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A. L. Fahnehjelm och skeppet Wasa 

A v ledamoten GEORG HAFSTRö M 

l slu tordet ti llmin reclogörelse i denna tidskri ft 1958 s 77 1 ff för 

de bärgni ngsa rbeten, som uneler 1600-ta let utfö rdes v id vrak et av 

örlogsskeppet W asa - misslyckade beträ fiande skeppets upptagande 

från botten men f ramgå ngsrika i vad det gällde bärgningen av f ler

tal et av dess kanoner - utta lade jag elen uppfattningen. att det 

gamla rega lskeppet och kanske sä rski lt p latsen för dess förolyckancl~ 

all t mer och mer som tiderna fo r tskred hade i alli t i glömska. 1) 

Att det änn u i 1700-talets början fanns personer, som, med ck 

märkliga Peckcll- T rcilel.::enska dykeria rbetena på 1660-ta let i minne t, 

ägde en relat ivt god uppfattning om var U/ asas vrak i själva verket 

låg, det kan man säkerligen 1·äkna med. l\{en å andra siclan var det 

ju inte annat än naturligt, om elen vetskapen seelan så småningom 

helt fördunk lades. 
Det har emellert id faktiskt visat sig . att ~innu fram emot mitten 

av 1800-talet och t ill och med något senare fa nn s fo lk, som syn

barligen hade ganska J-dart för sig var någonstans uneler Strömmens 

yta som Wasa sjunkit till botten. E tt par exemplar skäll hä r anföras. 

Enligt en uppgift i Stockh olms Dagblad för elen 24 maj 18442 ) 

hade lö jtnan ten vid floltans mekan iska kår A nton Ludvig Fahne

hj elm "framstä llt anh ållan därom. att på grund af Kommers -kollegii 

kungörelse den 20 Sept. 1841. un d få t i ll ståncl. att, utan intrång a f 

andra, under 2 å rs tid fö retaga bergningsarbeten å ett i sjön mella11 

Tjärhofwet och Tegelvvi ken öfwer 200 h seda n, s junket örl ogs-far 

tyg. A ngående för loppet \l id berörde fa rtygs fö rolycl-:ancle", säger 

tidningen vidare. " har hr Fahnehje lm. bilagt afskri ft af en i Riks

arkivet befintlig handl ing. s;'\ lyclancle :" och därpå fö lj er texten i 

konceptet till rådets bekanta brev till Gustav II Adolf av den 12 

augusti 1628 om !Vasas unclergång3) - en av cle vid mina forsk.

ningar om katast rofen g runclbggancle killoma. 

Ett annat exempel på at t man i mitten på 1800-talet ej var främ

mande för elen rätta lokaliser ingen av vraket gå1· för övr igt att i 

någon mån b sa mellan raderna i min artikel i Ti S 1958 s. 761. där 

hän visn ing göres t;ll J. G. Carlens arbete "Svenska Familjeboken" 
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Belägenheten av Tjärhovet och Tegelviken. Detalj ur G. O. Funcks karta ö·vu 

Stockholm med omgivning 1846. (Lantmäteristyrelsens arkiv: A/99 J/35 ). 

( 1850 s. 9 11 ). D;iri uppges nämligen i samband med en reciogöreb< 
for olyckan, att den ägt rum "utanför det s k Tjärhofvet" ( låg Jl<' 
Beckholmen ). 

Går vi ytte rliga re ett par decennier närmare vår egen tid. ti il a. 
1868, så ges ~innu ett belägg för att kännedomen om pl atsen fö 
W asas vrak hållit sig levand e även om skeppets namn ej fi gurerar · 
texten. U t i den s k U nmanska sam l i n gen i Stockholms stad sa r k i v·' \ 
ber;it tas det sålunda, att dykeriarbeten bedrevs på Stockholms strön' 
sommaren l 868. varvid konstaterats att åtskilliga vrak låg p~t hott 
11en, d;irav ett "utanför -- - - Dockan". Om detta säe·s det a tl 

n ' 
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··ett se(:an ur<"tlclriga ticler sjunket linjeskepp ligger i närheten av 
sistnämncia plats''. Att detta "linj eskepp' ' är synonymt med Hl asa är 
uppenbart, eftersom flottan aldrig för lorat något annat fartyg av 
elen storleksordningen inom Stockholms egna farvat ten. 

FYra ttr senare, a lltså 1872, har slutligen Ny Illu strerad Tidning 
en ;rtikelserie betitlad "Något om clykeriv~isenc!et" 5), vars författa
re, en s igna tu r .1-l. B. berätta r (s. 296) om skeppet W asas under
gång och s~iger, att "det sjönk på JO famnar mitt för Danvik en". 
Men härt ill har han foga t en fotnot som bättre preciserar läget: 
"Troligen det vrak. som ligger på sjöbolten omkring 80 famnar sö
der om Dockan". Även om el en där angivna ungeLirliga elistansen 
f rån Beckholmsdockan till vraket är något större än vad v t i vå ra 
dagar kunnat faststä lla. så är likväi häringen riktig och man kan 
blott undra var ifrån den ok;inde födaltaren få tt material ti ll en så 
pass juste liigesbestämning. Det ligge r onekligen nära ti ll hands att 
våga den gissni ngen, att han har haft den ovan nämnde löjtnanten, 
clåmera maj oren vid flottans mekaniska kår Fahnehjelm till sages
man. I den här såsom bilaga :ttergivna, av F. å r 1850 ( i J. G. Carl ens 
nyss omnämnda arbete s. 909- 916) publi cerade avhandlingen om 
"Dyknings-konsten i Sverige'' berör n~imligen Fahnehjelm de Trei
lebenska dykninga rna vid Wasa på 1660-ta let och säger, att "afstån
clet emellan vattenytan och öfversta chieket - - - då var om kri ng 
12 famnar. 1\umera har vraket sammanfalli t och känn s först på 14 
famnar" . Det är sålunda högst sannolikt, att F . på sin tid lodat 
på platsen, och detta innan han år 1844 gjo rde .sin off iciella fram
stäl lning om t illstånd att få företaga bä rgningsa rbeten vid vraket. 

All t nog. Den nyss omtalade notisen i Stockholms Dagblad 1844 
pekade ju på en till synes högst intressan t och i våra dagar okänd epi
socl. i den del av Wasas historia , som omspän ner t icl en från el en clag 
skeppet gick ti ll botten och intill elen dag dess vrak återupphicktes 
1956. 

Vid en omedelbart igångsatt unelersökning om saken visade det 
sig då till att börja med, att Dagbladet ingenting upplyste om till 
vilken myndighet Fahnehjelm ställt sin ansökan. Ej heller Post- och 
Inrikes Tidningar, som ju brukar ge in läsekrets riklig del av 
offici ell a ä renden, hade något mer att berätta i frågan. S jälva no-



tisen i P osttid ningen hade ordagrant samma avfattn ing som Dag- t la
dets, dock sakn ades helt elen i sammanhanget vikt iga avskri fte n :t v 
rådets brev, v ilket ju gav belägg för att ansökningen g~illde b;;,~ _ 
nmgsarbeten JUSt Vlcl vVasa. 

Dessa på dagen samticliga t idningsnotiser erbjöd så lunda ett ~' ~
ligen magert utgångs läge för v idare fo rskning. M en som det i1 k 
fanns någon som helst anl edning att ur kä ll kritisk synpunkt ifr <t l

sätta deras sanningsha lt, var det bara att gå vidare i strävan ,, t 
tränga saken n ;i rmare in på li vet. 

Ser man då på Dagbladets ovan citerade text, så uppges <br 
Fa hn ehj elm i sin ansökan hänv isat till en kungörelse av kommt 
koll egium av den 20 september 1841. Vad har då denna att förm. ': 1 

i sammanh anget? Jo , kungöre lsenfi ) -som i sin tur stöder sig p ~l t'll 

förordning av K. M :t den 20 augusti samma år7 ) - s~ige r , att " d, 1 

som först hos K. M :ts ved erbörande befall ningshavande anmäler ~..: 
att v il ja gö ra fö rsök till upptagande av sjunket gods, som av dä1 1 

lagligen berättigad ägare övergiv its, må va ra berättigad att ut 1 

intrång av and ra därmed fortfara unel er el en t id KB för varj e s .-
sk ilt fall finn er skäligt, dock ej över 2 år - - - . Beträi1a11 :,. 
bärgat gods iakttages vad som föresk rives i kollegii kungörelse d n 
27 juli 1829 och generaltull sty relsens cirkulär den 8 december 1830" 1. 

Av sistnämnda båda författninga r innehåller den för sta bestämnwl 
ser om vad el en som från havsbottnen bii rgat fartyg och varor h;rr 
att göra (bl a ofördröj ligen anmäla förhå ll andet till "KR i orte1 ") 
och elen senare att han skall av lämna "specifik uppgift" om det k ·
gacl e såväl t ill "KR i orten" som till dist riktets tu ll kammare. 

Eftersom Wa•sa otv ivelaktigt låg sjunken inom Stockholms ban l 

område " i sjön mellan Tj ~i rhovet och Tegelviken". kunde man a t 

så räkna med, att el en myndighet Fahnehj elm vänt sig t ill var Öv ·r 
ståthållarämbetet, som ju i detta fa ll var "K. M :ts vecl erhörat, k 
be fallningshavand e" . Det blev med andra ord att gå raka v~igen iii 
s taelsarkivet i Stockholm. v ilket förvarär ö. Ä:s arkiv. och <, ir 
leta fram Fahnehj elms ansökan och följa ~i rendets vidare behancli P l!·

M en det sku ll e visa sig, att detta var betyd ligt lättare sagt än g_j <,,· [, 
Redan en genomgång av kansli ets diarie r för 1844 (och cle n;ir ll1 t'it 
liggande å ren) gav vid hanelen att den metoden var lönlös. Fa ir L .. 

hj elm fö rekom Över huvud taget ej nämnd i dessa diarier. 
En ligt en kungl. stadga av elen 16 maj 1840 rörande den närm;tt't' 

förde lningen sta tsclepa rtemen ten emellan a v dem t i llh örancle :i re n-
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den, sk ulle bl a "dykeri- och bärgningsärenclen" tillhöra kungl. civil
depa rtementet9 ). När det nu in te lyckats med överståth å ll a r~imbetets 
arl, iv, genomgi ck jag därför civildepartementets synnerli gen noggrant 
fö rda eliari er över inkommand e sk rivelser 1840-45, men inte ett 
spår av någon ansökan från Fahn ehj elm kund e heller där upptäckas . 

Då det sålunda visat sig motigt att komma f ram på den inslagna, 
så att säga "normala" vägen för att få ett off iciellt belägg rörande 
Fahnehj el m s förbinde lser med W asa., unel ersökte j ag om man mö j 
lio·en i li tteraturen kunde finna något av intresse rörande hans prak
t i~ka ve rksamhet inom sjöväsenclet, särskil t vad angår elen tekniska 
sidan, och på så sätt få ett besked. 

En hel del in tressanta upplysningar om nyssnämncia verksamhet 
fanns förvisso att inhämta t ex i E lgensti ernas ättartav lor, i Nor
disk fami lj ebok och några and ra uppslagsböcker, vidare i ett par 
nek rologer, el en ena fö rfattad av kommendören C. B. L ill iehöök i 
Krigsvetenskapsakademiens handl ingar 1875, den andra författad av 
fil. dr Harald \ t\lieselgr en i Ny Tllustreracl T idning samma år samt 
i en biografi i cl et senast utkomna bandet (nr 1 5) av S venskt Bio
grafiskt Lexikon , författad av prof. Bengt H ildebrand. Men _i ngen
dera av dessa kii llor hade något att förmäla om Fahnehj elm t sam
manhang med Wasa. Däremot gav ett par av dem elen i sak viktiga 
upplysningen att Fahnehj elm år 1839 fått patent på en dykeriapparat 

Sedan jag med negativt resultat unelersökt om Fahneh jelm kanske 
vänt sig till sjöfö rsvarsdepartementet ell er till fö rvaltningen av sjö
ärenelena (marinförvaltningens dåtida motsvarighet) . tog jag upp en 
annan tråd , som ibland kan visa sig givande nog n~ir man är ute 
på spaning efter upplysninga r om en för länge sedan bortgången per
son, nämligen om någo t släktarkiv existerade, vari Fahneh jelms even
tuell t efterlämnade pappe1· kund e f innas i behåll. Genom älskvärt 
t illmötesgående a v hans sondotters son, förste marin läkaren dr Klas 
Linroth erhöl l jag därpå fl era v;irclefu ll a deta ljupplysn ingar om 
Fahnehj elms tj~insteförhållanden och övriga verksamhet - men att 
anfadern skull e haft något att göra med Wasa, hade ej stått att 
upptäcka i dessa papper. Jag ha r sedermera haft förmånen sjiilv få 
gå igenom de vä lordnade hand li ngarna men kom tyvärr t.i ll samma 
nedslående resultat på denna punkt. 
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Den centrala f rågan om var elen i S tockholm s Dagblad omnämn b 
skn velsen fr ån Fahnehj elm i s jä lva verket tagit v~igen , va r a''t
jämt okla r. Att skrivelsen, ä ven om de fö rsta fö rh oppnings futh 
fö rsöken att vinna kl arh et om dess öde slag it slint, måste ha ham 11 -1t 
hos överståthållarämbetet ansåg jag vara ett oemotsägligt fa ktum. '<t 
sensommaren 1960 återupptog jag därför fo rskningarna i Stacls. r
kivet och kon fereracle med dess chef , stael sarkivari en f il. dr ~ 1, 
S taf , om bästa s;1ttet a tt angr ipa problemet, sådant som läget v; r 
H an rådde mig därvid att eft erse, om inte det F ahnehj elmska ~i n,_ 
de t kan ha handlagts bland polisärenden och icke - såsom i· , 
förmodat - på kans! i siclan . Det utmärkta uppslaget g a v snabbt ·r,~ 
~u ltat så till _ vida, att i volymen " överståthåll arämbetet för pol h 
a renclen, po li ssekrete rarens cEarium 1844," befanns ärendet infi, -1 
under m l 52 elen 14 februa ri. Rörande skri velsens innehåll säg~ 1 
d1an et helt kort, a tt ansökan gäller "att i enl ighet med K . K omme1 _ 
koll eg- ii kungörelse 20 sept 1841 få ti ll en början uneler tvenne ;l,·. 
utan in trång a v and ra, f å gö ra försök att upptaga eff ekter från , t 

i Saltsjön, emellan Tj ä rhovet och T egelviken för en avlägsen t 1 
t1 ll baka: SJunket skepp" . l å tgä rdskolumnen stå r: "s [amma ·J. d [a L: 
till polt skammaren". Å ter en gång lyste det g rönt ljus på fo rskarlll" 
färdv~ig mot det eftersträvade målet .. . 

A tt spåra upp vad poliskammaren åtg jort i saken, var alltså cl\'11 
näm1aste och direkta r iktpunkten v id arbetet. N å g ra p rotokoll fr , 1 
kammarens samm anträden ex isterade emellert id e j vä l clä1·emot t 
g ister t ill poli skammarens cli ari e1·, men Fabneh j eln~~ ~i rende föreko , 
inte dä r. Detta mär kliga fa ktum vå ll ade mig dä rför omfat tan de 1. -
dersökningar och detta e j blott beträffande 1844 u tan fö r s~ik erhc 
skull ä ven några av de angränsande åren. staelsarkivar ien o-av !ll ' 

hä rvid f lera goda råd och anvisningar om arkivalier. där ma~1 m iii t i
gen kunde viinta at t träffa på något "matnyttigt" . D et blev al lt-·t 
ett stucl iu tD i en t ill synes o~in cl li g mängd av olika d ia ri er , regi s!. r 
expedt ttonsllsto r, memorialprotokoll, " utskrivna" protokollkon n: 1t 
m m . som det skulle fö ra all deles fö r långt att ll ä r gå närm are 111 
på. Bara som ett exempel må an fö ras at t poliskammarens r err istl ·
försedda diarium för det aktue\l a året 1844 inn ehöll 2.726 s i cl01~ niiri
viindiga att plöja igenom eftersom namnet Fahneh i e lm inte fan• "' 
ttpptaget i registret. Man f ick inte, syn tes det m ig' n~iml igen i , t t 
fall som detta. bortse frå n mo jligheten av att elen mänskli ga fakt< 11 
kan ha spelai in : regislerföraren kunde mycket väl tänkas genom t !l 
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ren lapsus ha råkat fö rbigå ii rendet . när han höll på med bokstaven 
F. Det må hä r en passant nämn as. a tt ett dylikt di arium - ej all 
deles oväntat - bl ott innehöll ett yt terligt li tet antal ;irenden rörande 
lämnand e av t ill stånd o dyl. resten a v den digra volymen gä ll de i stor 
uts träckni ng poli sens mell anh avand en med den t idens " undre vä rl d' ' 
i vå r huvudstad. 

N u är att m;irka. att under åren 1838- 1849 fanns inom ö .;.\. e11 
befattni ng. va rs innehava re benämndes "sä rsk ild t. f. pol ism ~i s t a rc". 
Der'. ti llkom för at t lätta arbetsbördan för den ordinarie polismits
taren i vi ssa angivna mål. Hland ärend en som elen till förordnade skul
le handlägga. ingick "t illämpning av hamnordning och dylikt"10) . Ef 
tersom Fahnehjelm s ansökan ju avsåg att uneler vi ss angiven t id få 
företaga bä rgningsa rbeten vid ett bestämt far tyg, sjunket inom sta
dens hamnområde. och att de sku ll e bedrivas "u tan in trång a v andra' ', 
förefö ll det högst sannolikt att denna hamnen berörande ordnings fråga 
skull e band lagts av den t ill förordnade polismästa ren . i vars eli ar ier 
etc. det eftersökta ä rendet a ll tså borde kunna påträffas . M en tanken 
visade sig vara få fäng, ty enligt vad stael sarkivarien upplyste fö reles 
de poli s i ~ira målen i ett och samma dia rium, oavsett vilken av de 
båc\ 2. poli sm;istarna, som handl agt ä rendet. 

Genomo·åno·en av detta d iarium och dc ovan berörda seri erna av b h 
bevarade dela r av övcrståthål1 ar ;1mbetets äldre arkiv hade all tså intet 
att ge vad angå r f rågan om de avsedela dykningarna v id v raket av 
Wasa, frånsett konstaterandet a tt ärendet verkligen nått ämbetsver
ket. M en chrmed var det också stopp . 

Att cl e bevarad e delarna av detta arkiv ej är så fullständ iga, 
som man kunnat boppas. torde ha sin fö rklar ing i de omilda öden 
ark ivet genomgått. J elen 1934 tryckta minnesskri ften "Överstå th åll ar
ämbetet 1634- 1934" ger professor Bert il Roeth ius, själv dåva rande 
stad sarki vari e. en in tressant redogöre lse (s . 241 ff ) fö r hur styvmo
derligt detta offi ciell a a rkiv - liksom _ju fall et beklagligtv is ä r mecl 
åtskilliga and ra likartade samlingar i landet - uneler gångna ticler 
blivit behandlat. M ed elen påfö lj d . att många "gapand e luckor" före
f innes i det urspru ngliga a rki vbeståndet Det var särskil t genom en 
i börj an av 1860-talet företagen omfattande gall r ing bland handling
arna, som arkivet kom att v idkiinnas stora och oersättliga fö rluster. 
Till och n~ ed sådana v i k tiga a r ki vserier som kansli ets protokoll med 
tillhörande handlingar fick gå all världens väg - många andra för 
elen h istori ska forskningen betydelsefulla arkivalier att förtiga. Pro-
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fe ssa r B . f ramhåller också el en " stora m issräkning' ' en forskare ·1v 
idag mången gång möter, nii r han vill gå till s jälva urkä ll an fiir 
att vinna kl a rh et i ett spörsm ål. J ag kan för min del inte annat ii n 
uppriktigt in stämm a i det ta ut ta land e. 

Den frågan uppstä ll er sig nu : H ur kan man fö rkl a ra, att F ahn\'
h jelm s pl aner på at t " företaga bärgningsa rbeten " å Wasa ej synes ha 
avsatt några andra spå r, än dels vad som här ovan an fört s ur polissel 
re terarens d iari um fö r elen 14 februari 1844 och dels de båda li kail
dancle ti clningsnoti sem a elen 24 ma j samma år ? Va re sig· pol i skat;,_ 
maren beslu tat sig fö r att tiTlsty rka bifall ell er avslag på denna m1-
sökan, så borde ju överståthå ll a rens slu t liga resolution i målet ha p.'1 
något sätt kommi t till allmänna re kä nnedom och handlingen me 1 
påtecknat beslu t inte i a ll tysthet återgått tiil sökanden, bland va1 ~ 
efterhimna cl e papper el en dock i varj e fa ll ej stå r att f inn a. A v 
överståthå lla rämbetet utfärdade tryck ta kungörelser uneler elen aktuel
la ticl en har också genomgåtts men utan f ramgång. E n möj ligh t, 
fi nns ju också, nämligen att Fahneh jelm av någon för efterviirl dt·n 
okiin cl orsak. helt enkelt fun nit anledning å terkall a sin ansökni1w 
inn an han fått överståthåll a rämbetets resolu tion på densamma. ,... 

f den i bil agen till denna artikel å tergivna. av F allnehj elm år 1850 
publi cerade avhandlingen om "Dyknings-konsten i Sverige", där hat 
som synes fakt iskt berör T rcil ebens biirgn ingsa rbeten v ie! v raket av 
W asa, niim ner han själv inte ett ord om att han 1844 i va rj e fa ll hp i 
all va rliga planer på att söka bärga föremål från v raket. O m ha11 
någonsin kom e ll er icke kom i t ill fä ll e a tt fullfölj a dessa intentionc1 
är något som vi numera, "i brist på bevis" , tyv~uT måste him na son 
en öppen fråga. 

Inn an vi sb pper den h iir ventil e rade ankny tn ingen till regalskep
pet wa,sas hi stor ia , v ill jag begagna ti llfället att fästa uppm~irksan l 
heten v id en in tressan t uppg ift av gammalt datum , som jag stött p;' 
uneler forskningarna i samband med denna artikel. 

Den i"i r f rån 1642 och å terfi nnes i ett a rbete av seelermera bisko
pen i Växiö J ohannes Baazius, benämnt "Inventarium ·l~ cc l esi ae 
Sueogoth oru m ' 'J 1) . H an berättar dä r om T Vasas öde - vi sse r ligen 
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1 nåora häpnaelsväckande felaktigheter bl a beträffande t iclpunk-mec "' ·· -·· t"l l • för ol)'Ckan - och ger ett exakt belagg t or ursprunget 1 ,en f" skeppets namn , nämligen att det var uppk all at_ "_efter konungens a-derne~irvda vapen". J ag har 1 T 1dsknft 1 S wvasencl et 1 9~8 s .. 780 
f påvi sat, att den off iciell a stavn ingen av skeppsr:amnet" sav~tl t la
tinsk som svensk text 1 ett och samma kungl. brev ar 165J vat __ Wasa 
(alltså icke språkbrukets \N"a san eller . \N" ase1:, och . dessutom bor ob 
serveras, att man 1 den latmska vers10nen tc!?c bytt ut 'vV mot V , 
trots att w sakn as i la tinets a lf_abet ) och oä ven tidigar~ kunn at styrka 
sannolikh eten h iidör genom CJ te randet a s . 744 (dJ1cl ) av upplys-

inaen hos Bechstadius att skeppet "hade Konungens brukehga och n b 
. . o l bekanta Stamm-\ N" a pen uppå Spegel en", något som v t 1 va ra c ag~r 

fått fullt bevi s fö r genom vapenskölelens bä rgande. n.aaz1 us' 1: 0t1s 
stöder all tså helt min ståndpunk t i namn f rågan och darmed ma JU 
även el en på ett pa r h åll i pressen12 ) knäsatta funderingen att skep
pet skull e fått sitt namn ( Vasen med tonv ik t_ fö r fö rsta stavelsen ) 
efter. det seelan E rik X fV :s t 1cl bland nksregahern a in gåend e smörj e
hornet, få anses def ini ti vt vederlagd . 

E huru det e j stått i m in makt att v inna den önskvä rda klarh eten 
"wie es eigentii ch gewesen" beträffande utgången av A nton L udv ig 
Fahneh jelms strävan att med an vändande av den av honom uppfunna 
elykarapparaten verkstä ll a bärgn ingsarbeten vid vraket av skeppet 
W asa, så hade in tresset fö r mann en och hans verksamhet på det 
sj ötekni ska om råd et likväl under forskn ingsa rbetets gång viields hos 
mig i sådan mån, att jag beslöt att i ankn ytning till det primära ;im
net för denna artikel gö ra en sammanställning i nämn da av seencl " 
ur de källor. som stått mig t ill buds. 

