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Året är 1883 och platsen Hamra gård vid  
sjön Ämmern, inte långt från Rimforsa i södra  
Östergötland. En gårdsmålning som många andra  
– men som avslöjar att en ny tid har brutit in.  
Nere på fjärden släpar en liten ångbåt två virkes- 
lastade pråmar. Och på andra sidan sjön stiger  
röken från det ångsågverk som byggts bara  
några år tidigare. 

Så började det …

Kanalen som öppnade  
Kindabygdens skogar 

Ferdinand Hernlunds  
oljemålning hänger idag 
på Hamra hemma hos 
familjen Segerstéen.  
Foto: Lars Klingström.
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ID DEN HÄR TIDEN VAR DET INTE OVANLIGT att välbeställda bönder  
anlitade konstnärer för att porträttera sina gårdar. I det här fallet 

var det Hamras ägare, majoren Johan Henrik Segerstéen, som vänt sig 
till konstnären Ferdinand Hernlund för att få gården på duk. Den var 
just ombyggd och hans hustru Marianne hade dragit upp riktlinjerna 
för en engelsk park. Det är ganska uppenbart att paret Segerstéen också 
ville ha en ståndsmässig avbildning att hänga i salen på Hamra.

MÅLNINGEN VISAR EN SKOGSBYGD. Att det i Östergötland finns stora 
skogar är inte lika känt som den gängse bilden av en spannmålsprodu-
cerande slättbygd. I norr ligger Kolmården och Tylöskog med sina stora 
gränsskogar. I sydväst finns Hålaveden och öster därom dominerarar 
skogen på det småländska höglandets utlöpare mot norr. 

På de vidsträckta, uppodlade slättbygder som ligger däremellan fick 
människorna tidigt problem med sin virkesförsörjning. Lantmätarnas an-
teckningar på kartor, upprättade på 1640-talet, ger besked om att det här 
och var rådde brist på brännved, byggnadstimmer och gärdsgårdsvirke.1 
Hur man löste problemen framgår dock inte. Vägarna var på den tiden få 
och mycket dåliga. Möjligheterna att landvägen forsla några större mäng-
der virke var i princip obefintliga. Vinterns slädföre kan dock ha lättat på 
bördorna. Tidigt började man därför diskutera vad som så småningom 
blev Göta kanal. Samtidigt närdes också tankar om en sydostlig länk 
genom Stångådalens sjöar för att nå det skogrika Kinda härad.  

År 1751 skrev landshövding Lagerfeldt i Linköping att staden och 
däromkring liggande skoglösa härader var ”försatte i yttersta trångmål 
och förlägenhet i brist av brännved och alla oumbärliga byggnadsäm-
nen”. Däremot fanns i Kinda härad ”considerable skogar i hela lands-
orten vilka vid en båtleds inrättande kunna nyttiggöras i stället för att 
ligga och ruttna”. Samma argument återkommer i en skrivelse år 1772.2

V
Efter mer än 200 år av 
diskussioner, misslyck-
anden och periodvis 
svagt  intresse kunde 
Kinda kanal invigas 
år 1872. Därmed fick 
södra Östergötlands 
skogsbygder via sjön 
Roxen kontakt med 
övriga Sverige – och 
världen. Nykvarns sluss 
i Linköping är den 
första av femton på  
det nio mil långa  
kanal/sjösystemet. 
Foto: Lars Klingström. 
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Det är annars föga känt hur man under den här tiden löste sina  
virkesproblem i Östergötlands slättbygder. Men man ”överlevde”  
uppenbarligen utan att behöva frysa allt för mycket vintertid. Om 
nöden hade varit större, så hade den säkert lämnat flera avtryck i de 
historiska arkiven. 

