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Sammanfattning av Åf NORSBROs verksamhet 1900 – 1903   

 

Fartygets huvudsakliga uppgift var att flotta timmer på Siljan och i Österdalälven. 

Större delen av flottningsverksamheten ombesörjdes av Dalelfvarnes 

Flottningsförening. 

ÅF Norsbros uppgift var främst att flotta timmer för det egna bolaget Norsbro Sågverks 

AB samt att transportera bolagets sågade och hyvlade varor dels med båten och dels 

med pråmar som bogserades av båten. Denna verksamhet gav dock inte full 

sysselsättning åt fartyget och dess besättning varför utfyllnad skedde med andra 

uppdrag, främst flottning åt andra mindre sågar (t ex Vikarby Ångsåg och 

Lerdalssågen), bogsering av pråmar med olika varor men även i mindre omfattning 

persontransporter och andra uppdrag. 

 

Pråmar som enligt loggboken bogserades  

Prinsagust Präktig 

Delfin Wega 

Tärnan Wiktoria  

Kolpråmar Vedskutor 

 

Varor som transporterades med båten och/eller pråmar  

Sågat och hyvlat virke Ved 

Tegel och taktegel Träkol 

Torvströ Djur 

Sten Takspån 

Oljefat Flyttlass till och från järnvägsstationerna Insjön och Rättvik 

Kalkmjöl Fraktgods från järnvägen i Insjön 

 

Exempel på persontransporter   

Disponenten Handelsresande 

2 sjuka fruntimmer Sällskapsresa med sågverkspersonalen 

Sällskapsresor med frikyrkliga församlingar, föreningar och söndagsskolor 

Andra sällskapsresor 

 

Andra båtar som omnämnds i loggboken   

Nordstjernan  (drogs flott vid grundstötning) 

Kronan (bogserades ut från Laknäs) 

Sjöfröken (tog över transport utför älven från Tunsta vid för lågt vattenstånd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Destinationer och orter i övrigt som omnämns i loggboken 
 

Almo Hälgån Skojsnäs 

Alviksön (Byrviken) Hälla/Hällviken Stumsnäs 

Barkdal Ickholmen Sundsnäs 

Bersviken (Bergsviken?) Insjön Sågverksmagasinet (Norsbro) 

Brenäs Koholmen Tibble 

Byrviken Kyrkgrundet Tjuguholmen 

Bäcka Lissön (Byrviken) Trut 

Bunk Limån Tunsta 

Dimgården Lundbjörken Ullvi 

Dragnäs Mora Wafverön 

Finnäs tallen Morkarlälfven Wasabäcken 

Fornby Olsnäsviken Wikarby Ångsåg 

Fuviken Orsa Västanvik 

Färjbron Orsand Åkernäs 

Gagnef Rossaviken Åkerömagasinet 

Garfveri Rälta Ål Kilen 

Garsåsviken Rättviken Åsberget 

Grytnäs Rättviks brygga Åsgråda (Åls gråda) 

Gärde Rönnäsbåthusen Älftjärn (Gottnorstjärn ?) 

Hafvande (Avandet) Rönnäskvarn Öfvermo 

Hjortnäslandet Saltholmen Öjeviken 

Hjulbäcks brygga Siljansnäs Östanhol 

Hjulbäcks udde Siljanssågen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

På Södra Varvet i Stockholm byggdes år 1873 ett ångfartyg som fick 

namnet ”Korsnäs”. Beställare var Korsnäs Sågverks AB och fartyget 

placerades för virkestransporter i sjön Runn, där bolaget hade sitt sågverk. 

 

I början av år 1900 förvärvade Norsbro Sågverks AB från Korsnäs AB 

ångbåten  ”Korsnäs”  för 9 000 kronor.  Den första tredjedelen av likviden 

(3 000 kronor) erlades den 17 febr 1900 och slutlikvid betalades den 7 juni 

samma år.  Kostnader för flyttning av båten från Runn till Siljan betaldes 

med 400 kronor den 10 mars 1900 och till Söderhamns Verkstads o Varfs 

AB erlades den 26 maj 1900 3 791 kronor - troligen för sammansättning av 

båten, då den enligt hörsägen skulle ha transporterats till Dragsängarna i 

två delar.  Den 16 maj betalades ersättning för provning av ångpannan.  När 

fartyget togs i drift av Norsbro Sågverks AB i maj 1900 fick det namnet 

”Norsbro”.  Dess förste befälhavare blev Hedbys Lars Larsson i Noret. 
 

Hedbys Lars föddes i Noret den 1 jan 1860. Han fick som 18-åring anställning hos 

Dalelfvarnes Flottningsförening som eldare och maskinist på föreningens flotbåtar. 

Anställningen innehade han i 22 år till år 1900.  När Norsbro Sågverks AB anskaffade 

”s/s Norsbro” fick han anställning hos detta bolag. 

 

Loggbok för ångfartyget Norsbro åren 1900 - 1903 

 

Loggboken är förd av dess dåvarande befälhavare Hedbys Lars 

Larsson i Noret  (ordagrann avskrift från loggboken av dottersonen LG Rinaldo) 
 
Sågen som ständigt omnämns i loggboken är Norsbrosågen 

 

Ångaren Norsbro 1900 

 

Maj  25 Första turen afgick från Sågen den 25 maj till Insjön lastade järnvägsräl 

  bokserade sedan timmer nere i Insjön gick sedan upp till Sågen och lastade 

  af rälsen tog sedan in ved 

 

 26 Gick ner till rälta efter timmer ett flot på 541 timmer kom upp till Sågen  

kl   7 på qvällen 

 

 28 Gick ner till rälta efter timmer ett flot på 494 timmer kom upp till Sågen kl 

  8 på qvällen 

 

 29. 30. 31 låg still arbetade på båten 

 

Juni 1 Bockserade flot mellan färbron och Sågen 
  (Färbron var den gamla färjbron över älven mellan Noret och Åkerö) 
  

 2 Dito färbron Sågen 

 

 4 Gick ut på qvällen bokserade flot mellan färbron Sågen 

 

 5.6.7 Dito färbron Sågen 



 

 8 Gick från Leksand till Rättvik tog der en bom gick till Fuviken tog ett flot 

  der och bokserade till Garsåsviken tog sedan ett till ofvan för Garsås och 

  bokserade till Garsåsviken för Klockar Per räkning 15 timmar 

 

 9 Tog ett flot vid Skojnäs sirka 3000 timmer bokserade det till Rättvik 

  Gick sedan till Leksand kom dit klockan 1 på natten  17 timmar för Dito 

 

 11 Gick till Siljansnäs tog ut timmer vid almmo och drog till byrviken för 

  Flottningsbolaget Räkning sirka 6.000 timmer  16 timmar 

 

 12 Gick sedan till almmo tog 4 famnar ved som vi lånte utaf Ros tog sedan ett 

 flot på sirka 10.000 timmer och drog det till Byrviken och lade det vid  

Lissön 

 

 13 Tog ett flot till i alviken på sirka 10.000 timmer drog det till byrviken och 

  lade det vid Lissön.  Gick sedan till alviken tog der ett Stördragningsflot på 

  60 timmer en del björkar  bokserade det till Sågen 

 

 14 Log vid Sågen och reparerade pannan 

 

 15 Gick ner till Insjön med en vagnslast bräder samt ner till Tunsta med 

   bräder gick sedan till Sågen 

 

 16 Log vid Sågen reparerade pannan 

 18 Dito pannan gick ner till Insjön på qvällen för att hämta djur och fraktgods 

  Samt tog då Prinsagust med oss 

 

 19 Gick från Insjön kl 4 på morgon till Leksand gick sedan till Sunsnäs och 

  drog fram ett flot till bron som log i byrviken  sedan till Leksand tog der 

  Prinsagust vid vinterbryggan och till Sågen lastade virke på Ångboten som 

  skulle till Siljansnäs samt tog in ved 

 

 20 Gick från Sågen tog en bom med oss gick till Siljansnäs lossade en de 

virke  vid sunsnäs samt tog en bom der och drog till Lissön och lade den 

kring ett flot till förstärkning  Gick sedan till Hjulbäck och lossade det 

öfriga virket och sedan till Ikholmen  arbetade ut en del timmer som log på 

land  

 

 21 Fortsatte att ta ut timmer på land tog ut det till ångbåten  sirka 2000 

timmer lade omkring det en slanbom  bokserade det till veplatsen tog der 

in 2 famnar ved för Nygårds Lars Räkning gick derifrån kl 12 vi hade svårt 

att  komma öfver Rättviken for det blåste stark Ostlig vind kom 

fram till Lek sand till Kyrkgrundet kl 12 m.n. (midnatt ?)  lade i land flotet 

der för fröken  Carlson hade timmer i lag med  gick sedan ner 

till Sågen 

 

 22 Tog in ved gick sedan ner till Tibble och spelade upp ett flot till magasinet 

  som de har släpt ner gick sedan in till Sågen och lastade plank och Snick-

  arvirke gick sedan till Rättvik  med Prinsagust samt Lossade af 2 vangnar 

 

 23 Lossade det öfriga virket som blef 2 vangnar samt litet virke som skulle till 

  Korsnäs  Gick sedan till Leksand till Sågen 

 



 25 Tog in ved  Lastade virke åt Roligs Anders gick ner till Tunsta med virket  

  tog sedan ett stördragningsflot på 400 timmer drog upp det till Sågen tap-

  pade sedan ut grantimmer ur magasinet samt tog in det i nedra ändan gick 

  sedan till Kyrkgrundet tog det flot som vi har lagt dit förut drog det i ma-

  gasinet 

 

 26 Gick ner till Sågen och lastade virke sedan till Rättvik med Prinsagust Las-

  tade 3 vangnar 

 

 27 Fortsatte Lossningen samt Lastade 1½ vang  Gick sedan till Leksand till 

  Sågen  tog in ved  

 

 28 Lastade virke  tog en bom med till Hjulbäck  Gick sedan till Rättvik 

lossade af ångbåten gick till Hjulbäck efter bommen och sedan till 

orsnäsviken 

 

 29 Arbetade ut ett flot som låg på land  samt lejde 2 man till hjelp lade ut det i 

 Osnäsviken gick derifrån kl 5 e m till Rättvik för att hämta Prinsagust 

sedan till Leksand  

 

 30 Tog in ved  gick sedan till magasinet vid Åkerö och tog ut en skrufkoppel 

  bom som vi lånt af flottningsbolaget  42 bommar  Samt gick till Byrviken 

  och lade den kring timret som har gått ut det blåste så vi kunde intet vidare 

  göra  sedan till Leksand Sågen 

 

Juli 1 Gick till Rättvik kl 7 e m  med Prinsagust 

 

 2 gick från Rättvik till Orsnäsviken  tog flotet der och bokserade det till 

  Waverön sedan till Rättvik tog Prinsagust der och gick till Leksand tog 

  Djur och fraktgods på och gick till Insjön  Lossade lasten och gick upp till 

  Sågen  

 

 3 Tog in ved gick sedan till koholmen  tog ut 55 timmer och tog det till Wa-

 verön lade in det i flotet der  tog sedan flotet och bokserade det till 

Orssand sedan ner till Sågen kom dit kl 12 m n (midnatt ?) 

