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Förord 
 
Föreliggande rapport ingår i samverkansprojektet ”Kinda kanal forskning 
vid Linköpings universitet” mellan AB Kinda kanal och Institutionen för 
Tema Vatten, Linköpings universitet. Projektet utgör en del av Linköpings 
universitets regionala samverkansuppgift. 
     Initiativet togs av kanaldirektören Lars Lööw, Kinda kanal AB och 
ordföranden i Kinda kanals vänner Bengt Sennerberg. De önskade för 
Kinda kanals besökande och andra kanalintresserade få fram en 
lättillgänglig webbaserad historisk-geografisk beskrivning av Kinda kanal 
och dess utveckling. Särskilt framhölls de unika historiska kartorna över 
kanalens sträckning och slussanläggningar. Ett särskilt önskemål var att 
webbpresentationen blev sådan att annat material som bilder och texter 
efter hand kan läggas till. De historiska kartorna över kanalens planerade 
sträckning har tillhandahållits av uppdragsgivarna, medan övrigt underlag 
tagits fram av Tema Vatten.  
     Projektet har genomförts vid Tema Vatten, avd för Geografi, 
Linköpings universitet. Elin Heinemark har svarat för insamling och 
sammanställnings av webbmaterial och Näva Eklund och Ian Dickson har 
svarat för det tekniska utförandet. Peter Berkesand och styrelsen för 
Linköpings Electronic Press har välvilligt ställt digitalt 
publiceringsutrymme till förfogande. 
     Föreliggande studieunderlag ”Hur Kinda kanal blev till” bygger på 
tidigare forskning om kanalens förhistoria, byggande och drift. Till 
samtliga medverkande, uppdragsgivare, projektmedarbetare och förlag 
framförs ett varmt tack för ett gott samarbete.  
 
Linköping i oktober 2007 
 
Reinhold  Castensson 
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KINDA KANALS GEOGRAFISKA 
UTSTRÄCKNING 
 
 
 
 
 
 
 
Kinda kanal färdigställdes 1871 och togs i fullt kommersiellt bruk året 
därpå. Färdigställandet av Kinda kanal föregicks av en synnerligen lång 
och intressant förhistoria som ger unika inblickar i utformningen av vårt 
lands första infrastruktursystemens utformning. Kinda kanals tillkomst-
historia ger också intressanta inblickar i vattenbyggnadskonstens 
utveckling.  
 
Kinda kanals geografiska utsträckning 
Kinda kanal binder samman Stångådalens flod- och sjösystem till en 
sammanhängande vattenled från sjön Roxen via Linköpings hamn vid 
Stångebro i norr till Horn vid sjön Åsundens södra strand, en sammanlagd 
sträcka på 89,5 km varav 6 km utgör grävd kanal. Linköping är kanalens 
huvudort. Kanalens namn går tillbaka häradsnamnet Kinda som 
betecknade den skog- och sjörika bygden kring sjön Åsunden. I vår tid 
återfinns häradsnamnet även i Kinda kommun. 

Topografiskt tillhör kanalens södra delar Sydsvenska höglandets 
skogrika nordsluttning med sina karakteristiska nord-syd gående 
sprickdalar. Dalbottnarna är ofta fyllda av flikiga sjöar med branta eller 
svagt sluttande vattenslipade klippstränder. Åkermarken utgörs av bördiga 
leror främst utmed sjöarna och av kalkhaltiga moränjordar i de högre 
lägena. Vattenledens sammanlagda höjdskillnad mätt vid dess ändpunkter 
är 52,52 m. Antalet slussar utgör 15 st med en minsta längd av 29,10 m 
och minsta bredd av 4,82 m. Lägsta vattendjup vid lågvatten utgör 1,5 m 
mätt vid slusströskeln.  
 
Kanalsträckan 
Kanalsträckan Linköpings hamn – sjön Roxen med Nykvarns sluss ingick 
inte ursprungligen i planerna för Kinda kanal utan tillkom senare. Detta 
fick bl a till följd att dimensionen på Nykvarns sluss avviker från de 
övriga Kinda kanalslussarna. Nykvarnsslussen fick samma dimension som 
slussarna på Göta kanal. Skälet var att större fartyg på Göta kanal även 
skulle kunna angöra Linköpings hamn. Det innebar att fartyg på 300 dwt 
kunde gå upp och lasta och lossa i Linköpings hamn. Efter omlastning 
fördes frakterna vidare söderut på Kinda kanal på fartyg anpassade till 
Kinda kanals dimensioner. Dessa fartygs maximala dräktighet utgjorde ca 
60 dwt eller en femtedel av maxtonnaget på Göta kanal. Till Kinda kanal 
finns också en anslutande kanal som förbinder sjöarna Emmern och 
Åsunden vid Skedevi. 
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Figur 1. Karta över Kinda kanals geografiska utsträckning.  
Källa: Kinda kanal AB, http://www.kindakanal.se. 
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Kinda kanal är ett intressant och lärorikt exempel på genomförandet av 
den storartade plan eller strategi för byggandet av Sveriges första 
infrastruktursystem. Den utvecklades under senare delen av 1700-talet och 
innebar i korthet att staten med sina kapitalresurser skulle svara för 
byggandet av de stora och kostnadskrävande stamlinjerna och privat 
kapital svara för byggandet av de anslutande grenlinjerna. När det gällde 
kanalinfrastrukturen i Sverige så utgjordes stamlinjerna av Trollhätte 
kanal, Göta kanal och Svea kanal. Den sistnämnda planerades 
sammanbinda Vänern och Hjälmaren, man kom aldrig till utförande1. 
  
Syftet 
Syftet med denna sammanställning är att tjäna som underlag för fortsatt 
forskning kring Kinda kanals tillkomst och nyttjande. Syftet är också att 
utgöra underlag för skolornas projektarbeten och tematiska studier av 
Kinda kanal med omland. 
 
Kinda kanal idag – en levande historisk kanal 
Kinda kanal är idag en levande historisk kanal. Det innebär att 
kanaltrafiken har många olika anknytningar till besöksnäringen.2  
Stora ansträngningar har gjort och görs för att hålla kulturarvet Kinda 
kanal levande och i ett funktionsdugligt skick för trafik med 
passagerarbåtar och fritidsbåtar3. Kanalmiljön och kanalens omland har 
speciella miljövärden som bland annat avspeglar sig i områdets 
attraktivitet för besökare och i värderingen av fastigheter längs Kinda 
kanalstråket. Hur dessa kulturmiljövärden på bästa sätt ska förvaltas för 
vår tid och kommande generationer och samtidigt ge underlag för 
kanalomlandets ekonomiska utveckling är aktuella frågor som för sin 
lösning kräver ingående analyser och väl underbyggda beslut.4 5   
  
 
 
 
  

                                                 
1  Castensson, R., 1992. 
2  Swahn, W., 2001. 
3  Nilzén, T., 2006. 
4  Heinemark, E., 2005. 
5  Hjerpe, M., 2005. 
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IDÉN OM EN BÅTLED  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Kanaldén väcks 
Kinda kanaldén väcktes i mitten av 1700-talet. Det var då idén om en 
”båtled” första gången togs upp formellt. Det skedde vid ett sammanträde i 
Linköping 16-19 januari 1751. Landshövding Gustaf Adolph Lagerfelt 
hade samlat länets deputerade. Bl a skulle man upprätta en ny 
skogsordning för Östergötlands län. Av protokollet från mötet framgår att 
det bland sammanträdeshandlingarna fanns en promemoria ”Om en canals 
och båtleds inrättande i Stångs åer”. En sådan anläggning skulle påtagligt 
förbättra möjligheterna för skogbruket i den södra länsdelen. Diskussionen 
från sammanträdet materialiserades drygt ett år senare i en skrivelse 
daterad den 7 mars 1752 från landshövding Lagerfelt till Kungl. Maj:t. 
Skrivelsen gällde ”inrättandet av en båtled från Kindasjöarna till sjön 
Rängen”. 6 Det var under denna tid som kanalbyggandet blomstrade i 
Europa. Stora tekniska och industriella föregångsländer som England och 
Frankrike hade utvecklade kanalsystem som band samman råvarubaser 
med produktionsställen och avsättningsmarknader.  

Den storslagna idén syftade till att med en kanalförbindelse knyta 
samman den skogrika Kinda-Ydrebygden med den skogfattiga 
slättbygden. Via en vattenled skulle rundvirke, sågat och hugget 
byggnadsvirke, ved, möbelvirke fraktas från utbudsområdena i söder till 
efterfrågeområdena i norr. Märkligt nog talade man inte om frakter i 
motsatt riktning av t.ex. spannmål från slätten. Lantmätare hade redan 
varit ute 1744 och 1746 och förvissat sig om att de topografiska 
möjligheterna fanns för att bygga en vattenled.  
 
