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Ådalen, industrierna
och bogserbåtarna

Full fart i Ådalen på 1890-talet. Det ryker från sågarna i Strömnäs,
Svanö, Sandö och Lugnvik. Också glasbruket på hitsidan Sandö är
igång. På fjärdarna drar bogserbåtar timmer och pråmar. Utanför
Strömnäs ligger ett lastande segelfartyg.
Teckningen gjordes av Ludvig ”Lubbe” Nordström och finns
i hans bok ”Denna flugiga värld” från 1941.
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Under ett sekel var Ångermanälven och den djupt inskurna
havsviken i Ådalen ett av Sveriges livligast trafikerade farvatten.
På en sträcka av bara fyra mil fanns här ett drygt fyrtiotal sågverk
och tio massafabriker. Alla försörjdes de med virke som flottats
från inlandet. Hit kom fartyg från hela Europa för att hämta
trävaror. Hela den stora vattenytan var myller av bombåtar,
bogserbåtar och fartyg av de mest skiftande slag och storlekar.
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M
Bengt Westin är
uppvuxen i Bjärtrå,
på Ådalens norra
sida, strax söder om
”världens största timmerskilje” i Sandslån.
Under sina barn- och
ungdomsår hade han
hela tiden den livliga
trafiken på älven för
ögonen. Det födde
ett intresse som följt
honom genom livet.
I den här artikeln sammanfattar han en del av
det som ursprungligen
var tänkt att bli en bok,
men som förmodligen
kommer att få stanna i
hans dator. Den handlar
om en verksamhet som
under första halvan av
1900-talet sysselsatte
mellan 300 och 400
personer på Ådalens
många bogserbåtar.

YCKET HAR SKRIVITS OM SVENSK SJÖFARTSHISTORIA . Om medeltidens klumpiga koggar, om de granna segelfartygens tid och
om de passagerarbåtar som under en period utförde merparten av
persontransporterna både inom och utom landet. Men mycket litet
har bogserbåtarna och deras besättningar uppmärksammats. De som
utförde grovjobbet i älvmynningarna och längs kusterna med att föra
timmerstockarna till sina destinationer – och hjälpa de stora fartygen
att komma till och från kaj.

ÅNGERMANÄLVEN BLEV SVERIGES I SÄRKLASS längsta flottled, hela 336 mil
lång, inklusive dess många källflöden. Egentligen handlar det om tre
älvar– Faxälven, Fjällsjöälven och Åseleälven – som flyter samman och
bildar det som kallas Ångermanälven bara de sista milen ner mot havet.
Det finns olika uppfattningar om var Ångermanälven slutar. De flesta
är dock överens om att det sker strax uppströms Sandslån där den både
djupt inskurna och betydligt djupare havsviken i Ådalen tar vid.
Flottningen på Ångermanälven inleddes redan år 1742. Det här
året lät den av riksdagen utsedda Flottningskommissionen undersöka
lämpligheten till flottning denna älv. Resultatet av undersökningen
utföll positivt.
Fortfarande var då järnbruk den enda industriella verksamheten i
området. Det var i första hand dem man värnade om. I Mellansveriges
gruvområden hade det på 1700-talet blivit brist på skog att framställa
kolved av. Och som det på den tiden var lättare att transportera malm
än virke så anlades ett pärlband av järnbruk längs Norrlandskusten.
Bara i Ångermanland fanns 21 bruk, bland annat Bollstabruk, Utansjö,
Björkå, Högfors, Gålsjö, Sollefteå och Graninge, alla belägna i Ådalen
och i närheten av Ångermanälven.
Liksom överallt annorstädes nådde järnepoken dock sitt slut under
andra halvan av 1800-talet då nya processer och stenkol slog undan
benen för de oftast små och omoderna järnbruken i Sverige. Istället
var det sågverksindustrin som tog över. Drivkraften var den internationella efterfrågan på trävaror som då skjutit fart och samtidigt som
ångtekniken gjort det möjligt att placera sågar även där det saknades
strömmande vatten.

