En cykeltur på den gamla banvallen till
Nordmark-Klarälvens Järnvägar (NKlJ)
mellan Filipstad och Nordmark, med
ÖWJ:s (Östra Värmland Järnväg) gamla
sidospår från Finnshyttan till Nyhyttan,
bjuder på många spännande upplevelser.
Förutom en storslagen natur finns här
många intressanta lämningar från gamla
tider då gruvdriften blomstrade, området
var världsledande på järnexport och
järnvägen sjöd av liv.

Vi startar vid Abborrtjärn. Inte långt från banvallen stiger den branta backen
– rallbanan - uppför Abborrberget och vittnar om en av de svårigheter man
hade att övervinna när det gällde att transportera malmen här i forna tider.
Från Vinternäsets lastageplats vid Yngen i Persberg transporterades
malmen med hästjärnväg till Storbrohyttan. I den branta backen löpte två
parallella spår med en vagn på varje, vilka var förbundna med varandra.
Den malmfyllda vagnen på väg ner drog med sin tyngd samtidigt upp den
andra tomma vagnen.
Transporten fortsatte sedan med den smalspåriga hästbanan längs
Abborrtjärns norra strand och ut på nuvarande Kärleksvägen, ner till Kyrkviken vid Daglösen. Därifrån utgick ett spår som fortsatte längs nuvarande
Malmgatan till Storbrohyttan vid Lersjön.

När vi ändå är på plats tar den ambitiöse sig kanske för med att klättra
uppför den gamla rallbanan till krönet och till dess hänförande utsikt; till
platsen där man förr spelade upp till dans och firade vårens ankomst
med traditionell valborgseld. Allt besjunget i Nils Ferlins ”Syner i
lövsprickningen”.
Nu brinner vårens blåa eld, på Abborrbergets krön,
där dansar Kalle Knopare, gudomligt ung och skön,
Krökt sitter Ivan speleman och flinar vid sitt spel,
och Rallar-Anton känner sig rätt salig för sin del

Vi cyklar vidare västerut
på den gamla banvallen.
Ett stenkast från Abborrtjärn sträcker sig viadukten med gamla östra
infarten till Filipstad över
den gamla ÖWJ-banan.
En minnessten vid
påfarten upplyser om att
”Bron byggdes som
nödhjälpsarbete 1930”.
Efter järnvägssträckningens nedläggning år
1964 fylldes brovalvet igen
men har nu åter öppnats
för trafik på den nya
cykelleden.

Inte långt från viadukten ligger det vackra gamla stationshuset som en
gång var Filipstad Östra. Stationen öppnades år 1876 till den 7 kilometer
långa sidobana som ÖWJ låtit bygga från Nyhyttan till Finnshyttan.
År 1964 genomfördes en omläggning av den gamla Inlandsbanan så att
den nu kom att passera Filipstad och Västra station och vidare norrut.
I samband med detta lades denna sidobana med station ner.
Efter nedläggningen har det gamla stationshuset använts till bl a ungdomsgård och auktionshall. Fastigheten är numera i privat ägo.

Bild ur Tommy Anderssons bildarkiv

Vi cyklar vidare västerut och kommer till Finnshyttan. Här anknöt ÖWJbanan till den gamla NKlJ-banan och härifrån och norrut går ännu det
spår som från 1964 och sedan under cirka tjugo år var en del av den
stolta gamla Inlandsbanan. Fortfarande används spåret för godstrafik
men persontrafiken på sträckan Filipstad-Mora har legat nere sedan
1985.
Längst bort på bilden ses banvallen mot norr efter den gamla NKlJbanan som nu är cykelbana.

Nu trampar vi vidare norrut på gamla NKlJ-banan. Strax innan vi kommer
fram till Finnshyttans station passerar vi ett område med lämningar från
järnvägens storhetstid och som i dag utgör ett tämligen pittoreskt inslag i
miljön. Här ser vi också banvallen efter den smalspårsjärnväg som
Filipstads Norra Bergslags Järnväg (FNBJ) och sedermera NordmarkKlarälvens Järnvägar (NKlJ) lät bygga från Filipstad Västra.

