Resan till Kungsberg och Ovansjö Kronopark

En kort berättelse i text och bild om en fotoutflykt som företogs den 15 oktober 2014.

Bakgrund
Det har visat sig att Sandvikens Vänners närvaro som utställare under arrangemanget
”Kulturnatta” på Sandvikens Kulturcentrum den 13 september 2014 resulterat i att föreningen
knutit nya kontakter och även fått uppslag till nya teman.
Gunnar Lundberg och Kjell Ollashed fick till del visa upp delar av föreningens alster i
montern och har också vid sidan av föreningens verksamhet gjort ett otal fotoutflykter under
våren, sommaren och hösten. Det kom sig vid nämnda arrangemang att Lars Westerman i
egenskap av intendent för konsthallen var närvarande i lokalerna och kom och samtalade med
oss (Gunnar och Kjell). Samtalet kom ganska snart in på dessa våra fotoutflykter och Lars
undrade om vi besökt Kungsberg och finnskogsområdena mot gränsen till Dalarna.
Lars kunde berätta om platser och kulturlämningar som han besökt under sin studietid på
1980-talet, och beskrivningarna av dessa väckte sådant intresse från vår sida att han på
stående fot erbjöd sig att följa med på en tur och guida oss. Således bestämdes tid och datum
för utflykten redan under ”Kulturnatta”.

Utflykten
Väderutsikterna för dagen var växlande molnighet och 5 – 10 plusgrader och vid tidpunkten
för avfärden rådde klart väder med i huvudsak blå himmel och c:a 5 plusgrader. Vi tog
Järbovägen till Kungsfors där vi svängde av mot Kungsberg och Botjärns Såg och Kvarn vid
Lillån, bild 2, en miljö Lars ofta besökte under sin tid som stipendiat på Tallbo. Redan från
Machebron (Maskin-) över Lillån ser vi byggnaderna, bild 3, men kan konstatera att de från
landsidan är nära nog helt dolda av uppväxande sly. Vi kunde dock ställa bilen någorlunda vid
sidan av vägen och bana oss väg genom slysnåren, bilderna 4 och 5. Lars gjorde oss också
uppmärksamma på att det gått trettio år sedan han var där, och visste inte i vilket skick
byggnationerna skulle vara.

Botjärn

Bild 1. Terrängkartan översikt över Järbo – Kungsberg.

Bild 2. Ur terrängkartan; Botjärns Kvarn och Såg Vid Machebron över Lillån

Bild 3. Botjärns Såg från Machebron över Lillån.
Sågning av timmer vid Botjärns Såg har anor från mitten av 1700-talet, men den befintliga
sågen är troligen från slutet av 1800-talet.

Bild 4. Kvarnen och sågen från vägen.

Bild 5. Området kring byggnaderna har inte röjts på en tid. Gammalt röjningsris försvårar ett
halkfritt och säkert vägval genom vegetationen.

Bild 6. Såghuset

Såghusets plåttak har säkerligen hjälpt till att bibehålla byggnaden och vi fann golvet i
huvudsak säkert att beträda och visst var det en imponerande syn att se hur mycket av
inventarierna som fortfarande står kvar, till synes intakta (bortsett från rostangrepp på
maskinutrustningen). Bild 7 och 8.

Bild 7. Interiör från Såghuset.

Bild 8. Interiör från Såghuset

Sågen vid Botjärn drevs med vattenkraft (sågkvarn) från den intilliggande ån och
sönderdelningen av timmerstockarna skedde genom blocksågning i en ramsåg.

Mot de i sågramen inspända sågbladen matas stocken och blir till brädor som sedan kantas
(befrias från vankanter) i ett kantverk, bild 10.

Bild 10. Ramsågen till vänster och kantverket till höger i bild.

Utan detaljkännedom om övrig maskinutrustning i såghuset följer några detaljbilder av de
historiska inventarierna, bilderna 11 och 12.

Bild 11.

Bild 12. Apparatens byggår kan ge en uppfattning om när sågen senast byggdes om.

I såghuset finns så många detaljer väl bevarade och någonting man kan studera är
gammaldags elinstallationer, det gamla knoppledningssystemet med ledningarna prydligt
fastbundna på porslinsknoppar, bilderna 13 och 14.