anlägga sågverk, om än i
blygsam skala. Den från Baltikum inflyttade Christopher Kramm var en
av de första som kom att bedriva sågverksindustri i i Ådalen. Han fick
privilegier för en vattensåg vid Sqvällsåns utlopp i nuvarande Kramfors
1744. Samtidigt fick också vattensågen i Lo sina privilegier fastställda.
De grova sågblad som användes i de första vattensågarna gjorde
hanteringen ineffektiv och det var först när de ”holländska sågbladen”
började användas i slutet av 1700-talet, som sågverksindustrin började
få luft under vingarna. Men de vattendrivna sågverken hade trots detta
en mycket begränsad kapacitet. Bara en bråkdel av vattenkraften kunde
med den tidens teknik tas till vara. Råvaran fick vattensågverken från

MEN REDAN PÅ 1700-TALET HADE MAN BÖRJAT
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Ådalen

Ångsågar och cellulosafabriker 1848–1950
Ångsåg
Cellulosafabrik

Ullånger

Kramfors

Ramvik

Härnösand

N

Utan att ge några detaljer förmedlar kartan
en tydlig bild av mängden sågverk och massaindustrier i Ådalen under dess blomstringstid
– från 1850 fram till mitten av 1900-talet.
Källa: Kramfors kommun.

Redan 1744 anlade Christoffer Kramm
en större vattensåg i Kramfors.
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Sågverket i Bollstabruk år 1898. När det
anlades invid Bollstaåns
mynning i Ångermanälven år 1852 drevs
det av vattenkraft,
men bara nio år senare
byggdes det om
och försågs med ångmaskin. Bollstasågen
tillhör idag SCA och är
det enda återstående
sågverket i Ådalen.
Bogserbåten i förgrunden heter Bollsta
och hade här sin
hemmahamn.

närbelägna skogsskiften, framkörda på vintern då man kunde utnyttja
frusna vägar och vattendrag.
MED ÅNGMASKINENS ENTRÉ UTVECKLADES sågverksindustrin explosionsartat. De nya ångsågarna uppfördes nära kusten för att enklare och
snabbare kunna transportera trävarorna till kunderna. De flesta vattensågverken flottade de sågade trävarorna på älvar och åar ned till havet,
där det först fick tvättas och därefter staplas för att torka. Det innebar
att tiden från sågat virke till distribution kunde ta mer än ett år.
Den första ångsågen i Norrland hade startat år 1849 i Tunadal i
Medelpad. I Ådalen uppfördes ångsågar i Kramfors och på Sandö 1853.
De följdes under de följande tio åren av ytterligare fem sågar: Lockne,
Kungsgården, Härnösand, Bollsta och Marieberg. Därefter gick utvecklingen snabbt. År 1875 fanns det 21 ångsågar i Ådalen på sträckan Härnösand-Nyland. Vid sekelskiftet 1900 var antalet fördubblat till över 40.
År 1896 byggdes i Frånö den första cellulosafabriken i Ådalen,
vilken följdes av ytterligare nio fabriker fram till 1920. Denna verksamhet blev en stor konkurrent om råvaran. Men den var också ett
nödvändigt komplement, då mer av skogen kunde utnyttjas och hela
timmerhanteringen blev mer rationell.
Men i början av 1920 sjönk efterfrågan på trävaror snabbt. Industriproduktionen i Sverige föll med cirka 40 procent 1920-1922. Företag
med inflationsuppblåsta vinster, övervärderade tillgångar och med stora
felinvesteringar bakom sig råkade värst illa ut. Flera företag klarade inte
av att hantera situationen med påföljd att de fick stora problem. Bland
annat Björknäs AB med fyra sågverk gick i konkurs 1922. De kärva
tiderna gjorde att ytterligare ett antal sågverk försvann under 1920-talet.
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År 1926 fanns tio massafabriker och 20 sågverk i drift samt ett
glasbruk i Sandö. Det fanns också ett 20-tal lastageplatser för timmer,
props och styckegods.
Under hela tiden efter andra världskriget fortsatte rationaliseringarna och 1960 hade tre av Ådalens massafabriker lagts ned och av
sågverken återstod blott sex. Och värre skulle det bli. Mellan åren
1964 och 1979 avvecklades massabruken i Nensjö, Svanö, Hallstanäs,
Kramfors och Sandviken samt sågverket i Marieberg. Sedan även
Utansjö Cellulosa lagts ned år 2007 återstår nu en enda massafabrik,
den i Väja, och ett sågverk i Bollstabruk.
Ådalens första ångbåtar
Redan 1837 anlände den första ångbåten till Ådalen. Det var hjulångfartyget Strömkarlen som i sakta mak angjorde Härnösand. Men det
dröjde ytterligare några år innan reguljära turer infördes. I början av
1840-talet påbörjades turer mellan Härnösand/Örnsköldsvik och Stockholm med hjulångarna Norrland och Örnsköld. Trafik med ångbåtar
mellan kuststäderna i Norrland och Stockholm var här för att stanna
och pågick sedan ända fram till slutet av 1940-talet.
För den lokala trafiken torde hjulångbåten Ellida ha varit först. Den
9 oktober 1845 stod att läsa i tidningen Allwar & Skämt att…”den lilla
ångbåten ’Jenny’, som i början af sistlidna Juni på öppen Auktion försåldes,
och sedan så väl till korpus som panna och machineri undergått betydlig
reparation, gick i går eftermiddag af land, der den stått sedan förliden höst,
och erhöll namnet ’Elida’. Den är bestämd att härifrån i nästa wecka afgå till
Hernösand, och att hädanefter begagnas till färder på Ångermanelfwen”.
39