Först några ytt re clata u r hans liv . 1'ahnehj elm va 1· född _i Stock
holm elen 28 juli 1807. blev ef ter studier vid U ppsala umvers1tet, 
bl a avseende hero·sexamen, underlöjtnant v id sj öartill eriet 1828. be
gärde och erhöll"' 1837 transport t ill fl ottans mekan iska kår. där 
han utnämndes t ill lö jtn an t. avancerade ti ll kapten v id samma kår 
1846 och till ma jor 1854. Ledamot av krigsvetenskapsakademien 1863. 
H an av led i s it~ föd elsestad el en 6 januari 1875. 

R edan uneler hans tid v id sjöartilleriet gav sig F ahn eh jelms stora 
tekniska intresse ti ll känn a , han fo rtsatte med iv er sina studier i 
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llögre matematik, fys ik och mekanik och f ick på hösten 1833 t'll
fä ll e att inför storam iral en kronprins Oskar anställa prov på l.a
dug~trclsgärdet med en av honom själv konstruerad sj ~ilvantäncl ni n g,. 
apparat för minor . vi lka p rov utföll så gynnsamt. att han erhi>il 
befallning av storamiralen att ytterliga re fu ll följa försöken1=3 ) . 

F rån sommaren 1834 bör jade Fahnehj elm - med permission fr" 11 s jöa rtill erikåren så länge han ti llh örde elensamma - at t "efter tr; i
fad överenskommelse", taga anställning på något av kronans i'u .,:
fa rtyg såsom "maski ni stofficer", en befattning som närmast mo ts\ 1_ 
rar senare t icl ers fartygs ingenjör. Hans första expedition av detta sl 1 ~ 
var med det just nybyggda hjulångfartyget Gylfc (bild 2). 1835 erhidl 
han liknan de kommendering på det ett å r ä ldre Odin 14 ) . Och l ~J i> 
t jänstg jorde han å ter som maskinisto fficer på Odin . 

Från denna resa är att anteckna ett par a ilvarliga h~ind el ser. som 
för honom sjä lv säkerligen stod kvar i minnet så länge han levde . 
Od·in, som jämte Gylfe först varit i Kiel för att där avhämta kron
prinsessans moder och syskon, gjorde senare en tur från S tockhol11 
till England, varvid utrikes-statsministern greve G. af \iVetlerstt-·i' 
föreles till L ondon. Unel er sistnämnda expedition in träffade vicl t,. 
t ill fä ll e att man nödgades i sbl! et för ångpannans botten kran 111 
sätt c>. en kran avsed d för annat ändamål, en åtgärd som " i fö lj d av t n 
drumli g bå tsman s oför stånd " nästan kostat Fahnehjelm Jivetlö ) . 

l\ll en inte nog h~irm ecl. När Odin var på återvägen f rån L oml< o1 
råka de fartyget natten ti ll elen 9 augusti stranda på J uti and s v ii~ 
kust ej långt från Limfj orel en och g ick helt fö rlorat. Fartygsch ci·. ' 
p remiärlöjtnant C. M. Ehnemark. bl ev ställd in för r~itta ankla;.;;• l 
för bristLill ig navigering, m en det framkom seclem1era under rätt•
gången . att el en fe laktiga kursen vid strandningstillfäll et h ~inört fr'"' 
att sty rkompassens m~iss;ngsstativ på e. m. dagen före gruncl s1<.,1-
ni ng~n hade v;d blankskurning blivit oavsiktl igt ru bbat, varigcn"' 1 
styrstrecket vridi ts några grader från sitt rätta läge - en ol yckk~ 
t illfällig het. fö r vi lken fartygschefen ej kunde anses vara ansvarig 10 l. 

Vad Fahn ehj elm beträffar deltog han givetvis i de arbeten. S<l'.l 
vidtogs för att om möjligt r iiclcla skeppet. Det lyckades som sac.t 
inte att bärga Odin , men de upplevelser han hade och el en erfarenlli'L 
han uneler dessa arbeten fö r skaffade sig . väckte hos honom iden ()!11 
en dykningsapparat åt vars förverkli gande han seelan kom att iigt';t 
många års arbetet• ) . 

Hjul/ingfartyget GYLFE, 
syskonfartyg med ODI N, 
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Bild 2. 

efter m/ilning av J. C hr. Berger 1835 · Hon v ar 
båda riggad e som slättoppade skonare. Närmare da ta 

om d em se not r 4· 

'A" • l8 0 ~1 18°8 och 1839 va r Fallnehj elm maskinistoificcr på l en J . J . . · . · .. . ·; · t Gj'l f c och med sistnämnda resa avslutades ilan s e~en :ltga SJ O,t]~~~l~ 
vie\ flottan. Men som elen energ1ske och tekm skt mt1 esse1 aclc r <o 
han var, utnytt jade han perioderna mellan sjökommenclermgarna ba-
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de. till egen ut~i l dn ing och till stud ier och praktiska försök på 11_ 
gransande tekntska områden . I januari 1835 va r han så lunda b 1 ti o
med en modell till ett brännadartyg efter en ny av honom inve11 e~ 
rad konstrukt ion .med själ~antändnin g, med vi lken modell han 11; ie 
en u ppv1sn mg m for sto ramn·alen k ronprin s O ska r. Efter å re t s s j ii\ "_ 
pedition med Odin fick han ett ha lvårs permiss ion för inh ämtan•le 
av praktisk kän nedom om ångmaskiner och a rbetade dessutom s, .r;1 
fi lare v id Motala Verk stad. Liknande kungl. permiss ion å tnjöt L 11 
vmtern 1836-37 och praktiserade då vid ol ika verkstäder inom ,-j. 
ket, men mest i Mota la. 

Sedan han komm it över på f lottans mekaniska kål- 1837 och ha,, 
såsom tidiga re nämnts, börjat intressera sig för clyker ifrågor. t ,~: 
~1an kontakt med den framstående ingenjören Emanuel NobeJ1 8), s()m 
1 S tockholm hade anlagt en kautschu kfabrik. Då Tobel samma ~r 
ilyttade till Ryssland på ryska rege ringens inbj udan för att dä r clc
monstrera en av honom. kon struerad und ervattensmin a. öv ertog c" <1 
utvtdgacle Fa:hnehj elm denn a fabrik ( elen var bel~igen på Ridda r! J.•
sets tomt ) . detta i det huvudsakliga syftet att kunna förverklioa si• 1 
fö rs lag H l en praktisk dykeriapparat. b 

Efter ett par års träget arbete med utformand et av sin dyket 
apparat lämnade löjtnant mekanikus Fahnehj elm in sin elen 13 it 11 
1839 dagtecknade patentansökan i ärendet till kungl. komm ersk<;Jl ,
g" lllm, som var den dåvarande motsvar igheten till vå ra ticlers pa!l'n 
och regtstrenngsverk. M cd ansöknin g-en fö lj. de besk r i vnino· och r· ·· . ' b nmg1U) . F ahnehje lm beg;irclc patent unele r l O års t id på "en p i't t .. 
nkes ort uppfunnen, av m ig i flera avseenden förbättrad dyknim»
a pparat, van en person uneler vattn et på det sätt uppehå ll es, att lt t 
mpumpas 1 apparaten medelst en för ~inclamålet inrättad luftpun '[' 
och att el en luft, som dykaren utandas ell er den förskämda lu t tL <J , 
uttryckes nere i vattnet genom en venti l. så a tt för detta senare i,·t
clamål n itgem sä1·skilcl kommunikation ovan vattnet icke erforcl r ~~ . 
och bcstiimm es sjiil va lu fttryckningen i apparaten <Yenom la st ni ,,g 
på berörda ventil ell er genom längel en av en nedåt" gående sl a1 ;2· . 

T .sammanhang härm ed och som för apparatens begagnand e å mi irha 
sta llen eller på et t större djup. erfordras antincren en van li o· m•·n 
vii \ btacl lykta. varuti förbriinningen und erh ;tll es bgenom i nplll~~pni t t; 
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Bild 3· 

Den Fahnehjelmska dyk ardräkten, patenterad 1839· Beskri·vning av densamma 
åter fin nes å s. 464 . 

och utdrivning av lu ft efter samm a grunder som [äro uppgivna] för 
appa raten , anh å ll es att patenträtten måtte utsträckas till så beskaf.
fade lyktor och deras användande, helst sådant bidrager ti ll appara
tens större användbarh et och så ledes är att hänföra till ovantör-
mälcia förbättring . 

Den ifrågavarande appa raten. varå beskrivning och ritning b i-
fogas , är ojämförl igt billigare än vanlig s k el ykarklocka; den 
låter ganska hekv~imt transportera sig . i det att el en inrymmes i en 
kappsäck; elen begagnas ock med fördel icke allenast vid de flesta 
tillfä ll en då elykarklocka elj est skulle anviinclas. utan även vid mång-
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falel iga andra tillfä llen, då en dylik klocka icke ii1· användbar, \.Jr

ibland må nämnas : att under vattnet slå på ändar, täta be kor J;l 

fa r tyg, på sjunkna fartyg ingå i kajutan och i skeppsrummet. t1:ir 
öppna förvaringsstä llen och uttaga pcnninga1·, skeppshandlingar t: Ii l r 
andra mindre persedlar." 

Beskrivn ingen har fö ljande lydelse: 

"B csl?rivning. 

r\. En a/'J'arat, vilken till elen sto rl ek att en m~{nni ska s hm ; ; 
däri obeb indra t kan vridas, förf ä rcligas antingen a v någon me L 11 

ell er ock llclt och hållet av glas, i förra fallet förses elen med 
B. Patent_r;las. 

C. En slan_r;, fästad med ena ~inclan vid apparaten och mecl <1 1 .1 

andra vid en luftpump, stående över vattnet och genom vil ken sla 1..~ 
luft med berörda pump inpumpas i apparaten. 

[D saknas]. 

E. Vattentät drällt eller belclädnad, vilken omsluter kroppen uc1 

för att motstå sprängning, ä1· överdragen med buldan ell er an n,· 
tyg, som tätt ti ll snöres . 

F. Tvngder, erforderliga för elykarens jämvikt och hå lln ing un clt r 
vattnet. 

G. Vatt entäta skor, fästade med band. 
X . En ventil, vilken, tilltryckt genom en vikt eller en spiralfi> 

der, utsläpper den förskämda luften nere i va ttnet; och bes täm mc, 
elen lufttryckning man önskar i apparaten antingen genom att la si t 

ventil en eller längelen av 
Y. En. nedåt gående slang. 

O BS. På större djup eller mörka ställen i vattnet är dykarcJJ 
förseeld med en vanlig men väl tätad lykta, vari förb ränningen Ul'

dedlålles genom inpumpning och utdrivning av luft efter samn1;1 
grunder, som ä ro uppgivna för dykningsapparaten. 

S tockholm elen 13 Juli 1839. 

A. L. Fahnehjelm 

Löjtnant Mekanikus". 
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Den 10 september 1839 erhöll Fahnehjelm det åtrådela patentet. 
Det dröjde inte länge förrän han fi~k tillf~ll e att visa vad clykar

·at-erl o-i ck för . Den 18 oktober o- 1 ord e l~ ahneh Jelms verkmastare ap p al c" b · . . , b.. o · . ;· _ . 

Bratt nedstignmgar Vlcl armens magasm pa s keppsholmens ~;dvctStla 

11"' oci" från försök som verkstalldes den 2 nov ember tmnes en u c c~....- , l - ' . . • • 

tämligen livfull uppteckning bevarad 1 Um:1ans.ka samlmgen 1 _S.tock-
holms stadsarkiv.20) Det s~igs han , att tursoken ~1-:edde mtor en 

1.1·1· samlino· m;inniskOi· Skådeplatsen var nedantar magasmerna ta.r ' b • · . 

p2. Skeppsholmen. Det nämnes ej, _vem: som ?,1ck n e~, blottatt han 
~r "amatör" och att han var nere 1 l ttmm e. Han t!Ltade val unde1 

Ve. . . .. . . . 
denna tid fyra ~t fem gånger upp cEirur mecl sm kunosa tyswgnom1 e, 
men detta skedde mer för att giva åskådarna ett pll-::a1:t mtermezzo 
och för att hämta några för sina försök nödiga matenalter, an b_e 
bov utav luft , som så länge kostymen satt på, erhölls genom lutt
pumpen ell er genom värme, som naturligtvis denna årstid skulle vara 
sta rkare på sjöbottnen än på stranden" . . 

Själv har F ahnehjelm synbadigen inte ti llst~ill~ kommerskol~egret 

ell er annan myndighet några rapporter om sma faretagna dykmngar 
och deras resultat, men i en! ighet med patentförordningens före 
skrifter inhimnacle han däremot i regel [trl igen ett skriftligt intyg av 
två trovärdiga personer om att hans patenterade dykarapparat kom
mit till avseeld anviinclning. Det första av dyli ka intyg, daterat 5 mars 
1840, var unelertecknat av kaptenen I. von Heland och apotekaren 
J. JVI. Engström , vi lka vitsordade att "personer i vår närvaro uppe
håll it sig v id pass en timmes tid uneler vattnet" . Däremot nämndes 
intet om eventuellt bärgade föremål.2 1 ) 

I april 1840 visade F. sin dykarapparat i an vändning inför stor
amiralen kronprins Oskar. Uppvisningen ägde rum vid Riddarholmen 
"nedanfö r Norstedts Tryckeri" . 

Nästa intyg om hans dykningar kom till kollegiet den 9 nov. 1841, 
var unelertecknat av lanelssekreteraren i Kalmar län C. A . Palme 
och handlanelen C. T. Sjöstrand i Kalmar och berättar att Fahnehjelm 
"under sommaren ~ch hösten h~ir på orten varit praktiskt sysselsatt" 
med användnino· av sin clvkarapparat. Av den å s. 454 omnämnda 
KungL förorclni~1gen elen io aug. 1844 framgår, att de detta år invid 
Kalmar pågående dykeriarbetena bedrevs av ett för ändamålet (av 
bland andra Fahnehjelm) bildat bolag "med tillämpning av cl e nyaste 
llppfinningar i avseende å clykeriväsenclet". Själva arbetsplatsen var 
fö rlagd "vid grundet .:-Jyckeln i nämnda staels lotsfarvatten, varest ett 
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av svenska kronans örlogsskepp i forn a ticl er sjunkit" [sk l il j)ct 
Nydcin 1679 1 i avsikt a tt " upptaga vad av fa r tyget , dess in ·en
tarier ell e r annat där be fintligt gods möjligen kunde upphiimt ts''_ 
Det synes så lunda uppenbart, att Fahnehj elm s dykningar just g-;r ltk 
skeppet N y d el n_ U neler stormigt väder g ick el en a v Fahneh j l' lm ut
rustade bärgningsp råmen för lorad för bolaget 22 ) 

1842 f inn er vi Fahnehj elm verksam på Stockh olm s ström_ l n tl.~ e l 
för å ret inlämn ades elen 2 november och var undersb-iv et av g n·~s
handl a ren J oh. Aug. Frecse och skeppsredaren N i nian Paton_ l )l m
tygar att F. "med den av honom inventerade el ykarapparaten u1, t' r 
innevarande höst dels f rån hav sbottnen dels från bottnen av St r <.k 
holm e. ström , ur sjunkna fa rtyg, liggande på flera famnars dju p. ur,p 
tagit och bärgat en mängel effekter". T yvärr säger det oseclvan iH:t 
fyll iga intyget som synes ingenting närmare om_ vare sig påtr~i f 1 ,dc 
fartyg eller vad som biirgats. Att Fahnehj elm redan hösten 1)'2-J-2 
iakttagit Wasas vrak ä r ju dock ej osannolikt. 

Om hans un dervattensarbeten å r 1843 inkom ett bml igen vagt , Jr
mulerat in tyg daterat elen 31 januari 1844 och undertecknat av C L. 
L ind auer och p remiärlöjtnanten v id flottan A ug. O li vecrona, \'lika 
ha r att berätta, att " under å ret 1843 åtskilliga a rbeten varit förr<it 
taclc med dykningsapparater varå H err Löjtnant A . L. Fahnehj e •n 
erhållit patent" . !)etta intyget är det sista, som in levererats ti ll k< Jlll
merskoll egium om användningen av han s patenterade clykarappa n l. 

l\11 en det fram går av ett flerta l i släktarkivet bevarade brev , ··h 
handlingar, att kännedomen om hans dykeri apparat var vida spr ;d d 
utefter våra ku ster, fr ån Bottenviken till Strömstad , och att man på 
å tskilliga stä ll en ville få hans hj älp med att t ex un elanska ffa sju k
m . vrak, som låg hindrande i en far led o el. Hans patenterade dyk 'ri
appa rat synes ha var it a v en så fullgod konstrukti on, att elen ·m
märkningsvärt nog stod sig och fick full användn ing åtski lliga lc
cennier framåt utan att behöva undergå några större för~inclrim~~~ r. 
Med el en Falln ehj elm ska apparaten hade man "upptag it eff ekter i rån 
havsbottnen på iincla t ill 60 fots djup , va r vid dykarna ofta fl era t i rn 
mar varit oavbrutet sysse lsatta med a rbete utan att deras h iil sa hitra\· 
lidit ringaste men_ " 2:J ) 

Sedan F allnehj elm så lunda fått sin dykarapparat patente rad på 
hösten 1839 och r edan under samma å r kunnat ge en del pro \ p[t 
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dess användbarh et, begärde och erhöll han kungl. pen:1i ssion under 
två år för att taga närmare kännedom om kaut~~hukf.abnkatwnens 

f -a111 steo- i En o· land , F rankrik e, I talien, Tyskland, Osten-d~e och R yss-
Je b b , l of'[' l ]and . R esan företogs från sommaren 1840 tdl och mec pa o_Janc e 

50111111ar. Hans studier och erfarenheter f rån dessa utlancl sbesok re-

Jlterade med ticlen i en betydande utvidgning av fabrikens verksam-Sl __ 
het. Det var inte bara dykard räkter, som tillverkades, utan vattenlata 
t ro-er, presenningar (bl a fö r a rmeartill eri ets behov )' luftkuddar , 

) b . l . - l . t t 1 madrasser, simgörcllar , galoscher , v1 ssa ~1rurg 1 s .:a m s rum en oc 1 
mycket annat. P å li vli g ti ll styrkan av kommerskollegium beslöt Kungl. 
Maj :t i februari 1844, att Fallnehj elm med anl edning a v en av ho
nom ing iv en ansökan om statligt bidrag för ovann iimnda allmiln
nyttiga verk samh et skull e t il b ggas ett oavkortat understöd av 666 
Rdr 32 sk banco.24 ) 

Under året 1843 hade Fahnebj elm vari t i livlig verk samhet på 
f lera olika områden. Bland annat f ick han då patent på en elektri sk 
tändningsapparat att användas v id bergsprängning, en metod som 
kom till användning på många håll i hamnar och fa rl eder (t ex v id 
Trollhättan) där kli ppor och stenar låg i vägen . Själv utförde Fahne
hj elm en elylik upprensning av K ocljupet vid Vaxll olm .25 ) Samma 
år på hösten tog han med sin dykarapparat upp 40 skeppund järn 
ur en pråm, som låg sjunken i dy i sjön Yxern vid Toverums bruk 
i Smålanci .2G) 

1845 i febr uari hade Falln ehj elm konstruerat en ny typ av "dyk
ningsapparat", som så till vida skild e sig från 1839 års modell , att 
elen betydligt snabbare kunde klargö ras för användning och särskilt 
avsågs fö r "att hastigt kunna undersöka och bota skador å örlogs
fartyg-"27 ) (närmare beskrivning av den nya typen framgå r a v Fahne
hj elms P .M. å s. 468) . Försök med denna apparat anställdes uneler 
fregatten l oseph,in c, då denna låg till ankars å Stockh olms ström 
en vecka i juli-augusti samma år. Någon anteckning- härom har ej 
införts i loggbok en, e j hell er nämner fa rtygschefen kom mendörkap
tenen C. H. V Iner, i sin rapport i samband med fregattens besök 
i Stockholm något i saken. Men tydligen hade varvsche fen i Ka rl s
krona, kommendörkapten Chr. Osterman, i var j e fa ll fått kännedom 
Om de t ill fredsstä ll ande resultaten av dessa försök , ty i slutet a v 
september gjorde denne en framstä ll ning till förvaltningen av s jö
ärenelena i S tockholm,28) vari han påpekade " fördelen för varvet 
att äga tillgång på dykare-kaskar" och hemställde "att en eller tven-
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ne därav med tillhörande luftpumpar av den senare förbättrade sc•rt 
som hos löjtnant Fahnehj elm i S tockh olm tillverkas och hos ho1Hm; 
finnes att tillgå, måtte anskaffas och hi tsändas. " Fa hnehj elm hkv 
då uppkallad i förvaltningen och förklarad e sig vilj a inkomma lliL'd 

skri f tligt anbu dlängre fram. Den 28 oktober avlämnade han anbud::! . 
l en P.M. klar lägger han närma re de båda typer av "dykarappara!e1 •• 

han konstruerat, och påpekar att de har t illkommit för "2 :ne olik; 
iinclamål och ~iro fö ljaktligen av 2 :ne olika slag". Erfarenhcter•1-1 

rörande elen äldre, för relativt långvariga a rbeten under vattnet <•v
sedda apparaten ( 1839 års) säger han ha g ivit vid handen att <l l ~ 
"fullständigt vattentäta beklädnad medger, att man kan vi stas und ,. 
vattnet fl era timmar, intaga vad ställning som helst, ä ven upp- 0 ,, h 
nedvänd; men apparatens skötande fordrar känn edom och precisi cn . 
som ej kan på räknas av vanliga matroser . T ill påklädandet [tlg .; 1 

Vz timme". 

Den andra, nykonstruerade typen består, upplyser Fahnehjcl 'l•. 
"utom elylik pump som ovan [i P.M. J är an fört, av en lwj>jJarhjiif•,.' 
samt ett par slwr m ed blysulor, vilka senare blott vid en del arbcte :l 
behövas; karlen nedgår f ö i sina vanliga kEider, ell er naken, UL 1 

kan därföre sällan uthärda längre uneler vattnet än Vz timme. Den n t 

apparat är ej ömtålig att fö rvara och sköta, fordrar ingen kunskap 
att påkläda, vilket sker på mindre än en minut. Den kan utan fa D 
att skadas hanteras av grovt och ovant folk samt är ämnad : act 
från fartyg hast igt kunna nedsända fo lk uneler vattnet fö r att UJ ' 

dersöka fartygets botten, bota läckor och grundskott, klara anka. 
kättingar; att då ett fartyg stött på grund, undersöka sjöbottnep; 
beskaffenhet fö r att utröna åt vi lket håll fartyget bör avv inda s mtd 
mera dylikt. 

I denna apparat· kan dyka ren, efter behag, medel st simning hii j.t 
och sänka sig samt flytta sig horisontell t. 

Som denna senare apparat blott sommartid skulle kunna med fi i,-· 
del begagnas, så har jag konstruerat en kautschuksbeklädnad (elen 
kostar 133 Rdr 16 skill. banco), på det elen skall jämväl kunna l >< 

gagnas vintertid; sålunda bekiädcl kan en dy kare vara nere huru Eingc 
som åstundas, men måste dock iakttaga att hålla sig i en någotsåna·· 
upprätt ställning." 

Anbudet avslutas med deta lj et·ade kostnadsuppgifter för en app:
rat av den nya typen, utvisande en summa av 491 Rdr. banco. 
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Bild 4· 

Majoren vid flottans mekaniska h!J.r Anton Lud·vig Fahnchjelm. J807-1875. 

Förvaltninoen utfärdade så den 13 november kontrakt med Fahne
hj elm om le;~rans av en dykarapparat Denna skulle vara "fullkom 
ligt användbar til l dykning på alla djuplek::tr ända till 14 famnar ''. 

Som redan framgått av denna artikel, var Fahnehjelm en man 
med ett ovanligt livligt ingenium, energisk och framåtsträvande och 
rik på uppslag. Hii.r var ju avsikten att nii.rmast beröra hans verk
samhet på det sjötekniska omdtdet, men det ställer sig onekhgen 
svårt att draga så skarpa gränser i sammanhanget, att man inte kom · 
mer in på saker och ting han sysslade med, vilka kanske formellt 
ligger utanför "sj öhorisonten". De rör å andra sidan ofta sådant, 
som ligger sjövapnet n~i.ra och som - i varje fall med tiden - kom 
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att få användning inom flottan och blev a v betydelse för dess 1 p r; t,_ 
ti ska verksamhet. 

