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(Utdrag ur protokoll ) . 

l. Meddelade ordförand en att seelan senaste sammanträde heders

ledamoten Vilhelm N ordst?·ö m och arbetande ledamoten K ad Gustaf 

Rudberg avgått med döden och lyste fricl Över deras minne. 

2. Valeles till föredragande för [<r 1961 i vetenskapsgr enen navi 

gation och sjöfart ledamoten Hedlund med ledamoten Arncll som 

suppleant. 

3. Valdes till medlemmar i beredningsutskottet ledamöterna Ull-

1nan, C. Engdah l och Cels ing samt till suppleanter ledamöterna Hall, 

B ong och S tenkula i nu näm nd ordning. 

4. Avgav beredn ingsutskottet, jämlikt Säl lskapets beslu t vid sam

manträde den 8 februari 1961, skriftligt utlåtande över av ledamoten 
Bergelin m fl inl ~inmat förslag t ill ändring av Sä llskapets stadgar. 

U tlåtandet utdelades ti ll vid sammantriidet närv arande ledamöter samt 

upplästes av sekretera ren. 
Sällskapet beslöt att utsätta dag för förs lagets behandling till tors

dagen el en 27/4 1961 kl 0930. 

5. A nmälde bibliotekari en att elen till födagande ställde arkinr

betaren nu åter igångsatt a rbetena med Säll skapets bibliotek. 

6. Föredrog led amoten flcrggrr n utdrag ur sin å rsberättelse för 

å r 1960 i strids lednings- och fö rbincle lsev äsende. 

Karlskrona den 27 april 196 1. 

L. RUDU:.\G 
Sekrcrcra re 
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Striden om Bengtskär 

En episod ut· det finsk-ryska sjökriget för 20 år sedan. 

Av PATRI CK PERS SON 

Omkring tio km utanför elen egentliga skiirgården och tjugotre k111 
sydväst om Hangöudcl höj er sig elen ensamma fy rplatsen Bengtskir 
ur havet. Granitsk~iret miiter ca 150 X 250 m, saknar så gott som ;!l] 

vegetation, men är rikt på skrevor och gropar. K lippön domineras 
av en bastant stenbyggnad i tre våningar med ett 46 m högt fyr
torn, som på avstånd ger den utseendet av en kyrka. Denna avsides 
belägna fyrplats och farva ttnen runtom var i juli 1941 skådeplatsen 
för en häftig strid me1lan finnar och ryssar, i vilken flotta, kustar
tilleri och flyg deltog. 

Genom marsfreden i Moskva 1940 hade Sov jetunionen tillerkänts 
Hangöudcl med kring liggande skiirgård för upprJ.ttamlet av en stöd
jepunkt. Arrendeområdet höll s v id krigsutbrottet midsommaren 19-ll 
besatt av starka l)·ska styrkor. välförsedda med a r ti lleri, pansar, fh·~ 
och alla slags förnödenheter, i långt större utstriickning än vad som 
var nödvändigt för en marinbas . Den m ili tära och polit iska u tveck
lingen ledde emellertid till att ryssarna inte kunde anviincla ba som
r ådet som avsett var för markoperationer mot sydvästra Fin!alld, 
utan fick nöja sig med att försvara detsamma. Finnarna å sin sida 
inrättade sig även för försvar utmed arrendeområdets gränser å sj äl
va Hangöudd och öarna runtom. stri dsverksamheten på Hangöfron
ten kom sålunda helt att gå i ställningskrigets tecken med ömsesicbg 
a rti lleri- och patrullverksamhet Enelast i skärgårelen norr- och öster 
om halvön uppflammade tidvis häftiga, förlustrika och ofta föga 
ändamålsenliga drabbningar om någon öposition. Ryssarnas avsikt 
var att bemäktiga sig dc öa r, varifrån s j älva Hangöudd kunde håll as 
uneler observation. Dessa attacker utlöste finska motangrepp och stri
derna böljade fram och tillbaka, ti lls elen ena parten va1· herre på i)n 
ifråga. Kampen om Öarna fortsatte uneler sommaren och hösten med 
växlande framgång, medan man å fast landet n ö j de sig med att be
vaka varandras rörelser. Inför den annal kande v intern uppgav rys
sarna slut ligen frivi lligt hela områ det och evakuerade garnJS011L'l1 
uneler dc första decemberdagarna till L eningrad. 
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Bild r. 

Bengtskär. 

f' å midsommardagen spela de: det ryska ar ~illerict upp mot de fins
ka pos iti onerna, varvid bl a de ute i havsbandet bebgna f ramskjutna 
och av finna rna kort förut utrymda bevakningsstationerna <l Malt
skär och Morgonland f ick sin beskärda del. Å Morgonland erhöll 
det minerade mättornet en fullträff och flög i luften. I början av 
juli g ick ryssarna så ti ll anfall mot öarna i flankerna och i mitten 
av månaelen bör j ad e dc intressera sig för öarna ute i havet. Dessa 
irriterande fi endeposter , som övervakade trafiken till och fån I-I angö , 
skulle snabbt och behändigt elimineras . 

Morgonland var först i turen. Ön hade ånyo bemannats av f in
narna med elclleclningspe1·sonal ( l off, l u off och 4 man ) . D en 16 
juli landsatte ryssarna Överraskande en manstark trupp fån tre 
patrullbåtar, bortförde löjtnant Ahlblad och hans mannar och tände 
eld på byggnader och utrustning. D en från ett längre söderut ar
betande finskt minsvepningsförband utsiinda sveparen lvJ.uihlm kun
de blott konstatera ön åter vara tom. 

Efter denna f ramgång kastade ryssarna blickarna på elen 12 km 
längTe västerut behigna andra f inska utkiksposten : Bengtskär. En-
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Bild 2. 

ligt angreppsplanen skull e ett kompani marininfanteri i skydd a\· 

mörker och dimma Överrumpla personalen, jämna fyrtornet med 

marken och fö rsvi nna. Om riidens iindamålsenlighet och lyckliga oc

n omförandc torde meningarna inom staben i Hangö ha varit dela;lc. 

Mari nbasens politiska kommi ssarie Rasskin synes energi skt ha yrkat 

på attack och befälh avaren. generallöjtnant Kabanov, ga~ slutligen 

1-:apten 2 gr Polega jev i uppdrag att Överföra stöttruppens 124 man 

till ort och stä lle. Denne förde en elivis ion motorkanonbåtar (patrull

båtar) stationerade vid Gustavsvärn strax utanför Hangö. 

På kväl len den 25 juli tog motorbåta rna No. 238, No. 311 och )Je'. 

312ombord var sin pluton viiitrimmade marinsoldater. rikligt med am-

373 

Bild 3· 

Landsättning av stöttrupp från ryska patrullbåtar. 

mun1tlon . handgranate1·, sprängämnen och stack till SJOSS med sydlig 

kurs förbi Russarö för att vilseleda dc f inska utposterna. Patrull

båten N o. 239 hölJ s i rese rv . P å höjelen av Leopard-banken lade le

daren No. 238 ( Lez jepekov ) kursen vii st. passe rade Austerlitz -revet 

och gled n'led dämpade motorer över det spegelbanka havet genom 

mörker och dis mot Bengtsbr, följd av kamraterna på avstånd. Vid 

midnatt befann sig båtarna sydost om fyrplatsen i omedelbar n ii r

het a v må let, när de anropades med blinkl ampa från tornet. 

Bengtskär ti llhörde det västligaste av de sex kustförsvarsavsnitten 

finnarna upprättat invid H angö arrencleområde. Detta H iti s Avsnitt 

var bemannat med KA-personal (11/ 4. KHr) ur 4. Kustbrigadeu , 

som ansvarade för försvaret av ku stområdet och skärgå rden på Ömse 

sidor om H angöudcl . Avsnittets kraftigaste batte ri er fann s å örö 

(30,5 cm och 15,2 cm pj3ser), beläget ca. 13 km nordväst om Dengt

skär, som tjänade som eldlednings- och utkikspost. Rakt norr om 

skäret på samma avstånd låg Granholmens 15,2 cm batteri. En stö t

trupp (2. Kustj~iga rkompani et ) var stationerad å Rosala-Ön , avsnit

tets stab i Hitis kyrkoby. Posteringen å Bengtskär r;iknacle vid krigs-
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utbrottet blott sex man jämte tre fyrvaktare. Förbindelsen med 1:1 iti.:: 
upprätthölls per radio. 

H u vu eldel en a v elen finska flottan var förlagd till Åbolands sk~ir
skårcl: de två kustpansarfartygcn, fyra kanonbåtar, minsvepare, pat
tndlbåtar, eskortfartyg. Med Örö som stödjepunkt arbetade minsVL·
parna i fa rvattnen utanför Hangö, tidtals stödda av kanonbåtar, vi l
kas ankarp lats va r Högsåra strax norr om Hiti s. Inga större ryskt 
fartyg var stat ionerade i Hangö, endast armerade bogserare, motor
kanonbåtar och mtb . Några sammanstötningar ti ll sjöss inträffad,· 
inte uneler el en första krigsmånac\en , men svepförbanden fick ofLt 
värj a sig mot det n~irgångna ryska flyget. 

Vid pass en vecka efter överrumplingen av Morgonland s~inck
löjtnant Luther med en icke ful ltalig (26 man) ku st jägarpluton h ån 
Rosala till Bengtskär för alla eventualiteter. Dc närmaste dagarna 
arbetade man med att stärka fyrp latsens försvar: ställningar inrät 
tacles, taggtrådsh inder uppsattes, handgranater och buntladdningar 
klar g j orclcs. :Förutom miinncns personl iga beväpning fanns blott e11 
kulspruta att ti11gå. En 2 cm Mac\senlvpj äs stod i en klippskreva v i<! 
elen viistra stranden. Infanterivapnen var - i fö rbigående sagt -
från Sverige uneler vinterkriget 1939- -40 erhållna mausergcv~ir, son; 
tilldelats sjöstridskrafterna. De var mera invecklade och utsatta fö r 
störningar än dc egna och ex-ryska vapen fi nnarna var vana vi cl 
På grund av den korta utbildningsticlen var männen ej heller hel\ 
förtrogna med de svenska handvapnen. Uppe i torn et hölls konti 
nuerlig vakttjänst och nattetid stod en post å elen östra strand en. 
A lla passerande fartyg skulle avge igenkänningssignal med blinklam
pa, vilken tornvakten hade att kvittera. Dc passerande tyska fartygen 
ignorerade oftast denna förordn ing, med fal skt alarm nästan var je 
nalt som fö ljd. 

K01·t efter midnatt el en 26 juli V<!Tseh lev utkiken i eli set fyra mincl r~ 
fartyg. som från sydost niirmacle sig ön. Då dagens signal uteble\·. 
anropad e han dem , men f ick inget svar. Han upprepade anropet ocl ' 
väntade - för länge. Ty i samma stund körde elen första båten ilantl 
avhimnan cl c sin stöttrupp , som nedgjord e strandvakten och skync\ ;.~ 
cle mot fyrhyggnaden, innan försva rarna ens var på benen. M,a11 
sökte få k u l sprutan i s bilning å terrassen utanför elen södra dörren . 
men vapnet fick laddningshincler, skytten stupade och finnarna tvangs 
tillbaka in i byggnad en. där de förskansade sig i andra och tredj e 
våningarna. Därvid sårades löjtnant Luther av en exploderande hand-
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Bild -t· 

Fyrtornet å Bengtskär (foto 1957). 

o-ranat. Ryssarna besatte snabbt hda skäret, förutom n?rclänclan m~!~ 
lan förrådsbyggnaderna och fyren, cEir f yra man harcln~ckat holl 
stånd i två timmar. E fter landsättningen begynte båtarna Clrkla runt 
Ön och tog byggnaden umler eld från sina 45 mn: kanoner och k::t
sprutor. Tornets topp med dess apparaturoch fons~~rrut~:na skots 
sönder, men väggarna höll. Per radiO anholls om l;J~~p .. fr an sta~en 
i Hitis vi lken omedelbart alarmerade hattenerna a Oro och Gran
holm s~mt flottavdelningen i Högsåra. Batterierna öppnade eld mot 
de ryska båtarna enligt Luthers direktiv. Leelandet av el?er~ v~_r y_t-

. " 11 ~ l befann sw 1 standw terst svårt, skymning och cltmma ra c c e, DM en b b 
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rörelse och observa tionerna måste göras från ett av tredj e vanmgens 
fönster, då telefonförbindelsen upp till tornet var bruten. Därtill 
fi ck batterierna eldkon1mandona och korrigeringarna via staben , ,·t 
att bå tarna hann undan innan 6-tums granaterna föll över dem. El 
den llÖll dem likväl på avstånd och deras egen eldgivning blev genon1 
undanmanövrerna tämligen ineff ektiv . De lyckades ej en gång få sina 
granater in genom fönstr en. Däremot sköttes elen landsatta stöttrup
pens vapen med precision. L edningen var god, varje fönster h öll ~ 
uneler uppsikt och finnarna led oroviiekand e för luster. 

När situationen Llcv alltmera kritisk, begärde Luther eld över sji{]. 
va skäret, först över syclänclan, därpå mot el en norra och västra stran
den. Artilleri et gjo rde ett verkligt urmakeriarbete: granaterna clrå 
sade ned runtom - de ni{rmaste ti o meter från byggnaden - men 
ingen träffade densamma. Angriparna hölls nere av elden, men be. 
redd e sig att tränga in och praktisera de första handgranaterna in 
genom bottenvåningens fönster . De fåtaliga försvararna befann sig i 
ett till synes hopplöst läge. men man litade på att elen utlovade hj äl
pen skulle anlända i tid. Vid 01.30-ticlen hade kaptenlöjtnant \Vik 
be rg avgått från redelen vid Högsåra med kanonbåtarna Uus·imaa 
och Hämeenmaa samt patrullbåten VMV 13, ett kustjägarkompani 
uneler löjtnant Kaikkonen lastades ombord å motorbåtar i Rosala, a 
Örö samlad es likaså hjälptrupper, jaktplan m 30. F lygflottiljen stod 
startklara i Åbo. 

Vid 03-tiden var kanonbåtarna redan inom synhåll från fyren och 
nä rmade sig under stark rökutveckling. Situationen å Bengtskär var 
då ytterst kritisk. Chefen had e sårats för andra gången och var ur 
spel, de återstående femton försvararna hade retirerat högre upp, 
angriparna befann sig i bottenvåningen och trängde uppför trappor
na uppmanande f innarna att ge sig. De tillbakavisades med hand 
granater och gevärseld . S törre delen av patronlådorna och granater
na hade dock kvarblivit därnere. 

Kl. 0343 öppnade elen i täten gående Uusinwa (2-10,2 cm kano· 
ner) eld från 4 km mot de ryska båtarna, som. skyndsamt retirerade 
sydvart under dimbildning. S jöområdet var därmed i finsk hand och 
hjälp kunde ges Bengtskärs försvarare. Kanonbåtarna intog position, 
Uusimaa ca l km öster om, Häm ecnmaa, ca 1,5 km norr om ön, 
varefter deras huvudartilleri och 40 mm Bofors-pjäser kl. 0412 bör
jade beskjuta granitklipporna. Finska jaktplan infann sig och tog 
den i bergsskrevorna tryckande f ienden uneler eld. Till följ el av be-
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Bild 5· 

En a·v de motorbåtar kustjägarna disponerade ö·ver. 

skj utningen antändes träbyggnaderna å ön. Kort efter kl. 05 land
sattes från kanonbåtarna två officerare och tio man med automat
vapen. De möttes av intensiv eld och handgranater , elen ena office
ren (fänrik Åsvik) stupade, två malraser sårades och truppen blev 
liggande i vattenbrynet ur stånd att komma framåt. Samtidigt när
made sig de ryska båtarna öster ifrån i avsikt att avhämta de sina 
från skäret, men fö rsöket avvärjdes med några välriktade skott f rån 
kanonbåtarna. Kl. 0545 gjorde cte ett nytt fö.rsök, men tvangs till
baka, varvid en av dem sköts i brand. N o. 238 lyckades uneler elim
bildning vid 06-ticlen komma tämligen nära elen sydvästra st randen. 
Men Uusimaa fick med andra skottet in en fullträff, varvid båtens 
bränsletankar exploderade varefter elen s jönk. Ett tiotal överlevande 
b~irgacles av VMV 13 och föreles till Uusimaa. Tvenne båtar stötte 
nu fram öster ifrån, men avvisades. Vid 07-tiden hade två minsve
pare från örö med en pluton KA-personal och fyra motorbå tar från 
Rosala med kust j ägarna anhint till vattnen nordost Bengtskär, där 
de grupperades för landstigningen. 
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Bild 6. 

Kanonb!iten U usimaa, som verksamt ingrep i striden om Bengtskär. 

Stöclda av kanonbåtarnas, minsveparnas och jaktflygets eld land

steg hjälpen vid det minimala brohuvudet å östra stranden och be

gynte avancera mot fyren. Framryckningen gick oerhört långsamt, t1· 

ryssarna värjde sig förbittrat. F innarn a hade likväl övertaget och gud 

hjälp av de i fyrtornet inshingcla männen, som från sin upphöj d;1. 

plats kunde utpeka de av fienden besatta skrevorna i terr~ingcn. Försr 

efte r närapå två timmars närkamp banade sig kustj~igarna v~ig t ill 

fyren, nedgjorde ryssarna på nedre botten med handgranater och 

befriade kamraterna ur deras trångmål. Upprensanclet av ön var slut

fört först på eftermiddagen efter hårda närstrider, cbr de sega rys

sarna stred in i det sista. Enelast 28 gav sig fångna, därav var 17 

sårade och ingen fu llt stridsduglig. I land räknades 36 stupade, mc

dan de drunknades och de å båtarna stupades antal är obekant. Fi ll· 

narna hade 21 stupade och 22 sårade. Å Hä111eenmaa dödades en 
man av bombsplitter. 

Kampen i farvattnen runtom fortgick med små pauser hela clageu. 

Ryska fartyg visade sig i riktningen Hang-ö, men gick icke till m
fal l. Däremot var flyget i livlig verksamhet. V id middagsticlen fijr-
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flyttades pansarfartygen 11111arin cn och Väinci111öincn j ~imtc tre pa

trullbåtar från sLirgårclen mot Örö-vattncn för att vara ti ll hanels 

0111 ryssa rna sku ll e insätta större fartyg . Dc finska jaktplanen ope

rerade från f lygfiiltct i Abo och var ej alltid t illstädes . när dc skulle 

behövts, ryssarna diiremot frim det n:irbebgna Hangö. Förutom ja

gare (1-1 53) mås te dc finska fartygen oavbrutet se. upp för ~ex 

störtbombares (PE-2 ) kontinuerl iga attacker. Genom sk1ckhgt manov

rerancle undgick man bomberna och Uus·i111aa sköt ett av planen i 

brancl. Fyrbyggnaden fick d~i.remot en bomb genom taket i nordöstra 

hörnet, vilken detonerade i bottenvåningen, elit sårade hopsamlats . 

En annan slog ned i en av ryssarna hållen skreva, varefter tre Över

levande gav sig fångna. Som avslutning nedsköt lu ftvärnet [t Bengt

skär ett bombplan. Kanonbåta rna kvarlåg i farvattnen ti ll kvällen som 

säkring, varpå de gick till örö. Följande dag stärktes Bengtskiirs 

försvar med en 40 mm Bofors-kanon och ett 60-tal man höll sig be

redda att avvisa fie nden. }f en n[tgot nytt överrumplingsförsök gjorde 

ryssa rna inte. 
Striclen vid Bengtsbr var den finska flottans egentliga elddop, ty 

det var förs ta gången kanonbåtarna - bärarna av den Chapmanska 

traditi onen - var i eldstrid ti ll havs med ryska fartyg och flygplan. 

