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Resan mot en okänd kust
östen 1898 sågades de sista stockarna i det
stora sågverket i Korsnäs. Sågen började

omedelbart rivas. Ingen blev arbetslös, alla som
var arbetsföra fick hjälpa till med att riva och
skicka bort allt ifrån platsen. Några familjer fick
redan på hösten order om att flytta till Kastet.

Den 2 januari 1899 är den första stora flyttar-
dagen, då avreser från Korsnäs ett 100-tal såg-
verksarbetare som fått order om att flytta ner till
kusten.

En av dem är Ludvig Hellström. Hans far var
hyttarbetare vid Korsnäs järnverk.Ludvig arbe-
tade från 11 års ålder ibland i valsverket ibland i
sågverket.Arbetet var hårt, arbetstiden var från 6
till 6, med korta måltidsraster och nattskift var-
annan vecka.Timpenningen var 5 öre.

H med sig som tar tårfyllda avsked. Männen stu-
var in i ett par mycket gammaldags vagnar, som
konduktören stänger utifrån. Många år senare
skriver Ludvig Hellström ” vi fick åka nästan
som fångar.”

Tidtabellenligt efter knappt fyra timmar kom-
mer tåget till Gävle, där vagnarna kopplas till
ett annat lok och när tåget tuffar in till Bomhus
station möter en stor människoskara upp. Från
Hyvlerigårdarna och Nygårdarna har de boende
gått man ur huse. Ryktet hade gått att det skulle
komma ett helt extratåg med masar, klädda i päl-
sar, skinnbyxor och näverskor.

Vagnarna tas på släp efter det lilla loket ” Kaffe-
brännaren” som Karl Morelius kör på den nyan-
lagda banan ut till Kastet, där möter mörker och
en vinande storm. De flesta av nykomlingarna
visas till en barack, som några år tidigare byggts
för rallare som röjde ödemarken där sågverket
och samhället skulle byggas. Det finns några
rum lediga och Ludvig Hellströms arbetslag på
sex man får ett rum med väggar och tak av omå-
lade bräder, en stor järnspis, sängar, ett rankigt
bord, sockerlådor att sitta på och spikar i väggen
att hänga kläderna på. Männen är inte de enda

Annandag nyår 1899 väntar en 10-mila tåg-
resa till kusten, där ett nytt sågverk och ett nytt
samhälle skall byggas upp. Ludvig Hellström och
de andra utvandrarna hade fått order om att ha
med sig mat för de första dagarna, sängkläder,
kokkärl och verktyg. Det blir ett rörligt liv vid
Korsnäs station, när alla kommer med sin ut-
rustning. Många av männen har sina hustrur
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Det nya såghuset uppfördes av järn och trä i tre skepp.
Huset var 50 meter långt och 73 meter brett. Det stora
timmermagasinet i Kastviken var slutstationen förvir-
ket som förts dit via den 3 mil långa flottleden.

boende i rummet, där finns också vägglös, den
tidens gissel.

relius hämtade den ena familjen efter den andra
som skulle flytta in i de nybyggda gårdarna. Låt
oss följa en familj. ” Kaffebrännaren” stannar mitt
framför bostäderna. Hustrun stiger ur, mannen
tar emot, de hälsar tafatt på varandra utan öm-
hetsbetygelser. Så nt var för överklassmännis-
korna. Hon skuggar med handen för ögonen,
ser sig omkring och blir förskräckt. Gården är
omålad och runt gården finns sten och moras.
Hon är nyss kommen från det natursköna Kors-
näs, ett sågverkssamhälle som funnits i 40 år till
denna nybyggartillvaro på strandkanten till ha-
vet. Det hon nu säger blir ett bevingat uttryck,
som fortfarande lever kvar:

Men Per, är det jussom hän vi ska bo? Infe
björk,inte grön tuva. Huj så kuli!”

När männen fått eld i spisen och det hade
börjat bli lite varmt måste de ge sig ut i halkan
och stormen igen för att hämta utrustningen.
När de kommer tillbaka åker kaffepannan på
spisen. Vattnet har hämtats i en vak i havet ned-
anför baracken. Kaffet smakar förstås en aning
salt, men det går att dricka till matsäcken. Alla är
uttröttade och de flesta somnar snart, utom en
man som oroligt ligger och vrider sig, i månens
sken knäpper han sina händer och ber den gam-
la, inlärda bönen ” Gud som haver barnen kär”.

På morronen går de nyanlända ut för att se
hur samhället såg ut i dagsljus. Det är just inte
mycket att se. Sten och stubbar överallt, rallarna
hade i ett par års tid bökat till jorden överallt där
samhället skulle byggas. Sågverksbygget är redan
i full gång.

Det var ett strängt arbete med att bygga upp
sågen och det var en väldigt kall vinter med snö-
stormar som tvingade sågbyggarna att stanna
inne i baracken flera dagar i rad.

Tiden gick och dagarna blev ljusare. Karl Mo-

Hon blir bättre till mods när hon kliver in i
lägenheten. Två rum, varav ett s k kallrum, och
kök, till skillnad från den trånga enrummaren i
kasernen Jerusalem. Alla fick inte flytta in i så-
dana lägenheter,de var avsedda för sågare och
med dem likställda. På grund av det stora bo-
stadsbehovet fanns det bara enrumslägenheter i
en tredjedel av de 20 gårdar som byggdes. Flera
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Korsnäs första ånglok kom till Kastet den 18 mars 1898. Loket kom att gå under namnet Kaf-
febrännaren och det var det loket som förde vagnarna med nybyggarna till Kastet. Beslutet om
flyttning till havet togs vid den extra bolagsstämman den 12 april 1897.