År 1891 fick den gamla
hjuldrivna Kramfors ge
plats för en betydligt
större, starkare och propellerdriven bogserbåt
från Wm. Lindbergs
verkstad i Stockholm.
Den nybyggda fick överta namnet och hade en
2-cylindrig compoundmaskin på hela 250
hästkrafter. Vid leveransen lär någon ha sagt
att ”starkare bogserbåt
kommer nog aldrig att
byggas”. Inte helt insiktsfullt mot bakgrund av
att den sista generationen timmerbogserare
hade motorer på mer
än 3 000 hk.

sammanhanget pråmar att tillgå.
Carl Fr Hägg.

my cke nhe t.

SEDAN DRÖJDE DET INTE LÄNGE FÖRRÄN ett flertal ångbåtar trafikerade Ångermanälven. År 1849 lät man bygga en ångbåt av trä
Ångbå ten Wira afgår på lustres a härivid Hernösand Skeppsvarv som fick namnet Elfkungen och 1854
från till Rö den 14 ds 10 fm, då
att
tillfälle
i
komma
tillkom dessutom Angur.
erarne
passag
plocka blåbär som därstäd es finnas i
Tidningarna skrev ganska mycket om nymodigheterna: ”Ångmycke nhet.
båtskommunikationerna utvidgas mer och mer. Under de sednaste
fem åren äro reguliera resor mellan Länets städer och köping samt
hufvudstaden, jemte de mellanliggande städerna Hudiksvall, Söderhamn
Bogserbåtsskepparna
drygade ut inkomsterna
och Gefle, verkställde af fyra ångfartyg med tillsammans 380 hästars kraft.
genom att också arranIG
Utom den i min sista berättelse nämnde ångbåt Elfkungen, om 20 hästars
BILL
Ång.
gera allehanda lustturer.
verkstä ller bogseri ngar och extra resor
kraft, som gör bestämda resor emellan Hernösand och Nylands samt
Annonsvillkor.
i Västernorrlands
För transpo rt af wed,
på billiga
andra varor,
Sollefteå lastageplatser, i Ångermanelfven, har ännu en ångbåt ’Angur’,
och 1879.
Allehanada
13eraugusti
flyttsak
bräder,
finnes i samma nhange t pråmar att tillgå.om 40 hästkrafter, blifvit af samma bolag som äger ’Elfkungen’, byggd,
Carl Fr Hägg.
och begge omvexla nu med turerna uppåt Ångermanelfven, så att hvarje
dag en af dem afgår och kommer”.
Antalet ångbåtar ökade därefter ytterligare. De ångbåtar som sattes
att trafikera Ångermanälven var för det mesta sådana som tidigare
trafikerat södra Sverige, i synnerhet Stockholms omgivningar, och där
blivit för omoderna eller för små. Den lokala trafiken på sträckan
Härnösand–Sollefteå ökade stadigt fram till sekelskiftet 1900 för att
sedan långsamt avta på grund av konkurrensen från järnväg och så
småningom landsvägstrafik.