I all sin anspråkslöshet stärkte elen besättningarnas självförtroende 

inför kommande strider. Skiirmytslingen kan också tjäna som ett mi

niatyrexempel på samverk::m flotta , kustarti ll eri och flyg. För angn

paren betecknade elen ett klart bakslag. Försvaret togs visserligen på 

sängen, men lyckades hiivcla sig t ill s hjälp anländ e. I Hangö hade 

ryssarna inga fartyg som i artil leristiskt hänseen de kunde mäta sig 

med de f inska kanonbåtarna, varför sjöomri\clet runtom det omstrielda 

Bengtskär snabbt var i finsk hand. Diirmecl var kampen om Ön ocksit 

avgj ord ti ll finnarnas förm[m. 
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Fartygsnavigering med hjälp av 

jordsatelliter 

A v k apten S. NORDLAN DEFt 

Utvecklingen inom navigat ionsk onsten går för närvarande mycket 

snabbt. Knappt hade man praktiskt lärt sig att utnyttj a de teletek

niska hjälpmedl en Rad;:u-. Decca, Loran, Consol m fl förrän ett nytt 

revolutionerand e navigeringshjälpmedel togs i bruk och blev känt ge

nom ubåten Nautilus poladärd, nämligen trögh etsnav igering och för

bättrad utrustning för död räkning. Innan t1·öghetsnavigering av fartyg 

hunnit prakt iskt utnyttjats i större utstr~id:ning har åter ett nytt 

tekniskt navigeringshjälpmedel skapats. Det hål ler nu på att utprovas 

i USA, där redan de första försöken me_d navigering efter jordsatel

liter företagits. Det kan bli en himplig komplettering (och kontroll) 

av tröghetsnavigeringen, t ex för atomubåtar med stora krav på po

sitionsbestämning, och ett allmänt navigeringshjä lpmedel för över

vattensfartyg med mindre krav på noggrann lägesbest~imning än vad 

en dyrbar tröghets instrumentering ger. 

Den 13 ap ril 1960 uppsändes från Cape Canaveral jordsatelliten, 

Transit IB , (fig l och 2) som ett förs ta led i ett pro jekt, vars än

damål ä r att upprätta ett system av satelli ter, med vars hjä lp man 

skall kunna bestämma sitt läge var som helst på jordytan. Om man 

nöjer sig med måttlig noggrannhet ( l' ) kan positionsbestämningen 

utföras med relativt enkla och bi lliga h jälpmedel ombord. 

Principen är enkel. När amerikanska forskare i oktober 1957 lys!'

nade på signalerna från elen ryska Sputnik I fann man en skenbar 

ändring i de utsända signalernas frekvens, då satelliten nä rmade sig 

passerade och av lägsnade sig i förhållande till observatören. Detta 

var helt i överensstämmelse med erfa renh eterna av Dopplereffekten , 

ett fenomen som lättast kan åskådliggöras med h jälp av den ton

höjdsski ll nad man hör då ett tåg n~irmar sig en observatör med hög 

hastighet, passerar och avlägsnar sig. Om man känner sin egen po

sition och den frekvens satelliten sänder på, kan man genom att mäta 

D0pplereffekten faststä lla satellitens omloppsbana. Omvänt kan man 

då erhålla sin egen position om man känner satell itens bana och frek

vens och kan mäta Dopplereffekten ombord ( f ig 3) . 
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Fig 1. 

N a·vigeringssate!liten T rans i t l B. 

satelliten sänder kontinue rl igt på frekvens f o. våglängel ,(o. sig

nalerna mottagas av fa rtyget. försett med en mottagare, som regist

rerar elen mottagna frekvensen och elen tidsmarkering som satelliten 

s jälv utsänder. 
ri Ml (fig 3) hör man en frekvens som iir högre än fo (f= fo + 

f o v j e) i Mm el en rätta frekvensen (f = f o) och slutligen i M2 en 

1ägre frekvens (f = fo - io v j e) 

(v = Satelli ten s hastighet . c = J jushastigheten ) . 

Ku rvan över frekvens registreringen ],ommer att få en karaktär 

som framgår a v fig 4. 
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lA UNCHING SUPPORT TU E 

SOLAP. CElL 
BANK 

COMMAND 
RECEIVER 

TRAN SMITTER 

Fig 2 . 

ANTENNA 

ANTENNA COUPUNG 
NETWORK 

INFRARED SCAN N ER 

NICKEl-CA DMI VM 
BATTE RIES 

DE- SPIN WEIG HT 

DE - SP IN CABl E 

DE- SPIN WEIGHT 
RELEASE CABLE TVB E 

Huvudkomponenter i navigeringssatelliten T;·ansit JE. 

l\'Jan kan med stor noggrannh et bestämma to, el v s elen tid då 
satell iten bef inner sig i Mm (fig 3) al ltså närmast fartyget. Om satel
litens bana är noggrant känd, kan satellitens projektion spunkt på 
jorden (Ms) liksom dess kurs bestämmas. Genom att mäta frekvens
kurvans lutning (df / dt) vid passagen erhålles avståndet (sm) . :-\\'
ståndet (dm) till projekt ionspunkten kan likaledes bestämmas efter
som sa tellitens höjd ~ir känd. Fartyget befinner sig således i skär
ningspun kten mellan dc bttda ortlinj erna, avståndscirkeln och pC1·pen
dikeln (dm) . Man kan likna förfaringssättet vi el ortsbestämning med 
hjälp av astronomiska observationer t ex av solen, då man med se:-;:
tant bestämmer höj elen och räknar ut radien i likahöjdcirkeln, samt 
r iktningen av radi en. Vid satelli tnavigering indikerar radiomottaga
ren ombord ögonblicket för den maximala frekvensväxlingen (d f) 
max. Om satelli tens tangentiella hastighet v (fig 3) vid ticlen (tm) 
och höjelen (h ) i1r känd, liksom projektionspunktens latitud och 

longitud, kan man beriikna minimiavståndet ( sm), varefter radien 

dm bestimmes och cläm1ed positionen . Då det emellertid blir ett 
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A) fvj m 

satellitbanan 

Fig 3· 

kompli cerat problem att f rån k;incla bandata och en uppmitt derivata 
beräkna pos itionen, gör man i ställ et så . i likh et med förfa randet vi d 
vanliga hö jdobservat ioner, att man antar några sannolika positioner 
('f ala) och beräknar med hj älp av satellitens bana motsvarande 

dopplerkurvor, vilka jämföras med den uppmätta kurvan. P å så V IS 

kan man interpolera sig fram t ill elen rätta positionen. 
Navigeringssatellitens omloppstid ä r 98 minuter , dess höjd 400-

500 distansminuter. satelliten tillåter en positionsbest~imning inom 
ett band runt jorden av ungefär 2 500' . Genom att jorden roterar 
kommer detta band (med 60- 70° banlu tning) att få en täckning, 

som medger en pos itionsbestämning två gånger per dygn. Med ett 
system av fy ra satelliter kan man åstadkomma en täckning, som ger 
positionsbestämningar varj e t imme. För närvarande kan man emel-
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Frekvens (Kc ) 

+ 
Passage nära zenit 

Passage på s tort avst å nd 

Fi g -1-

Tid(mi n . ) 

lertid icke sända upp en sa tell it i en noggrant för utbesbmd bana . 1l:t 
atelliten på verkas a v en hel de l störningar, bl a beroende på att 

jordens tyngdkraft ej är li ka på norra och södra halvklotet. l\fan 
har konstaterat, att nmdpolen ligge r SO fot mera av lägset från l'k
vatorn och sydpolen SO fot nä rmare ekvatorn ~in om jorden vore 
f ullt symmet risk ( rotationsellipsoid ) . Man mäter därför in satellit
banan och fö rutber~ilmar denna för de kommande 24 timmarna. 
Dopplersignalerna f rån satelli ten i T

1 
( f ig S) mottages i mottagar

stationen och efte r banberäkningen i "Computing Center' ' å teru tsän des 
ko rrektion er för satelli tbanan via "inj ection Station'' (T2). I sate l
liten lagras värdena i ett "minne" och sa telli ten sänder kontinuerligt 
en gång i m inu ten sina korr igerade banelata (T3 ) . Dessemell an siin
der satell iten en kon tinu erlig signal, eftersom en sådan bäst läm par 
s ig för noggrann frekvensmätning. 

Liksom vid a ll a teletekniska hj älpm edel f innes emellertid en hel 
del svårkontroll erade felkällor och många problem äro ännu olösta. 

D e vanligaste felkällorna äro: 

l ) fel t satelli tbanan 

2) fe l tidsangivel sen 

3) avvikningar i sändarens och mottagarens f rekvensnormaler 

NEW ORa lT Al 

C) G 'ZoV'""" ,-:: OC>o~( .oo PPLER stGNA.t 
TIME • ORBITAL PARAMEYERS 

CORRECTlON • TIME 

" y ····:~~·· 
~. _.: f~~::_ ~~b2\ ~.,.__?.: ,.. ~ ~ 

e a~ov- ·. ',;:-7" -~MPUTER ~ -~~-- - if.:;:'E:I 

• Tra n~ m i h New Orbita1 
Par gmeler~ & Time 
Co rr et tion 

Fig 5· 

' ' 
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4) gångtid svariationer vid radiovågornas passage genom jono
sfären. 

Genom övervakning av systemet frå n fasta mätstationer räknar man 
med felmarg ina ler, som inte på verkar det totala l okaliserings~_elct , 
mer än 1/ 10 nauti ska mil. Jonosbrrefl ektionen är_ en av de s~orsta 
felkällorna och kan vid okorrige ring åstadkomma te l upp tlll 2. 
(f ig 6) 

År J962 räknar man i CSA mecl att ha 4 st navigeringssatelliter 
uppe fö r fö rsök, varefte r man snarast. söker få fram ett operativt 
system. A rskostnaclerna för dessa rör sig för närvarande omk nng-
15 m kr. Man räknar med en e r s~itt ningstakt på en sat.ell itjår och 
att en satellit har en livshingel på c:a fem år. 

E n mottagare ombord ber;iknas kosta c :a 5 000 kr . således ett övcr
komliot navig·e rinosinstrument i1ven för mindre enheter. Lyckas man b b .. . med en elylik enkel in st rumenter ing omhorcl få positi onshestamn mgar. 

27 
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F ig 6. 

vars fel icke Över_s}-:-r_ider en elistansminut och med en mera kompl i

ce J ad u_trus tmr:g Ja !el upp till 0.5 distansminuter, ha r man fått ett. 

nav1genngssystem för alla slags fartyg som kan utnytt·jas i a ll a vii

der på a lla platser. 
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Inre vattenvägar Orebro län 

Av ledamoten YNGVE ROLLOF 

Gustav \ -asas IJctroclcle sekr<::teran.:. Fasm us Lucl vigsson, gjo rde 

1559- 60 en samman stiillning av sjösystem och vattenviigar som nu 

förvaras i Kammararkivet1 ) . l.l et är inga egentliga kartor utan sche

mali ska r itn inga r Öv <.: r s jösystem och ila r. som påminner om släkt

träd. 1~1an cl annat behandlas sjösystemet kring sjön Vä ringen i Bergs 

lagen (se bild l och 2 ) . 

U ncl<.: r Gustav Vasas och Gustav II Adolfs tid hade å tgärder v idta

gits fö1· att förbätt ra vägarna i Bergslagen ocb där igenom unelerlätta 

transporten av det tunga jä rnet ti ll lVIill a ren ell er Hjiilmaren. 

Tydligt iir dock. att väga rna och vattenväga rna ännu lämn ade å t

skilligt Övrigt att önska , och att s jälva jiirnforslingen, som till stor 

clel vilade på bergsmiinn en , utgjorde en s v~tr belastnin g för bergs

brukets utveckling. 

Ca-rl B ond c s jwo jcktcradc kanal V ältcrn--Hjälnw-rClt- .Tär!e. 

Vid årsskiftet 1639- 1640 ansågs Hjälmare kanal efte r många 

sorger och bekyn1m er vara i det närma:ote filrdig med sina tolv för 

den tiden märkliga slussar. Uneler syss landet m ed denna kana l hade 

landshövdingen i Örebro, Ca r! Bonde, kommit hela llergslagens trans

portproblem in på livet . uppslag had e lagts till u pps lag, och slut

Iigen hade en stor plan vuxit fram, i vi lken Fljälmare kanal blott 

ingick som en clel linj e2 ) . Denna plan gick ut på att genom kanal från 

Vänern tvärs genom N ärke via Vättern till Hjälmaren förbinda öster

sjö och viisterhava ) . Bonde hade om vå ren 1637 skrivi t till Riks

kanslern och. beg~irt , att denne skulle siincla honom en skicklig in-

l ) Åke Meyerson : Vattendrag och inre farl ed er i Gustav Vasas Sverige enligt 

Rasmus Ludvigssons beskrivning. Föreninge n Sve riges Sjöfartsmuscum i Srock

holm. Årsbok I943· 
2) \"Xlilh elm Tham : Lindesberg och Nora genom tiderna dd II, Lind esbe rg I949 · 

3) C. G. Styffe: Om Sve riges kanalbyggnad er intill medl et af adertonde seklet, 

Stockholm 1846. 
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Bild r. 

Sjön Väringen med dess tillflöden och tttlopp åt öster i Arbogaån här (t . '<-'.) 

en~zgt Rasmus Ludv igsson 15 59-6o. Detta sjösystem hade stor bety delse j
1
)r 

~n/ten ~v hammarsrr;ec/jorna i Linde och Nara socknar. Från Arboga gick 

Jamet f ran hela Bergslagen ned till .Jvfälaren och vidare till Stock holm. De flest,1 

av de många småsjöarna återfinnas pt1 en modern karta över samma område. 

Se även f ig. 2. 

g_eniör till bit räde, att närma re unde rsöka och på karta avfatta lw

lagenheten emellan Hj ä lmaren, Vättern och Vänern. Regeringen siill 

de honom tvenn e sådana, på det att dc måtte kunna så mycket siik

rare avtag~. landets beskaffenhet . avmäta sjöarnes höj d och bestiim

ma, var iJanliga t vore att anlägga k-ana ler och slussar. Den fi ll·

klaracl c därvid även sin önskan, att Carl Bonde själv vill e åtfölja 

dem, för att ha närma re t ill syn Över deras a rbeten, och v id åil·r

komstcn kunna lämna en grundli g relation om orternas besk;J.[

fenhcL Brevet s lutar med fö ljand e orcl: "Och måge I eder försäk n . 

at~ om oss I en p racticable vägh i.i ll slysebyggna cl emellan dcsse t rcc 

SJOgar VlJSa kund ~ clet I cbrmeclh oss och Cronan en synnerligh tack

nemb!Jgh t1cnst g1orde Och lvifik vij intet 1 kir om a ll möijcl i ~h 
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t 

Väringen och dess tillflöden och kringliggande smås jöar efter modern karta, 

orientoad med seder tt ppåt pd siclan för jämförelse med ritningen fig. I. 

flijt användandes varde' ' . Kort diircf ter uncl err~ittacl c Carl Bonde 

Rikskanslern, att kanalen i stället för att gå ut vid Segersjö i Hjäl

maren, kunde leelas till Örebro. U nel ersökningen av el en planerade 

kanalen mellan Vätte rn och Vänern har troli gen iiven fullbordats 

kort cbreft er. ]ntet anna t minn e därav finns en ligt Styffe kvar, än 

att en trakt vid sjön T isarens norra strand , i grann skapet av den 

märkvärdiga Skall erucl s dal (en kjusa genom berget av 150 fots djup ) 

kallades ·S keppsleclen. 
I Palmsköldska sa mlingarna i U ppsala Universitetsbibliotek Vol 

CCLXXXIX I. 399 finns en odaterad karta med påskrift: "Delinea

tion af een Siöleed uhr l iVettern vid Askersund uthi Hielmeren vid 

Segersjö". Denna karta går mecl all sannolikh et til lbaka på el en un

dersökning, som Ca rl Bonde Eit verksb lla. Kar tan upptar en vatten

led från Segersj öviken genom T~iljeån, östra och V ästra K vism aren, 

den nu utelikade Mosjön. Gålsjön , Ti silren. Tibon. Skiren. Fågelsjön 

och Åmmelången till Vättern. 
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Bild 3· 

Landshc·vding Carl Bonde. 

·u töver kanalen mellan Viiltcrn och Hjiilm a ren sku lle emellerti• 1 

också knytas ett kan<tlsystc:m. som st räckte sig fr~m Hjälmaren Yid 
Öreb ro r akt in i hjärtat av bcrgs lagsbygden . Denna sista kanalsträcb 
sk u Ile enligt 1\oncl e bl i elen stora ut f artsl eel en fri'm Noraskaga or h 
vissa delar av Lind e bergslager . som med en gi'lllg skulle eliminera dc 
l ~mga, besviirliga t ranspo rterna ti ll lands. Järnet skulle kunna lasLts 
på båtar uppe i Bergslagen och på cl em föras d irekt till Stockholt 1. 
Men icke nog därm ed . Gjord es "grava rna" tillräckligt dj upa och brL·
cla. kunde de stor<t båtarna i en framtid via Göta ä lv. Vassiinclan 
och Viin em och v ida re genom kanalernrt nå iincla upp i bergslag'
bygden och där hiimta jiirnet. som utan besvä rliga omlastningar od1 
elen långa brelen runt Sverige och genom Öresund kunde föras till 
Gö teborg och väste rh avet. l sanning ett storstila t proj ekt. icke un
det-ligt om Bonde i sina mes t op tim istiska ögonblick drömde om el en 
stad, som skull e anliiggas v id detta kanalsystems nord liga slu tpun k t. 

;. 

\ l. 
!l 
l 
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och som genom järnhandeln skulle växa sig st01· och m~iktig - e
11 

Bergs lagens egen hamn stad. Var skull e elen ligga ? U ndersökningar i 
Dylta- och Järleåarna , vilka skull e tagas i anspråk för kanalsyste
met, klargj01·cle, l1uru långt man kunde bredda, rensa upp och göra 
tillg~tng li gt för sjöfart Så långt upp som till Nora kunde man icke 
nå, och de lokala hi storiska traditioner, som var knutna till kyrkbyn 
och handelsplatsen där, fick enligt Bonde mening träda tillbaka in
för de intressen, det nu gä llde. Platsen för elen nya staelen fan n 
han på annat ställe. 

Diir den a llmänna Janelsvägen från Lindesberg söderut korsar 
J ärleåarna söder om Yxe gård, f inns i ån ett mindre fa ll a v den 
typ, som tidigt lockade bergsmännen till hyttanläggningar. 

Den 8 mars 1639 diskuterades för första gången saken med n 
kets råd. R egeringen lät v isa en plan över elen plats, vid Järle be
belägen , "där elen kungl. regeringen haver aktat att låta bygga en 
stad" , förmäler rådsprotokoLlet om ärendets behandlin g. 

Den 8 ma j 1639 fortsatte diskussionen i rådet om staclsgrunclancld 
vid Jiirle . Det före ligger ännu i handskrift en promemoria rörande 
de motiv, som kunde föranleda förläggandet av en stad dit, och rö
rande behov, som eventuella staelsprivilegier måste taga hänsyn till. 

Födattaren kommer in på de avgörande ekonomiska och näring~ 
geografiska förhållandena: "Och efter att alla skeppsfarande älva r 
och kanaler iiro en märkelig lis och bekvämhet för alle undersåtar 
så väl som kronans intrae och inkomste, till att föra och transportera 
med simter al lehanda varor, isynnerhet allehanda slags _järn, vilke 
uti N o ra och L inde årlige över de sextontusen skeppund tillv erket 
bliver , och måste sådant med hästar med stor möda och bekostning 
blive fördt till Arboga och Örebro och belöper sig årligen över clf 
tolvtusen daler silvermynt uti frakt, och sammeleeles måste föra myc
ket järn och malm över landet vid bår uti N or a emellan både N ora
och Fåsjön, bergmännerna till stor möda och bekostning, och eme
dan gode lägenhet finnes sådana bekostning att förekomma med äl
ven. som flyter från Järle åt Axbergshammar, vilken kan med ringa 
mö d b live re ng j ord och däri från kan en grav graves åt Örebro och 
däri f rån kan man med skuter komma igenom Arbogagraven till 
Stockholm , sammeleeles med en sluss vid Bor från elen ena siö u ti 
den andra med malm och järn, bergmännerne ti ll stor hjälp, och 
kronan till biista och gång". 