 
1752 års riksdag tillstyrker – beslutar utreda 
Kungl. Maj:t behandlade Lagerfelts skrivelse redan samma månad, den 30 
mars 1752. Den tillstyrktes och skickades vidare till Riksdagen. Den 4 juni 
kom Riksdagens svar. Alla stånden tillstyrkte och ställde sig bakom 
riksdagsbeslutet att uppdra åt landshövding Lagerfelt  att ”göra ytterligare 
undersökningar och därvid upprätta en ordentlig ritning samt en 
kostnadsberäkning”. Inställningen från samtliga landets högsta 
beslutsfattare till Kinda kanalprojektet var således positiv7.  

Av den noggrannare undersökningen av den tilltänkta kanalleden 
framgick att vissa grävningsarbeten måste utföras, man kunde således inte 

                                                 
6  Lindgren, H., 1984, s 13. 
7  Hägglund, J., 1966. 
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enbart förlita sig på de naturliga sjöarna och vattendragen. Vidare 
konstaterade man att en sluss måste byggas vid Brokind. Frånsett att 
”några mjöl- och sågkvarnar” skulle drabbas ansåg man att de lokala 
betingelserna för ett kanalbygge var goda. 

Två på den tiden välkända kanalkonstruktörer tillkallades, nämligen 
ingenjörerna Jonas Collin och Olof Gran. De hade föregående år 
genomfört avvägningarna för Göta Kanals sträckning genom Östergötland. 
De fick nu specialuppdraget att även utföra avvägningarna för Kinda 
kanals sträckning. Också de kom fram till att endast en (1) sluss behövde 
byggas vid Brokind. Man tänkte sig på den tiden en ”båtled” från Horn vid 
Åsundens södra spets till Labbenäs vid Stora Rängens nordspets. Därifrån 
skulle vidare frakter norrut ske landvägen med foror till Linköping.  

Collin och Gran menade också att slusskammaren vid Brokind kunde 
byggas i trä, vilket självfallet var mycket billigare jämfört med en i 
huggen sten. De båda kanalingenjörerna undersökte också förbindelsen 
mellan sjöarna Ämmern och Åsunden och kunde konstatera att man även 
där utan större svårigheter skulle kunna inrätta en båtled om man rev det 
befintliga fasta ålfisket vid Skedevi. 
 
Utredningen gillades – men ingen byggstart 
Den 27 mars 1756 kunde landshövding Lagerfelt rapportera till Kungl. 
Maj:t om att de begärda verkställda utredningarna, planritningarna och 
kostnaderna var klara. Bara en månad senare den 26 april meddelade 
Kungl. Maj:t att utredningen till alla delar gillades.  
     Sluss- och kanalarbetena skulle enligt Kungl.Maj:t utbjudas på 
entreprenad och förskott från intresserade privatpersoner tas emot för att 
bestrida byggkostnaderna. Det är okänt om det kom in några 
entreprenadanbud eller förskott, men faktum är att några sluss- eller 
kanalarbeten kom, trots Kungl. Maj:ts positiva beslut, inte igång.  
 
Kinda kanalidén utvidgas till Vimmerby och Emån 
De båda driftiga kanalingenjörerna Collin och Gran hade, sporrade av sina 
framgångar, med sina tidigare kanalförslag, dragit söderut med sina 
avvägningsinstrument. De genomförde denna gång avvägningar för ett 
ännu storslagnare kanalprojekt. De tänkte sig en fortsättning av Kinda 
kanal söderut med en kanalisering av Stångån uppströms Åsunden till 
Vimmerby och Storebro bruk via sjöarna Juttern och Krön och därifrån 
vidare till Emån via sjön Hulingen.  

Intresset för kanalplanerna hade vid denna tid ökat. Man diskuterade 
olika finansieringsförslag och kanalsträckningar. Man diskuterade också 
hur mycket skulle staten stå för av kostnaderna och hur mycket skulle de 
närliggande städerna och markägarna stå för? Situationen  påminnde om 
vår tids diskussioner om byggandet av snabbjärnvägen Ostlänken.   

Kanalfrågan förblev dock olöst. En bidragande orsak var oenighet 
mellan borgarna i Norrköping och Söderköping om Göta kanals sträckning 
och anknytning till Östersjön. 1772 bestämde ständerna efter en hård 
politisk debatt att den s.k. ”durchfarten till saltsjön” (sedermera Göta 
kanal) skulle gå via Söderköping. Planerna på att inrätta en anknytande 
båtled till Kindasjöarna fanns inte med i den politiska diskussionen.  
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Kanalfrågan hamnar i ett politiskt dödläge 
Efter detta beslut hamnade Kinda kanalfrågan i ett politiskt dödläge. 
Beslutet att den blivande Göta kanal skulle ansluta till saltsjön vid 
Söderköping fick till följd att en ny Göta kanalutredning måste företas. 
Uppdraget gick 1772 till generalkvartermästaren Carl Fredrik von Röök. 
Han var klar med sitt utredningsförslag två år senare, i maj 1774.8 Men 
inte heller von Röök tog upp något om en anslutande kanal från 
Kindasjöarna i sin utredning.  

Kanalfrågan stod fortfarande och stampade. Först 1781 tog 
Kammarkollegiet på nytt upp frågan och framhöll vilka regionalpolitiska 
fördelar som skulle nås för Östergötland, Västergötland, Småland och 
Närke med byggandet av Göta kanal. Vid samma tid hade den framstående 
kanalbyggaren Daniel af Thunberg fått Kungl. Maj:ts uppdrag att 
utvärdera von Rööks kanalförslag.  Hans utlåtande kom samma år, 1781. 
Det var mycket kritiskt, för att inte säga nedgörande. Kanalfrågan verkade 
ha nått ett bottenläge.   

Men Daniel af Thunberg hade många strängar på sin lyra. Redan 1779 
hade han skrivit till landshövdingen i Östergötlands län och erbjudit sina 
tjänster. Han hade nya idéer om hur Kinda kanal skulle kunna utformas. 
Han föreslog att vattenleden skulle kunna upprättas med hjälp av 
”överhalningsmaskiner” med vars hjälp man kund dra båtar med 30-40 
tunnors dräktighet genom forsarna. Men inte heller kanalbyggare af 
Thunbergs förslag förvekligades. 
 
Nya aktörer träder fram 
Det blev istället andra aktörer som kom att föra kanalfrågan framåt. 1792 
skrev riksdagsman Peter Göransson en ansökan till Kungl. Maj:t  om att få 
avleda vatten från sjön Åsunden. Skälet var att bönderna i socknarna 
Tjärstad, Kättilstad, Oppeby, Hägerstad, Eneby, Horn och Hycklinge hade 
drabbats av översvämningar på sina åkrar. De ville få tillstånd att öka 
avledningen av vatten från sjön Åsunden. Det skulle gå så till att fasta 
vattenanläggningar som kvarnar, fasta fiskeredskap, m.m. skulle rivas ut 
för att öka utflödet.  

Dåvarande länslantmätare Mattias Wallberg fick uppdraget att 
undersöka möjligheterna att öka vattenavledningen och därigenom sänka 
Åsundens vattennivå. Wallberg konstaterade att det var möjligt att öka 
flödet genom att gräva ett dike längs den planerade kanalsträckningen, 
men konstaterade samtidigt att en enklare lösning var att riva bort det fasta 
ålfisket vid Rimforsa bro.  

Vidare konstaterade han att vattenverken, dvs mjölkvarn, såg, fasta 
fiskeredskap vid Brokind dämde sjön Järnlunden. Vid Brokind var 
utloppet uppdelat i tre grenar, alla försedda med vattenverk och 
”överdämda utan kungsådra eller lämnad öppning”.  
 

                                                 
8  Castensson, R. & Windahl, U., 2001, Göta kanal – en linje genom historien. 

http://www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/011/kartwebben. 
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Man kan här ana länslantmätarens listiga strategi. Eftersom det var 
olagligt att överdämma kungsådran9 kunde ägaren greve Melker 
Falkenberg tvingas att riva ut de hindrande vattenverken vid Rimforsa som 
hindrade utflödet från Åsunden och vid Brokind som hindrade utflödet 
från Järnlunden. Vid Brokind var utflödet uppdelat i tre grenar. Wallberg 
föreslog att den mittersta grenen vid Brokind skulle frigöras för att öka 
utflödet. Han påtalade också att det vid det laget var 36 år sedan Kinda 
kanalbygget beslöts av Sveriges riksdag men att det ännu inte utförts. 
Wallberg menade att förseningen förorsakat ”landet stor skada”.  

