
Trrfilran -3 tr]'lEaiÄn-* - -JÖ -l\rrt.

.a

Före 1885 sku11e sockna.rna siälva bygga vägaxroch bredden blev säl-

1an mer än två meter.Kring F1åsjön fanns d'ock ingen väg'len första

ångbåtenrsom kom ti11 Flåsjönrvar en mindre träbåt med en liten hög-

trycksmaskin.nen fra.ktades under vintertid- ned särskilt tillverkade

slädarrsom drogs av 15 hästar ända från Helgr:msjön i Ångermanland'Se- -

d-an det gått någya ät i Flåsjönrfraktades den tiIl Rörströmssjön i

Tåsjökommun,enlitensjö,somliggermellanHotj-ngochDorotea.

År iBBB bestä11d.e Kramforsbolaget en ångbåtrsom byggd-es på K'istine-

hamns nekaniska verkstad.rmen den hopnitades ej därrutan plåtarnao

spanten och maskineriet skickades på järnväg ti11 Östersund''Sed'an

blev detr'1asskölare'f rson fick fra.kta pIåt och maskineriet den j5

ni1 långa vägen ti1I kyrkbyn Alanäsetrdär skrovet blev uppmonterat

och hopnitat våren 1888.8åtenrson fick namnet Aktivrvar" helt av-

sedd. för timnerbogseringrsom huvudsd<ligen ägde rurn under halvan-
1

nånad på våren.övriga tider på året utförde båten uppd-rag för bola-

getrmen den uppläts även fär kyrkturer från båda ändarna av sjön

till Alanäset.

I början av 1 lOO-talet anlöptes föl-jande bryggor:FlåsjönrLövberga'

Järvsand, St orho 1men, H211g1'äs, A1 anäs e t, Gubbhögen o ch Lillviken'

I Resehandbok av år 1!11kan man läsa:

"Flåsjön (297 n) i form av en halfrnåne not norl och nordväst'S;öns

1ängd är {0 krnrd.ess vattenyta 12) km4......" "Ångbåt kan få hytas'

Beställes i Löfberga e11er pr telefon från strön.Till Alanäset 10

kr. til1 Lillvlken 1 ! kr.rl

År 1912 anskaffad.es ny ångmaskin och pannarsom tillverkades 'rid Jerv-

eds Mekaniska Verkstad i i örnskö1d-svik.1958 gjord.es byte av ångma-

skin ti11 d.ieselmotorrsom kan manövleras från styrhytten för att be-

spåxa en maskinist.ordinarie maskinist var Gotthard. Hansson från

Alanäset.



Ernst Lidfors i Alanäset börjad.e som eld.are och hjälpmaskinist på

Aktiv sonmaren 1916.Han blev sedan befordrad. först ti11 rnaskinist
'l!18 och ti11 skeppare 1jJZ,En annan befälhavare på båten har varit

Anders Oddnrsom kom från en båt i Storsjön och som sed.an var skep;

pare på Aktiv i nånga år.

När Ångermanälvens' Flottningsförening blev ägare tilt Aktiv anstä11-

des en ny befälhavarersom pensionerad.es 1941.1944 anställd.es en

skepparersom även 1)51 var befälhavare på Aktiv und.er sommarens tin-

rnerbogseringrnämligen Mats Höglund från Strömsund.

Ångbåten rd.og i storsjön inköptes hösten 1!1 4 av två hennansägare,

Lars 0lsson i Siljeåsen och Jöns Ossian Jönsson i Gubbhögenrfrån

0stersunds ångsågrsom upphört ned sin verksamhet,Båten fick 1 F1å-

sjön narnnet Yiking.Dessförinnan hade fdog från 1 905 ti1lhört öster-

sund.s Ångs{g och gått på Revsund som od.äckad ångslup.

skrovet på rd-og'var av järn und.er vattenlinjen och av trä d.äröver.

När båten kom ti11 St.orsjön i Jäntland blev den påbygg,d med plank

ytterligare 7o cm och gjord.es held.äckad.Bord.läggningen skrotades,

när båtea skulIe lastas på järnvägsvagn oeh fraktas till Lövberga

st ati on.

Yintern 1!1! påbyggdes skrovet med plåtbord till 50 cm:s höjd och

he1d.äekad.es.Båten utrustades helt s jövärd.igt men med" d.en gamia hög-

tryckspannan.På våren började timmerbogsering för Ångermanälvens

Flottningsförening.Detta arbete avslutad.es d.en 1! juli,sedan börja-

d.e regelbundna turen fyra. gånger i veckan till r,övberga järnvägssta-

tion ända till slutet av oktoberrdå sjön i aIlmänhet blev isbelagd.,

och båttrafiken måste upphöra.vikings bas var Gubbhögenroch ossian

Jönsson var skeppare.Ordinarie maskinist på Yiking vax Erik lars-

sonrJärvsand.Maskinist var tid.vis Uno Micke1sson.1915 insattes ny

nodern ångmaskin och ny panna tillverkades på 3röd.erna vennbergs

Mekaniska Yerkstad. i Karlstad.

Kyrkturer gjordes vaxannan sönd.ag från F1åsjöns ändarrty kyrkbyn



ligger nära nog nnitt på sjösträckan.

Viking blev en mycket sjösäker båtrsom kund.e gå i 8:rov sjö utan att

vata rank tack vare en ordentlig köI.

Båten had.e ett d.eplacement av 28 - 29 registerton.Den fick ta !0 pas-

sagerare från Lövberga tiIl Alanäsets brygga.Ovanför Alanäset ti11

Lillviken var det dock ti1låtet rned' 110 passagerare.

Ilnd.er alla år med. Ossian Jönsson som befälhavare på Viking förekom

inga olyckor e1ler grundstötningarrfast man ofta fick gå i mörker

och dinmarsärskilt under höstmånad.ernarmed frakter av gods och pas-

sagerare.För gård.arrsom hade långt ti11 bryggornatva1. d.et sed för

befolkni.ngen att ro ut på sjön t111 båten och avläinna passagerare

el1er avhänta dem.Aven gods avlatr,ra"* i rod.d.båtarroch detta fun-

gerade utan några tillbud. til1 olyckor.

1921 upphörd.e all trafik rned. passagerare.Då hade landsväg anlagts

efter sjönroch bilar samt postbussen klarade nu passagexartrafiken

och fraktgodset,

Från sommaxen 1922 t5J-l och med sommaren 1)J1 bogserades massaved

för Ulriksfors Sulfitbolag.Även nycket tändsticksvirke awerkades

runt F1åsjön.Detta fraktades ti11 F1åsjö-kajen och lastades på järn-

väg för vid.are befordran till Jönköpings Tändstj.cksfabr|k.

1!{O så1des Yiking till Holmens bruk och Fabriks A3,som blev å1agt

att tilt Statens Bränslekonrnission leverera stora nängder ved.Båten

fraktades land.svägen ti1I Ströns Yattudal.

Kä1la: ett tidaingsurklipp.