Mosjö o / 

l 
l 
\ 
\ 
\ 
\ 
l 

Kumlaol 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
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Bild 5· 

Schematisk planskiss av Carl Bondes projekterade kanal från ]ärle, -~en bliv ande 

bergsslagsstaden, som skulle ersätta Lindesberg och Nara t~IL H1aln:aren _ och 

fr&n Sege 15jö gård v id sistnamnda sjö v ia Tzsaren och Vattem lill V anern 

och v ästerhavet. 
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Huruv id a Vl: rkli g·en åtgirrlc r vidtogs . för att tvinga folk till elen 
nY a staden. är icke känt. l clecemhn 16-+0 var problemet iortfaranck 
lik<~ olöst. och Bonde sände sin kollega Johan Berndes ti ll Oxenstien1 ~: 
för a tt med honom reson era om de åtg~irckr, som borcle vidtagas he 
träffande "_r;irle stad och dess byggn ing" . 

Själv g jorde elj est Bonde på sitt h ttll a ll t för att göra staelen po
pulär Trots ohillsa och tidvis mycket sv~tra kroppsliga plågo r men 
mecl. ald rig svikande tro ~ignacle han sig åt sitt älsklingsprojekt -
kanalbygget . som skulle skiinka Järlc stad dess sto ra möj lig hcte:·. 
En rege ringsskri velse fr tm mars 1639 hade också givit Gustav Leijon 
huf vud i uppd rag att lttta dc sextio knektarna ' 'förbrcliga en gra f 
utur elen sjön Lången och in uthi ån widh Broto rp pit clel alt ma1 
m~~ förnimma . hvarl åt vattnet v ill taga sitt lopp". Ett ;'\ r senare 
her;; ttacle n onde för 0:\enst ierna . hu rus om det gr ii vts ett t r l: aln a ;· 
brett dike mellan Axbcrgs hammare och L~tngen. varvid man konsta 
terat. att chr behövdes en sluss - "sedan kan man komma Lången 
i än el en så ner. att man ser staden = Örebro) öfvcr de långa äng
arna. såsom Tomas Christiernssons avritn ingar utvisa, dem riks
kmslem hade hos sig ... " " de som. i Jirle stad bygga vi lj a. se nu 
a ll a p~t dessa verken och rätt som dc företagas, så vareler ock j;irk 
IJyggl ti ll " . ti llägger Bonde med en optimi sm, som icke n~imnvä rt mai
svarad es av verkligheten. 1 andra ögonblick kun de han va ra mincl re 
optim istisk, då penningmedel och arbetskraft tröt och regeringen 1 

SLackholm icke lycktes skiinka honom det stöd, som han själv an si'tg 
sa ken va ra värd. Ti ll svågern Axel Oxenstiern a skri ve r han ofL1 
om kanalbygget . om fö rsumliga slu ssbyggare och oskickliga kn ekt a r. 
som anvii ncl es i arbetet, men också om . huru han med sin sega energi 
trots a ll <'. svå righeter långsamt fö rcl e verket mot sitt mål. Vacl kan al 
bygget ang~1r. så iir d ~irm e cl såv ida kommit, "att både j;i rn- or l1 
spannmålsfarkoster hafva därigenom gått, att all a männi skor m~t s lL' 
döma det är görligit. lVlcn att sluss byggaren, som först begynte. ha
ver felat. det kan jag in te bättra . Den Översta slu ssen g jordes 16-+2 
så vicl a fä rdi g . alt på botten vid pass 2 a lnar högt murat ii r , :tlk 
po rtarna färdiga , och förmenar slu ssbyggaren nu på 6 veckor m ura 
h enne färdig .. . '' Även om el en nedre slussen hyste Bond e gott hopp. 
och öv er huvud trodde han v id denna tid på kan alens snara fu ll
bordande. Så blev dock ick e fa ll et . På bild 6 synes en föreslagen 
kana l Vätte rn- Hj iilmaren tro ligen från 1840-talet. 
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Planerade lwnalcr ino111 Nare och Linde bcrqslaq. 

:'\ven vicl 1700-ta lets mitt pågick förarbeten för <tnEigganclct aY 

en kana l mellan Dyltaå n v id Axbergshammar v ia de smi't Sellorps

och ] gels j öarna t i 11 J .~tngen . Kan<tlen va r a v sedel att utgö ra en del 

av en pla nerad vattenled mell an Norasjön och Hj ~ilm <tren. en 6.5 mil 

lång st räcka . som till ungefär h;i!ften skulle passera sjö<tr och ;'\ar 

samt i övrigt vara en gr;ivcl k<t nal. T errängförhållandena ansågs vi<.l<t 

bättre :in be trä ff;mde en annan pro j ekteracl båtled meli an N or a ocl1 

Arboga. Spå r av grävn ingar i socknen s nordvästra del bekräftar 

uppgifter om att förarbeten igångsatts men aldrig slutförts. 

"Cnder århundraden hade man al ltså sökt lösa transportfrågan ge

nom <Llt utnyttja en kombin ation av lands- och vattenvägaL Från 

bergs lagsbygderna sökte man så långt görl igt var forsla järnet över 

sjöarna och utmed vattendragen ner till Nor<t och Lindesberg. "S jö

fart har denne orten ifdm Lineles-sjön genom Jj :! mils lång !'1 up til 

Råswaln, som är en mil i !ängel" . heter det hos } !i.il phers vie! 1700-

talets mitt. " l irån hyttorne , som Jigga omkring samma sjö, föreo 

sommarticlen mycket tackjern och g ryto r med cle handlandes egne bå

tar till staden, hwarest åtsk ill ige hafva sjöbodar vie! åst randen. :\T!'tgre 

ifrån nya Koppa rberget betjena sig ock af samma håtfart. ät11·en 

som de af sockenhoerna, som bo nä rmast sjön . der h <"tlla sine kyrck

båta r ''. Stö rre svä ri gheter var egentl igen fö rkn ippade med transpor

terna från bergsstäderna och ned ti ll :Yiäla ren el ler Hj älma ren. Frå11 

Linelesberg kunde man understundom anv;inda vattendragen, men ck 

fl esta transporterna gick landsvägen från staelen till A rboga och chr

ifrån sjö leeles: " llwacl de hanellande och andre ifrån Stockholm be

hö fva, och sjö leeles afsäncles på A rboga, bli r derifrån hämtat med 

forböncler . som sbncl igt hafll·a fört jenst med körslor här emellan 

så af uppkommande 1\"ahror. som elit gående jern och effekter", skri

ver 1-1 i.ilph ers; dock förekom ~innu vidmitten av 1800-ta lct. att form 

med specer ier och and ra varor gick direkt från hu vud staden och upp 

till L~ncl esberg. Fdm Nora transporterades prakti skt laget a ll t järn 

och a ll spannm~tl lan clsviigslecles, ant ingen ti ll och f r ~tn Skebäcks 

laslage plats vid Hjiilmaren elle r n~t g-on Vi:inernhamn. 

Unel er 1840- tal et uppgjordes f lera p lan er at t inom Yo ra bergmiis

tardöme skapa ett v it t förgrenat kanalsystem. V id bruksiigarnas i 

Nora och Lincl esbergmästa recl öme samman träde i Örebro den 27 ja

nua ri 18-+-+ föreslogs att inom Linde bergslag skull e öppnas regel-
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bunden båtförbindelse genom Norr- och Särsjöarna t ill Linclesj ij11 
och därifrån antingen till V~ir ingen eller ti ll ?\!oras jönt ) . Den 17 j u11 1 

1844 anslogs härtill vid av ortens bergmästare hållet sammanträde 
104% Sif. tackjärn av Nya Kopparbergs bergslag ell er l St/. av 
varje f järdep::.rt samt 6 SV(. av segerforsverkets halva andel i H ög. 
fors n1:Jsugn. Förslaget f r:.mträclde då ändrat i så måtto ati" Linde~
linj en skulle utgå ti ll Väringen. ::\foraintresset ansåg sig dock ej s~t 

be låtet och. genom bearbetningar i dessa bergslager lyckades det un
der förespegl ing av f lera orters in tresse att få en annan li nje iin 
den natmliga från Norr- och Särs jöarna fö res l;:-..gna. Till föl j<! 
hiirav upprättades elen 11 oktober 1845 kontrak t med kapten C. A 
Olivecrona att för 4 000 Rclr Bko uppgöra förs lag t;ll båtled fr [m 
Xoras jön till Fåsjön samt vidare till Grängsjön och Vasselsjöarna i 
Hju lsjö socken samt ::-Jittälven, Ljusnaren , O lofsjön och Björken 
i Nya Kopparberget tillika med sammanbindande med Järleån och 
Väringen. Staten synes ha anslagit 3 000 Rclr Bko. återstoelen fylldes 
av kommunerna. Förening av No ra- och Lindesjöarna skull e fö rsökas 
över Skrymtarboda och hela unelersökn ingen var avs lutad innan 1847 
i'tr:. utgång. Kostnaden beräknades från Kopparberget till Nora sjii 
t ill 965 000 Rdr Bko samt fr ån Lin desjön t ill Väringen 261.721 I\ dt· 
sm förutom jordersättningen. Den förstnämnda linjen blev dock t·j 
aktue ll men elen sistnäm nda motionerade borgarståndet om. Motionen 
avslogs dock med anledning av statens förmodade utgifter i det år 
l 848 utbrutna danska kriget, varför elen i K. Maj :t p ropos itionen för
ordade kanalen mellan Järl eån och Hjälmaren likalecles måste falla. 

.Jntet c.v dessa projekt, vilka ju ganska mycket påminner om de 
planer, man hyst redan på 1600-talet blev alltså rea li se rat. 

Hruksägarna dryftade också ;"tr 1840 anlägganclet av en kanall t'• i 
mellan Nora sjö och Örebro el v s Skebäcks lastageplats2 ). Uppsl a
get t ill denna lösning av transportproblemet synes ha kommit från 
brukspatronen M. S. \iVågstrancl på Övre Hadclebo. Han skrev 184 1 
ti ll sin vän Anders \Vedberg på Hammarby: 

"H roder, du vet min älsklingsp lan, som är en kanal eller båtkel 
emell an Nora och Örebro. Erfarenheten stärker mig med varje dag. 
att företaget iir nödvändigt och skall lämna välsignade fr ukter för 

l) Ur Henr. Berglund : Försök till beskrifnir'g öfver Lindes, Ramsbergs och Nra 
Kopparbergs bergslager, Orebro I 86o s. I 29. 

2) Clacs Krantz: Järnets järnväg I856-1956, Göteborg 1956. 
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Bild 7· 
N or a och Lindes be,-gslags sjösystem. 

den ort som sett mig födas, v ilken jag i alla fall av s j ~il och hjärta 
älskar. Tro icke. att någon ärelystnad eller åtrå till utmärkelse eller 
minsta tanke på tacksamh et driver mig att vara ivrig att få saken 
i gång - jag fö raktar all t tomt prål och fordrar aldrig tack föt· 
någon av mina handlingar. bmnar således äran åt någon annan sam
tids och efte rv:irlds tacksam het - om el en kan vinnas". 

\ iVågslra ncl hacle talat rnecl hl a fr ih erre Hugo Hamilton till Boo 
om saken och bad \Veclberg föra elen vidare i Nora. Kaptenen C. A. 
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O livecrona borde vidtagas att göt-a upp ett förs lag så att de tta ku ll

ck: iö reliiggas 1-1ru kssoc ieteten vid J l in dersmiissan 18-1-2. Så skedde 

o c k s ii. 

:\är bruks patronerna inom l'\o ra och Li neles be rgmäs ta rclöme h :

<k samla t s i Ö t-c bro under H i ncl ersmiissan J 842 va r el et :f ri herre 

Hugo H amilton, som lade :fram sa ken och l1:i nvisacle t ill O li vec ron :ts 

u t redning . l(ana len skull e gå f rån Xorasjön med utnyttjand e :l\· 

_l;irl eå n . sjön Lingen och Lill illl fram till Skehäck PiL el en siid ra 

delen av ka nalen el v s mell an Ringholmen v id Yxe bruk och Öre

bro , skull e sex slu ssar behövas, men sträckan fr ån ='Jora till Hi ng

holm en krävde på grund av terrängh öjningen min st ti o slu ssar. D i

mensionerna på ka nalen var blygsamma - tol v fots breeld och fyr a 

fot s vattendjup --- men mer behövd es inte för cle pdmnr. som skul

le d ragas fram igenom elen. 

Kostnaden tedd e sig i all a fa ll betydande. Cirka 600 000 Rdr Tk o 

ber;ikn acl es hela anläggningen kosta , men cbrav skulle biten norr om 

J ärl e dra Över hä lften av summ a. 

Så mycket penningar kund e inte uppbt-in gas i bygden , och därför 

resulterad e de for tsatta unele rsökningarna och överläggningarna i 

att '' kommitterade för N or a och Lineles bergmiista reclömen" år 18-1--1-

vände sig ti ll K Maj :t med beg;i ran om sta tsb idrag fö r den ti ll bnkta 

sjö- och kanalleden. 

Styrelsen Öve r allmänna väg- och va ttenbyggnad er g ran skade för

slaget och fann det va ra av sådan v ikt, att el en till sty rkte ett stal s

bid rag på 300 000 R dr Bco ' ' ti ll såväl denna som ti ll en annan St:

dermera fö reslagen mindre båt led mell an Naras jön och Fås jön" _ De 

resterande med len , ansåg styrelsen borde kunn a anska ff as av ett för 

ändamålet bil dat bolag. 

K lVIa j :t hänsköt eme11 ertid f rågan ti ll r ikselagens avgörande och 

ständerna var inte lika generösa som herrarna i "Vi1g- och vatten '' _ 

D e stann ade nämligen för ett blankt avslag , motiverat med ti ll gång

a rnas otillräcklighet fö r ett m ed så stora kostnade r förenat a rbete'. 

' 'vilket dessutom borde kunna till ett annat t illfälle uppskjutas". 

Bruksäga rna lät sig dock inte Övertygas om att f rågans lösning ku n

de uppskju tas, men de blev självfallet en smula mod lösa av utslaget. 

E ll e r. som en av dem utt ryckte det: beslutet " betog de för frågan 

ivrande hoppet att kunn a sammanb ringa de t ill ett stort fö retags 

ful lbo rdande erfo rderliga medl en". 

399 

Till dem som inte fö rlorade modet. hörd e bergmiista ren C. O. 

Troilius i Kora. H an lät uneler 1846 göra nya und ersökningar ro 

rand e möjlighetern a att reali sera en bå tl ecl, och i april fö ljand e år 

kallade han bru ksäga rn a t ill ett nytt möte i Örebro. D är lade han 

fram ett förslag om kana l mell an J ä rl e bruk och Örebro - denn a 

del av det hela skulle. som sagt. kunna utföras fö r 300 000 rclr bco_ 

Bruksiig a rna gav fö rslaget si t.t f ulla g il lande. För an dra gången vän

dc de s; g till r ik selagen mecl begäran om statsbidrag. för andra 

g!tn gen f ick cl e ett nej till sva r_ 

Di'. bruk ssoci eteten inom Örebro och Skarahorgs län samlades v id 

Hindersmässan i Örebro år 1849 för att överbgga om sin näri ngs 

arens gemensamma angeläg-enheter d iskuterades åter k;m alfr ågan. 

E nli gt ~n ber;ikn ing g jord 1S48 av greve A. E. von Rosen. elen fram

stående järnvägspionj ä ren, fordrad e transporterna av malm . tackj ä rn 

och andra proclukter från gruvorna och bruken i N ora och Lineles 

bergslager med hiistforor ned till bl a Skebäcks lastageplats v id S va rt

åns utlopp i 1-lj ä lmaren strax intill Örebro, pe r å r ' 'en körkraft av 

min st 40 000 h;istdagsverken" . Det var bönderna u tmed st räckan som 

svarade för kö rslorna . och fo rlönerna hörde till deras ordinari e in

komster. 

"Enligt noggranna undersökn ingar " , förk la rade bergm~istaren C. O . 

Troiliu s i en skrivelse från 1849, " uppgå r beloppet av utbeta lda fo r

löner för järnmalm , tackjärn, stångjärn, spannmål, sill , sa lt, spece

ri er, köpmansgods , bräder och kalk, som årligen t ransporteras utef

ter linj en mellan Öreb ro och Nora numera ti ll 60 000 riksdaler banco 

per år, varav stö rsta delen ell er vid pass 80 procent för malm, järn 

och spannmål" . 

Detta primitiva transportmedel var dyrt :F raktkostnaden för malm 

mell an N ora och Örebro uppgick 1849 till 75 procent av vä rdet vid 

gruvorna. och detta betraktades med r;itta som ori mligt Forlönerna 

vi sade dä rtill tend ens att oav låt ligt stiga. Det var dock inte bara 

priset på fra kterna som ingav "herra r bruksägare" bekymmer . l ltan 

det var framför a llt det faktum , att ett urgammalt t ranspor tmedel 

inte längre var att li ta på. Samtidigt som produktionen av be i·gs

lao·sprodu kter ökades, bl ev det svårare att få forn1 ~in. Bönderna fur

loracle intresset för körslorn a som näringsfång, och de började över

ge dem i a llt större utsträckning. trots att for lönerna undan för un

dan stegrades. 
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Bild 8. 

På kraftigt skodda slädar av denna typ forslades malm och tackjärn fi!rc 

järnvägarnas tid. O riginalet nu i Karlskoga hembygdsmuseum . 

På sommaren fraktades med olika slags farkoster över SJOarna 
Vikern och lVIöckeln de partier järn och malm som inte hade hunnit 
köras hela sträckan vintertid över sjöar och myrar utan lagrats vid 
stränderna. Under ogynnsamma snö- och isförhållanden kunde det 
sålunda ta lång tid innan varorna nådde från producent till konsu
ment. Bestämda leveranstider kunde aldrig utlovas, och att detta 
inverkade på kostnaderna säger sig självt. 

E n av sekelmediets många jiirnvägsutredare säger på tal om den
na sak: 

"Vad är orsaken att Sverige, som i jä rn fö rädling en gång stått 
främst, nu häri nedsjunkit till det åttonde av jordens folk samt hotar 
att bliva efter ::lil t f lera. om icke bristen på ständiga och billiga kom
munikationer? J ämför och se, huru i andra länder, få dagar sedan 
malmen brutits ur jordens inre. det färdiga järnet, efter stundens 
behov pil mångfaldigaste sätt fö rädlat anvincles för dagliga livets 
bruk, medan därtill hos oss åtgå fle ra år, unel er vi lken tid det ba r 
att passera de mest fabe laktiga vägar från gruvan till hyttan, fd1n 
hyttan ti ll hammaren samt fr~m hammaren till hamnen , och kolen 
på samma sätt irra omkring unelerkastad e sönderskakning och f ii r-
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sämring. Genom detta fraktande blir vårt ursprungligen bill iga järn 
så dyrt, a tt utlandet enelast förmår använda det till stål och flnare 
behov samt vi sjä lva alltmera f inna vår fördel vid att i återfrakt 
förse oss med allt järn för m indre gr annlagda behov". 

Det kan ha sitt intresse att i tankarna fö lj a en tackjärnsfora ned 
till Frö vi f rån Kopparberg på 1860-ta letl ) . Den 5 mi l långa vägen, 
som nu kr~iver ett par timmars j i1rnvägsfärd, tog då flera daga r. 
F rån Kopparbe rg t ill Blåmansbäcken % mil landväg, därefter över 
Norr- och Sä rs jöarna l mi l båtfärd, så 1/J, mil "ny körväg'' till Gö
sarhyttan, viclat:e % mil båtleeles i Storån , därefter l;J, mil körväg 
förbi J önshyttefallet; varefter man med båt efter Stor~m och Över 
Råssva len kom ända ti ll Linde . Därefter Janelsväg igen % mil till 
Veclev ågs bruk; så över Veclevågssjöarna 1j2 mil med båt, varefter 
man ånyo lassade om järnet samt efte r :1-1 mils körning anlände till 
Fröv i, därifrån lasten v idare befordrades på j ä rnv ~ig. En sådan fors 
ling betydde8omlastning-a r ur båt och på vagn eller kärra . ;nnan efter 
en 9 :de pålastning tackjärnet befann sig i järnv~igsvagnen. 