Men det dröjde ända till år 1799 innan landshövding Lagerfelts  
propå, nästan ett halvt sekel tidigare, började konkretiseras. Ett bolag  
i Linköping gavs då privilegium att inrätta en båtled över sjöarna Åsun-
den, Järnlunden och Stora Rängen för att få fram virke ur de ”djupa 
skogarna”. Den sista milen fram till Linköping skulle dock transporten 
behöva ske till lands eftersom det där fanns flera betydande fall och 
forsar som med de medel man förfogade över inte kunde betvingas. 

Men bygget drog ut på tiden. Man hade problem med aktieteckning 
och senare också med slusskonstruktioner. När den nya transportleden 
slutligen stod klar år 1810 möttes den av ett tämligen svagt intresse. 
Efter det att den ena av de båda slussarna, den i Brokind, hade rasat år 
1813 lades kanaltankarna i malpåse.3 Det tyder på att de anförda pro-
blemen med virkesförsörjningen för slättbygdsbefolkningen nog inte var 
alltför bekymmersamma. 

SVERIGES BEFOLKNING ÖKADE SNABBT under 1800-talets första hälft. Det 
gällde också i Kindabygden. Ändå bör skogstillståndet i Östergötlands 
södra delar ha varit tämligen gott. Uppodling, svedjebruk, skogsbete 
och husbehovstäkt minskade visserligen för varje generation arealen 
skog. Men det geologiska underlaget hindrade odlingens expansion. Inte 
heller kopparverket i Åtvidaberg eller järnbruket i Boxholm förmådde 
att nämnvärt utarma skogarna annat än i sin omedelbara närhet. Skogen 
stod rycken. 

Trots debaclet med det första försöket att skapa en transportled sjö-
ledes, levde förhoppningarna kvar om att ”öppna” södra Östergötland 
för ett mer storskaligt skogsutnyttjande. Två större vattenvägar fanns 
att tillgå. Skogstillgångarna i Ydre härad, längst i söder, skulle kunna ex-
ploateras via Svartåns avrinningsområde och Kinda härads via Stångåns. 
Ovanligt nog för svenska förhållanden är att båda rinner norrut, belägna 
som de är i utkanten av småländska höglandet. Men i Stångådalen finns 
både stora sjöar och ett antal besvärande forsar som skulle passeras inn-
an virket kunde nå slättbygden. Det blev därför aldrig något bevänt med 

»Med en kanals 
inrättande kan  
“de bästa mas-
teträd och spiror 
samt skeppsvirke 
och klappholtz  
som i Småland” 
finns, komma  
Eders Kongl.  
Maj:t och riket  
till den “märkeli- 
gaste vinning”.«
Kammarkollegiet 1781.

VI STÖDER SKOGSHISTORISKA 
SÄLLSKAPETS VERKSAMHET
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timmerflottning i den riktningen. Från de östra delarna letade sig dock 
en och annan stock med hästforor fram till Östersjön vid Gamleby.

UNDER 1850-TALETS GODA KONJUNKTURER återupplivades tankarna på ett 
kanalbygge i Stångådalen. Denna gång i förening med en tidigare plan 
på att vinna ny åkermark genom att sänka vattenståndet i de berörda 
sjöarna. Frågan hade diskuterats redan på 1790-talet men inte fått 
någon lösning. Det fanns djupa intressekonflikter mellan strandägare, 
fiskevattensägare och flottningsintressenter. Under det tidiga 1800-talet 
blev sjösänkningar vanliga och stöddes med statsbidrag. Nu lyckades 
dock landshövdingen år 1854 få parterna att acceptera ett kompromiss-
förslag som innebar både båtled och sjösänkning. 

De äldre kanalplanerna utvidgades också så att det skulle bli möjligt 
att med båt nå ända fram till Linköping och sjön Roxen. Där kunde 
man ansluta till den år 1832 färdigställda Göta kanal och skapa en 
förbindelselänk med ”stora världen”.  