 

 4 Gick till Rättvik med Prinsagust sedan till Leksand tog in ved drog upp En 

  bom ifrån Sågen till färbron sedan till Orssand efter flotet tog ner det till 

  färbron och tappade det genom broöppningen tog sedan ner det till Sågen 

  och lade in det i magasinet fick klart kl 4 på morgonen 

 

 5 Gick till Öfvermo efter Delfin och till Sågen tog sedan en bom vid Sågma-

  gasinet och gick till Sunsnäs med gick sedan till Rättvik efter Prinsagust 

  och till Leksand till Sågen tog sedan Delfin och gick till Rättvik 

 

 6 Gick från Rättvik till Leksand tog in ved gick sedan till Siljansnäs tog ett 

  flot vid alviksön och drog till Lissön fick då order att genast gå till Rättvik 

  efter Delfin 

 

 7 Gick från Rättvik till Leksand till Sågen tog in ved gick upp till vinterbryg

  gan med Delfin sedan till Siljansnäs för att timmer men kunde ingenting 

  göra för det blåste Stark N O vind  Gick sedan till Sågen 

 



 9 Tog ner Delfin från vinterbryggan till Sågen gick sedan ner till Insjön med 

 folk som skulle lossa Prinsagust sedan ner till Tunsta tog der 2 flot sirka 

 800 hundra tillsammans gick sedan upp till Sågen och lade det vid 

sågmasinet tog sedan tärnan vid Öfvermo och till Sågen gick sedan ner till 

Insjön   med delfin och sedan upp till Sågen med Prinsagust 

 

 10 Tog in ved gick sedan till byrviken för att samla ihop timmer för ett flot 

har gått sönder tog ihop timret och drog det till Lissön gick sedan ner till 

Sågen  

 

 11 Gick ner till Insjön efter Delfin och lade den vid Sågmagasinet  tog sedan 

  tärnan och gick till Rättvik sedan till Leksand  tog in ved 

 

 12 Gick ner till Tunsta efter timmer  ett flot på 400 tog sedan Prinsagust och 

  gick till Rättvik tog Tärnan der och gick till Leksand till Sågen 

 

 13 Gick ner till Rönnesbåthusen med folk som skulle stördra timmer gick 

  sedan upp till Sågen och tog in ved  tog sedan Delfin och gick till Hjulbäck 

  med litet virke och sedan till Rättvik   gick sedan till Leksand med Prins-    

  agust 

 

 14 Gick ner till Tunsta efter timmer  ett flot på 400 och lade det Sågmagasinet 

  Gick sedan till Rättvik efter Delfin och till Leksand och lade den vid såg-

  magasinet för Flottningsbolagets Räkning 

 

 16 Gick från Leksand till Rättvik med Tärnan återvände till Leksand gick ner 

  till Rönnäs båt efter ett flot på 600 Timmer och gick upp till Sågen  

 

 17 Tog in ved  gick sedan till Rättvik med Prinsagust 

 

 18 Gick från Rättvik till Leksand med Tärnan sedan ner till Rönnesbåthusen 

  efter ett flot på 500 timmer  tog sedan in ved 

 

 19 Gick från Sågen till Rättvik med Tärnan tog der Prinsagust och gick till 

  Leksand 

 

 20 Tog in ved  arbetade vid Sågen  gick sedan till Rättvik med Prinsagust tog 

  Tärnan der och gick till Leksand 

 

 21 Arbetade vid Sågen gick sedan till Rättvik efter Prinsagust  samt tog folket 

  med till Leksand  

 

 23 Arbetade vid Sågen 

 

 24 Gick ner till Insjön med Prinsagust och Lossade af virket gick sedan upp 

till Sågen tog Tärnan der och gick till Rättvik 

 

 25 Gick från Rättvik till Leksand  tog in ved Lastade litet virke och gick till 

  Insjön sedan upp till Sågen 

 

 26 Arbetade vid Sågen  gick till Rättvik på qvällen med Prinsagust  tog 

Tärnan och Delfin der och gick till Orssand och stannade der i 4 timmar 

för det var för mörkt att gå igenom färgbron 

 



 27 Gick sedan ner till Sågen med Tärnan och till Noret med Delfin  som var 

  lastad med tegel för Sundelin Räkning  gick sedan till Rättvik och Lastade 

  en vangslat tegel åt Sundelin  2 500 tegel  

 

 28 Tog Prinsagust och gick till Leksand till Sågen och sedan till noret och los-

  sade af teglet  

 

 30 Arbetade vid Sågen 

 

 31 Gick till Rättvik med Tärnan sedan till Leksand till Sågen  tog in ved 

 

Aug 1 Arbetade vid Sågen  

 

 2 gick till Rättvik med Prinsagust tog Tärnan der och gick till Leksand tog 

  sedan en bom vid nedre ändan af Sågmagasinet och drog upp till bron  tog 

  sedan in ved 

 

 3 Gick upp till Åkerö landet tog ut ett flot der på 5 000 timmer och lade in 

  det i magasinet åfvan för bron gick sedan nerom bron med en bom sedan 

  vid bron och Flottade 

 

 4 Tog ner två flot till Sågmagasinet och lade in dem gick sedan upp till bron 

  med bommarna och tappade timmer gick ner till Sågen med ett flot på 

  qvällen 

 

 6 Gick till Rättvik med Tärnan lastade en vangslast tegen åt Sundelin på 

  Ångbåten  

 

 7 Gick till Leksand med Tärnan och Prinsagust  Lastade af teglet vid badhu-

  set nera för bron  3.500 tegen tog sedan in ved  

  

 8 Arbetade vid Sågen gick till Rättvik med tärnan och sedan till Leksand  

 

 9 Lastade en vangslast bräder på ångbåten som skulle till Dufnäs gick ner till 

  Insjön  Lossade virket och gick upp till Sågen 

 

 10 Tog in ved gick sedan till Siljansnäs med en spelflotte sedan till Rättvik  

  efter Tärnan och viktoria och till Leksand  gick sedan till Rättvik med 

  Prinsagust 

 

 11 War med och lossade af virket gick sedan till Leksand med Prinsagust 

 

 13 Gick från Leksand till Siljansnäs med folk som skulle flotta ut timmer ge-

  nom bron sedan ner till Sågen och tog in ved 

 

 14 Gick från Sågen till Siljansnäs för att hjelpa till med flottningen der  Gick 

  sedan ner till Leksand för att låna bommar utaf Flottnings Chäfen och fick 

  låna bommar som låg vid Orssand  50 slanor gick till Siljansnäs med bom-

  marna samt tog ett flot der kl 8 på qvällen och gick till Rättvik 

 

 15 Kom dit på morgon kl 8 Cirka 2.500 timmer  lade in det i magasinet gick 

  sedan till Siljansnäs med bommen  sedan till Leksand till Sågen  tog tärnan 

  der och gick till Rättvik  och sedan till Leksand 

 



 16 tog in ved  gick sedan till Rättvik efter tärnan och viktoria och till Leksand 

  till Sågen  

 

 17 Gick sedan till Siljansnäs tog ett flot der och gick till Rättvik cirka 5000 

  timmer 

 

 18 lade in det i magasinet gick sedan till Siljansnäs med bommen  och sedan 

till Sågen tog in ved 

 

 20 Tog präktig vid magasinet och tog in den i ån  Gick från Leksand till Rätt-

  vik med tärnan sedan till Leksand till Sågen  tog in ved 

 

 21 Gick till Siljansnäs efter en spelflotte och lade den vid Åkerö magasinet 

  sedan ner till Sågen  Gick sedan till Rättvik med Präktig lastade en vangs-

  last tegel åt Sundelin  3.500 

 

 22 Gick från Rättvik med tärnan till Leksand lastade af teglet vid badhuset  

  gick sedan ner till Sågen och lastade en vangslast bräder sedan ner till In-

  sjön och lossade af virket  Gick sedan upp till Sågen  

 

 23 Gick till Siljansnäs för att ta ett flot som har lagt sig för bryggan drog det 

  öfver till Hjortnäs landet gick sedan till Rättvik efter präktig  och till Lek-

  sand sedan till Rättvik med Tärnan  

 

 24 Gick från Rättvik till Leksand till Sågen  lastade en vangslast bräder gick 

  ner till Insjön och lossade lasten gick sedan upp till Noret och tog in ved 

  och sedan till Hjortnäslandet och tog flotet der kl 10 på qvällen  Cirka     

  4.000 timmer 

 

 25 kom fram till Rättvik klockan 1 på dagen gorde fast det vid land gick 

sedan och tog Tärnan och till Leksand 

 

 27 Gick från Leksand till Rättvik med präktig gick sedan till Siljansnäs och 

tog ihop timmer som har gått ut  sedan till Leksand 

 

 28 Tog in ved  gick sedan ner i älfven och tog upp timmer som har gått ner  

  gick sedan till Rättvik med tärnan 

 

 29 gick till Åkernäs och tog in ett flot i magasinet tog sedan Präktig och gick 

  till Leksand gick sedan ner i älfven och drog upp timmer till Sågmagasinet 

 

 30 Tog in ved  Gick sedan till Rättvik med Präktig  

 

 31 Gick till Leksand med Tärnan  tog sedan ihop timmer vid Öfvermo och tog 

  det till Sågmagasinet  tog sedan ut timmer vid hafvande 

 

Sept      1 Gick till Rättvik för att lasta en vang tegel åt Sundelin 3 000  Gick sedan 

     till Leksand med Präktig lastade af teglet vid Noret 

 

 3 Gick till Rättvik med Tärnan tog en bom vid åkernäs och drog till 

Siljansnäs Gick sedan till Leksand  

 

 4 Tog in ved gick sedan till Siljansnäs för att ta ihop timmer var der till qväl-

  len gick sedan till Leksand 



 

 5 Gick till Rättvik med präktig tog Tärnan der och gick till Leksand 

 

 6 Gick till Siljansnäs efter timmer  tog ner ett flot på Cirka 1 500 timmer och 

  lade in det i Åkerömagasinet gick sedan ner till Sågen tog tärnan der och 

  gick ofvanför bron log der till kl 4 på morgonen 

 

 7 Gick till Rättvik med Tärnan och sedan till Leksand  med präktig tog in 

ved 

 

 8 Gick till Siljansnäs och tog ut timmer samt drog ner ett flot på Cirka 4 000 

  timmer och lade in det i Åkerömagasinet  Gick sedan till Rättvik efter tär-

  nan och till Leksand till Sågen 

 

 10 Tog en bom i Åkerömagasinet och drog den till Orssand  gick sedan till 

  Siljansnäs med en bom var sedan der och landränsade till qvällen  gick se-

  dan ner till Sågen 

 

 11 Gick till Rättvik med Präktig  sedan till Siljansnäs tog ett flot der och drog 

  ner det till Åkerömagasinet  Cirka 1000 timmer  log vid vandringen på nat-

  ten 

 

 12 Gick till Siljansnäs med en bom sedan ner till Tunsta efter timmer Cirka 

700 drog upp det till Sågen 

 

 13 Gick till Rättvik med Tärnan  tog Präktig der och gick till Leksand  sedan 

  till Sunsnäs efter ett flot på Cirka 1000 timmer och lade in det i Åkeröma-

  gasinet log vid vandringen på natten 

 

 14 Gick upp i magasinet efter en bom och tog nerom bron sedan ner till Sågen 

  och ordnade med timmer utanför magasinet gick sedan upp till bron efter 

  ett flot och tog ner och lade in det i magasinet  tog sedan in ved  tog sedan 

  ner ett flot till ifrån bron och lade in det i magasinet 

 

 15 Lastade Snickarvirke som skulle till Rättvik gick sedan upp till bron med 

en bom sedan till Hjortnäs efter ett landränsningsflot och drog ner det i 

magasinet vid Åkerö  gick sedan till Rättvik lossade virket  tog sedan 

tärnan och gick till Leksand 

 

 17 Gick till Rättvik med Präktig  tog en vangslast Torfströ åt Karlsten och 

  gick till Leksand till Sågen 

 

 18 Gick sedan ner till och lossade af  sedan upp till Sågen lade in ett flot i ma-

  gasinet  gick upp till bron med bommen och lade den kring timret der till 

  förstärkning  sedan ner till Sågen 

 

 19 Tog in ved Gick sedan till Rättvik med Tärnan och till Leksand med 

Präktig 

 

 20 Gick ner i älfven för att samla ihop timmer 

 

 21 fortsatte att samla timmer kom upp till Sågen och lade in det magasinet 

  gick upp till bron och tog ett flot och drog ner till Sågmagasinet 

 



 22 Gick till Rättvik efter Tärnan och till Leksand  tog sedan in ved 

 

 24 Gick till Rättvik med präktig sedan till Leksand  tog in timmer i magasinet 

  som låg utanför 

 

 25 tog in ved och gorde litet på båten 

 

 26 Arbetade på Sågen gick sedan till Rättvik med Tärnan och sedan till Lek-   

  sand med Präktig 

 

 27, 28 Arbetade vid Sågen 

 

 29 Gick till Hjulbeck med Snickar virke sedan till Rättvik lastade en vang 

  Torfströ på Tärnan sedan till Leksand lossade af lasten vid Noret  för Pung 

  Olofs Räkning  Lastade igen Tärnan  

 

Okt 1 Gick till Rättvik med präktig sedan till Leksand tog in ved 

 

 2 Gick till Rättvik  tog Präktig der och gick till Leksand till Sågen 

 

 3, 4 Arbetade vid Sågen 

 

 5 Gick till Rättvik med Präktig  Log der och lossade af lasten 

 

 6 Gick till Leksand med Präktig  

 

 8 Lastade en vangslast bräder på båten Gick ner till Insjön och lossade af 

  sedan upp till Sågen 

 

 9 tog in ved  arbetade vid Sågen 

 

 10 Gick till Hjulbeck med Snickar virke sedan till Rättvik med Präktig 

 