. Redan tidigt var ju Fahnehjelm igång med elektrotekniska ex p~·
nment och 1 mitten på 1840-talet hade han kommit så långt clii rml'd 

att han - ovetan de om utländska fö rsök på samma område - f ö <.: ~ 

slog linj echefen vid optiska telegrafen, I. von H eland, att ·å 

konstruera en elektrisk telegraf, till att börj a med för samarbete m.·d 

den optiska. Ar 1850 studerade han telegra f tekniken även utomla1, h 

och införde morse-apparaten i Sverige. Här skall emell ertid inte nitr

mare beröras hur detta hans viktiga uppsl ag uneler hans energi i,1,a 

pådrivning utvecklade sig i rätt riktning. Ar 1853 öppnades, säk · 1-_ 

ligen till initiativtagarens oförstä llda glädje, elen för sta e lek t ri ~.L a 
telegra flinj en i landet, nämligen mellan Stockholm och Uppsala. 11. 1å 

det i detta sammanhang vara nog sagt, att i arbetet "Svenska Tl··c

grafverket"29) göres det uttalandet, att "Den som mer än någon , n

nan har förtjän sten av telegra fens införande i Sverige, var kapte1 ' ·n 

vid fl ottans mekaniska kår A nton Ludvig Fahnehjelm". 

Mitt i allt arbete på det telegraftekniska området hade F . ävt·n 

tid att deltaga i vissa försök 1848 med undervattensminor varv 1d 

Fahnehjelm arrangerade deras tändning "medelst ga lvanism',' . Och i 

juni sommaren därpå fick han till fäll e att vid N arrviken spränga 
en kanonslup i luften.30) 

Hans upp finnarförmåga kom som sagt till många uttryck. P å hi·s

ten 1849 hade han sålunda uppfunnit sprängpro jektiler fö r reff la le 

gevär samt 3 typer "krigsraketer", sä rskilt avsedela för skärgån's

strid. Och i februari 1851 beviljades han patent för 7 år på en e'd

släckare "med utveckling av gas från fasta brännbara ämnen <•ch 

dennas blandning med vattengas" . 

U nder 1860-talet synes Fahnehj el m s erfarenheter om undervatt trl5-

minor sä rskilt ha utnyttjats. Sålunda fö rordnades han i april l '-.()3 

att vara ledamot i kommitten för und ersökni ng av minor, som u11p· 

funnits av den till Sverige nyligen återinflyttade ingenj ören Eman uel 

Nobel (denne hade under Rysslandsåren drivit en av honom sj:ll v 

startad framgångsrik specialfab rik för minor, vilka i stor utstri(L·k

ning kom till effektiv användning inom ryska flottan vid för sv:Jrd 

av Kronstadt och Sveaborg under Krimkr iget) . 1865 igångsa r.<.:S 

förnyade undersökningar i minfrågan. Det gä llde då 2.400 m i11or, 

dessas förbättrade konstruktion och handhavande i och för deras 

användning som försvars- och anfall svapen. Aven i dessa un clersok-
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ningar beordrades Fahnehj elm att deltaga . Sommaren 1867 sändes 

han ti ll E ngland för att närvara vid vi ssa experiment med under

vattensminor, och året därpå beordrades han åter att deltaga i mm

J;:ommittens arbeten. 
I början av 1870-talet blev Fahnehj elm s synförmåga nedsatt i så

dan mån att han nödgades f rånträda sina officiell a uppdrag. Det måste 

ha varit ett svå rt slag för den verksamme mannen, som för övrigt 

vid sidan av sin a tekniskt-militära uppgifter under en lång följd av 

år ägnat si na kra fter även åt en fli tig verksamhet som föredrags

hållare, ej min st i frågor rörand e folkuppfostran, förbättring av de 

fattiga skiktens levnads förhållanden och all t vad gällde social ut

veckling och allmänt fram åtskridand e 

NOTER: 

J. TiS 1958 s. 829 . 

2. Förefintligheten av denna tidningsnotis har i mars T9·59 benäget påpekats 

för mig av stockholmsforska ren John Svensk. 

3· RA, Råd ets registratur 1628 fol. 667 v. - I detta sammanhang m:l nä:n

na·s, att den av Fahne:hj elm återgivna koncepttexten ur rådets registratur 

(vi lken även jag använt som källa i TiS 1958 s. 760) företer en del 

ski ljakti gheter från det origina lbrev, som av rådets medlemmar under

tecknades ·och samma dag avsändes till konungen (RA, Brev till konungen 

r6rr-r6p s. 154) . Bilden å s. 750 i TiS om Wasas undergång avser 

·originalbrevet. Bland skiljaktigheterna önskar jag framh ålla sär·skilt ett 

par. I konceptet anges v inden till SW, medan den i originalbrevet kor

rigerats till SSW, en ändring som jag faktiskt tillämpat i min redogörelse. 

Beträffand e den andra o li kheten, så nämnes icke i konceptet, att focken 

någonsin blivit satt. Däremot omtalas där, att "widh det dhe stälite fartten 

skööt dhe Lösen" . Jag va r vid av fattnin gen av art ikeln tveksam om verk

liga meningen med termen att "ställ a fanen" men kund e givetvis inte 

frångå den använda källans vittn esbörd . N u är emell'ertid förhå ll andet det, 

att originalbrevet i motsva rande del a v texten har lydelsen: "när de f elit e 

fockan, sköte de lössen:". Därmed bli r det ju en fullt klar och begriplig 

mening med det hela och jag vill blott beklaga, att jag inte tidigare upp

märksammat originalbrevets tillrättaläggning. 

4· SSA, Unman, vol'. 18p-r 879, s. r815. 

5· Kommendörkapten Edw. Hamilton vid Sjöhistoriska museet har välvilligt 

påvisat den nämnd a artikelserien. 

6. S.F.S. r84r nr 44 s. 2 f. 
7- RA, Civ.dep. registratur 1841 nr 56. 

8. S.F.S. r829 nr 22 s. 129 resp. r83o nr 82 s. r.r83. 
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9· S.F.S. r84o nr q. 
10. "Ovcrsrårhållarämbetct 1634-!934" s. 170 f (Srockhol m 193-1). 
I l. Lib. VII cap. 17 pag. 7SS. D et avsnitt i Baa zi us' bok, som handlar o,,1 

Wasa, har benäget öve rs:1ns å r mig av lekror Ragnar Sobel. 
12. Inlägg i Sv. D. 195 8 9/6 och Orlogspostcn 1959 nr 3· 
13· Ur F.:t hneh jelmska släkra rkivcr, vol'. II och IIl. 
14. Här några d2.ta rö rande dessa bådJ syskonhrtyg. D c var bygsda av t i 

på Ka rl skrona örlogsvarv, konst ru ktör var A. G. Cctrlsund. Odin sjösa tt ., 
I 833 4/r r och seglade upp ti ll Stockholm för intagand e av ångpanna o, h 
mask in er av Owens ti!l'verkning. Gy!fe sjösattes r834 2/9. Hon segl a le 
därefter t ill Mem vid Göta kanals öst:·a mynning, dit ångpanna oci1 

mask iner förts fr ån tillve rkaren Motala Verkstad. Fartygen, som sirsklit 
va r avsed da för transport- och bogseringstjänst, had e en maskinstyrk a .. ' 
c:a r oo nom.h kr. D e var bestyckade med 4 st . 2-pund iga met:d lkan on v•·. 
Sk rovdimensi oner : längd 35 m, bredd (exkl. hjulhusen) 7 m och dj u p~ . 
2,6 m. - Gylfe gick förl orad i Orcgrundsgrcpen v id klippan Björn 1Sq 
3/ro. (Killa.: Ma rindir. G. I-Ltlld in ). 

r 5. Ur Fahnehjelmska släktarkivet, vol. II. 
r6. RAO, K ri gshovrättens p ror. 1839 19/2 . Eh uru li ggan de v id sidan . ,. 

Fahnehjclms tjänsteåli gganden ombord, må ett p:1r glimtar ur proro ko
let här anföras, d<å dc ge en bild av hur det gick till med exempeh , 
loggni ngen på våra fö rsta 1naskindrivna ö rlogsfartyg . Vid rättegån g'l·'1 
hävdades, att bristfällig loggnin g i sin mån bidragit till a tt Odin förol yc
kades. Härtill genmäldes, att den på segelfartygen van li ga metoden mede lst 
loggskädda egentligen var oanvänd bar på ett maskind riv et fartyg på gru n! 
av den b:c t yd liga vattenmassa, som genom hjul ens röre lse och skeppets L Ft 

uppröres (d·et framhölls f. ö. att denna breda bakst röm inte bord e b -
nämnas kölva tten ut:tn "köl- och hju!v,urcn"). Eh nemark hade därför låt" 
ti llämpa följand e mcrod, som uppgavs va r:1 "icke allc n:tst antage n på al i1 
ångfartyg utan ock ti llförlit lig" . Metoden gick ut p å, att man "m u' 
t iplicerade hjulens omkrets v id skovhmas ytterkant med pistonsbgens an
tal i minuten, varav en tred jedel avdrag its". D~t "avdrag", som här ta l" 
om, motsvarar vad som sem.re (se H. Wrangc is Läro bok i naviga tion , '' · 
r zz; Göteborg 1897) kall ades s kovlarn;~s "glidning" och som nu för r.
dcn, i propellerns dagar, gcrnenl igcn går under den engelsk a benänlni n~
en "slip". 

17. Ur Fahnebjelmska släktarkivet, vol. II. 
r 8. Alfred Nobels fader. 
19. RAO, Kommersko lL Patentan sökningar r 8 3 5- 1 S 5 r, r:. 
20. SSA, Unman, bd 2 s. 952· Är 1839· 
2r. RAO, KommerskolL Acta privatarum 1840. 
22. Ur Fahnehjelmska släktarkivet, vo l. HL 
23. RA, Civ.dep. Akter 1844 22!2. 

Ibid., jmf med Civ.dep. reg istratur s.d. 24· 
25· SBL I5 s. 77 ff. 

26. Ibid . 
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Z/· Ur Fahnehj elm ska släk tarkivct, vol. III. 
KrA , Förvaltn. av Sjöä r. in k . hand\. 1845, vol. VII nr 419 . z8. R 

='9· 
Del II s. 22 (Göteborg 1938). Sc äv en D acdalus 1955 s. 94, art. av un e 
G:son Kjellandcr. 

, Ur Fahnehjelmska släktarki ve t, vol. III. ,o. . 
Använda förkortnmgar. 
KrA Kr igsarkivet 
RA Riksarkivet 
RAO Riksarkivets Osten11 almsavde ln in g 
SBL Svenskt Biografiskt l ex ikon 
SFS Svensk författningssamling 
SSA Stockholms stadsark iv 

Sv. D . 
TiS 

Svenska D agbladet 
Tidskrift i Sjöväsend et 

I det avslu tande pa rti et av nedanstående avhandling, författad av 
Fahnehje1m år 1850, visar denn e på ett måland e sätt vilka intryck 
han själv fått vid v istelsen under havets yta och på dess b?tten, _och 
det är högst märkligt kunn a läsa om, hur han fa ktiskt 1 sma clrom
mar om framtida uppf inningar ~lr snubblande nära. vad vi 1 vå r 
tekniskt u tvecklade tidsålder 100 ~tr sena re utan v idare kan konsta
tera som verklighet: de littta dykarnas (grodminnens) egenskaper 
att kunna " lösgöra sig från sambandet ovan jord" och "sväva från 
berg till berg, fr ån klippa ti ll klippa" ! 

(Copyright) 

DYKNINGS-KONST !~N J SVERIGE. 
af solens st rålar 

S l~~~: . cii.t . ~~~. b;· ~~~~ i;,·~,. ~ ~~,· ·ä;· månskensl ik. o 

Dock mera klar, och der en tro.Jl-verld mal ar 
På egna fä rge r och gestalter rik. 

Frans Michael Fran zerz . 

Att vattn ets tryck är oli ka på olika djup torde vara hvar och en 
1 o · 1 · · ·t · · · d fö- hur ofant lwl Jekant, men fa tord e praktiskt 1a tva g,1 01 s1g 1e a 1 · <=> 

stort detta tryck är. För h varj e aln, som man kommer uneler vatten: 
Verkar det nära ett skålpund på ]war qvadrat-verktum aof kl~Oppen s 
yta. Man kan häraf lätt uträkna att en dykare, som neclgar pa t. ex. 
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18 fa mnars djup och är af medelstor lek, måste uth ;irda ett va (( ll\
tryck af om kring 250 skeppund viktual i e-vigt . 

Den, som vill konstruera en dyker i-appara t, har derföre tvii11 ,1c 
problemer att lösa : l :o att dykaren ständigt eger f ri sk luft, c h 

2 :o att så stä ll es till a tt kroppen kan uthärda vattnets till taga11 , 1c 
t ryck - det ofvannämnde på 18 famnar skull e alldeles int rycka <'' 
karens bröst uneler vanliga fö rh ållanden . 

De machin er, medelst lwilka man lyckats lösa dessa p roblem (··. 
äro d)lkarc-Noc lwr och dy!?nings-klädrwdc?'. 

I allmänh et anses dyka re-klockan hafva bli fv it uppfunnen i m cd i 'L 

af 1600-talet - men denna uppfinning, li ksom så n1 ånga and ra. v.,r 

redan känd af de gamle, och A ri stoteles, i si na problemata, omtaL ,.· 
icke allenas t huru Öronen svida, när man kommer på djupare vat tt.-11 . 
och framkastar å tskilliga hypoteser fö r att fö rklara detta, o. s. , , 
utan äfven att denna sveda kan und vikas. om man tage r en up1,

och nedvän d ki ttel (1 e b e s) ö fver hu fv uclet samt nedgår uneler v;1! 

net nedsät tande denna kittel mycket jemnt utan att elen lutar. 1 ,,. 

kommer den på sned, så intränger vatten. 

M etoden va r så ledes känd för 2000 å r sedan, och man behöf vl · 
så ledes ej betvifla en uppgift a tt, då kejsar Carl V år 1538 uppl 
höll sig i Toledo och der anstä llde en fes t, tvänn e g reker dervi,l 
gåfvo en stor konstföreställn ing i dykning inför flere tusen åskådare 
E fter ett ögonvittnes berättelse nedstega de båda grekern a tillsamman ·; 
i en stor upp- och nedvänd kittel. De hade ett bri nnande J j u s mc• l 
sig och uppkomm a alldeles to rra och med 1 j u set ännu brinn;nde. 

Baco af Verulam tala r ä f ven om dykar~-klockor samt huru ch 
ka ren sitter på en trefot un el er k itteln , hemta r lu ft deruti samt em~· 
lanåt dyker u t och förrä ttar arbete. 

E mell ertid tyckas dessa dykare-appa rate r ännu en tid icke Ju 
vunnit något allmännare prakt iskt an vändande, ända t ill s en särsk ilt 
hiinclelse gaf li f åt spekul ations-andan i denna riktning. 

Den spanska s. k. oöfvervinneliga f lottan blef . såsom man Vl '. 

all de les fö rstörd, dels af engelska och h o ll änd sk <~ fl otto rn a, dels a,· 

stormar . Der vid gingo några skepp för lorade vester om Skottlancl vid 
Ön M ull , en bland H ebridern e. E n del af besättningen rädd ades oc' 
berättade att krigskassan fa ns på ett af dessa far tyg . Ryktet härol'l 
f lög vida ut, och f rån alla hå ll komma spekul anter, hvi lkas håg va 
a tt lyfta elen dyrbara ska tten. Deras försök af lupo dock förgäfv e' 
Ändt ligen lyckades det år 1665 en skotte v id namn Meloim att med 

b 
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ett slags apparat få upp f rån 8 famnars djup några metall-kanoner. 

Desse betalad e likvä l icke på .l ångt när kostnaderna. 
Märkvärdigt är att i utländska böcker och jurnaler ej kunnat upp

täckas - åtmin stone af m ig - att några lyckade upptagninga r s kett 
från sjöbottnen fö rrän vid of vann ämnde till fä ll e ( 1665 ) . M.en i svens
ka r iks-arki vet f inn es ett kongl. bref dateradt den 27 A ugusti 1663, 
der i " i nåder uppd rages vår tro o unelersåte oss älskelige e del och väl
bördige Hans A lbrecht von T1·eyleben detta verket", nemligen att upp
dyka effekter f rån åtskilliga sjunkne kronans skepp, bland hvilka be
fann sig linieskeppet "\!Vasa", som å r 1628 gått till bottn en utan före 
det s. k. Tjärhofvet i Stockh olm. Och att T reyleben va r en man, som 
crid: i land med hvad han åtagit sig, bev isas bäst af ett utdrag ur 
Chri ster Horns bref af el en 22 Juli 1664, deri det bland annat heter: 
"Treyleben arbeta r starkt på taga stycken, up ur V asen och hafver 
all a redo bekomm it 17 vackra stycken, ibland hvilka halfva ka rtauer 
ock äro. Det är sannerligen mycket artigt a tt se på de karlar, som 
crå uneler vattnet och bebinda dem med stora takel, att en hi ssnar se 
~är karlen färdas till vägs.' ' Sålunda synes S v e r i g e hafva vari t 
det första land och en svensk unelersåte den först e, som anställ t 
lyckade arbeten med dykare-kl ocka . Och detta arbete var icke ett 
lekverk: far tyget ligger sjunket på 18 famna rs djup , och afståndet 
emellan vattenytan och öfv ersta däcket, der kanonerna togas, va r om
kring 12 famn ar. N umera har vraket samman fallit och kännes förs t 
på 14 famnar. 

Men dykeri-konsten uppglimmade i S verige icke enelast v id detta 
enstaka tillfä ll e: elen fo rtgick med stora steg och omhuldade-;; a f 
Carl X I , under hvars tid rikets fö rluster till sjös gåfvo många an
ledn ingar till arbete och v inst fö r dykarne. Svenska dykarm~s speku
lationer sträckte sig likväl icke enelast inom Sverige, ty v1d denn a t i
den utrustades af vår regering en särskil t fregatt för att anställ a berg
ningsarbeten på en sjunken spansk silfverflotta. Skri velsen rörande 
ire;{nttens utrustande f innes ännu att tillgå, mei1 hu ru aff;i r cn seelan 
~ l og ut har jag icke kunnat ut röna. 

Ett europeiskt namn i dykeri-konsten eger elen frä j d ad e svensken 
Mårten Triewald, som lefde i början af 1700-ta let och, utom sina 
andra vetenskapliga rön, g jorde stora fö rbättringa r på dyka re--kloc
ko rna. Han förfä rdiga de sina klockor af koppa r och förtennte dem 
inuti , på det att lju set, som insläpptes genom cle glas, h vilka han in
fattat ofvantill , måtte gö ra så mycket bättre effekt. Hans egentliga 
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uppfinning bestodlikväl i fö ljande: Då i de förut begagnade klockrn·. 
na en dykare e j kunde vara säreleks länge under vattnet, emedan ele n 
i klockan bef intliga luften snart förskämdes genom ancledrägten sam t 
elykaren således ofta måste afbryta ett vigtigt arbete för att komm,1 

upp och hemta friskare lu ft, så konstruerade Triewald små kut ting:1r. 
hvilka, fyllda med luft, nedhalades medelst tåg under klockan, !w ar 
vid kranar på deras öfverkant öppnades och vattnet, inkommaurk 
genom hål på underkanten, inpriissacle lu ften, som då uppsteg i klr'c
kan. På klockans öfverkant fa ns ock en kran, hvilken emellanåt Öpp
nades för att utsEippa den mest förskämda luften , hvilken såsc 111 

uppvärmd (sedan den passerat lungorna) all tid höll sig i klockam 
öfra del. 

De seclnaste ];:onstruktionerna af dykare-klockan äro uppfunna ·t f 
engelsmannen Rennei, som använclt dem vid byggnadeE af Tunneln 
m . f l. vatten-arbeten. 

Vår drätsel-kommission eger en klocka af denna konstruktiu t. 

Den ski lj er sig föga från Triewalcls ut i annat än att i stä ll et för luf 
tens hemtning genom ku ttingar användes slang, ty att Renn ies klock0 
~ir fyrkantig, har en mängd patent-glas ofvan samt en ked ja i mid t< 11 

för att dervid fästa större tyngder, som skola upptagas, äro visser li
gen förbättri ngar, men af unelerordnad t slag. J ag är öfvertygad att 
Mårten T riewald äfven skulle hafva använclt slang, om man då kän t 
konsten att förfärdiga lufttäta slangar, som kunn at motstå trycket ptt 
det djup, hvartill han nedsände sina dykare, d. v. s. 15 famnar. Delta 
lyckades först i våra dagar genom uppfinningen att upplösa kautschuk 
och åter bringa den i fast form: härigenom bl ef man i ti ll fä lle alt, 
utom en ota lig mängel and ra fab rika ter, förfärdiga böjliga och full 
komligt täta slangar för dykare-klockor. 

Uppfinningen att af kautschuk ti ll verka vattentäta tyger har vi 
dare satt nutiden i stånd att förfärdiga täta drägtcr, medelst hvilka 
man kan neclgå uneler vatten lika djupt som med dykare-klockan, 1y 
dessa ch·ägter grunda sig på samma naturlagar. Dykaren förses 1m el 
luft o·enom en kautschuks-slam': elen lu ft, som dy·karen utandats or b b 0 

hvilken såsom varmare stiger uppåt, utsläppes gennom ett böjclt r(, ,· 
ofvantill , men motas af vattnet, så att elen ej kan utgå ur apparaten 
innan lu ften deri har samma tryck som vattnet. N u kunde man v; d 
t ro att menniskan sku ll e blifva lika prässacl af att lefva i samman
tryckt luft som i tryckande vatten, men så är ej förhållandet: bröst( t 
in tryckes ej, ty genom lunga ma fylles det med elen komp rimerade 
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ft och trycknino·en blir lika inifrån som utifrån. Innanför örbin-
lu en, b . . . :· J· l l'J -. f)rlles rummet med kompnmeracl lufL genom llclS- ,ana en , .1' nol ne . .. - o • ~ • • . 

" -
0

1tskil1i()'e and ra kroppsdela1· atven fa sm ±yllnacl af lu±t. 
soJ.1 c . ,., • o 1 1-1:· l 

Redan af ålder ha funnits personer , som t unclerat p a vatten- Je, ccLC-

der eller vatten- hamesk. Deras ideer gingo likväl ut på att medelst 
na . . . o 

0 1 
. 

l On" a crenom ett rör nedcl rao·a luften otvamtran. m c essa p1 o-
ung ~ ' b . • ' . - b . . . - / " l ~ 
·ekter säger Tnewalcl J sm beskn±nmg (tryckt 1141 ) : A lh ce p<L-
Jf el som ()'runda sio· j)å att få luften ofvanefter, hafva gemenhgen un , ,., ,., .. . . 1 
])Jifvit upptänkte af såclane cljerfve klåpare, S0111 ICke odet 1:1nga:te )e-
o-repp egt om hvacl de fö r häncln haft och 1cke en gang torsta huru 
~ch på hvacl sätt de här på jorden draga andan ." .. 

Alla dykare-bekläd nader före upptäckten att gara tyg medelst 
kautschuk vattentätt äro af föga ell er intet värde. Med vattentii.ta 
kautschuks-tygernas förfärdigande började man äfven att af clylik;:t 
tillverka clykare-klädningar samtidigt i flere länder. Äfven i vårt 
land hafva elylika apparater bli fvit förfärdigade - huruvida de ktm
na täfla med de utländska tillhör ej mig att bedömma':· ) . Dykare haf
va med dem varit nere på 17 famnars djup. På 13 famnar har man 
nedgått i kajutan på ett vid F jällbacka s junket far tyg, med yxa der 
uppbrutit skåp och låser samt upptagi t åtskilliga effekter. 

Apparaten, hvars ändamål är att afhålla vattnet från elykarens 
kropp på samma gång som elen lemnar til!Lllle att f ritt andas, består 
af en koppar-hjelm, förseeld med fyra stora ögon-glas. Till h jelmen 
nedgår en slang, som står i förening med en lu ftp ump ofvantill. D en 
luft, som inpumpas, utgår genom en venti l och ett rör på siclan om 
l1jelm en och uppstiger ur vattnet i form af små bli\sor . På nedra 
kanten af hj elmen är medelst en ring af messi ng fastskrutvad en 
tröja, vid hvilken ett par byxor, slutande med strumpor, al lt af kaut 
schukstyg, äro mi clt på li fvet fastsurrad eofvanpå en koppar-ring. Vid 
hancllofvarne är clrägten tätad medelst muddar af kautschuk, lemnan· 
de händern a bara, så framt det ej iir vinter, då de förses med täta .. 
de vantar. Ofvanpå denna ch·ägt är en öfverklädnacl af lärft, till 
skydel emot nötning, samt ett par tunga skor med bly-bottnar. Dess 
utom bär dykaren vigter vid hvanlcra siclan af tillsammans 5 lispunds 
tyngd, hvilka likväl bestå af tunna skifvor, som efter bebof kunna 
borttagas, då man för vissa arbeten önskar röra sig mindre tungl. 