Året är 1903, det är eftermiddagsrast i
brädgården, barnen har varit med mat-
korgar till sina pappor. Bilden visar att bo-
stadshus och kontor ligger inne på bräd-
gårdsområdet på Bomhusudden.
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Ett år före flytten från Korsnäs till det okända Kastet vid Gävle bukten har den här bilden tagits.
Det myllrar av människor på bilden, i olika åldrar och befattningar.

år framåt var fyrspisrum det enda som kunde
erbjudas många familjer. Det enda rummet var
samtidigt kök, sängkammare och matsal. Där
skulle mannen sova efter nattskiftet varannan
vecka och där skulle också barnen leka.

Flyttningen från Korsnäs var ett äventyr för
många. Det var som att emigrera till Amerika.
Att komma från sjön Runns leende natur till
havet och till obruten mark var för särskilt de
äldre som att bli landsförvisade. Med längtan
i rösten talade de om Korsnäs med den höga,
milda luften. De tyckte sig vara isolerade på en
ö, med ständigt kalla havsvindar och en oländig
mark som gick över i vildmarksterräng. Kastet
var för dem Djävulsön, där de inte kunde känna
sig hemma.

Brunnar fanns visserligen men vattnet var för
det mesta odrickbart. Tvättstugor fanns också,
men varje familj fick bara en tvättdag i måna-
den och den skulle anmälas en månad i förväg. I
tvättstugorna fanns inget vatten utan det måste
dras dit. Först 1914 fick man vatten i tvättstu-
gorna. Inga affärer fanns den första tiden och
kastetborna måste gå till stan för att göra sina
inköp. Vägförbindelse med Gävle saknades och
inte förrän 1908 var landsvägen klar. Stadsfär-
den fick företas med båt, till fots över isen eller
via gångstigen längs järnvägen. Tidvis var det
bättre att följa järnvägen än stigen. Det fanns vis-
serligen en väg som gick över Järvsta, men den
var mycket längre. För att få en genare väg till
stan byggdes en spång över bäcken och kärret
mellan Klippan och Duvbacken. Bomhusborna
samlade själva ihop den summa som behövdes
för att bygga spången över blötmarkerna.Sjuk-
sköterskan hade mottagning hemma i köket.

Allt måste ju byggas från grunden och
det var klent ställt med bekvämligheter den
första tiden på Kastet. Inget vatten och avlopp.
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Ludvig Hellström tilldelades 1957
Norrlandsbjörnen, Norrlandsförbundets
hedersbelöning för pionärgärning.

Innanför dörren stod en trädgårdssoffa och på
den låg alla som kom för omläggning eller hade
skadats i någon olycka. Där fick de ligga för att
få ett första förband eller vänta på att doktorn
eller ambulansen skulle komma.

Det fanns också en barnmorska i samhället,
alla visste var hon bodde och barnafäderna ilade
dit och knackade i väggen. Den signalen räckte
för att hon skulle rycka ut med sin stora väska.
På den tiden skedde alla förlossningar i hemmet,
även där det redan var fullt med småbarn i det
enda rummet.

gjorde det gärna, bl a när han den 28 april 1955
höll ett föredrag med rubriken ” Med Korsnäs
från Dalarne till havet.” I hans slutord kan man
ana såväl vemod som stolthet:

” Av oss som var kamrater i kolbaracken finns
det bara en kvar i livet. Vi som nu är gamla, vi
känner oss stolta över att vi har fått vara med
och i någon mån bidragit till att platsen har bli-
vit som den är av i dag.”

Förhållandet att Ludvig Hellström bjudits
in som föredragshållare vid den här hembygds-
kursen visar att kastmasen och invandraren från
Korsnäs hade skapat sig ett eget namn. Han var
känd som fackföreningsmän; ordförande i av-
delning 27 Kastet 1917-1934, 21 år i förbunds-
styrelsen, politiker; ledamot av stadsfullmäktige,
nykterhetskämpe och skald.

När försågaren Ludvig Hellström gick i pen-
sion 1939 hade han sågat i runda tal 2,5 miljo-
ner timmer. Ett rejält dagsverke, kan man tycka.
Ludvig Hellström tilldelades 1957 Norrlands-
björnen, Norrlandsförbundets hedersbelöning
för pionjärgärning.

Efter hand förändrades förhållandena.
Kastet blev ett ganska trivsamt samhälle, särskilt
på somrarna. Ludvig Hellström har berättat om
närheten till sjön och sjöfarten, om nöjet att sitta
nere vid sjön och se alla dessa båtar. Den första
tiden kunde det ligga ända upp till ett 50-tal sku-
tor och båtar på redden. Sjömännen kom i land
och biåsorkestern spelade upp till dans. Ettan
och Tvåan gick sina turer och det var ett nöje att
fara mellan staden och Kastet.

Ludvig Hellström hade mycket att berätta och
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Skogen ger en evigt förnybar råvara. Efterfrågan på trä
och papper ökar. Det är produkter som uppfyller höga
miljökrav och kan återvinnas både som material och energi.

Det finns många skäl att se ljust på framtiden i skogen.