 11 Lossade af virket gick sedan till Leksand 

 

 12 Tog in ved  lastade virke på båten 

 

 13 fortsatte lasta gick sedan till Insjön  Lossade af virket  gick upp till Sågen 

 

 15 Gick till Rättvik med Präktig sedan till Leksand lastade virke på båten 

 

 16 fortsatte att lasta gick sedan ner till Insjön  Lossade af en del virke log kvar 

  öfver natten 

 

 17 Lossade af det öfriga virket sedan upp till Sågen  lastade Snickarvirke och 

  gick till Hjulbeck sedan till Rättvik tog Präktig der och gick till Leksand 

 

 18 Lastade virke på båten  gick sedan ner till Insjön 

 

 19 Lossade af virket 2 vangnar sedan upp till Sågen  och sedan till Rättvik 

med Präktig 

 

 20 Lossade af lasten gick till Leksand 

 



 22 Lastade virke på båten gick till Insjön  Lossade af 1 vang sedan till Sågen 

 

 23 Tog in ved  arbetade vid Sågen 

 

 24 Gick till Hjulbäck med snickarvirke sedan till Rättvik med Präktig 

 

 25 Lossade af pråmen sedan till Leksand 

 

 26 Arbetade vid Sågen 

 

 27 Tog ner ett flot ifrån färbron till Sågen  

 

 29 Tog in ved  arbetade vid Sågen  

 

 30 Gick till Rättvik med Präktig 

 

 31 Lossade af virket  sedan till Leksand 

 

Nov 1 Tog ner flot ifrån färbron till Sågen 

 

 2 arbetade vid Sågen gick sedan till Rättvik med Präktig 

 

 3 Lossade af lasten gick till Leksand 

 

 5 gick ner till Tibble drog löst Nordsjernan som har kört på grund  Lastade 

  sedan bräder på Pråmen  

 

 6 Gick ner till Insjön lossade af en vang  log kvar öfver natten 

 

 7 Lossade af det öfriga virket sedan upp till Sågen 

 

 8 Tog in ved gick ner till Insjön med en kolskuta sedan till Sågen 

 

 9 Arbetade vid Sågen 

 

 10 Ornade med bommar tog ner ett flot till magasinet 

 

 12      ”         ”        ”       tog in ved 

 

 13 Gick till Hjulbäck med virke sedan till lundbjörken med Präktig och sedan 

  till Rättvik med Snickarvirke  låg der öfver natten 

 

 14 Gick sedan till Leksand till Sågen 

 

 15 Arbetade vid Sågen 

 

 16 Gick till Rättvik med hyflat virke och sedan till Lunbjörken  log der öfver 

  natten 

 

 17 Gick till Leksand Präktig som var lastad med kolstybb lämnade den neran

  för bron 

 

 19 Gick en tur för morabåten till Insjön och upp till Leksand lastade 7 par 

  timmerkälkar vid åkdonsfabriken sedan till Sågen lastade hyflat virke  



 

 20 Gick ner till Insjön och lossade af virket och kälkarna tog sedan en 

kolskuta upp till Sågen för Bergslagets Räkning 

 

 21 Ordnade med bommar och arbetade vid Sågen 

 

 22 Lastade virke på båten 

 

 23 Gick ner till Insjön lossade af virket 1 Wangslast sedan upp till Sågen  

 

 24 Ornade på båten tog in ved 

 

 26 Arbetade vid Sågen  gick sedan ner till Insjön för att hämta taktegel log 

  kvar öfver natten 

 

 27 Lastade takteglet 4.100 gick sedan till Siljansnäs och lossade af på bryggan 

  och sedan ner till Sågen 

 

 28 Lastade virke på båten som skulle till Dufnäs gick sedan ner till Insjön 

  lossade af virket samt började att lasta taktegel 

 

 29 Lastade taktegel som var 6000 tusen  Gick upp till Ullvi och låssade af              

  2.130  Gick upp till Leksand med det öfriga 

 

 30 Gick sedan ner till Sågen och låssade af litet bräder som vi hade kvar  tog 

in ved 

 

Dec 1 Arbetade på båten med rengöring 

 

 3      ”         ”     ”        ”        ” 

 

 4 Gick ner till Insjön med en kolskuta för bergslagets räkning sedan upp till 

  Noret och tog ner en skuta åt Sjöman till Sågmagasinet   Slut 

 

5 Börgade med uppläggningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ångaren Norsbro 1901 

 

April  Första turen gick ner till Insjön med bräder som skulle ner till Rälta  kunde 

 icke komma öfver grundet hvarför Sjöfröken gick ner med dem  prickade 

ut grundet gick sedan upp till Sågen 

 

 Gick ner till Insjön med folk och koppel som skulle länsa in timmer  upp 

till Sågen 

 

April 29 Tog ner ett flot ifrån färbron till Sågen  Gick sedan ner till åsgråda efter 

   flot på 414 timmer tog upp det till Sågen 

 

 30 Gick ner till Rälta med bräder tog ett flot på 661 Timmer och till Sågen  

 

Maj 1 Gick till Rälta tog ett flot der på 702 timmer och bokserade till Sågen 

 

 2 Dito Rälta Sågen 718 timmer  7 timmar  Sedan ner till Gärde och tog ett 

  flot upp till Sågen 

  

 3 Lasta en vangslast bräder och gick till Insjön med sedan ner till Rälta tog 

ett flot der på 715 timmer upp till Sågen  7 timmar 

 

 4 Gick till Öfvermo efter 22 oljefat till Sågen sedan ner till Rälta tog ett flot  

  på 703 timmer och till Sågen 

 

 6 Gick ner till Rälta tog ett flot på 720 timmer och lade det vid Tunsta ofvan 

  för bron sedan ner till Rälta och tog ett till på 685 timmer och till Sågen    

  kl 11 

 

 7 Till Rälta  tog ett flot på 534 timmer tog upp det Sågen 

 

 8 Ner till Rälta tog ett flot på 561 timmer och till Sågen 

 

 9 Gick ner till Insjön och bokserade timmer och lade det vid ????platsen vid 

  åsberget sedan upp till Sågen 

 

 10 Lastade Snickarvirke som skulle till Gagnef tog sedan ett flot vid Rälta på 

  551 timmer och lade det vid Tunsta 

 

 11 Tog ett flot till vid Rälta på 584 timmer och lade det vid Tunsta och sedan 

  ner efter ett till  på 416 timmer tog upp det Sågen 

 

 13 Lastade bräder samt tog en bom gick till Siljansnäs och lossade af en del 

  bräder och sedan till Hjulbäck med bräder sedan till Limon med bommen  

  tog ut  det timmer som var i magasinet Cirka 2000 

 

 14 Tog ett flot vid Silsjans kolhus  Cirka 3000 timmer tog sedan bägge 

flotena till Lunbjörken samt tog ett vid Wasabäcken Cirka 1.500 timmer 

och lade det tillsammans fick klart att gå kl 10.3o f.m.  Gick hela natten 

 

 



 15 Kom fram till Rättvik kl 0 f.m. lade in flotet i Höjaviken  Cirka 7000 

 timmer tog bommen och gick till Ikholmen  och tog en del utaf bommen  

 och lade den omkring timret der gick sedan till Stumsnäs och lade 

bommen utan för viken och tog en famn ved der gick sedan till Ikholmen 

tog flotet der och bokserade det till Höjaviken sedan till Wikarby Sågen 

och lade in ett flot i magasinet  1700 timmer gick sedan till Leksand 

lämnade bommen vid folkparken  

 

 17 Tog in ved  Lastade bräder gick ner till Rälta tog ett flot der på 512 timmer 

  och lämna det vid Tunsta 

 

 18 Gick till Leksand  lastade bräder gick ner till Rälta tog nu 3 flot  500.416. 

  360 och lade dem i Morkalälfven  sedan upp till Sågen 

 

 20 Gick till Öfvermo efter tärnan.  Lastade en vangslast bräder  gick ner till 

  Insjön och lossade af bräderna sedan ner till Tunsta efter ett flot på 551 

  timmer och tog upp det Sågen  sedan till Öfvermo efter Prinsagust 

 

 21 Lastade virke på båten gick till Siljansnäs med virket sedan till Rättvik 

med Tärnan sedan till Stumsnäs  tog ett flot der på Cirka 3000 timmer och 

 bokserade till Wikarbys Sågen gick sedan till Råssarviken  

 

 22 tog ut timret som låg inne i viken 500 timmer och lade det vid udden gick 

  sedan till Leksand med bommar gick sedan till Rättvik med Prinsagust och 

  till Leksand med Tärnan 

 

 23 Gick ner till Insjön och samlade ihop timmer som har gått ikring sjön  upp 

  till Leksand 

 

 24 Lastade virke på båten och gick till Siljansnäs  Låssade af virket och gick 

  till Rättvik med Tärnan sedan till Leksand gick sedan ner i Insjön och 

  samlade ihop timmer 

 

 25 Fortsatte med timmer i Insjön sedan upp till Sågen och sedan till Rättvik  

  Tog Tärnan der och gick till Leksand 

 

 28 Gick till Alviksön med en spelflotte och en bom till Hjulbäck sedan ner till 

  Sågen tog upp en bom till färbron sedan ner till fattiggården på eldsläkning 

  Tog sedan Tärnan och gick till Rättvik och sedan till Hjulbäck efter bom-

  men och till Limån kom dit kl 12 m.n. 

 

 29 Kunde icke taga något timmer för det log på land gick sedan till Leksand 

  med bommen och sedan till Rättvik Tog Tärnan der och gick till Leksand 

 

 30 Tog in ved gick sedan till Sundet tog ett flot der på Cirka 4.000 timmer 

och tog det till Grytnäs sedan ner till Sågen  Lastade takspån på båten tog 

sedan tärnan och en bom lämnade bommen vid Hjulbäck brygga och till 

Rättvik med Tärnan sedan till Hjulbäck  Lossade af takspån och gick till 

Limån med bommen gick hela natten 

 

 31 Tog det timmer som var i ordning Cirka 1.800  det öfriga låg på land  

började att boksera kl 8 e.m. lade in flotet i magasinet  tog bommen och 

gick  till Rättviks brygga 

 



juni   1 Tog bommar och Tärnan och gick till Leksand tog in ved  gick upp till         

bron med en bom sedan ner till Insjön med Prinsagust och sedan ner till 

Tunsta för att se om timret der sedan upp till Sågen 

 

 2 Gick till Rättvik kl 3 e.m. med Tärnan och sedan till Leksand.  Bokserade 

  flot mellan bron och Sågen  

 

 3,4,5 Dito färbron Sågen 

 

 6 Blef färdig med skilningen kl 4 f.m. tog in ved gick sedan till Rättvik med 

  Wega tog Tärnan der och till Leksand 

 

 7 Lastade bräder gick ner till Åsberget Låssade af en del bräder der  gick se-

  dan till Tunsta med de öfriga tog ett flot i Wästanorsviken  på Cirka 300 

  timmer tog upp det till Sågen  tog sedan ner ett flot ifrån färbron till Sågen   

  Lastade Snickarvirke på båten och gick till Fornby med och sedan till Rätt-

  vik med Tärnan 

 

 8 Gick till Leksand med Wega   Lastade sedan bräder på båten och gick till 

  Tunsta med tog sedan ett flot der på Cirka 600 timmer  tog upp det till Så-

  gen 

 

 10 Lastade bräder och Snickarvirke på båten gick sedan ner till Gagnef  

   Lossade af virket tog sedan timmer ofvan för Åsgråda  tog upp det till  

  Tunsta Gick sedan upp till Sågen tog Wega och gick till Rättvik  tog Tär-

  nan der  

 

 11 Och gick till Leksand kom dit kl 3 f.m.  Tog in ved tog ner ett flot ifrån 

  Hafvande till Sågmagasinet  Lastade sedan bräder på båten tog bommar 

  med oss lämnade dom vid Hjortnäslandet och sedan till Fornby  Lossade af 

  virket  gick genom bron men kunde icke komma in i byrviken för det var 

  för grundt vatten 

 

 12 Tog bommarna vid Hjortnäslandet och gick till Trut  lade kvar 40 slanor 

 der gick till Limon med 20 slanor  hjorde fast dem i magasinet   Gick 

sedan till Rättvik tog Wega der och till Leksand tog in ved sedan till 

Rättvik med Tärnan  bokserade Wiktoria till Laknäs sedan till Waverön 

kom dit kl 10 på kvällen 

 

