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Anledningen till denna boks tillkomst är inte att försöka dokumentera Dalslands Kanal och Dalsland. Utan 
avsikten är att dokumentera alla kända postala avstämplingar med texten DALSLANDS KANAL, från år 
1869 och år 1870 samt även efterkommande ångbåtspostexpeditioner.

Arbetet har varit oerhört stimulerande och så mycket som möjligt beträffande Ångbåtspostexpeditionerna 
på Dalslands Kanal har här försökts att sammanställas. Till exempel finns en karta med bryggor utsatta på, 
dessa bryggor är inte alla bryggor efter kanalsystemet, utan endast dessa som har varit aktuella att angöra 
enligt uppgifter från Kungliga Postverket.

Tidigare publicerade uppgifter är inte alltid riktiga. Ett exempel är Ångfartyget LAXEN, som påstås att efter 
sin tid på Dalslands kanal skulle ha hamnat i Uppsala och omnamnats till Ekoln II. Detta är defenitivt fel, 
hon såldes till Norge enligt uppgifter i ett köpebrev.

Uppgifter och bilder finns lite här och där, hos samlare och icke samlare av postala saker. Alla vidtalade 
personer har mycket engagerat bidragit med bilder och uppgifter. Utan deras engagemang skulle tillkomsten 
av denna bok ej ha varit möjlig.

För att inte all faktatext skall bli uttröttande har så mycket bilder som möjligt medtagits.

FÄRENTUNA i Juli 2008.
Gunnar Lithén

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I egenskap av initiativtagare, sponsor samt utgivare av denna publikation är det min förhoppning att denna 
skall bredda intresset för frimärkssamlandet i allmänhet och hembygdssamlandet i synnerhet, varför detta 
kompendium ej får säljas utan skall utdelas helt utan kostnad till de samlare som förhoppningsvis skall finna 
denna kartläggning som mycket intressant och stimulerande.
Ett stort tack till Gunnar Lithén för hans djupgående forskning samt till Sten Lagerholm för hans redigering 
och förnämliga layout.

Stockholm den 14.7.2008.
Sven-Olof Karlsson
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Dalslands kanal börjar i Köpmannebro vid Vänern och slutar i Lennartsfors. Kanalen började att byggas år 
1864. Den världskände konstruktören Nils Ericson (31/1 1802-8/9 1870) blev ledare för bygget, men det 
rent praktiska lät han sin son Werner ta hand om. Arbetet med kanalen blev färdigt år 1868. Totala kostnaden 
för kanalen blev 1 365 000 Riksdaler (R:dr).
Kanalen är 254 km lång och endast 10 km av den är grävd eller sprängd. Resten består av naturliga sjösys-
tem. Hela sjösystemet är sammanknutet av, förutom Dalslands kanal också med Snäcke kanal, Töcksfors 
kanal och Silarnas (Silen sjöarnas) biled. Totalt består systemet av 32(31) slussar som gör att man kan 
komma med båt från Vänern som ligger 44,2 meter över havet till en höjd över havet på 110,2 meter. Detta 
innebär att man transporterar sig 66 meter uppåt (eller neråt). När man nått högsta punkten i sjöarna Töcken 
och Östen så har man också kommit till det i Sverige högst belägna sjö-och kanalsystemet som har förbin-
delse med havet. Från Vänern tar man sig vidare till Göteborg via Trollhättan och Göta kanal.

Akvedukten i Håverud är en del av Dalslands kanal. Det är en 32,5 meter lång ”plåtränna” som tillverkades 
på Bergsunds mekaniska verkstad i Stockholm. Den transporterades i delar till Håverud och sattes samman 
på plats med 33 000 nitar. Det var så gediget gjort att ännu har inga nitar behövts bytas ut. Under akvedukten 
rinner Upperudsälven fram och i dag kan man också se järnvägsbron, landsvägsbron och akvedukten samti-
digt, vilket är ett populärt objekt för fotografering. Akvedukten i Håverud, är ett av Sveriges och Dalslands 
mest besökta turistmål.

Kanalen fick en mycket stor betydelse för hela landskapet. Fraktskutor och passagerarbåtar bröt isoleringen, 
vilket också innebar att omlastning mellan båtar upphörde. Kanalen användes för transporter av timmer och 
produkter från bruken som låg efter kanalen. Gods- och passagerartrafiken var betydande, men avtog mer 
och mer allteftersom järnvägsnäten blev färdigbyggda. Yrkestrafiken upphörde helt år 1962.

Den första järnvägen i Dalslands östra del var Bergslagarnas järnväg. År 1879 öppnades järnvägen mellan 
Sunnanå vid Vänern och Kornsjö i Norge. År 1924 blev järnvägsförbindelsen norr om Mellerud till Bengts-
fors färdig. Den första mars 1928 började Dal-Västra Värmlands järnväg (Nordmarksbanan) att trafikera 
sträckan Mellerud-Arvika. Den första november samma år kom trafikeringen igång på Åmål-Årjängs järn-
väg. År 1928 var det definitiva slutet för Ångbåtspostexpeditioner på Dalslands kanal vilket nu togs över 
helt av järnvägen.

Efter öppnandet av Dalslands kanal kom en ny typ av båtar att trafikera Trollhätte kanal, de så kallade 
Dalslänningarna. Måtten på dessa var anpassade för slussarna i Dalslands kanal. Största tillåtna längden var 
22,3 meter, bredden 4,1 meter och djupgåendet 1,8 meter.

Trots att avståndet till Haldenkanalen i Norge endast är c:a 2 km på det smalaste stället fanns ingen båt-
förbindelse dit, utan man fick gå via Trollhättan och Göta kanal.
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1871.   Swensk författnings-Samling.   No 42.
Reglemente för begagnande af Dalslands Kanal; 

af Kongl. Maj:t i nåder faststäldt å Stockholms Slott den 21 Juli 1871.