I samband med Örebro- och N a rabanornas anläggande väcktes 
bergsslagarna åter ur sin slummer. Å t major C. A. O liv ecrona upp
drogs 1854 att låta verkstä lla unelersökning för hela vattenleelen f rån 
det vid N or r s jöns st rand belägna B låmansbäcken i N or ra K oppar
bergs bergslag till Köping-Hult-järnväg. Det år 1855 lämnade kost
nadsförslaget för hela linj en uppgick t ill l 202 850 Rclr Bko, därav 
540 650 Rclr var beräknade fö r elen del som från Lindess jöarna 
skulle neclgå till Köping-Hu lt-järnväg. A lternativt unelersöktes även 
vattendraget förbi Dalkarlshyttan tiil Bo rån, men oaktat en gräv
nitw av 6 000 alnar f rån L illa Linelessjön till n~imncla st rÖn'l borde 

b 

ske visade det sig dock att den senare linjen ej :1 ll enast fö rdyrade 
anläggningen med 20 100 Rdr utan även fö rEingde farleden med 
8 000 alnar. Då kostnaderna på nedre linj en uppgick till nära nog 
samma belopp som el en av g reve A. E. von Rosen verkställda jä rn
vägsundersökningen nödgades bergslagerna än nu en gång Öve rge för
slaget att genom en kanal nå fö rbindelse med Köping-H ultsbanan. 

U neler fi era decennier uneler 1800-talets senare del upprätthöl ls 
ångbåtstraf ik mellan f lera orter i Linde bergslag där förhålland ena 
så tillät ; ångfa rtyget Rossval en, som kunde ta ett 40-tal passagerare, 
gick sålunda bnge på rut ten Da lkarl shyttan-Linclesberg-Guldsmecls-

l) Karl Hult: Ljusnarsbergs krönika. Säter r9 r 8. 

28 
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hyttan och på 1880- och 1890-talen trafikerade en b j u långare N or;1• 

sjön och f raktade malm från Born till Nora. 

Drottning Kristinas grav. 

V id Skatviken i Torrvarpen och Limmingsviken i Halvarsnoren p c~

t räffacles i början av 1600-ta let silverfyncligheter, som ledde till in
rii ttandet av ett kronobruk. Grythytte silververk1 ) I samband härmt d 
påbörjades 1638 en grävning av "Drottning Kristinas grav", i syfte 
att sänka sjön Limmin gen. Bergmästaren rapporterade i j u l i 1938 till 
Generalbergsamtets chef, att 30 man hade arbetet på graven en mån a:] 
på egen kost men de vägrade nu att fortsätta. Bergmästaren föreslog, 
att ett kompani soldater skull e få arbeta där en måna el. I septemlx r 
samma år skrev en annan rapportör till samma chef, att 100 kn ektar 
hade kommit till Limmingen för 8 dagar sedan. Graven är 200 fam
nar (356 m) lång och så djupt sänkt, att sjön beräknas sjunka 
till P/2 klafter (nära 3 m ) ; nu fattas 20 famnar långt gråberg, son 
skall sänkas ll/z aln till samma djup som dagkarlarna sänkt strax: 
nedanför dammen. I dalgången v~ist om Ä.lvest01·ps f el bruksherrgård 
f inns tydliga lämningar av graven (se bild 8). I och med upptäckten 
år 1639 av betydligt större si lverförelwmster i Hällefors blev det 
ingenting av med Grythytte s ilververk. 

På Sörälgen transporterades malm från Finnberget till Grythyttan 
med bogserbåt, och tack järn från Smedshyttan på H alvtron genom 
N os bron och Sörälgen till Grythyttan. 

I mitten av 1850-talet anslogs av Väg och Vatten l 666 :32 R dr 
Bko för unelersökning av kanal - och slussanläggning från sjön Sör
älgen till Kortfors . Se även bild s. 403. 

Bälgsjö och Stri p a "lwnaler". 

Bälgsjön hade ursprungligen avlopp åt syd till Vikern. För Ring:-.
hytte masugns behov anlades 1860- 73 en kanal, vars tillkomst skild
ras i Joh. Johansson, Noraskags Arkiv, VI, s 180. 

Vid hyttestämma elen 14 januari 1859 "bestämdes att byggmästare 
C. Carlsson skulle anmodas att så fort sig göra lå ter unelersöka öster
södra ändan af Bälsjöns djuplek och hvacl bäst kan vara för kanul
gräfning till densamma för Ringshytte hyttelags vattenbehof''. Bälg-

l) Grythyttan i ord och bild, 2 (1956-1957) s. 29. 
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Bild 9· 

Project till Båtled emellan Sjöarne Torr varpen & Sör-Elgen. 
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Bild ro. 

Drottning Kristinas grav närmast u.tloppet mot äl-ven. Foto: Y. Hemicsson 195'1· 

sjön erhöll genom denna kanal avlopp till Åsbosjön och A rbogaatt. 
Kanalen som är något över 600 fot lång är till största delen sprängd 
i berg till ett växlande djup av 5 till 18 fot. Genom kanalens till
komst kunde elen förutvarande lägsta vattenytan i Bälgsjön avs~tnk., 
till ytterligare 6 fots djup, vi lket innebar en ganska betydlig tilliil,
ning a v vattenmängden. 

Vid Stripa gruva vid Guldsmedshyttan finns en ett par km l ån~ 

grävd kanal. Denna har dock icke använts för transporter utan for 
att leda vattnet från gruvan för att därigenom minska kon stgångens 
hingeL Kanalen leder till en biflod till Sto rån, som bete r Guldsme<b-
11ytteån. På ett stä ll e dyker kanalen uneler jorden på c :a 400 m b ngd 
vid Konsttorpet 

S al bos j ö 11 -N ittälvcn-Ljusna m. 

Rakt söder om Kopparberg ligger det numera nedlagda brul;d 
S tj ern fors, en gång hvtta med bessemerverk och träs liperi. Det i i.~-
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Malmtransport Salbo-Stjemfors. 

get· vid utloppet från sjön Lju snarn, vars viisentliga tillJ'löcle itr ::-Jitt

:ilven. ::-Jittälven stå r även i förbindelse med Salbos jön. 
På Salbosjöns västra strand ligger - de nu nedlagda - Salbo 

gruvor. som lämnade ma lm till hyttan i Stjernfors. 
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Bild r2. 

Gammal malmpr/im sedan hyttdriftens tid, mt v id Stjemfors . 

Drukcts kommunikationer med omv~(rldcn gick sommarticl en h,, 
över sjön med pr~m1ar. Proclukterna fraktades p:L hästbana från n :'· 
ket ti ll sjön och på denna till Skärcts hå ll plats vid Bergslagsixmai 
Malmen från Salbo gruvor fraktades i pråm Över Salbosjön . genoJ,. 
N ittillven (som har ett av Sveriges mest utpräglade serpentinlopp 1 

och över L jusnarn. N å g ra egentl iga konstarbeten för s j Ö t ra fikello' 
skull förekom knappast i Nittälven, annat ~in att vissa älvkrök:J ,· 
utr~itades. 

Trafiken började troligen omkring år 1885. Den i.lpphöl'de. n>· 
hrnket lades ned 1905 - några år senai'e vad träsliperiet betr:i ff a,· 
D en lilla bogserbåten fick fortsätta att gö ra tjänst vid flottning a\ 
timmer till Skäret, och pappersved för vidare befordran ti ll Stä ll
clalens Sulf itfabrik . Ångbåten finns kvar, men ar numera för sed i 
med ol jemotor i st~ill et för ribbvedeldad ångmaskin. För ett p ;~· 

år seelan blev ångbå ten upplagd. 
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Bi ld !J · 

Den kanaliserade Tälje/in nära dess utlopp Hjälmaren vid Segersjö . 

Kvisman: lwna.l. 

I maj 1865 fastställde K Maj :t bolagsordning för Hjälmarens 
och Kvismarens sjösänkningsbo lag och förk larade samtidigt, att hin .. 
der frå n det allmännas sida ej mötte mot företagets utförande en
ligt fram lagt förs lag. 

I regeringens resolution elen 2 februari 1877 fastställdes att en 
större kanal skulle upptagas längs hela dalgången med en samman
laact läng·cl av över två mil. Kostnaden beräknades till 664 689 kr l ) 

~ . 
H j ~ilmarens vattenstånd regleras genom Hynclevacls reglenng·s-

cl amm, belägen i Eskilstunaån, c :a 12 km från åns utlopp ur sjön. 
H j ä l marens sänkning, som var Europas största sänkningsföretag, 
innebar att vattenståndet uneler åren 1878- 87 sänktes 130 cm. Med 
an leclni~o· härav måste Hjälmarens segelleder fördjupas . En segel
ränna u;pmudclracles också mellan Notholmen och Skebäck, en sträc-

1) P . Laurell: Om sjöarne Hjelmarens och Qvismarens sänkning, II Sjösänk
ningsfrågans historiska utveckling, Ingenjörs-Föreningens förhandlin gar för år 

I 8 8 5. 
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Bild '4· 

Det mörka betecknar torrlagd mark v id Hjälmarens och K v ismarens sänkn i1 .z 
1878-J887. 

ka av sammanlagt två mil. I den fastsbllda planen ingick även slii tl
lanclsområdet mellan Hj'älmaren vid Sen·e rs]·Ö - och Gällersta - "t-

b . h 

nom upptagande av Kvi smare kan al. Denna sammanföl l endast pi 
korta str ilekor med Tä ljeå n, det naturliga vattend raget genom onJ
rå clet . 

Trehundra år tidigare, skrev Rasmus Luclvigsson om vattendra.·· 
och va ttenväga r i )Jilrke bland annat. att "Quism aren" en liten skön 
fiskes jö belägen en halv ''wekusiö" (d v s ca y2, sjömil ) ovan fill· 

Segers jö elit man kommer med båt "up med Siigersiö åå" l )2 ) 

l ) Medd fr För. Orcbro b ns museum X IIJ, 1941, s 40. 

2) Vika elle r veka även vikre-, ve ko- ell er veckosjö är en sedan medelridc,l 

belag d väg län gd till sjöss, i a llmänhet = en sjömil (7 142 km ). 

-1-09 

Bild T 5· 

Kvismare kan al ·vid Odensbacken. Foto: Lindskog 1909 . 

K vismare kanal upptogs på c :a 18,5 km längd från utloppet i Hj äl
maren med en bottenbredel av 16,3-17,8 m och ett djup av 2.5 m 
vi e! ut loppet och 1,5 m vid Kvismare j iirnv ägsbro. Utö ver nyssnämn
da 18.5 km upptogs en mindre kana l f ram till Almbro v id Gällersta. 
Den gamla handelsplatsen Odensbacken, som är K vismareclalens cent
rum. fick genom kanalen ångbåts förbind else med både Örebro och 
Stockholm. Vid Kvi smare kanals ut förande gjordes fl ertalet broar 
svängbara och övriga försågs med löstagbar mellandeL Härigenom 
kunde pråmar bogseras up p i kanal en i höjd med Nynils säteri och 
under de första t iotal å ren efter kanalens fullbordand e ägde transpori: 
av lantmannaprodukter och gödse lmedel m m rum. I och med bili s
mens framträngande min skades denna t rafik unelan iör unelan och 
har sedan början av 1950-ta let helt upph ört . 
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Bild 16. 

Den f laggsrr.yckade Odensbacken vid Djurk/oumomentets mvigr.mg. Frihel 

N. G. Djrerklou var verkställande direktör i sjösänkningsbolaget I878-1 89 

F o to : Lindskog. 

Grävni ngen började 1879 vid Hummelok, och kanalen bkv i;t 
dig 1895. I "Den stora sjösänkningen" (Örebro 1940) skildrar lan d-
antikvari e B. \1\Ta lclcn kanalens tillkomst. V~istra K vismaren up;,_ 
muddrad es till 1,7 km längd, 30 m bottenbredel och 4.5 fots dj t. • 
uneler sjöns gamla botten. och rännan gick seelan västerut gcno•": 
vassen ytterligare en km med 7 fots djup och fortsatte seelan t "i 
A lmbro i Gä ll ersta socken till en ytterligare hingel av 6 km. "-\ ·
betet bestod mest av muddring men på grund av sankmarkern as 
ringa bärighet måste muddermassorna förlägga s ti ll stort a vst:tP•l 
från str~inclerna för att undvika ras och s~ittn ingar. Yiucld erverk ·; 

Galten, av gemene man kallad Ullderverket gick upp till 70 m -

ter om dagen. segelöppningarna vid de rö rl iga broa ma meclga v t r '. 
f ik av fartyg upp ti ll 6,5 m brede!. Sjöarna östra och V;i.stra Kv t~ -

Bild 17. 

De av 1940 Jn ·vårflod översvämmade ålerarna i Kvismaredalen ger en /öre

stälining om tillst!i.ndet "när sjön steg i markerna", v ilka, om det v ille sig illa, 

k 1mde bli stående under va tten i veckor och mC!nader. Foto: B. Waldfm. 

maren tor rl ades end ast delvis. För närvarande ;ir dessa områden 
sta rkt igenvuxna mecl vass. Vid högvattentillfäll en återfå r cle karak
hi.r av sjö. Övrig av kanal en berörd mark har i huvudsak uppocllat s 
under 1880- och 1890-talen. 

Nvssnämncla vidsträckta områden utgöras till huvudsaklig del av 
kärrtorvjorcl, vilken genom kärrtorvens förmu ltning sjunkit avsevän 
uneler åren, och detta har aktuali serat frågan om förb~ittracl torr
läggning av markerna ifråga dels genom Kvismare kanals ut vidg
ning (genom fördj upning ;ir ej nämnvärt att vinna . enär Hjälma
rens vattenstånd vidmedelvatten och lägre vattenstånd ~ir bestämman

de för kanalen), dels genom utförande av invallningar inom torrl ~igg-

ningsområdet. Lantbruksnämnelen i Örebro behandlade i januari 1961 
f rågan om ett stort torrbggningsproj ekt, som a v ser att riidcla 700 
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Ilild l s. 

Vårflod. Kvismaren 9 april 1940. Foto: B W alden. 

gårdar i Kvismaredalen från att få sin mark helt förstörd. ~lan 
måste nu inrikta sig på att sanera Täljeåns nederbördsområde och 
ftt en snabbare avrinning både av detta och andra utflöden i Hj iil
maren. Detta i sin tur medför att Eski lstunaån måste rensas och 
Hynclev<~dsdammen bygg<~s om, eftersom Hjiilmaren inte annars kan 
ta emot el e större till flödena. 

Örebro !::alla!. 

I ett kungligt brev 1604 efterlät Karl IX borgerskapet i Örebro 
en tn seglation till a ll a friimmande stiiclel·, såväl fiender som vän

ner". År 1629 var Örebm clebgare i ett av ett antal städe r bil da! 
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Bild 19. 

Orebro kanal. 

kompani , som skulle utrusta sexton skepp för ut1·ikes S]Otart. Någ
ra större fa rkoster från fjärran hav ankrade dock aldrig vid Ske
bäcks kajl ) Det var endast flatbottnade skutor, "tjalkar" , och jakter 
som klarade Hjälmare kanals miserabla slussar. seelan elen blivit fär 
dig år 1640. 

Ar 1690 lämnade direktören över lantmäteriet Gripenhielm en be
rättel se över de l odning<~r och pejlingar som utfö1·ts från Oset till 
Skebäck vid Örebro "där fa rkoster brukar anLigga" samt de av· 
mätningar. som gjorts över Svartåns böjning och utlopp. 

Örebro staels magistrat skrev el en 7 januari år 1691: 
"Uthi forclna tijcle r har Örebro haft en ansenlig handel så mom

som uthom lamlz. och wicl Söder Tellg-e haft sina skepp liggiancle. 
som seglat uppå Li.1beck. Hamburg. N ederliinclerna och Engelancl 
med TackJern eftersom el en tijclen ing e Stång-Jerns hambrar " ·ar. 

l) B. \Valden: O re bro (Svenska Stadsmonografi~r) , Stockholm r 94 5. 



Bild 20. 

Hjuldngaren WIKINGEN vid Skebä·cks hamn. Efter lavering av prosten 
J. G. Schtltz. 

icke hell er någre fler städer så när, som uphancllacle Jernet i dhe 
kringliggiande Bergz lager, deremot igen införde allehanda Kiöpmans 
warur till lancletz och Bergslagens behoof, då S taclen warit temnw
ligit stor, och der funnes förmögna borgare som ansenlige Medl 'l 
både hemma och uthom lanclz kunde commendera. - -- -- Sedan 
Örebro medelst Stockholm S taclz tilltagande och uthwärkande pn 
vilegier, miste sin uthrijkes handel, feck den första Knecken ... " . 

Sjöfarten var först och främst inriktad på att ombesö rj a transpor
ten av bergshanteringens produkter från Örebro till Stockholm. Den 
ojämfö1·ligt v iktigaste exportarti keln var stångjärn. Den årliga kvan
titeten varierad e uneler 1700-talet mellan 15- och 20 000 skeppu nd 
(1150- 3 400 ton ) och var i början av 1800-talet uppe i 50 000 
skeppund (8 500 ton). Därj~imte fraktades tackjärn - även ti ll sÖnll
ländska hamnar - , takplåtar och spik samt för kronans räkning
ammunition, skjutvapen, värjor och bajonette r från gevä rsfaktorct. 
Ansenliga kvantiteter svavel, rödfärg, vitriol , alun och pottaska ut
fördes från Dylta m fl bruk i Nä rke och Bergslagen. 

Det fy lligaste materia let till belysande av ;ddre ticlers hjälmarsj ö
far t ;i r att hämta ur Örebro skeppareämbetes handlingar. Det äldsta 
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Bild 21. 

Frdn Örebro kanals invign ing 24 september 1888. Foto: B. Hakelier. 

protokollet är d<tterat elen 8 december 1689. men t roligen var skep
pa rskrået av något ;il ch·e da tum ; skråordningen för Acboga stad
fästes 1664. och örebroämbetet kan tänkas vara av ungefär samma 
ålder. 

Om ämbetet redan från början drivit egen rede rirörelse, kan ej 
med säkerh et avgöras, men man åte rfinner på ett t;imligen tidigt 
stadium r~tclmän och andra ''besuttna Borgare och infödde Staclzens 
barn" som redare med säte och stämma i ämbetet. A n ta let fartyg 
uppgick i början av 1700-talet ti ll tretton. av vill~a enligt 1709 år~ 
rull a sex äu-cles av skeppare och de återstående SJ U av redare. Tva 
år senare ~ det var uneler elen stora ofredens bistra tid - mäktade 
endast två skeppare vidmakthå lla sina rättigheter. På 1720-talet öka
des antalet nU!;nmerfartyg till tjugo, av vilka nitton ägdes av redare 
och det tjugonde "på lön" av borgm;ista ren . 

Fartygens dräktigh et vari erade mellan 250 och 40 skeppund och 
uppgick till sammanlagt 5 258 skeppund (c :a 900 ton ) ; senare u n-
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Bild 22. 

Kolpr!imar förtöjda vid Pappersbrukskajen. 

cl ei' 1700-taJet Ökades dräktigheten till 400 a 4j0 skeppund 1~ er far

tyg. Varje fartyg var bemannat med en skeppare och två båtsmiin. 

