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KORT HISTORISK SAMMANFATTNING, FLOTTNINGSEPOKEN

1700-talets statliga intresse för den "nya" exportprodukten, sågat
trä, resulterade i att strömmrensningar av de olika älvfårorna
kom till stånd genom landshövdingarnas försorg vid 1800-talets
början. Det utfärdades reglementen för flottningsverksamheten. Flottledsundersökningen genomfördes av kapten J.W. Hallström. Ambitionen- vad gäller Ljungan- var att kunna transportera buntat virke från
Angesjön ned till bottenhavskusten.
Rensningsarbetet pågick under åren 1818-1825. Arbetet bestod bIa i
att ~pränga sten samt uppföra strandskoningar, stenkistor och dammar.
Under 1800-talets senare del ersattes vattensågarna av ångsågar som
kunde placeras kustnära med bra sjöfartsförbindelser. Den nya industriella produktionen ställde höga krav på kvantitet av rundtimmer
från det skogsrika inlandet.
Man byggde flottningsrännor för att få möjlighet att utnyttja de
bästa vattendragen i och runt de olika älvarna. De enskilda sågverksägarna satsade nu stort för att öka leveranserna av rundtimmer.
I samband med skogsinköpen ordnade man rättigheter till att få nyttja
lokala vattenflöden som flottningsleder. Själva flottningsarbetet
lades ut på entrepenad tilllokalbefolkningen som komplement till
deras försörjning.
Flottningsverksamheten pågick ända fram till 1960-70-talet då den
utkonkurrerades av landtransporterna på bIa lastbil.
Efter att flottningen upphört under 1960-talet ansökte flottningsföreningarna om avlysning av flottningsleder i bIa Ljungan. Avlysningsbeslutet fattades av regeringen, och principbeslut om återställningsarbeten togs i enlighet med flottningslagen.
Avvecklingen gick snabbt och många flottningsanläggningar är idag
ett minne blott. I Sörströmmen, Haverö socken, finns anläggningar
kvar som minner om den långa flottningsepoken. Här finns ledarmar,
dammkonstruktioner med utskov, timrade stenkistor mm.

DDKUMENTATIDNSARBETET

Inför ombyggnads- och reparationsarbeten p~ dammanläggningar för
Havern-Mellansjöns reglering, har länsmuseet f~tt i uppdrag att
utföra en dokumentation av Sörströmmens anläggningar vid Haverö
strömmar. Uppdragsgivare är Ljungans vattenreglerings företag.
Under ~r 1991 genomförde länsmuseet en dokumentation av miljön
vid Sörströmmen. Detaljfotografering har genomförts av konstruktionsdetaljer p~ dammanläggning och ledarmar. Miljön och anläggningen har beskrivits med hänsyn till de ~tgärder som här
•
planerats.
Vidare har miljön och anläggningarna filmats. Sörströmmen är dokumenterad i storlek 6x4,5 p~ färg och svartvit.
En begränsad inventering- och besiktning har gjorts av näromr~det
utifr~n en kulturhistorisk- och arkeoiogisk synpunkt.
Länsmuseet har dokumenterat miljön som helhet med dess enskilda
eiement som konstruktion- konstruktionens syfte- och konstruktionsdetaljer.
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Tiil miljön hör:
al Ledarm (södra), best~ende av timrade kistor fyllda med sten.
bl Ledarm (norral, best~ende av tuktad, kallmurad sten.
cl Dammbyggnad, best~ende av tv~ knuttimmrade kistor fyllda med sten
samt stenmur vid utskov best~ende av tuktad, kallmurad sten,
sammanh~llna med järnkrampor.
dl Resterna av ett sk fiskehus omedelbart nordost om dammkonstruktionen.
el Nedströms ledarm (södra) best~ende av timrade kistor fyllda med
sten.
f) Nedströms ledarm (norra) best~ende av ställvis tuktad sten samt
natursten.
gl Kvarnbyggnad. Timrad byggnad i tv~ v~ningar med förh~llandevis
intakt interiör.
hl Mjölnarbostad. Timrad byggnad i en v~ning. Används troligen som
sommarnöje.