§1.  Kanalen med dess slussar skall å alla tider af året, när is eller reparation det ej hindrar, wara tillgän-
glig för allmänt begagnande, på sätt och i den ordning här efteråt bestämmes.
§2.  Under tiden från den 15 Maj till den 1 Augusti äro fartyg, båtar, pråmar och flottar berättigade till 
genomfart alla timmar på dygnet, sön- och helgedagar från klockan 9 förmiddagen till klockan 1 eftermid-
dagen likwäl undantagna. Den öfriga seglationstiden äger, med enahanda undantag, trafiken deremot att 
fortgå enbart så lång tid af dygnet, som man ser att med säkerhet styra genom slussar och broar, med den 
inskränkning tillika, att, äfwen om mörker ej lägger hinder i wägen, genomgång af bro eller sluss icke kan 
fordras tidigare än en timma före solens uppgång och ej heller senare än en timma efter dess nedgång. Uppå 
anmälan hos wederbörande kanaltjensteman, kunna dock fartyg erhålla tillstånd att passera så wäl å helged-
ags förmiddag som nattetid under den mörkare delen af året, men erlägges då för hwarje bro eller sluss en 
särskild afgift till betjeningen af 15 öre.
§3.  Fartyg af större djupgående än 5 fot och större bredd än 13,5 fot äga ej att passera kanalen, med 
undantag för Köpmannesluss, hwilken medgifwer genomgång med fartyg af 10 fots djup och 24 fots bredd, 
eller med samma dimentioner, som wid Trollhätte kanal och slusswerk medgifwas. Fartyg , som är afsedt 
att trafikera kanalen, skall fördenskull wara försedt med åmning för och akter, till utwisande af dess djup-
gående, samt får i saknad deraf icke i kanalen insläppas. Befinnes under resa å kanalen fartyg eller pråm 
ligga djupare än här bestämmes, böte skeppare eller pråmförare femton R:dr, och äge ej att fortsätta resan, 
innan fartyget eller pråmen genom lossning lättats, samt böterna blifwit erlagda. 
 Skulle, i följd af lågt watten i sjöarne, wattnet i kanalen icke kunna hållas tillräckligen högt för 
genomgång af fartyg med det djupgående, som här ofwan finnes bestämdt, ware den trafikerande pliktig att 
ställa sig till efterrättelse de särskilda föreskrifter, hwilka i sådant fall kunna komma att af wederbörande 
kanaltjensteman för tillfället meddelas.
§4.  Under färd å kanalen, äfwensom wid in- och utloppen till slussar och broar, ware den trafikerande 
skyldig att hålla sig i midten af farwattnet, samt att, så wäl under gång, som wid tilläggning i hamnar, utmed 
dragwägar eller wid lastplatser owilkorligen iakttaga hwad, förutom de i detta reglemente för särskilda stäl-
len stadgade föreskrifter, kan af wederbörande kanaltjensteman, eller dess å stället warande ombud, blifwa 
efter omständigheterna föreskrifwet.
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§5.  I kanalen är ej tillåtet att staka fram fartyg, pråm eller flotte, ware sig emot kanalens bankar eller 
mot dess botten; och får till fartygs och flottes afsättning i slussar eller annorstädes endast begagnas bärlin-
gar, hwilka på ändan äro försedda med klump eller trissa af minst 4 tums diameter. Brytes mot någondera af 
dessa föreskrifter, böte den felande Fem R:dr. Har genom anwändande af båtshake eller annat hwasst jern 
märke uppkommit å slussport eller mur, bötes ytterligare Fem R:dr; men är skadan af den beskaffenhet, att 
hon påkallar reparation, ersätte den skyldige kostnaden och böte Femton R:dr.
§6.  Wid ankomst till sluss eller bro åligger det skeppare att sakta farten medelst linas fästande omkring 
de på sådana ställen befintliga pollare, så att skada wid genomgåendet ej må bro eller sluss tillfogas. Urak-
tlåtes hwad här stadgats, och förorsakas skada genom försummelsen eller warder för fartygs stoppning eller 
förtöjning lina fästad i slussport eller dess handräcke, böte skepparen Fem R:dr samt ersätte all skada och 
kostnad.
§7.  Skeppare, dess folk eller andra personer må ej i slussbetjeningens frånwaro eller utan dess tillstånd 
sjelfwe öppna sluss eller windbro, stämportar, bottenluckor, afloppsluckor m.m. eller i någon måtto handtera 
slusswerket. För öfwerträdelse af detta förbud bötes Femton R:dr.
§8.   Ej må de utmed kanalbrädden på åtskilliga ställen uppförde skyddsmurar begagnas till trälewäg wid 
fartygs framdragande genom kanalen. Den häremot bryter, böte Tio R:dr och ersätte skadan. Lag samma 
ware, om sten, grus eller annan orenlighet kastas i slussarne eller kanalen eller utsopas från de i kanalen och 
slussleden liggande eller i gång warande fartyg.
§9.   I kanalen må fartyg ej möta hwarandra annorstädes, än der för sådant ändamål anbragta utwidgningar 
eller så kallade bassiner finnas; och iakttages härwid, att det fartyg, som sist ankommit, wäntar, tills det, som 
redan ingått i den smala kanalsträckan, först passerat.
§10.   Skeppare får icke låta fartyg ligga stilla i kanalen, utan skall han för sådant ändamål söka hamn, 
bassin eller annan förtöjningsplats; warande det honom likaledes förbjudet att ankra i kanalen eller dess 
bassiner samt att wid tilläggningsställena låta fartyg ligga utan fäste både för och akter. Wid passerandet ge-
nom sluss iakttages också, att fartyg ej får dröja derstädes längre tid, än för genomgången erfordras. Bryter 
någon emot hwad i denna § föreskrifwes, böte för hwarje förseelse Fem R:dr. För påsegling af slussport eller 
tröskel gäller hwad i § 14 om ångfartyg stadgas.
§11.  Under seglationstiden är skeppare ej tillåtet att utan giltiga skäl qwarligga i kanalen, och under ingen 
förewändning får sådant ske wid in- och utloppen till slussar, nära broar eller andra trängre ställen af segell-
eden, der hinder för andras framkomst möjligen kan uppstå. Nödsakas eller åstundar skeppare att med fartyg 
öfwerwintra i kanalen, ware detta med Kanal-direktörens tillstånd samt mot lämplig afgift medgifwet; och 
blifwe tjenlig plats honom dertill då anwisad.
 Skulle fartyg sjunka i kanalen, dess hamnar eller inlopp, eller annorstädes, så att hinder för kanalfar-
ten deraf uppstår, åligger det skepparen att genast låta upptaga och bortskaffa fartyget, wid påföljd att sådant 
eljest af kanalwerket på skepparens och redarens bekostnad werkställes.
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§12.  Wid fartygs förtöjning utmed kanalbank, ware sig för lastning eller lossning, eller under wäntan på 
slussning, eller broars öppnande, må fartyg aldrig läggas i dubbla, utan i enkla rader, det ena i linje efter det 
andra, så att hwarken någon del af sjelfwa fartyget eller af dess bogspröt må komma snedt eller på twären 
emot segelrännan. Till fartygs fästande må pålar icke nedslås i kanalbankarne, och under ingen förewänd-
ning må de utmed kanalen eller dess områden planterade träd eller uppsatta hägnader för sådant ändamål 
begagnas. Den, som bryter emot någon af dessa föreskrifter, böte för hwarje gång Fem R:dr.
§13.  Fartygen skola i allmänhet passera slussarne i den ordning, de anlända till öfra eller nedra sidan af de 
skiljda slussflockarne; dock må det bero på slussmästaren att, då ett större antal fartyg befinner sig på ena än 
på andra sidan om slussarne, förordna om den tur wid fartygens genomgång, som bereder den största sky-
ndsamheten för trafiken i det hela. Sådant undantag må likwäl icke äga rum för mer än halfwa dygnet.
§14.  I afseende på ångfartyg, som å kanalen fortskaffas med maskineri, skall, jemte hwad här ofwanför 
blifwit för fartyg i allmänhet bestämt, särskildt iakttagas följande:
 a) Fartyget får på kanalen ej gå med större hastighet än 250 fot på en minut
 b) På 400 fots afstånd från sluss, som skall anlöpas, minskas farten, så att wid ingåendet i slussen 
fartyget ej rörer sig starkare, än som oundgängligen erfordras för styrningen, hwarjemte detsamma genom 
maskineriets tillhjelp bör stoppas, så snart det inkommit i halfwa slussen. Denna sednare föreskrift gäller 
äfwen, då wid sammanbyggda slussar fartyget ur en sluss ingår i annan. Försummas iakttagande häraf, bötes 
Fem R:dr. Inträffar genom sådan försummelse, att ångfartyg stöter emot slussport eller tröskel, bötes derför 
Tjugo R:dr, äfwen om skada ej uppkommit.
 c) Fartygs redare ersätte kanalwerket den kostnad och skada, som fartyget wållar å kanalen, dess 
byggnader eller tillhörigheter.
 d) Ångfartyg ware berättigadt att, wid färdande genom slussar, aflemna och emottaga passagerare 
och gods, dock under uttryckligt förbehåll, att derwid intet dröjsmål får ske, som kan wara till hinder för 
andra fartyg. Att intaga wed, medan fartyget ligger i sluss, är icke tillåtet.
 e) Wid genomgåendet af kanalen och dess slussar åligger ångbåtsbefälhafware att med warsamhet 
gå förbi andra fartyg och timmerflottar, samt att, då trängsel genom en mängd sådana uppkommer, för sin 
framkomst fogligt söka undanrödja de hinder, som kunna uppstå.
 f) Kanalwerkets tjenstemän ware inom kanalens område berättigade att när som helst utan afgift far-
tyget medfölja.
 g) Ångfartyg, som uteslutande eller hufwudsakligen förer passsagerare, ware berättigadt till förtur 
framför andra ångfartyg, och dessa åter framför seglande fartyg, genom slussar och på kanalen; dock böra i 
sådant afseende bestämda tider för ångfartygets inträffande wid stationerna förut till kanaltjänstemännen up-
pgifwas.
 h) Wållas skada å kanalens bankar, dess slussar och broar genom wårdslöshet, oskicklighet eller 
owilja, ware Direktionen, der anledning förekommer att befara förnyande deraf, berättigad att wägra sådant 
ångfartyg passera kanalen, intilldess annan befälhafware derå i den felaktiges ställe blifwit tillsatt.
Öfwerträdes någon af de i denna § stadgade föreskrifter, derwid answarspåföljd icke särskildt är bestämd, 
bötes för hwarje sådan förseelse Fem R:dr.
§15.  För flottning af träwaror skall följande tjena särskildt till efterrättelse: Wirke må i kanalen fraktas en-
bart uti fasta flottar, eller så kallade “mosor”, om högst 70 fots längd, 12 fots bredd och 4,5 fots djupgående i 
wattnet; och iakttages härwid, att, då wattenhöjden i kanalen nedgår under det normala watten-
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ståndet som är 5,5 fot, kanaltjensteman äger bestämma flottens djupgående, i likhet med hwad i § 3 
föreskrifwes. 
 Hwarje flotte skall under fortskaffningen å kanalen hafwa en besättning af minst 2 man utom den 
eller de, som föra draglina å land. 
 Flotte skall, der lokalen sådant medgifwer, följa den sida af kanalen, der dragwägen icke löper; men 
låter detta sig ej göra, skall i alla händelser noga iakttagas, att flotten icke må widröra kanalens sidor. Flere 
än twå flottar få ej sammanbindas och på en gång framdragas genom kanalen; och skulle twå eller flere 
flottlag samtidigt befinna sig wid en station, färdiga till slussning, werkställes denna med twå flottars ge-
nomgång wexelwis för hwarje lag. 
 Flotte får för sitt framförande på kanalen eller genom dess slussar icke uppehålla fartyg, de der alltid 
företrädeswis skola genomtagas.
 Öfverträdes någon af de här ofwan i denna § till wirkesägares efterrättelse stadgade bestämmelser, 
böte wirkesägaren eller den kommissionär, som afsänder wirket, för hwarje särskildt fall, der ej annorlunda 
är bestämdt, Fem R:dr. 
 Skulle löst wirke inflyta i kanalen eller finnes wid inloppen dertill wirke under hwilken form som 
helst så liggande att segelfarten deraf förhindras, äge kanaltjensteman att på lättast till budsstående sätt låta 
sådant wirke undanskaffa. Kan detta ej ske annorlunda än medelst wirkets utsläppande ur så kallade ring-
bommen, ware jemwäl sådant tillåtet. Wirkets ägare stånde sjelf äfwentyret för detsammas tillrättafående 
samt ware derjemte förfallen till Tio R:drs böter och ersätte kostnaden för wirkets undanskaffande; ägande 
kanaltjenstemannen att få stor del af wirket, som kan anses i wärde swara mot böter och ersättningsbelopp, 
för kanalens räkning i beslag taga och, derest ej nämnde belopp inom en månad erlägges, till gäldande af 
desamma låta å offentlig auktion försälja. Uppstår derwid öfwerskott, skall detsamma under twå måaader 
hållas wirkesägaren till handa men, i händelse det icke under nämnda tid uttages, för ägarens räkning i länets 
ränteri insättas
§16.  Utom de allmänna föreskrifter, som i det föregående af detta reglemente blifwit upptagne, skall föl-
jande tjena till efterrättelse wid passerandet af särskilda delar utaf segelleden, nämligen: 
 Wid Upperuds hamn. 
 Segelrännan från Hjerterudssundet till nedersta slussen wid Upperud skall alltid wara fri och öppen 
för de fartyg, som passera, till en bredd af minst 150 fot, räknadt från stranden, som sträcker sig emellan 
Upperuds nedre sluss till udden emellan nämnde sluss och strömmen. Fartyg, pråm eller flotte äge ej heller 
rättighet att utan kanaltjenstemans tillåtelse ankra eller förtöja närmare än 200 fot från stranden, hwilken 
sträcker sig norrut från Upperuds nedre sluss förbi der uppförda lastbrygga och derifrån österut till kanalom-
rådets gräns. Brytes häremot, böte skeppare eller flottare Tio R:dr för hwarje gång.
 Wid Spånkärnet.
I det så kallade Spånkärnet ofwan Upperuds slussar få under ingen förewändning lösa flottar släppas eller 
wid jetéen förtöjas. Segelleden rätt ut från sistnämnda slussar till den så kallade Spånbron wester om 
Spånkärnet skall alltid wara fri och öppen på en bredd af 200 fot. Sker annorlunda, äge kanaltjensteman 
rättighet att bortföra löst flytande eller oriktigt förtöjda flottar; och ware flottaren skyldig att ersättning för 
af kanaltjensteman, för flottarnes bortförande och riktiga förtöjning, utlagda omkostnader på uppbördskon-
toret erlägga, innan flottarne få fortsätta resan å kanalen. För uraktlåtenhet att efterkomma hwad i denna § är 
stadgadt, bötes Fem R:dr.
§17.  Lastning och lossning får, efter anmälan hos närmaste uppbördsman, förrättas å nedan upptagna stäl-
len wid kanalen, nämligen:
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 Hofweruds bassin,
 Långeds bassin,
 Billingsfors bassin,
 Gustafsfors bassin.
 Med Kanal-direktörens särskilda och skriftliga tillstånd, hwilket skall för wederbörande tjensteman 
uppwisas, kunna dock tillfälliga lastningar och lossningar å andra ställen wid kanalen få företagas, men icke 
utmed dragwäg utan särskild tillåtelse af kanaltjensteman.
Der lastning eller lossning wid omurad kanalbank äger rum, skall iakttagas, att fartyg hålles på sådant 
afstånd derifrån, att banken icke widröres, eller fartyget under arbetet stadnar emot densamma; likasom att 
lastning och lossning ingenstädes får ske utan begagnande af så tät och bred landgång, att något af godset ej 
kan spillas i kanalen. För uraktlåtande af dessa föreskrifters efterlefnad böte skepparen Fem R:dr, och ware 
han skyldig att genast gå i författning om upptagande af hwad som fällts i kanalen; kommande sådant eljest 
att på hans bekostnad werkställas genom kanalbetjeningens försorg.
§18. För kanalens begagnande erläggas afgifter enligt gällande trafiktaxa; och skola, der ej annorlunda 
af kanalbolagets styrelse undantagswis efter öfwerenskommelse bestämmes, dessa afgifter, så för fartyg 
som last och medföljande passagerare, betalas å uppbördskontoret wid Upperud, om denna station under 
resan passeras, i annat fall wid Lennartsfors, eller, derest icke heller denna station anlöpes, wid någotdera af 
uppbördskontoren Långed, Billingsfors, eller Krokfors; men, i händelse ingendera af dessa stationer under 
resan passeras, wid den första slusstation, hwartill fartyget ankommer. Kanalbolagets styrelse äge dock att, 
om den så nödigt finner, annorlunda bestämma angående sätt och ställen för kanalafgifternas erläggande och 
kontrollerande; likwäl med iakttagande deraf, att trafikant ej är skyldig betala kanal-afgiften annorstädes än 
wid något af de uppbördskontor eller slusstationer, som under resan å kanalen af honom passeras. Såsom 
allmän regel gäller, att nämnda afgift skall förskottswis erläggas, innan kanalen får till genomfart begagnas.
§19.  För kanal- och slussafgifternas beräknande och kontrollerande skall skeppare wara skyldig att för 
wederbörande uppbördsman wid första resan på året uppwisa fartygets mätebref, samt för innehafwande last 
wara försedd med fraktsedlar i twå exemplar, upptagande godsets beskaffenhet och mängd jemte inlastning-
sorten och det ställe, der lasten skall aflemnas. Dessutom skall öfwer samtliga fraktsedlarna finnas särskild, 
jemwäl i twå exemplar upprättad förteckning, af hwilken det ena exemplaret, bestyrkt med skepparens 
underskrift, skall, wid anmälan om genomgång af kanalen, å uppbördskontoret ingifwas i förening med ett 
exemplar af fraktsedlarne och hos uppbördsmannen qwarblifwa, till verificerande af hans räkenskap. Med-
följa passagerare å fartyget, warde äfwen å dem förteckning afgifwen, utwisande huru stor del af kanalen 
deras resa gäller; och ware denna förteckning likaledes af skepparen underskrifwen.
§20.  Wid ankomst till första sluss-stationen under resan erhålles, efter uppwisandet af fraktsedlar, så kal-
lad pollet eller passersedel, utwisande:
 a) den ordningsnummer, under hwilken densamma af kanaltjenstemannen noterats;
 b) fartygets och skepparens namn;
 c) afgångs och destinationsort;
 d) fraktsedlarnes antal;
 e) den station, der kanalafgiften blifwit erlagd eller skall erläggas; samt
 f) den station, der polletten skall aflemnas.
§21.  Mot uppwisande af sådan pollet äger trafikant rättighet att, så wida icke öfwerträdelse af detta regle-
mente föranleder fartygs eller flottes qwarhållande, obehindradt 
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passera, i den ordning här för öfrigt bestämmes, utom wid de ställen, der kanalafgiften skall erläggas, hwar-
est trafikant, först sedan han till slusswaktaren aflemnat pollet från denna stations uppbördskontor, får ge-
nomgå derwarande slussar. Polletten för resan skall owilkorligen aflemnas å det ställe, som i polletten finnes 
utsatt, å hwilket ställe fraktsedlarne äfwen skola uppwisas.
§22.  Om, sedan fartyg i kanalen ingått, och pollet uttagits, ytterligare last tillkommer, ware skeppare skyl-
dig att wid ankomsten till närmaste station uppwisa fraktsedlarne derå, och antecknas af kanaltjenstemannen 
deras antal å baksidan af den pollet, skepparen innehafwer; hwarefter kanalavgiften för sådan tillkommen 
last erlägges, i enlighet med hwad i det föregående blifwit sagdt. Enär, för kontrollerande af uppgifterna 
rörande ett fartygs last, alla fraktsedlarne å last eller waror, som fartyget under resan å kanalen innehar, 
måste wara till antalet antecknade å en och samma pollet, är skeppare, som, efter att hafwa uttagit pollet, 
icke låter å densamma anteckna under resan tillkomne fraktsedlar, utan i stället uttager ytterligare pollet, så 
att han kommer att medföra twänne, på olika ställen utfärdade polletter, förfallen till böter af 5 R:dr.
§23.  Ångfartygsbefälhafware ware skyldig att, på det ställe der kanalafgiften skall erläggas, aflemna, utom 
ett exemplar af sina fraktsedlar, äfwen skriftlig uppgift så wäl å dessa fraktsedlars antal som å de passager-
are, fartyget medföljer, och för hwilka afgift der skall erläggas.
§24.  För flottwirke skola äfwen fraktsedlar i twå exemplar medföras, upptagande flottarnes antal och 
innehåll, i öfwerensstämmelse med gällande trafiktaxas qvantitetsbestämmelser; med iakttagande att för 
rundwirke kubikinnehållet beräknas efter måtten för flottens yttersidor, utan afdrag för möjligen befintliga 
tomrum. Ena exemplaret af fraktsedlarne aflemnas, pollet uttages och afgift erlägges på lika sätt, som i fråga 
om fartyg redan föreskrifwits. Finnas flere flottar, upptagna på en och samma innehållsuppgift, men inträffa 
de icke samtidigt wid stationen, skall, till kontrollerande af de medförda innehållsuppgifternas riktighet, in-
gen af dessa flottar tillåtas passera det ställe, der kanalafgiften skall erläggas, innan de samtligen dit anländt, 
och afgiften för desamma blifwit erlagd.
§25.  Om för flotte, som genomgått kanalen eller någon del deraf, ej wid ankomst till den station, hwarest 
afgift skall erläggas, kan genom af kanaltjensteman utfärdad pollet wisas, huru långt flotten å kanalen frak-
tats, ware wirkets ägare eller flottare skyldig för detsamma betala kanalafgift, beräknad efter kanalens läng-
sta afstånd åt det håll, hwarifrån flotten kommer. Kan den å sådant wirke ursprungligen utfärdade polletten 
sedemera tillrättaskaffas, samt dermed wisas, att flotten icke passerat hela den kanalsträcka, för hwilken 
afgift erlagts, njutes återbetalning för den icke passerade delen deraf, om anmälan derom göres på samma 
ställe inom en månad från den dag, kanalafgiften uppbars.
§26.  Wid Köpmannebro station uppwisas fraktsedlar och betalas afgift för denna station särskildt, utan 
afseende derpå, om annan station passerats eller skall passeras.
§27.  Är skeppare icke försedd med behörigt mätebref å sitt fartyg, betalas kanalafgift för detsamma efter 
den uppskattning af dräktigheten, som af uppbördsmannen göres; Och ware å fartyg, hwarå fraktbok föres, 
befälhafware skyldig att för kanaltjensteman, wid påfordran, när som helst förewisa sådan för hela den 
föregående seglationstiden, äfwensom pollet och fraktsedlar öfwer fartygets innehafwande last. Wägras 
detta, böte skeppare Tjugo R:dr, och hafwe ej rätt att med fartyget fortsätta resan.
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§28.  Förekommer anledning att misstänka riktigheten i uppgifterna om fartygs last eller flottes innehåll, 
äger uppbördsman, eller annan af Direktionen dertill bemyndigad tjensteman, hwar som helst under fartygets 
resa å kanalen, ware sig att kanalafgiften för lasten erlagts eller ej, att anhålla och lossa fartyget eller flotten, 
samt undersöka lasten medelst räkning, mätning eller wägning, dock så , att dylikt uppehåll ej må öfwerstiga 
twå dygn för fartyg af 30 läster och derunder. Befinnes derwid lasten wara större än uppgifwet är, erlägges 
för sådant öfwerskott, om det ej uppgår till mera än Fem procent å någon wara, endast enkel afgift; men 
tiodubbel afgift för deröfwer befintligt öfwerskott. Finnas deremot uppgifterna wara riktiga, ersätte kanal-
werket så wäl lossningskostnaden som skadan genom uppehållet. Finnes åter öfwerskott, men ej till högre 
belopp än Fem procent å någon artikel, widkännes kanalwerket lossningskostnaden, men skepparen eller 
wirkesägaren skadan af uppehållet; hwaremot, om öfwerskottet uppgår till mera än Fem procent, skeppare, 
wirkesägare eller flottare widkännes både lossningskostnaden och skadan genom uppehållet.
 Den tjensteman, som dylik försnillning angifwit och utredt, erhåller hälften af den här ofwan utsatta 
tiodubbla afgiften och kanalwerket den andra hälften.
§29.  Hwad skeppare eller wirkesägare genom en dylik undersökning finnes skyldig att erlägga, skall, 
likasom sjelfwa kanalavgiften, betalas, innan fartyget eller flotten får fortsätta resan; kanaltjensteman dock 
obetaget att, till undwikande af fartygets uppehåll i händelse af bristande liqvid å skepparens sida, lossa och 
under kanalwerkets wård, på ägarens äfwentyr i afseende å warans möjliga försämring, förwara den öfwer-
skjutande waruqvantiteten eller så stor del deraf, han anser motswara ersättningsbeloppet och kanalafgiften; 
börande nämnda waruqvantitet, derest inom twå månaders förlopp ingen liqvid sker, försäljas på offentlig 
auktion, hwilken senast fjorton dagar före auktionsdagen skall genom Direktionens försorg kungöras icke 
allenast genom införande i länskungörelserna för det län, der auktionen kommer att hållas, utan ock uti Post- 
och Inrikes- Tidningar. Om wid sådan auktion något öfwerskott uppkommer, skall detsamma under twå 
månader från auktionsdagen hållas skepparen eller wirkesägaren till handa, men, i händelse detsamma icke 
warder inom nämnda tid uttaget, för ägarens räkning i länets ränteri derefter insättas. 
§30.  Skeppare eller flottare, som å uppbörds- eller sluss-station uppgifwit sin destination, men lossar last 
eller en del deraf eller aflemnar wirke, innan han passerat den station, hwarest kanalafgiften skulle erläggas; 
eller fraktar waror längre å kanalen, än wid uppbördsstationen uppgifwits, och för hwilket betaldt blifwit; 
eller på annat sätt bortförer gods eller wirke från kanalen, innan afgift för detsamma erlagts, böte tiodubbla 
afgiften för sålunda fraktade godset. 
 Skulle sådan försnillning, som här ofwan antydes, warda upptäckt, sedan fartyget lemnat kanalen, 
antingen det sker der lasten lossas eller annorstädes, ware skepparen eller flottaren till enahanda answar 
förfallen; och skall då den tiodubbla afgiften på det sätt fördelas, att angifwaren erhåller twå tredjedelar och 
kanalwerket återstoden; likwäl gäller icke angifwelse i egen sak.
§31.  Har för fartyg, som passerat kanalen, wäl riktig uppgift å detsammas drägtighet och last blifwit wid 
uppbördsstationen lemnad, men kanalafgiften för desamma icke betalts, och kan ej wisas, att uppbördsman 
medgifwit att taga denna afgift af lastägaren, hafwe kanaltjensteman rättighet att, då fartyget wid en sednare 
resa återkommer, qwarhålla detsamma och för utfående af den ofwannämnda oguldna afgiften förfara, i 
enlighet med hwad i förestående § 29 säges; dock att, om skeppare kan wisa sig hafwa haft uppbördsmans 
löfte om anstånd med afgiftens erläggande 
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till sin återkomst påföljande resa, icke mera än enkla kanalafgiften för fartyget och lasten betalas.
§32.  Till winnande af noggrann kontroll å uppgift af fartygs drägtighet och last, må Kanal-direktionen i 
detta afseende med General-tull-styrelsen öfwerenskomma om biträde af Tullwerkets tjenstemän å de stäl-
len, der Tullkammare finnes; Och åligger det för sådant ändamål skeppare att för Tullwerkets å lossnings-
orten warande tjensteman, när så påfordras, uppwisa sin af kanalens uppbördsman erhållna frisedel.
§33.  Kan någon wisa sig hafwa, i följd af oriktig debitering och beräkning, betalt högre afgifter, än honom 
efter kanaltaxan och detta reglemente ålegat, återfås skillnaden på samma ställe, der nämnde afgifter blifwit 
uppburne. All rättighet till återbäring och afkortningar förfaller dock, så framt ej anmälan derom göres inom 
sex månader efter erläggandet af den afgift, å hwilken återbäring eller afkortning sökes.
§34.  Böter enligt detta reglemente tillfalle kanalwerket.
 De böter, hwilka böra af sjöfarande erläggas, skola hos dem af kanaltjensteman genast uttagas, innan 
fartyg eller flotte genomsläppes slussarne.
 Oordningar, som af andra än sjöfarande föröfwas, skola wid laga domstol beifras, derest böterna icke 
godwilligt erläggas. Den sjöfarande, som förmenar, att böter blifwit hos honom olagligen uttagne, äger att 
derom hos Kanal-direktionen skriftligen göra anmälan inom twå månader, sedan böterna blifwit uttagna. 
Winner han ej derigenom den rättelse, hwartill han tror sig wara befogad, utföre han derom sin talan wid 
wederbörlig domstol.
§35.  Detta reglemente skall tjena till efterrättelse från och med seglationens början år 1872. 
 Hwilket wederbörande till underdånig efterrättelse länder.