Greve Falkenberg motsatte sig som väntat inte Wallbergs förslag, utan 
upprensningen av ålfisket vid Rimforsa bro och öppning av flödet vid 
mittersta grenen vid Brokind skulle kunna genomföras. Greve Falkenberg 
tillhörde kanalvännerna och menade att åtgärderna skulle både undanröja 
böndernas olägenhet med översvämmade åkrar och bidra till att få till 
stånd den efterlängtade båtleden.  

Samförståndet kring rensningen av utflödena vid Linnäs i Rimforsa 
och Brokind visade sig tyvärr vara en chimär. I remissyttrandet 1794 till 
Kungl. Maj.t på riksdagsman Peter Göranssons förslag framhöll 
landshövding greve Fredrik Georg Strömfelt att utrivningarna inte fick ske 
utan föregående vattendom. Vidare gick han mot Göranssons förslag om 
utrivningen av vattenverken vid Brokind och Linnäs. Landshövdingen 
förordade istället att man grävde av ett nytt avledande dike vid Linnäs. 

Landshövdingens ställningstagande ledde till att kronoombudet 
tillsammans med bönderna i de nämnda socknarna stämde greve 
Falkenberg. Rättegången blev långdragen och först 1802 avkunnades den 
slutliga domen. Av den framgick att minst 1/6 av strömfårans bredd skulle 
hållas öppen. Det gällde både strömfåran vid Rimforsa bro och de tre 
strömgrenarna vid Brokind. Man kan konstatera att länslantmätare 
Wallbergs strategi höll. Tack vare domen kunde den överdämda 
kungsådran återupprättas och bönderna i de berörda socknarna se fram 
mot minskade översvämningar av sina åkrar.  
 
 Ännu en kanalutredning – 40 år efter det första riksdagsbeslutet 
Det politiska greppet att dölja bristfällig handlingskraft med att sätta till en 
utredning tillämpades redan på 1700-talet. Det hade nu gått 40 år sedan 
kanalingenjörerna Collin och Gran fick sitt förslag till utförande av Kinda 
kanal godkänt av Kungl. Maj:t. Sedan dess hade det som vi sett blåst 
många politiska, tekniska och juridiska vindar. Men något kanalbygge 
hade inte kommit igång.  

En ny generation beslutsfattare och vattenbyggnadsingenjörer hade 
hunnit ersätta den gamla. På andra ställen i landet som vid Trollhättan och 
Strömsholm hade kanalbyggandet tagit fart. Nya kunskaper och 
erfarenheter, inte minst rörande kanalbyggnadskostnaderna, ökade 
kanalprojektens trovärdighet och skapade fastare beslutsunderlag. 1796 
tillsatte Kungl. Ma:jt på förslag av landshövding Strömfelt ännu en Kinda 
kanalutredning. Den leddes av ingen mindre än överdirektören för 
generallantmäterikontoret Erik af Wetterstedt.  
                                                 
9  Kungsådra betecknar den allmänna rätten till för t ex flottning, sjöfart, fiskvandring i 

strömmande vatten. Rätten till kungsådra fanns intagen redan i de medeltida 
landskapslagarna och var kvar vattenlagstiftningen till 1986.  
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af Wetterstedt utgick från Collin och Grans fyrtio år gamla förslag 
men modifierade det då det gällde antalet slussar och kanalens längd. Hans 
förslag 1799 omfattade de båda kanalingenjörernas storslagna idé om en 
Linköping-Vimmerby kanal via Kindasjöarna till sjön Roxen. Men i sin 
rekommendation förordade af Wetterstedt att trots att virkesbristen i 
Linköping och på den omgivande slätten lätt skulle kunna undanröjas 
genom en kanal skulle kostnaderna i förhållande till nyttan bli för stora. 
Därför förordade han det tidigare minimialternativet med en kanal från 
Åbyviken vid Horn i Åsunden till Labbenäs på norra stranden av Stora 
Rängen.  

Ännu en gång biföll Kungl. Maj:t förslaget om att bygga Kinda kanal 
och landshövding Strömfelt beordrades att vidta nödvändiga åtgärder för 
att förverkliga förslaget. Häri ingick att med hjälp av ”subscriptioner” 
finansiera kanalbygget och att bilda ett kanalbolag. Wetterstedt 
uppskattade sammanlagda kostnaden för det rekommenderade 
kanalbygget till 9.544 rdr banco. 
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FÖRSTA KINDA KANALIDÉN 
FÖRVERKLIGAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1799 ufärdade Kungl. Maj:t det privilegium som krävdes för att bilda 
kanalbolag. En intermistisk kanaldirektion tillsattes med uppgift att via 
”subskriptioner” dvs genom aktieteckning få in det nödvändiga 
aktiekapitalet. Men aktieteckningen gick trögt. Bara hälften tecknades 
under första halvåret. Nya upprop gjordes, biskopen och stiftskonsistoriet 
engagerades för att förmå prästerna ute i församlingarna att propagera för 
ökat aktietecknande.  
     Först på hösten år 1800 ansåg direktionen att man fått in tillräckligt 
kapital för att bilda det första Kinda kanalbolaget. Man upprättade 
bolagsordning, regler för aktieutdelning, taxor för kanalfarten, m.m. 
Direktionen ansökte också hos Kungl. Maj:t  om vissa förmåner som på 
den tiden tillkom kanalverk. Kinda kanalbolaget ansökte om följande: 

1. Få använda högst 150 man ur närmaste arbetsskyldiga regemente. 
2. På närmaste kronohemman mot betalning få hugga erforderligt 

ekvirke. 
3. Utan betalning få 200 centner10 krut ur kronans förråd. 
4. Att slippa underhåll för de broar som ändrats till vindbryggor  
5. Att i tio år uppbära inkomsterna från kanalen  
6. Att under femtio år befrias från alla avgifter till det allmänna. 

Statsmakten ställde sig ganska kallsinnig till bolagets begäran och ville ha 
preciseringar.  
 
Kinda kanalverks bolag bildas 
Den 30 mars 1802 hade aktier för 10.120 rdr tecknats, därmed hade man 
uppfyllt den erforderliga kapitalstocken. I samband med att kanalbolaget 
fick sitt kungliga privilegium bildades en interimsdirektion. Den kallade 
nu aktietecknarna till sammanträde varvid man antog bolagsordning, valde 
direktion, revisorer och delade ut de nytryckta aktiebreven till 
aktietecknarna.  
     En av de första uppgifterna för den nyvalda direktionen var att 
engagera en ansvarig byggledare. Den förste man tillskrev var den tidens 
mest kände kanalingenjör Erik Nordewall, man han svarade inte. 
Direktionen gick då vidare och tillfrågade byggnadsingenjören och 
brukspatronen Olof Åkerrén. Han hade gjort sig känd som 
ansvarskännande och skicklig byggledare vid uppförande av bruk och 
andra stora förindustriella anläggningar. Åkerrén accepterade uppdraget 
och redan vid direktionens sammanträde den 7 september 1802 lämnade 
                                                 
10  1 centner = 100 skålpund = ca 42,5 kg. 
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han förslag på kanalfartygens storlek, slussarnas och broarnas storlek och 
utförande. Han hade också förslag på var byggplatserna skulle lokaliseras. 
Dock förklarade han att han ”på grund av andra göromål” inte kunde 
närvara vid bygget, men bistod gärna direktionen med råd och 
anvisningar.  
     Direktionen ansåg att af Wetterstedts kanalförslag från 1799 ”vida 
översteg behovet”. Åkerréns förslag innebar en mindre anläggning. Ett 
annat skäl till bantningen var bolagets begränsade kapital. Åkerréns 
förslag innebar en dimensionering efter fartyg med 5 alnars bredd och 
anpassning till sin egen uppfinning av slussar utförda i trä. Se figur 2 och 
3. Den innebar att slusskammaren och slussportarna timrades på land. Den 
sjösattes med ändarna igensatta, som en slusspråm. Därefter bogserades 
den och sänktes på plats på i förväg anlagda stenkistor. Kungl. Maj:t 
instämde i det förenklade Åkerrénska slussbyggnadssättet. 
     På hösten 1802 började man upphandla byggnadsmaterial och utse 
byggledare som kunde följa arbetena på plats. Slussbygget ägde rum på 
land på en för tillfället iordningsställd plats. På ungefär samma sätt som 
vid ett båtvarv anlades på byggplatsen en glidbana ner i vattnet för 
sjösättning av den färdiga konstruktionen. Genomförandet av bygget gick 
inte utan svårigheter. Inbjudan gick ut till allmänheten om inbjudan till 
upphandlingsauktion i december 1802. Meningen var att på så sätt köpa 
byggnadsvirke till lägsta pris. Men priserna på upphandlingsauktionen 
blev högre än väntat. Flera auktioner fick hållas innan allt 
byggnadsmaterial var inköpt.  
 