D en uppb lomstring av sjöfarten. som Hjälmare kanal s omhyg~·
nader medfört. följeles täm ligen snar t av en nedgångsperiod. sn111 

framför a llt drabbad e segelfarten . "Rederiet i staden", hete r d el i 

en l and shövclingebe r~itte lse från 1830-talet, " minskas å rligen, hvarttl l 
Ångbåtstrafiken är en hufvuclorsak ; och upphör med å r 184 1 d n 

af S tacl en h ittill s utöfvade utes lutande rättigh et att derifrån med 

sina fartyg ti ll Stockholm transportera Erukse ffecter och andra \a

ro r". f'ör att man bättre rustad sku ll e kunna möta den 1na ticl en iii i
elades 1837 Örebro Rederibolag . som utökade den anspråkslösa ;'\nc: 
båtsflottan ~ Sjöhästen av anno 33 ~ med Engclbrcclzt 1842, J /li
lan..'J?. 1843 och Örebro 1847. 

Gång efte r annan unel er sekl ernas lopp utfärdades föreskri iter an 
gående muddring av Sva rtån . P å 1820-talet fö rd es på ta l att kan al J

se ra Sva rtån från Skebäck upp till staden . Först på 1880-talet t<ir 

verkligades detta i samba nd med sj ös~i nkningen och ombyggnaden ,1 1 

I-l jälma re kanal. lVIånga ol ika proj ekt hade dessiö rinnan fr am fö rt, : 

Bild 23. 

D en senaste Orebrob!iten OREBRO I l/ v id kajen i södra hamnen. 

att anlägga en kanal från S kebäck till Stortorgets öst ra del , att för 
vandla Oskarsparken t ill en hamnbassäng m fl. 

Arbetet på Örebros kanal påbör jades 1886. Kanalen ~ir en c :a 2,5 
km lång vid lågvatten 2,3 m djup kanalise ring av Svartåns nedre 

1opp mell an S keb~ick och Oset. Den 24 sep tember 1888 kunde Örebro 

kanal högtidligen invigas. Örcb1·o J höjde sig på elen vid Skebäck 

anlagda slu ssens stigand e vatten . slussportarna öppnades, och med 
flaggspel och musik gled rtngaren genom kanalen upp till hamnplat

sen. för vars an lilggning stö rre delen a v den forna 5st ra slottsträel

gå r d eP u ppo i i ra t s. 
Örebro stad har två hamnar. D en n~irmast staelscentrum helägna 

kallas Örebro hamn och begr~insas nedst röm s av Örebro sluss. :\i c

dan för clenn a ligger Skeh~icks hamn. 

Hörl?t:ns lw11af. 

Redan tidi [;t hade man ha ft uppmiirk samheten riktad på de nar

liggand e s jöarna Norra och Söclra H ii rk en i noHa Viistmanlancl för 

29 
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att använda dem som trafikled för malmfrakter. Ar 1817 framla des 
ett förslag att gräva en kan al mellan sjöama och att bygga en järn
väg från N arra Hörkens västra ände tillGravendals och Fredriksbergs 
masugnar och samma år diskuterades en järnväg från Grängesberg 
ti ll Södra Hörken. Det dröjde emellertid ~incla fram till 1842, då 
några hytteägare kom överens om att "hålla unelersökning huruvida 
ett sådant företag vore med måttlig kostnad fören ligt" 1 ) U r över
enskommelsen, som ~ir daterad 13 april 1842 och synnerligen v;il 
belyser elen då varande situationen inom bergsbruk et i trakten, kan 
citeras : 

"Ökade Tackjerns Tillverkningar och ej motsvarande Hästkra ft , 
fö rorsakar, snart sagt, gränslös stegring uti malm forlön er, h vilket 
förhållande synes påtagligt böra motverkas , derest Bergs och Bruks
hanteringen skall kunna fortfar ande i större mån bedrifvas, h vilket 
förhå llande framledne Berg Mästaren Abr. Hiilphers redan på sin 
tid förutsåg och tillstyrkte wederbörande unelerlätta Communica
t ionerne som i mer ell er mindre mån blifvit efterföljdt. Bland desse 
hvilancle förslag är att medelst Canalgrätning mellan Sjöarne H ör
ken, öpna en Båtlecl, hvarigenom Malmhagten från Grängesbergct, 
med betydlig nedsättning i omkostnader skall av U llriksbergs, Silks. 
N arra Hörks och Strömselahis Hytteägare somrnartiden kunna trans
porteras till hvar och ens Lastageplats invid Sjön Norra Hörken. 
hvarifrån lVIalmen seelan winterticlen forslas med % ten minskadi 
Hästantal, motsvarande hvacl som hittill s erfordrats clirecte från Ber
get till Fiyttan samt desse Egendommar genom detta Correctiv betycle
ligt vinna uti sjelvsbnclighet och wärclc". 

Majoren C. A. Olivecrona från Örebro fick uppdraget att utreda 
frågan och snarast komma med arbets- och kostnadsförslag. Det 
första förs laget, daterat december 1843, kostnadsberäknades till 
28 441 Rikselaler Banco och innebar i princip att Norra Härkens 
vattenyta skulle höjas i samma nivå som Söclra T-lörken, alltså 8 fot, 
varvid enelast behövdes genomgrävning av landtungan vid Lervi ken 
(900 alnars längd) och byggande av en damm, 543 alnar lång. vid 
Norra Härkens utlopp nere vid Hörks hytta, för att kunna h[Jila 
den höga vattennivån . Men clä1·av blev intet. J n byggarna Jiings :N' a rra 
Härkens sträncler protesterade mot ett såda nt projekt, som kom att 

1) Levi M;issing : Ljusnars Kopparberg, Lindesberg 1960 s. 268. 
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bg-ga ttk rar och skog uneler vatten. ::\ya utredni ngar. nya försl;tn· 

hkv nödväneliga !ör att kunua genomföra projektet. " 

År 1846 bildades sto ra Konstbolaget - en samma nslagn ing a\· <'t 

gott som a lla G6ingeshe rgs gruviigan:. Det li'tg då niira till han d,.; . 

att bolaget skull e taga upp frågan om malmens transport inom gnt\'
fiiltct och dess niirm aste omgivning. Nä r det giillcle så tungt g·ll<], 

som jiirnmalm var på denna tid transporten otvivelaktigt en högst all

varlig fdtga , då transportviigam;l var primitiva och på sin a httll till 

och med obefintliga. Trakten omkring Grängesberg saknade prak ti,.,J, 1 

ta,gct land sväga r, och flera av de mest malmkon sumerande jiirnl nu

kcn låg 1 ;\ Smil från gruvfältet. 

J 1848 å rs bolagsstiimma med delägarna i Stora Konstbolag t'rai,1 -

Jaclcs en plan på att an liigga en ridsbana från gruvorna till Siidra 

Hörken samt att gr äva en trafikkanal med slu ss mellan denn a ~_~;i 

och N or ra l l ör k en. 

N ivåskillnaden mellan sjöarna iir ej fullt 3 meter och avst~mdct 

dem emel lan ci rka 2 km. varav en cl el dessutom utgöres av smitsi iiar 

Genom denna t ra fik led sku ll e ma lmtransporterna till hyttorna \i d 

Hällcfors. Gravendal och Frecl1·ik sberg väsentligen underlättas. J iim

vägs- och kanalanläggningarna heräk nades kosta omkring SS 000 !\.d r 

B :co en på elen ticl en avsevärd summa, varför förs laget väckte op

positi on. Seclan det stötts och blötts i tre bo lagsstämmor och man 

slutligen förvissat sig om möjl igheten att erhålla ett stats lån fö r en 

del av kostnaderna samt dessutom några enskilcia gruv- och hruks
iigare förbundit sig att på egen bekostnad utföra kanal- och s1Lb5-

byggnad mellan Hörkensjöarna, beslöts i december 18S1, att j iirn

vägen sku lle hyggas. Malmtransporterna beräknades till 72 000 sh·p
puncl malm. per år, som beriiknaclc transporteras uneler 3lj2 m[tllader 

på sommaren. Efter en del iinclringar goclkiincle .K Maj :t bolag·et s 

beslut. J iirnvägen fick en liingcl <IV inalles tre km och började \ id 

Åkergruvan i norr och gick seelan ti ll Söclra Börken till den s k 

Griingesbergs hamn. Hiirtill kom tre bibanor om sammanlagt c1rka 

en km. Genom dessa iinclringar fick man hl a utfraktsväg :tör 15 il00 

skeppund malm från södra delen av Gr~ingesberg. 18S3 börjades l>a n
bygget och a vs lutades samma ;h. 

Ett bolag bildades och fick namnet ''Hörks kanalbolag" och cllligt 

det första stämmoprotokollet. fört vid stämman elen 17 sepkml>er 

1851 , framg~1r bland an nal att antalet andelar i bolaget var 30. In-
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nehavarna av de 30 a ndelarna var: Fredriksbergs Druk . Graven

da hl s Bruk, Greve G. G. Lewenhaupt vid T-:Tellefo rs, Brukspatron 

C. Carl berg, Bergsman Jan Eric Jansson på Östra Born och Greve 

}f. S . Mörner på S tjernfors. Elt lån erhö ll s från Hand els- och Sjö

fartsfonden på 16 666 r iksdaler 32 skillingar banco att ~t terbetalas 

fö re år 1866. Verkstä ll ande direktör va leles av bolagsstämman varj.c 

år och denna v iktiga post sku ll e alterneras mellan de oli ka delägarna. 

Första man på den posten var Brukspatron P. J. Lundbom på Löv

näs , vi lken med kraft och myndighet skötte den ingalunda lätta be

fattningen. Problem som anställande av nykter och skötsam sluss

vaktare, byggande av lämplig bostad åt denne, "reglor" och besblm 

meJser skulle följas. och icke minst disciplinfrågor av de mest skilda 

slag-, hörde till dc dagliga bekymren. 

Samtid igt med järnv~igen byg-~·des kanalen med sluss vid Lervik, 

som kallades Carl s sluss. S lu ssen fick S fots kapacitet och ~tbolten 

muclclracles uppströms slussen cirka 2 fot. Kanalen kallades någon 

gång ä ven L er vi k ens kanal. J ä rnviigen ell er rallbanan , som den i clctg-

ligt tal hette jiimte sjöförb indelser iörkortclcle transportvägen till de 

väster-, söder- och österut helägna bruken m ed % till 1.5 mil. 

Vid invigningshögtidligheterna elen 30 septembet· 18S3 framhölls 

bl a : " De uppoff ringar, som företaget fordrat av både enskil da och 

staten, skola siikerligen :fullt motsvaras av elen direkt och vidstr;ick

ta vinst det kommer att lämna samt ådagalägga, att all t som. mecl 

urskillning och planmässighet gö res för hllande av kommunikatio

nerna mom lan det är för f ramtid och efterv~irld av a llra största 

vikt. såsom utgörande de livgivande puls!'tclrorna i varje lanel s nii

nngar" 

Bolagsprotokoll et fö rmäler att "sedan den lyckönskni n gssk~tl blivi t 

proponnad och tömd stego samtelig-a närvarande ombord på en stör

re lastbåt försedel med segel, i vi !k en . beledsagad av 12 minclt·e bå 

tar, siillskapel fördes över Södra flörken till Lerviks slu ss. som jiimte 

kanalen besågs och varest Herr G reve Mörner antydde anledningen. 

och ändamålet mecl denna vackra anläggning. ävensom de omstän

digheter. som rörde byggnad ens utföran de och fullbordan. Seclan 

också här en viiigångsskål bliv it propon e1·ad och tömd för anlägg

ningarnas framtid och ega rna s fromm a begav sig säll skapet på åter

brelen till Griingesberget . där en g lad måltid upptog det ~tters t~tencL: 

av dagen" . 
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Bild 25. 

Härks kanal på 187o-talet. 

Den Mörner, va rom här n~imns, var Hampus Stellan l\ l örner. ä!C.t

re av Stjernfors bruk i Ljusnarsbergs socken som var direkti o·n- 

o rcl förande i Grängesl.Je rgs Konstbolag 1848- 1863. 

Kanaldriften var nu i full gång, och under 1850- och 1860-talvn 

var trafiken synnerligen livlig. Slussvaktaren var i ständig verksam

het nära nog både dag och natt uneler sommartiden, och elen vikti.,!a 

far leelen syntes väl fylla det stora behov som tidigt förutsetts. l .· r 

~.~57 års berättelse kan niimnas att inte mindre än 35 479 skeppun d 

Jammalm fraktades genom kanalen, en icke oansenlig kvantitet efte r 

dåtida förhållanden, och i slu ssavgift erlades det året 4 434 riksclale;· 
riksmynt 

1l\!Ialmtransporten gick fån Grängesberg dels till Lertjärn för 

Strömselals och Ulriksbergs masugnar, dels till Stora Sten för S tl

kens masugn. Malmen rockl es i pråmar ca 7 m långa med tre 1 il l 

fem roddare i varj e båt. Pråmarna hacle köl och i med- och sich·incl 
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Bi \J 26. 

Silverhojdens sluss. O.vre slussporten 1936. Foto: Ville Hansson . 

seglade man med hjii lp av ett niistan fyrkantigt segel. Malm frakten 

skedde sista ticlen me(l ångbå t. 
M a 1mbehovet v~ixte emellertid och clilrmccl ocks:"t kr a vet på effek

tivare transportmedel. I börj an av 1850-talet bygg·cles Norbergs järn

väg mellan Norbe rg och ;\ngelsberg samt Vessmans-Barkens järnviig 

mellan L u el vi k a och Smedj ebacken. H ii ri genom f ick :N orbergs- och 

Ludv ikatraktens malm fält en relat iv t bekväm ut fart till Kolbiicks

åns vattendrag med dess samtidigt ombyggda kanalfö rbindelse med 

Mälaren. På 1870-ta let fick Griingesberg två moderna järnvägar, 

v ilka båda ko rsa kanalen och cbrmecl hade el en gamla förbindelsen 

fö rlorat det mesta av si n betydelse . Malmfraktningen från Griinges-



-+2-!· 

Bild 27. 

Silv erhöjdens sluss 19]4 · SöndagSltt/ärd till Norra H ärken . Slussavgift I k~ 
per eka och 2 kr för motorbåt . F o to: Ville H ansson. 

berg till Sä fsniis och Jl iilldorsverk en upphörde bålleeles 1876, <hi 
Sälsnäs järnviig öppnad es. Enda st någon enstaka malmpråm från gru 
vorna vid Mossg-;-uvan och S köttgruvan från lastageplatsen vid Sik 
sjöclammen i Södra Härken passerade kanal en. K anal en ånv~ind es 
doc k till år 1905 fast und er de sista 30 åren egentli gen endast ffir 
transport från gruvorna till j iirnvägsstationen. U ncle!· något över ett 
halvt sekel hade elen alltså varit i drift och man beräknar, a tt under 
denna tid har utfraktats omkring en miljon ton malm. l början a\ 

delta å rhundrade och sä rski lt 1910- 1920 var det en livlig person .. 
trafik genom slussen. inte bara med mindre båtar utan också med 
den stora ångbåten Tin r;valla , som ägdes av fö reningen Nytta och 
:'-Jöje, vi lken förening huvud sakli gast räknade jiirnviigsmiin på F .L.J. 
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station i Grängesberg som medl emmar och ~igde en festplat s vid R å
brovik en. ]'viycket timmer har också fl ottats genom kanalen. Genom 
K :Maj :t beslut elen 26 november 1954 om avlysning och igenfyll 
ning upphörde el en en gång så vi ktiga fa rleelen och är nu ctt_.minne 
av elen företagsam het som präglade bergsmännen i kampen tor tdl
varon. Uneler de sista tiotal å ren har de gamla slussporta rn a icke 
behövt öppnas så många gånger. En slu ssvaktare har bott i stugan 
vid slu ssen, som dock tagit det minsta av hans tid i anspråk. Ar 
1952 passe rade 19 mindre båtar kana len. 

Kanal en har ett unelangömt bge och för många i trakten torde 
dess ti llv aro vara förd olt. Grängesbergsbolaget har "vandali se rat" 
kanal en genom att det tvingats "korka" den uppström s för att för
hindra förorenat vatten från Söd ra Härken att rinna ner till ~orra 

Börken ur v ilken Grängesberg får sitt dricksvatten. N umera har en 
del av kana len kulvertlagts och igenfy llts vid S ilverhöjelens sågs 
brädgå rd . 

Plan cma. (' å en Svea kana! 111 c!lan Vänern och Afii!arcn 

Ett pro jekt, som aldrig helt lycks dö, är planerna på Svea kanal 
el. v s en .led mellan Vänern och Mälaren. Gustav \ tVasa gjorde r e
dan på mötet i Stockholm den 25 juli l 526 en iramst~illning till 
ständ erna: "lVIan borde öppna sina hamnar för alla nationers skepp 
och l~ödöse vars läge v id V ästerhavet var s;irclel es tjän ligt. skull e 
bliva en stapelplats , varifrån varorna med lätth et kunde fö ra s om
kring landet, ja även till S tockholm om man ville ge t10m ert g t~av 

förena Vänern med Hjälma ren och denna å ter med Malaren 1 han
clelse den å. som sammanbinder dessa senare sjöar skull e befinna s 
för trång. "1 ) 

Såviil Eskilstuna kanal som Hj~ilmare kanal iit· i v1 ss m[m att 
betrakta såsom hinkar i en ked ja av vattenleder, förbind ande Öster
sjön med Väste rhavet. Denna k.ungstanke i svenskt kommunikati ons
,;äsen förverkligades genom Göta kan al, men såväl före som även 
efter tillkomsten av denna vattenväg ha planerna på en S vea kanal 
tagi t sig uttryck i form av undersökningar, utredningar och för slag. 

P å en av Rasmus Ludvigsson år 1560 upprättad, schemat1sk ka rta 
över trakten mellan Hjälma ren och V iinem finn es antecknat: ''här 

l) K Brev till Måns Brynteson (Lilj ehök) den 29 juli rp6, Registr. rp6-

rp8 f 89. 
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över kan man gräva". I brev samma år till ståthå llaren Över Läckö 
län, Svante Sture, förde konungen på tal en t ransportled över J\ Li 
laren och H jä lmaren, varvid dock godset skulle fraktas över land 
m ellan sjöarna. Dessa planer aktualiserades genom danskarnas l10t 
att spärra Öresund. På grund av detta hot ställde sig R eva l 151) l 
uneler svenska kronans beskydd. I brev elen 24 oktober 1561 till K las 
Kristersson Horn förespeg lade E r ik revalsborna en obehindrad han 
del genom "then geenwägh - - - som wij nu achte uptage emill an 
Stockholm och Elffsborgh - - - först genum Mäleren up till 
Arboge, seelan genom J el men ått Örebroo". Med all sannolikhet 5e 

vi i denna utfästel se elen första dokumentariskt belagda upprinn el sen 
till det kanalbygge, som hertig Karl trettiofem år senare påbörj ad e 
vid Torshäll a. Att Karl ej var främmande för en fortsättning ;-L\· 

vattenvägen även mellan Hjälmaren och Vänern, framgår av en <t\· 

Styffe citerad notis från 1688, vari omtalas, att ''Bem :te dråg" ·-
en djup däld , som genomsk~ir bergåsen mellan Möckeln och Ölen -
"har Sahl. Kong Carl IX söckt och sielfver beseclt om vintet· tij <Jll 
såsom gamble män berätta. I meening med båther där att ku nn:t 
komma. öfver från Leekbruket till Philipstadh och Cristinel.etmn ·. 

Ei.t holländskt konsortium erbjöd sig 1640 att med ege~ kapi tal 
låta utföra en vatten förbindelse tvärs över Sverige. I-löga vede r i"'
rancle avböjde emellertid, clå man misstrodde bolagets sol iditet ocl1 
ej heller Ö1~skade en så betydande utländsk kapitalinvestering el ler 
koncession. 