Under Hans Maj:ts, 
Wår Allernådigste Konungs och Herres, frånwaro:

Dess tillförordnade Regering:

AXEL ADLERCREUTZ. K. J. BERG.
B. A. LEIJONHUFVUD.  G. WENNERBERG.

Aug. Östergren.

N.o 42, 2 ark, utgifwet i Stockholm den 2 September 1871.
Stockholm, 1871.  P. A. Norstedt  & Söner,  Kongl. Boktryckare
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 Jubileumsstämpel vid firandet av Dalslands Kanal 100 år. Postbefodrad med kanalbåten Storholmen från Håverud till Bengtsfors.

SLUSSARNA
Det totala slussystemet binds samman av Dalslands kanal, Töcksfors kanal, Snäcke kanal och Silarnas biled.

Slussarna är för Dalslands kanal:
 Köpmannebro, 1 enkelsluss.
 Upperud, 2 enkelslussar.
 Håverud, 1 enkelsluss,1 dubbelsluss samt 1 enkelsluss.
 Buterud, 1 enkelsluss.
 Mustadfors (= Katrineholm), 1 enkelsluss.
 Långed, 1 enkelsluss, 1 dubbelsluss samt 1 enkelsluss.
 Starkens sluss, 1 enkelsluss. Är öppen sedan vattenregleringen på 1930-talet. Slussportarna är bort- 
 tagna och endast fundamenten är nu kvar.
 Långbron, 1 enkelsluss.
 Billingsfors, 2 enkelslussar.
 18:e slussen, 1 enkelsluss.
 19:e och 20:e, 2 enkelslussar.
 Bengtsfors, 1 dubbelsluss.
 Lennartsfors, slusstrappa 3 slussar i rad.
 
 Töcksfors kanal:
 Töcksfors, 2 enkelslussar.

 Snäcke kanal:
 Snäcke, 1 enkelsluss.
 Strömmen, 1 enkelsluss.

 Silarnas biled:
 Gustavsfors, 1 enkelsluss.
 Krokfors, 1 dubbelsluss.

Slussarna
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 Första slussen, Köpmannebro.

 Andra slussen (den första i Upperud). Foto: Herman Ahlin 22/8 1902.

Slussarna i Dalslands Kanal
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Sluss nummer 3 (den andra i Upperud). Foto: Herman Ahlin 16/8 1902.

 Sluss nummer 4, (den första i Håverud) här sedd baktill på vykortet.
 Orginalet till vykortet är foto från Janne Ahlin taget den 22/8 1901.

Slussarna i Dalslands Kanal
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Sluss nummer 5, (den andra i Håverud). Foto: Herman Ahlin 17/5 1904.

Sluss nummer 5 och 6 (andra och tredje i Håverud).

Slussarna i Dalslands Kanal
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Den berömda akvedukten i Håverud. Vykort efter foto av Janne Ahlin 23/8 1897. 
Pråmen befinner sig i sluss nummer 6 (den tredje i Håverud).

Den 7:e slussen (den fjärde slussen i Håverud).
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Slussen i Buterud, den 8:e i Dalslands kanal. Foto: Herman Ahlin 13/8 1915.

Sluss nr. 9. Kanalbåten Storholmen på väg ut ur Mustadfors sluss, ut i sjön Råvarpen.

Slussarna i Dalslands Kanal
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Sluss nummer 10, den första i Långed, avsänt 15/8 1922.

Sluss nummer 11, (den andra i Långed).
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Sluss nummer 12 (den tredje i Långed).

Sluss nummer 12 i förgrunden och 13 i bakgrunden (nummmer 3 och 4 i Långed).
Avsänt 11/8 1935.
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 Sluss nummer 14, Starkens sluss. Den “försvunna” slussen, som är öppen sedan vattenregleringen 
på 1930-talet, då den 13:e slussen byggdes på med 10 cm.

Långbrons sluss, sluss nummer 15.

Slussarna i Dalslands Kanal
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Sluss nummer 16 och 17 (första och andra i Billingsfors).

Sluss nummer 17 (den andra i Billingsfors).
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Sluss nummer 18, avsänt år 1938.

Sluss nummer 19.
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Sluss nummer 19 och 20 sett från flygplan.

Sluss nummer 20, till vänster i bild.

Slussarna i Dalslands Kanal

29



Sluss nummer 21 (den första i Bengtsfors).

Sluss nummer 22 (den andra i Bengtsfors).
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Sluss nummer 23 (den första i Lennartsfors). Idun på ingång i nedre slussen den 11 Augusti 1923. 
Foto: Herman Ahlin.

Sluss nummer 24, som båten befinner sig i och nummer 25 i förgrunden (andra och tredje i Lennartsfors).
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Nedre slussen i Töcksfors.

Kanalbygget vid Töcksfors..

Slussarna i Töcksfors Kanal
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Slussbygget i Töcksfors.

Övre slussen i Töcksfors.
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Kuvertet till Herr Elof Andersson med välkommnandet till invigningsfesten av Töcksfors kanal 
den 10/9 år 1915 (se nedan).

Inbjudan till invigningsfesten av kanalen i Töcksfors 10/9 1915.

Töcksfors Kanal Invigningsfesten
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Snäcke sluss. Vykort från glasplåt. Foto: Herman Ahlin 16/8 1903.

Strömmens sluss med segelbåten “Svea”. Sjön Ånimmen i bakgrunden. Foto: Herman Ahlin 12/7 1914.
Bilden är tagen från landsvägsbron.

Slussarna i Snäcke Kanal
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Slussen i Gustavsfors.

Slussarna i Krokfors. Idun på nedgång i nedre slussen 10/8 1923. Foto: Herman Ahlin.
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Den första ångbåtspostexpeditionen på Dalslands kanal inrättades i September år 1869. Det var resultatet 
av att den dåvarande Postdirektören Adolf Wilhelm Roos i juli månad år 1869 gjorde en resa på den år 1868 
färdigbyggda Dalslands kanal med ångfartyget Laxen. Han tyckte då att Sveriges vattenvägar skulle vara ett 
utmärkt sätt att även använda till ambulerande postkontor. På försök inrättades då en Ångbåtspostexpedi-
tion ombord på Ångfartyget Laxen. Kontraktet som upprättades mellan Postverket och rederiet för Laxen är 
daterat den 9 September 1869.

Ångbåtspostexpeditonerna  på Dalslands kanal
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Kontrakt
 Emellan Kongl. Generalpoststyrelsen, å ena, samt rederiet för ångfartyget “Laxen”, å andra sidan, är 
neda stående kontrakt afslutadt.
 Rederiet förbinder sig att med nämnda ångbåt, hvilken en gång i veckan fram och åter underhåller 
förbindelse å linien Göteborg-Wenersborg-Strand, vid hvarje resa emellan dessa orter befordra såväl bref- 
som paketpost i väska eller påse, äfvensom breflåda, derest framdeles så skulle erfordras. 
 Ersättning härför eger rederiet att af Kongl. Postverket uppbära en summa i ett för allt femtio riks-
daler riksmynt för seglationstiden hvart år, under hvilket detta kontrakt kan komma att vara gällande. 
 Nämnda ersättning, som skall utbetalas af postkontoret i Wenersborg, minskas dock med ett i förhål-
lande till seglationstidens längd lämpadt belopp för den tid fartyget tilläfventyrs kan af en eller annan orsak 
komma att under seglationstiden för längre eller kortare tid inställa sina turer å linien. 
 Rederiet blifver Kongl. Generalpoststyrelsen ansvarigt för postgodsets behöriga förvarande ombord 
å fartyget, så att icke genom vangömmo eller af någon annan orsak, som det berott på rederiet eller fartygets 
befäl eller besättning att förekomma, vållas förlust af godset eller sker skada derå. 
 Rederiet medgifver äfven, att fartygets befälhafvare må, emot serskild ersättning, tillhandagå Post-
verket med såväl brefs emottagande som, efter föregången behörig postbehandling, deras utlemnande å de 
postorter och andra ställen, som af fartyget passeras. 
 Detta kontrakt är afsedt att gälla under återstoden af innevarande års sjöfartsperiod, och om kontrak-
tet icke å någondera sidan uppsäges innan februari månads utgång nästkommande år, anses detsamma vara 
för samma år förlängdt och så vidare framgent. 
 Häraf äro två lika lydande exemplar upprättade och utvexlade. Stockholm den 9 september 1869.
WILHELM ROOS
Antages, Å rederiet för ångfartyget Laxen, wägnar,

Billingsfors den 27 Sept. 1869    AWWAERN
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Stämpeln som användes var av normalstämpel typ 10 och fick texten DALSLANDS KANAL. Denna kom 
att användas i endast två år och ersattes år 1871 av en likadan typ (dvs. Nst. 10) men nu var texten ÅNG-
BÅTS PXP och No 20. Anledningen till man börjat använda nummer på expeditionerna, i stället för sträck-
ans namn, var att den skulle kunna flyttas till andra platser i Sverige, utan att man varje gång skulle behöva 
tillverka en ny stamp. Att Laxen fick No 20 berodde på att det år 1870 skrevs flera kontrakt mellan Post-
verket och andra rederier om inrättande av Ångbåtspostexpeditioner ombord. Således var nummren 1 tom 
19 redan upptagna när Laxen fick sitt No 20, år 1871 . Då blev det helt enkelt nästa nummer i den löpande 
numreringen av Ångbåtspostexpeditionerna som användes.