'') Författarens blygsamh et tillåter honom icke nämna att de af honom upp · 
funna dykeriapparaterna blifvit allmänt föredragn,c framför dc utländska. 

(Utgifvaren) . 
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Nedvandringen sker på repstege, med tyngder nedsänkt en aln fr u1 
bottnen. 

Som denn a appa rat är dyr och i visst fa ll komplicerad , så h.t r 
för enklare dyknings-arbeten och undersökningar en annan appa1 tt 
blifvit konstruerad , bestående a f blott luftpump, slang och hj elm sar•t l 
vigter. Dykaren nedgår med den naken eller klädel i vanliga bul cla1 , _ 
kläder. Som hj elm en är noga afvägcl e fter vattnets bärighet, kan ch· 
karen, ikl ädel denna, genom simning höj a och sänka sig samt ava 1• 
cera hori sontelt: dock leel er han sig vanligen på en lina . Denna ap 
parat, beräknad för 5 famnars djup, kan tillverkas för 200 riksdalt r 
banko och är ämnad att medfölja större fartyg för att kunna unekr
söka dem, ifall de stött på eller elj est skadats. Nedgår dykaren i i; -
vatten, der hajar finn as, bör han vara omgi f ven af något slags hr;· 
ell er galler . 

är man, sä rdeles de första gångerna, skall dyka och nedgår p 1 
stegen, intages man af en egen känsla, då vattnet slår tillsamma·•:; 
öfver hufvudet och man finn er sig hafva inträclt liksom i en ny verl,J. 
A llt är tyst rund t omkring - kanon-skott a fl ossade ofv anföre höras 
icke : endast det enformigt f lämtande ljudet af luftpumpen förnin
mes liksom suckar från efterlenmade vänner, erinrande att dykaren . 
om än ensam, dock icke är glömd under vandringen i denna främ
mande verld. I Mälarens vatten vandrar man liksom i en grön di mma : 
elen förorsakas a f uppslammade vegetabilier. Allt inom 2 alnars a f
stånd synes dock klart , allt klarare ju närmare det är ögat, men bon 
om detta a fstånd försvinna ä fven de största föremål. I ö stersi cn ~ 
vatten deremot ser man på ett afstånd a f 6 a 10 f amnar. . 

N ed kommen på bottnen, går det ej särdeles fort att spatsera, nr n 
händerna få begagnas som fenor eller åror för att komm a fram . 

Omkring li fvet har dykaren en signal-lin a, som kommuni cerar m('d 
vännerna deruppe, och sna rt känner han medelst den en häftig ryck
ning - det är frågan : "Hur stå r det till ?" Denna fråga utgör ide 
den vanliga höflighets-frasen, som vankas uppe i luften och som t ]'c::
na r att bemantla liknöjdheten: hä r är f rågan föresta fvacl a f ett verk
ligt, ett innerligt intresse hos ledaren, som håll er signal-linan i ha l
den och hvilken kan sägas hafva elykarens li f i sina händer. Ledan1e 
befattning är den mest maktpåliggande och fo rdra r kallblodighet och 
en fullkomlig kännedom om hela apparaten samt begagnande af alla 
sinnen . Dessa måste under a rbetet vara ytterst spända. Öronen skola 
lyssna på pumpen, att intet ovanligt ljud af någon lösgången ventil. 
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o osmord ledo-ång ell er dylikt för spörj es. Ögonen. utom det dc naaon "' .. . . 1 1 bö;a efter spej a ~tt alla r e_clskoap of van va~_:net aro 1 _o rdn_mg, s .;o a 
_ l·t de up,)stlgande lu ttblasorna, dels to r att ],ont! olle1 a, medelst bet! a' a ' .. .. o _ blåsornas form och jemna g~_ng, om allt a r ~oclt o_cl\ tatt pa appar a-

dels fö r att derigenom tolJa dykarens rorelser pet bottnen. Kantel;/ medelst signal-linan kontrollerar om dykaren s tår eller ligger , __ a r
~e 1 

r eller är overksam . l fall han gå r orätt och ar på vag att snar p 
: ta bör detta i de flesta fall a f en uppmärksam ledare kunna med s1g , · l ]- 11 tt · syn och känsel kontrolleras och dyka1:en genom s1gna , a ~s _a ge-

nast gå tillbaka. Så snart nå~ot o_;anhgt slce1> t. ex . ~t: dyka 1 ~n h~ -
t' t lägger sig på bottnen fr an staende stallnmg, hva1 v1d ledar en na

s 
1 ~1' tvis eJ· kan veta 0111 detta skett genom ett ofrivilli gt fall ell er tur Ig - .. o " - f - l ' l l ?" D d, -icke så göres elen otvannamnde fragan: Hur st_ctr cet t1 . ) ,a 

. 'deremot i k~in slan af att allt är riktigt och nJutande ett eget be-Jen ' ·1 · ha ·!i t välbef innande, sva rar lugnt medelst samma kommun1 cat!Ons-
gl g\· "Tacl · b1-a l " O rden "eaet välbefinn ande" nämndes, och 1 san-mec e . '- . bo o - . - . . l ' -· g·· det är en nJ·utning· att o·a pa ett djup a f 3 tlll 6 famna1. Vatnm . "' · d -tentrycket är ännu ick e så stort att kroppen märkbar~ ~1der erat . 

Deremot är luften ihopprässad unge fär dubbelt emot r: JOrden. ~?r 
hvarj e gång lungorna fyllas, erhålla de således dub~eltsa myck~t ht s; 
luft: man andas makli gt och tycker s1g snart ma sa:·dele: val._ P ct 
större djup, 18 a 20 famnar , prässas cle remo~ blodet na~ot a t_ hu tv u-_ 
det. Om detta får till skritvas vattentrycket p a de bara hand~' n a elle1 
något inflytande på lungorna af den starkt komprimerad ~ l u tten, som 
på detta djup inandas, kan ej upplysas, emedan ?e dy_~.;mngaor , hvdk~ 
tills dato blifvit anställde, hafva haft rent matenella andamal och eJ 
lenmat dykaren tid öfrig till und ersökningar i v etensl~~plig v ~ig . l? ock 
torde medelst dykning åtskilliga ganska intressanta ron kunna gor:s, 
om herrar vetenskapsmän vände sin uppmärksamhet åt detta hall. 

Dykaren arbetar nu: spik ar, hamrar , hugger , - ~ inder , sätter saxar 
på stora stenblock, riktar stenborrar så att de bhtv ande bergsskotten 
göra största verkan, unelersöker en mängd förhållanden, o. s. v . 

Ljud, som frambringas under vattnet, förnimmas på långa a ~ stånd : 
det ljud, som en pålkrans-hejare frambringar, är för den i narb eten 
af pålen stående dykaren högst döfv ancle . 

Sedan dykaren efter behof arbetat en eller flere t 1111m~:- , gltv ~r 
han med tre ryckn ingar på signal-tåget tillkä1~na _att han o arna r s1g 
upp - han kan ock dess förinnan medelst dyl1k s1gnal fr an _l edaren 
blifva uppkallad . Uppkomm en med hufvudet öf ver vattnet, losskru f-
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vas och aflyftes hjelmen: rapporter g livas, order emoltages . h jei
men påsiittes ånyo, och elykaren nedhastar än en gång och dröj er 
p~t djupet ti lldess han, efter vii ! förrättaclt arbete, får lemna den
na sin v~tta verid för att åter göra sig förtrolig med landbacken. 

.. _1-f.var och en, som gjort någon tur å t Östersjön, har troligen blif v,L 
otverraskacl af elen kala naturen vid ytte rsta hafsbandet - ptt he11 

denna v~tr kust finnes vii! knappast någon sterilare trakt än sk ä r 
g~trclen der några mi l söder om. Westervik: elen är liksom öfvcrsåll a•l 
af nakna klippor. Jag nedgick en gång i nämcle trakt för att kon 
trollera clykarnes uppgifter. Djupet var nära 10 famnar, ha tvet nä~ 
ta n S]Jcgelklart och klar sken solen. J ag kan knappt er inra mig nå g" , 
gång· i mitt lif hafva blifvit s[t förund rad och tiliika så unclerha1t 

högtidligt stämd som då jag - förr van vie! :Mälarens dunkla j olmi g·~ 
vatten - nu nedkom för första gången på haivels botten. Sok 1 
lyste genon1 det kristall-klara vattnet : skenet va r magiskt dunkel t. 
ungefiir som dess sken på jorden, då sol-skifvan är öfver %:dela· 
förmörkad; der va r likvä l så lj ust att man ganska väl skulle kunn <t' 
läsa elen finaste sti l. Men denna unelerbara belysning genom elen vå t 1 

rymelen förv ånade mig icke på långt när så mycket som el en ypp ig 1 

vege tatiOn, hvilken frodades öfvera ll t här, jemförcl med de ofvan 
vattnet bef intliga nakna klipporna. som jag nyss lemnat. Dakom mig 
höjde sig loclriitt en flere famn ar hög klippvägg, framför mig sträck. 
te ig en slätt så långt ögat nådd e ; och h varenda punkt på klippan. 
äfvensom shitten, var k lädel med en skog af hafs-tång, som räckt· 
mig öfver bröstet: denna hafs-tång - så oansenlig, då vi se elen 1 
luften - stod der med h varenda bär, hvartencla blad svi1llancle af 
saft, en unelerbar motsats till det. magra tunna gräs, som v~ixte de1 
uppe. J ag inbi ll ade mig vara omgifven af en orienta li sk vegetali o11. 
Runclt omkring mig g ingo, u tan a tt sä rd eles bry sig om elen främ 
mancle gästen, ett slags små sk inn fiskar, som al lmogen kallar " sju 
ryggar." Fula och slemmige i lu ften. voro de underbart vackra i V<~ ! r
net. och från hvarje fena skimrad e liksom rader af små hvita perl()!. 

Seclan unelersökningen hastigt var verkställd, stod jag länge fö1 
sänkt i betraktelser. Den djupa tystnaden, det något ~"ifvenlyrliga i 
min belägenhet, allt bidrog att stämma sjä len högtidligt. J ag ön sk<> 
de att en lwar, som lyssnat t ill skaldernas sånger om hafsf runs ocl' 
näck ens parker, bade varit hiir: man skulle då med egna ogon f [tl 

se att elen poetiska fantas in föga ell er intet öfverdrifvil. 

4 1 

Buru underba rt har ej naturen h ~ir med slösande hand utdelat 
förtj usande trakter åt varelsei·, hv ilka - så vidt vi kunna fatta -
icke äro i stånd att njuta deraf , hvaremot samma nejder äro så svår 
tillgängliga för menniskan! Det var h;hclt att k~inna sig bunden ti ll 
några få qvadrat-famnars yta: jag ville ut, viclt ut, för att se, be
o-rund a och njuta. I detta underbara rike, der a ll t nästan förefa llei· 
~om en dröm , skulle man kunna ]Jraktiskt utfö ra - om uppfinning
en en gång komme clerh ~in att man förm;"tclcl e lösgöra sig från sam
bandet ofvan jord- de underbara dröm-fantasier, som så ofta förc
falla i sömn en, då man tycker sig ega vingar, ty uppburen på elen 
kristall-lu ft , hvarmecl dessa oändliga parker äro fy llda, huru lätt 
vore ej att genom vatten-himlens rymd sviifva från berg till be rg. 
frå n klippa t ill klippa, från elen ena blomsterkullen till elen andra! 

Och hu r oändl igt skönare måtte ej hafsbottnen visa sig i syd li
gare lat ituder! 

Men ocks:t al lvarligare tankar intogo mig - var ej iifven denna 
verlcl ett herrligt tempel, som skaparen rest sig ! Hu r innerligt och 
förtröstansfu llt kände jag icke också h~ir hans närvaro samt huru 
Herren öfver jorden satt sin Lhron äfven i hafvet, och en varm 
tacksamhets--suck höjdes t ill honom, som numera tillåtit menni skan 
att med egna og on skåda skapelsens unel er i d j u pet! 

Anton Ludv·ig Falrn cfljclm. 
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En flotta med problem 

Dagens franska flotta och något om dess aktuella problem 

Av löjtnant ARNE LUN D E ._ l 

;]\!Iot ~?a kgruncl av de senaste årens debatt utomlanels och ic kc 

mms~ har hemma om sjöst ridskrafternas sblllning och uppgifte, i 

atomalclern , synes aktuella tankar och stämningar inom den fra no'' a 

f l ~ttan kunna vara av vä rde att redov isa. Detta ick e min st s, m 

manga av de franska p roblemen ~ir lika v[tra - om iin 1 en am . 111 

skala. 

Många fra nsmän lever a ll tj ämt i den fö res tiillningen att lan dl'! s 

f lotta a v 1clag har samma slagkra ft som under de första krig·sår ·n 

av andra världskriget, om de nu Överhuvud tao-ct o-ör sio· env för" -
'' ll · o o ·o , 

sta nmg 0 111 fl ottan. Genomsnitts fran smann en ser främst Fran kr ke 

som en kontinenta lmakt och sätter därmed allt för ofta likh etstecl ·n 

mellan försvaret och armen . H,a vet ä r för de fl es ta blott R ivi er;1 ,15 

och kanalku sternas badstränder, ~i ven om de und er ostron- och sk tl

cljursticlen h åller för sannolik t att det fi nns en fran sk fi ske- och 

ku stbefo lkni ng, som hämtar sin bärgning ur havet. 

... Denna något ytliga inshillning ti ll havet saknar inte betydelse , 11 

1:or el en franska flottan är el en en bitter rea litet var gång dess an s) 1 ~· 
tas upp t ill behandling. De deputerade ' ) och makthavande ser f1 .n 

s_ma p latser i P ar is inget störr e vatten iin Seine och i denna kon

t mentala världsstad __ tänker man inte i första hand på sjö väga1 1;1 

och dess betydelse tor det franska sam väl det. Dessutom har de ~~·

nast; å ren det mi li tära intresset f rämst knutits t ill A lger iet. <Li r 

a rmen spelat huvudro llen. Den franska f lottans bl ockad a v den no , l

afr ikanska kusten eller marinso lelaternas insa tser har sä llan ägn tls 

någon större uppmärksamhet i dagsp ressen . Officerskårens ök .· lt" 

politi ska aktivitet har inte hell er uppmun trat poli t ikerna ti ll öka.Jc 

förs var sanslag. 

Liksom hos oss ä r det flottan som frii mst kommi t i kläm när det 

gä llt a tt hålla igen på försva rsanslagen. E n o j ~imn an s l a~·spol itik . 
stegrade kostnad er på g rund av el en tekni ska utvecklingen, en fo, t-

1
) I De Gaulles F rankrike kanske av underordnad bety delse. 
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]öpande penningvärdes försämring, ökade löner och svå righeterna i 

Algeriet har urholka t elen redan t idigare h årt pressade marina bud

O'eten. D etta har medfört stora problem på såväl materiel- som per-, . 
sonalsidan mom flott an , problem som man nu m ed a llvar gripit sig 

an och söker bemä stra. De två vägar man f rämst söker sig fram efter 

är dels "över tygelsens väg", innebärande energiska men tyvärr ännu 

föga f ramgångsrika försök at t övertyga flottans vedersakare om be

hovet av en stark flot ta även i atomåldern, dels genom inre ratio

n aliseringar och strukturförändringar, två fö r oss sjä lva välbekanta 

m etoder som h ~ir lämnas i fransk tappning. 

Frans!~ debatt om flotta11s r oll i atomåldern. 

I fran sk press hävdar v issa skribenter att begreppet "herravälde 

till sjöss" har fö rlorat sin innebörd i atomåldern . Genom insats av 

kärnladdningar mot basområden, varv och hamnar skull e grundva

len fö r flottans existens vara undanryckt, ty vad hj älper ett berra

välde till sjöss om flottan inte bar några baser att repliera på. Med 

detta påstående vill dessa skribenter göra gällande att flottan är ett 

a lldeles för dyrbart och Ömtåli gt krigsinstrument i vår ti d. 

Mot detta anför å ter andra att en kärnladdningsinsats sannolikt 

drabbar andra vapenkomponenter än hårdare, ty såväl arme- som 

flygstridskrafter är omedelbart beroende av de drabbade områdena 

för sin rörelse eller sitt underh åll. I stället är j u st flottan i många 

lägen elen kanske tåligaste komponenten genom sin förmåga till 

snabb spridning och kraftsamling samt sitt relativa oberoende av ba

ser för kortare tider. Ett fartyg kan klara sig till sjöss från några 

dagar till veckoi· m edan t ex ett flygplan måste finna en bas inom 

minuter eller i bästa fall timmar. D essutom kan flottan genom rör

liga underhåll sförband ytterligare öka sitt basoberoencle. Havet ger 

också stor immunitet mot verkningarna från kärnladdningar , inte ba

Ta re lativ immunitet utan också verklig då det gäller ubåtar. Ubåtens 

förmåga att uneler lång tid dold kunna uppehåll a sig inom svårlo

kaliserade områden nära f ientligt territorium gör att den idag intar 

en särställ n ing i el en globala strategien. Detta om något vi sar väl att 

flottan har en stor uppgift i atomåldern, hävdar sjömilitä ra skr iben

ter. U båtens betydelse förnekas numera också sällan ens av de bitt

raste motstånda rna ti ll flottan. 

. 'M en hu r ter sig då f lottans stä llning i ett krig med s k konven

tlOnella stridsmedel. F lottan ä r stri dse konomiskt omöj lig i vår tid, 

33 
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främst genom flygplanens och robotarnas utveck ling, säger krit i~lq 
röster. Flottans män visar föga för ståelse för dessa argument (:l· ll 

pekar på s lagkraften i en modern flotta av hangarfartyg och snal ha 
robotbestyckade enheter, en flotta med ett gott skydel genom sp1 ;c l
n ing och stor lv-eldkra ft samt med stor förmåga att kraftsaml a 11 ][ 
avgö rande attacke r mot alla typer av mål ur en sprield grupper i1 1 ~ . 
Dessutom framhålls flottans traditionel la roi! som landets fi)r~t a 
beredskapsstyrka förutom dess förm[tga att genom sin blotta ex ist, 11 , 
bevara balansen i oroliga hörn av världen och det f ranska sam1 .. Li
det.2 ) Man hör inte l1eller glömma att f lottan under konfliktern , i 
Indo-Kina, S uez och A lgeriet efter andra världskriget spelat en l ·
tydande ro ll i direkt samv erkan med dc andra försvarsgrenarna. l l 1 r
vid har inte minst kontroll en av sjövägarna varit av största betyd LI'l' 
för unelerh ållet av dc i land och i luften stridande förbanden. D, ,;1 

hör ih ågkommas vid nya konf likter ell er ett världskrig, ty det ,r 
över havet de sto ra och avgörande rniingderna av materi el r Ii 
t rupp måste föras - tran spo rtflyget i all ära. Det franska samv l
det (Bild l ) med sin stora spridning är starkt beroende av komnn
nikationerna över havet. Det vore också ett slöseri att investera m il 
liarder i Sahara, det Övr iga Afrika ell er i andra delar av det fra nsL. t 
samväldet samt i en snabbt växande handelsflotta3 ) u tan att sam
tid igt försäkra sig om skyddet av sjövägarna. 

Tiden kräver atomubåtar och robotar fö r att kunna överleva O· h 
slå ti llbaka i ett kärnvapenkrig, men samtidigt krävs en modern fl , l
ta av hangarfartyg, ubåtsjaktförband etc för att ta upp kampen l 11 

sjövägarna i ett konventionellt krig eller ett krig med begränsad in
sats av kärn laddningar. Kan flottan i dagens ekonomiska läge l u~a 
ekvationen ? Många hävdar, att man står inför ett ANTINGEN 
ELLER, medan andra å ter säger, att det finns möj ligheter för d l 
BÅDE - OCH, men då gäller det verk ligen att få mera för peng; r
na. Det skulle man få genom en på djupet gående rationalisering o· h 
sanering av nuvarande verksamhet, varvid man mer skulle se t Il 
det funktionell a än det traditionella . 

Innan de aktuella problemen presenteras fö lj er här något om atom
vapendebatten i Frankr ike samt en presentation av de modernare L J

heterna i el en franska flottan och dess operativa sammansättning 

2
) Nyligen p ?ttagligr visat vid "gencralskuppen" i Algeriet. 

3 ) 4,8 milj ton r96o. Sverige 3,7 milj ton. 
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A TOMVAPENDEBATTEN. 

Trots de lyckade franska atomvapenproven i Sahara återkomtucr 
man ständigt i fransk press till elen stora eftersläpningen inom atPm
vapenutvecklingen. Det sägs vidare att det idag är mer angeb•.;et 
än någonsin tidigare att fortsätta försöken parallellt med utvc,k
lingen av ett atommaskineri för ubåtar. Det är inte minst vik111.;t 
för att åter föra upp Frankrike till en första rangens makt, ett 1 ,;tJ 
som snabbare skulle nås om samarbetet i atomfrågor vidgades in,,111 

NATO, i varje fall till Frankrike. N u känner man sig tillbakas· tt 
vid siclan om sin - som man anser - jämbördige alli erade Engl aii<l . 
och intar därför ofta en reserverad hållning till samarbetet in<Jm 
N A TO. Om Frankrike upptas som jämlike i atomfrågor, säger m, n 
sig vara beredd till en omprövning av N A TO-politiken. I väntan på 
detta ser man ingen annan väg än en intensifierad atomvapenforskni,lg 
i egen regi. Ä ven om Frankrike sannolikt är västeuropas rikaste land, 
ställer . elen fortsatta medelstilldelningen för atomvapenutveckling, n 
:utomordentligt sto ra krav på elen redan hårt ansträngda ekonomlll. 
Detta är så mycket svårare i ett läge av nästan våldsam utvecklinQ 
inom elen civila sektorn, som har stora krav på snabba investering n· 
för att kunna utnyttja vunna framgångar på elen internation ella 
marknaden. 

DAGENS FRANSKA FLOTTA. 

Slagskeppen Jean-Bart och R ·ichelieu på 35.000 ton, vilka efter aurl
ra världskriget bildade ryggraden i flottan, ligger nu uppankr;vle 
som skolfartyg i baserna Toulon och Brest. 

Även Frankrike har gått över till en lätt flotta, även om begrep] et 
lätt i detta fall inte bör jämföras med, vad vi menar med en E lt 
flotta . Kärnan i elen nya flottan bildas av hangarfartygen. 

H amgaTjaTtyg. 

La Fayette och Anomanches på 11.000 resp 14.000 ton byggdes 
uneler kriget och erhölls så sent som 1951 från USA och S torbrita,1-
nien. Idag är de redan omoderna, ty de är för små för dagens reaplan . 
Arromanches har dock nyligen moderniserats och försetts med <'11 

ny bana i 4o vinkel, vilket gjort fartyget lämpligt för det nya skol
f lygplanet Fouga CM 175 Zephyr (tvåsitsigt, två reamotorer, 700 
kmj tim ) samt ubåtsjaktplanet Alize (Breguet ASM 1050). Det senl-
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Bild 2. 

Hangarfartyget CLEMENCEAU under tanlening till sjöss från ubåtsdepå

fartyget LA SAONE. 

Clemenceau: 22.oco ton, fart J2 knop, 60 flygplan, flygdäck med 8° vinkel 
med anordningar för spegellandning, två hissar och två ångkatapulter fö r 

flygplan upp till 1 I ton. 8 st 10 cm allmåls.kanoner i enkellavettage. 

re har ti lldragit sig internationell uppmärksamhet genom sitt vida an
vändningsområde. Hangarfartyget används främst som skolfartyg för 
den flygand e personalen och fartygets bestyckning har tagits iland. 
La Fayette kan tillsvidare enelast mottaga propellerflygplan, och det 
torde knappast moderniseras , men det kan sannolikt få betydelse som 
helikopterhangarfartyg i framticlen om ekonomin tillåter en fortsatt 
rustning. 

Idag knyts förhoppningarna ti ll de nybyggda och rent franska hitta 
hangarfartygen Clernenceau och F och på 22.000 ton (B il d 2) . De av
ses utrustas med jakt-attackplanet Etenclarcl IV M (Bi ld 3) och ubåts
jaktplanet Alize (B ild 4). Clemenceau har nyligen avslutat sina prov-
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Bild 3· 

}akt-attackplanet Etendard IV M (här IV). Ensitsigt. Planet är fr/in börjar: 

framtaget i en landversion, som dock t v inte kommer att tillverkas. 

