade med att 1869 beställa en tredje ångare,
2 maj 1875. Det beställde en propeller
om en total omläggning av sin trafik.
som liksom de tidigare byggdes vid Berg
ångare vid Gefle Varfs AB i Brynäs, vilken
Istället för att gå in i alla större hamnar sunds mekaniska verkstad. Hon fick bära
sjösattes 1875 och döptes till Norra Sveri
mellan Gävle och Haparanda lät man 1864 namnet Luleå men blev försenad och leve ge.
Njord och Chapman bara gå från Stock
rerades först den 29 september 1870. Luleå
Det är något oklart vad syftet med detta
holm till hamnarna från Gävle och upp till
hann därför bara med en resa till Hapa
bolag egentligen var, eftersom det i Hapa
Umeå. Thule och Berzelius gick istället randa detta år men därutöver en till Luleå randa redan fanns ett kustångbå tsrederi
direkt Stockholm-Umeå och fick därefter
och en till Åhus.
som verkar ha skött trafiken väl. Norra
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Njord i sitt sista skick som Sveabåt. Foto Bertil Norberg 1930.
Sverige gick dock in till fler mellanstatio
ner: både Gävle, Jättendal, Sundsvall,
Umeå, Skellefteå, Byske, Piteå, Luleå,
Råneå och Kalix anlöptes på vägen från
Stockholm till Haparanda. Detta liknar den
uppläggning av trafiken som det gamla
Norrländska Ångfartygs-bolagets fartyg
använde. I annonserna sommaren 1876
skröt Haparanda Ångbåts-Bolag vidare att
Norra Sverige var "nybyggd, bekvämt och
elegant inredd".
Också i Luleå växte ambitionerna. En
grupp företagare bildade Luleå Ångbåts
AB, som lät bygga Samuel Gustaf Herme
lin (vanligen skrivet S G Hermelin) vid
Motala Varf i Norrköping. Denna ångare
insattes 1876 på haparandatraden via
Sundsvall, Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå,
Råneå och Kalix. Även i hennes annonser
skröt man om att ångaren var "nybyggd,
snabbgående, särdeles bekväm och ele
gant", något anmärkningsvärt eftersom
namnet S G Hermelin senare brukade
uttolkas som Sakta Går Hermelin.

Konkurrens
byts mot samsegling

Det fanns nu fem rederier som trafikerade
hamnarna i Norrbotten, vilket utan tvekan
innebar en överkapacitet.
Luleå Ångbåts AB och Bottniska Ång
fartygs-Bolaget träffade därför 1876 en
överenskommelse om en seglationsföre
ning, där intäkterna fördelades enligt vissa
regler. Bottniska Ångfartygs-Bolaget hade
nu sålt sin äldsta ångare Haparanda till
Ångfartygs AB Pehr Brahe i Åbo, viket
döpte om henne till Pehr Brahe
År 1879 gick rederiet för ångaren Norr
botten också med i samarbetet, och 1884
även Haparanda Ångbåts-Bolag. Detta
innebar att även Norrbotten fick framöver
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Bolag och Njord av Luleå Ångbåts-AB.
Thule gick dock på grund 29 oktober 1880,
skadades svårt och fick sedan nya ägare
längre söderut.
År 1884 beslöt vidare bolagsstämman för
Bottniska Ångfartygs-Bolaget att ombilda
detta rederi till ett aktiebolag, och 1894
bildades på samma sätt Norrbottens Ång
fartygs AB för ångaren med samma namn.
En följd av samseglingen var att inte alla
ångarna gick in till de mindre hamnarna
mellan Luleå och Haparanda. I början av
1890-talet var det bara Luleå och S G Her melin som anlöpte Råneå och bara Piteå
och Norrbotten som gick in till Töre, me
dan Nederkalix anlöptes av alla sex ångar
na.
Bottniska Ångfartygs AB beslöt dess
utom 1892 att inte längre gå in till Neder
kalix kyrkostad, vars djup bara var ca 2,5
meter, utan istället anlöpa Karlsborg längre
ut, och de andra följde efter. I annonserna

Stockholms Rederiaktiebolag Sve

Passaga1 areängaren "Norrland"