Blåbärsplockning

Samhällen i miniatyr
De havsgående bogserbåtarna kan liknas vid
samhällen i miniatyr. Manskap och befäl befann sig
ombord i veckor, ibland
månader i taget. Det var
därför nödvändigt att förse båtarna med bostäder,
mässar, förråd och sist
men inte minst viktigt,
plats för matlagning och
lagring av livsmedel. Från
att från början ha varit en
rent manlig värld blev de
så småningom också en
kvinnlig arbetsplats. Matlagning var på den tiden
än mer än idag en kvinnlig syssla. Kokerskor eller
restauratriser – ”trissor”
– som de också kallades,
anställdes och var båtarna lite större behövdes
också en ”hjälptrissa”.

I MITTEN AV 1800-TALET FANNS INGA speciella bogserbåtar. De ångbåtar
som trafikerade älvens vatten användes för allsköns ändamål. Passagerartrafik med och utan turlista, olika sorters laster och för bogsering.
I annonser i ortstidningarna Hernösands-Posten och Västernorrlands
Allehanda erbjöds bland annat flytthjälp, turer för lingonplockning,
turer till nykterhetsmöten, teaterföreställningar och uppbyggelsemöten.
Den bogsering som de små ångsluparna utförde var mest att dra
skutor uppför och nedför älven. Så småningom blev det också timmerbogsering, men det kom att dröja ända till 1862 innan de första
”riktiga” timmerbogserarna byggdes.
Som sig bör var det älvens största industri, det som skulle bli
Graningeverken och Kramfors AB, som skaffade nybyggda timmerbogserare. Det var hjuldrivna ångbåtar byggda vid det välkända
William Lindbergs verkstäder i Stockholm. De fick namnen Bollsta
och Kramfors, efter deras respektive hemorter.
Snart ägde varje sågverksindustri med självaktning egna bogserbåtar.
Den 9 juni 1880 hade Västernorrlands Allehanda godheten att räkna
upp alla i älven gående passagerar- och bogserbåtar:
”Liflig ångbåtstrafik. Ångermanelfven trafikeras nu af passagerarbåtarna Oscar II, Ran, Ådalen, Svartvik, Strömkarlen, Math; Kiörning,
Fänrik Stål, Fyris, Noraström, Nyland, Bollsta, Norra Ådalen, Hellgum,
Trafik och Ragnhild samt af bogserbåtarna Robert, Thor, Flink, Tärnan,
Garibaldi, Freja, Angur, Elfkungen, Örn, Sandö, Necken, Svanö, Jacob,
Kramfors, Trio, Nyvik I, Nyvik II och Nyvik III, Oscar, Bollsta, Ernst
Berger, Neptun, John samt Nisse, alla bogserbåtar”.

1890 hade flottan utökats till 43. Några
hade då redan försvunnit, men på 1890-talet tillkom ytterligare 31