Några hundra meter till och vi kommer till Finnshyttans station, vackert
belägen vid Hemtjärn. Den öppnades år 1876 och fungerade då som
gemensam station för Statens Järnvägar och NKlJ. Det gamla stationshuset finns fortfarande kvar men annars är det inte mycket mer än de
stora tomma ytorna efter den gamla bangården som vittnar om att
Finnshyttan en gång var en betydelsefull järnvägsknut.
Härifrån utgick även ett treskenigt spår till det närbelägna bruket AB
Finnshyttan. Bruket bestod av gjuteri, hytta samt mekanisk verkstad och
var världsledande när det gällde tillverkning av vattenturbiner.
Stationen lades ned 1975.

Cyklande norrut på den gamla banvallen mot det mineralrika gruvområdet Änggruvorna, passerar vi genom skog och mark med en unikt rik
flora och fauna.
Bland växterna har man bl a träffat på arten ryssglim (Silene tatarica),
av familjen Caryophyllaceae. Växten är synnerligen sällsynt i Sverige
men enstaka exemplar har påträffats vid Änggruvans station; troligen har
den spridits hit med järnvägen på sin tid. Den blir c:a 25-50 cm hög och
har gula blommor.
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Förutom älg och andra i vår natur vanliga djur kan även varg och björn
förekomma i dessa trakter. Just vargens vara eller icke vara i vår
svenska fauna, har under många år varit föremål för debatt och i den
gamla folktron har vargen (ulven) inte sällan framställts som ett
skrämmande väsen, varför den ofta fått ett oförtjänt dåligt rykte.

Vi har nu kommit fram till Änggruvorna, ett av världens mineralartrikaste
områden. Här finns fortfarande många intressanta lämningar efter forna
tiders gruvdrift: gruvhål, kanal för vattenkonst etc.
Strax söder om stationen och skjutbaneavstängningen går en liten
gångstig upp till höger. Här fanns under många år ett av flera vattenhjul i
området. Hjulen gav kraft åt pumpar och andra maskiner som användes
i gruvdriften. Vattnet i kanalen användes även för påfyllning av de ånglok
som trafikerade järnvägen.

Änggruvornas station öppnades 1876 och tjänade främst som håll- och
lastplats för gruvverksamheten i området. Den 17 kilometer långa
smalspåriga järnvägen från Nordmarks gruvfält till Filipstad hade anlags
samma år. I gångna tider då gruvverksamheten fortfarande blomstrade,
var Änggruvorna en bygd sjudande av liv och rörelse och med egen
skola. I dag inskränker sig verksamheten i området till några skjutbanor.

Änggruvorna upptogs från mitten av 1700-talet och framåt som en del av
Finnshyttebergsfältet; Magasinsschaktet så sent som 1887. Vi passerar
rakt igenom det gamla gruvområdet med många lämningar, där skyltar
informerar om de olika gruvornas namn och läge etc.

Strax norr om Änggruvans station finns i anslutning till cykelbanan flera
snitslade promenadstigar med skyltar som informerar om flora, fauna
och om gamla tiders gruvverksamhet mm. Stigarna är olika långa och
här kan man välja det som passar bäst. Kartor sitter uppsatta och finns
dessutom på nätet att ladda ner (www.filipstad.se:81/cykelbana/). Välj
mellan någon kortare bensträckare eller en längre promenad till Anders
Jonsberget där stigar i sin tur utgår mot Hökbergsgrottorna och de
vackra utsiktsplatserna Ormberget och Tjärnbergsklinten.

Spikrakt norrut genom skogslandskapet drog den fram, den gamla järnvägen. Här och där passerar vi en avstängning – ett effektivt skydd mot
oönskad tyngre trafik och dessutom ett pittoreskt inslag i miljön. Som
här, strax söder om banans korsning med väg 246 vid Hålbäcken.

Vi har nu tillfälligt lämnat skogarna och trampat oss ut i öppnare landskap, till det vackra Lersjöed. Innan järnvägens tid, då sjöfarten på
Lersjön ännu var viktig, fanns här en gårdsanläggning fungerande som
övernattningsställe och rastplats för väg- och sjöfarande. Gården
kallades allmänt ”Klostret” efter det kloster med kapell, klockstapel och
kyrkogård som låg här under medeltiden och som var ett annex till
Riseberga kloster i Närke.
Under 1300-talet passerade en pilgrimsled just här och Lersjöed var
då den naturliga landstigningsplatsen för de resande i roddbåt eller
ekstock som kom över Lersjön.