MILJOBESKRIVNING

Strömnäset, Haverö strömmar ligger omedelbart väster om Haverö,
intill Kyrksjön. Haverö strömmar är tre till antalet och bestar
av Norrströmmen, Mellanströmmen och Sörströmmen. Dmradet är
naturskönt och innehailer lämningar efter olika mänskliga aktiviteter.
i Sörströmmen finns lämningar efter flottningsepoken i form av
ledarmar och en dammanläggning. En gangbro leder över anläggningen och förbinder de bada fastlandspartierna. Inom omradet finns
ocksa en gammal kvarn med tillhörande mjölnarbostad. Samtliga anläggningar är i förhallandevis gott skick. Intill dammbyggnaden
ligger resterna av ett gammalt fiskehus som troligen är uppfört
betydligt tidigare än dammanläggningen.
Till dammanläggningen hör fyra ledarmar av olIka konstruktionstyp. De tva ledarmarna som lIgger uppströms om dammen representerar tva olika konstruktionstyper. Den södra ledarmen, som
troligen är den äldsta,är byggd av timmerkistor med haklaskar.
Timmerkistorna är fyllda med sprängsten. En av kistorna saknar
fyllnIng och fungerar som fiskväg. Mot vattenströmmen är kistorna klädda med trä. Den äldsta beklädningen är brädor som ligger
omlott. Detta byggnadssätt finns representerat l den västra delen av ledarmen. I övrigt är ledarmarna byggda i tuktad, kallmurad sten sammanhalina med järnkrampor. Utrymmet mellan kallmurnIngen är fyllt med spräng- och natursten.
Dammanläggningen bestar l övrigt av tva kraftiga timmerkistor
varav den norra har ett avfasat hörn. Dessa kraftiga kistor bestar i sin tur av inre kistkonstruktioner vilka haller stenfyllnadsmaterialet pa plats. Mellan stenkistorna finns skibordet och utskovet där timret flottades. Knuttimringen är av
den traditionella typen som ocksa till del användes inom hustimringstekniken. Knuttypen är sk tidlös och har funnits allt
sedan l6DD-talet. Knuttypen ersattes av den sk laxknuten som
användes flitigt under l8DD-talet. Denna teknik är ocksa vanligt förekommande i dammkonstruktioner. Omedelbart nordost om
dammanläggningen finns resterna av ett gammalt fiskehus. Det
är endast grundkonstruktionen som är bevarad. I övrigt finns
en välbevarad kvarn med interiören i stort sett intakt. Till
kvarnen hör en mjölnarbostad.

(c) :
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Principskiss över dokumentationsomradet.

a) Södra ledarmen. bilden tagen fran norr. Notera att
ledarmens bordbeklädnad är tva typer, dels liggande
slät panel dels panel liggande omlott. Den sist l
nämnda är den äldsta typen.
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a) Södra ledarmen. västra delen. Här finns de ursprungliga timmerkistorna kvar fyllda med sprängsten.

al Timmerkistorna hålls ihop av kraftiga knutar som
greppar i varandra. I andra fall är laxknutar vanliga. Dessa finns ej representerade inom området.
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al Ledarmens västra del avslutas av anhopningar av
stenblock. Timmerrester kan skönjas i stenmaterialet. Foto fra n nordost.

al Fiskpassage. En av timmerkistorna saknar stenfyllning .
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al Den södra ledarmens östra del ansluter till dammkonstruktionen och har förstärkts med sten fy ilning
pa den södra sidan. Den östra delen synes vara
yngre än den västra.

bl Den norra ledarmen är av helt annan typ. Här har vi
tuktad kallmurad sten med fyllning av natursten.

cJ Dammbyggnaden med södra ledarmen i förgrunden. Till
höger syns gångbron som förbinder dammen med fastlandet.

cl Dammkonstruktionens knuttimmring är av traditionell
typ med laskar som hakar i varandra .
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c) Dammbyggnadens laskar- knutar sedd fran baksidan.

c) Konstruktionen förutsätter att inre timmerkistor
haller sten fyllningen på plats.
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dl Rester efter det gamla fiskehuset som sannolikt
funnits pa plats innan dammanläggningen uppfördes.
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dl Fiskehusets västra del ligger under den nuvarande
dammens timmerkistor som syns till höger pa bilden .

d) Fiskehusets knutar ar valgjorda för att klara
vattenströmmens nötning och tryck.
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dJ Fiskehusets knuttyp sedd fran sidan.
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el Nedströms ledarm (södra). Här ser man kopplingen
till dammanläggningens arm av kallmurad sten som
sammanbinds med järnkrampor. Ledarmen är i övrigt
av traditionell typ med stenfyllda timmerkistor.

g) Kvarnbyggnaden är i förh~llandevis bra skick. Uppförd i timmer. l förgrunden syns den södra ledarmen.