Även om det i begynnelsen krånglade avsevärt med finansiering kun-
de Kinda kanal efter åtskilligt besvär tas i bruk år 1871. Den sträckte sig 
då nio mil från Horn i Åsundens sydspets till Roxen. De grävda delarna 
omfattade bara sex kilometer. Nivåskillnaden är drygt 52 meter som 
klaras via15 slussar i den nya och till stor del grävda sträckningen från 
Stora Rängen ned mot Linköping.4 

PÅ 1850-TALET HADE EXPLOATERINGEN AV norra Sveriges skogar inletts. Den 
leddes till stor del av utländska entreprenörer, vilka införde modern teknik 
i form av ramsågar och ångmaskiner. De finansierade också flottledsrens-
ning, sågverk och fartyg. Avverkningarna i skogarna ökade tiofalt under 
andra halvan av 1800-talet, från 2 till 19 miljoner skogskubikmeter. 

Lindroth & Johanssons 
brädgård i Linköping. 
Bogser- och lastång-
fartyget Boy är på väg 
söderut med två tomma 
pråmar, sannolikt efter 
att ha lossat trävaror vid 
brädgården. 
Fartyget uppkallades 
efter generallöjtnanten 
Johan Fredrik Boy på 
Stavsäter i Vist socken 
som satt med i styrelsen 
för det nybildade Kinda 
Ångfartygs AB.  
Digitalt museum.
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Utvecklingen hade startat när företrädare för engelska och skotska 
handelshus i Göteborg på 1830-talet börjat söka sig uppströms Göta älv 
i sin jakt på virke. De passerade Vänern och vidare in i Klarälvsdalen. 
Där stötte de på exploatörer som kommit över Kölen, från Norge, där 
storskaliga avverkningar sedan decennier skummat grädden av skogarna. 
Med älven som pulsåder exploaterades Värmlands skogstillgångar. Virket 
flöt i strida strömmar ner mot Vänern och skeppades vidare ut till det allt 
virkeshungrigare Europa. När sedan skogarna i Värmland hade tömts på 
sina mest värdefulla träd, fortsatte exploateringsvågen vidare norröver. 

Med timmerfronten följde värmländska vandringsarbetare, vilka se-
dan länge upparbetat färdigheter i flottledsbyggnationer, avverkning och 
körning. De befolkade också de nyuppförda sågverkssamhällena. När 
säsongen var över tog de sig hem till sina småbruk i västra Värmland.5 

Den välkända exploateringen av de norrländska skogarna under an-
dra halvan av 1800-talet har dolt en relativt sett, minst lika omfattande 
verksamhet i södra Sverige. Där timmerträden stod hyfsat tätt, dök det 
också här upp hugade lycksökare och kapitalister. I delar av Götaland 
fanns, där flottningsmöjligheter saknades, vid den här tiden fortfarande 
stora skogar med gott om grovt timmer. 

Mitten av 1800-talet var, som vi vet, en dynamisk tid i hela Sverige. 
Den tekniska utvecklingen öppnade nya möjligheter. Det var de många 
järnvägsprojektens tid. Överallt i Sverige sjöd det av planer på att via 
spårbunden trafik öppna dittills isolerade bygder och inlemma dem i det 
industrisamhälle som gradvis höll på att växa fram. 

ÅR 1874 STOD DET SOM då kalla-des Östra stambanan klar. Den förband 
Nässjö med Norrköping och via Katrineholm också med Stockholm och 
Göteborg. Den nya järnvägen innebar att Svartåns avrinningsområde 
nu blev tillgängligt för utförsel av virke och trävaror till andra delar av 
landet. Över sjön Sommen drog ångbåtar virke till nyuppförda sågar i 
Boxholm och samhället Sommen. Ångtekniken medförde att sådan nu 
kunde förläggas där det var logistiskt mest fördelaktigt och inte som 
tidigare, uteslutande vid ett vattenfall. Samtidigt bjöd den tekniska 
utvecklingen på finbladiga ramsågar vilka avsevärt ökade vedutbytet vid 
sågverken.
                                                                                   forts. på nästa sida 

Kinda kanal sträcker  
sig drygt åtta mil från  
Linköping och sjön  
Roxen till Horn vid  
Åsundens sydpets.  
Merparten går över  
sjöarna i Stångådalen.  
Den grävda delen är  
omkring 27 kilometer.  
Kanalen har 15 slussar  
och höjdskillnaden är  
52,5 meter. 