 13 Gick till Trut tog bommen der och gick till Osnäsviken tog ut timret der 

och tog det till Trut  gick sedan till Limoviken efter ett flot  tog 30 timmer 

vid Saltholmen och till Trut  tog litet timmer der samt lade allt tillsammans 

till ett flot fick klart att gå kl 9 kvällen  bokserade sedan till skären fick då 

 motvind så vi måtte gå innanför Waverön med flotet lade fast det vid ön     

 kl 1 natten 

 

 14 Gick sedan till Rossarvik med folk och en bomSedan till Rättvik tog Tär-

  nan der och till Leksand  tog in ved  Lastade bräder på båten tog Wega och 

  gick till Fornby Lossade af virket sedan till Rättvik med Wega  Gick sedan 

  till Rossarvik tog ett flot der kl 10 på kvällen 

 

 

 



 15 Kom fram till Höjaviken kl 10 f.m. lade in flotet der Cirka 1000 timmer  

 Gick till Rättviks brygga för att höra om skutan kunde blifva klar till 

kvällen men kunde icke   Sedan till Höjaviken tog bommen der  Gick till 

Ikholmen tog ett flot der på 42 timmer drog det till Hjulbecks brygga  tog 

bommen till Hjulbecks udd  tog Folket der och timret vid Hjulbäck och till 

Leksand Timret för Sund Räkning 

 

 17 Gick till Hjulbäckudd tog bommen der och gick åfvan för Koholmen tog 

ett flot der och litet timmer vid holmen och bokserade till Waverön och 

lade in det i samma flot som var der förut  gick sedan till Rättvik efter 

Wega och till Leksand  tog in ved  Gick sedan till Rättvik med Tärnan och 

sedan till Waverön 

 

 18 Tog flotet der kl 5 på mårån fick motvind  och måste stanna vid Stumsnäs-

viken kl 1 middag  Började lungna något kl 4  och vi började att varpa   

 senare på kvällen blef det Lungt  kom fram till Wikarby magasinet  

kl 9 em Fick klart 11.30  Cirka 3.500 timmer 

 

 19 Tog bommen med och gick till Hjulbäck  lämnade kvar 20 slanor der tog 

  timret der och bokserade det ofvan för Hjulbäcksudd   Gick sedan till 

  Rättvik tog Tärnan der och till Leksand  tog in ved sedan till Rättvik med 

  Wega gick sedan till Waverön tog ett flot der på Cirka 1.000 timmer och 

  tog till Höjaviken  5 timmars gång natten 

 

 20 Tog bommarna med och gick till Hjulbäck  tog den bom vi lämnade och 

till Hjortnäslandet lämnade bommarna der och gick till Sågen  tog på 

bräder der och gick till Åsberget med tog en spelflotte der och till 

Siljansnäs med tog Sedan ett flot vid Hjortnäslandet på 30 timmer och 

bokserade till Grytnäs  sedan ner till Sågen tog in ved 

 

 21 Gick ner till Tunsta för att se om timret der nerom bron  Gick sedan till 

Åsberget tog ett flot der på 700 timmer och tog upp det till Sågen  Gick 

sedan till Rättvik med Tärnan och till Leksand med Wega sedan ner till 

Morkalälfven och tog ut 2 stördragningsflot som har fastnat på grund   

Gick sedan till Åsberget tog ett flot der på 700 timmer tog upp det till 

Sågen kom dit kl 3 på morgon  

 

 22 Lastade bräder gick till Fornbys med sedan till Rättvik efter tärnan och till 

  Leksand  lämnade igen Tärnan 

 

 25 Tog in ved  gick ner till Åsberget tog ett flot der på 750 timmer  och till 

  Sågen  Gick sedan till Rättvik med Wega  

 

 26 Gick till Hjortnäs tog bommarna der och till Fornby lade fast bommarna 

der vid bryggan sedan ner till Sågen  Gick ner till Åsberget tog ett flot der 

på Cirka 600 timmer  tog upp det till Sågen  

 

 27 Gick till Rättvik med Prinsagust kl 4 på morgon och sedan till Leksand 

med Wega tog ner ett flot ifrån hafvande till nedre enden af magasinet tog 

in ved 

 

 

 



 28 Gick till Waverön kl 4.3o f.m. för att få en spelflotte der men det fanns 

ingen att få der sedan till Siljansnäs och lämnade en dragg och tjätting och 

 koppel  åt folket der sedan till Sågen och sedan till Åsberget tog ett flot 

der på Cirka 800 timmer tog upp det till Sågen  Lastade bräder på båten 

och tog Wega och gick till Fornby  Lossade af bräderna sedan till Rättvik 

tog Prinsagust der och till Leksand kom dit kl 11 på kvällen 

 

 29 Lastade virke på båten som skulle till Borlänge sedan ner till Insjön och 

  Lossade af virket sedan upp till Sågen och sedan till Fornby tog ett flot der  

  och till Grytnäs med sedan till Sågen 

 

Juli 1 Gick till Rättvik med Prinsagust sedan till Leksand med Wega och sedan 

till Åsberget  tog ett flot der Cirka 800 timmer upp till Sågen  

 

 2 Gick ner till Insjön efter en kolskuta som Norsbro skulle låna utaf Bergsla-

 get tog upp den till Sågen tog in ved Tog sedan en bom och gick till 

Fornby med tog ett flot der och gick till Grytnäs samt tog ett flot åt Lind 

Fredrik ner till Sågen en del timmer en del pappersved tog sedan vega och 

till Rättvik  tog Prinsagust der och till Leksand  kl 11 

 

 3 Tog in ved vid noret  Gick sedan ner till Åsberget tog ett flot der på Cirka 

  800 timmer tog upp det till Sågen Gick till Rättvik med Prinsagust 

 

 4 Gick till Leksand med Wega sedan till Siljansnäs tog ett flot der och till 

  Grytnäs med sedan till Sågen 

 

 5 Tog in ved  Gick sedan till Tunsta med bräder tog ett flot på.300 timmer 

 åfvan bron upp till Sågen gick sedan till Rättvik med Wega log kvar der 

tills hon blef loss 

 

 6 tog sedan Wega och Prinsagust och till Leksand  sedan till Fornby tog tim-

 ret som var kvar der och spelflotte lämnade timret vid Grytnäs och gick 

ner till Sågen med spelflotten 

 

 7 Gick till Fornby efter folk och till Prostgården gick tillbaka kl 7 på kvällen 

  och till Sågen 

 

 8 Gick ut en tur på eftermiddagen med Predikanter och folk ner till Insjön 

  och tillbaka 

 

 9 Tog in ved  gick ner till Åsberget för att ta timmer bommen har då gått 

 sönder så vi fick då mycket göra innan vi fick ihop timret tog sedan två 

flot  gick upp till Sågen med ett lite och ett stort  Cirka 1.000 timmer 

 

 10 Tog in ved vid Noret Gick sedan ner till Åsberget tog ett flot der och till 

Sågen Gick sedan till Rättvik med Wega  Gick sedan till Wikarby ångsåg 

 och till Höjaviken tog ett flot der och till Sågen med för Jakobsons 

Räkning Cirka 3.000 timmer 4 timmar kl ½12 natten 

 

 11 Tog in ved Noret gick sedan ner till Sågmasinet tog ut några bommar som 

skulle till Grytnäs  Lastade sedan Plank på båten tog bommarna och gick 

till Grytnäs med och lossade planken vid Finnäs tallen  Gick sedan till 

Rättvik tog Wega der och till Leksand  

 



 12 Lastade Wirke på båten gick ner till Tunsta lossade af Sågspån och ett 

 Fönster der sedan till Rälta lossade plank och bräder och Fönster och dör-

 rar der sedan till Gagnef med det öfriga virket och sedan upp till Sågen 

gick sedan till Rättvik med Wega och sedan till Leksand till Sågen  kl 10 

kvällen 

 

 13 Gick ner till Åsberget tog sista flotet der och till Sågen med gick sedan till 

  Rättvik tog Wega der och till Leksand 

 

 15 Tog in ved gick sedan ner till Åsberget  Samlade ihop 28 timmer der tog 

  bommarna med  Gick sedan till brenäs tog 37 timmer der och sedan till 

  Rönnäsbåthusen fick inte mer än 8 timmer der gick sedan upp till Sågen 

tog   Wega der och gick till Rättvik kom dit kl 11 på kvällen 

 

 16 Gick till Wikarby Sågen tog en spelflotte och en bom der och gick till 

  Öjgaviken tog ett flot der och gick till Sågen med för Jakobsons Räkning     

  5 timmar  sedan till Rättviks brygga tog Wega der och till Leksand 

 

 17 Tog in ved vid Noret gick sedan ner till Tunsta tog ett flot der åfvanför 

  bron på 587 timmer och till Sågen  Lastade litet virke på båten  Gick sedan 

  till Rättvik med Wega och sedan till Fornby med virket sedan till Sågen kl 

  10 på kvällen  

 

 18 Tog in ved  Gick sedan till Tunsta  tog ett flot der ofvanför bron på 720 

  timmer och till Sågen tog sedan en bom och gick till Grytnäs med och lade 

  den omkring timret der till för Stärkning  Gick sedan till Rättvik tog Wega 

  der och gick till Leksand kom dit kl 10 kvällen  

 

 19 Gorde en Profisoris brygga vid Noret   tog in ved sedan till Sågen gick se-

  dan till Rättvik med Wega och sedan till Leksand 

 

 20 Tog in ved vid Noret gick sedan till Tunsta tog ett flot der åfvan för bron 

 på 512 timmer tog upp det till Sågen Gick sedan till Rättvik efter Wega 

och till Leksand 

 

 21 Gick ner till Tunsta på Söndas e.m. kl 4 Flyttade öfver 5 flot på andra 

sidan Elfven Samt tog ett med oss åfvan för bron  Gick sedan upp till 

Sågen 

 

 22 Lasta en vangslast Hyflat virke på Båten gick ner till Insjön Lossade af vir-

  ket gick sedan ner till Tunsta med litet virke tog sedan 4 flot neran för bron 

  tog dem genom bron och gorde fast dom vid magasinet åfvan för bron  

  Gick sedan upp till Sågen tog Wega der och gick till Rättvik kom dit kl 11 

  kvällen 

 

 23 Låg kvar i Rättvik tills Wega blef låss gick sedan till Leksand  

 

 24 Tog in ved vid Noret sedan till Sågen tog litet plank der och gick till 

Tunsta med tog sedan ett flot der åfvan bron och till Sågen med sedan till 

Rättvik med Wega och sedan till Wikarby Ångsåg och lastade 

flyttningssaker åt E Anderson gick sedan till Leksand till Sågen kom dit kl 

11 på kvällen 

 



 25 Gick ner till Tunsta tog ett flot åfvan för bron Cirka  600 timmer och till 

  Sågen Tog in ved vid Noret  Gick sedan till Rättvik tog Wega der och till 

  Leksand 

 

 26 Gick ner till Tunsta tog ett flot der åfvan bron och gick till bunk  Gick se-

  dan ner efter ett till tog sedan dom bägge vid bunk och gick upp till Sågen 

  Gick sedan till Rättvik med Wega 

 

 27 Låg kvar i Rättvik tills Wega blef loss gick sedan till Leksand  

 

 29 Tog in ved vid Noret gick sedan ner till Tunsta tog ett flot der åfvan för 

  bron och till Sågen  Tog sedan Wega och Präktig gick till Stumsnäs med 

  Präktig och till Rättvik med Wega sedan till Wikarby Sågen  

 30 Gick till Öjgaviken tog ett flot der på Cirka 3000 timmer tog det till Sågen 

 för Jakobsons Räkning  4 timmar  gick sedan till Rättviks brygga tog 

Wega der och till Leksand 

 

 31 Tog in ved gick sedan till Morkalälfven  tog ett flot der på Cirka 600 tim-

 mer och tog upp det till Sågen  gick sedan till Rättvik med Wega och 

sedan till Stumsnäs tog Präktig der och till Leksand kom dit kl 1 natten 

 

Aug 1 Tog in ved gick sedan till Grytnäs med folk som skulle ta ut timmer der 

tog en  bom der och gick nerom färbron med  Gick sedan till Rättvik tog 

Wega der och till Leksand Gick sedan till Grytnäs tog ett flot der och tog 

ner till färbron tappade timret genom broöppningen tog sedan ner det till 

Sågen fick  klart kl 12 på natten 

 

 2 Tog in ved  Gick sedan ner till Sågen tog en bom upp till bron gick sedan 

 till Grytnäs var der och tog ut grantimmer gick sedan ner till Sågen tog 

 Wega der och gick till Rättvik gick sedan till Grytnäs tog flotet ner till 

 färbron och tappade genom broöppningen  Sedan ner till Sågen fick klart 

kl 3 på måron  

 