Bild 13 och bild 14. Utefter tak- och väggbjälkarna kan prydligt dragna knoppledningar
beskådas.
Nog om såghuset eller sågkvarnen så långt. Nästan hopbyggt med såghuset finns också
mjölkvarnbyggnaden. Mjölkvarnar har säkert funnits på platsen längre än sågverksamheten
funnits här. Strax uppströms i Lillån finns rester av dammbyggnationer som tyder på
föregångare till den numera nedlagda.

Bild 15. Kvarnportens gångjärn vittnar om en bysmeds existens.
Vågar man sig uppför trappan till andra våningen finns även i kvarnen delar av en historisk
maskinpark bevarad.

Bild 16. ”Hylsmataren”

Bild 17. Även bruksföremål kan utformas som stilmöbler, påminner kanske om ett slags
instrument.
Att stanna till vid bron över Lillån utan att skriva några rader om den går inte för sig.
Machebron över Lillån vid Botjärn, bild 18 och bild 19.

Bild 18. Machebron med viss möda fotograferad från Lillåns stenkant.

Bild 19. Ur kornknarren/ rundvandringar postat av Rolf.
Väl nedklättrad till åkanten avslutar vi besöket vid Botjärns Såg- och Mjölkvarnar med en
bild från ”down by the River Side”. Bild 20.

Bild 20. Såg- och mjölkvarn vid Lillån i Botjärn.
Det är ju inte utan tankar och reflektioner vi med vårt intresse för kulturhistoria lämnar
Botjärn. Vi har ändå fått möjligheten att se byggnaderna, i någon omfattning också kunnat
dokumentera det vi sett och upplevt.
Vägen fram hit tyder ju inte heller på något initiativ att försöka bevara byggnaderna som ett
kulturminne.
Vi åker vidare mot Ovansjö Kronopark för nästa uppehåll, även det beläget vid en liten å.

Björbackån vid Stugbo eller Jockara

Bild 31. Terrängkartan översikt över Järbo – Kungsberg.

Bild 32. Ekonomiska kartan 1954.

Tjärbränning och kolning hade under tidigare århundraden stor betydelse för Sveriges
ekonomi. I början av 1900-talet och under första världskriget ökade efterfrågan på både
trätjära och kol.
Vid Lillån nordost om Vintjärn anlade Aktiebolaget Svärdsjötjära en tjärfabrik och en damm.
Dålig vattentillgång i Lillån och brist på stubbar gjorde att fabriken på 1930-talet monterades
ned och flyttades till Ovansjö Kronopark vid Björbackån väster om Kungsberg. Bild 33.

Bild 33. Dammanläggningen vid Björbackån.
Trots vikande marknad efter krigsslutet fanns ändå nya intressenter och nytt kapital som i
omgångar förvärvade och drev verksamheten vid fabriken vidare och även byggde ut
kapaciteten.
Men trots storslagna planer och satsningar utökad produktionskapacitet var verksamheten i
slutänden inte längre lönsam och fabriken lades ned och övergavs på 1940-50 talet. Det
nybyggda bostadshuset, bilderna 34, 35 och 36, användes en tid som fritidsbostad…

Bild 34. Vägen in till ”fritidsbostaden”

Bild 35. Det f.d. bostadshuset.

Bild 36. Det mesta av värde är numera bortmonterat från tegelhuset.
Söder om bostadsbyggnaden finns resterna av den hitflyttade tjärfabriken från Vintjärn. Det är
en mycket märklig syn som möter betraktaren: Kaoset och förfallet under omkullfallna träd är
så totalt att bilddokumentation är nästan omöjlig. Några försök dock på de följande bilderna.

Bild 37. Gavel- och ugnrester

Bild 38. Omkullfallna träd påskyndar sönderfallet

Grundkomponenterna i den ursprungliga fabriken var tjärugnarna och resterna av dessa kan
fortfarande identifieras, bild 39.

Bild 39. Resterna av tjärugnar.

Bild 40. Något som kan ha varit en ugnslucka.

Även om ännu inte allt är helt raserat, så är det inte mycket mer än en enda byggnad som
tycks vara förskonad…

Bild 41. ”The rest Room”
I någon skrift på biblioteket hittade Gunnar följande textstycke som får avsluta avsnittet
Tjärfabriken:

”Tjärfabriken bort mot Kungsberg är en väl dold och svårbegriplig industriell
ruin där den ligger, omgiven av skog och myrar. Den hör till de skogs- och
landsbygdens platser som förfaller och försvinner spårlöst, högvilt för
ruinspårare och utforskare av överblivna industriella miljöer.”
Med guide/ vägvisare i trakter där man inte varit kan det vara svårt att hålla reda på
vädersträck, speciellt i det alltmer mulna vädret, och lite av snö i luften också.
Men en dammanläggning av något slag skulle bli nästa anhalt.