Vi sköter Holmen-koncernens skogar som uppgår till cirka en miljon hektar.
Merparten ligger i norra Sverige men stora skogar finns också iHälsingland och
Härjedalen samt i Östergötland, Uppland, Sörmland och norra Småland. Vi är också
en stor köpare av virke. Virket levereras till Holmens egna industrier samt till andra
skogsföretag och sågverk. Cirka 60 procent av försäljningen går till externa kunder.
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” Kalle och jag kom bra överens”

I juni 1956 kom ett brev till änkefru Anna
Karlsson, Norra Fiskargatan 15 i Gävle. Hon tog
en hårnål och sprättade upp kuvertet, lyfte ur det
vita pappersarket och började läsa. Där stod att
Korsnäs Aktiebolag beviljade henne änkepen-
sion. För de levnadsår som återstod skulle hon fa
450 kronor om året. Pensionen skulle betalas ut
retroaktivt, från och med den 1 januari 1955.

Beslutet om arbetarpensionering togs den 8
augusti, jubileumsåret 1955. Pensionsåldern var
67 år för man och 63 för kvinna. En anställ-
ningstid av minst 30 år gav fulla förmåner. Än-
kepensionen var hälften av det belopp som man-
nen varit berättigad till.

Anna Karlsson skulle om en dryg månad fylla
80 år. Hon hade varit änka sedan 1949, då maken
vagnslastaren Karl Erik Karlsson dog. De hade
då varit gifta i 45 år.

Anna och Kalle möttes när den nya tiden bröt
in på Kastet. Hon, invandrerskan från Korsnäs,
som skärtorsdagen 1899 kom tillsammans med
sin mor ( fadern var död) och två bröder med
deras familjer. Han, fiskarsonen från Sikvik, som
tröttnat på att arbeta hemma på gården och ville
tjäna pengar.

När hon kom till Kastet våren 1899 var såg-
grunden lagd och den höga skorstenen uppmu-
rad. Arbetet gick med rasande fart och före årets
slut var alla 30 ramarna i full gång.

Med brevet i handen tänkte Anna tillbaka. På
livet i Korsnäs, flytten till Kastet, nybyggartillva-
ron,slantarna som vändes,vardag och fest, glädje
och sorg. Möjligen också kärleken till Kalle, men
ett så märkvärdigt ord ville hon inte använda.
Det räckte med ” Kalle och jag har hållit ihop.
Vi kom bra överens” Kalle hade sagt henne att
han sett att hon var uppväxt i ett bra hem och att
hon var van att arbeta.Anna höll sej till sin Kalle,

även kvällarna när sjömännen kom i land och
dansen gick till dragspelsmusiken nere på bryg-
gan vid båtarna. Inte ville hon ha någon sjöman,
hon hade ju Kalle att trygga sej till.

Annas föräldrar kom från Säfsnäs, en plats
med stora skogar där det var gott om varg och
björn,berg och fall. Fadern ” vi fick inte säga pap-
pa åt far” Säfs Erik Ersson hade läst i en tidning
att de skulle bygga sågverk norrut. Han och hus-
trun Sara Maria Buske gick den långa vägen till
Korsnäs. De hade med sej så mycket som de or-
kade bära. När de kom till Korsnäs fick de arbete
och husrum,först i en barack och sedan när så-
gen stod färdig flyttade de till Nybygget, ett rum
och kök. De övriga kasernerna hade alla sin egen
benämning; Jerusalem, Jeriko,Betlehem,Nasaret,
Oskarsbo, Blötmyra och så Vägglustorpet, som
revs först av alla kaserner när flyttlassen hade
gått. Familjen bodde i samma lägenhet i 40 år.
Tio barn föddes och Anna var yngst. När hon var
8 år började hon skolan, lärde sej läsa, räkna och
skriva och så förstås också vad som stod i kateke-
sen. Skolgången var bara fem år.

När hon var tio år byggde bolaget ett nytt,stort
sågverk med 24 ramar som blev färdigt 1888. Då
var det liv och rörelse i Korsnäs. När bygget var
klart blev det ett sjudundrande taklagskalas. Ja,
då var det fröjd och gamman!

Bolaget hade byggt ladugård och familjen
hade kor, gris,get och höns och arrenderade en
täkt som gav gräs och hö åt kossorna. Potatis od-
lades och mjölken såldes för 10 öre stopet. Anna
tänker tillbaka på barndomstiden och minns
den som en tid då ingenting fattades, vare sig
mat eller kläder.

Men 1890 var det ont om husrum och dispo-
nent Fogelberg , ” det var en svår människa” gav
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De nygifta bosatte
sig inte på Kastet utan
i Prästbygget , som en
präst från Älvkarleby
hade uppfört i spe-
kulationssyfte,

ville nämligen inte
l bo på Kastet tillsam-
1 mans med masar och
\ värmlänningar. I 18
\ år bodde de i Präst-
\ bygget innan de flyt-
\ tade in på Kastet 13.
\ Möblemanget var
l det vanliga; en im-
1 perialsäng, en säng,_ -1 byrå och skänk.

När flickorna hade

order om att ladugår-
den skulle byggas om
till rum åt rallarna
och ” dagsgubbarna”,
som arbetade på jord-
bruket. Annas föräld-
rar måste sälja kossor-
na och hönsen,liksom
allt hö och foder.Grisen
fick vara kvar i sin stia.
Far och mor ledde bort
korna. Minnet finns
kvar;Vad de gräto!