Kanalboom i Sverige kring sekelskiftet 1800 
Två år innan bygget av Kinda kanal påbörjades hade den första  
fungerande Trollhätte kanalförbindelsen blivit färdig. Och samma år som 
det första Kinda kanalbygget avslutades startade det väldiga Göta 
kanalbygget11. Man kan säga att det rådde en kanalboom i Sverige under 
1800-talets första årtionde. Höga förväntningar blandades med djup 
skepsis inför den pågående moderniseringen av ett fattigt och av krig 
sargat Sverige. Trots motsättningar och motgångar är det under dessa 
dynamiska år som Sveriges moderna infrastruktur etableras12.  
 
Byggnadsarbetena inleds 
Arbetena med Kinda kanal inleddes i maj 1803 vid Kvilla kvarn mellan 
Vårdnäs och Västerby. Där skulle kvarnen rivas ut och ersättas med en 
”slusspråm” enligt Åkerréns konstruktion. Efter att byggnadsarbetena 
pågått under sommaren var slusspråmen klar att bogseras på plats, men 
hindrades av för lågt vattenstånd. Först följande år i juli 1804 kunde 
slussen komma på plats. En annan svårighet var kanalmotståndarnas 
agerande då det gällde utrivning av de fasta vattenbyggnaderna. 
Uppenbarligen respekterades inte kanalbolagets  
 
 
 

                                                 
11  Castensson, R. & Windahl, U., 2001. 
12  Lindgren, H., 1993. 
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Fig 2. Åkerréns slusskonstruktion i trä för sedd från sidan och uppifrån – 
en ”slusspråm” med två fallande slussluckor byggd i Brokind 1805., 
Källa Castensson, R., 2007.  
 
 
kungliga kanalprivilegier i alla läger. Åkerrén noterar särskilt de stora 
kostnader som direktionen dragit på sig till följd av konflikterna. 
     Följande år, i juni 1805, fortsatte kanalarbetena med att sågen och 
dammen vid Brokind revs ut och platsen för den nya slussen rensades. 
Samtidigt påbörjades byggandet av slusspråmen för Brokind. Året därpå, 
1806, fortsatte man med bottensprängningar för placering av  
Brokindsslussen. Samma år överenskom man med ägaren av Labbenäs om 
att få tillgång till mark för en lastplats med magasinsbyggnad. Men de 
skulle byggas av Linköpings stad. 
     Byggnadsarbetena vid Brokind hade under året försinkats på grund av 
att man inte fått tillgång till arbetspliktig militär personal i den 
utsträckning som man begärt. Istället beslöt man att fortsätta med lejt 
arbetsfolk, vilket fördyrade. I september 1807 var slussarna med 
tillhörande anläggningsarbeten nästan färdiga. Man saknade i stort sett 
bara gjutgodset till kedjespelen för att lyfta slussportarna.  
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Fig 3. Slusskammaren sedd framifrån med bottensparrar och sidosträvor 
samt den nedre slussporten med infästningar. I slussporten är infällda två 
slussluckor samt stentyngder för motverka slussportens flytkraft då den 
fälls. Källa Castensson, R., 2007.  
 
 
Högvatten 1807 
I december 1807 inträffade högvatten. Vattnet tog sig under 
skyddsdammen till kanalrännan och vidare under slusspråmen och spolade 
bort grusfyllningen mellan stenkistorna som slusspråmen vilade på.  
     Det inträffade skulle visa sig vara ett dåligt omen. Istället för att som 
planerat öppna kanalen 1808 fick man under 1808 och 1809 ägna sig åt att 
reparera skadorna från högvattnet. Direktionen blev tvungen att skrapa 
bolagets resurser i botten för att klara reparationsarbetena. Först den 1 
december kunde Åkerrén anmäla att ny grusfyllning skett och att 
sänkningen av slusspråmen inletts, plankbottnen i slusskammaren låg 
redan under vatten.  
 
Kinda kanal färdig 
Den 13 juli 1810  sammanträdde aktieägarna. Då meddelade direktionen 
att Kinda kanal var färdig att tas i bruk. Till följd av förseningarna hade 
kostnaderna ökat med 25%. Aktieägarna godkände efter tvekan 
kostnadsökningarna och betalade in det nödvändiga aktieägartillskottet.  
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Kinda kanalbolag förfogade nu över den efterlängtade vattenleden från 
Horn till Labbenäs avsedd för fartyg eller timmerflottar med fem fots 
djupgående och fem alnars bredd13. Sammanlagda kostnaden uppgick till 
12.070 rdr. Totalt hade 9.200 dagsverken nedlagts.  
 
Förväntningarna kommer på skam. 
Kinda kanal av år 1810 blev inte den framgång som man hoppats på. De 
fartyg som under de två första seglationssäsongen nyttjat den nya 
vattenleden var små och obetydliga. Lastageplatsen med tillhörande 
magasin vid Labbenäs hade trots påtryckningar inte kommit till stånd. 
Vattenleden hade mest använts för timmerflottar. Deras kanalavgifter hade 
inte förmått bära kostnaderna för kanaldriften. Redan 1812 den 18 
november tvingades man att skriva till Kungl. Maj:t och begära statligt 
driftsstöd.  
 
Slussen i Brokind skadas och rämnar 
Under seglationssäsongen 1813 inträffade en olycka i Brokind som skulle 
få ödesdigra följder. En båt höll på att slussa och hade kommit in i den 
övre delen av slussen. Då övre porten skulle vindas upp för att stänga 
slussen hördes plötsligt ett stort brak. Det var den ena slussväggen som 
hade givit vika. Den övre slussporten gick inte längre att stänga, utan 
vatten strömmande in med full kraft och hotade att trycka ut hela den 
skadade slussväggen.  
     Första åtgärden var att täta tillflödet till slussen för att på så sätt minska 
trycket på den skadade slussidan. Nästa var att finna ett sätt att återställa 
den raserade slussen. Greve Henrik Falkenberg framhöll i brev den 21 
oktober 1813 till kanalbolagets direktion att sammanbindningen mellan 
slussbotten och väggen varit för svag. De tappar som hållit samman de 
båda delarna, se figur 4, hade enligt Falkenberg gått av eller på annat sätt 
minst sin sammanhållande styrka.  
 
Hur skulle skadorna repareras? 
För att få en uppfattning om möjligheterna och kostnaderna för att 
reparera den skadade slussen tillkallade direktionen byggmästare Carl 
Otterström som biträtt Åkerrén under byggnadstiden. Åkerrén själv gick ur 
tiden 1812 och slapp således uppleva den ödesdigra olyckan. Otterström 
föreslog att den uttryckta slussidan skulle dras till sitt rätta läge med hjälp 
av rep och taljor och att sedan väggen stöttades på utsidan av fyra 
stenpelare tillsammans med stora stenfyllningar. Reparationskostnaden 
beräknades till 2.560 rdr banco. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13  1 aln = 2 fot = 0,59 meter. 
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Fig 4. Detaljbild av Åkerréns träsluss som visar slusskammarens 
sidsträvor. Vid b den omdiskuterade kilen för infästningen av 
slusskammarväggen till bottensparren. 
Källa: Castensson, R. 2007. 
 
