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StockbananiSvartnässkogen
-ett tekniskt snedsprång
av Lars Magnusson

tionen den att Testeboån var flottnings-
bar ned till Gävle, medan Jädraån en-
dast var flottningsbar till Tallås järn-
vägsstation, efter Dala-Ockelbo-Norr-
sundets (DONJ) järnväg, på grund av
kraftverksdammar. Allt flottningsgods
på Järdraån uppströms Tallås, frakta-
des därför vidare på järnväg till Kop-
parfors AB anläggningar i Norrsundet.
Ville Stora Kopparbergs Bergslags AB
exploatera Svartnässkogarna var man
tvingad till virkesbyte med Kopparfors
AB eller för att nå sina anläggningar
vid Bottenhavet begagna sig av DONJ.
Först krävdes då flottning på Jädraån
till Tallås, järnvägsfrakt till Stamba-
nan i Ockelbo eller vidare till Norrsundet
varpå följde havsflottning till Skutskär.
Ett annat alternativ var järnvägstrans-
port samt flottning på Svärdsjövatten-
dragen och Dalälven. Men detta krävde
initialt en hästtransport på 5-7 km.

Där stod nu Svartnässkogen, som en-
ligt en indelningshandling år 1918 om-
fattade 12 384 hektar med ett genom-
snittligt virkesförråd av hela 179 m3sk
per hekar. Den delikata frågan för Stora
Kopparbergs Bergslags AB var nu, hur
skulle denna uppsamlade rikedom gö-
ras mest profitabel?

Drygt fyra mil NNO Falun ligger Svart-
näs på dalasidan av gränsen mellan
Gästrikland och Dalarna. Skogarna var
en gång i tiden Svärdsjöbornas utmar-
ker, i vilka järnet i vanlig ordning bröt
bygd. Bruksepoken i Svartnäs varade
från 1735 till 1876, då det sista utslaget
vid hyttan skedde. Ägarna till Svartnäs
bruk, Falu Bergslagsintressenter, var
även innehavare till andra masugnar,
smedjor och sågar. När hyttan blåstes
ner i Svartnäs kunde man blott få av-

o

sättning för lite kol till Ags masugn. I
övrigt stod virkesforråden på tillväxt,
enär transportförhållandena var minst
sagt dåliga.

Svartnäsområdet avvattnas via Jäd-
raån och Gavleån till Gävlebukten. Ett
mindre område kan via några bäckar
avleverera sitt överskottsvatten till
Testeboån som via Ockelbo också når
Bottenhavet i Gävle. Efter diverse ut-
redningar inom Falu Bergslagsintres-
senter beslöt man att uppföra ett såg-

o
verk vid Abacka i Ockelbo för att bl a
exploatera Svartnässkogens timmer-

o

tillgångar. Ar 1880 stod sågen färdig.
Den var i bruk till 1894, då sågningen
överflyttades till Skutskär. Anledningen
till det senare var att ägarna ingått i
Stora Kopparbergs Bergslag, ett före-
tag som nu ville koncentrera sin försåg-
ning till en strategisk plats. Trycket på
Svartnässkogarna avtog.

Vid ingången av 1910-talet var situa-

En transportutredning
O

Ar 1918 presenterar bolagets intendent
Olof Eneroth ett förslag till järnvägs-
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byggnation. Han böljar sin argumenta-
tion med att nämna, att under de se-
naste 40 åren endast avverkning av torr-
skog och gallringshuggningar ägt rum i
Svartnässkogama, allt givetvis for till-
verkning av träkol. Eneroth kommente-
rade de höga virkesförråden, vilka ” näp-
peligen torde förekomma på så stora
arealer i någon del af riket, af den an-
ledningen, att väl ingenstädes en så stor
areal goda marker så lång tid varit för-
mål för så litet afverkning”. Med ett un-
derstatement noterade han, att området
fick anses som ”synnerligen virkesrikt”.

Järnvägen skulle dras från Spaksjön
till Vintjärn med en bibana till Svart-
näs kyrkby. Denna investering skulle
naturligtvis bli en hävstång till utveck-
ling av bygden, varvid man skulle få
större tillgång till bofasta arbetare. De
som fanns räckte ej ens ”för det nuva-
rande behofvet och att endast lita till
lösa arbetare, hvilka visserligen torde
kunna anskaffas efter järnvägens till-
komst, lätt drifver upp arbetspriserna
till en höjd, som i hög grad beskär vinst-
möjligheterna af afverkningen (oafsedt
att lösa arbetare vanligen tryta då de
bäst behöfvas)” .

