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NYÄNG och FAGERSTAKANALEN 

 
Under ett par hundra år fraktades malmen från Nyängsgruvorna med vagnar 
över Skållberget sommartid samt med kälkar vintertid dragna av oxar mestadels 
över de frusna sjöarna. 
 
Kanalens urspungliga syfte var till drivande av Nyängsgruvans vattenhjul, 
konstgång och pumpsystem, men kanalen befanns tidig även lämplig för 
transportändamål. 
 
Kanalen grävdes för hand april – december 1872. Den blev 1300 meter lång, 5 
meter bred och 2 meter djup. 
 
Dåvarande Hofors bruk grävde kanalen utan medgivande från Fagerstabönderna 
som ägde vattenfallet och större delen av den mark som kanalen gick fram 
igenom. Denna nya transportled och de opåräknade konsekvenser den förde 
med sig blev ett ständigt tvistefrö mellan berörda parter.  
 
Fagerstabönderna fick brist på vatten i gamla strömfåran där 
stångjärnshammaren fortfarande var igång. 
 
Den 15 april 1873 stakades första pråmen från Nyäng. Pråmarna som stakades 
genom kanalen och roddes på Lilla Gösken lastades med drygt 10 ton järnmalm. 
Roddarkåren var 16 man och kallades ”järnroddare”. 
Den 11 nov. 1873 avslutades pråmtrafiken p.g.a. ishinder. 
 
I höjd med Born fanns ett grunt pass som var stenbundet. Major G Lilliehöök sa 
till om att höja vattenståndet i sjön som till följd orsakade att bron vid Gamla 
Born fick höjas och därmed skapade problem för bonden i Born att komma över 
med häst och vagn. 
 
Vattenståndet gjorde Fagerstaböndernas marker vattensjuka så man fick gå till 
domstol för att få ersättning. Nya processer seglade upp under årens lopp. Vid 
ett flertal tillfällen ville man att kanalen skulle fyllas igen.  
 
1908 började man bygga anrikningsverket i Nyäng.  
 
År 1910 motoriserades pråmtrafiken med töffande bogserbåtar ”knackarbåtar” 
som ersatte roddarna. 



 
1911 önskade man en ökning av malmtonnaget. För att förbättra lastningen 
monterades traverskranar i respektive hamn och därmed kunde man uppnå 150 
ton/skift. 
 
Året 1937 gick sista pråmfrakten via kanalen. Lastbilarna övertog frakten. 
 
1939. Kriget medförde ökad efterfrågan på malm. Bränslebehovet till 
malmbilarna hjälptes med gengas. Bristen på gummidäck var obotligt. 1942 
övervägdes det att återuppta sjötrafiken samtidig som en plan att pumpa sligen 
via ett rörsystem på sjöns botten kom på förslag. Båda planerna förkastades då 
det visade sig möjligt att sko gummidäcken man hade med järnhjul. 
 
För arbetet vid Nyängsgruvorna byggdes maskinhus och vattenhjul 1872-1873 i 
ravinen bakom Fagersta skola. 
 
Redan 1901-1902 avlöstes vattenkraften av en ångmaskin.  
 
1907 blev ångmaskinen ersatt med elektricitet från Tjärnäs kraftstation. 
 
1908 byggdes anrikningsverket i Nyäng och det behövde vatten till 
malmkvarnarna från ett pumphus vid kanalen.  
 
1956 breddades vägen. Vägverket lade ner 70 cm kulvert, rätade ut de skarpaste 
kurvorna och fyllde igen största delen av kanalen. Man fortsatte med att även 
fylla igen en del av viken vid Lillgösken och i maj samma år blev det en ny bro 
över Hoån och vi fick en bred ny väg ända upp till riks 80. 
 

KANALENS HISTORIA BLEV 84 ÅR 