SUMMA 24 BOGSERBÅTAR OCH
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Socialistbåten Alpha
En del av bogserbåtarna hade intressanta ”levnadsöden”. Som till exempel Herkules. Byggd redan 1863 vid Södra Warfvet i Stockholm som passagerarfartyget Fyris, var hon till en början avsedd för trafik mellan Stockholm och Uppsala. Sedan
järnvägen konkurrerat ut henne såldes hon 1869 till ett bolag i Piteå och bytte sedan ägare ett antal gånger. År 1895 hamnade hon i Norge och döptes om till Alpha. År 1907 köptes hon tillbaka till Sverige av Ådalens Arbetarföreningars Ångbåts AB
i Härnösand. Meningen var att hon skulle sättas in på Ångermanälven för att konkurrera med ”kapitalistbåtarna”. Det blev
nu inte någon succé, bolaget trädde i likvidation redan samma år. Alpha såldes på exekutiv auktion 1908 och hamnade två
år senare i ägo av en Hans Hamberg från Härnösand. Denne lät bygga om båten till bogserbåt och ansökte om att få ändra
namnet till Herkules med följande motivering:
”Undertecknad, egare af passagerarångfartyget ’Alpha’, får härmed anhålla om tillstånd att förändra fartygets namn till
’Herkules’. Fartyget som förut varit passagerarångare, kommer att undgå en genomgripande reparation och förändras
till bogserings- och transportångare. Då det enligt hvad som härmed uttryckligen försäkras, fartyget under förutvarande rederiets och dess socialistiska tillskyndares regim ådragit sig ett synnerligen dåligt anseende och namn, vore det i
högsta grad nödvändigt få ångarens benämning förändrat på föreslaget sätt”.
Under sitt nya namn var Herkules sedan i drift ända till 1958. Efter 95 år hade då åldern tagit ut sin rätt. Men sedan maskin
och panna plockats ut levde skrovet vidare som pråm ända till 1968 då Herkules slutgiltigt avfördes ur registren.

stycken. Många var före detta passagerarbåtar eller slupar, men flera
nybyggdes för ändamålet, och framför allt Hernösands Verkstad &
Warf stod för många av nybyggena på 1890-talet. Flera av de tidigare
passagerarsluparna var maskinsvaga och orkade inte med den allt större
mängden timmer som skulle dras fram, och de försvann allt eftersom.
På 1890-talet började en ny typ av bogserbåtar byggas. Trävarubolagen började köpa virke i andra älvdalar och havsbogsering ”på
kusten” blev ett begrepp. De flesta virkesköpen gjordes i Norrbotten
och Västerbotten och så småningom norra Finland, och dit kunde man
inte skicka de små hamnbogserarna. Det behövdes större, starkare och
bättre utrustade bogserare.
De första åren på 1900-talet utökades antalet havsbogserare med
ytterligare 5-6 stycken men den stora satsningen gjordes på 1910-talet.
Man kan utan vidare påstå att under detta årtionde nåddes toppen på
utvecklingen av ångbogserbåtar.
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Inte bara timmerbogsering. Innan Sandöbron
slutligen blev klar 1943
var färjor det enda sättet
för trafiken att passera
Ångermanälven på. Här
är det den lilla ångbåten
Tekla som i Hornö väntar
på att bussen på linjen
Ullånger-NordingråHärnösand ska ha kört
ombord på sin färjepråm.
Bild ur Jan Häggströms samling.