 3 Tog in ved gick sedan till Rättvik tog Wega der och gick till Leksand 

 

 5 Tog in ved  gick sedan ner till Morkarlelfven tog ett flot der och till Sågen 

  Lastade litet bräder på båten tog sedan Wega och gick till Hjulbäck och 

  Lossade af bräderna och sedan till Rättvik låg kvar med båten 

 

 6 Gick till Leksand med Wega sedan till Grytnäs tog ett flot der och lade in 

  det i åkerömagasinet tog sedan ett till och lade in det på samma Ställe tog 

  sedan bommarna nerom färbron 2 broöp  lade ret dom och började tappa i 

  timmer tog ner ett flot till Sågen 

 

 7 Tog in ved bokserade flot mellan färbron och Sågen och till Grytnäs efter 

  ett flot och lade in det i åkerömagasinet tog sedan bommen nerom färbron  

 

 8 Bokserade flot mellan bron och Sågen sedan till Grytnäs tog ett flot der 

och lade in det i åkerömagasinet  Gick sedan ner till Sågen tog Wega och 

gick till Grytnäs  Lossade af litet plank der sedan till Rättvik 

 

 



 9 Gick till Wikarby Sågen tog en bom der och gick till Öjgaviken tog 

timmer der och bokserade till Sågen för Jakobsons Räkning 5 timmar 

sedan till Rättviks brygga tog Wega der och gick till Leksand  

 

 10 Lastade bräder på båten tog en kolskuta och gick ner till Insjön med sedan 

  ner till Rälta  Lossade af en del bräder der sedan till Gagnef med det öfriga 

  bräderna sedan till Morkalälfven tog flot der upp till Sågen kl 9 

 

 12 Gick till Rättvik med Wega låg kvar der till hon blef loss sedan till Lek-

  sand 10 kvällen 

 

 13 Tog in ved  Lastade Plank och bräder på båten Gick till Insjön lossade af 

 planken gick sedan till gråda låssade af bräderna der sedan till 

Morkalälfven tog sista flotet der på 500 timmer och till Sågen 

 

 14 Tog in ved gick sedan till Rättvik med Wega log kvar der tills hon blef 

loss gick sedan till Leksand kom dit kl 11 kvällen 

 

 15 Tog in ved gick ner till Sågen  Lastade litet bräder på båten gick till bunk  

 Lossade af bräderna gick sedan ner till Tunsta tog ett flot der upp till 

Sågen gick sedan till Rättvik med Wega  kl ½ 10 

 

 16 Låg kvar till Wega blef Loss  gick sedan till Leksand tog Wiktoria vid 

  Hjulbeck och till Noret 

 

 17 Tog in ved gick sedan till Sågmagasinet tog ut en kolskuta som har fassnat 

  på grund åt Sjöman en ½ timme  Ordnade med bommar och tog upp till 

  Färbron 

 

 19 Gick till Rättvik med Wega låg kvar der till hon blef Låss gick sedan till 

  Leksand 

 

 20 Tog in ved tog sedan ner flot till Sågen samt flyttade 2 flot öfver ifrån 

  hafvande till Öfvermo landet tog sedan Wega och gick åfvan för färbron 

  med 

 

 21 Gick kl 4 på morgon till Rättvik Sedan till Wikarbys Sågen och till Öjgavi-

 ken tog ett flot der och till Sågen med För Jakobsons Räkning  5 timmar 

 gick sedan till Rättviks brygga och sedan till Leksand med Wega kom dit 

kl 11 kvällen 

 

 22 Tog in ved  gick sedan till Grytnäs tog ett flot der och tog ner det till Fär-

  bron gick sedan ner till Sågen Lastade litet virke på båten tog Wega och 

  gick åfvan för färbron 

 

 23 Gick kl 4 på morgon till Hjulbäck Lossade af virket sedan till Rättvik med 

  Wega och Witoria log kvar tills Wega blef loss 

 

 24 Gick sedan till Leksand  tog in ved 

 

 26 Tog upp ett flot ifrån nedre ändan af magasinet arbetade sedan vid Sågen 

  gick sedan till Rättvik med Wega.  Log kvar tills Wega blef loss 

 



 28 Gick till Leksand med Wega  Tog in ved tog sedan upp ett flot ifrån nedre 

  ändan af magasinet sedan till Rättvik med Wega 

 

 29 Log kvar till Wega blef loss 

 

 30 Gick till Leksand med Wega Lastade bräder på båten gick ner till Insjön  

  Lossade af virket på bryggan för det fanns ingen vang att få sedan till Lek-

  sand tog Wega der och gick till Rättvik kom dit kl 10 e.f. 

 

 31 Lossade af virket gick sedan till Leksand med Wega kom dit kl 10 e.f. 

 

Sept 2 Tog in ved  tog upp ett flot ifrån nedre ändan af magasinet  gick sedan till 

  Rättvik med Wega och Witoria 

 

 3 Låg kvar tills Wega blef loss 

 

 4 Gick till Leksand med Wega och Wiktoria  tog in ved tog upp ett flot ifrån 

  nedre ändan af magasinet  Tog sedan Wega gick ofvanför bron  

 

 5 Gick sedan till Rättvik med Wega låg kvar till Wega blef loss 

 

 6 Gick till Leksand med Wega 

 

 7 Tog in ved tog sedan upp ett flot ifrån nedre ändan af magasinet tog sedan 

  ett vid Öfvermo landet och till magasinet gick sedan ner i älfven och land- 

  ränsade ihop timmer och till Sågen med 

 

 9 Gick till Rättvik med Wega gick sedan till Wikarbysågen efter koppel 

sedan till Rättviks brygga  

 

 10 Gick till Leksand med Wega Tog in ved gick till Sågen tog iland kilkoppel 

  och låskettingar 

 

 11 Tog Wega gick ner till Rälta med hyflat virke och ner till Gagnef med 

hyflat virke sedan upp till Insjön  Lastade 15 fat Fotogen och till Noret 

med 

 

 12 Lossade af Fotogenet  Tog sedan in ved sedan till Sågen lastade knubb tog 

 sedan Wega och gick till Hjulbeck lossade af knubben der sedan till 

Rättvik 

 

 13 log kvar der tills Wega blef loss gick sedan till Leksand 

 

 14 Tog in ved sköt sedan fram ved till bryggan och ornade på båten 

 

 16 Arbetade vid Sågen med gräfning i kanalen Gick sedan till Östhanol med 

  Wega Lastade timmer der till en stuga 

 

 17 Fortsatte med att lasta gick sedan till Mora försökte att komma upp för 

  gråda men det var för lågt vatten gick sedan in till Strand 

 

 18 Lossade af timret vid Strand Gick sedan till Leksand med Wega tog 

Witoria vid  dragnäs och till Hjulbäck 

 



 19 Tog ner ett flot ifrån Öfvermo landet till Sågen  Tog in ved  Lastade bräder 

  på båten 

 

 20 Gick ner till Älfkärn och Lossade af virke samt litet timmer åt Kalsten se-

  dan upp till Sågen 

 

 21 Ornade med bommar tog ner ett flot ifrån Garfveri till Sågen lastade sedan 

  litet virke på båten som skulle till Hjulbäck 

 

 23 Gick till Hjulbäck med virke sedan till Rättvik med Wega låg kvar tills 

Wega blef loss gick sedan till Leksand  

 

 24 Gick upp till Noret med Wega tog in ved gick sedan ner till Insjön med 

  Flyttnings saker åt Ficher  Lossade af sedan till Leksand 

 

 25 Tog ner ett flot ifrån Garfveri till Sågen   Lastade sedan virke på båten och 

  till Grytnäs med sedan till Sågen 

 

 26 Arbetade på båten  Samt tog in ved 

 

 27 Tog ner ett flot ifrån Garfveri ner till Sågen  landränsade sedan ofvan för 

  garfveri  

 

 28 Gick ner till Insjön med virke som skulle ner till Dufnäs  2 Wangslaster  

  Samt litet virke som skulle ner till Gagnef   sedan upp till Sågen 

 

 30 Arbetade vid Sågen med Panrengörning  

 

Okt 1 Gick ner till Insjön efter Flyttnings saker åt Teden och till Leksand tog se-

  dan ut timmer nerom bron 

 

 2 Tog ner ett flot ifrån bron tog sedan i land Skiljebryggorna i magasinet 

 

 3 Arbetade vid Sågen 

 

 4, 5        ”        ”       ” 

 

 7 Tog ner ett flot ifrån färbron till Sågen  tog ner en kolskuta ifrån Noret till 

  Sågen Arbetade sedan vid Sågen  

 

 8 Gick ner till Insjön med en kolskuta lastade 5 tolfter plank vid Insjön åt 

  Sjöman lossade af vid Öfvermo  Tog sedan in ved 

 

 9 Gick ner till Insjön med en kolskuta   Arbetade sedan vid Sågen 

 

 10 Ner till Insjön med en kolskuta Tog sedan in ved  Tog sedan ner ett flot 

  ifrån färbron till Sågen 

 

 11 Gick ner till Insjön med en kolskuta sedan till Rättvik med Wega 

 

 12 Lossade af virket  Gick sedan till Leksand och sedan till Insjön med en flot 

kolskuta och upp till Sågen 

 

 14 Tog in ved Ordnade med bommar och kettingar  



 

 15 Gick till Insjön med en kolskuta sedan till Wikarbyn med Wega och sedan 

  till Lekand 

 

 16 Gick ner till Insjön med en kolskuta  Tog sedan in ved sedan med på Pål-

  ning  

 

 17 Gick ner till Insjön med en kolskuta var sedan med på pålning sedan ner 

  med en skuta till på kvällen 

 

 18 Tog in ved  Gick sedan till Wikarbyn Efter Wega och till Sågen 

 

 19 Gick till Insjön med en kolskuta  Arbetade sedan vid Norsbro med 

ränsning i ån  

 

 21 Tog bräder på båten gick ner till Insjön med en kolskuta lossade af 

bräderna på kajjen der sedan upp till Sågen  Arbetade sedan med rensning 

i ån 

 

 22 Dito  rensning i ån 

 

 23 Gick ner till Insjön med en kolskuta Arbetade sedan i ån samt tog in ved 

 

 24 Arbetade med ribb vid kolningen för att fylla ut 

 

 25 Dito  med ribb   Gick sedan till Rättvik med Wega lossade af litet Snickar

  virke vid Grytnäs 

 

 26 Lossade af en half vang plank hyflat vid Rättvik  Lastade sedan 4 vangnar 

  tegel åt Fisk Lars sedan till Leksand 

 

 28 Börgade med att Lossa af teglet 

 

 29 Fortsatte med teglet  Lossade af det  

 

 30 Gick till Rättvik Wikarbyn med Wega  Wiktoria från Leksand till Laknäs 

  Börjad att lasta Wirke  ½ tum bräder 

 

 31 Fortsatte med att lasta bräder 

 

Nov 1, 2 Dito  Gick sedan till Leksand 

 

 4 Tog in ved  lastade virke på båten 

 

 5 Gick ner till Insjön  Lossade af en vangslast sedan till Tunsta med virke 

och sedan till Insjön tog en kolskuta der åt Sjöman och till Öfvermo med  

 

 6 Gick ner till Rälta med Wega  Lossade af litet virke der sedan till Gagnef  

  med det öfriga virket log kvar öfver natten 

 

 7 Gick upp och lastade ved midt för Rälta åt Kalsten 

 

 8 Fortsatte med att lasta ved gick upp Till Tunsta låg der öfver natten  

 



 9 Gick sedan upp lämnade Wega vid Älftjärn  sedan upp till Sågen  arbetade 

  der med ribb för att fylla ut 

 

 11. 12. 13 Arbetade med ribb 

 

 14 Tog in ved  gick sedan till Mora med 2 Herrar log der öfver natten 

 

 15 Gick från Mora till Leksand sedan ner till älftjärn efter Wega och upp till 

  Sågen  arbetade sedan med ribb 

 

 16 Arbetade med ribb samt drog upp båtar och gorde ren Wega Sågningen 

  Slut 

 

 18 Gick ner till Insjön med en kolskuta gick sedan upp till Noret tog in ved 

 

 19 Arbetade vid Sågen vid kolningen 

 

 20. 21        ”        ”       ”      ”         ” 

 

 22 Gick ner till Insjön med en kolskuta och Wega samt Lossade af 2 

vangslaster ½ tum bräder gick sedan upp till Sågen med en kolskuta och 

Wega 

 

