Resan till Botjärn och Penger
eller
Guidad tur runt Kungsberg/Botjärn med omnejd
Med Kjell Nordqvist från Botjärn som guide

Kort bakgrund
Hösten 2014 gjorde Gunnar Lundberg och Kjell Ollashed en utflykt till området med Lars
Westerman som guide. Denna utflykt sammanfattades i ett dokument ”Resan till Kungsberg
och Ovansjö Kronopark” (Sandvikens vänners arkiv) och redovisades vid ett av Sandvikens
vänners tisdagsmöten under vintern 2014/ 2015.
Lars Nord tog senare under våren 2015 ett initiativ till en Guidad tur runt Kungsberg/Botjärn
med omnejd i fält för intresserade med Botjärnkännaren Kjell Nordqvist som guide. Inbjudan
till denna övning samlade tio deltagare och gick av stapeln den 8 juni 2015. Gunnar och Kjell
tog några foton från utflykten, men förde inga minnesanteckningar om det som Kjell
Nordqvist hade att berätta och av det skälet är detta dokument i huvudsak en
bilddokumentation av turen.
Samling och introduktion
Deltagarna samlade hos Kjell
Nordkvist i Botjärn.

Rundturen började hos Kjell Nordqvist som för de församlade berättade om den skogsfinska
bosättningen Botjärns historia och utveckling sedan 1600-talet och framåt.

Karta över Botjärn med omnejd.

Kjell Nordqvist berättade också lite om hur de skogsfinska bosättningarna etablerades med
start från svedjebruket; nedan följer en kort faktasammanställning.

Skogsfinnar
(Källa: Det skogsfinska kulturarvet. FINNSAM i samarbete med Finnbygdens Förlag Falun
2001.)
Skogsfinnarna eller svedjefinnarna som de också kallades, härstammade i första hand från
Tavastland och Savolaxområdet i det inre av Finland. Migrationen till egentliga Sverige ägde
rum under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet. Anledningen tros vara att det rådde
en viss överbefolkning i området och att man hade förhoppning om en bättre försörjning
längre västerut.
Flertalet finnar hamnade i det mellansvenska barrskogsområdet. De skogsområden som
finnarna kunde kolonisera var till stor del obebodda allmänningar som ansågs ägas av
kronan och som låg långt ifrån övrig bebyggelse.
För skogsfinnarna var jakt och fiske viktigt, inte minst innan svedjorna gav skörd.
Boskapsskötsel var en annan huvudnäring.

Svedjebruk

Svedjebruk kan definieras som ”brännande av skogsmark i syfte att under kortare tid odla
säd”
Skogsfinnarnas svedjebruk gav speciella förutsättningar för att utnyttja bördig skogsmark,
särskilt granskog.
Sädesslaget som användes till odling var svedjeråg, en form av tuvråg som gav god
avkastning i askan som blev kvar efter de brända träden.
I regel tog processen från fällning till skörd tre till fyra år. Första året fälldes träden som
sedan fick torka i ett eller två år, först därefter brändes svedjan.

Tuvrågen kännetecknas av att
ur ett rågkorn kunde flera strån
växa upp och bilda ax.

Svedjan kunde brukas för sädesodling ett eller två år men också för att odla rovor. Sedan fick
den funktionen som slåtteräng eller betesmark. Svedjebruket krävde alltså en framförhållning
så att svedjor i olika utvecklingsstadier fanns tillhands.
Museibesök
Innan rundturen påbörjades gjorde vi ett besök i grannskapet hos Åke Larsson, som inrett ett
litet museum i sin ladugård vilket han bjöd församlingen att besöka.
Åke har i muséet samlat gamla redskap och verktyg och diverse fynd som han hittat vid
jordens brukande.

Interiörbild från Åke Larssons museum

Kjell Nordqvist till vänster och Åke Larsson till höger. Ganska trångt blev det och inte helt
enkelt att komma åt att fotografera.

Åke ville gärna ha ett gruppfoto på besökarna innan vi åkte vidare.

Efter att vi tackat för oss var det dags för uppsittning i bilar för det första besöksmålet.
Nja, inte riktigt. Först kom vi att beundra en undangömd skapelse hos Kjell Nordqvist som
tydligen använts som väghyvel i Botjärn. (Vi erbjöds att återställa den till ursprungligt skick,
vi har dock ännu inte bestämt oss)

Väghyveln

Tjärfabriken
I början av 1930-talet flyttade Aktiebolaget Svärdsjötjära sin verksamhet från Vintjärn och
valde att anlägga fabriken vid Björkbackån på Ovansjö Kronopark.

Översiktskarta med Tjärfabrikens läge markerat
Till denna plats till synes ”mitt i skogen” anlände vi fördelade på tre bilar.

Då tjärfabriken anlades på platsen var anledningen att här fanns tillgång på stubbar (skog) och
givetvis Björkbackån (vatten).

Genom en dammanläggning och en kanal kunde man säkra ett vattenflöde till en turbin och
bli självförsörjande med elström

Gruppen samlad vid resterna av dammen vid Björkbackån.

Med tanke på fabrikens läge är det inte konstigt att ett bostadshus ligger vid anläggningen. På
avstånd ser huset relativt nytt ut och skall ha fungerat som fritidsbostad en tid efter att
fabriken lades ned på 1940- 1950-talet.

Det övergivna bostadshuset är det enda som syns från vägen.
Kjell Nordqvist berättar att resterna av bostadshuset på senare år i första hand tycks ha varit
en lekstuga för vandaler.

Det alltmer raserade bostadshuset

Bakom bostadshuset finns
resterna av den
ödelagda tjärfabriken. På
bilden syns några
av ugnarna.