Maxhast I,I M, stridsvikt 8.2oo kg, flygsträcka vid l!ighöjdsföretag ca Goo k lll. 

Bevapnmg: 2-Jo mm .kan, 2 X I.;6o kg raketer el!e,· bomber. Jaktraketer ty
1
' 

Nord jiOJ eller S1dewmder. Svenskt bombsikte fr/in SAAB. 

tu r er och F ~ch är under utrustning i Bres t. Planerna på ett 30.001 

tons hangarfartyg har man tvingats skrinli.igga, men trots detta ha 

d~n franska f l_ot~~n tagit ett stort ·steg f ramåt mot sin förnyel s1·. 

Ttden skulle dartor vara mogen för en anpassnino· till elen modern ;• 

taktiken, så som den skisserats av bl a elen nylige~ avlidne amiralel' 

~1 erre. Barcloti "Atomålderns flotta" . Detta låter sig dock inte s;1 

!att go ras, ty an saknas moderna stridsflygplan. Av ubåts jaktplanet 

A iJ ze har ett femtJotal levererats fram till slutet av 1960 i en be 

ställning på 75 plan, varför läget här kan betecknas som ti ll fred 

ställ~nde. Av Etenclarcl IV M har enelast en liten provserie lämnat 

fabnken. De första planen i en beställd serie om 50 plan beräkna;, 

kunna levereras i slutet a v å ret och med slutleverans ett år senar 
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Bild 4· 

Ub!its jak tplanet Alize. Tresitsigt. 

Max/art 460 kmltim, operationsfart 240-370 km!tim, normal flygtid 5 tim, 

stridsvikt 8.200 kg. 

Beväpning: ;-r6o kg sjunkbomber eller antiubåtstorpeder och 2-r6o kg 

sjunkbomber samt 6 lätta raketer eller 2 SS-1 r. 

Övrig utrustsing bl a sonobuoys och radar. 

Av marinf lygets c:a 400 stridsflygplan avses ung 200 för han

garfartygen. Utöver stridsf lygplanen finns ungefär samma antal flyg

p lan av andra typer som skolplan, helikoptrar, spanings- och trans

portflygplan. Ett ått iotal allvädersplan av typen Aquilon (de .. Ha vi

land Sea-Venom) kom i tjänst 1954. De är främst avseelda for rea

t räning av piloterna i väntan på Etenclard IV M, men har icke !~un

nat användas ombord på de äldre hangarfartygen. Flygplansknsen 

är en direkt fö ljd av statsmakternas ojämna anslagspolitik:, en po

litik som nu resu lterat i moderna vapenbärare - utan vapen. Trots 

svårigheterna för marin flyget läggs ett stort intresse ned på utveck

lingen av bl a ubåtsjaktplan och helikoptrar, där man bland de se-
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Bild 5· 

Lv kryssaren COLBERT. 

I6-l2,7 cm och 20-57 mm allmdlspjäser, au-raketkastare, framdeles lv -mbot. 

Fart 32 knop och en aktionsradie av 4.ooo distmin vid 25 knop. Kan medföra 

2.400 man med lätt utrustning samt en d två helikoptrar. 

nare återfinner elen i Sverige vä lkända A luette II. Försök at t med

fö ra b~lik optrar ombord på jagare och fregatter har gett goda re
su ltat aven uneler svåra väder leksförhållanden . 

Kr)ISSorc . 

!<ring hangarfartygen grupperar sig specialfartygen för ledning, 

luttskyclcl och ubåtsjakt. De f rämsta enheterna är lv-kryssarna D e 

Grosse och Colbcrt på 9.400 resp 8.400 ton. De är fö ru tom hanoar

fa r tygen de enda större efterkrigsfartygen i den franska f l ot~an . 
D~ Gmssc sjösattes redan 1938 men blev aldrig färdi gst~i lld under 

knget. Skrovet återfanns i stort sett oskadat vid krigsslutet och 

1956 kom Dc Grosse åter i tjänst, nu som lv-kryssare med ett mo

dernt allm~l sarti ll eri om 16- 12,7 cm och 20-57 mm pjäser. I 

Ca/b ert (Blid 5) som kom i tjänst i f jol, har man ti llvaratagit er-
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Bi ld 6. 

Jagaren LA GAL!SSONN! ERE under provtur. 

Lägg märke till den stora överbyggnaden akterut (utrymme för robot? ) vilke11 

salwas p d övriga jagare i Surcouf-klassen . (Bild 7) 

farenheterna f rån Dc Grosse och fått en både vacker och effektiv 

enhet . E nligt uppgift kan far tygen jaktstridsleda två ~t -~re grupper 

samtid iot och cle beräknas efterh and ku nna anpassas tor lv-robot. 

Det ka~ vidare noteras att Colbc1·t kan medföra ett pa r bata lj oner 

marin solelater med lätt utru stning för utom en a två helikoptrar. 

J agar e och eskOTtfortyg. 

Denna "TUpp omfa tta r relativt många un eler femtiotalet Etrd igstä ll

cl a enhet~- - Den modernaste j aga ren ( escorteur cl 'escadre) är La 

Galissonniere, (Bild 6) som sjösattes i mars i f jol. Detta bli r det 

första operativa robotfartyget i f lottan med en a två utskju tnings

anordningar för robota r jämte en platt fo rm fö r en helikopter (eld

ledning?) . Buden har växlat tid efter annan mellan elen amerikanska 
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Bild 7· 

jagaren M Al LLE BRE ZE i S;trcouf-klassen. 

2.750 ton, 34 knop, 6- 12,7 cm, 6-57 och 2-20 mm allm/ilspjäser i dubbel

lavettage 12-5 5 cm torpedtuber och en au-raketkastare. 

Under J ret beräknas fyra jagare i klassen f /t det aktra huvudartilleriet ersat t 

med roboten Mala/on. 

lv-roboten T errier ell er dess franska syster Masurea förutom sjö

antiubåts-roboten Malafon. Enligt de senaste uppgifterna skulle till s 

vidare endast Malafon komma ifråga, ehuru någon ombor-dtagning 
ännu ej skett. La Galissonniere har ungefär samma tonnage men 

lättare konventionell bestyckning än de sjutton "halvsystrarna" i 

Surcouf-klassen, vilka är traditionella efterkrigsj agare på 2.750 ton 

fr~imst avsedda för eskarderskydd. (B ild 7) Huvudartilleriet, 6-
12,7 cm allmålspjäser, är fjärr iktat men har varit behäftat med 

diverse fe l. Enligt uppgift skall fyra av jagarna under å ret få en 

del av huvudartilleriet utbytt mot robotar. 
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Bild 8. 

Fregatten (escorteur rapide) LE CHAMPENOIS i Le Corseklassen . 

I .JOO ton, fart 28 knop, aktionsradie 4 .500 distansmin vid 15 knop. 6- 57 och 

2-20 mm kanoner, 12 anti-ub/ttstorpedtuber i trippelställ, 6 till Jo-pipig 

au-raketkastare samt tv/t sjunkbombskastare. 

U tom dessa jagare f inns de två (f d ita lienska) flott iljleelama 

Guichen och Chateaurenault på 3.700 ton, som nyligen byggts om 

för stora pengar, men till ett ganska ringa resultat sägs det. Men 
·vad skall marinen göra när nybyggnadsprogrammet år efter år 
skjuts på framt iden. 

T ill de mest lyckade efterkrigsskapelserna räknas de 18 fregatterna 
( escorteurs rapides) i L e Corse-klassen på 1.300 ton, vars sista 

enheter togs i tjänst i höstas. (Bild 8) De är robusta men knappast 
vackra fartyg med goda manöveregenskaper, bra aktionsradie samt 

god dr iftsekonomi. Av kostnadsskäl har en ytterligare utbyggnad 

av klassen tills vidare avbrutits . 
Däremot är en serie på nio fregatter ( av isos escorteurs), Com

mendant Riv iere-klass, om 1.750 ton under byggnad (Bild 9) var-
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Bild 9· 

Fregatten ( avise-escortcur) C 'J MM EN DANT RIV! ERE. ( Klassfartyg) 

1 .75 0 ton, fart 26 knop, J-ro cm och 2-30 n:m kanoner i enkellavettage; 
6 anti-ubåtstorpedtuber, i trippelställ, au-raketkastare. 

Kan rnedföra en helikopter samt ca 90 soldater. 

j ä m te det sista fartyget i en serie på 14 små ubåts j agar e ( cscorteurs 
cotiers ) på drygt 300 ton nyligen tagits i tjänst. (B ild 10) 

Ubåtar. 

Sammanlagt finns det ett tjugotal ubåtar varav drygt hälften är 
franskbyggda efter kriget. De kanske mest kända tillhör Na rval
klassen på 1.200 ton. Ehuru maskineriet inte lär motsvara moderna 
krav är de av hög klass med hastigheter i uläge på 18- 19 knop samt 
med dykförmåga till 300 meters djup. För några å r seelan gjorde 
ett par ubåtar i klassen en uppmärksammad färd uneler vattnet i 
fyrtio dygn. 
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Bild IO. 

Ubåtsjagaren (escorteur cotier) LE FOUGUEUX. 

J25 ton, fart 19 knop, 2-40 mm kan i enkellavettage, au-raketkastare . 

_ Uneler senaste år har också jaktubåten introducerats i elen franska 
ubåts f lottan. L' Argonaute och Arian e på drygt 500 ton ~i r de första 
i en serie 0111 fyra (Bild 11 ). Motorerna lär vara av hög klass och 
egenskaperna ligga i n ivå med de betydligt större ubåtarna i Narval
ldassen. 

Förutom dessa enh eter är en serie 0111 åtta (från början nio) ubåtar 
Dm 850 ton uneler byggnad. Den första enheten Daphne togs nyligen 
i t jänst och Doris och Diane beräknas tillkomma uneler året. 

Men det utan tvekan intressantaste projektet är atomubåten Q-244 
( Ourie?) på ca 4.000 ton. Redan i början av femtiotalet upptogs 
planeringen av en atomubåt. Projektering och framtagning av ma
skineriet sk u Ile ske i samarbete mellan handelsflottan, elen civila sek
torn på atomområdet och marinen. Ganska snart fann man emellertid, 
att man saknade resurser att anrika ·uran 238 till lämpligt reaktor-
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Bild II. 

Ubåtsjaktubåten A RGENA UTE. 

Ca 500 ton, fa rt 18-19 knop i uläge. Fyra torpedtuber. 

bränsle. De civila intressenterna trädde då tillbaka, men i flottan .
egen regi fortsattes försöken efter andra linj er. Trots protester från 
många håll off rades åtskilliga miljoner i for tsatta försök och al l 
emellan åt återfanns optim istiska rappo rter om framstegen i dags 
pressen. Men i och med de amerikanska atomubåtarnas uppmärk· 
sammade färder i början av 1957 tvingades man erkänna att det 
enda. framkomliga vägen gick över anrikat uran. Något hopp on 
att få reaktorbränsle från USA hade man inte vid den tiden, pa 
grund a v elen amerikan ska kongressens restriktiva inställning t il 
leveranser av klyvbart materiel. Först 1959 fick Frankri ke löfte on• 
500 kg an rikat uran för att kunna bygga en prototyp av ubåts reaktor 
på l a n d. Någon färd ig reaktor stod ej att få, varför fortsatt a 
kostsamma och tidsödande försök väntade. Inte utan avund konsta 
terade man i såväl dags" som fackpress att Storbritannien däremo1 
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Bild 12 . 

Modell av den under byggnad varande nya J EANNE d'ARC, helikopter- och 
sko/kryssare. (Kadettfartyg) 

10
.
000 

ton, fart 
27

- 2 8 knop, 6- 1 o,o cm allmålspjäser i enkellavettage. Beräknas 
ta 12 medelstora helikoptrar samt ca 700 soldater. En d tv!! au-raketkastare. 

fick vad som. erfordrades för färdigställandet av atomubåten Dread
nought. N u hoppas man i Frankrike att de lyckade atomv; penpro
ven4 ) i Sahara skall öppna vägen för en reaktorleverans fra n t!,SA. 
Även 0111 så skulle ske, lär det dröja länge än innan den forsta 
-----
4) I atomvapenproven ha r även personal ur flottan deltagit bl a för klar
göring av de elektriska insta ll ationerna, indikering av ra.d·ioaktivt nedfall m m . 
Ett stort antal' försök har också gjorts med marin materiel, främst radar- och 
radiomateriel men även eld,lednin gs och ubåtsmaterieL Special studier har gjorts 
av värme- och stötvågsverkan mot materiel und,e r drift. Ett flertal officerare ur 
flcttan har erh ållit Hedersl eg ionen för sina in satse r vid proven. 
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Bild 13· 

Minsveparen MERCURE. 

En utveckling av "stjä rn kla ssens" minsv epare. Här byggd 
far t r 5 k no p, 1 - 40 och r-20 mm ka non. 

t rä. 36 5 ton, 

f ranska atomubåten blir operativ och den kommer förvisso att ha 
s kurit stora bita r ur flott ans magra budget . 

Övriga f artyg. 

'Förutom de ovan upptagna större och modernare far tygen fi nns 
det en relativ t om fat tande flotta av mindre fartyg och specialfart 'K 
H uvudde len ä r från kriget eller ti den nä rmast däref ter och har ' ill 
e n del erhålli ts från S torbritannien och USA - f rämst eskort- och 
svepfartyg. De största enh eterna i dessa grupper är eskorthangarfar
tyget (eg flygtransportfartyget ) Dixmude på 8.000 ton byggt på ett 
handelsfartygsskrov samt skolkryssaren Jeanne d' Are på 6.500 tf\ n. 

Bild 14. 

LST BLAVET (landstigningsfartyg för stridsvagnar) . 

Taget i tjän st i 
i enkellave ttagc. 

&r, r.8oo ton, fart 15 knop, 2-40 och 2-20 m rr: 
Lastar r .8oo ton eller ca 20 amfibiefordon och 2oo 

eller ca 900 soldate r med utrustning. 
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kanoner 
soldater 

Dixmude ingår nu i Medelhavsflottans amfibicsty rka. chir elen är en 
rörlig pl a ttform för marinsolelater och hclikoptra l'. I ca JIII C . d' .' i1·c har 
i utbildningen samma sbllning som vår minkryssa re .rllvsllabbcn . 
Ino111 flottan har man bnge hop pats kunna ersätta det nu trettHl
åriga fartyget med en helikopterkryssare på ca 10.000 to n mecl sam
ma namn och fredsuppgift D et togs upp i 1957 itrs budget . men 
bygget har fo rtskrielit relativt lih1 gsamt och fartyget torde inte kom
ma i tj ~in s t fö rr~in i mitten på se~tiota lct. Nybygget ~ir ur vår syn · 
punkt .intressant då det i mycket ar en moclern efteriöljare ti ll vår 
gam l;.. f lygpl anskryssa re C ot/a 11 d. ( l~ i l el 12) 

34 
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Bild 15· 

TCD FOUDRE (docka för landstigningsfartyg). 

4 -fOO ton, 1f knop, 1-10f, 4-40 och 4-20 mm lzanoner samt tvd I2 cm gr/,> . 
Lastar I.foo ton eller ca I 2 mindre landstigningsbdtar eller tvd landsättning -

farkoster för stridsvagnar. 

TCD FOUDRE är pd bilden kopplad med jagaren CASSARD (Surcouf-kla s .. ). 

Av specialfartygen tilldrar s ig det största intresset amfibie- och 
underhållsfartyg. Inte mindre än fem större stridsvagnstranspo r '
fartyg på 1.800 ton och ett par mindre på 600 ton har tillkomm1t 
under det senaste året. Dessutom nybyggs två TCD, ( transports c1e 
charlands de debarquement ) landstigningsbåtsdockoL 

Diverse fartyg under denna rubrik återf inns på bild 13- 16. 

Flottans robotutvec l?ling. 

'Sedan 1950 har den franska flottan samordnat sina robotförsök J. ·;L 
Ile du Levant i ögruppen utanför Toulon. Som ett kuriosum kan on1-
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Bild r 6. 

Modell av TCD under byggnad. 4-JOO ton, beväpning /Cr understöd i lilzhet 
med Foudre (Bild If). Längd 144 och bredd 21,5 m. Djupgående med last 
4,6 m och med vattenballast vid utloss:ning 8,7 m, varvid d eplacementet 

uppgår till ca If.OOO ton. Fart 17 knop och en aktionsradie av 8.ooo distmin 
vid If knop. Besättning ca 260 man va rutöv er fartyget kan logera ca 2fO man. 
Fartyge t beräknat för att ta tvd LC! jämte ett landsättningsfartyg för strids
vagnar eller 18 LCM typ IV eller I . foo ton materiel. Genom tillkomsten av1 

helikopterplattformar beräknas minst tvd medelstora helikoptrar kunna medföras. 

Två kranar pd J f ton m edger lastning och lossning även av tunga stridsvagnar etc. 

talas att en del av ön är uppl åten till ett av Europas största nudist
läger, med fritt tillträde för marinens personal. Utbyggnaden av för
söksstationen på Ile du Levant har gått ganska långsamt, men d~n 
har trots sin begränsning varit a v stort viirde vid försöken .. Y 1cl 
sidan av försöksstationen i land finns det ett äldre tyskt hjalp
fartyg Ile d'Oleron på 3.000 ton, som byggts om till en flytande 
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Räck- l Hast Vikt l 
Moror l Styrning 

l 

Namn T yp vi dd 

l M~ch i 

l 

O vri gt l 
i km kg 

l l 

Masurea 
l 

l v 30 
l 

2,2 

l 
1000 krut liedstråle l tvåstegs, län gd 9 111 

l l l 1

med starrrakctc r. 

Masalka !v TOO 

l 
höjd 35 km l 

Iv l Maruca T6 l vätske 4 startraketer 
längd 4 >5 m 

l spännvidd T ,6 m 

övningsrobot? 

l 
Malaface sjö 50 15 00 vä tske- ledstråle längd 6,5 m 

raket m:llsökarc spä nnvidd 2,6 m l 
förfabrikation på- l 
börjad. l 

Malafon sjö 
l anti u b ! 8 IJ OO krut akustisk flyghöjd IOO m 

målsökare [ princip en lu f 

l 
buren torped som 
frigörs nära 1nålc 

l Operativ i år. 

l 

försöksplattform med flera typer av utskjutningsanordni ngar {;>.,. 

robotar. I ovanstående tabell återfi nn s ett antal franska robo t; ~ r 

som utv eckl ats för eller spec i<.:llt provats a v flottan. 

I brist på pengar har utveckl ingen i en del fall av brutits, varfo r 

nuläget ~i r r elativ t osäkert. Förutom dessa robotar har prov g j or ' s 

med ett stort antal in- och utbndska robotar av skilda typer, bl a 

dc i Sverige välkända målrobotarna Cf-10 och CT-20 samt dc b t :1 

robotarna SS 10, 11 och 12. 

D en operativa. flottans sa l/lman sättning 

Genom ett beslu t i höstas samlades sjök rigets modema komp•>

nenter, s jö- flyg-, amfibi e- och rörliga underhållsförband under c n 

gemensam lJefälha vare för Medelhavsfl ottan eller som den ocJ.: ~<I 
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].:all as "elen ma rina sj;ilvständiga slagstyrkan" (la force maritime 

indepenclante). Styrkans chef ;i r ansvarig för dess bered skap, rust

ning, utb ildning och ledning, så at t styrkan i alla lägen är beredd a tt 

ax la sin dubb la roll som nationell beredskapsstyrka och NATO

styrka . 

Den aktuella sammans;ittningcn är fö ljanek: 

1. F laggskepp, för i första hand kombinerack styrkor 

( Ratimen t s arn iraux hors rangs.) 

Kryssa rna D c Grass c och C of b ert 

2. Esk<1clcrjagargr upp 

(L e groupe des escorleurs cl 'escaclrc ) 

l f lottiljledare typ Chatea urenault 

9 jaga re i S urcouf-klassen 

3. Fregattgrupp 

(Le groupe des escor tcms rapid es) 

l chefsfartyg, ubåtsdepå far tyget Gustav c Z cd c 
14· fregatter i L e Corse-klassen 

4. Hangarfa rtygsg rupp jämte flygsty rk or 

Clcm c1/ ccau 
La. Fa'}Ctlc 

/ lrTomanchcs 

5. l . ubåtseskadern 

14· ubåtar ur a ll a klasser 

6. Amfibiesty rka 

l TCJ) typ Foudre jämte landstigningsflottiljer med L ST, 

R IK, L CT, E l) IC, LCM och LCVP. 

F lygtransportfartyget Dix mudc med fem kommandos. 

( kompani styrkor ) . 

Förutom. denna slagsty rka, som främst operera r i Medelhavet, finn s 

ett mindre anta l rustade enheter förcl elacle til l marinlwmmaJ~clon samt 

skol- och provlursfartyg. 



S04 

FLOTTANS EKONOlVHSKA IZJrES OCH NAGRA 
FöLJDPROBLEM 

Försvarskostnaderna , inklu sive in satsen i Algeriet, tar idag 2S -
26 % av elen franska budgeten, ell er ca 16,S mil jarder N F ( l NF=- _ 
l kr) . Av denna summa går någo t mer än två milj arder ell er knap] 1 
J S % till f lottan. USA och Storbritannien lägger ca 2S % a v 
försvarsbudgeten i marina rustningar. Den procentu ella and elen b a,· 
för flottan allt sedan kriget följt en brant dalande kurva. En kurv l 
som i dagen s ansträngda ekonomiska läge torde vara svår att plan:t 
ut ell er rent av vända uppåt. l hopp om att vinden skulle vänd a h <J,. 

Driftskostnade r 

Personalkostnader 
Und erhåll av fartyg 

, , fl yg- och 
robotmat.erie l 
Bränsle, drivmedel , 
övningar 
Diverse 

Summa 

Utveckling och anskaffning 

Vapensystem och 
prototyper 
Fly g och robotar 
Fartyg 
Ammuniti on 
Ovr utru stnin g och 
basförsvar 
Långsiktsprogram för 
baser, varv etc 
Diverse 

Summa 

Totalt 

l 196I l 1960 l u~:-~-:~-----A-nn_, ____ _ 

76,o j 
7},I 

40,0 
}10,0 

479,0 
I45 ,o 

l II 5},4 l 

!067,2 43 
I 5 9,6 6 

58,o 
2 5 5,0 

2 

I I 

Il 

En direkt jämför-else med 
vå r egen kosmad sfördelnin, 
är svå r att göra med blot 
dessa utgån gsvärden. San 
nolikt å terfinns vissa löne1 
till a rbetarepersonal ävc1· 
under andra rubriker än 
"personalkostnader". En 
viss ledning vid en jäm 
förelse kan dock följan d• 
summor ge ur vår eger 
budget. 

Kostnadsförddning: 

Personallön er 
Drift, övn in gar, 
und erh åll 
Anskaffning av 
f artyg och vapen
mate ri el 

2 2 t;, 

1
'
5 Diverse 

40 ';~ 
1 0 r;; 

2472,8 

3 
2 ,) 

IIOO l 

G.(I!:OU!! -r: 
Bild Il

Planerad robotfregatt. 

sos 

Beväpning : en startramp för lv-robot Masurea och en för sjörobot Mala/on . 
2- ro,o cm och 2 - JO mm allmdlspjäser. Au.-raketleastare samt plats för en d tvct 

helikoptrar med mdlsökande torpeda. Omkring J-JOO ton, fart J5 knop. 

fl ottan på a1lehanda sätt sökt bibehålla sin storlek och personalnivå 
trots de knappa resurserna. D etta har gålt till en tid, men nu anser 
många även inom flottan att tiden är mogen att anpassa organisatio
nen efter knapph etens kalla stjärna, även 0111 1960 års budget gav 
flottan en mindre förstärkning. Glädj en blev dock in te lång, ty årets 
budget låg tjugo miljoner under fj olårets trots de ökade omkost
naderna . Sammanställningen å sid. 504 ger en förestä llning 0111 förhål
landet mellan de fasta kostnaderna och nybyggnads- och investe
ringsdelen i marinens budget. Summorna i milj oner NF. 

I början av femtiotalet skisserades ett minimibehov av en flotta på 
ca SSO.OOO ton, en flotta som det skulle ta nära tjugo år att färdig
ställa med en årlig ti ll växt av minst 30.000 ton. Men redan efter ett 
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Bild r 8. 