 
 
     Otterströms förslag förkastades av direktionen som vid sitt möte i 
februari 1814 menade att det var fel att förse en träbyggnad som har 
begränsad livslängd med en kolossal stenbeklädnad som bara hade till 
uppgift att stödja slussväggen. Bolaget förfogade inte heller över de 
ekonomiska medel som krävdes. På bolagsstämman den 23 juli samma år 
redovisades den ödesdigra olyckan för aktieägarna. Direktionen 
redovisade också att man skrivit till Kungl. Maj:t om bistånd, men att man 
ännu vid bolagsstämman inte fått svar. Stämman verkade nöja sig med 
detta. Några protokoll från senare bolagsstämmor har inte påträffats. 
Kanske var det sista gången aktieägarna i det första Kinda kanalbolaget 
möttes? 
     Dock är det känt att Kungl. Maj.t remitterat skrivelsen om bistånd till 
direktionen för Göta kanal. Göta kanalbygget var vid denna tid inne på sitt 
fjärde år. Svaret från Göta kanals direktion undertecknat av ingen mindre 
än Baltzar von Platen var välvilligt men avvisande.  I svaret framhöll von 
Platen att Kinda kanal visserligen ”syntes vara av yttersta vikt för rikets 
inre vattenkommunikationer i framtiden” och att Kinda kanal kunde 
”påräkna en livligare rörelse och därav förtjänst när Göta kanal blivit 
fullbordad”, men någon hjälp kunde man inte påräkna från Göta 
kanaldirektionen.  
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     Kanske var det ett strategiskt klokt beslut av Baltzar von Platen?  
Eller var det bara ett sätt att komma undan ytterligare uppgifter. Vid denna 
tid hade von Platen det politiskt hett om öronen. Kostnaderna för Göta 
kanalbygget hade rusat iväg och många av ständerna ville avbryta det 
stora bygget. 
     Kungl. Maj:t gick på von Platens linje. Tydligen såg statsmakten 
Baltzar von Platen som den största auktoriteten i landet då det gällde 
kanalfrågor. På remissvaret från den 7 juni 1814 har påförts en anteckning 
om att ärendet anmälts hos Kungl. Maj:t men att ärendet skulle avgöras 
när Göta kanal ”hinner sin fullbordan”. Strängt taget borde aktieägarna på 
Kinda kanals bolagsstämma den 23 juni samma år ha kunnat få kännedom 
om statsmaktens hållning, men så skedde inte.  
     Till saken hör att byggandet av Göta kanal skulle klaras på tio år. Sett i 
det tidsperspektivet skulle det således bara dröja sex år innan Kinda 
kanalärendet togs upp till avgörande. Att sedan byggandet av Göta kanal i 
realiteten tog 22 år är en annan historia.  
 
Första Kinda kanalbolaget går i likvidation 
Kungl. Maj:ts beslut att inte omedelbart ta upp ärendet till behandling var 
liktydigt med ett likvidationsbeslut. Bolaget hade skrapat sina resurser i 
botten och det var av allt att döma ytterst tveksamt om aktieägarna än en 
gång skulle vara villiga att ge ett ytterligare kapitaltillskott. 
Dokumenterande uppgifter om när eller hur det första Kinda kanalbolaget 
likviderades har inte påträffats.    
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KINDA KANAL AKTUALISERAS PÅ NYTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det havererade Kinda kanalärendet tas åter upp 
Det dröjde ända till 1832 innan Göta kanal var färdigställd och invigd. 
Året därpå överlämnades, helt i enlighet med det kungliga beslutet från 
sommaren 1814, Kinda kanalärendet till Storamiralsämbetet för 
behandling. Ämbetet hade på den tiden förutom det marina ansvaret även 
ansvaret för de civila sjöfartsärendena.  
 
Storamiralitetsämbetet blir drivande 
Storamiralsämbetet skickade i sin tur den 28 juni 1833 en förfrågan till 
direktionen för Göta kanal om man från Göta kanals direktion förtagit 
några undersökningar av Kinda kanal och dess vattendrag. Svaret från 
Göta kanal direktionen löd att så inte varit fallet men att biträde lämnats av 
två av Göta kanals ingenjörer löjtnanterna Sohlén och Ericsson. Men det 
hade inte gället reparation av slussen vid Brokind eller fortsättningen av 
Kinda kanal till Linköping, utan sänkning av sjöarna i Kinda kanals 
vattenområde. Ett sådant sänkningsföretag skulle kunna bli till men för en 
kanalanläggning. 
  
Kinda kanalfrågan tog nu en ny vändning. Kanske hade de många 
bönderna kring kindasjöarna inspirerats och engagerats tack vara 
lantmätare Wettersteds utredning och av den juridiska segern man vann. 
Det var ju Wettersteds utredning som ledde till utrivning av de olagliga 
fasta fiskeredskapen som i årtionden hindrat avrinningen från 
Kindasjöarna. Eller var det de nya jordbruksteknikerna med bl a utdikning 
av våtmarker och sjösänkningar som vunnit insteg? Kanske var båda 
bidragande orsaker till kanalfrågans nya vändning. Tanken om att en 
kanalisering skulle möjliggöra sjösänkningar och minskade 
översvämningar fanns med k 
Kinda kanaldiskussionerna redan på 1790-talet.  
     Under 1840-talet anslog riksdagen medel till en särskild fond ”att 
användas till låneunderstöd för utdikning och aftappning af sanka trakter 
och sjöar”14. De jordbrukstekniska frågorna diskuterades intensivt i 
riksdagen. Sjöar och lågt liggande markområden är i allmänhet uppbyggda 
av slam som avlagrats under århundradenas vårflöden. Dessa jordar var i 
regel mycket bördiga förutsatt att överskottsvattnet kunde avledas. 
Särskilda statsanslag beviljades därför till sjösänkningar, myrdikningar, 
täckdikningar och minskning av frostläntheten. Senare, 1883, inrättades de 
                                                 
14  Juhlin Dannfelt, H., 1901, s 213. 
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för jordbruket hydroteknik så betydelsefulla särskilda lånefonderna för 
nyodling och frostminskning. 
 
Kinda kanalfrågan i ny belysning 
Under de år som gått var det många bland de berörda aktieägarna som 
väntade svar på nödropet från 1814. Andra var aktiva på lokalplanet. De 
senare arbetade för att inrätta en flottled uppströms sjön Åsunden. De 
menade att en rensning av Stångån tillsammans med sänkning av sjöarna 
Findeln, Krön, Juttern och Ärlången skulle ge förutsättningar för en 
flottled från norra Kalmar län till sjön Roxen och till den blivande Göta 
kanal. 1822 hade västgötalinjen av Göta kanal invigts. Förslaget om en 
flottled utreddes 1823-1824 efter en motion av riksdagsmannen Sven 
Månsson. Han menade att både en flottled och en båtled borde anläggas.  
Men förslaget blev vilande. Det var först vid 1840-1841 års riksdag som 
en båtled mellan Kindasjöarna på nytt togs upp i riksdagen. Denna gång 
gällde det frågan om Stångåns och Emåns rensning för att minska 
skadorna som förorsakats av de båda vattendragens återkommande 
översvämningar på jordbruksmark. Genom de föreslagna rensningarna av 
utloppen skulle 5.142 tunnland åker kunna vinnas till en beräknad kostnad 
av 30.800 rdr. Markägarna var villiga att svara för hälften av kostnaden 
om statsmakten stod för den andra hälften.  
     Efter utdragna politiska diskussioner tillstyrkte statsutskottet den 
begärda summan. 1841 års riksdag beslöt i enlighet med utskottets förslag. 
Tydligt var att de politiska vindarna kantrat. Det var inte längre de stora 
kanalbyggnadsprojekten som stod högst på dagordningen utan frågorna 
om hur man med hydrotekniska insatser kunde öka jordbrukets avkastning 
för att föda landets växande befolkning.  
      Men åsikterna om nyttan med det stora flottleds- och 
sjösänkningsföretaget i Stångådalen gick isär. De sakkunniga konstaterade 
med förvåning att ingenstans i hela vattensystemet fanns det strömmar 
med kungsådra, dvs fritt flödade vatten, utan alla strömmar var lagligen 
eller olagligen dämda av fasta fisken eller andra vattenanläggningar.   
     Markägare som hade sina ägor uppströms Åsunden var mycket 
tveksamma. De menade att vattentillgången var otillräcklig och tillgången 
på avverkningsmogen skog överskattad. Den tilltänkta flottleden skulle 
kort och gott inte bära sig. Däremot var intresset stort för frågan om Kinda 
kanals ombyggnad till farled.  
 