Det beräknades att under en 10-års-
period så skulle det årligen transporte-
rasföljande kvantiteter efter järnvägen:
Sågtimmer 96 000 st, 660 000 f3

toppmått
Sulfitved 14 870 m3f
Sulfatved 1 650 mT
Träkol 10 550 läster, stjälpt mått

Omräknat till vikt blev det årliga trans-
portbehovet 241 000 tonkilometer.
Investeringskalkylen såg ut på
följande vis:
Broar, stängsel, vattentorn,
slipers och rälsläggning:

26 km å 40 000 kr/km 1 040 000:-

Räls:
900 ton å 500 kr/ton

o
Ånglok:

3 st å 110 000 kr/st
Godsvagnar:

25 st å 6 000 kr/st
Lokstall
Kolbryggor, lastkajer

SUMMA

450 000:-
330 000:-
150 000:-

75 000:-
30 000:-

2 075 000:-

Det osäkra förhållandet som rådde
till följd av att första världskriget just
slutat gjorde styrelsen inom Stora Kop-
parberg mindre benägen att fatta ett
snabbt beslut till det framlagda inves-
teringsförslaget. Dessutom stod automo-
bilen och väntade på sin entré, vilket
bidrog till osäkerheten. Men det fanns
ett intressant alternativ.

Stockbanan
Ett Stockholmsföretag, Bröderna Wide-
gren, hade patent på en stockbana. Idén
härstammade från USA. Vid byggandet
av en stockbana behövde man inte ut-
föra några terrasseringar. Rälsen tillver-
kades på plats av fällda timmerstockar,
vilka pallades direkt på marken. Svack-
or övertvärades genom att man tillver-
kade träbockar. De rullande materialen
utgjordes av motorlokomotiv och vag-
nar med underrede av järn och över-
byggnad av trä. Hjulen var av järn, breda
och plana, klädda med massivt gummi.
De kvarhölls på ”stocksträngen” (en trä-
räls) av styrrullar.

Vid ett studiebesök den 7 juni 1920 i
Jämtland, där Skönviks AB uppfört två
stockbanor, blev bolagsmännen från
Falun mycket imponerade. Speciellt
attraktivt var de låga anläggnings- och
driftskostnaderna. En försiktig beräk-
ning visade att stockbanans transport-
kostnader var 40% lägre mot järnvägs-
altemativet. Kapitalkostnaden var blott
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Figur 1. De tänkta järnvägslinjernas sträckning kring Svartnäs år 1913.
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Figur 2. Stockbanans tänkta sträckning samt dess två fullbordade delar.
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och framköra virke till underlag, skarv-
bockar och mellanstöd samt till tre plat-
ser efter banan det rälsvirke som erfor-
drades. I ”ersättning for ifrågavarande
arbete betalar Bolaget i ett for allt per
fem meters bana” .

1/6. Stockbanan kunde slutamorteras
på två år. Dessutom var det en kort
byggnadstid.

Redan i september 1920 kände sig
styrelsen beslutsfärdig och beslöt anslå
210 000 kronor for byggandet av en
stockbana på sträckan Vintjärn-Spak-
sjön med en avstickare till Svartnäs
kyrkby. Som underlag for beslutet hade
intendent Eneroth gjort en ny kalkyl.
Enligt denna var nu det totala trans-
portbehovet 280 000 tonkilometer per
år till en kostnad av 35 öre per tonkilo-
meter eller cirka 10 öre per kubikfot och
mil. Den senare siffran kommenterades
av Eneroth ” att förutsatt det erforder-
liga hästantalet kunde uppbringas, ut-
föra motsvarande transport på vanligt
vis for mindre än 20 å 22 öre per kbf\

För underlag, 3 stycken
å 0:40 =

För skarvbockar, 1styck,
inkl strävor

För mellanstöd, 2 styck, inkl
strävor å 1.40 =

För huggning och framforsling
av strävor for skarvbockar

För huggning och framforsling
av strävor for mellanstöd

För rälsläggning
För sågning av rälsen
För röjning
För utfrakt av rälsen
För flyttning af sågen och

röjning av väg därför
För övervakning

Summa kronor per 5 meter

1:20 kr

1:80 kr

2:80 kr

0:70 kr

0:60 kr
3:00 kr
1:25 kr
1:00 kr
1:25 kr

Kontrakt
1:50 kr
0:75 kr

Kontrakt skrevs med AB Arboga Meka-
niska Verkstad om leverans av under-
rede till 6 vagnar för en kostnad av
30 000 kronor. Från Edefors Mekaniska
Verkstad inköptes ett transportabelt
cirkelsågverk för 6 755 kronor. Dess-
utom inköptes en lastbil av märket
Nash, för ombyggnad till lok, vilket till-
sammans betingade 19 500 kronor. Vi-
dare syns i pappren att uppförandet av
lokstall och bensinhus gick till 1 150
kronor.