Intresset för en kana lförbinclelse mellan Öster- och Västerhav en 
synes därefter ha minskats. Sannolikt sammanhänger detta med dt' 
förändrade politiska förhållanden, som inträdde i och med SHllleS 
införlivande med Sverige. Danskarna var nu ej längre ensamma 
herrar i Öresund. Emell ertid synes saken åter ha blivit aktueil u t; 

el er Karl XI :s regering. Från denna t i el förmäler ett Kungl brev a,. 
elen 26 iuni 1669 till inspektoren vid lantmiiterikon tmet, Geclcl a: 
"Allclenstuncl , Inspektor Gedda. vi hava hiirifrån avfärdat general
kontrollören Jakob Dijkman uti en särdeles och viktig kommissi on 
till att göra en reda åt N ii rke att besiktiga orten, h ur u och på vad 
sätt emellan Vänern och Hjälmaren en fart inrättas må. till vilk en 
~incla han av nöden haver en lantmätare. som avmäter landet. cbr 
farten skall inrättas: alltså bac!e det varit väl, om I till elen ändan 
Eder cl~trhiin hade kunnat begiva; men som I till äventyrs med an el ra 
ärenden är ockuperad, så befalle Vi E der, att I på Vitra vägnar lJL-
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fallen lantmätare på elen orten, det han sig till samma ort förfogar 
och efter gene ralkontmllörens begäran fö rrzittar det, som mätas och 
förrättas bör" ( Styffe s 70 ). 

På våren 1671 anmodas Gedda ;myo att begiva sig ti ll Närke och 
taga orten "i ögons ikte" samt överlägga med Di jkman ''om icke 
en fart står till att inrätta emellan Viinem och Hjiilmaren". Att en 
unelersökning clå också kommit till stånd, framgår av en i lantmä
teristyrelsens arkiv förvarad karta av år 1671, vilken karta, ehuru 
anteckning om författarens namn saknas, med största sannolikhet är 
upprättad av Gedda. Kartan upptar " den trakt emellan Hjälmaren 
och Vänern, varigenom en fart förmenas kunna inrättas efter den 
röda illuminerade linjen , vars längel är inalles med sjöar, strömmar, 
mossar och kärr 8 ;% mil , men som grävas skulle 4 mil , vilka 4 
mi l mest bestå utav mosslancl, kärr och ib land iingsdy, så att graven 
näppeligen utan pålning bleve ståendes". Den föreslagna str~ickning
en för segelleden följer från Hjälmaren till en början huvudsak
ligen Svartån samt går vidare genom sjöarna Teen, Toften, Sto~-a 
Tryss lingen och Visjön ut i Skagern norr om Skagersholm samt fran 
denna s jö vidare till Vänern vid Kolstranclsviken . Likväl lät Karl 
XI , troiigen därtill föranledd av elen berömde Olof Ruclbeck, till 
vars mångsicliga verksamhetl) det även hörde. att syssla med k~nst
Tuktion av slussar2), år 1688 utsända en av hans lär j ungar. Ingemenr
Kaptenen Engelbrekt Otto, för att anställa en ny undersöJ_,ning av 
belä"enheten mellan Hjälmaren och Vänern3). Denne uppgjorde se
dan,'"' till en del uneler Rue\ becks ögon4

) en mängel specialkartor, fö2· 

1) Han hade å r r669 uppsikt över segelledernas utprickning i Mälaren, och 
åvägabragte år r667 den först a ordentliga kommunikation medelst "postjaktcr" 
som även förde resande, mellan Stockholm och U psala. 
2) I Råds-Protokollet för d 12 Sept r672: "Talas om Olai Rudbe~kii inven
tion att giöra Schl'yser 50 fambnar (fot?) höga, men har det :innu mtet srclff 
försök t. Resolutio: skall affgåå breff till Ol. Rudbeck att han för l'isc.2. orsaker 
skull må:>tc komma hijt". Rudbeck begärde sedan år r686 et: understöd af ~oo 
d:r S:mt och Kapten Otto till biträde för att anställa försök •~1 ed sina upp

finningar. Skand. Handl. V :315 . Det förra blev av konungen beviljat. 
3) K Br till Stats-Kontorer att anordna traktamente för 6 veckor och respen
ningar för roo mi, samt derutöfver, om så erfordrades, åt Kapiten Otto d 8 
Juni r688. Reg III. 534 . -K Br till Landshöfdingarne att gå honom tillhanda 

d 5 Juli s. å. Reg. Suppl. för Juli-Ocr f 5· .. 
4) Sj;1!va beskrivningen finns ;1nnu kvar, men kartorna torde va ra forkomna . 
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vilka Dijkmans generalkarta låg till grund, och har e ft erlämn at en 

beskrivning öv er vattendragen mellan nyssnämnda båda sjöar, varav 

man ser, att avsikten va ri t a tt begagna S vartån eller Trosaån i [1·an 

dess utlopp vid Öreb ro, ~incla upp ti ll Toften, och seelan gå rakt övn 

landhöjden genom Gälsjön (391 fot öfver havet) . som för detta än 

damål sku lle uppclämmas 1 ) ti ll N ysund vid L etälven och vidare o-<, 

nom S kagern ti ll Vänern. M en det ä r ej bekant, om någon by:u._ 
nadsp lan blivit uppgjord. "' "' 

i\rl itt unel er brinnande kr ig - ell er kanske just på orund av <kt 

f ientliga hotet mot S veriges handels förbindelser - uppcl7-og Karl X r 1 

åt Christoffer Polh em och Emanuel Swedenborg att undersöka "be 

Ligenheten för en kanal' ' mell an Hjälmaren och Vänern. Swedenboru

förfa t_tade en beskrivning över trakten och P olh em g jorde v issa h yd~ 
rogra t1ska och tekni ska beräkningar. 2 ) Konungen ändrade emell er

tid uppfattning och unelersökningarna inriktad es i stä ll et på en vat

tenviig genom Öste rgö llancl. V id r iksdagen 1719 framsLilld e Pol helJI 

förslag om en kan al mellan Möckeln och Vänern och 1720 ino·icl 
. - h ' 

l1 an till ständerna med ännu ett betinkande om segelfart mellan 

Stockholm och Göteborg v ia Hjälmaren och S kagern. Rik els 1i ll 

stånd efter elen stora ofred en var dock sådant. att plan erna på sitviii 

en Göta som en S vea kanal måste skrinläggas. 

J Kungl brev till lantmäteridirektör J acob F aggot av el en 20 ma i 
1754 fö rordnades. "at t nu i sommar till förl itliga avvägningar och u n~ 
dersökningar över vattuch·agen, orternas och landets samt sjöa rna,; 

lägen med det mera, måtte bliva ansb llda, såväl emell an V~in em 

och V ättern samt vidare M otal a ä lv utföre. som ock emellan V~inern 

och Hj;i lma ren ti ll utrönande a v en v idare durchfarts forlsättan dL 

framdeles" . O ch då Faggot tidigare framhållit. a tt "t illgång på sa

dana 2 :nc skick liga ingenieurer" , som vore för uppdrag a v här ifd 

gava rande slag särski lt himpacle. funnes vid lantmäterikontoret. san ![ 

a tt und ersökningen beräknades dra en kostnad av 2 000 daler sil 

ven11ynt så anbefalld es Faggot att lå ta ombesörja ifråga varande av 

vägningar och und ersökningar och sedermera inkomma med un der

dånig berättelse över de uppn;tclcla resultaten. 

l ) O. Ruclb ccks memor ial till K Carl XI d 4 Jan r6 89. Tryckt i Skandin. 

H andl. XXIII , s ro s- ro8. 
2

) Swedenborgs b r till E. Benzelius i linköpings Bibi Coli' Ph ys M ath. VoL 

XL N r IJ4. Swedenborgs beskrivnin g finn s i riksarkive t . 
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Till att verksb lla ifrågavarande undersökningsarbete beordrad e 

Faggot lantmätarna J onas Collin och Ol of Gran. R esultalel a v de 

av dem verks tällda synnerligen om fattand t: unelersökningarna före

ligger i en mängel profil er och kartor med ti ll hörand e beskrivninga r, 

förv a rade i lantm~iteri s tyrel sens arki v och i riksarkivet. H ärj;imtc 

har Collin avgivit en " n erättelse O m dc i\fvägninga r, som bli fvit 

gjord e öfver Vattud ragen emellan Svart- i \lven och l\Iä laren. Svart

j\lven, lljälmaren, Skage rn och Vennern , samt emellan Venncrn , 

V ettern och Östers jön i afsi kt at utröna, huru v ida de ku nde gö ras 

segelbar <>.", införd i Vet. Akacl J-l ancll. för år 1755, Vol. X\' 1 s 302. 

M ed utgångs1mnkt f rån sjön S kagcrn , vilken sjö ansågs genom 

någn•. få slussar i Gu ll sp ~mgsäl ven kunn a ställa s i förbincleist: med 

v·änern. unelersökte Collin och Gran för st möjligheterna för en ka

nalförbinclelse mellan Skage rn och Hjilmaren 1 ) Av elen för sam

ma ;incl amål ~tr 1671 uppr~'i ttacl e kartan framgick cle svåri ghetc t·. som 

sku ll e komma att möta vid inrättandet av en kan al direkt mellan 

sjöa rna Skage rn och T often. Denna möjlighet lämnades d;iriör n u 

helt ur räkningen. Man började i stället unelersökningen uppför L ct

älven fram till L indefors bruk. Collin och Gran byste elen förhopp

ningen, a tt L eb lven här skull e ligga hög re än el en några kilometer 

därifrån Jiggand e sj ön S tora 1l jörken och att sålunda sluss vatten 

från nämnda älv skull e kunna erh åll as och segell ed inrättas genom 

Stora och Lilla Björken ner till T often sa mt att man på el en v~igen 

via sjön Teen och S vartån skulle kunna komma vida re fram till Hj äl

maren. Det v isade sig cmellcrticl , att så ej var fö rhållandet, och . 

då n ~tgon möjligh et att få vatten för slussningen från L etälven ej 

här fö refann s, fortsalte man unel ersökningen uppför nämn da ;ilv fö r 

att unelersöka möjligheten av att genom sjöarna Möckeln, Ölen sam t 

Stora och Li lla Hjörkcn nå fram till T oft en. D et vi sade sig emel

lertid äv en hä r omöjligt att få iör slu ssningen erforderli gt sluss 

vatten. 

Häre fter vidtog unelersökningarna för leelen Skage rn-J\Ih laren. 

Först undersöktes genom avvägningar höjdski llnaden emella n sjön 

A lvl[l!lgen, v ilk en sjö avbördar sitt vatten åt Mä la ren. och Svarti'tn 

ovan Kortfors. Därvid befanns. a tt ~Ä. lv l ången låg hctyclligt liigre ii n 

Svartån vicl nämnda pl a ts. j\ ]vlångcn l ~tg däremot -+39 fot 

högr e än ::vfäl aren . Betycl ancl e svårigheter mötte emell ertid. cl [t elen 

1) Th orsten Th orse liu s: Sve nska l antmäteriets h istoria 16 2 8 --192~ del II . 
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Ott. Nov. il)e~, 

~a v;ckra trå n, då man på allmånningtr . och 
[unf alde ikogar knap t !kal fim1a. en l:.n • b•LI
fka . · ._ 

Bilc1 28. 

K. Vetenskapsacad. Hand! . 16, I?ff. 
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högst belägna punkten emellan Svartån och Älvlången låg 1l O fot 

hÖgre ~in vattnet i nämnda å och stigningen var över en kvarts mil 

lång. Denna väg ansågs emellertid framkom lig och förslaget att med 

segelled el en vägen nå f ram till lVlälaren ej möta oöverkomliga svå

righeter, varför man efter avvägningar och mätningar i detalj be

stämde slussarnas higen. Kana lleden skulle f rån Skagern följa Let

älven ti ll sjön Möckeln och sedan Svartån upp till KO!-tfors, varif rån 

en kanal sku lle grävas till s jön Älvlången. Leelen skull e seelan följa 

befintliga vattendrag genom sjöarna V ikern , Åsbosjön, Norasjön och 

Väringen ti ll A rbogaån och seelan denna fram till Mäla ren. Ej mind

re än 26 slussar erfordrades mellan Skagern och A.lvlången och 24 

mellan V ikern och A rhoga. 
Den först undersökta leelen Skagern-Hj~ilm a ren hade el en förde len 

framför leden Skagerri-Mälaren, att högsta vattn et där låg endast 

308 fot Över l\!I äl aren, uneler det att motsvarande siffra för sist

nämnda led vat· 496 fot. Olägenheterna var emellertid Övervägande, 

främst bristen på tillräckligt slussvatten. Här till var att märka, att, 

medan två möjligen tre bruk hade nytta av kanalleelen åt Örebro, så 

kun de " icke all enast ovannämnda 3 bruk utan ock många andra uti 

Närke, V~1rmlancl och Västmanland bet jäna sig av vattendraget åt 

Arbåga och medelst egen vinning även bidraga till allmän nytta. 

Filipstads bergslag kunde även det nyttja om all ena 2 eller 3 slussar 

blevo byggda uti el en ån, som därifrån kommer och faller ut i sjön 

Möckeln". Det var sålunda ej att undra över, att förrättn ingsmännen 

odelat gav föret räde åt leelen Skagern-Mälaren. 

Collin och Gran slutade sin i för rättningshandlingarna införda re

dogörelse över de år 1755 slu tfö rda undersökningarna med fö ljan

de sammanfattande uttalande: "Således äro nu omständigheterna av 

vattendragen så emellan Vänern och Vättern som Vättern och Brå

viken i mö j ligas te måtto undersökta och beskrivna. Den ansenliga 

byggnad. som haves för ki.nder vid Trollhättan. fordrar en så

dan nyttig i nr~1ttni n gs vidare fortsättande, nämligen att segel leelen 

efter hand och som omständigheterna ti llåta drages landet igenom. 

Trenn e vägar ~iro så förl idet som i år undersökte, vilka ock bara 

bliva dc tre allena möj liga nämligen l :o) från Vänern genom Ska

gern , L etä lven uppföre ett stycke, sedan genom Stora och Lilla Björ

ken , Toften. Teen, Hjälmaren och Mälaren 2 :o) F rån Vänern ge

nom Skagern. Möckeln , Sva rtälven uppföre ett stycke sedan åt Elf

lången, Vickern, Åsbo sjön, Nora sjön, Värigen och Mälaren 3 :o ) 
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Från Vänern efter n ågon av de beskrivna vägarna uti \Tiken sed· 
Vättern och .Motala ström utföre genom sjöame Boren. No rrl;y sjii: :

1 

Hoxen. Glan uti Saltsjön. D en första av dessa tre hör i anse~n d · 
ti ll elen bri~t på vatten, som uti framt iclen kan bliva, va ra den sist~ 
som ve rkstall es . Dc två senare torde täv la med varandra om fiir ._ 
triiclet, så v ida icke rikets omständigheter sku lle ti ll åta bådas verl~
sLäl l<l ncle. Uet är en stor om s t~i ncli gh e t. besynn erlig-en vid vi ssa Ll·
k lag liga tiliEillen, att komma från Vänern seglande uti lVLilaru1. 

l\1en anser man elen kos tnad stor. som fordras att inrätta slu s~ar 
efter vattendraget Svartä lven uppfö re genom Bergslagen ned er ;1t 
Arboga. först 502 fot uppföre och seelan så mycket u tföre, til lika 
med elen ansenligen höga backe, som bör grävas igenom för att sa 11 _ 

manhincia Sva rtälven med Elv lången. Så långt Collin och Gran . 
Överdirektören för Lantmiiterikontoret Eric af \ \' ette rstedt S()lll 

var synn erl igen intresserad av utvecklingen av vå rt la nel s kanalv ii,cn 
hade av Gusta f I V A dol f erh å ll it befallning att samla a ll a upp
lysni ngar om äldre planer på en fö rbindelse mellan Viinem och .i\Li
laren. R esultatet h ~irav blev en vidlyftig utredning och ett försh~ 
ti ll en Sve_a kanal över A rboga, vi lket inlämnades till konungen p;\ 
nk sdagen 1 Nonköping 1800. Ifråga om sträckningen av kanalleckn 
gav utredningen vid hanelen att om "clurchfarten" sku lle ledas tdl 
Stockholm ifrån Vänern . borde elen ifrån denna s jö leda s o-enom 
Spångsjön till Skagern samt vidare ifrån denna s jö ~tppför Le~älven 
till Thomasbråte. Så långt kunde enligt af vVetter stedts m ening. icke 
ga rn a. någon tvekan råda om sträckningen, men seelan var f rågan . 
huruvtcla elensamma skulle gå åt Örebro stad och Hj ~i.lma ren samt 
därifrån genom Arboga grav i Mälaren eller ock genom Nora stad 
d irekt till A rboga. Båda dessa leele r hade blivit fullständigt under
sökta . Den södra eller Örebrol eel en skulle gå frå n L etälvcn vid T ho
masbråte medelst en kanal genom landryggen till s jön Stora 11j örkeu 
och vida re genom sjöarna L illa Björken, Toften till "Örebro å'' eller 
Svartån. vars sträckning skull e fö lja till nämnda stad. Den norra 
ell er Arboga lecl en skull e ifrån ovannämnda ställe. Th omasbråte. föl
ja Le~älven till sjön Möcke ln och seelan fortsätta v idare urpitir 
:vartan till ?andvik. Där skull e landryggen genomgräva-; för ait 
as taclkomma -~ ~ rlecl till sjön ;\lvlången. varihån åter någon grii vning 
vo re n~?'g . tor a tt komma til l sjön Vikern, därifrån i Åsbosj illl . 
Vidare torlll '\fo ra stad ut i No ra sjön och utför "Noraån" ti ll siiin 
Viiringen samt vidare genom Arboga ~m ut till JVLilaren. . 

örebroleden hade den fördelen framför A rbogal eclen . att vägsträc
kan var betydligt kortare. land ryggen ej så hög, som på Arboga
leclen, ett mindre antal slu ssar erforclracles och kostnaden bleve 
mindre. 

O lägenh ete rn a med denna led var, att sjöarna Lilla B jörken. 
Toftan och Teen var ganska grunda. variör en del grävning cl~i r 

skulle erfordras, för vilken kostnaden va r mycket svår att beräkna. 
Största hindret var dock. att sjön S tora B jörken, som skull e li:imna 
vatten åt slu ssarn a å båda sidor om landbryggan, ej ansågs ha ki.r
fö r erford erlig vattentillgång . va rför osäkerhet rådcle om denna elen 
"oundgäng ligaste av alla t !ll en durchfart hörande rekvisita" . 

Arbogaleden hade elen olägenh eten. att el en skulle kräva mer ar
bete, då el en var längre. Vattend ragen i denna led låg också i all
mänh et betyd ligt högre i:in j Örebrolcden. D en landrygg, som måste 
genomgrävas mell an Svart ~m och sjön Ä lvlången, var också bety
dande. Antalet slu ssar m åste därför med nödvän dighet bli mycket 
sto r t. U nder det att i Örebroleelen erfordrades enelast 35 slussar, 
skulle j Arbogalcden behövas ej m indre iin 69. Detta större antal 
slussar skull e en ligt af \ tVetterstedts beräkn ing medföra en merkost
nad av över en halv million riksela ler banco. 

Arbogaleden hade emellertid betydande fö rdelar framför Örebro
leden. Sva rtån, som var högsta vattnet å denna led. lämnade till
räcklig vattentillgång för slussningen å båda sidor. Arbogaleclen 
skulle också i motsats till Ö rebroleel en komm a att sträcka sig genom 
flera a v riket s mest betydande bergslage r. ett förhålland e. som var 
av den stö rsta betydelse. 

B land sådana siclokanaler nämner af \Vettersteclt en kanal från 
F ilipstael s stad. F rån Lineles bergs lag vore ej heller någon större 
svårigh et att fö rbi staelen Linde komma ned till sjön Väringen och 
därm ecl. ti ll huvuclkanalen. Enligt af \ Vetterstedts mening fa nn s iiven 
en ypperlig lägenhet att genom någon griivning förena Arbogaån v id 
Axbergs bruk med sjön Lången och därigenom vinna förb indelse 
med Örebro. Han ifrågasätter rentav om icke. sedan huvudkanalen 
i norra leden blivi t dragen fram t ill Axberg . den sedermera, istället 
för att fort s~ittas genom A rbogaån t ill Arboga . kund e irån Axberg 
striickas di rekt till Örebro och över Hj älmaren och Arboga ul i Mä 
laren och framh åller. att en sådan st räcknin g skull e bjuda en del 
fö rdelar. lllancl annat skul le cl~t ett brre anta l slu ssa r erlorclras . 
Den l ~lll ga omväg som detta förslag skull e inn ebära och den om-
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ständigheten, att bergslagen notT om elen förut pro jekterade kan:il\:11 
e i skulle ha på långt n~ir samma nytta av en kanal med denna stt-;tck
n-ing. g jorde emell ertid, alt af \Vettersteclt ej ans;'ig sig v;tga f(ire
slå någon ändring i fr ttga om hu vu clkanal en. 