Epoken för ambulerande postkontor på Kanalen varade från år 1869 och 59 (60) år framöver. Den sista ex-
peditionen sades upp mellan Postverket och Ångfartygs AB Bengtsfors-Nordmarken den 1 Mars år 1928.
Man kan egentligen säga att årtalet för den sista Ångbåtspostexpedition som var i bruk på Kanalen var år 
1927. Dessutom är inga avstämpligar efter år 1927 kända.

De Ångbåtspostexpeditioner som varit i bruk är:
DALSLANDS KANAL 1869-1870 Normalstämpel typ 10
ÅBXP No 7  1872-1880 Åbxp typ I
ÅBXP No 20  1871-1896 Åbxp typ I
ÅBXP No 96  1881-1895 Åbxp typ II
ÅBXP No 98  1881-1883 Åbxp typ II
ÅBXP No 102  1902-1927(8) Åbxp typ II
ÅBXP No 155  1895-1925 Åbxp typ III
ÅBXP No 156  1908-1927 Åbxp typ III
Endast en Ångbåtspostexpedition var i bruk mellan åren 1897-1901, nämligen Åbxp 155 på Flora. 

Normalstämpel typ 10  Åbxp-stämpel Typ I  Åbxp-stämpel Typ II  Åbxp-stämpel Typ III

Enligt Svensk Författnings-samling Nr. 35, från år 1882, indelades Ångbåtspostexpeditionerna i 
klasser, första klass eller andra klass. En expedition av första klassen fick förutom de tjänster som an-
dra klassens expeditioner hade, även ta emot och befordra rekommenderade försändelser. En oval em-
aljerad skylt talade om vilken klass som expeditionen hade. Klassindelningen upphörde 1 juli år 1915.

Ångbåtspostexpeditonerna  på Dalslands kanal
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Kungörelse år 1882 angående Ångbåtspostexpeditionernas klassindelning

40



Ångbåtarna hade skylt som visade vilken expeditionsklass man hade, 1:a eller 2:a. Före och efter klassindel-
ningen användes skylt med texten Ångbåtspostexpedition.

Användes från 1882 till 1 juli 1915, emaljerad skylt.

Användes från 1882 till 1 juli 1915, emaljerad skylt. 

Dessa två skyltar användes när ingen klassindelning var inrättad. Dvs. före år 1882 och efter 1 Juli 1915.

Placerades ovanför brevlådan, emaljerad skylt.

Ångbåtsskyltarna
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Klassfördelningen mellan expeditionerna var som följer:

Åbxp  20 klass 1 1882-1896
Åbxp  96 klass 1 1882-1888
Åbxp  96 klass 2 1889-1895
Åbxp  98 klass 2 1882-1883
Åbxp 102 klass 2 1902-1915
Åbxp 155 klass 2 1895-1915
Åbxp 156 klass 2 1908-1915

Varje Ångbåtspostexpedition, eller flera expeditioner under samma rederi, redovisade till en överordnad 
postanstalt. Skriftliga uppgifter från åren 1874 och 1901 saknas, men om den överordnade postanstalten 
varit den samma både året före och året efter de saknade uppgifterna, kan man anse att det också varit 
samma detta år. Uppgifterna efter 1918 saknas, men allt tyder på att det i detta fall är Bengtsfors som varit 
den överordnade postanstalten för Åbxp 102, 155 och 156 efter år 1918. De överordnade postanstalterna för 
Ångbåtspostexpeditionerna var enligt listningen nedan:

Dalslands Kanal 1869-1870 Wenersborg
Åbxp   7   1872-1880 Göteborg
Åbxp  20  1871-1879 Wenersborg
Åbxp  20  1880-1883 Westra Jernvägspostdistriktet
Åbxp  20  1884-1892 Vestra Jernvägspostdistriktet
Åbxp  20  1893-1896 Mellerud
Åbxp  96  1881-1883 Westra Jernvägspostdistriktet
Åbxp  96  1884-1892 Vestra Jernvägspostdistriktet
Åbxp  96  1893-1895 Göteborg
Åbxp  98  1881-1883 Westra Jernvägspostdistriktet
Åbxp 102  1902-1927 Bengtsfors
Åbxp 155  1895-1895 Årjeng
Åbxp 155  1896-1925 Bengtsfors
Åbxp 156  1908-1927 Bengtsfors

 Användningstiden för stämplarna och vilka bryggor som anlöptes enligt kontrakt med Postverket:

Dalslands Kanal var i bruk 1869-1870 och anlöpte platserna enligt nedan:

1869-1870   Göteborg-Wenersborg-Köpmannebro-Bengtsfors-Strand-(Töcksfors).

Åbxp 7  var i bruk 1872-1880 och anlöpte platserna enligt följande:

1872-1875   Göteborg-Trollhättan-Wenersborg-Sikhall-Bodarne-Dalbergså-Sunnanå-Köpmannabro-
Upperud-Håfverud-Buterud-Katrineholm-Långed-Långbron-Baldersnäs-Sjövik-Billingsfors-Bengtsfors-
Torrskog-Gustafsfors-Lennartsfors-Krokfors-Årjeng.

1876    Göteborg-Trollhättan-Wenersborg-Sikhall-Bodane-Dalbergså-Sunnanå-Köpmannebro-Upperud-
Snäcke-Henriksholm-Gyltungebyn-Ånskolund-Kärrkil-Hofverud-Buterud-Katrineholm-Långed-Långsbron-
Baldersnäs-Billingsfors.

1877    Göteborg-Wenersborg-Sikhall-Bodane-Dalbergså-Sunnanå-Köpmannebro-Snäcked-Henriksholm-
Gyltungebyn-Strömmen-Ånskalund-Kärrkil-Upperud-Hofverud-Buterud-Katrineholm-Långed-Långebron-
Baldersnäs-Billingsfors.
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1878    Göteborg-Wenersborg-Dalbergså-Sunnanå-Köpmannebro-Snäcke-Gyltungebyn-Ånimskolund-
Kärrkil-Upperud-Hofverud-Buterud-Katrineholm-Långed-Långebron-Baldersnäs-Billingsfors-Bengtsfors-
Gamrud-Torskog-Gustafsfors-Årjeng.

1879    Göteborg-Wenersborg-Dalbergså-Sunnanå-Köpmannebro-Snäcke-Gyltungebyn-Ånimskog-Kärrkil-
Upperud-Hofverud-Buterud-Katrineholm-Långed-Långebron-Sjövik-Närsidan-Billingsfors.

1880    Göteborg-Wenersborg-Bodarne-Dalbergså-Sunnanå-Köpmannebro-Gyltungebyn-Ånimskog-Kärrkil-
Upperud-Hofverud-Buterud-Katrineholm-Långed-Långbron-Sjövik-Närsidan-Baldersnäs-Billingsfors.

Åbxp 20 var i bruk 1871-1896 och anlöpte platserna enligt nedan:

1871   Göteborg-Kungelf-Lilla Edet-Trollhättan-Wenersborg-Bengtsfors-Gustafsfors-Strand-Töcksfors.

1872-1874   Göteborg-Ström-Trollhättan-Wenersborg-Köpmannebro-Upperud-Håfverud-Buterud-
Katrineholm-Långed-Långbron-Baldersnäs-Billingsfors-Gustafsfors-Lennartsfors-Strand-Westra Ed-
Smedsbyn-Töcksfors.

1875   Göteborg-Ström-Trollhättan-Wenersborg-Dalbergså-Köpmannebro-Upperud-Håfverud-Buterud-
Katrineholm-Långed-Långbron-Baldersnäs-Billingsfors-Bengtsfors-Gustafsfors-Lennartsfors-Strand-
Westra Ed-Smedsbyn-Töcksfors.

1876-1877   Göteborg-Trollhättan-Wenersborg-Dalbergså-Köpmannebro-Upperud-Håfverud-Buterud-
Katrineholm-Långed-Långbron-Baldersnäs-Billingsfors-Bengtsbron-Lennartsfors-Strand-Westra Ed.

1878-1879   Trollhättan-Wenersborg-Dalbergså-Köpmannebro-Upperud-Håfverud-Buterud-Katrineholm-
Långed-Långbron-Baldersnäs-Billingsfors-Bengtsfors-Lennartsfors-Strand.

1880   Köpmannebro-Upperud-Hofverud-Buterud-Katrineholm-Långed-Långbron-Baldersnäs-Billingsfors-
Bengtsfors-Gustafsfors-Lennartsfors-Strand-Ed.

1881-1892   Köpmannebro-Upperud-Hofverud-Långed-Baldersnäs-Billingsfors-Bengtsfors-Gustafsfors-
Lennartsfors-Strand-Ed.

1893-1894   Köpmannebro-Upperud (Håfverud)-Långbron-Billingsfors-Bengtsfors-Gustafsfors-
Lennartsfors-Strand-Ed.

1895-1896   Köpmannebro-Upperud (Skållerud)-Hofverud-Långed-Baldersnäs-Billingsfors-Bengtsfors.

Åbxp 96  var i bruk 1881-1895 och anlöpte platserna enligt följande:

1881   Göteborg-Wenersborg-Sikhall-Bodarne-Dalbergså-Sunnanå-Köpmannebro-Snäcked-Ånimskog-
Gyltungebyn-Henriksholm-Upperud-Hofverud-Buterud-Katrineholm-Långed-Långbron-Sjövik-Billingsfors-
Bengtsfors-Gamrud-Torskog-Gustafsfors-Breviken-Årjeng-Lofterud-Kroksfors-Sillerud-Rök-Sillebotten-
Solvik.

1882-1883   Göteborg-Wenersborg-Bodarne-Dalbergså-Sunnanå-Köpmannebro-Upperud-Hofverud-
Buterud-Katrineholm-Långed-Långbron-Sjövik-Billingsfors-Bengtsfors-Gamrud-Torrskog-Gustafsfors-
Breviken-Årjeng-Lofterud-Krokfors-Sillerud-Sillebotten-Rök-Solvik.

1884-1885   Göteborg-Venersborg-Dalbergså-Sunnanå-Köpmannebro-Upperud-Hofverud-Buterud-
Katrineholm-Långed-Långbron-Sjövik-Billingsfors-Bengtsfors-Torskog-Gustafsfors-Breviken-Årjeng-
Lofterud-Krokfors-Sillerud-Solvik.
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1886   Göteborg-Venersborg-Dalbergså-Sunnanå-Köpmannebro-Upperud-Hofverud-Buterud-Katrineholm-
Långed-Högsbyn-Långbron-Sjövik-Billingsfors-Knöstviken-Bengtsfors-Herrenäs-Torrskog-Gustafsfors-
Söpplanda-Breviken-Årjeng-Lofterud-Vårvik-Krokfors-Harnäs-Sillerud-Solvik.

1887   Göteborg-Venersborg-Dalbergså-Sunnanå-Köpmannebro-Upperud-Hofverud-Buterud-Katrineholm-
Långed-Högsbyn-Långbron-Sjövik-Billingsfors-Knöstviken-Bengtsfors-Herrenäs-Torskog-Gustafsfors-
Söpplanda-Breviken-Årjeng-Lofterud-Vårvik-Krokfors-Harnäs-Sillerud-Solvik.

1888   Göteborg-Venersborg-Dalbergså-Sunnanå-Köpmannebro-Hofverud-Buterud-Katrineholm-Långed-
Långbron-Gamrud-Sjövik-Billingsfors-Knöstviken-Bengtsfors-Herrenäs-Torskog-Gustafsfors-Söpplanda-
Alonsberg-Breviken-Årjeng-Vårvik-Krokfors-Harnäs-Sillerud-Solvik.

1889   Göteborg-Trollhättan-Venersborg-Dalbergså-Sunnanå-Köpmannebro-Upperud-Hofverud-Buterud-
Högsbyn-Katrineholm-Långed-Långbron-Gamrud-Billingsfors-Bengtsfors-Herrenäs-Torskog-Gustafsfors-
Vamberviken-Söpplanda-Breviken-Årjeng-Bråtnäs-Lennartsfors-Upsal-Sundsbyn-Töcksfors.

1890   Göteborg-Venersborg-Dalbergså-Sunnanå-Köpmannebro-Upperud-Hofverud- Buterud-
Katrineholm-Långed-Långbron-Billingsfors-Bengtsfors-Herrenäs-Torskog-Gustafsfors-Årjeng-Breviken-
Kältegen-Krokfors-Vårvik-Harnäs-Sillerud-Rök-Sillebotten.

1891   Göteborg-Venersborg-Dalbergså-Sunnanå-Köpmannebro-Upperud-Hofverud-Buterud-Katrineholm-
Långed-Långbron-Billingsfors-Bengtsfors-Herrenäs-Gammerud-Torskog-Lennartsfors-Gustafsfors-Årjeng-
Breviken-Kältegen-Krokfors-Vårvik-Harnäs-Sillerud-Rök-Sillebotten.

1892-1895   Göteborg-Trollhättan-Venersborg-Dalbergså-Sunnanå-Köpmannebro-Upperud-Hofverud-
Buterud-Katrineholm-Långed-Långbron-Billingsfors-Bengtsfors-Herrenäs-Gammerud-Torskog-
Lennartsfors-Gustafsfors-Årjeng-Breviken-Krokfors-Vårvik-Rök-Sillebotten-Harnäs-Sillerud.