Utvidgade Kinda kanalplanerna väcks till liv 
Åter var det tack vare traktens dugliga riksdagsmän som nya kanalplaner 
fördes upp på den nationella beslutsarenan. De båda riksdagsmännen 
tillhörde bondeståndet och hette Lars Magnus  
Knutson och Nils Magnusson. I en gemensam motion ställde de frågan: 
Varför hade inte det hundraåriga beslutet om att inrätta en båtled genom k 
Kindasjöarna kommit till utförande? Varför hade inte rensningsarbetena 
utförts trots ständernas beslut om ekonomiskt stöd? Förutom att kritisera 
den bristande handlingskraften föreslog de att ”då numera Göta kanal var 
färdig” borde 1803 års Kinda kanallinje utvidgas till att omfatta 
vattenleden Vimmerby-Linköping. De menade dessutom att sjöarna 
Ämmern och Sommen borde inkluderas i den nya vattenleden.  
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Motionen avslogs, istället blev det landshövdingen i Östergötlands län 
som tog initiativet. Kanske kände han sig träffad av de båda 
riksdagsmännens kritik? Kanske hade kanalfrågan åter blivit politiskt het? 
Både beslutsfattare och allmänhet kunde nu både se och nyttja de 
transportfördelar som den nya Göta kanal erbjöd. Att i det läget utsträcka 
Kinda kanallinjen till Linköping och där finna anknytning till Göta 
kanaltrafiken måste för de flesta ha känts angeläget. 
 
Kompromissen i Rimforsa 1852  
Det var den 3 januari 1852 som landshövdingen i Östergötlands län 
kallade sockenombuden från Hycklinge, Horn, V Eneby, Oppeby, 
Hägerstad, Kättilstad, Tjärstad och Vårdnäs till möte i Rimforsa. Mötet 
gällde utförande av både båtledsföretaget och sjösänkningsföretaget. 
Landshövdingens förslag kan ses som ett försök att nå en kompromiss 
mellan två motstridiga fraktioner, kanalivrarna och rensningsivrarna. En 
kompromiss mellan dem skulle nämligen maximera nyttan av det nya 
infrastrukturförslaget.  
     Landshövdingens förslag mottogs positivt. Alla sockenombuden utom 
ombudet från Vårdnäs ställde sig bakom. Vid sammanträdet utsågs en 
direktion bestående av generalmajor Johan Fredrik Boy, kapten Axel Pauli 
och riksdagsledamoten och motionären Lars Magnus Knutsson. De tre fick 
i uppgift att driva frågan vidare.  
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KINDA KANALBOLAG OMBILDAS TILL 
ETT BÅTLEDS- OCH 
SJÖSÄNKNINGSFÖRETAG 
 
 
 
 
 
 
Kombinerade båtleds- och sjösänkningsföretaget formeras 
En av direktionens första insatser blev att tillskriva den nya myndigheten 
Styrelsen för allmänna vägbyggnader och begära ett statsbidrag på 2000 
rdr. Anslaget skulle användas till att genomföra de nödvändiga 
undersökningarna inför genomförandet det kombinerade 
vattenbyggnadsföretaget. Sett ur hydroteknisk synpunkt gällde det att 
finna en balanspunkt mellan kanaldriftens krav på tillräcklig och säker 
vattentillgång och markägarnas önskemål om att få så stora avvattnade 
markarealer som möjligt. Nya avvägningar av mark- och vattennivåerna 
kring sjöarna Åsunden, Järnlunden och Stora Rängen med tillrinnande 
vattendrag var nödvändiga för att kartera och beräkna markvinsterna.  
     Direktionen beviljades hälften av det begärda statsbidraget för sitt 
utredningsarbete. Men det viktigaste beslutet var ändå att Styrelsen för 
Allmänna väg- och vattenbyggnader uppdrog åt chefen för sitt östra 
distrikt major Gerhard de Geer, att utföra karteringar, planritningar, 
kostnadsförslag och arbetsplaner för ett båtleds- och sjösänkningsföretag. 
Till sitt biträde hade han lantmätaren E.T. Morin som utförde alla 
värderingar av mark som skulle vinnas genom sjösänkningarna.  
     de Geer kom fram till att Stora Rängen skulle sänkas 5,6 fot (1,71 m), 
Lilla Rängen 7 fot (2,13 m), Järnlunden 6 fot (1,83 m) och Ämmern, 
Striern och Nimmern 6,3 fot (1,93 m). De Geers förslag var radikalt, det 
handlade således om betydande sjösänkningar. 
     Med dessa sjösänkningar skulle fallhöjden vid Brokind nästan halveras 
och fallet vid Kvilla mellan Vårdnäs och Västerby utraderas och kvarnen 
där utrivas. Enligt lantmätare Morins beräkningar skulle 1,186 tunnland ny 
åkerjord vinnas och 3.450 tunnland kärrmarker förbättras. Sammanlagt 
skulle 4.636 tunnland mark vinnas eller förbättras. Hela vattenföretaget 
inklusive kostnader för en ny sluss vid Brokind, lastbrygga vid Labbenäs, 
ersättningar för den utrivna kvarnen vid Kvilla, stillstånd i andra 
vattenverk, mm beräknades uppgå till 168.000 riksdaler.  
     Markägarna räknade med att för sjösänkningskostnaderna få lån av 
staten. Kostnaden och lånesumman skulle fördelas på markägarna i 
förhållande till deras fastigheters nytta av sjösänkningen. Med den ökade 
markavkastningen skulle räntor och amorteringar av lånet betalas.  
     Landshövdingens politiska kompromiss från mötet i Rimforsa med 
sockenombuden 1852 fungerade över förväntan. De gamla 
motsättningarna mellan kanalivrarna och rensningsivrarna var bilagda. 
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Redan till 1853/54 års riksdag motionerade kontraktsprosten Anders Jacob 
Cnattingius och Lars Magnus Knutsson om att anvisa ett statslån på 
160.000 rdr för sjösänkningen och för byggandet av båtleden. De menade 
att lånet skulle vara ränte- och amorteringsfritt de första fem åren och 
därefter betalas med 6% ränta och 2% amortering. 
Lånet beviljades 12 juni 1854, och som mottagare stod Kinda båtleds- och 
sjösänkningsbolag. Uppenbarligen fungerade landshövdingens politiska 
formel även på riksnivå. Dock framhöll statsutskottet i sitt utlåtande att 
båtleden borde utsträckas till Linköping för att få direktanknytning till 
hamnen i Linköping och till den vid det laget fullt färdiga och fungerande 
Göta kanal.  
      Man kan bakom statsutskottets yttrande se de nya linjerna och 
tänkandet bakom uppbyggnaden av Sveriges första infrastruktursystem. 
Genom att knyta samman lokalt betydelsefulla kanallinjer med stamlinjen 
Göta kanal uppnådde man mycket betydande vinster i transporteffektivitet 
och tillgänglighet. Jämfört med den gamla tidens transporter i foror på 
land ökade transporteffektiviteten med tillkomsten av kanaler femtiofalt.  
 
Kinda båtleds- och sjösänkningsföretag bildas 
Med det positiva riksdagsbeslutet och de Geers och Morins utredning i 
ryggen skred kanaldirektionen snabbt till verket. Redan den 19 september 
1854 var det dags för ett nytt möte i Rimforsa med landshövdingen som 
sammankallande. Denna gång var alla berörda strandägare kallade och 
frågan gällde om de var villiga att på de angivna villkoren ta emot det 
beviljade statslånet och genomföra vattenföretaget. Svaret blev ja, men 
med vissa förbehåll. Bland strandägarna fanns de som menade att deras 
fisken förändrades eller förstördes och kvarnägare som befarade minskad 
vattentillgång. De som ansåg sig få förluster krävde ersättning. 
     Samma höst, den 20 december fastställde Kungl. Maj:t de Geers 
kombinerade förslag. Prislappen hade ökat något. Nu stod det 168.600 rdr 
på den. När nu finansieringsfrågan var löst arbetade direktionen vidare på 
upphandlingen av alla planerade kanal- och sjösänkningsarbeten. 
Uppdraget gick inte oväntat till Allmänna Väg- och Vattenbyggnadsbyrån. 
Där hette som nämnts chefen för Östra distriktet Gerhard de Geer, han 
som hade upprättat kanalbyggnadsplanen. Den 25 januari 1855 
undertecknades kontraktet som innebar att arbetena skulle inledas samma 
år och vara avslutade och besiktigade den 1 oktober 1861. Under våren 
1855 var man sysselsatt med att fördela statslånet bland strandägarna och 
att skaffa borgensförbindelser. På sommaren godkände K. Maj:t 
borgensförbindelserna och av allt att döma påbörjades byggnadsarbetena 
denna sommar. 
 
