
NÄR JÄRNVÄGEN SLUTADE I SÅGMYRA

"T midten af Novernber detta år, effer så snart linien Fafun - Sågrmyra å Falu-
nii!-tvix. bangn öppnas för trafik, mottager och afsänder underteckiaå fraktgodstifl och från öfre Dafarna vid Sågmy-ra station mot billigt arfvode.

I-eo Iarsson"

rördagen den 9 novernber 1889, elfer sanrna dag som Geffe-Dafa Jernvägs AB till-
lcinnagav öppnandet den 12 novernber av bandelen Falun - Sågryzra, kunde 1äsarna
av TffT-oS se ovanstående annons.

vern var då denne reo rarsson och vart tog passagerare och gods som skulle ännu
Iängre norrut vägen?

I-eo Larsson var föcd i Grangärde 2L/4 L845. D;ir träffade han ocl<så sin brivande
hustru, Karin Ersdotter, föCd i Ahl 23/3 1849 och )mgsta dotter till gruvfogden
politikern, amatöradvokaten och sockenpamp3n valsarfs Erik Ersson (1900 - lgg0)
och hans hustru Brita Olofsdotter (1808 - 1891), bosatta i Holen, Åhl.

IGrin hade då tagit plats hos familjens goda vänner i Sörvik och Grangärde (i
nuvarande Ludvika). r€o rarsson blev sedermera inspektor vid stjärnsunds bruk,
nen |ran var en sangviniker, en orolig och äventyrlig natur utan större affärs-
begårming och bekyrrrrer för norgondagen.

Han gifte sig med Karin Iysdotter år 1874 vid ett stort brö11op på restaurang
i Falun, helt visst enfi+ dåtida sedviinjor 1lå svärfaderns bekostnad. Enligt
vad som berättats, skarl svärfaderns dess förinnan energiskt ha försökt avstyra
partiet, men Iyckades i afla fall genondriva ett äktenskapsförord. Senare, när
svåirsonen ryckats trassla tilf sina affärer ordentrigt, rnotiverade han detta
med "kännedom om nängdens av viå.Lr tids ungdom egenskaper och spekulationer,'.

På hösten f875 lämnade l-eo rarsson stjärnsund för att med svärfaderns bistånd
pröva lyckan som egen företagare. Han inledde med ett fastighetsköp, som VaIs-
arfs Erik i tid kunde förhindra men scm skulte bfi en väins snara ruin.
Till valsarfs Eriks stora belåtenhet fick r,eo år 1876 anställning vid skutskärs
jdrnverk, m=n han fortsatte likväf med sina tvivelaktiga affärsobjekt, bland
annat Heffersbo Kvarn a såg i Mokrinta. Denna sistnämnda transaktion skurfe feda
till att Leo gick i konkurs i decemb:r 1877. Svärfadern, som var en smart herre
och ganska bevandrad i juridiken, Iät omedelbart inteckna fordringarna på Ieo
i fastigheten. Dessutom tryggade han dotterns arv genom testamente och hjäIpte
henne dessutom med boskiflnad innan hon och l_eo fllrttade bort från Kopparberg
till Ähl den 10/11 1879. De bosatte sig på svärfaderns gård i Holen och Leo ar-
betade på hans kontor. Valsarfs Erik Ersson avfed den 3I,/8 året efter, och I-eo

började med att bedriva fraktagentur och spedition till ångbåtstrafiken på In-
sjön, Siljan och Orsasjön. I sarnband med att Siljans Jernväg (Borfänge - Insjöns
hamn ) öppnades for trafik f3/11 f884 noterades en uppgång i rörelsen.



1€o Ecrev också en form av åkerirörelse, -.,ilken dock bestod i fraktar,'tal med

och inlejandet av forkarfar iör vidare tra:,sporter landvägen.

I/lo Larsson titulerade sig nu, Iiksorn en g:ang i tiden vid Stjärnsuad, inspektor,

nEdan hustru Karin står som jordägare:

tj lt var sål edes verksarnheL av ovan si st nä:::.da slaq som I-€o Lårsson geno:n sin
armons dmnade beoriva vid Sågnryra station-

.riirnvägstrafiken uppehölls tilf en början ned ett blandat tåg i vardera riktning-
en, n;imligen n:o 5 nred avgång från Falun kl. I em med ankdrct till Sågmyra 2.36,

''ch n;o 6 nred avgång från SåErqzra kt. 5.30 em och ankcmst Falun SöCra station
7.06. Resande hade därför god tid att for'.sätta med skiuts till Leksand elfer
Råittvik. Likaså hade resande frår övre Da.lar:na nöjlighet att från Falun Scvlra

fortsätta s&erut o.h österut med GDJ:S c.h BJ:s norgontåg,
'I'rån och nr.d L5/2 1890 insattes e>,-tra gcos-äg niediörande uppvärnda personvagnar.

tEnna utökning av trafiken ägde rum trsdagar: och fredagar fram till 3L/3 1890,

nen var hurrudsaklig=n avsedd för kol- och virkestransport. D.Lra gcdståg n:o I
avgick r.mder denna trd från Falun kI. I fla ned ankomst Sågmyra 9.36. Frall Så9-

qzra avgick ex'tra godståg n:o 14 kI. I0 Ln och arkcrn Falut 11.36.