Reklamm;kort från Sveabolaget med ångaren Norrland och på baksidan turlistan för resorna med
henne och Thule på traden Gävle-Karlsborg 1927.
Passagcrarcangarna NORRLAND och THULE
(Kaplttt C. J. Joluu1.uon )
(KQp tcn C. A NordqwUt)
trafikera sommarshongen 192.7 lin jen
Gä.vle-Hä:rnUsnnfl-LuleA-Kn.rlsborg
O C: h Y i C' C V c rs •.
(Ruerv1tion lör eventuella för�ndring1r }
Sönd. kl. 2 c. m. rrAu (ievle
ank. onsd. c. 1n.
rrAn Sondorue
t\'tntuellt
'.\tlnd, kl. Il r. m. frAn Srictertrnmn frAn onitd. kl, 2 e. m.
MAncl. • 5 e. m. frAu Hurliks,·:ill frAn On!'d. > 8 f. m.
Tltd. kl. 12.30 r.m. ank. Sundsnll
frln Usd.
8 e. m.
Tlsd. kl. 1:.!midll. frli.11 S11111loall
Titc1. ,. 8 e. m. frlu Herni\san1I rrAn litll. ,. 2 e. m.
Ons<t. ,. 9 r. m. rrln ÖrnsklHds,·lk rr. Usd, • 7 r. m.
Oosd. • 3 e. m. l'rAu Xorctmnllug
Onscl. ,. !) >
ank. Umeå
Torsd. • 9 r. m. frAn Umd
Torsd. ,. J2mldd. frAn Holmsund frAn rnlnd. • It e. rn
Torsd. • 6 e. rn. frln Sikel
rrin e,·e11h1ellt
Fred. • 9 I. m. frlo Skelleftehamn fr. mlnd. kl. n.30 f.m.
Fred. ml<ld.
r'l'lu Khe
Fred. e. 111.
frln R�·ske
7 e. Jll,
fr!n si\nd.
Fred. kl. 10 e. m. frAn PHeli
frln sönd.
t •
Lön!. • :.i.:wr.m. unk. l.ulel
LM,t. • 11
frAn Lulel
li f. m.
l.i\rd. e. m.
ank. Karlsborg frAo,ill ,;Ond.

Turlista från baksidan av vykortet ovan.

Haparanda som slutmål.
En annan följd av konkurrensen var att
Norrländska Ångfartygs-bolaget beslöt att
upphöra med sin trafik. Thule övertogs
därefter i maj 1879 av Haparanda Ångbåts-

skrev man sedan oftast bara 'Kalix'.
Efter bildandet av det gemensamt ägda
Ångfartygsföreningens AB, som 1894 lät
bygga den grundgående Haparanda vilket
jag avser berätta om i en annan artikel,
prövade man t o m att låta Njord och Luleå
vända redan i Haparanda med passning
till Haparandas turer, men det var bara ett
tillfälligt experiment.

Haparandatrafik
från andra norrlandsstäder

Utvecklingen av skogsindustrin hade nu
tagit fart, och några rederier i andra
norrlandsstäder började nu bedriva trafik
till Haparanda och de andra orterna här i
norr.
Ett kortvarigt försök gjordes av den lilla
ångaren Wilhelm Röhss , som ägdes av
Ångfartygs AB Blixt och sommaren 1889
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ångaren Norrbotten förvärvades från
Rederi AB Norrbotten.
År 1914 övertog Stockholms Rederi AB
Svea även ångarna Norrland och Elias
Sehlstedt från Ångfartygs AB Norrland,
där Norrland hade fortsatt att gå Sunds
vall-Haparanda.

Tågtrafik till
Haparanda blev knäcken

Ängaren Luleå i ett tidigt utförande. Foto ur Arne Sundströms samlingar.

sattes in på traden Sundsvall-Haparanda
via bl a Luleå, Råneå, Töre och Kalix. Hon
var byggd på Göteborgs mekaniska verk
stad 1872 för trafik Göteborg-Arvika men
hade redan 1874 kommit hit upp.
Från 1888 hade Wilhelm Röhss tillsam
mans med Ångfartygs AB Norrlands Elias
Sehlstedt skött trafik Sundsvall-Luleå,
men till säsongen 1889 hade det senare
rederiet låtit bygga en ny ångare, Norr
land, för denna trad. Från 1890 valde man
dock att inte låta någon av de tre ångarna
gå längre norrut än till Luleå, men 1895 fick
Norrland göra ett nytt och mera lyckat
försök med trafik Sundsvall-Haparanda
via bl a Töre och Nederkalix. Detta ledde
till att hon från 1897 insattes i reguljär trafik
på denna trad.
Nästa satsning gjorde Ångfartygs Ab
Trafik i Gävle, som 1893 satte in den på
0 A Brodins varv nybyggda ångaren
Nordkusten på linjen Gävle-Haparanda
via en rad mellanstationer, bland annat
Luleå, Kalix och Haparanda. Rederiets
äldre ångare Gestrikland fick de andra
söndagarna gå Gävle-Töre via bland annat
Luleå och Råneå. Denna satsning miss
lyckades dock. Året därpå såldes Nord
kusten till Finland, och Gestrikland fick
återgå till den trafik hon tidigare skött med
turer från Gävle till Luleå varje söndag.