Denna omfattande och ingående utrcdn;ng angående kanalfö rh ålbn
clena fi ck ligga ! ~inge innan elen föredrogs inför Konungen. Först ge
nom nådigt brev av elen 23 juni 1804 förord nade Konu ngen , eh uru 
]lan fan n kos tnad en för kanalfartens inrättande bli så betydande. att 
elen översteg sta tsverkets dåvarande tillgångar, enär ;imnet f ör ti~i

nacle elen uppmärksamll et, att en "s~i kerpl an" borde uppgöras. a f 
·vvettersteclt, skull e i samråd med överstelöjtnanten I. Lidströmer och 
majmen E rik Norclewall föreslå, " i vilka delar en ytterligare un
dersökning av denna ];analfart må vara nödig samt huru elen m;l 
verkställas" . 

Svea kanal -pwjektet var härigenom ställt på avskrivning , men 
bortglömt var det inte. I sin lVIälarbeskrivning 1775 rcf lekte1·ar ~å

lunda J oh. Fischer ström : "D enna Communications beqv zimlighet vore 
en fö rträ ffd ig sak. Svenska Banken som hade til för emål N~i ri n gars 

och handels uphj elpande, som en ligt dess säkra inrättning vinner i'ir
ligen ansenliga summor, kunde så lätt befrämja denna stora. an ge
lägna och mecl ticlen nog så lönande entreprise". Att ej hell er Baltzar 
von Platen förg-ätit den med Göta kanal rivaliserad e vatten väg-en, 
cl~~wm vittnar hans ironi ska utfall i en 1806 publi cerad "Afhan dl ing 
om Canaler genom Sve1·ige'' : "Gärna lämnar _jag åt h vi lken Slll11 

hälst, att genom Svart-Elfvens och andra Elfvers rensande, som 
aldrig med bestånd kan göras, - ell er med Sand-åsars genomgrilf
vancle som nästan icke kan verks tällas - eller genom vattens an
skaff~ncle på hö j el er , där nästan intet v~tten f inn es; - att med alla 
dessa storverk skaffa en Can al genom N o ra ell er Carlskoga 1-icrgs
lager, för att få nöj et at t genom Hjälmaren och Mäla ren, ell er en
dast genom den senare, göra Hufvuclstaclen ti ll ena målet för ge
nomskärningen af L andet" . 

Efter fullbordandet av Trollhätte kanal och istånclsättancl et <lY 

Hjälmare kana l var Svea kanal reducerad till sträckan Hj ä lmaren
V~tnern . Kom merserådet C. G . Broms i Örebro bt på egen bekost
nad verkstäl la en unelersökning och vid 1842 års r il;:sclag bev il jades 
ett anslag ti ll yt terligare utredning. Denna verkställdes 1843 av 
överste löjtnan t J. Edström . E nligt dennes förslag sku Il e el en 12.5 
mil långa vattenleelen erh å ll a föl j an el e sträckning : kanal Oset-Ånsta 
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Bild 29 . 

Karta över planerad Wenem och Hjelmarens Canal 184o. 

- Skl"åmsta-Snavluncla (v id Carlsuncl ) - Rumboslätten- Ricks 
kvarn- Götavi-Svar tån till Knista-kanal över Skagerhultsmossen
Svare m ti ll T een - kanal t ill Toften- Lill a Björken-Stora Björken 
- kanal med slussar över landhöjden till L etälven strax nedom 
Strömsnäs- Skagern - kanal till Otte rbäcken . S jöar och vattendrag 
erbjöd framkom lig viig 7,4 mil. uneler det au åte rstoelen 5, 1 mil 
tarvade kanalbyggen . S tigningen upp ti ll landhöjelen var 75,6 m, 
siinkningen ned till Vänern 53,4 m. 

I Örebro läns lantmiiteriarkiv finns en akt 1·örande en planerad 
kan;d mdlan s jöarna Hj ~dmaren och Viinem (akt 7 Edsbergs härad ). 
Kartan besltu·· av 22 k~t rt delar i skalan 1 :4 000 och uppriittacles å1· 
1843 fö r uppgörande a v ett kostnadsfö rslag fö r cle fö r kanalen bli
vande j onle rs~ittn ingama. Kana lens p lanerade striickning beskrives 1 

akten sålunda: "går från dess början vid \ Venern, n~ira intill Gu ll 
spångs Bruk v id Gullsp rångs Elfen, bngst ef ter denna E lf in i 
Sjön Skage rn , och Htr derifrån en sträckning vie! Let-Elfens inl opp, 
såsom utmed tv enne sido r af en triangel, efte r den lanclthöj cl , hvil
ken ski lj er vattendragen [tt, som ri nna till S jöarne \i\!enern och Hj el
maren ned t ill S jön T often samt går vidare i S jön Teen, en större 
längd , af S vart å1~ till Göth,avi qv;rn eller niirheten af v\Tinteråsa 
kyrka och sederm era öfv er till det mesta odlade och odelbara ägor 
uteft er södra och östra sidorna a f Örebro Stad , till elen en half mil 
cleri fr;'in beb gna Herrg~trcl en Hj elmarshng. der utloppet i Sjön Hj el
maren bli f v er". 
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D~trmecl var ännu ett ak!styck~ bgt Lill den digra luntan av sb·1-

velser och kartor. Nu v;:n- de stora järnv;igsbyggenas epok inne. ni.']~ 

alla resurser togos i anspr;1k för detta kommunikationsiindam;tl. 

Sedan distriktschefen G. ·1 ramm arström 1899 verkställt en fö rhc-

reclancle unelersökning a v en kana li ed lVIöckcln- Vänern , be vi 1 j ad c. 

rikselagen 1900 ett ans lag ;l 173 000 kr för uppriittanclet av pla n,, 

och kostnadsförslag rörande flera av rikets viktigare vattenl ed~:•. 

bl a Svea kanal. I skr iv else den 27 juni 1902 framhöll Viig- o,h 

vattenbyggnadsstyrelsen sv;higheten av att ordna en segelled Ö\ u· 

vattendela ren mellan Viinerns och H j illmarcns flodområden. .\n

tingen måste vattendelaren förses me el till ri1ck l igt med vatten f ii·· 

traf ikens behov, ell er ocks{L m?1ste dyrbara fa1tygshissar anlägga~. 

Styrelsen slutade med att föresli'1 snar utredning. Denna fram stiill

ning f ick vi la till ett tekn ikermöte 1908. då professor Gustaf Riclw ·t 

fö rde elensamma p;t ta l. 
En av S vea kanals licl elseiu lla ste förespråkare torde ha varit kom 

mendören i flottan s reserv C. G. Engström , som 80-årig uneler ;h,·n 

1908-1910 gav ut ett större verk "Svea kanal ''. 

I sitt företa l säger författaren: "Här är fråga om att samla och 

ordna elen där 100 :e procenten af t roende, bland alla de 99 otrogn 

så att de troende en gång skola få majoritet. Detta för tillfället ~:t 

förstådt, att det nu enelast g~iller att finna fosterländskt s innade m~in . 

hvilka, antingen sjä lfva el le1· genom regeringen eller riksdag, skola 

kunna anskaffa nödiga m edel till en gru ndlig, genomgående unde r· 

sökning av lokalerna''. 
Kommendör Engström bnkte sig en transit·okanal mellan Del ck

valla och Stockholm fö1· våra största örlogsfartyg och för Övng:t 

fartyg på upp till 10- 12 000 ton. Slussarna beräknades till 150 lll 

längel och 22 m bred el fö1· fartyg med 130 m liingcl, 20 m breeld och 

8 m djupgående. Kanalens hottenbredel avsågs hli 26 m. bredel en i 

vattenytan 80 m och djupet 9 m. l\feclelfarten i kanalen antogs t11\ 

7- 8 knop (farten i Göta Lmal va r --J. knop ) . Kanalens dimensiotl\.'1' 

sku ll e hli större än elen cU\varancle Kielkanal en. som troligen tj~i nat 

som föreb ild. Engström framhöll. att kanalen bland annat skull e i;i 

fö ljande fördelar: S tora hand elsfartyg skull e kunna lossa och la ~ta 

inne i landet. ticlsv;nsten fdm Nords jön ti11 Stockholm och nonl 

och ost clii.rom bebgna hamnar skulle bli 20 timmar vid 8 kn op' 

kanalfart m ed 10 m in slu ssningst id för res- och siinkslussar och ~ 

min för r eg leringss lu ssa r samt mecl l O knop på de större sjöa n t<l 
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Bi ld JO. 

Kommendör C. G. Engst1·öm. 

Som sjömilitär betonade Fngström kanal ens stora strategiska be

tydelse och att flottan härigenom skulle bli fördubblad. I detta sam

manhang föreslog ban också en kanal från Västerås till Härnäs vid 

Gäv le på 135 km, varigenarn Ålandsf råga n sku ll e kringgås i bok

stavlig mening. 
Engströms kanalförs lag upptar flera alternativ. I-1 u vuclalternativet 

nebar sträckningen Uddcva ll a- Vänersborg- Otterkicken- sjön Ska

oern- Skagerholm till Segersjö v id Mälaren syd om Örebro- Hj äl

maren- Eka till Väsbyviken vid Mälaren. Det stora problemet var 

hur vattendelaren på 104 m höjd mellan Vänern och Hjiilmaren 

skull e k laras. Engst röm föreslog ant ingen en neclspriingning till Ska

crern s nivå eller, fö1· att minska schaktningen . en tunnel av 7 km 

längel med 20 m höjd och 30 m breeld vid Bodarna. Kanalen skulle 

delvis inkräkta p;L Göta kanals vattenreservoar. Den gr~ivda clelen 
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Bild 3 1. 

Kommendör Engströms fö;·slag till en Svea kanal. 

skulle bli 122 km. Antal et slussar för hela kanallinj en skulle bli ] t 

res- och siinkslussar och 6 regleringsslussar. 
1-örslagsstii llaren vi lle fr!'m början ha en kan al så. att fartyge rt 

. inte hehövcle krypa iram och som var tidsenligt byggd och att man 
inte i framtiden skulle behöva göra ideliga omb_)-ggnader. Kanale; 
beriiknacles kosta 300- ...J.OO milj oner kronor . K. Kanalkommissionen 
ansåg, att Engströms förslag var en utopi och bedömde att 4- 5 n , 
djup var tillräckligt. lVIarinförvaltningen och Chefen för Flattam 
stab önskade dock 9- 10 m djup. Professor l\{agn ell framhöll, aU. 
det var biittre att ge milj onerna t ill f lottan för att bygga fartyg 
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Bild F· 

föreslagen skeppstunnel ·v id Boderna . 

Dåvarande kaptenen E . :Hiigg in stämde i detta. l\Ian kan dock ifrå
gasätta om f rågestä ll ningen var ad ekvat. 

Den för sta boken sk u Ile, som komm endör Engström skrev. vara 
som en förtrupp staeld p!'t rekog·nosce ring och fö l jeles tv å å r senare 
av en andra del . i vilken ingick ett öppet brev t ill M. 11 ., chir för-
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rattaren hegi"lt- synpunkter och argum ent över sitt förslag. Det iir 
sv[trt att bedöma om Engström var långt före sin tid ell er en fan 
tast. Gencralkonsu l .-\ x el J ohnson stödd e dock honom. u tan t vi \ e1 
var det en utomordentlig prestcttion av en 80-å ring att göra en s;"1 
omfattande utredning. Det är inget tv ivel om. a tt en transitokanal 
iör 10 000- tonnare v:il sku ll e ha va ri t viirt 400 mi ljoner kronor ~i v 111 
med dåtidens penningv:irdc. men vad hade dessa medel då tagit~ 
ifrå n ? På lång sikt hade siikerli gen kanalavgifterna betalt kost n;1. 
de nn. 

I( ungl. Kana lkommi ss ionen, som a rbetade 1 9 16~1922 med geHe
raldi rektöt- F . V ilh . Hansen som ordförande och seelermera hamn
el irektör Sa l. Vinberg som överingenj ö t-, hade i uppdrag att utreda. 
v ilka modern iser inga r av landets inre vattenvägar som ku nde an ses 
av behovet påkallade och verkstä ll a härför erforderliga undersök
ningar. K ommissionen avgav en rad betänkanden (M eddelanden fr i'm 
K K analk ommissionen 1~6). M esta intresset väckte meclclelanclel nr 
4. ~om gällde ombyggnad av Göta kana l och en preli min är utredning 
om en S vea kanal mellan H jälmaren och Vänern . Beträffand e Sve;1 
ka nal hade kommi ss ionen enelast verkställ t en mera summari sk ut
red ning. F öljande alternativa sträckningar hade genom ett sä r skilt. 
utskott unelersökts för 2,7, 5,0, 7,0 och 9,0 m :s seglation scljup, niim 
ligen: 

I. en li nj e \Tänern~Skagern~Letä lv en~To ften~Hj älma ren ; 

II. en linj e Vänern~Skagern~To ften (direkt ) ~ samt vidare lik
som för alt I ; 

Il l en l in j e V~inern~ Vätt ern~ Tisa ren~Sottern~ Hj ~i lmaren . 

Alt. I befanns bi ll igast och ä ven i övrigt fördelaktigast. Kommi ~
sionen fann , a tt , då för en ny Göta kanal 3 m seglati onsdjup hr
funnits ti ll fyllest. samma djup kunde komma i f råga för en Svea 
kanal. Anläggningskos tnaden efter 19 14 års pri snivå uppskattacks 
ti ll 35 000 000 kr. K ostnad en för en S vea kanal jämte samtidig om
byggnad av H jälma re kanal skulle st:ill a. sig avsevärt högre ~in t-n 
ombyggnad av Göta kanal. Gångticlen fö r ett tremeters far tyg StocJ..:
holm~Göteborg beräknades genom Hj ä.lmare och Svea kanaler t ill 
50 timm e1 r och för Göta kanalvägen till 54 timmar. K ommission en 
ut talade som sin ås ikt att en Svea kana l icke kunde anses bliva av 
til lnärmelsev is el en betydelse för det a ll männa som en moderni serad 
Göta kanal. 

441 

K Kanalkommi ss ionen har i SOU 192-J. :6 angående Engströms 
fö rslag Yttrat: "Engström tog ingen hänsyn t ill terrängförhållanden 
eller ekonom i och byggde ej heller sin utredning på någon traf ik
tekni sk undersökning. På grund härav, och då en ny vat tenväg 
enligt hans fö rslag skull e k räva en kostnad av fle ra hundra millio
ner kronor, sa knar hans utredning praktiskt värde". 

K ommiss ionen avslu tade sitt ~·ttrancle med följ ande ord : "Tanken 
på en Svea K anal såsom del av en genomgångsled mellan Sveri ges 
östra och v~i s tra h av kan fö r Överskådlig tid överg ivas". 

Vid en diskussion år 1940 i Föreningen fö r inre vattenv~igar dis
kuterades dock ånyo Svea kanalproblemet med hänsyn till kusttra
fik, spärr och arbetslösbet och K . Kanalkom missionens ytt rande kan 
nog sägas vara all tför kategor iskt. 
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Litterafur 

THE BATTLE OF THE ATLANTIC 

Av Donald Macintyre. 

(B. T. Barsford Ltd, London) . 

D en 2+ maj 19+3 :lr ett historiskt datum, som Jnte ridigar~ tillräckligt , ,_ 

serve rats . I sitt nu för eliggande arbete om slaget om Atlanten fastsiår cn1c· _ 

lerrid författaren, capuin Donald Macinty re, känd sjöhistorisk författare '" 

en av dem, som på nära hå ll deltog i den avgörande kampen, :ut näm nd 

datum mark era r en v:i ndpunkt i andra världskriget : efter att ha räkna t in ~ 
ubåtsförlust er under m:3.nad cn, e rkän ner am iral Dönitz, i sin dagbok, att h.111 , 

ubå tsvapen f örlorat slaget mot konvojerna. Aven om ubåtsangreppen mot sj"

fa rten fortsatte kriget ut, hade det dödliga hotet mot Eng lands livsn erv i fo 1-, 

av tr:tnspo rte rna från U.S.A . rill öriket definitivt undanröjts. Hur vann s cl 

denna s:ger? 

A tt läsa Macintyres bok med dess redovisning av olika konvojers e~pp!e,·~lsc · 

på skilda breddgrader, kan bli nog så tröttsamt. Sovrar man däremot ut dc 

stora dragen i händelseförloppet och följer utveckling:n a v förs•;arsmedl en, bl , 

arbetet högintressant lä sn1ng, spännande som en ~ivcrny r sron1J.n . 

Den kan säkert också vara lärorik. Hir sti ftar man t. ex. b:kamska p nwc! 

fö rdomar, som hinder för försva rsåtgärders vidtagande. Det är inte utan 1lt 

n1an förvånas över dc långsan1111a reaktione r, son1 ifråg<1 0111 anti-ubårskrihL't 

är att notera såväl i Sto rbritannien som U.S.A. Under första världskriget lnci 

E ng land endast ytterst tveksamt och motstrivigt accepterat konvojsy stem . . 

Från amiralitetets sirl·:1 hade då hävdats, att sjöfarrens omfatt ning omöjliggjon1_ 

varje tanke på att ordna konvojer. Stat isriken visade nämligen, att man hao. 

att rä kna med 2 soo sjögående fartyg. En såda n armada stad ej i britti ,~ 1 

flottans m akt att skydda. Tack vare Lloyd Georges energi blev stat istiken f ör·

mål för närmar,e studier. Det visade sig då, att i siffran 2 500 inräkn ats ~1I Lr 
fartyg över JOO tons oavsett deras rou te r; inte ens Lirjorna t ill Isle of \\'l i •in 

saknades . .. Renodlades siffrorna, reducerades siffran till qo! I elfte tim n~cl' 
sattes konvojsystemet i funktion. England roiddades. 

Oriket mötte an dra v:irldskr i;;et lika oförberett på detta område som i övr i~' 
1918 h ade 257 krigsfartyg ständigt och ytterl iga re 500 remporä rr deltagi r i 

konvojtjänsten jämte 190 lan dplan, 300 sjöp lan och 75 ballon ger. Nu h ack 

sjöfarren ökats kraftigt m en endast 150 esko rtfartyg fanns disponibla m en in t:t 

flygplan; R.A.F. hade und er mellankri gs tid en absorberat marinens flygstri ds

krafter och ej utbildat sin a fl yga re för annat än marksrridsbekämpning. 

På en punkt ansåg man sig dock v,Ha b;irue rusrad än sist : brittiska m ari

nen hade sin föroc"ittrade asdic-utrustnin g . Däremot visade det sig, att d e sjunl·-
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bomber, va rn1 ed flyget i en hast utrustades, nära nog var in effekt iva; egna 

ubå tar, som a v misstag blivit m å l f ör dessa bomber, kunde rapporrera om dc

ra' menlöshet. Inte undra p å, art be J.:"illuvarcn på Dö nitz' 57 ubå tar talade 

0~1~ sommaren J 9+0 som det tyska ub!lrsv:~pnets l yc kligaste rid. Mussolini ville 

som bekant vara med på ett hörn även h:ir och sänd e 26 italiensk"' ubåtar 

ut i A tlanten . Förstärkningen bedömes dock av fö rf. som tv ivelakt ig. 