Det kom fler tunga da-
gar. Inom loppet av sex år
dog fyra syskon i den fruk-
tade lungsoten. En syster
var gift och efterlämnade
maken och en liten dotter.
Ett femte syskon, en 14-årig
pojke ramlade ner från höskullen och dog.

» m » "

kVL T o* »

akt ***
*******

BtWUl* «
«*.•*“ *

Kalle-K
tr » n m

for

HA**
»0*r o* -

«14. n#*
lm0r tocA*

/

2»2 - 30»»
flyttat köpte de modernare

möbler och en ny taklampa.
Familjen hade levt enkelt. Som vagnslastare

fick Kalle 28 ibland 30 kronor var fjortonde dag.
Det gällde att köpa bara det nödvändigaste. Allt
bröd bakades, rågmjölet som kostade 18 öre
kilot köptes i stora säckar. Anna sydde alla klä-
der till sej själv och. Hon födde fyra flickor, den
näst äldsta flickan dog när hon var nio år. Ingen
pojke, tur var det för då skulle han fått arbeta på
sågen, tänkte hon nu igen.

När Anna mötte sin Kalle hade han redan
arbetat två år åt bolaget, med att fälla träden där
kaserna skulle stå, med att byggakanalen från
Dalälven till Kastet och järnvägen till Bomhus.
När den nya sågen drog igång fick han jobb som
vagnslastare.

Anna blev trisskulla, hon sågade käppar och
läkt av den grova ribben. Det var ett farligt jobb,
sågtrissan var vass. Hon sågade sej en gång, det
var nära att hela hela handen kapades av.Ärren
på fingrarna hade hon kvar livet ut.

Efter tre och ett halvt år slutade Anna som
trisskulla. Hon gifte sej i juli 1904 med Kalle,
” den gode fiskarpojken”. Bröllopet hölls på Kas-
tet, många var bjudna, dansen gick till hornmu-
siken, stämningen var god och utrymmet stort.

Kalle hade sett rätt. Anna var van att arbeta.
När hon var 14 började hon arbeta i brädgår-
den.i Korsnäs. Aldrig skulle hon glömma den
första avlöningen - 8 kronor för 14 dagars arbe-
te. I hemmet fick alla syskonen hjälpa till. Lek var
inte att tänka på. Flickorna fick en stickstrumpa
i handen för att inte vara sysslolösa, de diskade
och städade. Den stora öppna spisen kritades
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två kaserner varav en fortfarande finns kvar. De
övriga kasernerna hade alla sin egen benämning;
Jerusalem, Jeriko, Betlehem.Nasaret, Oskarsbo,
Blötmyra och så Vägglustorpet, som revs först av
alla kaserner när flyttlassen hade gått.

till söndagarna, alla möbler skurades vita, kop-
parkastrullerna och kaffepettern blankades.Poj-
karna hjälpte pappan med täkten och vreten, de
plöjde,harvade,sådde, bärgade hö och tog upp
potatis.

Det var mamma som lärde barnen ar-
beta. Hon var född i en bondgård och kunde
allting;karda,spinna och väva tyg till kläder. Säfs
Erik snickrade alla möbler. Det gjorde han med
hjälp av såg, yxa,kniv och hammare. Bolaget
byggde en ladugård och familjen höll sig med
kor, gris, get och höns.

Anna var yngst av tio syskon. Fyra av dem
dog under loppet av sex år. Det var den fruktade
lungsoten som tog deras liv. Föräldrarna Säfs
Erik Ersson och hans hustru Sara Maria hade
vandrat till Korsnäs den långa vägen från Säfs-
näs i gränstrakterna mellan Värmland och nord-
västra Dalarna. De hade med sig så mycket som
de orkade bära.När sågen var färdig flyttade de
in en lägenhet på ett rum och kök i Nybygget,

Kasernerna på Kastet hade inga öknamn, de
var numrerade och låg längs Kantarevägen, Så-
garvägen, Sjövägen och Kolarvägen.1942 hade
Anna och Kalle flyttat till ” hemmet”,dvs Frid-
hem på Kastet, tre hus med 20 lägenheter för
bolagets pensionerade arbetare. Ett rum, men de
rymdes bra och de trivdes. En dotter som hade
egen gård i Gävle ville att de skulle flytta dit, men
så länge som de var friska ville de stanna kvar.
Blommorna på gården skulle sättas om och de
skulle ställa om så att de fick det vackert. Något
mer önskade de sig inte.

Efter Kalles död flyttade Anna och blev stads-
bo. Hon avled den 14 augusti 1962, nio dagar
innan hon skulle fylla 86 år.

Framtiden
börjar nu!
Nu är det tid att lyfta blicken
och våga tänka framåt.

Vi tror på att röja och
gallra skogen - och vi tror på
en framtid för granen i det
svenska skogsbruket!

(Sydved)
www.sydved.se
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Kom invandrarna från
Korsnäs till ett
fullständigt ödeland ?

om invandrarna från Korsnäs till ett full* tades ut, dels ett kast i betydelsen fyra stycken ,
böckling säljs ju kastvis på torget, och Kastfäbo-
darna hade fyra ägare.