Vidare tecknade bolaget kontrakt med
de två entreprenörerna Endrid Lögdahl
och Johan Sandström om byggandet av
stockbanan. Lögdahl och Sandström
åtog sig att bygga stockbanan från Spak-
sjön över Sixån till 700 meter väster om
densamma, en total längd av 4 525 me-
ter. De skulle utföra all röjning, banans
uppbyggnad, rälsens sågning, flyttning
av sågen samt huggning och framkör-
ning av strävor och erforderligt små-
virke. Bolaget å sin sida skulle hugga

15:85 kr

Kontraktet underskrevs den 10 au-
gusti 1920. Arbetet skulle börja omedel-
bart samt vara klart före den 15oktober
samma år. I kontraktet hänvisas också
till av schaktmästare Hedlund utförda
stakningar samt allmänna bestämmel-
ser. Såsom att om ” arbetet visar sig bli
dyrare än entreprenadsumman per me-
ter, så att entreprenörerna göra ekono-
misk förlust” så får de senare förbinda
sig ” att utan att göra svårigheter för
Bolaget på dem öfverlåta arbetet” .

Under hösten 1920 färdigställdes den
första sträckningen. De båda entrepre-
nörerna, Endrid Lögdahl och Johan
Sandström hade gjort ett gott arbete.
När Stora Kopparbergs förvaltare i
Svärdsjö, Viktor Österberg, den 3 no-
vember summerar kostnaderna stannar
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Loket under lastning. Man ser den spända vajern från spelet på loket över lutmasten till timmer-
knippan.

dessa på 30 479 kronor och 55 öre eller
6.74 kronor per meter. Förhandskalky-
len låg på 31 500 kronor, vilket tyder på
god intuition.

fram till ett belopp av 18 öre per f3. Men
som intendent Eneroth riktigt påpekade,
att hade hästköming i större skala va-
rit möjlig, så ” skulle ifrågavarande sko-
gar for länge sedan drifVits...” .

Verksamheten vid stock-
banan år 1921
Under sommarhalvåret utbyggdes stock-
banan med 4 875 m och fick sin slutsta-
tion vid Västra Svartnäs intill sjön Hyn.
Kostnaden för denna handel blev lägre
eller 4.81 kronor per meter, vilket be-
rodde på att såväl arbetslöner som pri-
ser gått ned under året.

Trafiken kom igång och under detförs-
ta trafikåret forslades 38 747 timmer
på stockbanan med en total volym av
235 000 f3t. Fraktkostnaden uppgick till
66 öre per stock eller 9 öre per verklig f8.
En beräkning gjordes på vad det skulle
ha kostat med hästköming och man kom

Verksamheten vid stock-
banan år 1922
Under året forslades nästan samma
mängd timmer som tidigare (36 636
stockar) Ett nytt sortiment på stock-
banan blev pappersveden, där fångsten
omfattade 15 525 m3. Totalkostnaden
per P uppgick till 5.23 öre, dvs en avse-
värd reduktion jämfört med 1921.

Driften stördes i höggrad av ett fabri-
kationsfel på hjulens gummibeläggning.
Flera längre driftsavbrott inträffade
innan detta kunde avhjälpas. Under året
inköptes ett nytt motorlok från Vagn-
och maskinfabriken i Falun till ett pris
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Tågsättet på väg till utgångsläget.

av 21 505 kronor och 55 öre. Det hade
nämligen visat sig att lastbilsmotorn
Nash var för svag. När den nya motorn
skulle provas hade en ingenjör blivit
bjuden på lunch för 58 kronor och 80
öre, en post som inom den dåtida styrel-
sen förorsakade mycken diskussion och
ett flertal skriverier. Parkinsson visste
inte hur rätt han skulle få.

Det var inte bara lunchen som föror-
sakade problem. Efter några dagar fick
man motorstömingar i det nya loket
beroende på att granbarr kommit in i
bensintanken och nått förgasaren. Be-
tydligt allvarligare var dock den lilla
träflisa som fastnade i oljepumpens ven-
til. Den hindrade oljetrycket att gå upp,
varför motorhaveri blev följden.