E<tra persontåg började så sn€ringorn bli popui2ira för utflykter och söndagarna

15/6, 22/6, midscrnnardagen 24/6 och 29/6 189A. avgång skedde frår Falur Södra

kt. 9 fm och anko'ns-L tiIL Såqrnyra 10.25. Tåget återgick från såEqzra kl. 7 em

och arrl<crn Falun SöCra 8.25. Även sönoagen den 6/1 avgick ett e>acratåg med sannn

a,nkornsttid, lenna gången skedde återresa: till FalLrn 39 minuter senare.

h stilla undran... Vad sysselsatte man sig ned under dryga 9 tilT[nar? Å-r ]890:

I Sågmyra: l

Vid iiden för järnvägens ankomst var fortiarande vintervägarna de kortaste,

minst kuperade, rlest biiriga för ty,rgre transporter: och följaktligen de bäst

framkomliga jämfört rneC de sonmartid använda kärrvägarna.

Den ös-Lra delen av Bjursås socken betraktede Falun Norra och i viss rnån ärren

Grycksbo scxl'r "sina" godsstationer från ocn till vifka nran hade den eftertrak-
-Lade och onrl:ruldade forkörningsinkomsten. Scn] Dersonstation var IIqn också helt
tiLlfreds med Lustebo håIlplats scxn öppnades 23/5 L890, och någon vidarebeford-

ran vid Sågnyra åt det hållet förekcrn nog endast i undantag'sfaU.

,ienon Sågeit (=SåEryra ) ned gäs-'giveri, färdstuga och färostali gick vinter*
vägen friån Falun över sjirarna Varpan / Gr1'cken, Tansen och Gopen vidare norrut.

r&"n fortsatte över Årbosjön, Hlrttkvarn, I1+'ts jön, Brosskvarn, Brossen vid vars

norra strand vägen nådde sin h@sta punJ<*- 263 rneter över have-u, o:h fram tifl
:ialutjärn som var något av en knutpunkt för olika vintervägar. Här anslöt vin-
tervägar öster ifrån över inre Rättviken och andra olika Råittviksbyar -

stora vint_ervägen fortsatte genon västg2irde. där det fanns håIlstuga och fär.d-

stall, Korskrcgen i Utby och ner m)t Siljans strand vid gården Skansen-



Fran Skansen, scm Iåg i närheten av Salu-åns utLopp, gick vägen å.'=r Rättviken
till Stumsnäs och rötte där Morkarlvägen från C.arsås och Mora.

\.Ii.ntervägen rot Ieksand följde den tidigare till Årbcheden, över =/rarna vid och

r-rnkring Bjr:rtjärn. gencxr dalar och på västra sidan orn byarna Kil*, HisvåIa, Rom-

ra, HälIa, Ullvr och Tibble.

iilr.r till SåEryzra järnvägsstation igen . Dåir hade Leo Iarsson tiII s:;i och forbön-
Cernas hjälp en nran vid namn Erik Henriksson. Från början sl<revs =:ternannet
Hj ndriksson, men det ändrades så småaingon nrojligen vid någon av -= marga fly"Lt-
. ;ingarna.
Henriksson var född i Hellefors den 28/LI 1816 och gifte sig 1844 ned Karolina
Äbraha,'nsdotter, också hon fddd i HeLlefors den 28/7 1821. Famil je--r. scm slutligen
kcm att be stå också av fe-.n barn, blev ett offer för den stora br:<sdöden i mit-
ten och senare delen äv l8o0-talet. Med ä-ldsta dottern fodd IB45 :lyttade de

tiII Ramsbergs bruk i U-Iän. D:ir foddes också äIdste sonen Per En-< l4/2 L858

innan man sanna år packade sina saker och f l$tade tilL Dådrans b:...:k i Rättvik.
Henriksson kallades nu för nasnästare och i Dådran utökades famiijen med ytter-
liga::e 3 barn, Klas August född 5,/I0 1860, Iovisa född 9/5 1863 c,::r slutligen
KarI ichan föld 23/2 1868. Efter 16 a-r i Dådran började brukets ..-:rksarnhet peka

brant nedåt och familjen uton äIdsta döttern Karolina. scxr gift sig 1869 och ur-
fl)ttat tifl Valbo, X-lär, packade den 1/4 1874 åter sitt bohag. )ema gå,"rg var
adressen Bjursås och Sågrnyre AB:s nickeiverk i SåEryra. Dådrans i::r:l< lades ned

så när: sorn spiktillverkningen fyra år: senare 1878.