I närheten av fiskeställena byggde man små
stugor och odlade upp jorden omkring husen,

det hade faktiskt hänt en hel del. Under rätt lång Fäbodarna med fiskerättighet blev snart begär-
liga även för stadsbor som kastade köpsugna

Förhistorien handlar till stor del om fiskestäl- blickar på gårdarna vid Kastet, där fisket var
len, fäbodar, jordbruk och krigiska kosacker. Vi mycket bättre. I mitten på 1500-talet skedde de
lämnar Bomhuslandets första tid under vatten första köpen,

och börjar skildringen ett antal århundranden
senare när landet har stigit upp ur havet. Det Staden var beroende av sitt jordbruk och
hav som har en så central roll i berättelsen om framförallt gällde det mjölkförsörjningen. Fa-

miljerna måste därför i stor utsträckning ha
egna ladugårdar och så var det långt in på 1800-

Bönderna i Hemlingby och Järvsta byar hade talet. Men korna behövde också ha något att
av ålder sina fiskeställen vid Kastet. Hemlingby äta och möjligheterna till mer bete och ökade
hade sitt laxfiske vid Lövharsudden, där ” det höskördar var begränsade inom stadens hank
bästa laxfisket fanns”. Det var vid Lövharsud- och stör. Utvägen var då att köpa ängsmark och
den som den nya sågen byggdes upp.Sedan 1824 betesrätt. Stora delar av byarnas jord blev där-
hade järvstabönderna hållits med sitt fiske där för stadsjord. Stadens borgare använde sig också
bron gick över den lilla bäcken som förenade av samma metod som bönderna, de köpte eller
Kastsjön med Kastviken. Fiskeställena kallades byggde fäbodar utanför staden. Man kan kalla
gemensamt Kastet. Det finns två förklaringar till dem borgar-eller stadsfäbodar.
namnet,dels att det var platsen där noten kas-

Kständigt ödeland ?
Började historien med Korsnäs ankomst?
Hade ingenting hänt dessförinnan?
Sant är att området då var glest befolkat, men

tid.

områdets utveckling till ett industrisamhälle.

Fria och självständiga jordbruk utvecklades ur
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fäbodsystemet och fäbodställena blev lantgårdar.
Ägarna svarade själva för driften eller hade rätt-
tare eller arrendatorer. Den verkliga storhetsti-
den för Bomhusområdet inföll under Pehr Elf-
strand som slog samman Holmsunds, Kastets
och Nybergs egendomar till en gemensam lant-
egendom. Det var den egendomen som Korsnäs
Sågverks Aktiebolag 1897 köpte av Gävle stad för
150 000 kronor. Stadsfullmäktige hade tidigare
godkänt en plan för hur Holmsund skulle an-
vändas och i första rummet kom ” industriella
verk och inrättningar.” Korsnäs sågverksrörelse
passade ju då väl in. Dessutom såg staden ekono-
miska fördelar, främst i ökade skatteintäkter. Bo-
laget hade under de senare åren taxerats i Kop-
parbergs socken för hälften av sin inkomst.

Sikvik skriks ” kastmasar”, trots att många av in-
vandrarna inte var födda i Dalarna, utan hade
arbetsvandrat från Värmland. Från Kastet, den
gamla fiskeplatsen, svaras ” sillstrypare”

Kastet var en sluten värld, med kaserner,
änkehus, tvätt-och bagarstugor,uthus och slask-
högar. När sedan Karskär hade köpts och det
tidigare fårbetet för järvstabönderna blivit fa-
briksområde växte ett nytt bostadsområde upp.
Ett område för dem som arbetade i fabriken. Det
fanns en osynlig mur mellan områdena och att
umgås över muren var otänkbart. För att inte
tala om Skutskär, det var att betrakta som ut-
landet. Muren försvann när Kastsjöstrand bygg-
des och sågverks- och industriarbetare bodde i
samma hyreshus.

En ny epok i Bomhusområdets historia
börjar. Den enkla jordbruks-och fiskebygden
förvandlas till ett av Norrlands intensivaste indu-
stricentra. Utvandrarna från Korsnäs flyttar in i
kasernerna på Kastet och tar över området efter
fiskare, borgare och bönder. I brytningstiden blir
det motsättningar mellan ursprungsbefolkning-
en och den nya.Glåporden haglar, från fiskeläget

Ett nytt samhälle växte upp med Sikviks-
vägen som gräns mellan industriområdet och
privatområdet. Invånarantalet ökade snabbt.Tio
år efter den första stora invasionen hade befolk-
ningen i industriområdet fyrdubblats. Nu 100 år
efter flytten till havet uppgår Bomhus invånar-
antal till cirka 12 000.
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En stor industriortNamnet Bomhus kräver en kort förklaring.
Enligt traditionen byggdes ett hus för förva-
ring av spärrbommarna mellan Fredriksskans
och södra fastlandet. Bomhuset låg på en udde
som fick det givna namnet Bomhusudden. Det
här var en tid då ryssarna härjade längs kusten.
I Kastviken låg 1719 den ryska flottstyrkan som
sände ut de fruktade kosackerna som satte skräck
i befolkningen och eld på husen.

Det var i Korsnäs som Dalarnas första ångsågs-
bolag etablerades. Till sjön Runn kunde virket
flottas från Dalälvens källor till sjön Runn och
dit sträcktes också Gefle-Dala Järnväg. Trakten
har också ett eget kapitel i kopparhanteringens
historia. Där låg den första svenska kopparhytta
som finns omnämnd i en skriven urkund. Hand-
lingen daterar sig från 1357.