Strax norr om den gamla klosterplatsen ligger Villa Edros, vackert belägen i sluttningen ner mot sjön. Huset byggdes år 1940 av Berith
Bergström, född och uppväxt i Bosjön, och är en kopia av en flygelbyggnad till Skogaholmsgården på Skansen. Här bodde hon med sina
systrar Ingrid och Ragnhild varje sommar till 1979.
Berith Bergström, etablerade sig med tiden som dockmöbelsfabrikör
med varunamnet ”Nolbyn”. Hennes skapelser rönte stor uppskattning
runt om i landet och efterhand som efterfrågan växte kom hon att
överlåta själva produktionen av de utsökta miniatyrmöblerna till Carl
Gustavsson och hans hustru Anna i granngården här i Lersjöed. De
vackra dockmöblerna är i dag mycket efterfrågade samlarobjekt.
Villan donerades redan 1965 till Stockholms Universitet av systrarna
Bergström och en stiftelse till föräldrarnas minne bildades: Albert och
Maria Bergströms stiftelse. Syftet med donationen var att främja forskning vid universitetet.

Vi trampar på norrut genom det vackra landskapet och kommer snart till
”Bryggan”. Innan järnvägens och NKlJ-banans tillkomst spelade sjöfarten
på Lersjön en viktig roll och härifrån utskeppades malmen från Aggruvorna och andra närbelägna gruvor till Storbrohyttan och andra hyttor.
Lite längre norrut passerar vi Fogdhyttan gamla stationshus, i dag
privatbostad. Strax norr om stationshuset cyklar vi för första gången över
den vackra Nordmarksälven där den ringlar fram inte långt från det
gamla vårdhemmet. Strax lämnar vi återigen det öppna vackra landskapet och kommer så in i tätare skog.

Efter några kilometer genom skogen kommer vi till nästa viktigare järnvägsknutpunkt, Finnmossens station. Från stationen utgick ett sidospår
till Finnmossens gruvor, d.v.s. gruvorna Lilla och Stora Nordmarksgruvan, Kitteln, Dalsgruvan och Skåltjärnsgruvan.
Fyndigheten upptäcktes redan i början av 1700-talet och brytningen
kom snabbt igång. Tekniska och andra problem gjorde det dock svårt att
få igång en regelbunden drift och periodvis låg verksamheten helt nere
men I mitten av 1800-talet startades emellertid ett nytt bolag och
verksamheten drogs igång igen med full kraft. Gruvan lades ner 1973 vid
ett djup av 420 meter.
Stationshuset är i dag privatbostad.

Vackert så det förslår. Frågan är om vi under vår trevliga cykeltur på den
gamla järnvägsbanken kommer till något annat ställe så vackert och
intagande som detta vid Hedarna i Nordmark. Det är bara att hoppa av
cykeln och ställa sig och njuta av den storslagna utsikten med
Nordmarksälven som majestätiskt slingrar sig fram genom landskapet,
långt nedanför oss.

Överhuvudtaget är just naturen vid den gamla banvallen mellan Finnmossen och Nordmarks station väldigt vacker och trevlig och vi trampar
oss fram genom ömsom skog, ömsom öppna landskap och mellan
gårdar. Och kanske tar vi en paus här vid bron över den vackra Nordmarksälven.

Vi närmar oss slutet på vår trevliga cykeltur och Nordmarks gamla stationshus skymtar nu fram mellan träden. Stationen byggdes år 1876 och
från huvudspåret utgick en 5 km lång sidobana till Taberg och Nordmarksbergs gruvor som ägdes av Uddeholmsbolaget. Det utgick även ett
sidospår till Limkullens kalkstensbrott där det bröts kalk fram till år 1940.
Stationshuset är i dag privatbostad.

Här gör vi stopp. Ett par kilometer nordväst om Nordmarks station klipper
riksväg 246 abrupt av den gamla banvallen och vi vänder våra cyklar för
återfärden. Men på andra sidan vägen fortsätter resten av den stolta
gamla smalspåriga NKlJ-banan norrut mot Motjärnshyttan och Hagfors.
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