Vid regn blev, helt naturligt, trä-
stockarna hala och slippriga, vilket med-
förde att loket slirade. Man fick då sanda
i banans motlut. Sandningen var tids-
ödande och kostsam. Konstruktören,
ingenjör Widegren ansåg för sin del, att

kreosotolja skulle strykas på trärälsen
för att uppnå två resultat. Dels fick man
en bättre friktionskoefficient, dels im-
pregnerades rälsen mot röta.

Anteckningar om driften på stock-
banan år 1923
19/2 startsvårigheter pga kyla, tids-
åtgången inte angiven
20/2 startsvårigheter pga kyla, tids-
åtgången inte angiven
21/2 startsvårigheter pga kyla, tids-
åtgången inte angiven
23/2 reparation av snöplog, 8 timmar
4/4 snöskottning, 3 man å 8 timmar =
24 timmar
14/4 yrväder - driften inställd
21/4 masten avslagen, 4 man = 6 tim-
mar
26/4 snöslask, ingen körning
4/5 motorcylindern dålig - sprucken
19/5 magneten sönder
7/7 urspåming, 5 man å 8 timmar = 40
timmar
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Stockbanan var mycket följsam i terrängen.

1/8 loket urspårat, ” ...skadat vid kull-
kömingen å banan den 1/8 1923: defe-
rensialkopan närmast loket till kugg-
hjulsdrefven å drifna vagnen. Dito å
loket närmast drifna vagnen. Kåpan till
snäckskrufven till lintrumman. 2 kåpor
till kardanknuten. Kopplingsaxel mel-
lan loket och drifna vagnen. 1 parallell-
stag utaf, dessutom 3 krokiga. 2 styr-
ramar böjda...” .
27/9 vagnar urspårade, ”...skadat vid
kullkömingen den 27/9 1923: övre kå-
pan till öfverfÖringsdrefvet (närmast
loket i drifna vagnen ). Mellanaxeln å
drifna vagnen...” .
29/9 upptagning av vagnar, 3 man å 8
timmar = 24 timmar
1/10 upptagning av vagnar, 2 man å 8
timmar = 16 timmar
4/10 nytt lokhjul = 4 timmar
18/10 sotning av motor = 12 timmar
19/10 sotning av motor = 12 timmar
20/10 sotning av motor = 12 timmar

5/12 vagnar urspårade
6/12 upptagning av vagnar
17/12 reparation av banan, 3 man å 8
timmar = 24 timmar
18/12 byte av räls, 5 man å 8 timmar =
40 timmar
9/12 byte av räls, 6 man å 8 timmar = 48
timmar
20/12 byte av räls, 7 man å 8 timmar =
56 timmar
29/12 startning av motorn, 2 man å 8
timmar = 16 timmar

Huggning av trästubbar, efter stock-
banan, var ett återkommande arbete.
Vid ett tillfälle finns anteckning om
stubbhuggning under 56 timmar. Det
var när man skulle rulla fram timmer-
stockarna for lastning på vagnarna, som
alltför höga stubbar var ett hinder. Av
skriftväxlingen mellan ingenjör Wide-
gren och arbetsledningen vid stockbanan
framgår att det inte var alla gånger som



43SKOGSHISTORISK TIDSKRIFT

längden på transportnätet, dvs 26 km
blivit utbyggda. Nu uppfördes aldrig mer
än 9 km och transportvolymen blev inte
ens hälften av den prognosticerade.

Analyserar man bokföringens kost-
nader för virkestransporterna på stock-
banan får man följande talserie:

sågtimret blev upplagt på sådant sätt
att det underlättade den efterföljande
framrullningen till stockbanan.

Stockbanan gick genom awerknings-
trakten och alla som besökt en skogsav-
verkning med grov timmerskog, förstår
nog de svårigheter som timmerrullarna
hade, när de utförde sitt arbete. Var
därtill trästubbarna högre än ” normalt”
av olika orsaker, så gjorde det inte sa-
ken bättre.Skulle man dessutom rulla i
motlut var nog den dagens arbetsglädje
förstörd.

Till sin hjälp hade sågtimmerrullar-
na-lastarna ett motordrivet lastnings-
spel. Men det mesta arbetet fick ändå
göras för hand. Orsaken till dessa prob-
lem får sökas i bristande samordning av
verksamheten. Det verkar uppenbart ha
varit så att en bra upplagsplats för häst-
körare med viss säkerhet var en dålig
sådan för stockbanan.