Åbxp 98  var i bruk 1881-1883 och anlöpte platserna enligt nedan:

1881    Töcksfors-Sundsbyn-Fölsbyn-Lennartsfors-Strand-Lee (Eds poststation).

1882    Töcksfors-Fölsbyn-Lennartsfors-Strand-Lee (Eds poststation).

1883    Töcksfors-Sundsbyn-Fölsbyn-Lennartsfors-Strand-Lee (Eds poststation).
 
Åbxp 102  var i bruk 1902-1927 och anlöpte platserna enligt följande:

1902   Bengtsfors-Gustafsfors-Årjeng.

1903-1904   Bengtsfors-Herrenäs-Gammerud-Torrskog-Gustafsfors-Vamberviken-Skorfed-Breviken-Årjeng.

1905-1906   Bengtsfors-Herrenäs-Gammered (Kråkviken)-Torrskog-Gustafsfors-Vamberviken-Skarfverud-
Breviken-Årjeng.

1907-1909   Bengtsfors-Herrenäs-Gammered (Kråkviken)-Torrskog-Gustafsfors-Vamberviken-Skorfed-
Breviken-Risviken-Årjeng.

1910-1911   Bengtsfors-Herrenäs-Gammerud (Kråkviken)-Torrskog-Gustafsfors-Vamberviken-Skorfed-
Breviken-Risviken-Årjeng.

1912-1914   Bengtsfors-Herrenäs-Gammerud (Kråkviken)-Stategen-Torrskog-Gustafsfors-Vamberviken-
Skorfed-Breviken-Risviken-Årjäng.
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1915-1927   Bengtsfors-Herrenäs-Gammerud (Kråkviken)-Stategen-Torrskog-Gustafsfors-Vamberviken-
Skorved-Breviken-Risviken-Årjäng.

Åbxp 155  var i bruk 1895-1925 och anlöpte platserna enligt nedan:

1895    Töcksfors-Sundsby-Lennartsfors-Gustafsfors-Bengtsfors.
 Alternerande: Bengtsfors-Gustafsfors-Årjeng.

1896    Töcksfors-Sundsby-Lennartsfors-Gustafsfors-Torrskog-Bengtsfors.
  Aleternerande:
 Bengtsfors-Torrskog-Gustafsfors-Årjeng.

1897-1898   Töcksfors-Sundsby-Lennartsfors-Gustafsfors-Torrskog-Bengtsfors.
         Alternerande: Bengtsfors-Torrskog-Gustafsfors-Fjus (Vårvik)-Årjeng

1899-1901   Töcksfors-Sundsby-Lennartsfors-Gustafsfors-Torrskog-Bengtsfors.
 Alternerande: Bengtsfors-Torrskog-Gustafsfors-Gammerud (Vårvik)-Årjeng.

1902-1903   Töcksfors-Sundsby-Lennartsfors-Torrskog-Gammerud (Vårvik)-Bengtsfors.

1904    Bengtsfors-Gammerud-Vårvik-Torrskog-Gustafsfors-Lennartsfors.
 Alternerande: Lennartsfors-Strand-Ed.
 Alternerande: Lennartsfors-Sundsby-Töcksfors.

1905-1906   Bengtsfors-Gammerud (Kråkviken)-Torrskog-Gustafsfors-Lennartsfors.
 Alternerande: Lennartsfors-Strand-Ed.
 Alternerande: Lennartsfors-Sundsby-Töcksfors.

1907   Bengtsfors-Herrenäs-Gammered (Kråkviken)-Torrskog-Gustafsfors-Ekenäs- Tofverud-Bråtnäs-
Blomma-Trankil-Lennartsfors.
 Alternerande: Lennartsfors-Strand-Ed.
 Alternerande: Lennartsfors-Nästeviken-Sundsby-Töcksfors.

1908   Ed-Knipan-Furustad-Strand-Sund-Kölviken-Dalen-Sandviken-Funka-Bostenäs-Lennartsfors-
Nästeviken-Sundsby-Töcksfors.

1909   Ed-Knipan-Furustad-Strand-Sund-Kölviken-Dalen-Sandviken-Funka-Bostenäs- Lennartsfors-
Nästeviken-Sundsby-Töcksfors.
 Alternativt: Bengtsfors-Gustafsfors-Lennartsfors-Töcksfors.
 
1910-1911  Ed-Knipan-Furustad-Strand-Sund-Kölviken-Dalen-Sandviken-Funka-Bostenäs-Lennartsfors-
Nästeviken-Sundsby-Töcksfors.

1912   Ed-Knipan-Furustad-Strand-Sund-Kölviken-Dalen-Sandviken-Funka-Bostenäs-Lennartsfors-
Viker-Nästeviken-Sundsby-Töcksfors.

1913-1916   Ed-Knipan-Furustad-Strand-Sund-Kölviken-Dalen-Sandviken-Funka-Båstenäs-Lennartsfors-
Viker-Nästeviken-Sundsby-Töcksfors.

1917-1925   Ed-Knipan-Furustad-Strand-Sund-Kölviken-Dalen-Sandviken-Funka-Bostenäs-Lennartsfors-
Viker-Nästeviken-Risviken-Sundsby-Töcksfors.

Ångbåtspostexpetitionerna

45



Åbxp 156  var i bruk 1908-1927 och anlöpte platserna enligt nedan:

1908   Bengtsfors-Herrenäs-Gammerud-Torrskog-Gustafsfors-Vårvik-Krokfors-Harnäs-Sillerud-Önnebyn-
Tvagelsbyn-Egenäs-Rök-Sil.
 Alternativt  Bengtsfors-Herrenäs-Gammerud-Torrskog-Gustafsfors-Ekenäs-Tofverud-Bråtnäs-
Blomma-Trankil-Lennartsfors-Grötnäs-Breviken-Upsal-Myrhvarf-Björkviken-Holmerudsfors-Fölsbyn.
 Alternativt  Bengtsfors-Gustafsfors-Lennartsfors-Töcksfors.

1909   Bengtsfors-Herrenäs-Gammered-Torrskog-Gustafsfors-Vårvik-Krokfors-Harnäs-Sillerud-Önnebyn-
Torgelsbyn-Egenäs-Rök-Sil.
 Alternativt:  Bengtsfors-Gustafsfors-Torrskog-Ekenäs-Tofverud-Bråtnäs-Blomma-Trankil-
Lennartsfors-Kölens brygga-Breviken-Upsal-Myrhvarf-Björkviken-Fölsbyn.

1910   Bengtsfors-Herrenäs-Gammerud-Torrskog-Gustafsfors-Vårvik-Krokfors-Harnäs-Sillerud-Önnebyn-
Torgelsbyn-Egenäs-Rök-Sil.
 Alternativt:  Bengtsfors-Herrenäs-Gammerud-Gustafsfors-Torrskog-Kölens brygga-Ekenäs-
Tofverud-Bråtnäs-Blomma-Trankil-Lennartsfors-Breviken-Myrhvarf-Upsal-Björkviken-Holmerudsfors-
Fölsbyn.

1911   Bengtsfors-Herrenäs-Gammered-Stategen-Torrskog-Gustafsfors-Vårvik-Krokfors-Harnäs-Sillerud-
Önnebyn-Torgelsbyn-Egenäs-Rök-Sil.
 Alternativt  Bengtsfors-Herrenäs-Gammerud-Stategen-Gustafsfors-Torrskog-Kölens brygga-Ekenäs-
Tofverud-Bråtnäs-Blomma-Trankil-Lennartsfors-Breviken-Myrhvarf-Upsal-Björkviken-Holmerudsfors-
Fölsbyn.

1912   Bengtsfors-Herrenäs-Gammerud-Stategen-Torrskog-Gustafsfors-Vårvik-Krokfors-Harnäs-Sillerud-
Önnebyn-Torgelsbyn-Egenäs-Rök-Sil.
 Alternativt:  Bengtsfors-Herrenäs-Gammerud-Stategen-Gustafsfors-Torrskog-Kölens brygga-Ekenäs-
Tofverud-Bråtnäs-Blomma-Trankil-Lennartsfors-Breviken-Björkviken-Fölsbyn-Holmerudsfors-
Upsal-Myrhvarf.

1913   Bengtsfors-Torrskog-Gustafsfors-Vårvik-Krokfors-Harnäs-Sillerud-Önnebyn-Torgelsbyn-Egenäs-
Rök-Sil.
 Alternativt  Bengtsfors-Torrskog-Gustafsfors-Kölens brygga-Ekenäs-Tofverud-Bråtnäs-Blomma-
Trankil-Lennartsfors-Breviken-Björkviken-Fölsbyn-Holmerudsfors-Upsal-Myrhvarf.

1914   Bengtsfors-Torrskog-Gustafsfors-Vårvik-Krokfors-Harnäs-Sillerud-Önnebyn-Torgelsbyn-Egenäs-
Rök-Sil.
 Alternativt  Bengtsfors-Herrenäs-Gammerud-Stategen-Torrskog-Gustafsfors-Kölens brygga-Ekenäs-
Tofverud-Bråtnäs-Blomma-Trankil-Lennartsfors-Breviken-Björkviken-Fölsbyn-Holmerudsfors-Upsal-
Myrhvarf. 

1915 Bengtsfors-Herrenäs-Gammerud-Stategen-Torrskog-Gustafsfors-Vårvik-Krokfors-Harnäs-Sillerud-
Önnebyn-Torgelsbyn-Egenäs-Rök-Sil.
 Alternativt  Bengtsfors-Kvarnviken-Herrenäs-Gammerud-Stategen-Torrskog-Gustafsfors-Kölens 
brygga-Ekenäs-Sundsbyn-Bråtnäs-Blomma-Trankil-Lennartsfors-Breviken-Upsal-Myrvarv-Björkviken-
Holmerudsfors-Fölsbyn.

1916-1917   Bengtsfors-Kvarnviken-Herrenäs-Gammerud-Stategen-Torrskog-Gustafsfors-Vårvik-Krokfors-
Harnäs-Sillerud-Önnebyn-Torgelsbyn-Egenäs-Rök-Sil.
 Alternativt:  Bengtsfors-Kvarnviken-Herrenäs-Gammerud-Stategen-Torrskog-Gustafsfors-Kölens 
brygga-Ekenäs-Sundsbyn-Bråtnäs-Blomma-Trankil-Lennartsfors-Breviken-Upsal-Myrvarv-Björkviken-
Holmerudsfors-Fölsbyn.

1918-1927   Bengtsfors-Kvarnviken-Torrskog-Gustafsfors-Vårvik-Krokfors-Harnäs-Sillerud-Önnebyn-
Torgelsbyn-Egenäs-Rök-Sil.
 Alternativt:  Bengtsfors-Kvarnviken-Torrskog-Gustafsfors-Kölens brygga-Ekenäs-Sundsbyn-
Bråtnäs-Båstelunda-Blomma-Trankil-Lennartsfors-Breviken-Upsal-Myrvarv-Holmerudsfors-Fölsbyn.

Ångbåtspostexpetitionerna

46



Bryggorna som anlöptes

47



Antalet båtar som trafikerade bryggorna under åren 1869-1927 
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Hästkraft,  är enheten för effekt.  1 Hkr = Den kraft som åtgår för att lyfta 75 Kg 1 meter på 1 sekund.

Effektiv hästkraft, avser den verkligt lämnade effekten.

Indicerad hästkraft, kallas den i hästkrafter angivna effekt, som utövas av ångan i en ångmaskins cylinder 
och kan genom en indikator uppmätas.

Det går 4 nominella Hkr på 1 Ihk, dvs 8 Ihk = 32 nominella Hkr.

1 fot = 30,48 cm
1 tum = 25,4 mm
1 knop = 1,852 km/tim
brt = bruttoregisterton
SSL= Sveriges SkeppsLista

Ångfartyget LAXEN 
Ångfartyget LAXEN i bassinen mellan slussarna i Upperud 18/8 1896. Foto: Herman Ahlin.

Ångfartyget LAXEN
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Ångfartyget Laxen i Håverud. Avsänt från Fjella 10/7 1903.

Fraktsedel från Ångfartyget Laxen.

Laxen är den mest omskrivna av alla ångbåtar som innehaft ångbåtspostexpeditioner. Mycket därför att det 
var den första ångbåten i Sverige att ha postexpedition ombord,
Det var också den enda båten att på försök ha expedition år 1869. Laxen var en av de första ångbåtarna på 
Dalslands kanal, och besiktningsfartyg på kanalen 25-29 juni 1868. Hon användes också vid den officiella 
invigningen av Dalslands kanal 19 och 20 september1868, då bl.a Carl XV m.fl. betydande personer gick 
ombord på Laxen i Upperud.
Laxen byggdes år 1867 på Lindholmens varv i Göteborg, reg. nr. 2744. Hon byggdes av järn, 61 brt, dräk-
tigheten 47 nettoregister ton, längden var 75 fot, bredden 13 fot 8 tum, djupgåendet var 1,5 meter. Ång-
maskinen med en styrka på 15 Hkr, gav Laxen en hastighet av 8 knop. 
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Laxen hade herrsalong för 10 personer, damsalong för 6 personer samt en gemensam salong för 4 personer. 
Kaptenen hade egen salong och sovhytt. Besättningen bestod av 6 man som bodde i fören. Det fanns också 
en expeditionshytt, en hytt för restauratrisen, postkontor och en ”vinkällare”. År 1871 redovisade Laxen 
17374 tombuteljer och betecknades som en ”flytande” krog. Det var inte helt ovanligt att männen gick på 
Laxen vid en sluss, och leddes hem av fruarna några slussar längre fram efter kanalen.

Kontraktet mellan Kungliga Generalpoststyrelsen och rederiet för ångfartyget Laxen, är undertecknat av 
Wilhelm Roos i Stockholm den 9 september 1869. Samt rederiet för Laxen i Billingsfors den 27 September 
1869. Rederiet förband sig att en gång i veckan fram och åter, underhålla postförbindelsen mellan Göteborg-
Wenersborg-Strand. Detta kontrakt upphörde 1879 och nytt kontrakt tecknades den 31/5 1880.

Restiden med ångare från Göteborg till Köpmannebro var c:a 12-15 timmar och från Köpmannebro till 
Strand c:a 15-17 timmar. I listan nedan, då klarering gjordes vid Köpmannebro innebär det att avgång från 
Göteborg gjordes dagen före den här angivna. Turerna från 1870 tom 1879 var enligt följande:

--------- 1870 ---------
Måndag   25/4   Göteborg – Töcksfors  
Torsdag   28/4   Töcksfors – Göteborg
Söndag      1/5   Göteborg – Strand
Onsdag      4/5   Strand – Göteborg
Söndag      8/5   Göteborg – Strand
Onsdag    11/5   Strand – Göteborg
Lördag     14/5  Göteborg – Strand
Onsdag    18/5  Strand – Göteborg
Lördag     21/5  Göteborg – Strand
Och så vidare till och med Tisdag den 6/12 då sista resan för säsongen gjordes från Strand till Göteborg.