Namnet Korsnäs har med sjöfarande att skaffa.
På en udde i sjön Runn har en gång stått ett kors.
Uppfattningen är att korset väglett de sjöfarande
till den rätta platsen för inseglingen eller land-

I början på 1890-talet kom den fredliga in-
vasionen från Korsnäs. Namnet Bomhus gällde
då endast de första varvs- och brädgårdsan-
läggningarna, som hade uppförts i närheten av
platsen för bomhuset. De flesta av brädgårdsar-
betarna bodde den första tiden inne i Gävle och
varje arbetsdag tog de sig till arbetsplatsen, ” ut
till Bomhuse' ” Huset på udden är borta sedan
länge, medan Bomhus blev namnet på allt som
en gång rest sig ur havet.

Fliskär finns angivet på kartan från slutet av
1600-talet, men namnet är då Flyskär.Ett pas-
sande namn eftersom fly betyder sankmark. I
dag är Fliskär en småbåtshamn och fortsätter
därmed de marina traditionerna. Redan på Gus-
tav Vasas tid skall timmer ha exporterats från
Fliskär. Från 1592 drev kronan skeppsbyggeri
här och verksamheten var livlig under Karl IX:s
tid. Bomhusvarvet på Fliskär övertogs av Kors-
näs efter att bolaget etablerat sig med brädgård
och hyvleri på Bomhusudden. Närmare 100 prå-
mar användes för transport av virke till ångarna
och segelfartygen som låg på redden. Pråmarna
byggdes och underhölls på varvet.

Kastet är ett annat välbekant namn liksom
Kuppböl, dvs Kuppbol,som nu i stort sett mot-
svaras av Källö.

Jersta Sagemiihl antyder att järvstabönderna
här drev en sågkvarn, dvs en föregångare till
våra nuvarande sågverk.

ningen. Och inte som man kan tro en inbjudan
till andakt,även om kombinationen kors och näs
kan leda tankarna åt det hållet

Under ångsågsepoken var Korsnäs en stor in-
dustriort och ett av landets större sågverkssam-
hällen. Ett 50-tal sågramar var igång natt som
dag.Störst var Korsnäs sågverk med 24 ramar, ett
stort exporthyvleri och en lådfabrik. I samhället
fanns också ett järnbruk med hytta,valsverk och
smältsmedja.

Flytten till kusten innebar inte att drif-
ten upphörde i Korsnäs, men kapaciteten hade
minskat med 20 ramar som förts över till Kastet.
Efter 1904 upphörde skogskolningen i Dalarna
och kolningen koncentrerades till Korsnäs och
en stor central kolplats med 83 kolbottnar. Men
1909 förändrades kraffförsörjningen då bolaget
byggde en elektrisk kraftstation.

Efter 1915 var sågen i Korsnäs endast ett kom-
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plement och den 24 februari 1945 upphörde
driften, 45 år efter den stora flytten till havet.

Margretehills järnvägsbolag om rabatt på järn-
vägsfrakterna. Gefle-Dala kan på vissa villkor
tänka sig en sänkning med 25 procent, medan
Upsala-Margretehill säger nej.

Den 12 april 1897 hålls den extra bolagsstäm-
man i Gävle. Två alternativ, antingen godta
anbudet från Gefle-Dala eller flytta sågverksrö-
relsen till havet. Det enhälliga beslutet kan sam-
manfattas i några få ord: Sågverket flyttas till
havet!

Beslutet ä r logiskt med tanke på att bolagets
hyvleri och brädgård redan finns på Bom-
husudden och platschefens kontor är inrymt i
Gevaliapalatset i Gävle. Det kontoret blev sedan
bolagets huvudkontor fram till 1913 då ett nytt
huvudkontor uppfördes i Bomhus.

Flyttningen till kusten hade pågått under 40 år
och nu kunde man också bygga flottleden. Dal-
älven var nu flottningsbar till Älvkarleö och det
blev en 3 mil lång flottled från Rämsön till Kast-
viken vid Gävlebukten.

Det betydde också att bolaget inte längre var
beroende av Gefle-Dala järnväg. Varorna kunde
lastas direkt från brädgårdarna på fartyg vid de
egna lastageplatserna.
Fotnot: Det här var en tid av ” sågverksvandring.”
Stora Kopparbergs Bergslag AB flyttade sin såg-
verksdrift till Skutskär och Kopparfors- Hofors
valde Norrsundet.

Rekordsnabb flytt
Det blev en rekordsnabb flytt från Korsnäs till
havet, dvs när den till slut genomfördes.Redan
vid den konstituerande bolagsstämman 1855
ansågs att den lämpligaste platsen för sågverket
var vid havet,antingen i närheten av Gävle el-
ler vid Härnäs. Men bolagsmännen lyssnade inte
till förslaget. Det fanns ett hinder,nämligen att
Dalälven inte var flottningsbar till havet och en
flottled skulle kosta 500 000 kronor.

Korsnäs Sågverks Actiebolag inledde sin verk-
samhet i Korsnäs och sågverket uppfördes på
norra sidan av sjön Runn, nära järnvägen mel-
lan Gävle och Falun och till Runn kunde virket
flottas från Dalälvens källor, där det fanns stora
skogsområden.

Frågan om nylokalisering aktualiseras vid flera
tillfällen. 1881 utreds om de tre stora sågverken
i Dalarna, Korsnäs, Bergslaget och Kopparfors-
Hofors skulle gå samman om ett nytt,stort såg-
verk vid Harnäs.Utredningen visade på en årlig
besparing på en halv miljon kronor om sågver-
ket låg vid havet.