I,{en det var inte bättre i Sågmyra. Det "tyska bolaget" blev på g.-xd av att
världsnarknadspriset på nickel efter ett par ar sjönk med nreC ca 2/3-deLar,
konkursmjssig-t i börjar på l880-talet.
i'4en redan den 9/LL I87B flyftade familjen, nu bestående arr tre ba:n sedan älds*
te sonerr Per Erik samtidigt Iiksorn sin syster gav sig a.,. till Valir, till Åhl
c,:h. stcC sl,:: ve:: sc:n jorCägare : Li_la \/aräser,. JordSgare i nnebä: a'-r :-;;: ä;:r
fast egendorn och Lifla Varåsen torde vara detsamna som Bcgäroet rriket på såg-
q.,ramal är detsannra sorn "Bu-jälä".
]-ik Henriksson cegär den 22.61884 uLtJlirningsbe:lg Lil.l Nordarårika för srg
och do"tern Lovisa. ren det inte helt säkert att de korn iväg drt. Detta kan ha

berott på hustuns s jukdcrn, då hon avfeC den 19,/U 1884. Kiart .in -*'retlertid att
i.lenriksson ensam åi:erkcxl tili Åhl någon gång rrnder 1887 utan kurna förete fl),-rt-
rringsbetyg. Järnvägsenrreprenören. ingenjör Carl Jehänders av1öntn_oslistor är
.j.nte bevarade I nien det är sannolikt att Henriksson fick anställn:ng solrt ralfare
när byggnaden kcxn i gå:rg på sornnaren 1887.

l}:n 23-ll} 1889, knaopt två veckor efter järnvägens öppnande, fly-'-',-år: Henriks-
son från LiIIa Varåsen i Åhl tiII Bjursås och skrivs på Sågn1,.ra ärnvägsstation.

leo I-å.resons och Er-ik Henrj.kssons verksarnhet vid Sågmyra blerz in--e långvari.g



orh var nog heller rnte någon sp. -erlt -rönsan af fåir, Redan efter nio n6nader,

den 12 augusti 1890, öppnades linjen tiII Rättvik for aLlm2in trafik.

I-Jenriksson avled under ett besök i Lidköping den 3IlI0 I89I nojligen hos något

av sina barn. Han var då fortfarande skriven i Bjursas. nen begravdes i Lid-
J<öpi ng 14,211 1891 då han inte hade några anhöriga kvar i Sågrmyra. En hörsägen

berätlar, att han under sina knappa två år vid järnvägsstationen hade sin an-

språks}ösa bostad i vattentornets pury)rum. Detta har: dock inte gått att få be-

kräftat, Helt cnojligt är det inte, då vattentornet åtrinstone iinder vinterhalv-
året var uppvärrnL, så att vattenbehålfaren inte skulle frysa,
Trots det hårda arbetet, ITycket flyttande och enkla lerroadsförhåIlanden blev
Erik Henriksson - eller Hindriksson - nästan 75 år ganrnaI, vilket på den tiden
var en mycket hdg å1der.

Mångsysslaren Leo lårsson fo[satte sin verksanrhet från sitt hem i Ho]en, Åhf,

en tid, rren avled där den I5,/I 1908 i en åIder av n:ira 63 å-r.

EPII OG

Syskonen "Svens Anna" och " Svens Karin", dvs Djel<en Anna Andersson, x ]/L L87 6

cx:b + 30/1 1962 och Djeken Karin AnCersson, *17,/I 1880 o=h + 4/9 1962, var un-

der ndra 30 år grannar till mitt föräIdrahem. På den tiden ungicks rnan. Med en

stickning i händerna träffades man i tw och ordning hos varandra vid en enkel

kopp kaffe och pratade minnen. Båda var väIsedda och välko:rura gäster hennra hos

oss, och nan såg fram a'rot att få höra på deras spiimande berättelser fråri gång-

na tider under ett' par timnar när rran kcxmit hem fr;ån skolan. Då satt mrn tyst
och andäktigt och lyssnade på vart enda ord. tr1,an var alltså "snäIl",
Så här över fenrtio år senare, när rnan börjar sortera upp sina barndunsminnen,

påminner jag mig att de båda berätterskorna någcn gång nåimnde en "Henrik eller
Henriksson scxn gick över skcgen". Ingen av dem sade varifrån han kom, ven han

var eller vart. han skulle. Tnte vågade jag fråga heller.

Ivlen nuf nu tror jag att jag vet:

@ rsor. olle Andersson

,{äl1or :

OI arkiv i Riksarkivet
Inndsarkivet i Uppsala
Boöthius: Järngruvorna i ÅhI
r^ r ! lu-d5
Px i Rättvik
Px f l\hl
Vikar: Färdsel och färdvägar (Råittvik I:I)
Egna ant.ckningar friån i texten n:imna
sagesrän .