Oförutsedda kostnader 
Som ofta är fallet med stora anläggningsarbeten som sträcker sig över 
flera år uppträder oförutsedda kostnader. Bakom de ökade kostnaderna 
stod höjda priser för byggnadsmaterial, dubblerade löner och höjda 
markersättningar till strandägarna. Direktionen blev tvungen att jaga fram 
nya pengar. Man vände sig både till privatpersoner och till staten. I 
Vimmerby var man villig att teckna sig för 1000 aktier om man fick 
garantier för att kanallinjen utsträcktes till Vimmerby. I riksdagen agerade 
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regionens riksdagsmän för nya statslån. Enbart slussen vid Brokind hade 
blivit 60% dyrare än beräknat. Från bankerna söktes och beviljades 
byggnadskreditiv. Strandägarna åtog sig att på egen mark och på egen 
bekostnad gräva erforderliga utfallsdiken. Ett ytterligare statslån på 
150.000 rdr, beviljades.  
     Om inte kostnadsramarna höll så verkar däremot tidsplanen ha gjort 
det. 1861 öppnades båtleden för trafik från Åbyviken i söder till Labbenäs 
i norr, trots att allt inte var helt färdigt. Ett ångfartygsbolag hade under 
byggnadstiden bildats. Bolaget inköpte ångfartyget s/s General Boy. 
Namnet erhöll fartyget efter direktionens ordförande generalmajor Johan 
Fredrik Boy.  
 
Förlängning norrut till Roxen och söderut till Vimmerby 
Under byggnadstiden hade frågorna om förlängning av båtleden norrut till 
Linköping och sjön Roxen med anslutning till Göta kanal och söderut till 
Vimmerby diskuterats. Major Gerhard de Geer hade åter anlitats för 
projektering och kostnadsberäkning. Hans förslag byggde på sänkning av 
sjön Krön och grävning av en kanal mellan sjöarna Krön och Juttern. 
Totalt beräknades förlängningarna kosta 1.827.000 rdr rmt. Ungefär 75% 
av kostnaden belöpte sig på förlängningen till Roxen.  
     Man diskuterade även järnvägsdragning som ett alternativ. 1852 hade 
de stora stambanebyggena dragits igång för att knyta samman rikets tre 
största städer. Man diskuterade en järnväg som alternativ till förlängning 
av kanalen mellan Stora Rängen och Roxen. Men kostnadsjämförelserna 
visade att kanalalternativet var billigast, bara 1/3 av kostnaden för en 
järnväg.  
     De Geer hade även avvägt och undersökt möjligheterna att bygga en 
kanalförbindelse mellan Åsunden och Gamlebyviken i Östersjön. 
Förbindelsens längd beräknades till 37,5 km och anläggningskostnaden till 
2.777.000 rdr rmt. Ansökan om statsbidrag för förlängning av båtleden 
söderut och österut avslogs.  
     Ungefär samtidigt lades en separat ansökan om statsbidrag för Kinda 
båtleds förlängning norrut på riksdagen bord. Den var också baserad på de 
Geers utredning. Medvetenheten om kanalernas roll som grundstenar i 
infrastruktursystemen hade ökat.  
      En parallell till vår tids lobbyorganisationer fanns redan på denna tid. 
Den hette Föreningen för underlättande av transporter i Östergötland. 
Ordförande var landssekreteraren och föreningens syfte var kort och gott 
att arbeta för en kanalled mellan St Rängen och Roxen dvs förlängningen 
av Kinda kanal norrut. Föreningen hade 800 medlemmar men dess livstid 
blev kortvarig. 1859 lades den ner och föreningens handlingar och kassa 
överlämnades till länsstyrelsen.  
 
Slutbesiktning 1863 
Den 23 november 1861 avsynades anläggningsarbetena som dittills utförts 
av huvudentreprenören Styrelsen för Allmänna väg- och vattenbyggnader. 
Alla arbeten med undantag för en bro godkändes. Men fortfarande återstod 
arbeten att slutföra. Som anledning till förseningen angavs den starka 
nederbörden och man begärde därför förlängning av kontraktstiden först 
med nästan ett år till den 1 september 1862. Den tiden kom senare att 
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förlängas ytterligare ett år till den 1 september 1863. Kort därefter 
slutbesiktigades hela det stora båtleds- och sjösänkningsföretaget. Men 
som nämnts hade båtleden öppnats för allmän trafik redan 1861. De 
arbeten som utfördes sist var lastplatser och dragvägar vid Labbenäs, 
Kvilla, Västerby, Brokind, Rimforsa, Ulvesund, Hoby, Björkfors, 
Hycklinge och Åby (Horn). Slutnotan löd på 525.000 rdr rmt eller mer än 
dubbelt så mycket som den ursprungligen beräknade. 390.000 rdr rmt 
utgjordes av statliga lån och resten av upplåning ur privata händer. 
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KANALSTRÄCKAN STORA RÄNGEN-
ROXEN – KINDA KANALS 
SLUTFÖRANDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrangemanget med att Kinda båtled slutade vid Labbenäs var inte 
tillfredsställande, trots att ångbåtsbolaget garanterade att det skulle finnas 
tre utvilade hästar till hands var gång s/s General Boy lade till. Ofta var 
antalet resenärer många fler än vad de tre hästarna förmådde dra. 
Ytterligare hästskjutsar måste då uppbådas.  
     Som vi sett fanns det krafter redan under byggnadstiden som ville att 
båtleden skulle förlängas norrut. Men framställningarna till högre 
myndigheter hade dittills mötts av beskedet att först skulle den 
ursprungliga båtleden göras färdig.  
 
 

 
 
 
Figur 5. Flygbild över Nykvarns sluss, norra delen av Linköpings 
kanalhamn och Stångåns utlopp i Roxen. 
Källa: Föreningen Gamla Linköping, Bild Linköping, Linköpings 
stadsbibliotek. För Bild Linköping okänd fotograf. 
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Det var först med landshövdingens rapport till K. Maj:t  om att båtleds- 
och sjösänkningsföretaget nästan fullbordats som frågan om förlängning 
av båtleden norrut blev hetare. Landshövdingens argumentering följde 
linjen att mark- och strandägare redan bidragit så mycket för att täcka de 
stora kostnaderna för sjösänkningsföretaget att ytterligare pålagor skulle 
äventyra vinsterna i form av minskad markavkastning. Därför borde 
kostnaderna för förlängningen norrut inkluderas i det generalförslag till 
nya infrastruktursatsningar som Styrelsen för Allmänna väg- och 
vattenbyggnadsarbeten upprättade. Ytterligare argument var de vid det här 
laget välkända trafikekonomiska fördelarna, som att slippa omlastningar, 
att öka snabbheten och kapaciteten och att få direktanslutning till 
stamlinjen Göta kanal.  
 
Remittering av frågan om förlängning norrut 
Frågan om förlängningen norrut remitterades till Styrelsen för Allmänna 
väg- och vattenbyggnadsarbeten. Där hade man upprättat två alternativa 
planer för kanalledens förlängning. Den ena gick ut på att inrätta en 
järnvägslinje från Labbenäs till Linköping. Den andra gick ut på att 
kanalisera Stångån från Stora Rängen till Roxen. Jämfört med den tidigare 
diskussionen om förlängning av båtleden söderut till Vimmerby var nu 
kostnadsrelationen för de båda alternativen de omvända. 
Järnvägsalternativet var det billigare med 560.378 rdr rmt för järnväg med 
ånglokomotiv och 420.879 rdr.rmt. för hästdragen järnväg. 
Kanalalternativet var betydligt dyrare och beräknades kosta 1.313.000 rdr 
rmt. Ändå förordade Styrelsen för Allmänna väg- och 
vattenbyggnadsarbeten det dyrare kanalalternativet. Skälen var 
trafikekonomiska och infrastrukturpolitiska. Man såg främst till värdena 
med att båtleden ”obruten utsträcktes” till Roxen och Göta kanal och att 
bygden ”sattes i förbindelse med havet”.  
 
Studerade alternativ 
På Styrelsen för Allmänna väg- och vattenbyggnadsarbetena tänkte man 
stort och man tänkte i termer av infrastruktursystem. Till 
järnvägsalternativets nackdelar talade svårigheter att i den aktuella 
terrängen bygga järnväg och att en järnväg skulle innebära 
transportfördyrande omlastningar. För att understryka sitt 
ställningstagande reserverade Styrelsen för Allmänna Väg- och 
vattenbyggnadsarbeten 875.300 rdr rmt i sin generalplan över första 
klassens arbeten till förlängning norrut enligt kanalalternativet.  
      Men man glömde för den skull inte bort det tidigare förslaget om 
förlängning av båtleden söderut till Vimmerby. Men där förordade man, 
på grund av naturförhållandena, en järnvägslinje. Det är oklart vad man 
avsåg, men kanske man menade att vattentillgången var för osäker för att 
den tidens ångfartyg som trafikerade båtleden Labbenäs-Horn skulle 
kunna gå upp i Stångåns övre lopp? 
 