Siwarionen för sjöfarren på Eng land fö rvärrades y ttedigare nä r dc ty >ka 

ubåtarna p å hösten tiilgrep "vargflock-taktiken", som inn eba r konce ntrerade 

anfall på konvojer, anfall, mot v ilk a varje mocmcdcl till en börj:~ n syntes 

saknas . Men det tysk,l system :: t hade sin i\killcshäl: ubåtarna rapponerad e 

hem för att få försr:"irkningar och :~nvände därvid sin radio. Snart nog utnytt

jades denna sva~het från engelsk sida, d är signalerna uppfångades och man 

undan för undan snabbt kunde fastslå ubåta rnas pos iti on vid va rje sådanr 

tillfälle och v idraga motåtgärder. Man led emell ertid brist på flyg pian. Högsta 

fl ygledningen ansåg det viktigare ::m bomba ubåtsbaser än ställa dc stora pla

ne n till förfo gande för konvoj rekognosce r ingar. Tyskarna å sin sida fick nu 

lättare att s;itta in flyg ge ntemot kO!WOJCrn a, s~dan de f:'ttt flygbaser i Norge 

och p å fransk:t kusten. Det blev därför nödvändigt, att undan för undan ut 

rust a handelsfartygen med luftv cirn; innan kriget vunnit s, räknade manskaps

rullorna för detta luftvärn 38 ooo namn . 

Svårigheterna med konvojerna !&g inte minst i de stora krav, d2 ställde på bryg

gornas folk, när det gä lld'e att h å lla fartygen samlade nattetid och förhinclr :t 

kolli sioner. D~t v ittnar om gott sjömanskap, när endast en sänkn in g p å grund 

,tv sammanstötning mellan konv::Jjfa rtyg rapporterades . D etta arbete att hålla 

farty ge n på sina platser upptog befälets rid i så hög grad, att det inte blev 

m ycket tillfälle öve r att spana efter ubåtar. Först n:"ir U.S.A. trätt in i krig~c 

och speciella radiotelefoner (TBS = Talk Bcrween Ships) blev riligänglig:t un 

derlättades detta arbete till förmå n för ökad effektivitet i ubåtsja kten. 

Til l en början m:'tste konvojsystemet inskränkas till farvattnen nä rm ::cst Eng

land. Först i juni 1942 började konvojeringen öv,~ r hela Atbnten. V id den 

tiden registrcrad,e man på engelskt håll fö rdelen av att konv oje rna nu för des 

av tränat och samtränat folk, medan ombord på de tyska ubåtarna nyurbil

dade ungdomar utan stridsvana började dominera. L ägg därtill, att de försr.1 

engelska ka tapuft instalbtione rn a nu gjordes ombord på h ande lsfart yg och att 

effektiva re sjunkbomber för flygplanen utexperimenterats. Det ä r därmed up

penbart, att "dc lyckliga d aga rna" för ubånrna i dessa farv atten definir i·~t 

hörd e till det förflutna. 

När U.S .A. t rädde in i kriget, visade det sig, att man på den sidan av A t

lanren inte lärt något ;!V vad som utspelats kring Englands kuster. Fem tyska 

ubåtar kund e h ä r h >i rj a frit t under for dem b>ista tänkbara v ill ko r. I februar i 

1942 sändes så lund a 65 fartyg till botten i ame rikan ska far vane n och siffran 

förblev hög m ånga m åna de r framåt. In ga farty g g ick i konvoj, alla fyrar var 



tända, de uppl ysta hamnstäderna kom handelsfartygens si lhuette r att fr amst1. 
s:\ tydligt som gärna var tänkbart. F ö gick fartygen med a ll a ljm ombord 
tända precis som i fr edens tid! A merik anarna hade bet räffande fl yget un geLir 
s<1mma dilemma som en gelsmän nen. Kongressen hade nämli gen 1920 gett armen 
kontrol l öv·cr a ll a landbaserade, flott an över sj öbaserade pl an . A rmefl yget hade 
under :'\. rens lopp tagit brorslotten . Följaktligen räckte resu rse rna nu in t e uiJ 
mer än två flygsvep per dy gn i dags lju s. Samtidigt förklarad e amiral And rcws, 
att konvojsystemet för U.S.A :s v idkomm a nde var full st,1ncligt otänkba ,·r! Inre 
und ra på att ingen enda ty sk ubåt v id am erikanska kusten gick förlorad under 
t re må nad er. T yskarna behövde f ö inte ens ödsla bort sina torpeder - cle 
sä nkte må nga av sina offer med kanone ld. 

De tyska framgångarna i amerik a nska och kanadensiska farvatten uppm unt
rade givet vis Dönitz, so m i januari 1942 var beredd sända hel a sin st yrka 
a v oceangåe nde ubå tar över till dessa fa rvatten. Här kom dock Hitl er dc allie
rade till hjälp! Flihr.crn trodd e nämligen nu på en allierad in vasion i Nor~c; 
å tta ubhar aveidades för att möta det väntade anfalle t. Vad som därutö~er 

fanns disponibelr av ubåta r var dock fullt tillräckligt för att skapa sv:lr:J. 
p robfem för amerikanarna. Tack va re att tyskarna kunde sända U 45 9 ti ll 
dessa farvatten, ökades deras ub<hars möjl'ighet :ut stanna borra fr ån hem ma
base r. Ubå ten ifråga var på r 700 tons och förde 6oo tons dieselolj a ti ll 
''vargarna'' på denna sida n av Atlanten . Der är inte fråga 0111 annat än att 
dc tyska ubåtsb~fälhavarna i dessa avlägs na farvatten upplevde en ny andra 
lyck li g tid. 

Engelsmännen fick emellertid snart nya motmedel till sitt förfogande. F rä1mt 
av dessa näm ns den nya ro-centimeter-radarn, tack vare v ilkea ubåtar, som 
gått upp till y tan, kunde registreras på etr a vstånd p å ro kilometer och d;ir
utöver. En högfrekvent radiopejlingapparat börjadte också komma i mera all 
mänt bruk. Tyskarna sökte visser ligen skydda sig mot radarupptäckt genom 
att in stall era en känslig mottagare, som regist rerade mottagna radarstrålar. Här 
hade emelle rtid Dönitz folk otur: dessa nya instrument hade byggts fö r L) 

mcte r-raclarn, d v s radar av en typ, som redan övergetts av en gel smännen' 
För att underlätta konvojseglingen insattes också speciella räddningsf:t rt yg med 
uppgift uteslutande att plocka upp överfevande från sänkta farty g. Lika be
tydel sefullt var emellertid, att handelsfartygens folk nu bliv it så tränad e, atr 
dc rent av uppnått ett sjä tte sinne, som tämligen ofelbart reg istrerade de 
bcs lur, som ubåtsbefälhavarna i olik a situation er kunde väntas komma att fatta . 
Samtid igt hade konvojskyddet ökats undan för undan. Speciellt vä rdcful h in
sa tse r gjordes här av fart yg, med höga farter, som kunde lämna sin plats i 
konvojen för ubåtsj ~ kt och hinna till'baka, innan ubå tarna kun nat utnyttja 
d en lu cka i bcvaknin gskedjan , de lämnat öppen . Man hade också nu lärt sig, 
att förlu sterna ble.v tämligen oberoend e av konvojernas storlek. Genom att öka 
konvojfartygens antal frå n 32 rill 54, nedbrin gades sålun da förlu stprocenten me d 
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hela 56 0/ 0. Okad e nnn s3. eskortfartygen från 6 till 9 och kunde man få 
Juftskydd S rimmar om d ygnet, in nebar detra y ttcrl!g:ue m111skn1ng av n s
kcrn a. Fly get tog f ö snart lärdom av ubåtarna, också de ut veck lade en sorts 
flocktaktik. Ubåtanu hade n äm li gen ut rustats med starkt 1~-~rtilleri .. Genom 
att kalla p å hjälp och företa ga anfall frå n olika håll samtJd·tgt el11111ncrad es 
detta vapens betydelse; i Biscaya-buk ten sä nkte allierat flyg under jun i-juli 

1943 inte mindre än 17 ubåtar . 
Som segrare i slaget om A tlan ten stå r ~m ir al Sir Max Horton men SO'll 

sc<>erns arkitekt nämn :.s luns förctl· ;iclare amiral Sir Percy Noble. Det var 
n:mli gen han som i Live rpoo l st artade en speciell konvojskola, där såv;11 han 
delsfartygens män som officerarna ombord på eskortfartygen tränades. Här 
studerades inte C'nd ast konvojanfallen s teknik utan skapades ock så den akti v.t 
anda och käns la för samarbetets nöd v:i ndighet, som är första förut sä ttnin gen 
för f ra mgång på detta område. Sena re kom pletterades undervisningen med renr 
praktiska övnin gar, förlagda till ,en å nglu stjakt, stä lld ti ll skolans förfo gande' 
av en pri vatman medan egna ubåtar gjorde anfa ll och "eleverna" f ick tillfäll e 
att omsätta vunna teoretiska lärdoma r i praktiken . 

Macint yrcs skildrin g av denna mä rkli ga tvekamp p å Atlanten ger må nga 
aspekter på det andra världskriget . Gång på gå ng blir bsarcn slage n över hur 
små de anfallande styrkorna i grund och botten var vid vissa tillfällen och 
över hur märkri ga dc resultat m ås te sägas vara, som de uppn ådde. I atom
ubåtarnas och dc v äldiga ubå tsflottorn as tidevarv ter sig v ad som utspelade s 
för snart två dcaennier sed·an som något tämligen idylliske. Och ä nd å v ar d et 
fråga om ett avgörande, som kunnat helt omgestalta vä rlden. In te minst mor 
den ba kgrunden är ,.,The Battl e of the Atlantic" etr högintressant dokument . 

Eric Hägge. 
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Notiser från nar och fjärran 

s:unnu nställda v id Ma rin ens Pressdetalj. 

US.A. 

Hangarfartyg . 

Nybyggda K itt y Hawk p å 6o ooo ton gick nyligen till sjöss och råkad e ~c
nast ut för problem. Hennes defensiva beväpning bestod av två dubbel sr:ill 
för T e rri er-robota r men in ga kanoner. 

D å I<itty Hawk löpte t ill sjöss råkade fa rtygschefen omedelbart ut för pro
blemet hur han sk ull e besva ra salu t . Enl igt captai n William F Bringlc : " man 
kan inte skjuta sa lu t med en robot". Därför in stall erade. man två 40 mm ka
noner, som blev fart ygets " huv uda rti!l cri". 

Efter en provtur ska ll Kitty Hawk nu ingå i Stillahavsflottan . Fyra sy;
te rfarr yg är redan i tjänst och ytte r\ iga re två är under byggnad. 

The Navy. Apri l 1961. 

P å flena ns va r v i Brooklyn sätter man tii l a ll a k lutar för att få Constella tifJII 
fä rdi g så ~ nar t som möjligt. Constellatian härjades av en förödan de brand, när 
hon var nästan färdi g. Skadorna belöpte sig till 48 mi ljoner dollar och ka ra
strofen krävde nä ra 50 li v. N u hoppas man få henn e k'la r till i oktober. 

Ou r Navy. Ap ri l r961. 
Depåfartyg. 

D~ på fa rtygct fö r Polaris-ubåtar, Prote!JS, ska ll få en av lösa re . D et nya dc p.1-
fartyget som heter Hun ley är ej som Proteus ett äl dre ombyggt fartyg, LLU n 

nybyggs . Storleken bl ir ungeLi r densamma som Prot eus dvs ca I7 ooo ton . 
Hunley b ~räkn as bli klar i mitten av maj . 

The Navy. Apri l r96r. 
Ubåtar. 

USA-f lottan börjar f å probl em med bema nnin gen av Polaris-ubåtarna. Vi ce
amiral W R Smcd berg, flott ans personalchef, har skissat dc problem som v:in" 
tar med an l'cd nin g av byggnadsp lanen om 45 Polaris-ubåtar. 

Amin,lc n besk rev problemet som en fråga om tid och pen ga r - 42 månade r 
att utbilda en ":nomm ask inist" och förlust av ett hel t ?trs ubåtstillägg fö r 
b li vande besättn ingsmän under deras utbildnin g i land . 

Han amydd e att bemannin gsproblemet hade förstorats av president Kenncdrs 
o rder i f ebruari at t börja byggandet av fem "extra" P ol'a ris-ubhar mm skulle 
vara klara efter 32 månader. Ami ral Smedberg sade att detta ch·ag gen:>'t 
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:1ttc flottan 10 månader på efterkälken i utbildningen av specialise rade be
s: . · 1asmän Personalchefen yttrade vidare att kraven är så höga beträffande sa rtnll ~ .- · .. . 
dessa män att av 70 som börjar radarskob n bara ro godkan ns. Teletekniker 
är det ännu svårare att bli . Det behövs 146 "råämnen" för .att få fram I I 

·· 111ed tillräcklio- skicklio-hct för att kunna handha den mvecklade elektro-111an t~ ;:, 

niska mate t· ielen på dc nya ubåtarna. 
Var och en av Polari s-ubåtarna har två besättningar på IIO man . Fem av 

dessa fartyg är i tjäns: och ytterligare fjorton är under byggnad. 

The Navy. April r96r. 

Sto r b ritann i en 
A ttackfartyg. 

För budgetåret 1961-62 beg:ir flottan bl a medel för byggandet av ett at
rackfa rtyg för amfibieoperationer (assualr. ship). Deplacementet blir mellan 
10 ooo och I 5 ooo ton. Farty get ~kall kunna frakta tanks, lastfordon, kanoner 
och förråd samt 6oo fältutrustade soldater. Dessutom skal l två lastade land
stigningsfartyg kunna sjösärras fr ån en sekt ion i ak tern , som kan vattenfyllas. 
Fy ra mindre landstigningsbåtar bärs i dävertar. Fö r fartygets helikopter finn s 
en planform i aktern. Fartyger skall kunna göra omkring 22 knop. 

Marine News. Apr il I96r. 

Kryssare. 

Jamaica, Kenya, S1uijt.wre och Superb sk rota s. 

Marine News. April 1961. 

.M in/ar tyg. 

Apollo skall skrotas och efterträdas som fL1ggskepp i H omc Fleet av Berm,.da. 

Marin e News. April I96r. 

V ä st-Tysk l and 

Jagare och ubJtar. 

Framställning har gjorts om att få öka storleken pa arta av dc tolv jagare, 
som skall byggas, frå n 3 ooo t ill 5 ooo ton för att kunn a robotbesrycka dem. 
Man begä r även att f3. öka ' 'ubå tskvoren" från 12 till 40 ubåtar. 

Marine News. A pr il r 96 I. 
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Fregatter. 

Den r 5 april l1iss.1dcs fla gga och bcfä lsrc·ckcn på den nybyggda frc g.wc:; 

Köln . Köln är typ fart yg för sex enh eter a,- Yilb Emden, Karlsmhe, At~gs/; 1 • 1 ,. 

och Liibeck redan löpt a,- stapeln. 

Leincn Los. Maj 196. 

H olland 
Ubåtar . 

D en andra ubåten med tre-cyl ind er-skro v, Hr Ms Zeehand, har offi cic' 
1 

tag its i tjän st. leehand :i r syste rfart yg til l t id igare firdigs :äHd•a Dalfijn . Ub 1 • 

ten är 79,5 m lång och dcplacc rar r -193 ton i marschläge och r 825 ron i u l:i '· 

:Maskine ri et utgö res av t vå di ese lmoro r- er om va rdera r 5 50 hk och för dr. t, 

i ul äge två eicktromotOrer om 2 2 00 hk. Ubåte n har åtta 53-cm ro rpedtu bc·r. 

Besättningen utgöres av 6-t man . D en orig inella sk rovkon struktion en me·d 1c 

tre långa, sammanb yggda, Jiggande cy lindrarna möjliggör stOrt dykdjup. 

Ons Zeewezen. April 1961 

Danmark 
.M atarkananbåtar. 

Fyra mororkanonbårar PGi'v! 47, 48, 49 och 50 rappo rreras vara un der by ~~ 
nad. D e ingår i USA :s milir:i ra hjälpprogram. 

The N a vy. Apri l r96 r . 

Mexik c 
Div erse. 

Nästan hel r ouppm ärksammat har en kapprustn in g utveck la ts i Cenrr·al-Amc · 

rika där de inblandad e parterna ir Mexiko och Guatemala. 1959 blev mcxr · 

kanska räkfiskebårar ~. nfalln a av jak ri ly,; f rå n Guatemala och de dip lomatis··' 

förbindels erna mellan dc båda länderna avb röts . Ehuru denna br ytning se d.-r

mera delvis lätta rs upp har båda sidor vidtagir åtgärder för att fö rsäkra "-~ 
om att likna nd e intermezzon ej upprepas. 

Mexik o bes rälide genast 14 bevaknin gsbåra r från Japa n och dess utom rn · 

köptes 30 flygplan av typ Trojan f rån USA. 

Guatemala å andra sidan bi ldade en flotta och ha r nu en Yackcr liren irc

gatt, } ase Francisco-Barrundia (ex svenska Snapphc.ne") och å rskilliga patrull 

båra r i tjä nst. Man har vidare ska ffat åtta Douglas B-26 bombplan. 

The Navy. April 196 ,. 
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Finland 

Vid Finlanels skeppstekniska kommittes möte i Åbo el en 21 april hölls ett 

av föredra gen av in genjörkommend ör T. Riki, som gav en översikt av de 

finländska. sjöst ridsk rafternas farrygsbe s r ~ nd före och efter krigen samt redo

ajarde för aktuella byggnadsplaner. Kommendören påpekade bl a att sjöstrids

krafterna befinner sig i elen förmånliga. ställningen av att kunna planera och 

bygga en ny flotta, emedan det praktiskt taget inte finns. gammal ba~_last 

som fördröjer arbetet. D en nybyggnad av flottan som nu ml etts har vackt 

ti llfredss tällelse i alla kretsar, som är intresse rade av rikets försvar och sjöfart. 

Det är därför troligt att återuppb yggnaden skall kunna. fortsättas så at t ton

naget uppn år den f:lststä llda. gränsen av ro ooo ron. 

Kommendören påpekade därefter att ett li tet lands ekonomiska tillgångar är 

begränsade och att bristen på kapital utgör det svåraste hindret vid återupp

byggnaden. Ett modernt krigsfartyg kan fullt rustat beräknas dra en kostnad 

av ca r miljon Fmk per ton. Ä andra sidan kan anskaffningskosm anerna på 

grund av f artygens reb.tiv t långa livslängd - I 5 a 20 å r - fördeJas på en 

längre tid . 
Hufvudstadsbladct den 23 april r96r. 

Beträffande de begränsningar som Parisfreden p ålägger den finländska för

svarsmakten och som bl a. stipulerar ovannämnda ro ooo tons gräns, kan näm

nas, att man från finländskt håll under de senaste åren gjort sonderingar om 

Sovjetunionens inställning till' en revision av fredsfördraget i detta. avseende. 

Forum för en sådan revision vore FN . Emellertid torde man i Moskva ha 
stälir sig ganska kallsinnig till dessa framstötar. Ert stödjande av dc finländska 

önskemålen har in te ansetts kunna harmoniera med den officiella sovjetiska 

nedrustnings politiken. 
GT. 

Sjöstridskrafterna anordnar under riden 4-6 maj 1961 auktioner i Helsing-

fors, Obbnäs och Korka, varvid försäljes bl a följande utrangerade fartyg: 

3 st. mtb av J ymy-klassen, 

minsveparna Kuha 5, I<.uha 7 och Ahven 6, 

bogserbåtarna T eikari och M elkki, 

9 st. transportbåta r, därav 6 av YM-typen, 

stålpråmen P 12. 

Uusi Suomi den 30 april r96r. 



När det gäller 

Böcker och Kontorsmate rie l av alla slag kan Ni med 
största förtroende vända Er till oss. Utländska 
böcker av alla slag anskaffas snabbt genom egn a 
kontaktfirmor i Paris, Stuttgart, London och be
träffande facktidsk ri fter även i New-York. 

Grundad 1862 
KARLSKRONA 

OBLIGATIONER 
utfärdade av 

Konungariket Sveriges stadshypotekskassa 

och 

Svenska bostadskreditkassan 

kunna avgiftsfritt deponeras hos resp. kassa 
och inskrivas i dess skuldbok i utbyte mot cer
tifikat. Räntan utbetalas enligt deponentens 
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