Flygbild av örlogsbasen /Jizcrte. 

par rtr hade nyhyggna cl splan <: rna L"ttl andra proportioner g<:nom pe1 

n; nghristen. 1956 och 1957 var man redan nere i 20.000 ton och d 

följ and e två ;hen kund e ing-a nybestä ll ningar, läggas ut så när so1 ' 

p?. ett femtiotal f lygpla n och några mindre specialfa rtyg. Fjolån t 

v isade en liten lj usning genom god kännand et av en femå rsplan son1 

hl a innefa ttar nybyg,~·n ad a 'r tre robot fr egatter ( 13ilcl 17), ett pa ' 

ubå tar samt medel för fiircligstä llandet av a tomubåten Q -244. Någ<" 

som o fta irritera t flottans män ;ir s ta tsmakternas förh alning av fra m 

lagda förslag på i princip beslutade p ro jekt . ty det är meda n pla 

nern ;:~. ligga i skriv borelslådorn a som ti clen rinnc1· i från dem. Des ~ 

utom Önskar man sig en fastare ekonomi sk planer ing genom en rul 

land e plan på fem eller sju år. Med nuvarande oj ;imna u tbyggnad!-> 

takt skapas lu cko r i ut vecklingen och det ;ir inte a ll tid möjligt a t 

vänta på morgo1:cl agens fa rtyg. För att 
. 1 b)rgg·a kontmuerllg t trots v1ssheten 

J11 cll 
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hå ll a styrkan uppe måste 

om att utvecklingen i ett 

teo-rat tempo går v idare. __ __ o 

s Så som det ekonomiska b get nu ;[r, vad kan då go ras fo r att_ f a 

. +ör peno-arna? A ll t fler röster h ~iv clar att en _ racllkal omdan ing 
111 e1 ' b --

1 är nödvändig - både materi ell t och personellt. Man sagcr, att f ot-

<. inte har r åd att samtidigt unelerh å ll a gårdagens f lotta, håll a da-
tc~n · l ... f' ! t 

Ocl1 IJyo·ga mor <To ncl ao·cns. Unclerhå ll skostnac e rna to r reserv · o ·-o·ens b e h b .. 

b 1 är höga och vem vet om elen någonsin hinn er ve rka. Den bor 

tdaJ ·för uto·å ell er kraftigt r edu ceras ti ll förmån fö r ytte rligare ett 
a1 ~:r .. __ 

antal i fr ed rustade och str icl sbereclcl a enh eter . D etta go r aven a tt 

l (101-o·ani sationen kan kr)r111l)aS väsentlig t. l\!J an frågar sig om det kan 
~ b . . . o • 

vara r imligt att hå ll a ett ti ota l örlogsvar v5 ) 1 ett Iage, da n:an mte 

ens har råd att anskaffa strid s fl ygplan i takt med hanga rt artygen 

och c]å ytters ta sparsamh et måste iakttagas m ed Öv ningsans laget 

Många av varven har dessutom mått lig kapacitet och ä r h å1~t slitna 

_ men de fa sta kostnadern a ä r höga. F lera av varven har patagl1 ga 

sysselsättningssvårigheter och en stor p rocent_ av ~v l ön ingsan;laget 

får närmast karaktären av unelerstöd i denna s1tuat10n . Men da sys

selsättn ingen även på elen civila varv ssektorn ä r låg har frågan 

blivit rent poli tisk. E n ligt de senaste offici ell a uttalandena ga ran

teras örl ogsvarv en fo rtsatt sysselsättn ing ti ll 1963, utom varvet i 

Cherbourg, som endast kan räkna med sysselsättning år 1961 om 

icke ytterl igare två ubåtar tillkomm er. D essutom har va rvsa rbeta rna 

lovats löneförhöjningar för nollstäl lning m ed elen elVI la sidan, v il 

ket knappast bidra r ägnade att öka in vesteringsanclelen flottans 

budget. 

Många säger att enbart rationaliseringar inte ge r ti ll räckligt med 

besparingar till fö rm ån för en fort satt utbyggnad av en modern 

flotta. De häv dar att F rankrik e inte ensamt har råd att utveckla 

robotsystem, a tomubåtar och hangarfartyg, då varj e projekt sluk ar 

mi lj ardbelopp. Frankrike sk u lie nöj a sig med en nationell f lotta a v 

eskort- och ubåts jakt fartyg och i Övr igt gå samman om cle sto ra 

och kostsamma projekten i en gemensam st rategisk flotta inom 

-----
") Bl a Ch erbourg, Brcst, Lo ricnr, Tou lon, Dakar, Mers-c l-1\.ebir, Bi zcrrc och 

Diego-Suare x (se bild 1 ) . 

Sorn den modernaste franska basen med bl a vissa anl äggnin gar insprän gda i 

berg anges ofta Bizcrrc (Bild 18). 
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NATO. Denna åsikt torde för tillfället ha små utsikter att vim ~ a 
gehör mot bakgrunden av Frankrikes tillbakadragande ur N A TO av 
sin Medelhavsflotta 1959 samt nyskapanclet av en nationell vede··
gäl lningsstyrka uneler fä ltropet "Frankrike måste kunna försvara s,g 
själv". I denna senare inställning ligger sannolikt en viss reservation 
mot N A TO, inte minst som fransmännen enelast besätter tre leda rt
ele befattningar inom organisationen mot det anglosaxiska blockers 
när2. tjugo. 

Andra bedömare anser att tillbakadragandet skulle utgöra en pre·.s 
på USA i atomvapenfrågorna. Genom flera uttalanelen från officiell t 
franskt håll, bl a av utrikesministern Couve de Murville har man 
dock deklarerat "att detta tillbakadragande inte betyder, att dem,a 
- visserligen modesta - styrka inte längre skull e sluta upp nwrl 
N A TO i kampen om Medelhavet, när en sådan stund kommer. \ i 
uttalar vår önskan om allt samarbete och beslutet betyder blott a t 
vår regering behåller sin rätt att om nödvändigt räkna på flottart 
i rent nationella angelägenheter". Det vill säga, att man är vi ll g 
att samarbeta men inte att integreras. 

Även personalen väntar på reformer, som ligger i takt med tid n. 
speciellt gäller detta officerskåren . Vissa förbättringar, i en del f? Il 
avsevärda, har vidtagits för underofficerare och unelerbefäl uneler 
senare år, om än en del återstår att göra efter vårt sätt att se. 
Idag har den franske sjöofficeren få möjligheter att få ett beLd 
eller överhuvud taget vara till sjöss med hänsyn till elen ogynnsamn-a 
relationen mellan antalet rustade fartyg och officerskårens storleL. 
Officerskåren (inklusive marinflygare m fl ) omfattar ca 5.000 off
cerare, det vill säga nästan exakt samma antal som i hela vår krig· 
makt. I viss utsträckning har man sökt kringgå problemet genom a ,t 
hö ja graden för fartygschefer något steg, t ex på jagare från kap ten 
till kommendörkapten. I en del fall innebär åtgärden i praktiken a' t 
en kommendörkapten idag för samma befäl som han g j ord e som 
äldre löjtnant. Vidare har man reducerat chefstiderna ombord fi> r 
att i någon mån kunna hålla igång cirkulationen mellan land och sj ii 
tjänst. Den normala ticlen som fartygs- eller förbandschef i mellar
graclerna är nu blott 8- 10 månader och elen förläggs normalt någ(l t 
före beräknad befordran till högre grad. I sanning ingen lång tid f(;r 
att ge prov på färdigheter som sjögående chef i ett skede då sam
ordningen mellan de olika stridskomponenterna ställer allt högre krav 
på chefens förmåga att handla snabbt och rutinerat. Systemet k r 
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·edan satt sina spår bland de yngre officerarna i form av ökad av
~·ång, då det dröj er allt för Jän? e innan de får .. ett (kort ) bef_äl i den 

)erativa flott;cm. En del skaftar s1g uneler vantet1den tekmsk spe
~falutbildning i flottan och sugs seelan snabbt upp av den civi la in
dustrin. Det talas nu på sina håll om en "våt" och en "torr" linje, 
där gränsdragningen skulle ske vid relativt unga år , så att elen som 
hamnade i elen torra fållan ännu skull e ha möjligheter och tid att 

·skaffa sig en c i v il karriär, om han inte Önskad e stanna kvar i flot
tan. Därigenom skulle man snabbare kunna avpassa officerskåren till 
dagens flotta med bibehållna urvalsmöjligb eter, varjämte en större 
procent skulle bli sjögående. "Jag gick inte till flottan för att bli 
byråsekreterare" sade en bitter sjöofficer för att ta ett exempel. Men 
trots en och annan kritisk röst bland de yngre sjöofficerarna är an·
dan god och de ser med förtröstan på elen franska flottans utveck
ling och förnyelse. De gör det i övertygelsen om att man inte i fort
sättningen lägger ned miljareler i mod erna vapensystem, om man 
inte samtidigt avser att skapa en tidsenlig organisation med ledare 
som ges förutsättningar och rutin att leda de all t mer komplicerade 
styrkorna Över, på och uneler ytan. s tatssekreteraren för marinen gav 
också så sent som på nyåret i ett uttalande hopp om snara krafttag 
för en förbättring av främst subalternernas befordrings- och tjänst
göringsförhållanden. 

SLUTORD. 

Fransk teknik och industri är under stark utveckling och nydaning. 
De senaste årens stora franska framgångar på elen internationella 
marknaden inom så hård arbetade områden som flyg-, tele- och 
skeppsteknik tyder på hög kvalitet och intressanta lösningar. Denna 
utveckling har redan starkt påverkat elen militära sektorn och ~iven 
om elen franska flottans nydaning inte mer än börjat, hör det vara 
av intresse att följa utvecklingen där med större intresse i framtiden . 
Inte bara därför att också vi måste räkna med att arbeta inom en 
knapp marin budget, utan f rämst för att ett närmare studium bör 
kunna ge oss nya impulser inom såväl taktik. teknik som organisa
tion. Fransmännen löser många gånger problemen ur andra synvink
lar och uneler andra förutsii.ttningar än de stora sjömakterna USA 
och Storbritannien, vilka vi oftast tar som förebilder. 

(April 1961). 
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KALLOR 

R cvne dc detense n arian a le 

La revue n1aritim e 

Le M ond e 

Le Figaro 

Bilderna har väl villi gt ställt s ti ll förfo gande av " La rev ue m a ritime" (ser v i~c 

historiquc d e la marin e) . 
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Inre vattenvägar Västmanlands län. 

Av ledamoten YNGVE ROLLOF 

I Olof Graus ''Beskrivning öfwer \1\Tästmanlancl" (\ 1\Tästerås 1754) 

ski ldras en del segelleder i ä ldre tider. Grau skriver hl a: 

"En Segell ed skal sträckt sig utur Mälaren öster om \Västerås 

stad up åt landet igenom Bacleluncla socken, der man nedan för 

Kyrkan uti ängen funnit wrak af Fartyg, och ä fl-ven så kall as wid 

Tible här nedan för K yrkan twänne beteshagar, där starka hårclwa l

lar nu är Sör- och N orrkärre. En Segell ed skall och w i da re gå el t 

framåt Hubho och R omtärtuna socknar ut i Frövi S jön i Skultun a 

sockn, som ~innu kan dömas af de låga ängar igenom denna tracten 

af landet ." 

Sjöfarten på A rbogaån. 

I slutet av 700-talet rustade Åkerby hundrade vidl edung ut 37 man . 

Seclan skedde en uppdelning så att el en rika Fellingsbrodel en åtog 

sig att på egen hand utrusta ett skepp med 24 man . D etta ankracl t: 

i Arbogaån. 
Mecl. dr Gunnar Bergqui st ha r i Hembygelsföreningen Arboga M in 

nesårsskrift 1956 skil drat "Skeppareembetet i Arboga och dess upp

komst", ur vilk:en huvudd elen a v nedanstående uppgifter är hämtad e. 

Arboga utvecklades under 1200-talet t ill en v ik tig handelsplats 

och staelens läge bes tiimdes a v att el en viktigaste h a ndel s v~igen Ar

bogaån var segelha r upp till denna punkt i sitt lopp . S tacl ens namn 

l;ommer av det forn svenska a rbughi , som betyd er åbåge , elen liggu

också just cl ii r ån gö r en skarp krök. Det var transitohandeln , som 

utgjord e grun den till A rbogas till v ~ix t och ökade betyde lse uneler dc 

följand e århundraden a, fö rst med osmundjilrn och sedan med stång

järn. Bergsbruket i områdena nord väst och väster om Arboga har 

gamla anor. Vid v ill;en tid staden Arboga börj ade verka som ut

förselhamn för p roclukterna från Be rgs lagen kan in te ut rönas. M en 

det finn s dokumenterade uppg ifte r om järntransporter från A rboga 

redan på 1300- ta le t. 

. Säkr?. samman hängande uppg ifte r om förhå 11andena i A r bog a 

f111ns t i 11 gäng1 iga fr i'm 1451. cl;0 \ den iii d sta urkunden rörand e J\ r ho g-a 
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Bild 1. 

Modell av mindre Lastfartyg fr!In r 200-talet. Man kan antaga att de dåti< r 

transportema på Mälaren i stor omfattning utfördes av fartyg a·v denna ell er 

liknande typ. 

- tänkeböckerna - börj ar. Vid ladbron, nuvarande Lastbron , L; 
skutor och lastade eller lossade. Då och då uppstod tumult och 
slagsmål, och domstolsprotokollen talar om bur stenar vid f lera till · 
fällen haglade ned i skeppen , så att dessa måste kasta loss och dri \ ·1 

med strömmen för att slippa bråket. Från ladstaelen avreste år 1-1-1 -t 
soldater, som Karl Knutsson begärt, "med hani sk och weria" so. •l 
h j ä lp till det be lägrade Stockholm. A rbogaskutorna seglade med j iir11· 

lasterna utför ån och över Mälarens vatten till Stockholm där dc 
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hämtad e varor i retur. I närh eten av Kungshatt f inns än i dag en 
lats kallad A rboga kök, där A rbogaskutorna brukade ankra. Uneler 

irens lopp ökade handeln i omfång och därmed skutornas antal.. P å 
ladstaden hände det vid f lera ti llfällen under 1400-talct, att kngs 
fo lk rustade med förnöden heter embarkerade någ ra skepp för trans

port till stridernao mo~ dansl_-:a rna på_ GoUa1:d, men vanligen torde 
skutorna eJ ha gatt bngre an till SodertalJ e eller Stockh olm, där 
omlastning av godset skedde ti ll de större tyska "koggarna'' . 

Många städer byggdes på avstånd fr ån öppet vatten , detta som 
skydd mot sjöfarande fi enderl ) För att möjli ggöra sin egen sjöfart 
Jades dock åtskil liga av städerna antingen långt in i smala vikar 
ell er vid vattendrag på lämpligt avstånd från å- eller f lodmynningen. 
Vid vikarnas yttre del eller vid vattendragsmynningen byggdes be
fästningar avsedda att hindra f ientliga fartyg att närma sig städerna. 
Exempel på sådana städer är Söderköping med Stegeborg, Gamleby 
med Stegeholm och A rboga med Åkersborg. 

Det finns rester av murar kvar av fästet. På generalstabens ka r
ta, skala l :100.000, är på slätten öster· om Svarthäll och söder om 
Arbogaån markerad en kull e (200 m söder s i Asphäl l) . På denna 
är inritad ruinmärke. På den tid borgen byggeles och var i bruk låg 
kullen som en holme helt omgiven av vatten och sanka svårgenom
trängliga marker. Segelleden gick som nu norr om holmen, detta 
även uneler börj an av medelti den, då Mälaren via ett sund mel
lan den plats där Stäholm nu ligger och J ägaråsens norra udde sträck
te sig söderut ända till hö j de rna söder om nuvarande Arbogaån mel
lan Reutersberg och elen i söder-norr gåend e rullstensåsen genom 
Kungsör. I vå ra dagar är Slottsholmen helt omgiven av åkrar . 

Jacob Benj. Loman skriver i sin år 1737 utgivna A rboga Känning 
om Arboga slott och Slottsholmen. Sitt mesta vetande om "slottets" 
historia har han, enligt egen uppgift, från "S. Cancellie-Rådet Palm
skiölds" efte rlämnade anteckningar. Loman citerar bl a fö ljande: 

"Uti A rboga åån har ett Slott \·Vari t belägit, strax t ofwan Kongs
öhr, som färmenes hafwa wari t ett af vVesteråhs Biskops slott, som 
år 1527 återkallades under Kronan och sedan nederrefs; om thet 
icke är äldre och hafwer blifwi t för ödelagt, emedan stora ekar stå 

r11u emellan murarna upwäxte, af 3 eller 400 års ålder. Detta Slott 
hafwer warit med fyra graf war åt Landssidan befäst, som än klar-

---
1

) Otto Dahlin : Åkersborg och Slottsholmen . Bergtroll et 1958:3. 



liga synas. Somliga mena th et warit Å kers Bo rg, som omtalas uti 
l-1 istorierna." 

Loman anser emell ertid Palmskiölds uppgi ft om biskoparna i V i s
terås icke vara r iktig "emedan \ t\festerås B iskop aldrig haft på söcl ra 
siclan om åån något att göra fö r än 1545, utom Strängnäs". F iire 
1545 gick grän sen mellan Västerås och Strängnäs stift i Arbogaån . 

Gustav Vasa, som väl v isste a tt de fl esta mäladartygen hör le 
hemm a i Arboga, påbjöd 1527 en transport av tegel från St räng-n is 
till Stockh olm s slott, och i ett brev 1537 beordrade han sin fog k 
att låta varje a rbogaskuta segla 2 a 3 gånger per år med tegel f r.tn 
Strängnäs till det då uneler byggnad varand e Gr ipsholm s slott. ] ;t:( 
var säkert inga glada skeppsägare, som såg sina fartyg driva l•t 
för st römmen från ladstaden, ty transporterna skull e ske u tan ko: t 
nacl för kungen. Kung Gösta, som hade stort intresse fö r handeln. 
hade s ina fogdar och tj änstemän d~ir , ty genom ett brev v id den l a 
tid hade befallts, att skatten från "a ll e jernbergen i Nerike' ' lik so 11 
från Dal, Vä rmland och V ~dsbo härad i Västergötland skull e \ra 
A rboga föras t ill Stockh olm. l 536 anlades på kungens bud en sk. t
tebocl på klostervallen, som elen dåvarande kungliga fogelen Ande-s 
Månsson hade uppsikt över. Då skatten togs u t in natu ra, var c], n 
skrymmande och måste därför gå sjövägen . När kungen år 1544 
befriade arbogaborna från skjutsplikten till lands mot det att dc 
ordnade persontransporterna till sjöss, var detta en lättnad. Vapc l 
transporten från faktori et på Jäders holme från år 1551 och f ram it 
var också en vikt ig fraktfart. 

Kungliga brev kom med bestämmelser för sjö fa rten. Sålunda b ·
sbmcles att sjöfa rten, som tidigare vanligen gått på Telje, fr i n 
1 59~- skulle dirigeras hu vud sakligen på S tockho lm. Detta beslut kod· 
firmerades 1619. Året därpå fick A rboga nya privi legier. I des·-a 
fas tstä lldes, att i staden skull e finnas 24 nummerskutor och dess
utom jakter, el v s snabbseglande, enmastade far tyg för huvucl sa ,
!igen pe rsonbefordran. 1630 fö reskrev Gustav II Adolf , att det i 
A rbog2. skulle: upp rättas ett skeppskompani för att b ~it tre fa rt: g 
sku lle kunna byggas och att dessa far tyg skull e kunna deltaga v ~< l 
rikets för svar. O m det blev något av detta, har ej kunnat utröna, . 

Krigen och de poHiska förhållandena a v speglades även i A r bog; s 
liv och sjöfart. Jiirnet var ju nödvändigt fö r krigshushå ll ningen, ocll 
dessutom s~. n clc s nu som tidi gare vapen fdm A rboga faktori , so111 
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l l l ·11 1 l l l ) och kanondela r till levererade ha rneS( OC l ll e )arc er. l all C var en 
Stockh olm . . ... E meiler tid ökade hamn en 1 betydelse genom prn- och va pentrans-

orternas till v~i xt, liksom också genom skattens t ransrtermg genom 
~rboga. J ärnet kontroll erades på et: spec~ell våg:_, och denna va~ p la ·· 
cerad vid iadbron , tydil gen 1 det tn a. A r 160J anl ades ett - ~ a gh u s 
i ladstaelens södra del ( ungciilr v id pumpen på nuvarande J a rntoor-

et) . Under högkonjunktur gick 40.000- 50.000 skeppund per _a r 
fver vågen. (Ett skeppund= 20 lispuncl= 170 kg). Skeppens drak-
tighet var på omkring 600 skeppund . . .. . . . . . 

Hamnen med ladbron trllsammans med lastnmgsmo J lr ghetet och 
fö rtöjn ingsplatser på södra sicl an av ån ha omfattat området f rån 
bron ned till nuvarande h amnbass~ingen. }hr avgränsades elen av en 
bom, och in seglade fartyg måste d~ir beta la tu ll a vgifter och h~mn
pengar innan bommen öppnades. E n gånga år 1640 kom et~ _ av J ader
fakto riets skutor och pressade s1g av nagon anlednmg i orln bom
men. Faktor T-Ian s Krusbarth blev dömd att böta 40 daler. Det blev 
trängsel i hamnen framemot vintrarna. när alla 24 nummerskuto~·n a 
kom hem till vinterkva rteret. Flera av dem fö rl ades bngre ned e tter 
ån och ibland halades de up p vid den s[t kallade "sl; eppslötcn" . l-lä r 
ordnades med reparationer, genomgång av segel och Översyn a v tåg
virke. Särskilt tyghus fanns redan tidigt på detta ställe som fö rva
ringsplats för kablar, segel o cl yl. Skutorna hade alltj ~im t r[tsegel 
och var tvåmastade. Deras utseende förändrades först vid slutet av 
1700-talet, då de enmastade skutorn a med fock och storsegel bör
jade uppträda . 

Skepparn?, fö rsörj de sig vintertid med utskänkn!ngsrörelse och 
hjälpsysslor , till dess vå ren randades. då det åter bl ev far t vid lad
bron och skeppen lastad es med järn, som uneler v intern fört s til l 
Arbog2 på slädar på de isbelagda vattendragen. 

I en li sta fr ån elen 29 mars 1680 ges uppgifter om dc för sta skepp
ningarna av stångjiirn, vapen och vitriol för året. De syn es ha vari t 
betydande. E n ftterkomman cl e iraktuppgif t ~ir "Crononcs ammum
tionssorter" . 

Skepparämbetets anteckningar ger en tydlig bi lcl a v hur s ]o1 arten 
reglerades. Man kan ock så ur dem klart utläsa skepparnas och sjö
fartens skyldi gheter och rättigheter. Den sista anteckningen ä r fr ån 
år 1725, cl å landshövding Funck ge r order om att " kummd" . d v s 
sjömärken, skal l hållas i stånd och :iven ger skepparn a till åtelse at t 

35 
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Bild 2. 

Redan i ångbåtssjöfartens barndom togs maskinkraften i anspråk för bogserin g 
om också i andra former än den pråmfart, som från J8oo-talets slut skulle 
sätta sin prägel på mälartrafiken. Bilden är en vignett till ett redarebrev i 

Arboga Angfartygsbolag från år 1837· 

från allmänningen fritt avhämta därför nödvändigt trävirke. I Skep
parämbetets skråkista f inns också liggare som anger utmärkningen 
av farleden. 

I Arbogaån ligger strax ovanför Kungsär ett stengrund, som kal
las "hunden" . Detta måste ideligen pålas vi lket blev dyrbart. Redan 
1667 sökte därför borgerskapet, organiserat av rådmannen och skepps
ägaren Peter Andersson, att med spel avlägsna stenarna, men en del 
måtte ha blivit kvar, ty i ett protokoll från 1690 läses att "stenane 
vid Hunden skall av Embetet undanröjas". 

Carl Hårleman skriver i sin "Dag-Bok öfwer En ifrån Stockholm 
igenom åtski llige Rigets Landskaper gjord Resa" år 1749 till pre
sidenten i kammarkollegium Carl Fred rik Piper om A rboga: "av
lopp en af twenne här nyss förfärdigade j agter, som i anseende ti ll 
de i ån numera sig årligen ökande banckar, voro nog flake bygde. 
Denna jakt som bestod af furu, med knän af gran, samt stäfwor, 
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Bild 3. 

Hjulångaren YNGVE FREY, byggd 1821 . 

häktbalken med mera af ek, war af 52 fots köl , 10 a 12 qwarter 
under däck, kunde draga 28 swåra läster". 