VIDA SKOG AB  •  TEL: 0472-439 10  •  E-POST: VIDA.SKOG@VIDA.SE  •  WWW.VIDA.SE

Bra skog  
är guld värd!
VIDAs sågverk producerar för fullt och har ett  
löpande behov av bra råvara. Planerar du att avverka 
eller behöver du hjälp med skötseln av din skog? 

Välkommen att kontakta din lokala inköpare.

Linköping

Rimforsa

Horn

Björkfors

Kisa

Storebro

Roxen

Ärlången

Stora 
Rängen

Järnlunden

Ämmern

Åsunden

Juttern

Krön

Möckeln

Vimmerby
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Den viktigaste pusselbiten 
för att påbörja ett industriellt 
utnyttjande av skogen var dock 
riskvilligt kapital. Vid den här 
tiden hävdes de engelska import-
tullarna, kreditväsendet förbättra-
des, aktiebolag kunde bildas och 
ståndssamhället började lösas upp. 
Och kapitalägarna hade ofta goda 
insikter om de nya affärsmöjlighe-
ter som den nya tiden medförde.

Några av dem fanns i Värm-
land. År 1856 hade tre bruksägare 
där gått ihop och bildat Edsvalla 

Bruks AB med verksamhet vid Norsälven någon mil väster om Karlstad. 
Bolaget började i mitten av 1860-talet också att köpa skogsegendomar 
i södra Östergötland och Småland. Det är oklart vem, eller vilka, som 
stod bakom besluten och som hade nosat upp de nya möjligheter som 
höll på att öppnas när nu de gamla kanalplanerna i Kinda äntligen höll 
på att realiseras. Men totalt inhandlade man 20 000 hektar skogsmark 
och uppförde också flera sågar. Dit hörde den på målningen avbildade 
Räckeskogs Ångsåg vid Ämmern.6

FRÅN VÄRMLAND REKRYTERADES SKOGSARBETARE OCH HÄSTAR. Båda grupper-
na inkvarterades i oftast dåliga förläggningar. Hur många värmlänningar 
man anställde för att avverka, flotta och såga i Kindabygderna har inte 
gått att få fram. Men i angränsade Björkfors hade ett konsortium från 
Linköping köpt vattenfallet, byggt en såg och anställt en värmlänning 
som förvaltare. Hit kom säsongsarbetare från Värmland. Så småningom 
infann sig också dalkullor som svarade för mathållningen. Ett hus, den 
så kallade Värmlandsbyggningen, stod kvar under lång tid därefter. Det 
är sannolikt att också sågen i Björkfors byggdes, eller förbättrades av 
Edsvallabolaget. Hur som helst måste det ha varit omvälvande för lo-
kalbefolkningen att se mängden nya ansikten i bygder, där utvecklingen 
dittills lunkat på i samma spår i generation efter generation.7

Edsvallabolagets affärer i Kindabygden i samband med kanalens 
inrättande är ofullständigt utredda. De uppgifter som finns tyder på att 
man ska ha ägt ett dussin vatten- och ångsågar av olika storlek. Men 
trots de goda förutsättningarna och den högkonjunktur som följde efter 
fransk-tyska kriget 1870/71 stod bolaget inte rycken. Edsvallabolaget 
gick i konkurs år 1877.8

Värmländska säsongsarbetare dök också senare upp på andra platser 
i såväl Östergötland som i Småland. Sannolikt sista gången var åren 
1913–1916, då Säveåns AB från Göteborg hade köpt avverkningsrätter 
på Orrefors Bruks marker. Mellan 400 och 500 man, till största delen 
värmlänningar, lyckades då med hjälp av ett hundratal hästar nedbringa 
virkesförrådet till ett verkligt lågvattenmärke, cirka 35 skogskubikmeter 
per hektar, vilket var i nivå med en gles fjällskog.9  

PÅ DEN NYANLAGDA KINDA KANAL FÖRDES bilade bjälkar, sågat timmer samt 
brännved till Linköping. Där lastades virket om till järnväg eller till de 
betydligt större fartyg som trafikerade Göta kanal. 