--------- 1871 ---------
Under tiden 17/4  (Måndag) till och med Tisdagen 2/5 gick Laxen Göteborg – Billingsfors – Göteborg.
Följande datum klarerade Laxen vid Köpmannebro (första slussen i Dalslands Kanal).
Lördag      6/5  Göteborg – Strand
Onsdag   10/5  Strand – Göteborg
Lördag    13/5  Göteborg – Strand
Onsdag   17/5  Strand – Göteborg
Lördag    20/5  Göteborg – Strand
Tisdag     23/5  Strand – Göteborg
Söndag    27/5  Göteborg – Strand
Tisdag     30/5  Strand – Göteborg
Söndag     3/6  Göteborg – Strand
Och så vidare till och med Fredag 24/11 när sista resan för säsongen gjordes från Strand till Göteborg.

--------- 1872 ---------
Vid Köpmannebro klarerade Laxen första resan för säsongen, Göteborg – Strand, Söndagen 21/4.
Den sista resan för säsongen klarerades Söndagen 5/10, då resan gjordes från Strand till Skeppgårds slip. 
Troligen uppehölls trafiken från 5/10 till och med 26/11 (klarerad vid Wenersborg) av ångfartyget Kallsbo. 
Laxen och Kallsbo hade lika styrka på ångmaskinen, dvs 15 Hkr. Kallsbo var byggd av furu på järnspant, 36 
netto registerton, djupgående 2,4 meter. Enligt uppgifter från år 1889 var C. Nilsson, Solvik, redare.
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--------- 1873 ---------
Laxen klarerade vid Köpmannebro första resan för sösongen Göteborg – Strand, Måndagen 21/4 och den 
sista resan från Strand till Göteborg Lördagen 20/9.

--------- 1874 ---------
Onsdagen den 6/5 klarerade Laxen säsongens första resa från Göteborg till Strand vid Köpmannebro. Sista 
resan för säsongen klarerades Lördagen den 12/9, då resan gjordes från Strand till Göteborg.

--------- 1875 ---------
Säsongens första resa från Göteborg till Strand klarerades vid Köpmannebro Måndagen den 10/5. Sista resan 
för säsongen från Strand till Göteborg, klarerades vid Köpmannebro Torsdagen den 9/9.

--------- 1876 ---------
Dessa datum gäller säkerligen klarering vid Köpmannebro.
Måndag     8/5   Göteborg – Strand
Torsdag   11/5   Strand – Göteborg
Måndag   15/5   Göteborg – Strand
Torsdag   18/5   Strand – Göteborg
Måndag   22/5   Göteborg – Strand
Torsdag   25/5   Strand – Göteborg
Måndag   29/5   Göteborg – Strand
Torsdag     1/6   Strand – Göteborg
Söndag      4/6   Göteborg – Strand
Torsdag     8/6   Strand – Göteborg
Måndag   12/6   Göteborg – Strand
Torsdag   15/6   Strand – Göteborg
Måndag   19/6   Göteborg – Strand
Torsdag   22/6   Strand – Göteborg 
Tisdag     27/6   Göteborg – Strand
Torsdag   29/6   Strand – Vänersborg
Fredag     30/6   Vänersborg – Strand
Söndag      2/7   Strand – Vänersborg
Tisdag       4/7   Vänersborg – Strand
Torsdag     6/7   Strand – Vänersborg
Fredag      7/7   Vänersborg – Strand
Och så vidare till Tisdag 26/9 då sista resan för säsongen gjordes från Strand till Göteborg.

--------- 1877 ---------
Dessa datum klarerade Laxen vid Köpmannebro.
Måndag   28/5   Göteborg – Strand
Torsdag   31/5   Strand – Göteborg
Måndag     4/6   Göteborg – Strand
Torsdag     7/6   Strand – Göteborg
Måndag   11/6   Göteborg – Vestra Ed
Torsdag   14/6   Strand – Göteborg
Måndag   18/6   Göteborg – Strand
Tordag     21/6   Strand – Göteborg
Måndag   25/6    Göteborg – Strand
Torsdag   28/6    Strand – Vänersborg
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Fredag     29/6    Vänersborg – Strand
Söndag      1/7    Strand – Vänersborg
Måndag     2/7    Vänersborg – Strand
Torsdag     5/7    Strand – Vänersborg
Fredag       6/7    Vänersborg – Strand
Och så vidare tills sista resan för säsongen gjordes från Strand till Göteborg Söndagen den 16/9.

--------- 1878 ---------
Datumuppgifter vid klarering vid Köpmannebro är följande:
Måndag   13/5   Göteborg – Strand
Torsdag   16/5   Strand – Vänersborg
Fredag     17/5   Vänersborg – Strand
Söndag    19/5   Strand – Vänersborg
Måndag   20/5   Vänersborg – Strand
Torsdag   23/5   Strand – Vänersborg 
Fredag     24/5   Vänersborg – Strand
Söndag    26/5   Strand – Vänersborg
Måndag   27/5   Vänersborg – Strand
Torsdag   30/5   Strand – Vänersborg
Fredag     31/5   Vänersborg – Strand
Mönstret för fortsatta turerna är lika till och med Torsdagen den 19/9, då sista resan för säsongen gjordes 
från Strand till Göteborg.

--------- 1879 ---------
Klarering vid Köpmannebro gjordes följande datum.
Måndag   19/5   Göteborg – Strand
Torsdag   22/5   Strand – Vänersborg
Fredag     23/5   Vänersborg – Strand
Söndag    25/5   Strand – Vänersborg
Måndag   26/5   Vänersborg – Strand
Torsdag   29/5   Strand – Vänersborg
Fredag     30/5   Vänersborg – Strand
Söndag      1/6   Strand – Vänersborg
Måndag     2/6   Vänersborg – Strand
Torsdag     5/6   Strand – Vänersborg
Fredag       6/6   Vänersborg – Strand
Söndag      8/6   Strand – Vänersborg
Måndag     9/6   Vänersborg – Strand
Torsdag   12/6   Strand – Vänersborg
Fredag     13/6   Vänersborg – Strand
Söndag    15/6   Strand – Vänersborg
Måndag   17/6   Vänersborg – Strand
Torsdag   19/6   Strand – Vänersborg
Fredag     20/6   Vänersborg – Strand
Söndag    22/6   Strand – Vänersborg
Måndag   23/6   Vänersborg – Strand
Torsdag   26/6   Strand – Vänersborg
Fredag     27/6   Vänersborg – Strand
Söndag    29/6   Strand – Vänersborg
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Måndag   30/6   Vänersborg – Strand
Torsdag     3/7   Strand – Vänersborg
Fredag       4/7   Vänersborg – Strand
Samma turmönster fortsätter till och med Söndagen den 7/9 då sista resan för säsongen gjordes från Strand 
till Göteborg.

Flitig brevväxlig förekom, som till exempel år 1880, mellan postexpeditionen i Årjäng, Postinspektionen i 
Westra distriktet och Kungliga Generalpoststyrelsen, enligt följande:

12.7.1880.  Till  Postexpeditionen i Årjeng.
Angående postbefordring till och från Strands poststation med ångaren “Laxen” samt om posternas trans-
porterande mellan stationen och Sunds färjeställe.
 I skrivelse den 6 dennes har det till Kungliga Generalpoststyrelsen insänt anmälan av post-
föreståndaren i Strand, därom, att ångaren “Laxen”, som underhåller regelbunden förbindelse å linjen Köp-
mannebro – Ed, på sina resor från Ed medför till Strands poststation adresserade försändelser, vilka från 
fartyget avlämnas vid det omkring 0,3 mil från stationen belägna Sunds färjeställe och har bemälde poststa-
tionsföreståndaren tillika gjort förfrågan, dels huruvida nämnda ångfartyg jämväl bör anlitas för befordran 
av post från Strand, dels och huru och genom vilkens försorg posternas transporterande fram och åter mellan 
Sunds färjeställe och Strands poststation skall verkställas.
 Med anledning härav meddelas det härigenom för vederbörande föreståndare, att postbefordran till 
och från Strands poststation med ifrågavarande lägenhet tills vidare icke bör äga rum, såvida ej posttrans-
porten mallan poststationen och Sunds färjeställe kan bliva verkställd mot en gottgörelse icke överstigande 
25 öre för var dubbel transport, nämt fram och åter; böra det, för den skull söka med postföreståndaren i 
Strand eller annan lämplig person träffa avtal om besörjande på berörda villkor under seglationstiden av 
dylik posttransport, fram och åter, mellan nämnda ställen, samt, så fort ske kan till K. S. inkomma med an-
mälan om utgången av detta uppdrag.

Roos / Friman
Exp. 17.7.1880

23.7.80. Till Postinspektionen i Westra distriktet.
Angående utbetalande av ersättning för posttransporten mellan ångfartyget “Laxens” tilläggningsplats Lee 
och Eds poststation.
 Sedan det i skrivelse den 18 dennes anmält att postförande ångfartyget “Laxens” tilläggningsplats 
Lee är belägen så långt från Eds poststation, eller enligt uppgift 3 kilometer, att särskild posttransport måste 
anordnas mellan dessa ställen, samt hemställt att till poststationen i Ed, vilken erbjudit sig ombesörja för 
berörda posttransporten finge utbetalas en av honom härför fordrad ersättning av sjuttiofem öre för var dylik 
transport, har Kungliga Generalpoststyrelsen funnit skäligt medgiva, att må det till bemälde posttjänsteman, 
såsom ersättning för ifrågavarande posttransporter efter seglationstidens slut utbetala och med bifogande av 
behörigt kvitto samt med åberopande av denna K.S. Skrivelse, i räkenskapen avföra ett belopp av sjuttiofem 
öre var fullbordad tur fram och åter, eller så länge transporterna förekomma tre ggr i veckan sammanlagt två 
kronor tjugofem öre för var hel vecka.

Roos / Hjort
Exp. 28.7.1880
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2.8.1880.  Till Postexpeditionen i Årjeng.
Angående utbetalande av ersättning för posttransporter mellan poststationen Strand och Sunds färjeställe.
 Sedan det i skrivelse den 27 nästlidne juli hos Kungliga Generalpoststyrelsen anmält att avtal blivit 
träffat om besörjandet av posttransport mellan poststationen i Strand och postförande ångfartyget “Laxens” 
tilläggningsplats Sunds färjeställe mot den i K.S. Skrivelse den 12 i nämnda månad medgivna ersättningen 
om 25 öre för var dubbel transport, nämt fram och åter, har Kungliga Generalpoststyrelsen velat härigenom 
bemyndiga det att efter seglationstidens slut utbetala och, med bifogande av behörigt kvitto samt med åbero-
pande av denna K.S. Skrivelse, i räkenskapens besörjande fordrade belopp av 25 öre för var tur fram och 
åter, eller, så länge transporterna förekomma tre ggr i veckan, sammanlagt 75 öre för var hel vecka.

Under Kungliga Generalpoststyrelesns frånvaro....
Lundberg Friman / e.f  Hjort
Exp. Den 4 aug. 1880 

17.12.1880.   Till Postinspektionen i Westra Jernvägspostdistriktet angående utbetalande av ersättning för 
postbefordran detta år med ångfartyget “Laxen”, samt med nytt kontrakt om framtida postföring med samma 
ångbåt.
 Uti infordrat och av det, med skrivelse den 14 dennes till Kungliga Generalpoststyrelsen insänt yt-
trande har rederiet för ångfartyget “Laxen” - jämte förmälan, att rederiet icke hade något att erinra mot den 
av det i skrivelse den 5 nästförflutna november till belopp av 60 kr. Föreslagna ersättningen för den post-
föring och ångbåtspostexpedition, som på grund av ett utav Kungliga Styrelsen den 31 sistlidna maj med 
rederiet upprättat kontrakt ombesörjt under tiden från början av juli månad detta år till och med den 6 därpå 
följande september – dels, av anledning att avsikten vore, det ångbåtens turer för framtiden skulle å linjen 
“Köpmannebro – Ed “ fortgå under en längre tid av året än förut och att ersättningen för postföringen borde 
därefter lämpas å uppsagt berörda med rederiet upprättade postföringskontrakt, vilket sålunda numera up-
phört att gälla, och dels erbjudit sig att under nästkommande års seglationstid å omförmälda linje befordra 
post med nämnda ångfartyg samt låta därå ombesörja postexpedition mot en gottgörelse i ett för allt av 60 
kronor för varje månad som turerna å linjen med fartyget underhålles, nämligen 30 kronor för postbefordrin-
gen och 30 kronor till befälhavaren för postexpeditionens skötande.
 Vid föredragning härav har, i fråga om beloppet av den ersättning, som må anses kontraktsenligt 
böra tillkomma nämnda ångbåtsrederi för befordran jämte ångbåtspostexpedition, under ovanför mälda tid 
av nästkommande sommar, K. Styrelsen funnit skäligt medgiva, att det av det i sådant avseende föreslagna 
belopp av i ett för allt 60 kronor, må av det , till rederiet i vanlig ordning av postmedlen utbetalas.
 Beträffande vidare fråga om postbefordran för framtiden med nämnda ångfartyg, har med anledning 
av vad det, i detta hänseende anfört och upplyst K. Styrelsen antagit det av rederiet gjorda anbud och om 
med rederiet upprättat det nya kontraktet om dels postbefordran och dels besörjande av s.k. Ångbåts pxp. 
Ombord på fartyget, som härmed översändes i 2 ex. För att varda försett med rederiets behörigen bevittnade 
påskrift om godkännande, varefter ena ex. Rederiet tillställes och det andra hit återsändes, sedan det till eft-
errättelse vid ersättningens utbetalande av kontraktet tagit avskrift.