Nya tankegångar kring infrastrukturen 
I statsverkspropositionen till 1862-1863 års riksdag fanns upptaget 
900.000 rdr rmt till ett lån för utförande av delar av Dalslands kanal. 
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Skulle arbetena vid Dalslands kanal inte bli färdiga i tid skulle lånet 
istället övergå till Kinda kanals förlängning norrut. Men detta 
accepterande inte brukspatron D.Pontus Burén, Boxholms bruk. Han 
motionerade om att 875.000 rdr rmt  borde beviljas Kinda kanal för 
förlängningen norrut. Som villkor satte han att ett kanalbolag bildades och 
att kanalarbetena var avslutade och avsynade då lånet utbetalades. Efter en 
lång diskussion i riksdagen och utförlig motivering avgick motionären och 
Kinda kanal med den politiska segern. Det begärda lånet beviljades Kinda 
kanalbolaget.    
     Bland motiveringarna framkom att orterna väster om sjön Sommen inte 
fått något järnvägsförbindelse och således behövde kompenseras. Det är 
uppenbart att det infrastrukturella tänkandet vid denna tid mer och mer 
kommit att handla om järnvägarnas dragning. Då de första 
stambanelinjerna drogs hade man på samma sätt som då de första 
kanallinjerna drogs haft regionalpolitiska ambitioner. Man ville att de nya 
transportmedlen skulle väcka slumrande bygder till liv och ge ökat 
välstånd. Då de första stambanorna stakades ut gällde principen: bryta 
bygd och undvika kust. Det vill säga järnvägslinjerna skulle dras så att de 
bidrog till att väcka slumrande bygder men samtidigt inte konkurrera med 
den viktiga ångbåtstrafiken. I det rådande infrastrukturella tänkandet låg 
att varje trafikslag skulle hållas åtskilda.  
      Detta underströks av den kände järnvägsbyggaren Nils Ericsons 
yttrande att Linköping borde vara mer betjänt av en kanal än av en 
järnväg. Inte ens ett järnvägsbolag fanns bildat, menade han. Dessutom 
hade Linköpings stads ledning uttalat sig för en kanal. Tydligt är att man 
både utifrån och från stadens ledning vid denna tid betraktade Linköping 
som kanalstad. Kanalanknytningen till sjön Roxen med Göta kanal och till 
Kindabygden var således enligt tidens uppfattning det bästa för Linköping. 
Kanalbyggnadsplanerna till Roxen hade länge legat färdiga, nu var det 
dags att förverkliga dem. 
 
Nytt Kinda kanalbolag bildas 
I villkoren från statsmaktens beviljade medel den 19 november 1863 
framgick att hälften fick lyftas följande budgetår som anslag och hälften 
som lån till det bolag som åtog sig att bygga förlängningen norrut och den 
kommande kanaldriften. Nu brådskade det att komma igång med 
byggnadsarbetena. Den bolagsbildning man hade i åtanke var den samma 
år den 27 april bildade Kinda kanals AB. Då förlängningen av Kinda 
båtled norrut planerades förutsatte man att båtleds- och 
sjösänkningsföretaget skulle överlämnas till det nybildade bolaget, som 
således skulle ta ansvar för byggande och drift av hela kanallinjen.  
     Direktionen för båtleds- och sjösänkningsföretaget befann sig 
emellertid i trångmål. Nödvändiga reparationsarbeten på den nya båtleden 
hade dragit oförutsedda kostnader. Intäkterna från båtleden var ännu 
blygsamma då trafikflödet inte ökat utöver ångbåtsbolagets sluss- och 
kanal- och hamnavgifter. Direktionen såg en möjlighet att komma ur sitt 
ekonomiska dilemma genom att gå med på överlämnande av båtleden till 
Kinda kanals AB.  
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Figur 6. Ett arbetslag stensättare sysselsatta med att bygga hamnkajer.. 
Källa Lars Strand, Bild Linköping, Linköpings stadsbibliotek. För Bild 
Linköping okänd fotograf. 
 
 
 
 
 
Den 21 oktober 1863 godkände K. Maj:t bolagsordningen och följande år, 
den 7 mars 1864, vid ordinarie bolagsstämman överläts utan ersättning 
båtleden med sina rättigheter och skyldigheter på kanalbolaget. I 
överlåtelsen ingick inte kvarnarna vid Nykvarn och Stång. De tillhörde 
nämligen Linköpings stad. En uppgörelse med staden måste därför till. 
Först 1870 nådde man fram till en överenskommelse. Den innebar att 
kanalbolaget skulle ta över ansvaret för denna del mot en viss ersättning 
för bland annat underhållet. Senare tog staden tillbaka kravet på ersättning 
varför Nykvarns sluss sedan dess tillhört och underhållits av Kinda kanal 
AB.  
 
Byggnadsarbetena för förlängningen norrut inleds 
Kinda kanal AB:s ledning bestod av en direktion på tre ledamöter, en 
ordförande utsedd av bolaget, en ledamot utsedd av  Göta kanalbolag AB 
och en ledamot utsedd av Linköpings stad. Inte mindre än fem revisorer 
utsedda av de största aktieägarna skulle till varje ordinarie bolagsstämma i 
september kontrollera och rapportera om räkenskaperna. 
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      Byggnadsarbeten följde en byggnadsplan upprättad av major C A 
Grafström. Den utgick från de Geers kanalplan och uppskattade hela 
byggnadskostnaden till 1.388.584 rdr rmt, betydligt högre än de av 
ständerna beviljade medlen.  
     Bolagets direktion var den som drog det tunga lasset då det gällde att 
hålla ihop alla nödvändiga expropriationer, utstakningar, grävnings- och 
murningsarbeten m.m. Den bestod av landshövding af Ugglas, 
generalkassaförvaltare G von Feilitzen och verkställande direktör E H. 
Nordström.   
     För att täcka kostnaderna för kanalbygget användes statsanslaget och 
aktiekapitalet. Då inte de förslog, sökte man och fick förskott mot 5% 
ränta på Göta kanalbolag AB:s aktieinbetalning. 
     I Grafströms arbetsplan ingick inte någon höjning av vattennivån i 
Stora Rängen. Men för att klara kanaldjupet under lågvattenperioder utan 
alltför många dyrbara sprängningar höjdes vattennivån för lägsta 
vattenståndet med 0,5 fot. (15,54 cm). Sett mot bakgrund av Kinda 
båtleds- och sjösänkningsföretagets konfliktfyllda tillkomst var en höjning 
av lågvattennivån kontroversiell. För att lindra kritiken 
överdimensionerades utloppet ur Stora Rängen något så att 
översvämningar uppströms skulle kunna undvikas. 
 
Båtleden Åsunden – Roxen äntligen klar  
Även i detta stora byggnadsföretag som hade en beräknad byggtid på sex 
år uppkom förseningar. Bolaget begärde att byggtiden skulle förlängas till 
1871 års slut, men redan i början av 1871 hade den kanaltrafiken inletts. 
Det var nu möjligt att resa eller frakta med direktförbindelse från Åsunden 
till Roxen. Den 21 september 1872 avsynades alla byggnadsarbetena av 
chefen för Styrelsen för Allmänna väg- och vattenbyggnader. I sitt 
syneprotokoll framhöll han att 
 
”kanalarbetet med slussar, broar och därtill hörande arbeten var 
fullbordat på ett i alla avseenden högst förtjänstfullt sätt ma tillägg och 
tekniska förbättringar” 
 
Det var således en för sin tid högmodern kanal som nu togs i bruk. Den 
storslagna systemtanken vid uppbyggnaden av landets första infrastruktur 
hade förverkligats. Systemtanken underströks ytterligare av att de 
fastställda kanal- och slussavgifterna blev desamma som de som gällde för 
Göta kanal.  
     Nu hade kindabygden och Linköping med omnejd fått ”havskontakt”. 
Näringslivet fick starkt minskade transportkostnader vilket i sin tur 
innebar ökad konkurrenskraft och effektivitet. Företagen kunde tack vare 
kanalerna bedriva direkthandel med trävaror, spannmål, skogsprodukter, 
mm med avlägsna länder, städer och regioner.  
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Figur 7. Linköpings kanalhamn. Lastplats för gods och passagerare på 
kanalfartyg på Kinda kanal och Göta kanal. Efter 1872 även 
omlastningsplats för transporter på Södra stambanan.    
Källa: Bild Linköping, Linköpings stadsbiblioteks bilddatabas. För Bild 
Linköping okänd fotograf. 
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