 23 Arbetade på båten med Rengörning 

 

 25 Ner till Insjön med en kolskuta 

 26. 27 Diverse arbete  tog in ved tog in en kolskuta 

 

 28 Gick ner till Insjön med en kolskuta 

 

 29 Gick till Mora med Wega för att lasta plank vid Siljans sågen  log der 

öfver natten 

 

 30 Från Mora till Leksand  

 

Dec 2 Gick ner till Insjön efter en kolskuta och till Sågen med  

 

 3 Började uppläggningen  

 

 

 

  Borrade om hylsan i Januari 1902 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ångaren Norsbro 1902 

 

April  28 Gick ner till Insjön med virke som skulle till Bårlänge gick upp till älfkärn 

  tog ett flot der på Cirka 300 timmer och till Sågen 

 

Maj 1 Gick till Öfvermo efter 20 fat olja  3 talg  

 

 6 Gick ner till Insjön med Wega lossade af 2 vangnar hyflat virke som skulle 

  till Borlänge sedan upp till Sågen 

 

 9 Lastade bakbräder på båten gick ner till Insjön prikade ut grundet  sedan 

till Tunsta lossade af litet bräder der och sedan till Rälta med de öfriga 

bräder-  na  sedan upp till Sågen 

 

 12 Lastade bräder på båten som skulle till Ål kilen  gick ner till Rälta lossade 

af bräderna Tog sedan ett flot på 785 timmer upp till Sågen   7 timmar 

 

 13 Lastade Snickarvirke på båten gick ner till Rälta lossade af en del virke der 

 sedan till Gagnef med det öfriga tog ett flot vid Rälta på 720 timmer och 

till Sågen med 

 

 14 Gick ner till Rälta tog ett flot der på 735 timmer upp till Sågen med  

 

 15 Lastade plank bräder och snickarvirke på båten  Gick ner till Gagnef lossa-

  de af virket sedan till Rälta med fönster  log der öfver natten 

 

 16 Tog ett flot åfvan för åsgråda och till Sågen med 614 timmer 

 

 17 Gick ner till Bersviken bommade in timret som var der gick sedan till 

  Tunsta  Lossade af virket kunde icke taga flotet som var der för det låg på 

  grund gick upp till Sågen  

 

 20 Gick ner till Hälgån med bräder tog sedan timret vid bersviken 85 timmer 

  och till Sågen med 

 

 21 Lastade virke på båten gick ner till Hälgån med spik och en båt sedan ner 

  till Ål kilen med virke tog sedan ett flot åfvan för åsgråda på 807 timmer 

  upp till Sågen med 

 

 22 Gick ner till Insjön med Wega och sedan nerom Tunsta bro tog ut 31 tim-

  mer tog upp det till bron drog upp det på flotet der tog sedan ut 20 timmer 

  vid bron och drog dom på samma flot  Tog sedan flotet och gick upp till 

  Hällviken med 652 timmer sedan ner efter Wega tog sedan både flot och 

  Wega upp till Sågen 

 

 23 Gick ner till Åsgråda tog ett flot der på 754 timmer och till Sågen med 

 

 24 Tog bommarna med och gick till Hjortnäs tog ut timret der som log på 

land 460 timmer och tog ner det till Åkerö magasinet  

 

 25 Söndag  Tog bommar med och gick till Ickholmen tog ut timret Cirka 

  5.500 timmer börgade att boksera kl ½ 7 på kvällen 

 



 26 Kom fram till Åkerö magasinet kl 1 e.f. lade in timret i magasinet tog 

bommarna och gick nerom bron bokserade sedan flot ifrån färbron till 

Sågen 

 

 27 Tog in ved gick sedan ner till åsgråda tog ett flot der på 514 timmer och till 

  Sågen med 

 

 28 Gick till Sundet med bommar sedan ner till Sågen lastade virke på båten 

  gick ner till Tunsta lossade virket  Tog sedan sista flotet åfvan för åsgrada 

  546 timmer och till Sågen sedan till Rättvik med Wega 

 

 29 Kunde inte lossa af virket för det blåste stark sydvästlig vind börgade att 

  lossa på kvällen och natten  

 

 30 Gick från Rättvik kl 4 på morgon med Wega sedan ner till Insjön med We-

  ga och sedan ner till Hälgån  tog ett flot der och till Sågen med sedan ner 

  till Insjön efter Wega och till Sågen  

 

 31 Tog bommar och gick till vasabäcken tog ett flot der på 851 timmer sedan 

  till Trut tog ett der på 300.  20.  Sedan till koholmen tog ett der på 300. 

  och sedan innanför vaverön ett på 400 fick klart kl 11 på kvällen och bör-

  gade boksera  

 

Juni 1 kom fram till grytnäs kl 6 på morgon gick sedan ner till Sågen 

 

 2 Tog in ved  gick sedan till Rättvik med Wega och sedan till Stumsnäs med 

  Snickarvirke sedan till Rossaviken för att se om veden och ett flot men det 

  fans inte något flot der sedan till Wikarby sågen fick der veta att flotet var 

  vid  Iholmen gick dit för att se om vi kunde taga det men det låg på land 

  sedan till Rättviks brygga 

 

 3 Gick till Leksand med Wega sedan till Siljansnäs med Wega för att lasta 

 ved gick sedan till Grytnäs tog flotet der och lade in det i åkerö magasinet 

tog bommen gick nerom bron tappade i timret der och tog ner det till 

Sågen 

 

 4 Gick till Siljansnäs in i alfviken tog ut timmer der och bokserade det till 

   Sunsnäs Gick sedan till Almån tog Wega och till Leksand 

 

 5 Lastade virke på båten gick ner till Tunsta lossade af en del virke der sedan 

  till Insjön med litet bräder och sedan till älgån med bräder tog ett flot der 

  och till Sågen med 

 

 6 Lastade hyflat virke på båten och en vangslast som skulle till borlänge gick 

  ner till Insjön lossade af virket gick sedan till älgån tog ett flot der och till 

  Sågen med  Tog sedan en bom och gick till Sundet med 

 

 7 Lastade bräder på båten gick ner till älgån lossade af bräderna bokserade 

  sedan flot nere i Insjön sedan upp till Sågen 

 

 9 Tom bommar med och gick till Osnäs tog ett flot der på 2000 tusen timmer 

  börgade att boksera kl 1 e.f. kom fram till Grytnäs kl 2 på natten 

 



 10 Gick ner till Sågen tog in ved gick sedan till Grytnäs tog flotet der och lade 

  in det i åkerömagasinet tog sedan ner det till Sågen gick sedan till Sundet 

  Tog ett flot der och lade in det vid åkerömagasinet bokserade sedan flot 

  mellan färbron och Sågen 

 

 11 Fick klart kl 4 på mårgon  Ordnade sedan med bommar gick sedan till 

  Rättvik ned Wega och till Leksand med  ??? 

 

 12 Gick ner till Insjön med litet bräder sedan ner till Hälgån tog ett flot der 

och till Sågen med gick sedan till Rättvik tog Wega der och till Leksand 

 

 13 Tog in ved gick sedan till Sunsnäs tog ett flot der och drog det till grytnäs 

  sedan ner till Sågen tog Wega och gick till Rättvik 

 

 14 Gick från Rättvik till Sundet tog ut timret der och drog det till åkerömaga

  sinet Gick sedan till Rättvik  tog Wega der och gick till Leksand 

 

 15 Söndag  Gick till Insjön med Wega tog folk der och till Leksand sedan ner 

  till Insjön igen med folket sedan upp till Sågen  

 

 16 Tog in ved gick sedan till Siljansnäs med Prinsagust lossade af bräder der 

  vid bryggan sedan till Almmo med Prinsagust och sedan till Sågen  Gick 

  sedan till Rättvik med Wega 

 

 17 Gick till Stumsnäs och lastade hakskaft sedan till Rättviks brygga gick från 

 Rättvik på kvällen gick in till almo och tog Prinsagust och till Leksand  

kom dit kl ½ 12 på natten 

 

 18 Lastade virke på båten gick ner till älgån  Lossade af virket tog ett flot der 

  och till Sågen med  sedan till Rättvik med Wega    10 

 

 19 Låg kvar tills Wega blef loss gick sedan till Leksand 

 

 20 Gick ner till Insjön  bokserade flot tillsammans tog sedan ett flot upp till 

  Sågen gick sedan till Rättvik med Wega 

 

 21 Log kvar tills Wega blev loss gick sedan till Leksand  

 

 23 Lastade plank på båten gick ner till Insjön lossade af planken en vangslast 

  gick sedan upp till Sågen 

 

 25 Gick ner till Åsberget tog ett flot der och till Sågen med sedan till Rättvik 

  med Wega och sedan till Orsa med 2 Sjuka fruntimmer kom dit kl 1 på 

  natten 

 

 26 Gick från Orsa till Rättvik tog Wega der och till Leksand 

 

 27 Tog in ved  lastade bräder på båten tog en bom och gick till grytnäs med 

 sedan till sunsnäs med bräderna och sedan till Grytnäs tog ut timret der 

som log på land sedan ner till Sågen gick sedan till Rättvik med Wega 

 

 28 Låg kvar tills Wega blef loss gick sedan till Leksand till Sågen 

 

 



 

  Frånvarande till den 7 juli 

 
  Den 26 juni 1902 födde Hedbys Lars hustru Kerstin en dotter som fick namnet Hedbys 

  Anna Kristina Larsdotter.  Lördagen den 28 juni eldhärjades stora delar av Noret, bl  a 

  Hedbys Lars fastighet.  Hustrun och den nyfödda dottern räddades av  tillskyndande och 

  fördes ner på s/s Rättvik vid ångbåtskajen  tillsammans med de två äldre barnen  Karin 

  (född 1890), Johan (född 1891) och Lars (född 1894).   Hedbys Lars hade troligtvis 

  ingen aning om den nyfödda  dottern när han närmade sig hemmahamnen den 28 juni.  

  Inte heller den svåra  brandkatastrofen kände han till  när han (förmodligen  på kvällen 

  den 28 juni)  med båten kom nerför älven och fick se sitt bostadshus liksom en mängd 

  andra byggnader ödelagda och inte hade en aning om familjens öde. 

 

Juli 7 Gick ner till Insjön med Wega sedan till brenäs  Lossade af bräder der tog 

  sedan ett flot och Wega och till Sågen 

 

 8 Gick till Grytnäs  tog ett flot der och tog ner det i Åkerömagasinet  tog 

  sedan ett till vid åkerölandet och lade in det i magasinet gick sedan ner till 

  Sågen efter bommar och till bron med  bokserade sedan flot ner till Sågen 

 

 9 Gick till Rossaviken efter vedskutan och till ångbåtsbryggan med  Sedan 

  ner till Sågen  lastade bräder plank och snickarvirke på båten och gick till 

  Tunsta lossade af  log der öfver natten 

 

 10 gick ner till Ål kilen med virke sedan till Tunsta tog ett flot der och till Så-

  gen med sedan till Rättvik med Wega 

 

 11 Log kvar tills Wega blef loss gick sedan till Leksand med Wega och 

Präktig  tog in ved 

 

 12 Lastade virke på båten gick ner till Insjön lossade af lasten en vangslast 

gick sedan till Sågen 

 

 14 Lastade virke på båten gick ner till Gagnef lossade af der gick sedan upp 

till Sågen och sedan till Rättvik med Wega 

 

 15 Låg kvar tills Wega blef loss gick sedan till Leksand tog ner ett flot ifrån 

  hafvande till Sågmagasinet 

 

 16 Tog en bom och gick upp till färbron med gick sedan till åkerölandet tog 

ett flot der och lade in det i magasinet sedan ner till Sågen tog upp en skuta 

till ångbåtsbryggan åt Sjöman sedan till Sågen 

 

 17 Lastade virke på båten gick ner till tunsta lossade af virket sedan upp till 

  Sågen sedan till Rättvik med Wega 

 

 18 Låg kvar tills Wega blef loss gick sedan till Leksand 

 

 19 War vid bron och flåttade samt tog ner timret till Sågmagasinet 

 

 21 Arbetade vid Sågen  gick till Rättvik med Wega  

 

 22 Log kvar tills Wega blef loss  gick sedan till Leksand 

 

 23 Arbetade vid Sågen samt lade ut en bom vid bron gick sedan till Rättvik 

  med Wega 



 

 24 Låg kvar tills Wega blef loss gick sedan till Leksand tog ett flot ifrån fär-

  bron 

 25 Tog in ved samt sköt ned ved till bryggan gick sedan till Rättvik med 

Wega 

 