Timmerbogsering
I början drogs det mesta av timret i länsar om avståndet var kort. Man
sammanfogade ett antal stockar med hjälp av smidda fästen till ett långt
band och med dessa omringades timret och kopplades till bogseraren.
Det var ett osäkert och långsamt sätt att frakta timmer då länsarna ofta
”blödde”, dvs stockarna kröp under bomlänsen. Detta förfarande försvann tidigt nere i älvmynningarna och allt timmer drogs buntat. Men
på vattendrag inne i landet var länsar vanliga ända in i modern tid.
Från sorteringsverket i Sandslån drogs enorma mängder virke till
alla de sågverk och massafabriker som anskaffat virke vid Ångermanälven och dess biflöden. Ganska tidigt byggdes buntverk där de olika
bolagens timmer samlades och buntades för att sedan bogseras till
respektive verk. Några av de mindre bogserarna hade sådana transporter som huvudsaklig syssla.
Men det var inte bara ådalsindustrierna som fick sin råvara via
Sandslån. Även Norrvik och Wifstavarv i Sundsvallsdistriket och
Holmen i Hallstavik och Norrköping hämtade timmer där. För att
göra sådana långväga bogseringar möjliga blev man tvungen att göra
större buntar, så kallade ramar.
Den ideala bogserfarten var ca 1,5–2 knop. Visserligen kunde de
större bogserbåtarna gå fortare om det hade behövts, men då höll inte
lassen utan drogs sönder. För att kunna dra sina lass behövde bogserarna lugnt vatten. Blåst påverkade inte bogseringen i någon nämnvärd
grad, men höga vågor och dyning försvårade den avsevärt. Om våghöjden blev för hög måste man söka lä. Efter hela Norrlandskusten fanns
ett antal välkända lähamnar som utnyttjades flitigt. Ratan, Kråken,
Bjuröklubb och Simphamn var några av de mest frekventa. Där kunde
bogserarna få ligga både länge och väl, speciellt på höstarna, om det
bar sig illa. Det finns exempel på när bogserare behövt över en månad
för att sig från Norrbotten till Härnösand.
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För att få en ännu tydligare uppfattning om vilka mängder timmer
som bogserades efter norrlandskusten kan nämnas att så sent som 1970
fraktades på detta sätt cirka 5 300 000 kubikmeter timmer, vilket omvandlat motsvarar en lastbilskaravan som sträckte sig från Haparanda
till Malmö och upp till Söderhamn igen!
Om det var möjligt drog bogserbåtarna sina lass tillsammans. Det
var tryggare att vara flera om något hände. I synnerhet de maskinsvaga
före detta passagerarbåtarna var pigga på att samarbeta. Upp till fyra
bogserare i bredd var inte ovanligt, men i extrema fall kunde man vara
så många som sex.
Bombåtar och mindre bogserare
För det enklare arbetet i timmerbommar och vid brädgårdskajer fanns
ett stort antal mindre och maskinsvagare båtar. De allra minsta kallades
bombåtar och var odäckade. De något större var enkelt utrustade med i
regel en skans bara avsedd för enstaka övernattningar. Deras huvuduppgift var att hämta timmer från sorteringsverket i Sandslån och föra det till
Ådalens många sågverk och massabruk. I början fördes stockarna samman
i grimmor, men då dessa var svårbogserade och endast kunde komma ifråga
för kortare sträckor, byggdes omkring 1890 buntverk vid Sandslån.
De mindre båtarna användes också för sågverksdisponenternas resor
och nöjesturer, de fraktade varor och förnödenheter från tätorterna och
kunde också användas för sjuktransporter. De var älvens verkliga diversearbetare och kunde vid behov också bistå med brandsläckning och
länspumpning.
Skutbogsering
Bogserbåtarnas huvudsysslor förändrades vartefter industrin ”växte
till sig”. Den havsvik som utgör nedre delen av Ångermanälven är
cirka fyra mil lång, med Nyland som sista lastageplats. Från mitten av
1800-talet till fram mot sekelskiftet var de flesta lastfartygen seglande,
och vid ogynnsam väderlek behövde de assistans i form av bogsering.
Ådalens första, rena bogserbåtsrederi grundades i Härnösand redan
1868 av Johan Fredrik (Fritz) Ramström just med ändamålet att bedriva
skutbogsering. Ramström bildade detta år Bogseringsbolaget Angur
med två hjuldrivna bogserare.

Bogserare, f.d.
passagerarfartyg
– och valfångare
Förenklat kan man efter
år 1900 indela bogserbåtarna i två huvudkategorier: De som
byggdes som bogserbåtar redan från början
och före detta passagerarfartyg som blivit
överflödiga. Det fanns
också en tredje, udda
kategori: Det var de
totalt tio före detta
norska valfångstfartyg
som förvandlades till
timmerdragare, varav
två av dem gjorde
tjänst i Ådalen – Backe
och Björn. Backe blev med
åren en trotjänare som
drog timmer från 1916
ända till 1960.
Skrovet lever vidare
i Stockholm och håller
på att renoveras.
Bild: Bengt Westins samling.

Teckna Norrskogs nya hållbarhetsavtal Träkronan
så kan vi tillsammans optimera din skog och avkastning
för ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Ju mer du använder
oss desto högre värde och avkastning. Du får högre
timmerpremie från första kubiken, bättre rabatter och
högre service.

Tillsammans skapar
vi ett högre värde
på din skog!

Kontakta din skogsrådgivare idag så berättar vi allt
du behöver veta för att höja värdet på skogen.

trakronan.norrskog.se
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En grann syn. Bogserbåtarna Lugnvik och Björkå drar med förenade krafter två skonertar
och ett skonertskepp uppför Ångermanälven. Bild från Göran Stengels samling.