Roos / Kolmodin
Exp. 29.12.1880
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Kontraktet för år 1881 är daterad 17 December 1880, och lyder enligt följande:

Kontrakt om ångbåtspostföring å ångfartyget “Laxen”.
Emellan K.Gps., å ena, samt rederiet för ångfartyget “Laxen”, å andra sidan, är följande kontrakt avslutat vid 
vars tillämpning med rederiet den 31 maj detta år upprättat kontrakt om postbefordran med samma fartyg 
m.m upphör att gälla:

Rederiet förbinder sig härmad dels att med nämnda ångfartyg, som under seglationstiden kommer att under-
hålla regelbunden förbindelse 3 ggr i veckan, fram och åter, å linjen Köpmannebro – ED, med anlöpande av 
Upperud (Skållerud), Långbron, Billingsfors, Bengtsfors, Gustavsfors, Lennartsfors och Sunds färjeställe, 
eller med annat ångfartyg, som kan komma att sättas i det förras ställe, vid varje resa såväl fram som åter 
befordra post av alla slag i väskor eller påsar jämte brevlåda från och till nämnda ställen ävensom andra med 
postanstalt försedda platser, vilka kunna komma att av bemälda ångfartyg anlöpas och dels att låta genom 
fartygets befälhavare ombesörja en s.k. Ångbåtspostexpedition å detsamma.
 Såsom ersättning för omförmälda åtaganden äger rederiet att under den tid av året regelbunden och 
oavbruten postföring med nämnda fartyg bestrides, i ett för allt och för var månad räknat, uppbära ett belopp 
av sextio //60// kronor, nämligen 30 kronor för postbefordringen och 30 kronor såsom gottgörelse till befäl-
havaren för postexp.:s skötande, vilken ersättning, som efter seglationstidens slut varje år utbetalas genom 
postinspektionen i Westra Distriktet, dock minskas med ett i förhållande till här ovan bestämda antal vecko-
turer lämpat belopp för den tid fartyget till äventyrs kan av en eller annan orsak komma att under seglations-
tiden inställa sina turer, utan att annat fartyg sättes i stället eller ock postföringen eljest kan komma att under 
seglationstiden försummas.
 Rederiet bliver K.Gps. Ansvarigt för postgodset behöriga förvarande ombord å fartyget, så att icke 
genom vangömmo eller bristande tillsyn eller av någon annan orsak, som det berott på rederiet eller fartygets 
befäl eller besättning att förekomma, uppstår förlust av postförsändelser eller sker skada derå.
 Postgodsets transporterande mellan fartyget och vederbörande postanstalter besörjes av dessa senare.
 Skulle förändring i de bestämda reseturerna av rederiet beslutas, böra vederbörande postanstalter 
därom underrättas minst åtta dagar förut.
 Är sådan ändring av den otjänliga beskaffenhet för postbefordringen, att K. Gps. anser sig böra låta 
postförsändningen upphöra, skall sådant kunna ske samt rederiet, likasom i händelse av turernas upphörande 
eller inskränkning, vara berättigad till ersättning endast i förhållande till den tid, som förflutit sedan post-
föringen tog sin början.
 Detta kontrakt är avsett att gälla under nästkommande års seglationstid och om kontraktet icke i 
någondera sidan uppsäges före Februari månads utgång år 1882, anses det för samma år förlängt och så 
vidare framgent.
 Härav varda två lika lydande ex. Upprättade och utväxlade.

Roos / Kolmodin
Exp. Den 29.12.1880
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Vanligtvis avgick Laxen från Göteborg på söndagar och återkom på fredagar. Ersättningen var 50 kr per år 
från 1869 tom 1879. 
Enligt kontraktet från 31/5 1880 var ersättningen 100 kr per år. Förmodligen ansåg rederiet att ersättningen 
var för låg, och kontraktet sades formellt upp 31/12 1880. Ett nytt kontrakt upprättades 24/5 1880 !! men då 
var ersättningen ändrad till 60 kr per månad. Troligen fick rederiet ersättningen ändrad retroaktivt.
Stämpeltyperna var: Dalslands Kanal (1869-1870) normalstämpel, typ 10. Som Ångbåtspost tillhör den 
enligt ”Handbok över Svenska Post och makuleringsstämplar 1685-1951”, (tryckt 1952), ångbåtspost 1, dvs 
stämplar med båtens namn, eller sträckan graverad, istället för ett ÅBXP nummer.
Första turen för säsongen 1870 gjordes den 25 april från Göteborg till Töcksfors. Från 1 maj gick hon den 
kontrakterade rutten Göteborg-Strand-Göteborg. Sista resan för säsongen 1870 gjordes den 6 december till 
Göteborg. Alla de av postkontoret i Wenersborg tillhandahållna saker för att kunna ombesörja ånbgåtspost-
expeditionen, lämnades då in till postkontoret då Laxen passerade Wenersborg. Stampen med datumet 6/12 
1870 hamnade på Postmuseum i Stockholm. Det finns känd avstämpling på frimärke från den 6/12 1870 (blå 
färg) och en försändelse med samma datum, med svart stämpelfärg.
Laxen var i trafik till 31 augusti 1896. Enligt köpebrev daterat 9 Juni 1898, såldes Laxen av Johannes An-
dersson i Buterud till Chr. Bjelland & co i Stavanger. Där användes Laxen som ångtrålare och bogserbåt/
passagerarångare. 1920 var hon motorbåt och 1923 blev hon pråm.
Redare har varit: J. W. Waern, Baldersnäs;  A.W Waern, Baldersnäs;  A. Låftman, Billingsfors, Billingsfors 
Bolag;  Billingsfors Bolag, Billingsfors;  Dalslands Kanal AB, 
Joh. Andersson, Buterud.
Kaptenerna under åren var:  G. Hjärne t.o.m 1/8 1873.  Från 5/8 1873  J. M. Lagervall, 
senare C. J Carlsson,  H. Eiserman och  K.K Swahn.

Adolf Ahlin
Adolf Ahlin, var Kanalkamrer för Dalslands Kanal AB, från kanalens öppnande år 1868 till år 1906, då han 
efterträddes av sin son, den duktige fotografen , Herman Ahlin. Det är till Adolf Ahlin som de flesta breven 

stämplade med “DALSLANDS KANAL”-stämpeln är adresserade. Fotograf: Janne Ahlin, Juli 1900.
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DALSLANDS KANAL 1/9 1869. Tidigast kända avstämplings datum.
“Förstadagsstämpel!” Observera tilläggstexten “pr Laxen”.

DALSLANDS KANAL 1/9 1869. Tidigast kända avstämplingsdatum. “Förstadagsstämpel!”
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DALSLANDS KANAL 4/9 1869.

DALSLANDS KANAL 8/9 1869. Det första kända brevet som inte är adresserat till Adolf Ahlin.
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59



DALSLANDS KANAL 12/9 1869.

DALSLANDS KANAL 29/9 1869.

Dalslands Kanal
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DALSLANDS KANAL 29/9 1869.

DALSLANDS KANAL 22/10 1869.
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Dalslands Kanal
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DALSLANDS KANAL 26/7 1870. Adressaten torde också här vara  Ad. Ahlin.

DALSLANDS KANAL 5/9 1870 med text “ pr Laxen”.



DALSLANDS KANAL 6/9 1870.

DALSLANDS KANAL 17/9 1870. Det andra kända brevet som inte är adresserat till Adolf Ahlin.
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DALSLANDS KANAL 27/9 1870.

DALSLANDS KANAL 5/10 1870.
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DALSLANDS KANAL 29/10 1870. Det tredje av tre kända brev som inte är adresserat till A.Ahlin. 

DALSLANDS KANAL 6/12 1870. Detta är en riktig sistadagsstämpel. Stampen lämnades denna dag in till 
postkontoret i Vänersborg och hamnade sedan på Postmuseum i Stockholm.
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(Da)lslands Kanal 8/9 1869        Dalslands Kanal 22/9 1869

Dalslands K(anal) 6/12 1870         Dalslands kanal 27/X 187X .
         BLÅ utfluten stämpelfärg.

Stampen DALSLANDS KANAL, här med datumet 12/6 1870, samt avtryck av densamma. 
Finns på Postmuseum i Stockholm.
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ÅBXP 20. (1871-1896) , normalstämpel typ 10, ÅBXP typ I

Ångbåts pxp 20 17/6 1871.  Ångbåts pxp 20 22/4 1872.

Ångbåts pxp 20 4/7 1872.

Ångbåts pxp 20 11/7 1873. Blå stämpel.
Färgen på stämplarna växlar mellan svart och blått under år 1873. Blåa stämplar är endast kända år 1873.
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Ångbåts pxp 20 19/8 1873. Ångbåts pxp 20 12/9 1873.
Svart färg        Blå färg

Ångbåts pxp 20 7/6 1876.

Ångbåts pxp 20 24/7 1882.
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1890 var Laxen postförande under tiden 15 juni – 31 augusti. 1891 under tiden 14 juni – 30 augusti 
och 1892 tiden 12 juni – 30 augusti.

Ångbåts pxp 20 20/6 1887. “Inneh. Prof å järntrådsduk”.

Uppförstorad bild på varuprovet från brevet ovan.

Åbxp 20 3/8 1890.    Åbxp 20 12/8 1890.

Åbxp 20 24/6 1892.

Ångbåtspostexpedition 20
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Hugo Eiserman, 1912. Foto: Hovfotografen Ragnar Eiserman (1877-1950).
Nedan tre frimärken stämplade av Hugo Eiserman.

Ångbåts pxp 20 18/6 1895. Ångbåts pxp 20 11/7 1895. Ångbåts pxp 20 31/7 1895.

Tidtabell för LAXEN under tiden 1 juni t.o.m. 1 September 1895.

Ångbåtspostexpedition 20
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Fraktsedel från ångslupen LEE daterad 5/10 1880.

LEE var en ångslup och byggdes 1878 i Motala, ca 45 bruttoton, inget reg.nr finns. Innan hon fick namnet 
LEE, hette hon Reymersholm IV. Tidigare fanns det en annan båt som hette Stora Lee men det var en hjulån-
gare, som kallades för ”fången på Lee” därför att den tack vare sina skovelhjul, var för bred att ta sig genom 
slussarna.

1880 köptes ångslupen av stationsinspektör Carl Hising i Ed, som döpte om henne till LEE. 1896 köpte Bill-
ingsforsbolaget LEE för 4200:- och döpte om henne till Baldersnäs. Inget reg. nr finns.

Ångslupen såldes senare till Norge och 1915 hette hon Høvding (av Kristiania), 1939 M/S Norbunker och 
1956 M/S Oslobunker. Omkring 1970 var hon lastbåt och 1981 döptes hon om till Sjøservice I, c:a 1985 
brann hon. Omkring år 1990 fanns skrovet kvar i Oslo.

Redan första året (1880) ansökte Carl Hising om att få inrätta ångbåtspostexpedition ombord på LEE. Men 
det beviljades inte av Kungliga Generalpoststyrelsen. I skrivelse till Postinspektionen i Westra distriktet 23/7 
1880, står det:

“Postinspektionen i Westra distriktet. Rörande avslag å en gjord framställning om anordnande av postbefo-
dring med ångslup å linjen Lee (Ed) – Töcksfors.
Vid slutlig föredragning av en utav stationsinspektoren i Ed Carl Hising gjord av det den 3 dennes hit in-
sänd framställning om anordnande av postföring med den Hising tillhörande ångslupen “Lee”, vilken, 
enligt företedd turlista, underhåller regelbunden förbindelse två ggr i veckan fram och åter å linjen Lee 
(Ed) – Töcksfors, med anlöpande av Strand, Lennartsfors, Fölsbyn, och Sundsbyn, har, på grund därav dels 
att, enligt vad det av dit, den 18 dennes överlämnade yttrande given vid handen, bemälde Hising icke velat 
medgiva att å ångslupen finge inrätta ångbåtspostexpedition, dels att årstiden redan är så långt framskriden, 
dels och slutligen att ifrågavarande ångslup trafikerar till en del samma linje som det postförande ångfar-
tyget “Laxen”, Kungliga Generalpoststyrelsen ansett att förevarande framställning icke, åtminstonde för 
innevarande års seglationstid, böra till vidare åtgärd föranleda. Varom det, har att stationsinspektören Hising 
underrätta.

Stockholm 23.7.1880 
Roos/Hjort
exp.  28.7.1880

Ångslupen LEE
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Ångslupen LEE

Ångslupen Lee hade ÅBXP 98 i 3 år, 1881-1883. Normalstämpel 16, ÅBXP typ II.

Ångbåts pxp 98 21/7 1881.  Ångbåts pxp 98 6/6 1882.  Ångbåts pxp 98 17/7 1883.

Kontraktet mellan Carl Hising och Kungliga Generalpoststyrelsen är undertecknad den 17 Juni 1881 i Stock-
holm av Wilhelm Roos och den 3 juli 1881 i Ed av Carl Hising.
Ett nytt kontrakt uppträttades 1883 och undertecknades 15 maj av Wilhelm Roos i Stockholm och den 6 juni 
i Elfsborg av Carl Hising. Kontraktet sades upp den 30 november samma år, 1883.

Ersättningen för ”postexpeditionens besörjande” var 200 kronor 1881 och 1882 som beräknades till minst 
5 månader per seglationstid (seglationsår). Förutom detta utgick en ersättning för postens transporterande 
mellan Lee och Ed fram och åter om 75 öre per tillfälle eller 1 krona och 50 öre per vecka. Vid seglationens 
slut reglerades oförutsedda utgifter uppåt, eller minskades om seglationstiden varit för kort, genom Postins-
pektionen i Vestra Järnvägspostdistriktet.

Enligt kontraktet från 1883 höjdes ersättningen för ”postexpeditionens besörjande” från tidigare 200 kronor 
till 275 kronor per seglationstid. Däremot var ersättningen för posttransporter mellan Lee och Ed oförändrad. 

Ägare var Carl Hising. En tid ägdes Lee också av Otto Eriksson, Ed. Kapten 1885 var P. Andersson.
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Ångfartyget NORDMARKEN på ingång till slussen i Gustafsfors från sjön Lelången den 2/6 1916.
Foto: Herrman Ahlin.

Ångfartyget NORDMARKEN, stämplad på baksidan BENGTSFORS 4/11 1903.

Ångfartyget   NORDMARKEN
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NORDMARKEN byggdes på Torskogs varv i Lödöse, reg. nr. 4002. Längden var 20,97 meter, bredden 4,05 
meter och djupgåendet var 1,7 meter. Styrkan på ångmaskinen var 62 ihk, och 83 bruttoton. Hon levererades 
2 maj 1902 och då var faktiskt kontraktet angående ångbåtspostexpedition redan klart. Det skrevs den 22 
April 1902.
Stämpeln ÅBXP 102 var normalstämpel 16, ÅBXP typ II och användes 1902-1927. År 1930 såldes Nord-
marken till Rederi AB Ringsö och gick några år i Mälaren med namnet Ringsö. 1935 blev hon gruspråm och 
1961 skrotades hon vid skrotkajen i Västerås. 

Ångbåts pxp 102  26/6 1902.

Biljett från Ångaren NORDMARKEN till första klass. Makulerad 8/8 1921.