 26 Log kvar tills Wega blef loss gick sedan till Leksand 

 

 28 Ordnade med bommar samt bytte ut bommarna i magasinet  Lastade litet 

 29 bräder på båten gick sedan till Fornbybryggan och Hjulbeck lossade af  se-

  dan till Rättvik med Wega 

 

 30 Låg kvar tills Wega blef loss gick sedan till Leksand 

 

 31 Tog in ved samt sköt ner ved till bryggan gick sedan till Rättvik med Wega 

 

Aug 1, 2 Log kvar tills Wega blef loss gick sedan till Leksand  Tog in ved samt sköt 

  ner ved till bryggan 

 

 4 Gick till Rättvik med Wega 

 

 5 Log kvar tills Wega blef loss  gick sedan till Leksand lastade virke på 

båten gick ner till Tunsta log der öfver natten  

 

 6 Lossade af virket gick sedan till Sågen  Tog in ved lastade virke på båten 

 

 7 Gick ner till Insjön  lossade af virket på bryggan för det fanns ingen vang 

  sedan upp till Sågen och sedan till Rättvik med Wega 

 

 8 Log kvar tills Wega blef loss 

 

 9 Gick till Leksand med Wega sedan till Barkdal tog 9 timmer der och till 

  Sågen med 

 

 11 Tog in ved arbetade vid Sågen 

 

 12 Gick till Rättvik med Wega  Lossade af lasten 

 

 13 Gick till Ickholmen Lastade 23 famnar ved åt Olshans Per och till Leksand 

 

 14 Lossade af ved vid Noret 

 

 15 Lossade färdigt med veden  

 

 17 Lusttur till Limon med Frälsningsarmén 

 

 18 Tog in ved  arbetade vid Sågen 

 

 19 Lastade virke på båten gick ner till Insjön Lossade af  sedan till Sågen 

 

 20 Arbetade vid Sågen 

 

 21 Lastade virke på båten gick ner till Brenäs lossade af virket sedan till 

Sågen 



 

 22 Arbetade vid Sågen 

 

 23 Arbetade vid Sågen  gick upp till Noret med båten på kvällen 

 

 24 Lusttur till Djura med missionsföreningen 

 

 25 Tog in ved  gick sedan till Rättvik med Wega 

 

 26 Låg kvar tills Wega blef loss 

 

 27 Gick till Leksand med Wega tog in ved 

 

 28 Lastade virke på båten som skulle till Bårlänge en vangslast gick ner till 

  Insjön lossade af virket sedan till Sågen 

 

 29 Gick till Rättvik med Wega 

 

 30 Lossade af  gick sedan till Leksand 

 

Sept 1 Lastade virke på båten gick ner till Tunsta lossade af litet der sedan till 

  Rälta lossade af en del der och sedan till Gråda lossade af der och till Gag-

  nef  med det öfriga  tog sedan ett flot vid tunsta och till Sågen med  

 

 2 Gick till Rättvik med Wega 

 

 3 Låg kvar tills Wega blef loss 

 

 4 Gick till Leksand med Wega   lastade virke på båten  gick ner till Insjön  

  Lossade af  sedan upp till Sågen  

 

 5 Gick till Rättvik med Wega 

 

 6 Lossade af gick sedan till Leksand 

 

 8 Gick till Grytnäs med virke ett stördragningsflot sedan till Sågen tog in 

ved 

 

 9 Gick till Rättvik med Wega  

 

 10 Lossade af virket gick till Leksand 

 

 11 Lastade virke på båten gick till Insjön Lossad af virket sedan till Sågen 

 

 12 Gick till Rättvik med Wega 

 

 13 Lossade af gick till Leksand 

 

 14 

  

 15 Tog in ved samt sköt ned ved till bryggan 

 

 16 Gick till Rättvik med Wega 

 



 17 Låg der och lossade af  

 

 18 Gick till Leksand med Wega 

 

 19 Arbetade vid Sågen  gick till Rättvik med Wega 

 

 20 Lossade af gick till Leksand  slut med utlastningen 

 

 22 Lastade virke på båten gick till Insjön Lossade af gick upp till Sågen 

 

 23 Gick till Byrviken och lastade Sten 

 

 24 Lastade full last  gick till Noret 

 

 25 Lossade af  gick till Byrviken 

 

 26 Lastade gick till Noret 

 

 27 Lossade af 

 

 29 Gick till Byrviken och Börgade att lasta  

 

 30 gick till Noret lossade af  slut med stenfrakt 

 

Okt 1 Gick ner till Sågen  tog in ved  lastade bräder på Wega 

 

 2 Gick ner till Insjön med Wega  lossade af sedan upp till Sågen 

 

 3 Gick till trut  lastade ved der 

 

 4 lastade färdigt gick till Sågen 

 

 6 fritt 

 

 7 Gick till Stumsnäs med  Disponänten sedan till Sågen  

 

 8 Lossade af ved vid Sågen  

 

 9 Dito ved  och gorde ren Wega 

 

 10 Var vid Sundet  tog ut några stockar der och till Sågen med 

 

 11 Arbetade vid Sågen 

 

 13 Gick till Lunbjörken för att lasta ved   Byggde ställning  måste frakta ut i 

  Roddbåt  

 

 14 börgade lasta  tog på 16 famnar  

 

 15 fortsatte  tog på 15 famnar  

 

 16 Tog in ställningen kunde inte gå för snötjocka log der i 6 timmar  gick 

  sedan till Leksand  

 



 17 Lossade af 15 famnar ved vid Noret  

 

 18 gick ner till älftjärn  lossade af det öfriga der sedan till Sågen  

 

 20, 21, 22 Arbetade vid Sågen 

 23, 24, 25 

 

 27 Lastade virke på båten 

 

 28 Gick ner till Tunsta  lossade af sedan till Sågen 

 

 29-31 Arbetade vid Sågen 

 

Nov 1-12 Arbetade vid Sågen 

 

 13 Gick ner till åsberget efter Prinsagust och till Noret med för Bröms Nils 

  räkning  2½ timmar 

 

 14.15. Arbetade på båten med skrapning 

 

 17          ”     ”      ”       ”         ”         Gick ner till åsberget efter Prinsagust för 

  Bröms Nils räkning  2½ tim 

 

 19.20.21 Arbetade på båten 

 

 22 Gick till Mora efter Handelsresande och till Leksand 

 

 24 Gick till Mora med timmerhuggare och Proviant 

 

 25 Lossade af  gick till Leksand  Arbetade på båten med skrapning och mål-

  ning   

 

Dec 2 Börgade med uppläggning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ångaren Norsbro 1903 

 

April  8 Första turen gick ner till älftjern efter timmer  Cirka 400 och upp till 

   Sågen med 

 

 9 gick ner till Insjön med Wega och lossade af 3 vangnar bräder och plank   

  upp till Sågen 

 

 14 Gick ner till älftjern efter timmer  400 och till Sågen med  

 

 15 Gick ner till Hälla efter timmer och till Sågen med 

 

 16 Ornade med bommar och lade ut magasins bommen 

 

 17 Gick ner till Hälla efter timmer och till Sågen med  

 

 18 Tog bommen med och gick till Ickholmen tog ut det timmer var flott  

Cirka 2000  timmer  börgade sedan att boksera gick hela natten 

 

 19 kom fram till Leksand kl 7 på morgon  

 

 20 Gick ner till Insjön med Wega och sedan till Rälta med bakbräder och 

sedan till Insjön tog Wega upp till Sågen  Tog sedan ner ett flot ifrån 

färbron 

 

 21 gick upp till Färbron flottade genom timret der och tog ner det till Sågen 

  tog in ved tog bommar och gick till Färnäs 

 

 22 Kunde icke taga timret der för det låg på land och för långgrundt  tog 

sedan ut 110 timmer litet neranför och gick till Garsås samt tog en 

spelflotte och en bom åt Siljans sågen tog ut timret vid garsås gick till 

garsåsviken låg der öfver natten 

 

 23 Gick till Stumsnäsviken tog ut 101 timmer der gick sedan till Hjortnäs 

  kunde icke taga timret för det var för långgrundt  gick sedan ner till maga-

  sinet och lade in timret der sedan ner till Sågen 

 

 24 Tog in ved  lastade bakbräder på båten gick till Tunsta lossade af bräderna 

  sedan ner till Bäcka tog ett flot der på 554 timmer och gick upp till Sågen 

  med  

 

 25 Gick ner till Rälta tog ett flot der på 367 timmer tog sedan ett vid Bäcka på 

  201 timmer upp till Sågen med 

 

 27 Gick till Rättvik med Wega sedan till Ikholmen tog ut timmer der fortsatte 

 28 med timmer gick derifrån kl 8 m.m. bokserade till tjuguholmen lämnade 

  flotet åt Elfdalen gick sedan till Rättvik efter Wega tog sedan flotet och 

  gick ner lade det i magasinet  gick ner till Sågen med Wega 

 

 29 Gick upp till bron med bommar tog genom timret och till Sågen med sedan 

  upp till magasinet for att dra bakläns  sedan ner till vandringen 

 

 30 Gick ner till Rälta med bräder och spik tog sedan ett flot vid bäcka på 584 

  och till Sågen med  



 

Maj 1 Bokserade flot mellan bron och Sågen 

 2 Dito                    ”          ”     ”       ” 

 

 4 Gick ner till Rälta med Snickarvirke tog ett flot der på 566 timmer och till 

  Sågen med 

 

 5 Gick ner till Rälta  tog ett flot der på 522 timmer och till Sågen med 

 

 6 Gick till Öfvermo tog ut 66 timmer der och till Sågen med tog sedan Wega 

  och gick till Insjön med sedan ner till Rälta tog ett flot der på 200 timmer 

  gick ofvan för åsgråda med flotet gick sedan nerom grådan  

 

 7 Tog ett flot der på 280 timmer tog sedan begge två  sedan till Insjön tog 

  Wega der och till sågen gick sedan till Wästanvik tog ett flot der på 200 

  timmer och tog det i magasinet tog sedan ner det till Sågmagasinet  

 

 8 Gick ner till Tunst med bräder sedan upp till Sågen tog in ved  tog sedan 

  bommar och gick till Trut börgade att samla timmer der gick till Waverön 

  till kvällen   

 

 9 fortsatte med timmer ända till Hjulbeck sedan efter Hjortnäs landet till kl 

  11.3o 

 

 10 tog det öfriga timret gick till grytnäs lade fast flotet der Cirka 2000 timmer 

  sedan till Sågen  

 

 11 Gick ner till Tunsta med bräder och spik tog ett flot der och till Sågen med 

  tog sedan bommar och Wega och gick till Rättvik 

 

 12 Gick sedan till Ikholmen lämnade bommarna der sedan till Stumsnäs tog 

ett stördragningsflot der åt Ljuvas Carl och till Leksand med gick sedan till 

 Rättvik efter Wega 

 

 13 tog bräder och en bom  gick ner till hälla med bommen sedan till bersviken 

  med bräder och spik sedan till Rönneskvarn med de öfriga bräderna sedan 

  till hälgån tog 2 flot der och till Sågen med 

 

 14 Gick ner till bersviken tog ett flot der och till Rönnesbåthuset med sedan 

till hälla tog timret der  Cirka 800 och till sågen med 

 

 15 Gick ner till Tunsta tog ett flot der och till Sågen med gick sedan till Rätt-

  vik med Wega och sedan till Stumsnäs 

 

 16 Gick upp till Rossarviken för att se om veden sedan till Ikholmen  tog till-

  sammans timret der lade fast flotet der vid land gick sedan till färnäs tog 

  timret der 563 och börgade att boksera på kvällen  gick hela natten 

 

 17 Kom fram till Ikholmen kl 8 f.m. lämnade timret gick till Rättvik tog 

Wega der och gick till Leksand 

 

 18 Tog in ved  gick ner till Rönnäsbåthus tog ett flot der på 400 timmer och 

  till Sågen med sedan till Rättvik med Wega och sedan till Ikholmen tog 



  flotet der Cirka 4.000  gick hela natten kom fram till Grytnäs kl 1 e.m. 14 

  timmars gång gick sedan till Rättvik efter Wega och till Sågen 

 

 19 Gick till Öfvermo efter Prinsagust och till Sågen  tog sedan upp ett Stör-

  dragningsflot och lade det in i magasinet sedan ner till Tunsta tog ett flot 

  der och till Sågen med gick sedan upp till Sundet tog 2 flot der och lade 

  dem Magasinet 

 