Året därpå behandlas förslaget vid Korsnäs
bolagsstämma. Efter livliga diskussioner och
omröstningar beslutade man att stanna i Kors-
näs.

Byggmästaren
Beslutet gladde förstås befolkningen i
Korsnäs. Tidningen Dalpilen har anat ugglor i
mossen och talar om ” omstörtningsförsök” och
att förslaget kommit från personer som i första
hand sett till sina egna intressen och inte bola-
gets. Skribenten hoppas att självbevarelsedriften
även i framtiden ska göra sådana förslag omöj-
liga, ” hvilka kunde blifva ödesdigra för bolaget
sjelft som äfven för Gefle-Dala järnväg, Gefle
stad och omnejder.”

Men det blir rtyttning.Den 3 juli 1895 ger
bolagsstämman styrelsen i uppdrag att inleda
förhandlingar med Gefle-Dala och Upsala-

Om direktör Bernhard Martin ansågs vara
arkitekten bakom flytten till havet var Nils
Svensson,passande nog, byggmästaren. Han
hade fatt den svåra uppgiften att vara den store
flyttbasen,dvs att svara för den tekniska och den
praktiska delen. Det fanns inget att jämföra med.
Framförallt måste det gå fort!

Driften låg ju nere och det gällde att begränsa
förlusterna. Flyttningen gick också mycket fort,
med ” rent amerikansk fart”. Nils Svensson såg
till att det gick undan. Flytten till kusten blev
hans livsverk och här fick han använda sin
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kvällskurser på en teknisk skola.oerhörda arbetsförmåga. Han hade ansvaret
förmärkning,nedtagning, flyttning och åter-
uppbyggnad av sågverket. Han hade planlagt
allt i detalj och flytten skedde efter hans rit-
ningar. På järnväg och med hästskjutsar fördes
människor,byggnader och maskiner till kusten.

I Korsnäs byggde han två stora kaserner,den
första med 44 enrumslägenheter döptes snabbt
till Jerusalem, medan den andra med sina 36
enrumslägenheter fick namnet Bctlehem. Han
ritade också Föreningshuset och han tog till or-
dentliga mått. Föreningshuset följde också med i
flytten till Kastet.

Nils Svensson avslutade sin karriär som an-
svarig för den nya sågen. Han hade förmåga att
skapa disciplin, alla kom till sitt arbete på utsatt
tid och ingen gick hem förrän ångvisslan ljudit.

Hans ekonomiska villkor förbättrades. När
han var ansvarig för flytten var hans årslön
3000 kronor. 1901 anhöll han om att få hö-
gre lön och styrelsen beviljade 4500 kronor i
årslön,retroaktivt från 1898 års början, jämte fri
bostad och vedbrand.

På Kastet byggdes ett av världens största
sågverk upp. Sågverket krävde underhållsinsat-
ser i form av mekanisk verkstad och smedja
samt kolgård för att ta hand om avfallet.Bostäder
till 150 familjer och lika många ” lösa” arbetare.
Till detta brunnar,källare, tvätt- och bagarstugor,
klapphus och lastbryggor m m.

Arbetarna flyttade i olika omgång-
ar. Redan våren 1898 skickades förman A
Wikström,byggnadsförman Magnus Jonsson
och kusken A Eriksson ( med familjjför att göra
vissa förberedande uppgifter. Senare kom lokfö-
rare Morelius med sitt lilla lok ” Kaffebrännaren”,
som skulle svar för transporterna. Den första

uppgiften blev
att lägga grund
för sågverket
och dra spår dit
från Bomhus
j ä r n v ä g s s t a -
tion. I oktober
samma år an-
lände åtta man
för att ta hand
om det första
timret på den
nya flottleden.

Ö v e r a l l t
fanns
Svensson med.

I Korsnäs för att se till att tågen kom iväg på ut-
satt tid och när utvandrarna från Korsnäs nådde
Kastet, mötte han dem, hälsade välkommen,
bjöd på snus ur sin dosa och avslutade pratstun-
den med att sätta de nyanlända i arbete. De hade
ju kommit för att göra rätt för sig.

Själv hade han tidigt fått lära sig att göra rätt
för sig, kommen som han var från ” Fattigvärm-
land.” Hans utbildning omfattade folkskola och

Affärsmän och
Kapitalister
Styresmannen för storskiftesverket i Koppar-
bergs län, Georg de Laval hade en god bild av de
hittills outnyttjade skogstillgångarna i Dalarna.
Han såg möjligheterna, men saknade kapital.

I det läget vände han sig till ” affärsmän och
kapitalister såväl i Falun som i Gävle”. ( Kapita-
list hade vid den tiden inte dagens värdeladdade
innehåll.)

Per Murén hade sitt finger med i det mesta
och kallades med all rätt för Gävles indu-
strikung. Han var en kraftnatur, förmögen, hans
inflytande var stort och han hade ett omfattande
kontaktnät. Han var rätte mannen att vända sig
till när det gällde skogsaffärer och sågverk.Inte
minst med tanke på att han redan var engagerad
i Gefle-Dala järnväg och de två projekten sam-
manföll. Först hade man räknat med att järnbru-
ken vid Siljan skulle trygga fraktunderlaget, men
det blev inte så. Ett sågverk i Dalarna däremot
skulle behöva en ffaktled för sina produkter.