Balzar von Fiaten unelersökte utöver Hjälmare kanal även Arboga
ån mellan Grafudden och Kungsör. I sitt underdåniga yttrande, da
terat den 29 januari 1816 skriver ban bl a: 

"Den (Arbogaån ) har öfwer allt fullt djup, utom ett ställe, be
läget strax nedanför det år 1434 förstörda Åckersborg eller Hög
walla, och mitt för på norra stranden belägna byn Asphäll , der nå
gon, som det synes temmelig lätt upprensning torde göra tillfyllest" . 

Farleden i Arbogaån har en längel av 16 km, varav elen bearbetade 
delen utgör 4,8 km. Vid Asphäll har Arboga~m sitt grundaste ställe, 
där ett berg är genomsprängt för att fördjupa leelen som nu är 2,8 111 

djup och 10 111 bred. Förslag om en fördjupning av Arbogaån har 
flera gånger framförts men inte kommit till utförande. En ligt Svensk 
Lots kan strömmens hastighet vid vårflod uppgå till 5 a 6 knop men 
vicl. medelvattenstånd är strömmen föga besvärande. 

Den verkligt klassiska skildringen av en insjöresa med passage
rareångare är väl elen som fö rekommer i Carl J onas Love Almquists 
"Det går an" i slutet av 1830-talet. Man kan där läsa hur passa
gerarna på ångbåten Yngve Frey skickade en löpare lanelsvägen f rån 
Rungsör till Arboga för att beställa rum. 
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Strömsholms kanal. 

Strömsholms kanal , som niist Hj;ilmare kanal är elen äldsta i nr -~ 

vattenvägen i landet har i huvudsak bildats genom kanalisering ;tv 

Kolbäcksån och till densamma hörande sjöar på sträckan från Smcc -

jebacken vid åns inflöde i sjön Norra Barken i Dalarna till Ström .

holm vid Hammarviken i lVlälarens inn ersta fjärd, Galten. Hl a1 d 

dc 14 sjöar som passeras kan nämnas Aspen, Åmänningen, Virsl><·

sjön, );acldarna, Sura-Östersjön och Ladugårclssjön. 

Fö1·sta planen till kanalbyggnadens utförande framlades av Joha" 

Ulfström, som även seelermera i sin helhet genom förde elen förs<'l 

k:mallecl en , elen s k ' 'gamla kanalen", av vilken ännu några slu ss.lr 

finns i behåll. 

U neler en resa sommaren 1764 hån Dalarna i:i ll V~istmanlan cl U l

mccl Kolbäcksån iakttog denne clå helt unge man elds det hehO\. 

som dc många utmed vattenfallen belägna järnbruken och hyttorL-t 

hade av att erhålla förbättrade transportmedel för de tusentah 

skeppund tackjä rn och manufaktursmi den, som vid elen tiden m [lS!l 

fraktas å landsväg och då i första hand elen s k Viksvägen t:'l 

närmaste skeppningsorter i Köping och Väs terås, dels möjligh eten 

av att utan alltför stora kostnader bygga en kanal. Ulfström v~'· 

en handlingens man med en praktisk syn på tingen. Anonymt inb n.

nade han ti ll Kungl Bergskollegium red an följande år ett betiin

kande för genomförande av denna plan som rönte livlig uppmär~

samhet och intresse icJ.;:e minst bland dc bruksägare vars markt r 

skul le komma att beröras av kanalen . Först flera år därefter eli t r 

1773 erhöll Ulf ström . som und er ticlen til l k~innagivit sig såsom f ii· 

fattaren av betänkandet, av Bergskollegium i uppdrag att utarbeta 

ett fullstilndigt förslag t ill kanalen med all a dess slussar och gr ;t

var. U ndersökningarna och mätningarna samt kostnaden för sjäha 

förslagets uta rbetande, bestreels av Järnkontoret. P lanen mecl t ill

hörande kartor, beskrivningar och beräkningar uppr~ittacles årt n 

1774- 1776 av Ulfström mecl bitr~ide av sedermera direktören F nk 

Nordewall och förvaras iin i dag i kanalens arki v vid Skansen. 

Kostnaderna beräknades uppgå till 2.579.273 daler kopparmynt (om -

kr ing 161.200 rikselaler specie) oberäknat utgifter för strömren ~

ningar, husbyggnader jorclförviirv m m. Den uppgjorda planen aY

såg att i möjligaste mån använda elen naturliga farl eelen och enda~t 

bygga kanaler och slussar fö,- att komma förbi fall och fo rsar. l 
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Bild 4. 

Strömsholms kanal. 
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huvud sakli g Överen sstämm else med detta förslag blev aven kanal

arbetet utfört mellan N on a Barken som ligger jämnt 100 m ö v n 

havet, och lVLilaren, en sträcka av 107 km. 

Den gamla lwnalcn. 

K Maj :t förklarade genom nådigt brev till Bergskollegium i jult 

1776 att alla som ville deltaga i subskription för medels insamlande 

:kull~. av s~a tsmeclel erh ålla 4 procents ränta å insatta pengar, doc!~ 
Icke oversttgan de sammanlagt 350.000 daler kopparmynt. Brukshet 

rarna unclerstödcie i synnerhet bygget, "vackra exempel af oegen

nytta och fosterlandsminne, hvilka uneler enahanda förhållanden i 

en sednare tid icke alltid funnit efterfölj el". Av enskilda tecknade~ 

108.500 r :dr specie och man bildade ett bolag, Strömsholms Kan al

och Slussverks bolag, som igångsatte arbetena i juli 1777. 

Uneler direkt ledning av U lfström såsom direktör och hu vuclsaL 

li ~·en med hj älp av straffångar fortsattes arbetet till 1782 års slut, 

da segelleelen kunde användas från Västanfors till Ramn~is, men 

nu var o~kså det tecknade kapitalet slut, varför ytterligare 54.25D 

r. :dr .speCie el~ er 50 procent av det förut inbetalda beloppet måste 

hllslqutas av mtressenterna, som i övrigt med i vissa fall fri mark

upplåtelse och andra förmåner understött företaget. 

Då ej heller dessa medel förslog till arbetets fullbordande fam1 

konung Gustaf III vid den invigningsresa, som han sommaren 178'7 

f.öretog utefter kanal en i hela dess då färdiga sträckning från Semla 

tJ!l 16 :e slu ssen vid Skans:n för gott att anvisa dels ur sin egen 

handkassa 13.000 r :dr spec1e, dels av statsmedel 27.000 r :dr sam 

ma mynt. Han skänkte även behövligt urymme för kanalen å Ström

holms Kung.~gårcls ägor. Intresset för kanalen var för övrigt så stort 

bland bruksagarna att flera hyttor och bruksanläggningar förf lytta 

des utan anspråk på ersättning när de låg i vägen för kanalens 

framdrag~nd~. Konungen gav en ligt tidens sed samtliga färdi g 1 

sh1ss~r sarsktlcla namn efter kungliga personer eller högt uppsatt< 

1:1an 1 nket: I~onung Gustaf III, Drottning Sophi a Magcl alena, H er

ti~ ~ar! av Soclermanlancl, Riksrådet Friherre Carl Sparre, Lancls

h~vcl:ng af Ugglas o s v . Enelast en sluss fick namn efter piatsen. 

nambgen num~~1er 6 Vestanfors. De gamla kungliga slussnamne11 

torde nu for lange seelan vara glömda. De båda slu ssarna i Ramnäs 

var en gång de djupaste i världen. 
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Det tog lång tid, inn an hela kanalen var klar. Krig och örlog 

och brist på pengar lade hinder i vägen och arbetet på kanalen låg 

nere i tre år. Först elen 16 oktober 1795 efter 18 å rs a rbete blev 

kanalen färdig och omfattade då 25 slussar. Kan alen kostade i slu t

ligt skick inte mindre än 257.000 rik sdaler specie. Vattenvägens 

breeld vid medelvattenstånd var å konstgjorda sträckor i medeltal 

omkring 8 m och den segelbara breelden i själva ån var 20 m. 

Var je konstgjord sträcka var vid sin övre ända förseeld med en 

sätt för kanalens a vsbngning. Slussarna låg tätast på sträckan 

Hallsta, Sörkvarn , Skansen och Trångfors. Här fanns inte mindre 

än åtta slussar. Slussarna var upp fö rda av huggen granit med bak

murar av sprängd sten och hade 18 fo ts (5,34 m ) bredd i port

öppn~ngen, s fots (1 ,48 m ) vattendjup på slusströskeln samt 58 a 
71 fots (17.2 a 21, 1 m) nyttig längd mellan sänkningsmuren och 

nedre portparet. Slussarna var all tså av ganska anspråkslösa dimen

sioner och tillät enel ast fa rtyg av högst 13,6 m längel över stäv och 

4,3 m bredel samt ett största djupgående av 1,35 m att passera ka

nalen, som dessutom på flera ställ en var överbyggd av fasta broar. 

Kanalskutorna eller "scbasarna'', som de benämndes, var i de flesta 

fall byggda av omkring kanalen boende arbetare och hade ett ldum

pigt och ur skeppsbyggnadssynpunkt icke särskilt tilltalande utseende. 

Enligt en 1700-tals handling lastade fartygen 120 till 150 skeppund 

bergsv ikt och var i allmänhet 40 till 42 fot långa på kölen, 13% a 
14 fot breda midskepps och 4% fot d j u p gående. De var däckade 

och riggade med tveHne sprisegel för sedela med fällmaster samt 

manövrerades av tre man. N edanstående teckning ger en föreställ

ning om "schasens" utseende. 

Varje skuta gjorde i medeltal 8 till 9 resor från Norrbärke till 

Strömsholm uneler seglationsperioden som i allmänhet varade 6 a 7 

månader. Då för varje resa i frakt kan förtjänas 50 R.cl. så synes 

åtminstone arbetet ej vara obelönat, hette det år 1797. E nligt en 

gammal uppgift t illföll 1/ 3 av elen int jänade frak ten fartygsägaren 

?ch resten tillföll de som förde fartyget. Några mell anhänder fanns 

mte på elen tiden, men i stä llet hade man tullavgifter att dras med. 

De skulle av läggas vid elen nära kanalen belägna Bergs tull i Ram

näs socken . F ör uppbärande av slussavgifterna var kontor inrättade 

vid Skansen, Virsbo och Fagersta. 
Strömsholms kanal "ett af de ärofullaste minnena af Gustaf elen 

Tredj es regering' ' enligt en beskrivning från 1860 hade vid sitt full-
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Bild s. 
"Schas" och kanals!ussarna. 

borda nde sto r hctyclelse för vårt lanel s ekonomi. Den unelerlättad e i 
hög grad expo rlen a v svenskt järn, som vid denna tid hade en du 
mine1·andc stä llning på vä rldsmarknaden. T början av 1700-talet sva
rade sålunda Sverige för 30- 40 % av världens stångjärnsproduk
tioP mot nu enelast cirka 0,7 %. 

Kanalt raf iken utvecklade sig till en börj an ti llfreclsställande. 1796 
fö rsta året efte r kan alens fullbordande, var kanalinkomstern a uppe i 
18.500 kronor. På kanalen fraktad es samma å r 1.789 ton stångj ärn 
och 2.700 ton tackjärn. År J 797 lär vattenvägen ha trafikerats av 
48 fa rtyg, som lastade omkring 23 a 25 ton. 

Redan vid denna tid förelåg planer på att från Smeclj ebacken oc't 
sjön Norra Barken utsträcka kanalen ti ll Grangärdes kyrka vid s jön 
B jörken, varigenom de kring denna sjö och sjön Vässman och i nä1 
beten därav belägna bruk, hyttor och gruvor, såsom Grängesbergs 
gruvf;i! t . skull e kunna sända si na frakter å kanalen. D;ir jämte va'· 
ifrågasatt att utstr;icka kanal en till den ej långt cbrifrån beb gn <J 
Gråciaforsen i Daliiiven och S iljan. varigenom förbindelsen me<' 
Falun och Österda larna skulle ha unclerbttats. En annan utvidg 
ni ngsp lan var att utefter en befintlig utgrening av vattendraget lech 
en kort kanalbit från sjön Åmänn ingen upp t ill sjön Snyten, där 
malm fra kter från de "outödelige lVIalm förråclern e" i N o r bergs gru · 
vor ansågs kunna på räknas. 12 till 16.000 skeppund förd es å rligeP 
7 mi ls landväg till Västerås f rån ?"-Jorberg. I brist på pengar blev 
dock dessa u tviclningsplaner uppskjutna så länge, att de ifrågasatt8 
kana lutviclninga rna. sl ut ligen ersattes med dels Smedjebackens, dels 
N or bergs j:irnväg, som hör til l de ~il d sta i landet. 

Et S t o r ce 1 /, , uurjadt or /i jvufatt rotder 

E.Dsfl 1-:oNGL. /II,<:;:rs H!igji Sr.!ig~ Herr 
FACS!lS f:reji1 l!a regering , Jam; futtbordad: 

wu!e7 Eofi. .~ J:o/;GL. nr-J:f::-S Ege;l, In 
l..wi!:t for doJ /?jha.1:i.'in:;, fom hår i rij:i-

pa_(ie c.a:rlerdtl,'dJ!:,he : :i. edl!tr.;ges jå1 

/(o,,·cL. M.-~s::J jWcr. 

Dn vit:r~ar, f><.; ad Pa~1 i~is•am krm åjlad
~.ornma ib!ar,r! tt folk, dt1 dm iift•as af den f6r

Jia Medbargam;;; N.Jd orh H6grJ Ejtnrl6me. 

EDER /{oli GL. JV!.4J .T hav i NtldeY 

behagat åtaga Sig nånnafle Su;relftn af R:·

hets jurjl'1 Upfoflrings - Verk , fl>r at ifråll 

bbrjan bereda Sig r1plyjte . trogrs~ cell ta>k-

f;:,mrr.e under(.1:arc. 

/,t en of de 'l"!nglingar, li'Jillw v.; !Ila det

ta oj/i attbara hågt~, våga;· i djl!pafle :m

lk-rd&fiigllct tillagua E01rn KaNaL. !JAf:J:T 

de:ta ofuiJI•owliga (61pk, dirdes EDER KoNG L 

lr!A::r Aller nr!digfl anfe orfl uptaga. 

JJ[r,/ djupafle rwder(/itlig nit har jag 

nåden framiiilida 

S':CO :R :M: A G T X GSX Z 

.&. r. L :E :R U _i_ D X G S 'I :E 

I<ONUNG, 
E D E R K O N G L. M A J : TS 

/.,/,I' "JJ trnt~c:.cflJ otb T.-~~.:er~$ u~~ w[.:• 
MAGt. US ~CllJ!'oSTR C!JI-

Bild 6. 
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Förordet i Magnus Schenströn;s "A/handling cm St römsholms Canal 
och Siusswärk". 
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Bild 7. 

Utdrag ur slussbyggmästare G. Norenius karta över Strömsholms kanal. 

År 1797 utgav Magnus Schenström en "Afhanclling om Ström ·

holms Can~ ] och Slu sswärk" ti llägnad Hans Maj :t Konungen. 

.. Schenstr?m behandlar i kapitel X de fö rdelar, som kanalen med

fort och nanmer bl a främst de lägre transportkostnaderna och cle 

~ag~verk:n, som sparas genom att forbönderna nu kan ägna sig mer 

a~ su:a garcl~r. Han framhåller också elen "Gödn ing som åtminstone 

eJ bllr qvarl_1 ggancle på landsvägen, de besök af krogar, som här _ 

genom. m~?v1kas och h v are~ t ofta en god del af forlönen qvarstad

nacle, JU ara en varkelig vmst för Åkern Äno·en P lante1·1'11aen oc'
1 B l .. . . ' b ' b j 

os (apsskotseln, eJ mmdre än för Bonden sje lf" . 

.. I _avhandlingen finns en vacker karta över kanalen och dess tänk! a 

forlangnmg till sjön Björken ritad av slussbyggmästare G. N oreniu ~ . 
Kartan v1sar också profiler av slussarna. 

Den nya kanalen . 

I~ke fullt femtio år efter kanalens fullbordande befann sio· eme -

lertJ~ denna första kanal i förfall bl a beroende på försum1~at uP

derhall. Det ~Isade sig även, att slussarna var illa byggda och kanalen 

hade aven pa f lera ställen fått olämp liga lägen. Det befarades t ill 

och med avbrott i trafiken. På sina ställen hade segeldjupet i kana

len minskats ända till 0,75 m (2,5 fot). På statens bekostnad verk-
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(lides därför en unelersökning på begäran av kanalbolaget Upp

~1~aaet anförtroddes till överstelöjtnant J. Edström, som i sitt år 

]833 angivna bct~inkande kom till resu ltatet, att en ombyggnad skulle 

kosta 1,3 miljoner Rdr Bko._ För att rädda anlä~·gnin~en måste staten 

ånyo träda em:ll an och enligt ~eslut av 1841 ars nksdag ~!mlle ett 

bidrag av 1.12J.000 kronor utga ttl l det bolag, som verkstalide ka

nalombyggnaclen. 
På grund l1ärav bi ldades främst genom kraftigt ingripande av 

äaaren av Ramnäs bruk, friherre V. F. Tersmeclen, Strömsholms 

Nya kanalbolag 1842, med ett aktiekapital av 323.400 kronor, som 

inlöste det gam la bolagets aktier och åtog sig att fu llborda kanal

ombyggnaden inom 15 år enligt den uppgjorda plane:1, vilkcto inneb~r 

att elen gamla kanalen under byggnadstiden skulle v1dmaktballas for 

trafik. Bland annat föreslogs, att vattenvägen på avsevärda sträckor, 

exempelvis på elen omkring 12,4 km långa sträckan mellan Mälaren 

och Skansen skulle förläggas vid sidan om det naturliga vattendraget. 

De bestämmande slussarna utbyttes nu mot s k halvslussar med 

endast ett portpar och en där framför anbringad sätt, allt i akt 

och mening att möjliggöra anläggningens fullbordande med tillgäng

liga medel. Slussarnas antal blev liksom vid elen gamla kanalen 25, 

och sänkningen uppgår vid några av dessa ända till 7 a 8 meter, 

vilket var betydligt mer än som då var brukligt. 

Slussarna skulle få en hingel av 70 fot (20,78 m ) och en bredel 

av 18 fot ( 5,34 m). De konstgjorda sträckorna skulle få ett minsta 

vattendjup av 6 fot ( 1,78 m) samt en bottenbredel i sprängd kanal 

av 20 fot (5,94 m ) och i grävd kanal av 15 fot (4,45 m ) . Vatten

djupet på slusströsklarna skulle vara minst 5 fot ( 1,48 m ) . 

Enligt gammal svensk lag var allmogen skyldig att med dagsver

ken, körslor och annan hjälp bygga "konungens hus", som det heter, 

varunder farleeler och allt annat, som kunde lända landet i dess 

helh et till nytta, även inbegreps. Seclan det av Karl XI skapade 

indelningsverket upplösts, överflyttades nämnda skyldighet på lan dets 

krigsmakt . Med tillämpning härav togs arbetskommenderingar i an

språk vid byggande av Trollhätte-, Göta-, Hjälmare-, Eskilstuna,

och Väclclö kanalerna m f l. Strömsholms kanal kom ä ven i åtnj u

tancle d ära v. 
Uneler ledning av överstelöjtnant Edström började kanalombygg

naden 1842 vid Uddnäs med hjälp av 43 arbetare och 111 man 

från Västmanlands regemente. R edan efter fullbordandet av den förs-
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!a sluss"n hade kostnaderna Överskridi t de beriiknacle med icke min e[_ 
re an 9J procen t. 

Ti ll följd härav ansåg sig kanalelirekti onen nödsakad att anm il 
förhåll andet för K. iVJaj :t och gjorde samtidigt framställning c, 11~ 
att sak kunniga måtte få granska tillståndet och inkomma med nvt~ 
ombyggnads förslag. Till detta arbetes utförande tillsattes ma jo1-e1 
D. \V. Lil.! ~h öö k , som i början av 1850-talet hade ett nytt bygg;1ad s~ 
prog:·am 1arcl1gt . . [ motsats till elen E dströmska planen gick detta 
ut pa . att man v1d ombyggnaden i möjligaste mån skull e följ a den 
gam l2. kanalens sträckning och härigenom beräknades kostnaclem a 
ku nna n ~irma sig de ursprung ligen beräkn ade. 

Som ledare för kanalombyggnaden antogs på hösten 1846 kap; en 
l_: a v K leen vid Jngeniörskåren. H ;:ms första uppgift blev att ÖV•T
lagga med kanaldirektionen om den bekymmersamma ek onomi ~ 1 -:a 
stä llningen. D et visade sig snart även att elen beräknade arbetstiden 
fö r kana lens ombyggnad måste förlängas till 1859 års slut. Un de r 
K leens ledning pågick seelan ombyggnad sarbetet en följd av år s[t 
lii nge å rsticlen det medgav och 1854 var över 8 mil a~ kan al orh 
hrlecl färdiga. Därmed var då ännu icke el en naturliga segell eden 
på samma l~ingcl upprensad . U neler sommaren 1856 f u Il bordades de 
18 :el e slussa rn a och i maj 1858 började arbetet med elen enda åtc r
stående kanaldelen förbi Strömsholm. T ill föl jd av oförutsedela hin
der såsom en på hösten 1859 bland arbetare utbruten koleraepidem i 
b mcle kanalen icke fullbordas för trafik på denna st räcka förr in 
elen 16 juni 1860. 

Så var elen sto ra kanalombyggnaden äntli gen efter 18 års a rl)l te 
fu llborcbd. Den uppvisade trots många motigheter ett vackert ;,r
he tsresultat, uppnått genom outtrött liga bemödanden, uneler den si ;, a 
ticlen både dag o~h natt , av så v~-~ befäl som a rbeta re. O mbyggnaclc n 
tog preos l1ka lang ttd som S]alva kanalbyggnaclen, v ilk et främ ~ t 
berodde på att t ra fiken icke fick avstängas under arbetets gång. 

Arbetsstyrkan utgjordes av dels privata arbeta re i första hand ;Jr
hets lösa . dels so ldater fr~m indelta regementena , dels clisciplinso lcla ic r 
eller s k kronoarbetskarlar. och ordningen bland dem uppriitthöll s 
p?. fu ll t militäriskt sätt genom härfö r uneler hela byggnadsticlen kom
mencleracle. särski lda bevakningsofficerare. Morgnar och aftnar hölls 
korum ; arbetarna vo ro inhysta i kaserner samt utsp isades på sä tt. 
som brukligt . var vid armens regementen och kå rer. En ligt den 
t;clens sed be1vracles av dessa a rbetare begångna fö rseelser på ert 
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sätt, som num era anses alltför radikalt . men som pit_ den tiden an
·o·s nödvändigt och nkt1gt. eller medelst prygel och annu tmn s v tcl 5~~1a]en som minne i behåll en diirvid använd ka rbas. på vars hancl 

~,ac· skrivits: ''Lag och rätt vid Strömsholms kana ls ombyggnad". 
a"'Enligt i kanalens arkiv befintliga hand linga1· uppgi ck a1wiinch 

dagsverken till fö lj ande : 

Kommenderingar u r a rmcn ..... . . . 
Disciplinkompaniet 

198.482 dagsverken 
553.7 11 
861.269 Privata arbetare ... . .... . ....... . . -------------------------

Summa 1.613.463 dagsverken 

Ombyggnaden kostade omkring 1.869.000 rikselaler hanco. vartill 
kronan bidragit med 900.000. 

I två motioner vid 1844/ 1845 års rik sdag yrkades dels att medel 
måtte anvi sas för unelersökning och kostnadsberäkn ing av valten
vägens ]edanclc från Trångfors vid Kolbäcksån, 1. 5 km norr om 
Skanssjön, till V~isterås dels att anslag måtte lämnas för unelersök
ning rö rande vattenvägens dragande från Trångfors till Köpi ng. 
Motionerna avslogs dock. V id 1850/ 1851 motionerades ånyo om des
sa proj ekt och framhöll s bl a förde len cb rav i samband med en 
Sala kanal. 

Kaualin·vigningcn. 