Ångfartyget   NORDMARKEN
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Ångbåts pxp 102 21/5 1912.

Ångbåts pxp 102 13/5 1919.  Ångbåts pxp 102 1/6 1922.

Redare var Ångfartygs AB Bengtsfors-Nordmarken, Lennartsfors.
Kaptenerna på Nordmarken var först Alfred Andersson och sedan J. I Johansson.

Ångfartyget NORDMARKEN
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Ångfartyget FLORA, Bengtsfors.
FLORA , med reg. nr. 2799, byggdes 1893 på Torskogs varv under namnet Björkö. Längden var 20,58 me-
ter, bredden 4 meter och djupgåendet var 1,7 meter. Hon var byggd i järn och styrkan på ångmaskinen var 80 
ihk och max. hastigheten var 10,5 knop, 56 bruttoregisterton.

Första året, 1893 gick hon i trafik som Björkö i Göteborgs norra skärgård men endast i 3 månader. Bolaget 
gick i konkurs och hon hamnade åter på Torskogs varv i Lödöse där hon låg kvar hela året 1894. 

1895 hyrdes hon på prov, och namnändrades till Flora av Elof Biesert, verkställande direktör för det ny-
bildade Ångfartygs AB Bengtsfors-Nordmarken. Trafiken började den 1 juli 1895. Verksamheten var så 
lönande att man inköpte Flora 1896.

Flora blev reparerad 1907 och 1919.

ÅBXP 155, normalstämpel 27, åbxp typ III användes 1895-1925. 1914 var hon upplagd 17/8-1/10. Sista 
turen gick Flora den 3 December 1925. Åren 1926 och 1927 var hon upplagd.

Biljett från Ångfartyget FLORA, makulerad med FLORAS ÅBXP-stämpel nr. 155 11/10 1912.

Ångfartyget FLORA 
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Ångbåts pxp 155 22/7 1907.  Ångbåts pxp 155 6/5 1913.  Ångbåts pxp 155 27/11 1922.

Ångbåts pxp 155 24/7 1896.

Ångfartyget FLORA
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Ångbåts pxp 155 9/8 1907.

Ångbåts pxp 155 15/6 1914.

Ångfartyget FLORA
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Ångbåts pxp 155 23/6 1925.

1928 såldes hon till Halden och namnändrades till Olava. 1953 byggdes hon om till lastfartyg. Hon sjönk 
den 3 februari 1954 utanför ön Ombo i Norge.

Rederierna har varit Ångfartygs AB Bengtsfors-Nordmarken, Lennartsfors;  A. F. Hammar, Lennartsfors;  
Ångfartygs AB Bengtsfors-Normarken, Lennartsfors.

Första kaptenen var Alfred Andersson, som sedan avlöstes av Andrew MacFie en kort tid (1902 - 3/10 1903). 
Därefter tog Kapten Johan Alfred Pettersson över.

Ångfartyget FLORA
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Ångfartyget FLORA

Baksidan av tidtabellen här bredvid, för Ångfartyget FLORA år 1901.

Nedan, några frimärken stämplade av Andrew MacFie.

Ångbåts pxp 155 25/7 1902.  Ångbåts pxp 155 7/8 1902.  Ångbåts pxp 155 20/9 1902.
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Ångfartyget IDUN

Ångfartyget IDUN på Stora Lee.

Ångfartyget IDUN i akvedukten, Håverud. Foto: Robert Larsson, Östebo.
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Ångfartyget IDUN
IDUN byggdes på Ljungrens mekaniska verkstad i Kristianstad 1907. Reg. nr. 7158. Längden var 20,41 me-
ter, bredden 3,98 meter och djupgåendet 1,74 meter. Ångmaskinens effekt var 62 ihk, 50 bruttoregisterton. 
Från 21 juli 1907 gick hon i trafik på Dalslands sjösystem.

Rederiet för Idun var Ångfartygs AB Bengtsfors-Nordmarken.

Kaptenerna var: År 1908, Oscar Johansson. 1909, Axel O. Wherne / Oscar Persson. Från slutet av 1909 
Oscar Persson ensam. Åtminstonde år 1925 var Viktor Nilsson Kapten, han kan även ha varit detta något år 
före eller efter 1925.
År 1928 köpte Oscar Persson själv Idun när rederiet upphörde. Han fortsatte trafiken på samma trad som 
tidigare.

ÅBXP 156, normalstämpel 27, åbxp typ III mellan åren 1908-1927. Expeditionen blev indragen den 1 mars 
1928.

Ångbåts pxp 156 30/6 1908.   Ångbåts pxp 156 18/7 1908.

Ångbåts pxp 156 16/4 1913.
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Ångfartyget IDUN

Ångbåts pxp 156 6/8 1917.

Ångbåts pxp 156 2/6 1921.
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Ångbåts pxp 156 2/5 1927.

Ångfartyget IDUN flaggprydd vid den SISTA bryggan i Töcksfors kanals sjösystem, 
SANDVIKEN i Östervallskog år 1915.

År 1940 såldes IDUN och hamnade i trakten kring Lysekil. 1969 inträffade ett motorhaveri och trafiken 
upphörde. 1971 blev hon upplagd och 1976 bogserades hon till Göteborg. 1979 sjönk hon, men bärgades och 
skrotningen påbörades 1981. 1982 sjönk hon igen.

Ångfartyget IDUN
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Ångfartyget ELIDA

Ångfartygen Askersund och ELIDA, lastande i Forsboviken, Upperud 1/8 1901. Foto: Herman Ahlin.

Elida byggdes på Spångens varv i Upperud 1888. Hon byggdes i ek och furu, längden var 21,34 meter, bred-
den 4,10 meter och djupgåendet var 2,2 meter!! (enligt uppgift i Hembygden 1968). Reg. nr. är 2592. Ång-
maskinen hade en effekt av 20 IHK, 36 bruttoregisterton. År 1889 var det enda året som Elida hade Ångbåt-
spostexpedition ombord. Det var expedition nummer 96, normalstämpel 16, åbxp typ II. 

Ångbåts pxp 96 15/7 1889.

Kontraktet angående Åbxp mellan rederiet för Elida, Eriksbergs Mekaniska Werkstads Aktiebolag och 
Kungliga Generalpoststyrelsen är undertecknat i Stockholm den 25 juni 1889 och i Göteborg den 8 juli 
1889 av rederiet. Kontraktet sades upp av rederiet i och med slutet av 1889 års seglationstid. Ersättningen 
för uppbärandet av Åbxp var enligt kontraktet 125 kronor per seglationsår. Ersättningen erhölls från postin-
spektionen i Vestra jernvägspostdistriktet. Ersättningen kunde regleras till ett lägre belopp om seglations-
tidens längd varit kortare pga inställande av turer och ingen annan båt ersatt turerna under denna tid. Att full 
ersättning för postbefodran betalades ut år 1889 framgår enligt uppgift av notering i kassaboken för Upper-
uds valskvarn.
1906 omnamnades hon till Stora Strand. 1907 förbyggdes hon och åren 1915 och 1917 reparerades hon. År 
1920 slutade Elida sina dagar genom upphuggning vid Stora Lee.

Rederierna har växlat ofta. I tur och ordning,  AB Upperuds Valsqvarn, Upperud;  Nya Upperuds Valsqvarn, 
Upperud;  Göteborgs Murbruks och sand AB, Göteborg;  Charles R. Peters, Göteborg;  A. Carlsson, Köp-
mannebro;  Rudolf Kylander, Östervallskog. 
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Ångfartyget CARL

CARL byggdes 1878 i ek och furu vid Carl Nilssons varv i Solvik, 37 nettoregisterton, djupgåendet var 5 
fot. Inget reg. nr. finns. Ångmaskinen hade en styrka på 15 hästkrafter. Från 1881 tom 1888 var Carl inneha-
vare av Ångbåtspostexpedition 96, normalstämpel 16, åbxp typ II. Natten till den 7/12 1894 brann hon upp 
och sjönk vid Upperud då hon var på väg till Göteborg.

Ångbåts pxp 96 13/8 1887.   Ångbåts pxp 96 16/6 1888.

Fraktsedel från Ångfartyget CARL, undertecknad Bengtsfors 27/11 1893.

Kontraktet mellan Kungliga Generalpoststyrelsen och rederiet för Carl är undertecknat i Stockholm den 
30 maj 1881 av Wilhelm Roos. Kontraktet är antaget av rederiet för Carl av E. Nilsson i Solvik, men ingen 
datering för detta finns. Ersättningen för expeditionen var 100 kronor per seglationsår. Ersättningen erhölls 
från postinspektionen i Vestra jernvägspostdistriktet. Ersättningen kunde regleras till ett lägre belopp om 
seglationstidens längd varit kortare pga inställande av turer och ingen annan båt ersatt turerna under denna 
tid. Kontraktet upphörde med utgången av 1888 års seglationstid.

Redare var Dalslands Kanalaktiebolag, därefter Carl Nilsson, Solvik, som också var Kapten. År 1894 var A. 
Olsson kapten.
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Ångfartyget WERNER ERICSSON = ARTHUR

Ångfartyget Werner Ericsson. Kabinettsfoto år 1868.

Werner Ericsson byggdes år 1868 på Spångens varv i Upperud. Reg. nr. 2559. Hon var byggd i ek och furu 
på järnspant. Ångmaskinens styrka var 10 HK, djupgåendet var 6 fot, 58 bruttoregisterton. Båten sjösattes 
den 23 juni 1868 och var den första båten som trafikerade Dalslands kanal och det dessutom före invignin-
gen av kanalen 1868. Båten döptes efter Nils Ericssons son, Werner Ericsson, som hade lett det praktiska 
arbetet med byggandet av Dalslands Kanal.

Ångbåtspostexpedition nr. 7, var inrättad ombord från år 1872 tom den 1 Augusti 1880.
 Stämpeln var normalstämpel 10, åbxp typ I.

Ångbåts pxp 7 2/6 1873.   Ångbåts pxp 7 13/9 1877.
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Ångfartyget WERNER ERICSSON = ARTHUR

Första resan för säsongen år 1876 gjordes från Göteborg till Billingsfors onsdagen den 10/5. Den sista resan 
för samma säsong skedde från Billingsfors till Göteborg onsdagen den 22/11.

År 1883 var hon namnändrad till Arthur. År 1890 inrättades en ny Ångbåtspostexpedion ombord, men nu 
var det nr. 96 och den var kvar till och med år 1895. Stämpeln var normalstämpel 16, åbxp typ II.

Ångbåts pxp 96  28/6 1890   Ångbåts pxp 96 2/11 1893.

Kontraktet angående ångbåtspostexpeditionen är undertecknat av Kungliga Generalpoststyrelsen i Stock-
holm den 30 maj 1890. Godkänd och undertecknad i Noretjärn, Sillerud den 8 juli 1890 av Gustaf Anders-
son. Rederiet åtog sig att:
 ”befordra post af alla slag i väskor eller påsar jemte breflåda från och till de af nämnda ställen......... äfven-
som att ombord å fartyget låta genom befälhafvaren ombesörja postexpedition af andra klassen i öfverens-
stämmande med den för föreståndare för ångbåtspostexpedition den 14 april 1881 utfärdade instruktion”
För detta var den årliga ersättningen till rederiet, 125 kronor. Som efter seglationens slut utbetalades och ev 
reglerades genom postexpeditionen i Vestra jernvägspostdistriktet till rederiet för Arthur. Från år 1893 ut-
betalades ersättningen av postkontoret i Göteborg. Den 30 oktober 1895 godkännes och erkännes av redaren 
för ångfartyget Arthur att ångbåtpostexpeditionen upphört från den 30 september 1895. 
1892 förbyggdes Arthur. 1905 är hon avförd ur SSL efter intyg om upphuggning som delvis kan ha skett 
flera år tidigare. Det är tänkbart att järnspanten från Arthur användes vid byggandet av en ny ”Werner Erics-
son” (reg. nr. 3272) år 1898 i Signebyn. 1917 såldes denna Werner Ericsson till A. A. Carlsson i Köpman-
nebro och året därpå, 1918 till A.K.R Kylander Östervallskog. År 1928 motoriserades hon. Försäljning sker 
åter 1937 till Hånsfors Rederi AB i Göteborg. 1946 heter hon Primera och äges av H.O.B Lilja.
A.K.N Johansson i Mölndal köper henne år 1948. Slutligen blir hon upphuggen år 1951.

Redare har varit:  J. W. Werner, Upperud;  J. A. Schagerström, Vänersborg;   Gustaf Andersson, Sillerud; 
 J. W. Werner, Upperud;   G. Andersson, Upperud;  Arthur Gustaf Andersson, Sillerud.
Befälhavare var bland annat J. Anderson. 1872 var det Kapten Landelius och 1876 Kapten C. Sjöding.
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POLLETTER
Avgift för slussning skedde bland annat med polletter. Nedan ett exempel på papperspolletter.

Pollett daterad 23/7 1950.

Baksidan av brefkort stämplad Ångbåts pxp 20 10/7 1895. Adresserad till Adolf Ahlin, 
kamrerkontoret för Dalslands Kanal AB i Upperud.

 “ Sänder med ång. Laxen några ångbåtspoleter. 
Buterud 10 juli 1895. S.M.Johansson. 

S.V.”
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POLLETTER

Slussavgifter på 93 kronor och 70 öre vid Upperud den 16 april 1880. Kvitterat i Upperud den 21 April 1880 
av Kanalkamreren för Dalslands Kanal AB, Adolf Ahlin.

Pollett (blankett No 8) visande att slussavgift är erlagd vid Buterud i juni 1912 till Elis Svensson för passage 
av Upperuds slussar. 

“ Denna polett aflemnas vid Upperud”
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KVITTENSER

Kvitto för passerande av Köpmannebro slusstation. Tidigt 1900-tal.

Kvitto för tur- och returpassage av Köpmannebro sluss. Tidigt 1900-tal.
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Lacksigill

Lacksigillen användes för att fösegla kuvert med. Det finns ett som skiljer sig från dom övriga. Det är ett rött 
lacksigill med posthorn och krona samt texten ÅNGBÅTS POSTEXPEDITION N:r 20.
Stampen är säkerligen levererad av Kungliga Postverket och användes från år 1882 då expedition av första 
klassen inrättades ombord på ångaren LAXEN, till och med 1896 då expeditionen upphörde på LAXEN.

ÅNGBÅTS POSTEXPEDITION  N:r 20.
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Minnen från resa på Dalslands Kanal den 21 juli 2008