Nils Svensson planerade den
stora flyttenin i minsta detalj. Nils

Georg de Laval hade kapitalstarka män
i ryggen när han började ” handla”,dvs att i all
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Storståtlig såghemlighet köpa
upp avverknings-
rätter.

Det är i hans
namn som Kors-

egendom
köps 1855. Den
8 mars samma
år hålls konsti-
tuerande bolags-
stämma i Gävle.
Namnet på det
nya företaget blir

Korsnäs Sågverks
Actie Bolag.

Georg de Laval
ingår i den första
styrelsen och han

blir också chef för sågen. Vid sidan om sysslade
han med egna skogsköp och timmerköp,som
krävde stora pengar. 1861 lämnar han chefs-
skapet för att ägna sig åt egna skogsaftarer och
det flottningsbolag han grundat. Avsikten var att
han nu själv skulle förbättra sin ekonomi.men
de goda åren var förbi. De optimistiska beräk-
ningarna höll inte. Han dog som en utfattig man
och hans skulder var så stora att det blev urarva
konkurs. Korsnäsbolagets stämma anslog 1872
10 000 riksdaler riksmynt till änkans understöd.

När den nya sågen stod klar på Kastet var det
mycket uppmärksammat. Inte bara Gävles tid-
ningar utan också dalapressen följer utveckling-
en. Falu-Kuriren har hämtat material från Gefle-
Posten och kan berätta att sågen ter sig storståtlig
både ut- och invändigt. Höga luftiga rum för
maskiner och ångpannor. Sågen ger intryck av
att vara i alla avseenden solitt byggd och hedrar
sin byggmästare.

nas

Världens största kallades den då.Vid den
tiden fanns ingen motsvarighet till det nya såg-
huset som uppfördes i tre skepp. Huset var 50
meter långt och 73 meter brett. Den nya sågen,
hyvleriet och brädgården var något att skryta
med. Något att visa upp.

Sågen har också dramatiska inslag i sin histo-
ria. Natten till den 22 juni 1923 utbryter brand
i sågverket. På några timmar är sågverkshuset
nedbrunnet.Sulfatfabrikens hugghus för massa-
ved och linbanestationen för flistransporten för-
intas och upplaget med massaved blir till aska.

Bolagsstyrelsen beslutar den 5 juli att omedel-
bart bygga en ny såg på 16 ramar. Redan i maj
1924 kan en del ramar sättas igång och under
sommaren är drift en i full gång.

1945-48 byggs sågen om och de nya tekniska
anordningarna förändrar radikalt sågverksdrif-

George de Laval och hans
kusinbarn Gustav de Laval,
den store uppfinnaren,
hade stora likheter. Båda var
uppslagsrika och ville gärna
se allting i stort.

Per Murén hade ett mer framgångsrikt liv.
Han var borgarståndets vice talman, stadsfull-
mäktiges vice ordförande, järnvägsbyggare, in-
dustrigrundare och donator. Överskottet i hans
dödsbo tillföll Gävle stad som använde medlen
bl a till att bygga Murénska badhuset, som senare
revs för att ge plats åt det nya polishuset. Han
har gett namn åt Muréngatan och en minnes-
stod över honom restes 1953.

ten.
Jubileumsåret 1999 inleds ett investeringspro-

gram på cirka 130 miljoner inriktat på kundan-
passning. Investeringen sker i en ny såglinje, där
alla timmerklasser kan sågas.

Sedan händer det oväntade. Dagen före mid-
sommarafton 2002 meddelas att Korsnäs AB
säljer sågverket till Sveaskog! Köpet av sågen
är en del i en större affär. Sveaskog köper inte
bara sågverksrörelsen utan även en tredjedel av
Korsnäs skogsinnehav. Prislappen är på drygt 2
miljarder kronor. 1 slutet av augusti lämnar Kon-
kurrensverket klartecken till affären.

Kommentarerna kring affären gäller inte det
historiska i ägarskiftet- det var ju med sågen
som byggdes 1855-59 som Korsnäs historia
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A Korsnäsplan.helt
m. enkelt. Något med

Kastet i namnet
var inte att tänka
på. Kastvallen
är arenan för IK
Huges fotboll och

hockey. Huge bildades 1927 och är en samman-
slagning av Bomhus IK och Kastets IF.

börjar. Det är en historia som ingen av journa-
listerna tycks känna till. Kommentarerna gäller
mer förhållandet till Kinnevik. Börsen rasade
före midsommar, skrivs i en krönika, men en av
ljuspunkterna är att Kinnevikaktien steg sedan
affären blivit känd.

KORSNÄS BK

u

Korsnäs plan
När deförsta invandrarna anlände till Kastet möt-
tes de av en karg natur. Där fanns då inte en enda
grön tuva,enligt ett bevingat uttryck.Nu finnsdet
mycket gräs här,om än av konstgjort slagoch inga
tuvor kan skådas. Det är hemmaplan för Kors-
näs BK som började som ett korplag och nu har
avancerat till division 4. Planen har fått namnet

I början av 1960-talet inleddes rivningarna
av arbetarekasernerna på Kastet. Nu finns bara
Sågarvägen 25 med kasern och uthus kvar. Där
bodde Ludvig Hellström och hans familj i en lä-
genhet, som finns bevarad.

Vi förädlar
och marknadsför

familjeskogsbrukets virke

m MORRA
w Skogsägarna
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