De ekonomiska redovisningarna är
inte längre lika optimistiska. Under hös-
ten 1923 har man kunnat kontraktera
hästkömingav virkeför 4.25 öre/P, sam-
tidigt som stockbanan innan amorte-
ring av investeringarna drog en kost-
nad av 4.46 öre/P. Man kan möjligen
påstå att den allmänna nedgången ver-
kade mot stockbanan. Manuellt arbete
blev återigen för en tid ekonomiskt.

Kostnader i öre per kubikfot fastmassa
- exklusive amortering & avskrivning

Nilslarsberg V Svartnäs-Hyn
1922 1923 1922 1923 1924

Summa 4.87 4.46 6.06 7.99 10.56

Reparationskostnader på bandelen
Västra Svartnäs-Hyn nästan fördubb-
las mellan åren 1922 och 1924, vilket
tyder på att konstruktionen totalt sett
hade avsevärda tekniska brister.

Det är denna kostnadsutveckling som
gör att det 1924 återigen blir aktuellt
att sätta in hästar på sträckan Nilslars-
berg till Spaksjön. Stockbanans norra
del lämnades åt sitt öde.

Amortering-avskrivning
Någon sammanställning av kapitalkost-
naderna har inte påträffats. Med stöd
av räkenskaper och handlingar kan man
förmoda att anläggningskostnaden samt
den för rullande material och under-
håll tillsammans uppgick till omkring
260 142 kronor.

Om man bortser från räntor och av-
skriver stockbanan på 5 år mot den
uttransporterade mängden virke får
man fram en slutsumma av 16 öre per
fast P. Detta är 80% mer än förhands-
kalkylen, men betydligt bättre än järn-
vägsalternativet.

I bolagets böcker försvinner stock-
banan 1924 då den läggs ned och slut-
amorteras efter vissa kapitaltillskott,
så att kontot skulle stå på 0 kronor.
Naturen böljade återta vad den för fem

Sammanställning över virkes-
transporter

Såg-
timmer

1921 38 749 st
1922 36 636 st 15 5281m3

1923 39 332 st 13 123 lm3

1924 20 287 st 9 687 lm3

135 004 st 38 3391m3 1 994 900 f3

Kubikfot
fastmassa

291 000
639 800
629 600
384 500

Pappers-
ved

S:a

Från intendent Enerothsförhandskal-
kyl kan nämnas att han beräknade en
årlig tillförsel av nästan 86 000 timmer-
stockar under förutsättning att hela
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Stockbanans konstruktör H Widegren framför det i Falun byggda loket. Andre man från höger är
förste lokförare J A Sandgren. Observera styrrullarna på lokets hjul.

år sedan förlorade. Minnesgoda äldre
personer i Svartnas har berättat att lok-
stallet uppköptes av Viktor Nyström i
Västra Svartnäs, revs och återanvän-
des i andra byggnader Nyström sedan
uppförde. Stockbanan blev kolved. Det
rullande materialetförsvann efterhand,
när någon behövde reservdelar för ett
eller annat ändamål.

Nu är det tyst och öde i Hyn-Jädraåns
och Spaksjön-Testeboåns vattendrag.
Endast bruset hörs, när de skummar
vidare ner i Gästrike-Storsjö och Botten-
havets outgrundliga vatten.

Sannolikt hade man otur med stock-
banan. Man tvingades betala i dyrtid
för en investering som avskrevs i låg-
konjunktur. Det är möjligt att man träf-
fat huvudet på spiken i bolagets fem-
årsberättelse för åren 1917-22, där föl-
jande står att läsa: Banans ” bestående
fel är gifvetvis att den byggdes under

kristiden, kanske rättare, att kristiden
tog slut då driften nyss börjat...” . Tekni-
ken var inte fullgången och så små-
ningom kunde lastbilar gå segrande ur
striden, vad avser virkestransporter.
Men den dag då svartnässkogarna ånyo
nått ett medelförråd av 179 m3sk/ha,
dvs om en mansålder, kanske den spår-
bundna transporten än en gång dyker
upp som ett intressant alternativ.

Källor och litteratur
Källmaterialet har hämtats ur Stora Kop-

parbergs Aktiebolags Arkiv i Falun.

Magnusson, L 1991. Stockbanan. En histo-
rik över trästockbanan mellan sjön Hyn
till sjön Spaksjön i Svärdsjö socken, Da-
larna. - Stenciltryck.

Denna rapport kan mot erläggande av porto-
kostnad rekvireras hos författaren.
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