Värmlandsbolaget 
Edsvalla Bruks AB 
började på 1860- 
talet köpa skogar 
och avverkningsrätter 
i Kindabygden. De 
rekryterade också  
ett stort antal säsongs-
arbetande skogsarbe-
tare från Värmland. 
Mediabanken, SLU.
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Kinda kanal var av avgörande betydelse för utnyttjandet av södra 
Östergötlands skogstillgångar. En mängd smärre flottleder såg dagens 
ljus såväl inom Stångåns och även Svartåns vattensystem. Ibland tycks 
minsta dike, som efter rensning kunde transportera en stock, ha ut-
nyttjats.8 I de nya sågverken förädlades timret till bräder och plank. Ny 
storskalig teknik nådde de urgamla bondebygderna och ersatte gamla 
kvarnar och stampar. Med de värmländska säsongsarbetarna kom nya 
metoder för avverkning och flottning. Troligen har de smidiga värm-
landshästarna även här haft en betydelse för körningens rationalisering 
och inte minst för hästaveln. 

Dessvärre har ingen lyckats bearbeta kanalbolagets räkenskaper mera 
i detalj. Klart är dock att virke och brännved stod för två tredjedelar av 
inkomsterna under de första åren. Följer man kanalbolagets räkenskaper 
framgår att det rådde högkonjunktur fram till år 1878. Därefter faller 
resultaten, vilket sammanfaller med Edsvallabolagets konkurs. Under 
de 15 åren mellan 1880 och 1895 verkar inte virkesaffärerna ha varit 
speciellt omfattande. 

Nästa stora högkonjunktur för kanalen kommer åren 1898–1901. 
Därefter sjunker omsättningen katastrofalt som en effekt av Östra  
Centralbanans tillkomst.10 Denna järnväg stod klar år 1902 och för- 
binder Linköping med Vimmerby. Den var tänkt att fortsätta ända  
ner till Karlskrona, men därav blev intet. Större delen av sträckningen 
går genom Stångådalen, i princip alltså parallellt med den då endast  
30 år gamla kanalen. Det säger sig självt att en stor del av det gods  
som forslats på kanalen nu istället kom att gå på den nymodiga och 
betydligt snabbare järnvägen.    

Kinda kanal gjorde 
Linköping till en riktig 
hamnstad  under några 
korta årtionden i slutet 
av 1800-talet. Trafiken 
var dock tämligen 
enkelriktad – ut från 
Kindabygden. Förhopp-
ningarna om att kanalen 
skulle spela en roll för 
transporter också i den 
andra riktningen kom 
dock på skam. Fartyg 
och pråmar gick oftast 
tomma söderut.  
Bild: Digitalt museum.
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MÅNGA KAPITALISTER FÖRLORADE STORA PENGAR i den inledande fasen. 
Andra, inte sällan med anknytning till industriell verksamhet i Norr- 
köping, kunde ta över och för en billig penning fortsätta driften vid  
de sågverk och träindustrier som vuxit fram. Flera företag vidareut- 
vecklades till snickerier och möbelfabriker. Men sett över tiden blev  
få bestående. Efter järnvägens tillkomst byggdes omfattande och fort- 
farande livskraftiga verksamheter upp söder om länsgränsen i Gull- 
ringen, Storebro och Hultsfred. 

I Åtvidaberg lever fortfarande ett större sågverk. Men möbeltill- 
verkningen har sedan länge upphört.