En typisk representant
för älvbogseringen var
lilla Utansjö II, som från
sjösättningen vid Hammars Mekaniska Verkstad
i Nyland 1905, gick fram
och åter mellan Sandslån
och Utansjö, praktiskt
taget varje isfri dag i 50
år. Undras om inte båten
hade kunnat gå utan
rorsman?
Bild: Bengt Westins samling.

Innan Ramström startade sin firma sköttes bogseringen av praktiskt
taget alla maskindrivna fartyg som ville tjäna en slant. Det berättas att
passagerarfartyg struntade i både turlistan och passagerarnas protester
och åtog sig skutbogsering i stället. Det var nämligen mer lukrativt.
I en bevarad bogsertaxa från 1874 kan man läsa villkoren. Om
vädret var ogynnsamt hade bogserbåten rätt att avvakta, eventuellt
avbryta bogseringen och då få betalt för redan bogserad sträcka. Om
vädret tillät segelfartyget att fortsätta utan assistans hade man ändå
rätt att få betalt och man hade rätt att bogsera flera skutor samtidigt.
Bogsertaxan var från 60 till 100 riksdaler beroende på det bogserade
fartygets storlek. För fartyg över 200 läster fanns en specialtaxa.
När Ramströms bogserfirma gick omkull 1885 berodde det dels
på konjunkturavmattning, dels på att trävarubolagen skaffat egna, och
bättre bogserbåtar och att konkurrensen därför blev för stor.
Även om segelfartygen lyckades ta sig upp från Härnösand av egen
kraft blev det ändå stopp i Lunde där de fick ankra för tullvisitation.
Skutbogseringarna upphörde en bit in på 1900-talet då maskindrivna
lastfartyg blev vanligare och segelfartygen installerade hjälpmotorer.
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Slutet
Hela flottningsverksamheten moderniserades efterhand,
bland annat ersattes bogserbåtarnas ångmaskiner av dieselmotorer på 1950-talet. Och i början av 1960-talet revs
det gamla skiljet i Sandslån för att ge plats för en modern
anläggning. I ett slag reducerades antalet anställda från
cirka 600 till bara ett 90-tal. Det nya skiljet kostade 22
miljoner kronor och var betalt på 4 år. En annan skillnad
blev också att antalet kvinnor ökade markant. Kvinnor
visade sig vara mera fingerfärdiga än män när det gällde
att hantera den nya tekniken.
DE GAMLA BOGSERBÅTARNA ERSATTES efterhand och såldes,
och i stället byggdes mindre bombåtar, där en del kunde
radiostyras från land. Men trots den hypermoderna tekniken
– nya Sandslån torde ha varit världens effektivaste timmersortering – blev dess saga kort. Allt mer av transporterna
styrdes över till framförallt landsväg. I februari 1982 begärde
Flottningsföreningen hos regeringen att flottleden måtte
avlysas i och med innevarande säsong. Större delen av
anläggningen såldes till Finland där det monterades upp
igen i Kemiälven och fungerade ända in på 1990-talet.
Flottlederna avvecklades, forsar återställdes, flottrännor
och dammar revs och tusentals pålar och dykdalber avlägsnades. Flottningsbåtar och bogserare såldes åt alla möjliga
håll. Många blev fritidsbåtar, några hamnade i Finland,
andra i Bai Bang. Kvar i älven finns några enstaka exemplar. Och fortfarande finns tydliga spår av världens största
sorteringsverk. Kontrollcentralen står kvar ute på fjärden
utanför Sandslån. För en tid förvandlades Sandslån till
en turistanläggning med restaurang, dansbana, flottningsmuseum och andra faciliteter. Den gamla miljön bevarades
så långt det gick, men idag återstår knappt någonting annat än museet och ett vandrarhem.
Den skogsindustriella verksamheten är reducerad till Mondis massabruk i Väja utanför Kramfors
och SCA:s sågverk i Bollstabruk. Dessa anläggningar producerar i princip lika mycket som alla
industrier gjorde under toppåren för ett sekel sedan.

Utställningar
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Skogsmuséet
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