Ny konkurrens från järnvägen

Utbyggnaden av Norra Stambanan pågick
i rask takt under 1880- och början av 1890talet, och 1894 var hela sträckan upp till
Boden färdig. Där passerade sedan 1888
malmbanan Gällivare-Luleå, vilken också
öppnats för persontrafik 1891, så i fortsätt
ningen kunde man färdas med tåg hela
sträckan Stockholm- Luleå.
Redan före sekelskiftet hade styrelsen
för Luleå Ångbåts AB fått i uppdrag att
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försöka sälja rederiets ångare S G Herme
lin och Njord, eftersom utdelningen på

aktierna bara uppgick till blygsamma 4 %.
På bolagsstämman 1903 tvingades man
t o m redovisa att seglationen 1902 gått
med förlust. Detta berodde dels på att som
maren var kall och blåsig och dels på
osund konkurrens från ångaren Galatea .
Även de följande åren var i regel förlustår,
och 1908 beslöt man sälja Njord och S G
Hermelin till ett nybildat konsortium,
vilket ledde till att de övertogs av det nya
Ångfartygs AB Norra Sverige.
Även Bottniska Ångfartygs AB hade ett
förlustår 1902, vilket förstärktes av ett
haveri för ångaren Piteå. Året därpå hade
man däremot en hygglig vinst, och även
de följande åren t o m 1907 gav Piteå och
Luleå skapliga överskott.
Ett rederi som redan 1904 lade ner sin
haparandatrafik var Norrbottens Ångfar
tygs AB, som detta år sålde sin ångare
Norrbotten till ett konsortium i Luleå. Hon
övertogs senare av Rederi AB Norrbotten
i Piteå.
Under denna tid tillkom några nya till
läggsplatser. Från ungefär 1904 anlöpte
Piteå vissa år någon av Seskarös hamnar
Granvik och Sandvik, och 1906 gick Njord
in till den betydande träindustriorten Båt
skärsnäs.

Över till Sveabolaget

I början av 1911 började ledningen för
Stockholms Rederi AB Svea underhandla
med de norrländska rederierna om att
överta deras fartyg och trafik. Man kom
snabbt överens med Bottniska Ångfartygs
AB om att ta över dess ångare Piteå och
Luleå, med Hapåranda Ångfartygs AB om
att överta Norra Sverige och med Ångfar
tygs AB Norra Sverige att Njord och S G
Hermelin också skulle bli Sveabåtar. Även

Järnvägens fortsättning vidare mot Hapa
randa dröjde rätt länge, men år 1902 var
rallarna framme vid Morjärv vid Kalix älv
och till Karungi nådde spåren först år 1914.
Liksom i andra delar av landet hade Järn
vägsstyrelsen valt att dra fram Stambanan
en bra bit från kusten, främst av försvars
skäl. Detta gjorde att det inte var särskilt
lätt att ta tåget mellan även närliggande
kuststäder som Piteå och Luleå, vilket
gjorde att ångbåtstrafiken dit inte slogs ut
omedelbart av järnvägstrafiken, och sista
sträckan ner till Haparanda skulle egent
ligen inte öppnas för reguljär trafik förrän
något år därefter.
Ännu 1914 skötte därför Stockholms
Rederi AB Svea reguljär ångbåtstrafik till
Haparanda tre gånger i veckan med Piteå,
Luleå, Norra Sverige , S G Hermelin och
Njord.

Krigsutbrottet förde dock med sig ett
tryck att få järnvägen klar snabbare än
planerat, och den 16 juni 1915 öppnades
provisorisk tågtrafik till Haparanda. Detta
år gick bara två ångare, S G Hermelin och
Njord, reguljärt på linjen Stockholm
Haparanda. Sveabolaget hade dessutom
satt in Elias Sehlstedt på traden Luleå
Haparanda via Råneå, Töre, Nederkalix,
Karlsborg, Båtskärsnäs och Seskarö.
År 1916 var sista trafikåret för stora
kustångare på traden till Haparanda. Då
fick ångaren Vestemorrland göra en del
turer hit upp ända från Stockholm via bl a
Luleå, Råneå, Töre, Karlsborg, Båtskärsnäs
och Seskarö, och Elias Sehlstedt gick
Luleå-Haparanda men bara t o m 1 juli.
Under resten av första världskriget fick
Luleå vara sluthamn för Sveabolagets tra
fik, men 1918 utökade man denna med en
expresstur direkt hit från Stockholm med
Södra Sverige , och i annonserna påpeka
des att det gick att genomteckna gods även
till stationer norr om Luleå.
Sträckan Luleå-Haparanda trafikerades
nämligen varje år från 1894 t o m 1930 med
hjulångaren Haparanda , men den trafik
som hon och andra mindre fartyg skötte
här längs kusten får jag berätta om en an
nan gång.
Efter kriget återupptogs trafik upp till
en av hamnarna i norra Bottenviken, Karls
borg, dit man kunde resa från Gävle via
alla norrlandshamnama ännu 1927, med
Norrland och Thule.
•
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