 20 Flyttade   (troligen flyttade familjen in i det nya bostadshus som byggts efter branden

                     den 28 juni 1902) 
 

 21 gick upp till färbron  tappade genom timret der och ner till Sågen med det 

  sedan ner till Insjön med Prinsagust och sedan till Rättvik med Wega och 

  sedan till alviken 

 

 22 Tog ett flot der på 3000 timmer och tog det till Sunsnäs innanför bron  

  Gick sedan till Rättvik lastade torfströ sedan till Leksand med Wega 

 

 23 Gick till Grytnäs efter bommar och till färbron med  

 

 24 War vid bron och flottade samt tog ner flot till Sågen 

 

 25 Gick ner till Insjön med bräder  tog Prinsagust der och ett stördragnings-

 flott vid Rönnäs gick upp till Sågen tog sedan ett flot vid bron och till 

Sågen gick sedan till Rättvik med Wega och en bom och sedan till 

Lunbjörken 

 

 26 Tog ett flot der på 400 timmer och gick till Osnäs viken lade tillsammans  

  Timret der och gick till koholmmen lade fast det vid land gick sedan till 

  Rättvik efter Wega och till Leksand  

 

 28 Gick ner till Brenäs tog ett flot der på 620 timmer och till Sågen med 

sedan ner efter ett till och till Sågen med  

 

 29 Gick till Insjön med Prinsagust sedan upp till färbron bokserade flot ner till 

  Sågen gick till Rättvik med Wega på kvällen drog ut kronan vid laknäs och 

  tillbaka till Leksand 

 

 30 Bokserade flot ner till Sågen gick till Rättvik efter Wega och till Sågen 

med 

 

 31 Pingstdagen   Gick en tur till Siljansnäs med Söndas skolbarn och till baka 

 

Juni 2 Gick ner till Rönnäskvarn tog ett flot der på 648 timmer och till Sågen med 

  sedan ner till Tunsta tog ett der på 600 och till Sågen 

 

 3 Gick ner till Dimgården tog ett flot der på 355 timmer och till Sågen lade 

in ett flot i magasinet sedan till Rättvik med Wega och sedan till koholmen 

för att ta timret der men flotet var sönder  

 

 4 Gick till Leksand efter en bom och till koholmen tog ihop timret der och 

  bokserade det till Sunsnäs gick in i byrviken tog ut ett flot der till bron 

 

 5 Sedan till Rättvik efter Wega och till Leksand sedan till Insjön med Prinsa-

  gust och ner till tunsta tog ett flot der på 584 timmer och till Sågen med  



 

 6 Lastade virke på båten och gick till Siljansnäs var der och hjelpte till med 

  timmer der vid bron  sedan till Leksand 

 

 7 Gick till Rättvik på kvällen med Wega  

 

 8 Gick till Leksand med Wega och sedan till Sunsnäs  tog ett flot der på 

3000 timmer och till Grytnäs med ordnade ett till på 500 och till Grytnäs  

 

 9 Gick ner till Åsberget tog ett flot der på 604 och till Sågen med lade in 2 

  stördragningsflot i magasinet sedan till Rättvik med Wega 

 

 10 Gick till Leksand med Wega sedan ner med Prinsagust till Insjön och till 

  Tunsta tog ett flot der på 613 timmer och till Sågen med 

 

 11 Gick ner till Åsberget tog ett flot der och Prinsagust vid Insjön och till Så-

  gen Lastade plank på båten och till bron med  

 

 12 Gick ner till Insjön tog ett flot der och till Sågen med  sedan ner till Insjön 

  med Prinsagust och sedan till Rättvik med Wega 

 

 13 Log kvar tills Wega blef loss sedan till Leksand 

 

 15 Tog in Stördragnings flot i magasinet  

 

 16 Gick till Grytnäs och tog ut timmer der sedan till Rättvik med Wega 

 

 17 Log kvar till Wega blef loss sedan till Leksand 

 

 18 War vid Grytnäs och tog ut timmer från land  

 

 19 Tog upp Stördragningsflot och lade in magasinet och tog sönder  sedan till 

  Rättvik med Wega  

 

 20 Log kvar tills Wega blef loss sedan till Leksand  

 

 22 Gick ner till Insjön med Wega och ner till Tunsta med bräder och sedan till 

  Insjön Lossade af Wega sedan till Sågen 

 

 23 Tog in ved och ordnade på båten gick genom bron och lade till vid vand-

  ringen 

 

 24 Lusttur  gick till Rättvik med Wega tog folk der och gick till Sollerön 

  sedan till gesunda tog folket der och till Rättvik  m.natt 

 

 25 sedan till Leksand  tog in ved 

 

 26 Tog upp ett stördragningsflot och lade in det i magasinet gick till Rättvik 

  med Wega log kvar tills Wega blef loss 

 

 27 Gick till Leksand med Wega sedan till Insjön med Prinsagust lossade af 

två vangnar sedan upp till Sågen 

 

 28 Lustur till Limon med Frälsningsarmén  



 

 29 Tog in ved och ordnade på båten 

 

 30 gick till grytnäs och tog ut timmer från land  gick sedan till Rättvik med 

  Wega 

 

Juli 1 Log kvar tills Wega blef loss  sedan till Leksand 

 

 2 Gick ner till Insjön med Wega lossade af virket sedan till Sågen 

 

 3 Arbetade vid Sågen  gick sedan till Grytnäs tog ett flot der och lade in det i 

  magasinet drog sedan flot mellan bron och Sågen hela natten 

 

 4 Gick till Insjön med Wega lossade af virket  lämnade Wega der åt Bersla-

  get 

 

 5 Lustur till Mora med Sågverks folket 

 

 6 Gick ner till Tunsta tog ett flot der och till Sågen med 

 

 7 Dito till Tunsta 

 

 8 Gick ner till Insjön med Wega lossade af sedan upp till Sågen 

 

 9 Tog in timmer i magasinet samt tog upp bommar till bron 

 

 10 Gick till Grytnäs tog ett flot der och tog ner det till magasinet sedan till 

  grytnäs tog ut timret som låg på land der sedan till Sågen  

 

 11 Gick ner till Insjön med Wega  lossade af 1 vang sedan upp till Sågen 

 

 13 arbetade vid Sågen 

 

 14 Gick till Insjön med Wega lossade af sedan upp till Sågen 

 

 15 Landränsade i magasinet samt var till Grytnäs 

 

 16  

 

 17 Gick till Grytnäs tog flotet der och lade det i magasinet tog det sedan 

  nerom bron och till Sågen sedan till Insjön med Prinsagust och sedan till 

  Rättvik med Wega  

 

 18 Log kvar till Wega blef loss sedan till Leksand 

 

 20 Gick ner till Insjön med en vangslast virke  

 

 21 Lade in flot i magasinet sedan till Insjön med Prinsagust och sedan till 

  Rättvik med Wega  

 

 22 Log kvar tills Wega blef loss sedan till Leksand 

 

 23 arbetade vid sågen i magasinet 

 



 24 Gick ner till Insjön med en vangslast virke på båten sedan till Rättvik med 

  Wega 

 

 25 Log kvar tills Wega blef loss lastade sedan en vangslast torfströ åt gästis 

  och till Leksand 

 

 27 Lade in ett flot i magasinet ofvan bron och tog det ner till Sågen 

 

 28 Gick ner till Insjön med Prinsagust och sedan till Rättvik med Wega 

 

 29 Log kvar tills Wega blef loss sedan till Leksand  

 

 30. 31 Tog in timmer och landränsade i magasinet  Sedan till Rättvik med Wega 

 

Aug 1 Log kvar tills Wega blef loss sedan till Leksand 

 

 3 Tog in timmer i magasinet  

 

 4 tog ner ett flot till magasinet lastade en vangslast bräder och gick ner till 

  Insjön med Prinsagust sedan till Rättvik med Wega 

 

 5 Log kvar tills Wega blef loss sedan till Leksand 

 

 6 Ordnade med bommar 

 

 7 Arbetade vid Sågen sedan till Rättvik med Wega 

 

 8 Log kvar tills Wega blef loss sedan till Leksand tog ner ett flot ifrån 

färbron till Sågen 

 

 10 Arbetade vid Sågen lastade virke på Prinsagust  

 

 11 Gick ner till Insjön med Prinsagust lossade af virket sedan till Rättvik med 

  Wega och Wiktoria till laknäs 

 

 12 Log kvar tills Wega blef loss sedan till Leksand 

 

 13 Tog in ved tog in Prinsagust och börgade att lasta  

 

 14 Gick ner till Insjön med en vangslast virke sedan till Rättvik med Wega 

  samt Prinsagust till Siljansnäs  

 

 15 Log kvar tills Wega blef loss sedan till Leksand tog Prinsagust vid Sil-

  jansnäs 

 

 17 Lastade bräder på båten gick ner till Tunsta lossade af bräderna tog ett flot 

  der och till Sågen med 

 

 18 Ordnade med bommar och till Rättvik med Wega 

 

 19 Log kvar tills Wega blef loss sedan till Leksand 

 

 20 Tog in ved och ordnade med bommar sedan till Rättvik 

 



 21 Log kvar tills Wega blef loss sedan till Leksand 

 

 22 var i magasinet och skilde timmer  

 

 23 Lustur till djura med missionsföreningen 

 

 24 Gick till Rättvik med Wega  Lossade af och till Leksand 

 

 25 Tog in ved och ornade med bommar sedan till Rättvik med Wega 

 

 26 Log kvar tills Wega blef loss sedan till Leksand  Bokserade en pråm åt 

  Sjöman från Rättvik till Leksand 

 

 27 Gick ner till Insjön med Prinsagust  Lossade af virket Sedan till Rättvik 

  med Wega 

 

 28 Log kvar tills Wega blef loss sedan till Leksand 

 

 29 Gick ner till Insjön med Prinsagust lossade af virket sedan upp till Noret 

 

 30 Lustur till Limon med Frälsningsarmén 

 

 31 Gick till Rättvik med Wega och till Leksand på kvällen 

 

Sept 1 Gick ner till Tunsta efter timmer och till Sågen med 

 

 2 Gick till Rättvik med Wega  log kvar tills Wega blef loss 

  

 3 Gick till Leksand med Wega  tog in ved 

 

 4 Gick ner till Insjön med Nygårds Lars tog en kålpråm upp till Sågen för 

  Bergslagets Räkning sedan ner till Insjön med Prinsagust lossade af 2 

  vangslastar och sedan till Rättvik med Wega 

 

 5 Log kvar tills Wega blef loss samt ordnade på båten 

 

 6 Lustur från Lerdal Wikarbyn och Stumsnäs till Leksand och åter 

 

 7 Lastade en vang torfströ 1 vang Kalkmjöl och till Hjortnäs med sedan till 

  Leksand  

 

 8. 9 Arbetade vid Sågen 

 

 10 Lastade virke på båten tog en kålpråm till Insjön och till Tunsta med virket 

  sedan till Sågen 

 

 11 Lastade virke på båten gick till Siljansnäs lossade af en del der och till 

Hjulbäck med det öfriga sedan till Rättvik med Wega 

 

 12 Log kvar tills Wega blef loss  sedan till Leksand 

 

 14. 15 Arbetade vid Sågen  gick till Rättvik på kvällen 

 

 16 Gick till Leksand med Wega 



 

 17. 18 Arbetade vid Sågen samt lastade knubb på båten gick till Rättvik med 

Wega 

 

 19 Lossade af knubben  1½ vangslast sedan till Leksand med Wega 

 

 21 Lastade virke på båten gick ner till Insjön lossade af det låg kvar öfver nat-

  ten 

 

 22 Lastade färdigt  gick upp till Sågen tog in ved  gick till Rättvik med Wega 

 

 23 Log kvar tills Wega blef loss sedan till Leksand   

 

 24. 25 Arbetade vid Sågen  gick till Rättvik med Wega   

 

 26 Gick till Leksand med Wega  Slut för gamla bolaget 

 

 28 Arbetade på båten 

 

 29 Aktion på Sågen 

 

 30 Arbetade på trädgården  

 

Okt 1 Gick upp till Noret med Wega lastade flyttningssaker åt Kruses gick till 

  Rättvik lossade af flyttningssakerna och 4 vangnar 1½ tum till Gefle  

  Slut med utlastningen 

 

 2 Gick till Leksand  arbetade vid Sågen 

 

 3 Dito  Sågen 

 

 5 Arbetade på båten med Rengöring 

 

 6 Dito  båten 

 

 7 Gick ner till Tunsta efter timmer   Cirka 80 

 

 8 Börgade med uppläggningen 

 

 