Nakkanittidammen eller Nakkanittimyran

Bild 42. Terrängkartan
Som framgår av terrängkartan befinner vi oss nu ganska nära gränsen till Stora Kopparbergs
Höfdingedöme, och om detta var anledningen till att det började driva snöflingor i luften har
vi nog ingen uppfattning om.
En anslagstavla berättar om den
projektverksamhet som genomförts för att
förbättra fisken möjligheter att vandra upp i
Pengerbäcken, bild 43.
S.k. Omlöp var ett helt obekant begrepp för oss
(åtminstone för Kjell), men detta visar ju bara
med tydlighet värdet av att göra resor för att
inhämta nya kunskaper.

Bild 43.

Imponerande är ju att föreställa sig den timmerflottning som skett på dessa små vattendrag,
även om naturligtvis flottningen, vid sidan av vårflöden, även krävt dammar och dämningar.
Tydligtvis har timmer från Penger flottats förbi här och vidare via Jädraån ända ned till
Storsjön. Timmerrännan här vid Nakkanitti har inte direkt imponerande dimensioner, bild 44.

Bild 44. Timmerrännan.
Ibland försöker man ju bildligt föreställa sig hur det kunde sett ut vid historiska platser man
besöker.
Hur såg det ut då myran ovanför dammen låg full med timmerstockar som skulle vidare
nedströms? Bild 45.

Bild 45. Nakkanittimyran i regnväder 15 oktober 2014. Vindsnurrorna är ju numera en del av
landskapsbilden på utvalda platser.
Timmerkonstruktionerna i form av vattenränna och stenkistor/ dammverk åldras och håller
inte i eviga tider, bild 46.

Bild 46. Förtimringen håller fortfarande någorlunda ihop.

Lite mera bekymmersamt är kanske områdets tillgänglighet för allmänheten ur
säkerhetssynpunkt. Spång och räcken ger inte för alla ett förtroendeingivande intryck, bild 47.

Bild 47. Spång och räcke känns lite som ”beträdes på egen risk”.

Bild 48. De som tog det säkra före det osäkra.
Omlöpet vid Nakkanittimyran är ju annars besöket värt tycker vi (Kjell)
Vi började nu känna av älgjaktsvädrets kyla (vi företog utflykten under älgjaktens första
vecka), packade in oss i bilen för en förflyttning till nytt besöksobjekt.

Sörjabäcken

Bild 49. Terrängkartan; mot Dalarna och Sörjabäcken.
Så kom det sig att vi skulle bese Sörjabäcken, omtalad men aldrig beskådad (av Kjell i alla
fall). När vi svängde av mot Sörja möttes vi omgående av samvetsfrågan huruvida vi var
behörig trafik eller inte, lufttemperaturen sade oss att vi inte ville gå till fots så av den
anledningen blev vi behöriga. Vi stannade till vid bron över bäcken och stannade på det sättet
ändå kvar i Sandvikens kommun (åtminstone behöriga i det avseendet). Bild 50.
Märkligt att detta oansenliga vattendrag före skogsbilvägars och timmerbilars existens haft
betydelse för timmertransporter. Bild 51.

Bild 50 och bild 51 Sörjabäcken vid vägbron och gränsen mot Dalarna.
Kanske går det i bäcken nedströms bron att ana rester av en dämningsanläggning, och
uppströms kan man också finna spår efter timmerflottningsepoken. Bild 52 och 53.

Bild 52. Bron över Sörjabäcken från kanten av myran.

Bild 53. Förankringspunkt för timmerläns kanske?
Kanske var myrarna mäktiga skådeplatser på vårarna då det magasinerade timret och vattnet
släpptes iväg? Bild 54.

Bild 54. Myren som genomflyts av Sörjabäcken.

Bild 55. Gunnar Lundberg och Lars Westerman samråder i snålkylan.

Vi började vid det här laget känna oss ganska nöjda med dagen, Lars hade visat oss till några
ställen han gärna ville återse, Gunnar och jag hade fått vidgade vyer och försmak om den
värld som finns i finnmarkerna nordväst om centralorten.
Gunnar och jag vill framföra vårt varma tack till Lars Westerman för guidning och en trevlig
dag i Ovansjö Kronopark.

*