Diverse skrot och bråte ligger under resterna av byggnaden som fått vika sig för omkullfallna
träd.

Björkbackån rinner tätt förbi resterna av tjärfabriken, och rinnande vatten är på något sätt
fängslande och några av deltagarna uppmärksammade en företeelse i bakvattnet av en sten…

En i bakvatten fångad och roterande skumboll (skum boll på nysvenska)

En fortfarande fungerande trappa leder från bostadshuset ned mot en sannolik jordkällare vid
åkanten.

Trappen ned till jordkällaren

Innan vi lämnade tjärfabriken ville Kjell Nordqvist visa det som återstår av den kraftfulla
klyvmaskin som fanns för sönderdelning av stubbar – fundamentet.

Fundament till en klyvmaskin
Flera besöksställen stod på agendan och vi lämnar här denna märkliga och i olönsamhet
övergivna verksamhet. I kolonn körde vi så vidare genom det hemliga skogsområdet och den
uppmärksamme kunde se en vacker hällmålning utmed vägen.

Nakkanittidammen

En berättelse säger, att någon gång på 1600-talet kom troligen någon invandrad finne från
Kungsberg till myren och fann den stor för trakten. Han döpte den därför till Nakka Nitti, som
betyder ”stor myr” på svenska. Under början av 1870-talet uppfördes stora dammar vid
myren för att ta vara på smältvattnet för timmerflottningen.

Genom Nakkanittimyran rinner Pengerbäcken som längre nedströms rinner samman med
Lillån.

Under år 2000 blev Nakkanittidammen
föremål för ett projektarbete att skapa ett
omlöp. Dessförinnan hade 1989 med
AMS-medel Nakkanittimyran dämts för
att återställa dammen som den var för
flottningen på 1870-talet.

Huvuddelen av gruppen föredrog att inte bege sig ut på den landgång som finns vid
anläggningen

Den bräckliga landgången och överfallet till timmerrännan
Här vid Nakkanitti-dammen hade då temat kommit in på timmerflottning, och naturligt var ju
då att åka vidare för att söka början på Pengerbäcken varifrån timret flottades till Nakkanitti.

Penger
Under förflyttningen nordvästerut till Penger och Pengertjärn eller Pengersjön passerade vi
utan några svårigheter gränsen till Stora Kopparbergs Höfdingedöme.

Översiktskarta med Länsgränsen mot Dalarnas län. Pengertjärn ligger således i Falu
kommun.

Det var skogsägarna i Svärdsjö socken som hade stora arealer av orörd skog i området vid
Penger och som beslutade att avverka dessa skogsbestånd. En av vattenvägarna som kom
ifråga var Pengerbäcken. Det krävdes omfattande arbetsinsatser att anlägga denna
flottningsled och flottningsbyggare från Fryksdalen kom för att utföra detta arbete 1871-1873.
Vi företar en vandring mot det som var centrum för hela denna verksamhet under åren 18701880.

Resterna av spismuren är det enda som återstår av en av de många kojorna som var boställen
för flottningsbyggare och skogshuggare.

På försommarvandring i en ännu myggfri Svärdsjöskog
Ganska snart kommer vi fram till Pengerbäcken.

Pengerbäcken

Snart var vi framme vid den plats som var Penger. Här låg kontoret och annan bebyggelse.
Kjell Nordqvist berättar att det till och med fanns en bakstuga här om försåg bosättningen
med bröd.

Det öppna änget i skogen där en gång ”samhället” Penger var beläget.
Av bebyggelsen återstår ingenting, det timrade kontoret monterades ned och transporterades
bort. I de omkringliggande gransnåren finns dock rester av jordkällare och spismurar.
-

Bebyggelselämning – en jordkällare kanske…

… i gransnåren finns ytterligare spår av den bebyggelse som fanns vid Penger.
Så lämnade vi så det lilla samhället som under knappt tio års tid på 1870-talet varit ett
centrum för ett omfattande skogsbruk. Någon nämnde fikarast…

För fikarasten uppsökte vi ett annat område, historiskt väldigt skilt från de ämnen vi hittills
avhandlat

Sittplatser av olika bekvämlighetsgrad fanns det gott om, men…

… i fotobilen finns utrustning för de mest oväntade strapatser.

Rundturen led mot sitt slut tidsmässigt, vi hann naturligtvis bara med en del av de sevärdheter
som nämndes som förslag i inbjudan. En punkt som vi givetvis ville se var Kjell Nordqvists
Stenhuggeri.

Här handlar det om verklig stensågning.

Den diamantbestyckade klingan har imponerade dimensioner (och prestanda)
Att i detta sammanhang ens försöka redogöra för allt det hantverk och utrustning som ingår i
verksamheten som Kjell beskrev den, tillåter vi oss inte ens att försöka återge i denna
dokumentation.

Det får anstå till ett annat sammanhang och framför allt med bättre minnesanteckningar och
för ändamålet lämpliga fotografier.
I alla händelser skulle vi åtminstone bese ytterligare något säreget för Kungsberget. Vi begav
oss därför till Botjärns skola, framför vars ingång startplattan för de motortävlingar i backe
som tidigare anordnades i Kungsberg finns sparade.

Som bonus fick vi samtidigt se det som på senare år blivit Botjärns danspalats (i bakgrunden).

Här avslutades så denna intressanta och givande halvdag i Botjärn. Vi framför ett stort tack
till Kjell Nordqvist som ville ta sig tiden att guida oss runt, och naturligtvis också till Lars
Nord som tog initiativet till och arrangerade turen runt Kungsberg/Botjärn.