Virket från skogarna i landskapets sydligaste del, i Ydre, togs om 
hand i Boxholm och Sommen, där det fortfarande finns större sågverk. 

Hur gick det för skogen?
Redan då kanalen invigdes år 1872 hördes kritiska röster i Kinda hus-
hållningsgille. Man vände sig mot att ”avverkningsrätten på hela skogar” 
såldes till bolag och enskilda, ”därvid icke alltid behövligt förbehåll 
göres för den yngre skogens kvarlämnande och skötande”. Året efter 
sägs att skogshushållningen nu lämpligast torde kallas misshushållning 
eftersom raseriet att avverka och nedhugga skogarna vuxit. 
Bakom de här bedömningarna anar vi jägmästaren i Kinda revir Erik 
G:son Hjort (1832–1922). 

Vi har dock idag ingen aning om det rätta tillståndet – vilket 
förmodligen få torde ha haft ens på den tiden. Det hävdas dock att det 
stora sågverksbolaget i Björkfors gick i likvidation i slutet av 1880-talet 
på grund av att de mest tillgängliga skogarna då redan var avverkade. 
För detta talar också statistiken över transporterna på kanalen. Ordet 
rovdrift förekommer i eftermälena.11

Så kan det ha sett ut 
under kanalens första år 
då virke och brännved 
stod för två tredjedelar 
av dess intäkter. Det här 
är dock inte Kinda kanal 
utan Strömsholms kanal 
och den lilla ångbogsera-
ren Rex med två pråmar. 
Bild: Nordiska museet.

Sedan Östra Central-
banan invigts år 1902 
minskade kanalens intäk-
ter drastiskt. Här är järn-
vägsbygget i full gång 
vid Södra Vi station.  
Bild: Digitalt museum.
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Skogen plågades från två håll. Befolkningens vardagliga slit för bröd-
födan ledde till ökad uppodling, krav på utökade betesmarker och större 
behov av husbehovsved. De nya sågverken tog hand om de grövre träden. 

Förmodligen var det inte skogsvårdslagen som 1905 räddade skogen 
utan snarare befolkningsutvecklingen. Emigration till USA och flyt-
ten till städer och industriorter minskade snabbt behovet av bete och 
brännved. Till detta kom att alternativa energikällor till ved, såsom kol 
och el så sakta började utnyttjas industriellt. Sågverken drabbades av 
råvarubrist och drog ner på avverkningarna.

SAMMANTAGET GJORDE DETTA ATT SKOGEN I STÅNGÅDALEN så smått började 
återhämta sig. Viss, om än obetydlig, hjälp bidrog Hushållningssällska-
pets plantörer med. Efter 1880 erbjöd de gratis frö och plantor. Den 
mesta återbeskogningen stod dock naturen själv för. 

Dessvärre finns inga vettiga uppgifter som kan belysa kanalens roll 
för skogstillståndet. Men det fanns delar av området som inte nåddes av 
den tidens ekonomiska tentakler. Det illustreras av att ett flertal mindre, 
ambulerande cirkelsågverk med lokomobiler började uppträda i Stångå-
dalens ytterkanter från början av 1900-talet. De var livskraftiga ända in 
på 1970-talet.

När Kindasågen invigdes år 1968 hade skogen vuxit till. I Stångåns 
och kanalens avrinningsområde fanns då en betydande råvarutillgång, 
som ledde till att Södra Skogsägarna här uppförde ett av landets största 
sågverk.12

Kinda kanal fick aldrig, annat än under mycket kort tid, den kom-
mersiella betydelse det ställdes förhoppningar om vid dess tillblivelse. 
Godstrafiken upphörde 1948 och sedan klaffbroar vid vägöverfarterna 
ersatts med fasta konstruktioner kan inga båtar högre än tre meter trafi-
kera den. Idag är kanalen en fridsam och mycket uppskattad turistled.  
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