Tidigt på morgonen den 5 juli 1860 gick Carl X\- jäm:e .svit 
och representanter för kanalbolaget i Stockholm ombord pa ang
fartyget ..-/ros för att färdas till Strömsholm för att inviga kanalen. 
För sjä lva kanalresan hade från Stockholm förhyrts två. [m~s_l~1pa1: 
Svalan och F al k en, vilka en dag före .rlJ·os skull e ha m t ra t t at 1 
Strömsholm för att provresa kanalen. I\ u bar det sig likvill icke 
bättre än att ett veritabelt höstoväder utbröt just då . så att c\e 
båda slupa rna icke vågade sig över Mälarens bägge sista fjiirclar. 
utan måste läo·o·a sibo· i sk)'Clcl vid Hesslebyholm ett hel t dygn. cla;-hb 

de upphanns av .rlros, som tog dem på släp. _ . .. 
Efter en moltagningsceremoni v id Strömsholm steg Ca rl X\ dar

efter ombord på ångslupen Svalan och så började in v i gningsres~n 
Över siön Freden upp ti ll elen egentliga kan alen, cb r konungen v1d 
först2.. slussen steg- i land för alt åhöra ett längre anförande av 
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kanal~irektionen~- o~·cl förande, friherre Tersmed en, om ombyggna

dens ±m·lopp. Daretter gick man åter ombord på åno·sluparna "CI 
. l o Il - "' 1 

sent oms1c er nac c es Skansen, clär Carl :."( \. in tog miclclag uneler !.tf-

fe l musik i ett större tält. 

På grund av elen försenade ankomslen till Strömsholm var å11 ,._ 

sluparnas befälhavare fullkomligt obekanta med kanalleden, och • ~ l 
råga på a 11 t b a el e lotsa rna el är tidigare enelast fört segelfartyg 1 •ch 

var alldeles okunniga i sluparnas manövrering. Fiirden uppför ],a_ 

nalcn till Skansen avlöpte cbrför icke hell er utan missöden och ftir

seningar, vilket ju precis icke hör ihop med en inv ignino·sresa. fu 
längre flottiljen kom uppför kanalen desto bättre gick cle~ emell ,·T

tJcl, med _navigeringen och på nedresan klarade man sig riktigt ga
lan c, berattas det. 

Efter Övernattn ing i Ramn~is fortsattes invigningsresan däri h.tn 

kl 8 elen 6 juli med de båda ångs luparna uneler ett alltj ämt lika 
111i se rabelt viiclei'. Ankomsten till resans ändpunkt, Smecijebackr- 11 , 

agcle rum samma clag. Tidigt påföljande morgon anträddes återres;m 

o~h ko?ung:_en steg _?m bord på ångslupen Fal hen, som visat sig st; ra 
battre 1 strommen an Svalan, med vilken majeshitet gjort uppresan . 

De förs ta ångbåtarna på hanalc11. 

I Svensk Sjöfartstidning 1933 och 1934 fi nns en artikelserie om 

Strömsholm s kanal, som framför allt behandlar den regu ljära ti 'l 

fiken. 

V ie! ticl en för kanalombyggnadens fullbordande trodde man att 

kana ltrafiken skulle få ett betydande uppsving genom elen nu öpp

nade möjl igheten att begagna ångfartyg på linjen. Ombyggnadsar
betets ledare, kapten K leen, utta lade även år 1860, att en kom

mande tra f ikökning icke sku ll e kunna undvara en ordnad och re

guljär ångbogsering. Fördelarna därmed skulle icke enbart bli stö rre 

b ast ighet utan som ett betydelsefullt moment framhö ll s även den 

nära nog på timmen bestämbara tid. varmed varutransporterna skul

le kunna verkställas. Genom direkta förbindelser utan omlastniJJO' 

beräknades dessutom transportkostnaderna kunna neclbrino·as ti ll h :ti~ 
va det dåvarande priset. Även i fråga om persona l trafike~ fö ru tsågs 

ett betydande uppsving. Det visade sig också snart att man ick ~ 
räknat fel : elen livligaste perioden i kanaltrafikens historia var fö re
stående. 
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Ticlen närmast efter kanalombyggnadens f u llbmclancle 1860 be

drevs trafiken på densamma liksom förr utesl utande med segelfar

tyg, emedan .. än_nu icke något av. de för kanal en _planerade ån~_far

tygen var fard1gt. De seglande ]Cikterna - tyclhgen anande tore

stående konkurrens - bör j a de emellertid nu utsträcka sina resor, 

vilka tidigare huvudsakligen varit begränsade till kanalen. Från 

Stockholm ber~ittas att på Riddarfjärden därstädes den 28 juli 1861 
uppenbarade sig tvenne farkoster av ovanlig form och tackling, som 

väckte all mänt uppseende, när de för fulla segel styrde in mot sta

elen. Det var två från Smccljebacken med stångjärn kommande jak

te;· . troligen dc första som lastat direkt på Stockholm, uppges det. 

Vid samma tidpunkt hade Bergsunds verkstad just lagt sista han 

den vid dc tvenne första ångfartygen för kanalen, två systerfartyg 

bärande varvets nybyggnaclsnr 33- 34 och beställda av Smedjebac

kens Val sverksbolag. Skroven, byggda av trä j)å järnspant vid Lång

holmsvarvet, var pråmliknancle, 70 fot långa och lastade varelera 

1.000 centner järn. Fartygen hade fått namnen Smedjebachen nr 1 

och Smedjebacl?en nr 2 samt var förseelda med Bergsunds ångma

skiner om 10 hkr, som gav en fart av 6 knop. De båda fartygen 

var främst avseelda att för undvikande av upplags-, om lastnings- och 

vågkostnader vicl. Strömsholm för Valsverksbolagets r~ikn ing f rakta 

järn och kol mell an Smeclj ebacken och Stockholm. De var även 

fö rsedda med t re passagerarhytter på däck. 

Det var en stor dag för Smecljebacken när det ena av de båda 

systerfartygen den 30 juli 1861 anlände elit för för sta gången. En 

mängel människor strömmade till för att se elen hingc väntade ång

båten, och man kände li tet var på sig hur viktig händelsen var för 

orten, som numera utan omlastning fått direkt förbinde lse med hu

vudstaden. På denna sin första resa hade fartyget en last av 200 
tunnor stenkol. 

"Smecl jebackarna" var som nyss n~imnts egentligen avsedela för 

massgocl ~tran sporter . Snart började emellertid de båda fa rtygen fi

gl1l·era i tidningarn as ångbåtsannonser, vari omtalades att de även 

medtog passagerare och lättare fraktgods. 
Det dröjde icke många år förrän den fö rsta passagerarebåten up

penbarade sig på kanalen. Den hette Dalarne och var byggd vid 

Bergsun d på beställning av ett bolag i Smedjebacken som "propell er

järnångfartyg'' för en kostnad av 26.000 Rdr rmt. Fartyget gjo rde 

sin besiktnings- och provresa på Mälaren elen 22 sept 1863 och hade 
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Bild 8. 

Srr;edjebacken f på 1890-talet. Nordiska Museets samlingar. 

liksom s ina två fö regångare en ganska m inimal maskinstyrka. 15 b l r. 

med vilken dock uppnå dd es en fart av 8 knop . Restau ration fan 1s 

ombord och om kring 90 passagera re f ick medföras. 

Påfölj ande sommar, 1864, hade kapten Carlsun d vid Mota la verk

stad sin första passagerareångbåt för Strömsholms kana l fil nll.!·. 

och el en var otvivelaktigt ett strå vassare än Dalarne. Den nYa btttt n. 

som fick namn et Nm·bcry var beställd av samma boJa,,. s~m äv,Je 
D 1 r "" ·' 

_a arn c. \..apten Carlsun d hade vid byggandet av Xm·bc r.r; särsk i! 

vmn~g: SJg: _om att tdl varataga det begr ~in sade utrymmet ett fa rt ·g 

av 6-"J t ots langel och 16 fots bredel erbjudeL :för ern{;cndet av dc t· 

ta syfte Y:ll· bl ;:t fa rtygets ångmaskin - den hade "hela" 20 h :i ~t · 
tars kraft - placerad på si cl an i ett hörn av maskinrummet och i l

tog claJ:tgenom så li ten p lats att maskin- och pannrum samt ti'Cll ' t · 

masbnisthytle r enelast upptog J 2 fot av fa rtygets liingcl . Hä rigen mn 
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hade även blivi t plats fö r ett lastrum av 600 kb fo ts rymd samt t re 

salonger och icke mindre än 22 ko jplatser utom kaptenens hytt och 

besättningsrum. Men så beskrevs fartyget också på följande entu

siasti ska sätt av en samtida, "varj e vinkel och vrå är upptagen för 

sitt särskilda ändamål och det hela är ett litet snilleverk i sitt slag". 

Att Carlsund presterat ett gott arbete behöver för övrigt icke be

tvivlas, ty Norberg blev en av de båtar, som längst f ick stanna i 
kanaltrafiken. Med sina 9 knops fa rt var den snabbaste båten på 

t raden. Det va r goda ticler på 1860-talet för inrikess jöfarten och icke 

minst för Smecl jebacksbåtarna, som vanligen hade gods i överflöd. 

U neler 1865 passerades Strömsholm s kanal av 2.208 ångfartyg och 

seglare, vilka bl a fraktat närmare 1.000.000 centner järn och malm 

samt över 180.000 kb fo t stenkol. Härti ll kom 4.888 passagera re och 

kanaltrafiken . 
Den 10 juni 1865 kom till Stockholm åter två nya vid }.IIotala 

verkstad byggda lika lastfartyg fö r kanaltraf iken. De väckte särskil t 

uppseende på grund av att vid deras byggande använts järn i en 

elittills okänd utsträckning. Enelast takbeklädnaden i de bägge hyt

terna förut samt fartygets master var av t rä . De båda systerfarty

gen hade fått namnen Pius och S trömsholms kanal och var byggda 

fö r enskilda bolags räkning i respektive N orberg och Smedj eGacken. 

Utrustade med högt rycksångmaskiner om 15 hkr, gjorde de 6lf2. a 7 
knops fart , lastdrygheten var 1.200 centn er . 

1870-talets nya !w nalånga re. 

Som ett talande bevis för den alltjäm t ökande traf iken på Ströms

holms kanal kan nämnas, att år 1872 icke mindre än fem nya ång

fartyg var uneler byggnad för kanalfarten. Fö rst fä rdigt blev ett 

för brukspatron N . G. H ero, Smecl jebacken, i Söderbärke byggt 27 

tons fa rtyg av ek och furu med 10 hk!· ångmaskin som fick namnet 

Nils . De andra nya fartygen hette Jakob, D alpilen, Fagersta och 

H allstahan u nar samt sattes i tra fi k uneler 1873 å rs lopp. 

Jämsides med ångbåtst raf iken på kanalen utvecklade sig så små

ningom även en betydande pråmtraf ik. Det gick visse rligen icke utan 

svårigheter i bör j an på g rund a v de bogserande fartygens ringa 

maskinstyrka, men denna gren av t rafiken ökade dock ganska snabbt 

och ett flerta l av de fö ru t seglande jakte rna och "schasa rn a" blev 

på gamla dagar avtac kl ade och f ick tjzin stgöra som p råmar. 
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Bild 9. 

Bogserbåten R ex. Nerdiska Mu seets samlingar. 

Pråmarna var 18.9 m !;'inga över stiiv men 20,2 m med rod ret . l c 
l1ade en breeld av 5,3 m och lastade 70 till 72 ton . De rederi er, sm1 1 

ombesörjde kanalfarten vid sekelskiftet förfogad e över mer än ]( 11 
pråmar. A ntalet bogserlJåta r väx lade a ll t eft e1· ti llg~mgen på f rak tL r 
V id sekelskiftet var samtid igt 6-8 i verksamh et. De bogse rade V:t iJ
ligen. 3 ti ll 4 pråmar men någon gång 6 ell er f lera i ett s läp. 

l slu tet av 1890-ta let börj ade en nedgång i kanaltrafik en göra s.;
giill ancl e. O msättningen min skade seel an å r från år. Av kana lbol -
gets riikenskaper finn er man alt ångfa rtygen år 1895 gjorde 1.2( l 
(762 ) resor på kanalen med en samman lagd last av 28.3 33 ( 14.93-t l 
ton och segelfartygen 775 (356) resor med 23.637 ( 10.858) ton san 1t 
p råmfartygen 1.837 ( 1.355 ) reso r med last . S iffrorna inom parentl' 
a vse r motsvarande uppgifte r för å r 1906 och visa hur kanalfarten 
min skats unel er dessa å r, varigenom :iven kana l- och slussavgiftenn 
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för fa rtyg nedgick f rån .85.864 kr ti ll 36.830 l~ r e llet~ ~1 ed_42,9 p:·o-
ent. O rsaken t11l nedgangen unde r en t1d da samtid1gt mdustnen 

c tveckl ades ganska avsevärt var den til ltagande järnvägstrafiken, 
uom drog åt sig så gott som all persontrafik och en stor del av 
~ raktgodset E n särd eles svår konkurrent blev Stockholm- Västerås 
- Bergslagens järnväg, som fö lj er kanalen vidare därifrån till Smed
. ebacken och ] .uclvika. Järnvägen F rövi- K rylbo, som korsar Ströms
l1olms kanal vicl Västanfors, bidrog även till att avsev ärt min ska 
kanal fart en. 

Då de dåliga t iderna började kunde kanalbolaget icke lämna nå
gon större utdelning. 1897- 1899 var el en v isse rligen 6,66 procent men 
år 1900 sjönk den t ill 5 procent och 1901- 1903 samt 1905 läm
nades ingen utdelning. Kanalbolaget såg till slut ingen annan råd 
än att vända sig t ill K. Maj :t med begäran om. statens Övertagande 
av kanalen. Detta skedde år 1906, då el en erbjöds staten för 408.400 
kr. Väg- och vattenbyggnad ssty relsen fö rordade inlösningen men 
statsutskottet var mera betänksamt och f ramh öll att kanalens för
värvande sk u Il e bli en för staten fö rlu stbringande a ffär. I utskottets 
år 1908 avgivna utl ~ttand e hetonades det visserligen att även om 
trafikleel en all tjämt, om än ej på långt när i samma grad som förr, 
är a v betydelse för industri en i de trakter den genomgår, synes el en
samma dock icke numera vara av så sto r v ikt för det allm ~i nn a att 
sta ten bör triida emellan för kanaldri fte ns uppehållande. U tskottets 
avs lag på kanalbolagets framställn ing blev sedermera iiven riksela
gens beslu t. 

Om än passagerar- och styckegoclstra fi ken var i av tagande fa nn s 
det likvä l ännu en hel del att f rakta. Detta föran ledde Transpo rt
bolaget a tt å r 1906 i kanaltrafiken in sä tta t re nybyggda far tyg 
Barbro, Stiy och To m tc-Jliatts . 

År 1927 så ld e Transportbolaget de sista i reguljär tra f ik .på ka
nalen gående fartygen. Strömsholms !w n al (ex Barbro), S tig och 
T om te-Jli att s t i Il A R Nyman & Schultz, som för ändamålet bildade 
dotterbo lao et Traf ik AR Ström sholms Kanal och omdöpte Tomle-:o. 
ilfatts till Hallstali alllm ar, Stig ti ll S mcdjcbachen och passagerarfar-
tyget S trÖJ11 sliol111s }( ana l till S trömsli olm. Efter någon tid förviit-
Vacle bolaget iiven det vid Löfholmsva rvet år 1926 byggda träfar
tyget Stor-}(!as, vi lket fick namnet Fagers ta samt Klas byggt av 
ek och furu i J~ a ll sta år 1923. På g rund av el en ti lltagande landväga 
konkurrensen kunde de fe m fartygen likväl icke beredas ful l syssel-
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Bild 10. 

P!US Skansens sluss. Foto A. Swinhufvud. 

sättni ng på kanalen under de senare å ren . 1932 var endast Ström ,_ 

hoim och F agersta i trafik och 1932 låg hela flottan upplagd. S · 

na re under året såldes de fem fa rtygen åt skilda håll och därnw · l 

sattes p nkt i den 72-å riga reguljära kanalångbåtslinjens hi storia -

åtm instone för trafikens bedrivande i hävdvunnen form , bör det 

J<ansk e ti ll äggas, ty i slutet av 1932 gjorde en skeppare L. E . Dal l 

f rån Ridö ett försök att med sit t ägandes trämotorfartyg ltiinau dra 

å teruppta styckegodst raf iken på kanalen. 
V id Surahammars bruk fa nns inget utskänkningsställe och gäs · 

givaregården i det n ~i rbclägna Ståltorp fick bara servera resand(' 

Enk laste sättet att få öl och sprit var därför att gå ombord på C1 

](analbåt vid slussen och följ a med t ex till Hali stahammar vareftL·r 

man gick t ill baka. 
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År 1922 avlämnade K Kanalkommissionen ett betänkande (SOU 

1923 :l! ) angående utbyggnad av elen nuvarande kanalen samt ny

byggnad av en fortsä ttningsled från Smedj ebacken ti ll L~d vika me_d 

3 0 resp 4,0 m djupgående. Utbyggnaden av kanalen beraknades bl

d;·ac'a ti ll en ökad malmexport från mellersta Sveriges bergslager 

och, till ett bättre utnyttjande av de betydande naturtillgångarna i 

trakterna k ri ng kanalen. 

Ombyggnad av Strömsholms kanal och nybyggnad 
av dess fortsättn ingsleele r ( 1924 å rs priser ) . 

Kos tn:!de r i miljon er kronor fö r 

sträcka 
djup 

4,0 m 

l 

l Mälaren-Smedjebacken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22,30 

Smedjebacken-Gårdlån gen ........ ... .. . ...... 5,70 

l Gårdlången- Väsman . . .. . . .. . . . . . . .. .. . . .... 3,20 

Summa miljoner kronor 31,20 l 

djup 
5,2 m 

25,25 
6,15 
3,65 

35,05 

Seclan 1930-talet har kanaltrafiken sbncligt minskats , och nytto 

trafiken på kanal en iir num era mycket begränsad , el en har uncle!· 

senare å r huvudsakligen omfattat timmertransporter. För närings

livet har kana len sålunda förlorat nästan all betydelse, och åJ·sin 

komsterna av kanaldriften har nedgått till mycket små belopp. j\nnu 

på 1930-ta let hade man sto ra utvidgningsprojekt uppe, och vissa ar

beten företogs ocks[t uneler depressionsperioden genom AK-i niti ativ. 

Man hade då planer på att göra el en natursköna kana len känd som 

turistlecl . Strömsholms kanal är ju vå r längsta vattenväg näst Göta 

kanal och slingrar sig vackert genom lummig grönska och ga mla 

bruksbygder. Den bjuder på såväl fage r Mälarnatur som mera vild 

bergslagsnatur längst i norr. Kana lfärden är sommartid en pasto ral

svit förbi gröna ~ingar och naturskön bergslagsbygd . 
I nom parentes kan nämnas att 1955 gick flottans land stignings

båtar upp för kanalen t ill Dalamanövern. 
195~- begärde kanalbolaget hos regeringen att få av lysa kana len 

som a llm~in farled sedan bolagets reviso rer f ramh ållit, att det inne-
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Bild 11. 

Kolbäck 1910. Foto: A. Swinhuf-":md. 

bar kapitalförstö1·inu- att fortsiitta driften. På o-runcl hiirav medtl 0 ~ 

lacl e Kommersko llegium i skrivelse till K. 1\Iaj :t, att ämbetsverk·, 
icke motsatte sig- Strömsholms Nya Kana lbolag-s frams tiilln ing o• 1 

avlysning av kanalen som all miin far led fram till Strömsh ol ms ham1•. 
Fortsatt k;:~n a l rörelse torde icke kunna finansieras på annat si; ' 
~in att kanalbolagets kapital tas i anspråk. skrev kol legium. 

Kommun erna, som kana len fl yter igenom, lovade 1956 att sab 1 

200.000 för en räddningsakti on för kanalen och lika mycket viii 
taclcs frå n industrih åll för att bevara den traditionsr ika kana len fi 
kulturhistoriens skull. Surahammars bruk, Avesta J ernverk, Bull
fab riken och l hll stahamma rs bruk är de friimsta intressenterna i 
kanalbolaget S lussporta rna som är av trä är nu starkt angripna av 
röta. Nya portar av järn och betong måste därför byggas om ka nak •' 
skall bestå. De beräknade kostnaderna för repa ration av slusspor-
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rna syntes överhuvudtaget icke kunn a rymmas inom bolagets nu
taarande ekonomi ska r um. _[ maj 1956 studerad e lanelshövding Ragn ar 
~asparsson och ett 20-tal kommunalmän kanaler uneler ~n tl~e ti n_:--
111ars tid mellan Strömsholm och H all stabammar med Vasteras Lo-

g01·cn. . . . - o - •• : Det skull e kosta Ci rka 1,2 mil J, va rav 600.000 maste anskattas 
enom statsbidrag ell er annan subvention för at t behålla kanalen 

gom turi stlecl. Det kan dock knappast bli någon lukrativ affä1· att s o •• 

ordna regelbun dna turi sttu rer med snabbgående motorbatar. J-\ven 

0111 
t11 ri sttra fiken på kanalen i och för sig ej kan bli lönsam så kan 

dock en ökad turi sm vara ur ekonomisk synpunkt fördelaktig för 
Jandet och elen bygel. som beröres. Kanalens öde hänger nu främst 
samman med den nya motorvi1gen. Närmast gäller frågan segelfr i 
höjd över bron vid Särstafors 

Den 11 mars 1960 kuncl e man i Dagens Nyl1eter se nedans tående 
bild ocb vers: 

Om viigingen jören icke är alldeles galen 
så låter han bli att korka igen kanalen. 
Kanalen är ljuvlig, kan<tlen är underbar. 
en kostbar kl enod blir kanal en i kommande daL 
Om v;igingenjören har sinne för realiteter 
så höjer han bron vid Särstafors någon meler. 
T-fan ser till att han icke kanalen i otid förstör. 
annars är han i sanning en obrnplig vägingenjör. 
Tv om t rett i o år ell er redan om t io kanhänci a 
ä1~ trafiken förskr ~ick lig och bilåkargbdjen till ända. 
T~ink. då blir kanalerna roli ga, glada och bra. 
J a, då bl ir de förgi itna kanal erna sköna att ha. 

Ja, det ~ir inte a ll s så otroligt att småkanal erna kommer att upp
leva en renässans. På en kana!f;i rd med t ex en motortorbåt upp
lever man naturen på ett mera omedelbart sätt än i en hickt bil och kan 
liksom snigeln ha sitt hus med sig utan att behöva ha en särskild 
trai ler efter. 

Motorvägen hade projekterats med en bro med endast 1,5 m f_ri 
höjd, vilken skull e ha korkat igen kanalen nära dess utlopp Vtd 
Mälaren. En höjning till 2,5 m fri höjd som första steg och 4,0 
tn vid fram tida trafik är önskvä rd. H andelsdepartementet under 
vilket ärendet sorterar, förklarade sig intresserad av en sådan lös-
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Bild 12. 

ning och mera noggranna kostnadsberäkningar genom vägförval1· 
n ingen visade, att det skull e innebära en merinvestering av 350.0 O 
vid motorvägens byggande och ytterligare 1,17 milj vid en evev
tuellt framtida om läggning av kana lfåran. Kanalbolaget yrkar att 
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Strömsholms kanal 

Bild 13. 

Strömsholms kanal enligt Svensk Lots. 
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om fri höjd av 2.5 m medgives vid Sörs tafors, nu gi llande 5.5 ·n 

fö r kanal en i Övrigt ej må minskas ti ll mindre än 4,0 m. 

Strömsholms kana l AB har i skrivelse i januari 1961, som \ 
1
a 

länsstyrelsen ska ll gå till handelsdepartementet meddelat att bolag -: t 

å terkall ar sin ståndpunkt från 1954 om att kanalen borde avl y~ : 1 s 
som a ll miin far led. A nledningen är bl a det positiva intJ·esse S<> n 

de stora inclu striali seracle kommunerna intill kanalen med Fager~t< L 
i spetsen visat. 

Styrelsen har för avsikt att komma med förnyad framställn i1..: 

om att få ta i anspdtk belopp ur bolagets reparationsfond sa1 ll 

anhå ll a om statsbidrag för kanalens uppru stning. Kan statshicl r:·~
ej erh å ll as bör beslut om kanalens nedläggning förbindas med s: -

dan2. villkor att ett återupptagande av kanal traf iken för f ramtid,· n 

ej omöj liggöres och från ett nedbggningsbeslut bör i sådant i , l 

unelantas sträckningen inom Fagersta stad. 

Som svar på frågan. varför så stora ansträngningar gö ras att l 

var2. kana len, må hänvisas ti ll vad mekanikus anförde i anslutn it ~
ti ll. om byggn aden 1860. 

''Fu llänclancl et av ett för land et så viktigt företag tord e fört j ä ' L 

uppmärksamhet även i dagar då det allm~inna intresset synes u1 ·

slutand e vara fäs tat vid järnvägar med snart sagt glömska av : <~ t 

vårt land äger ett annat icke mindre viktigt förb inclelsemecle l i s i1 L 

mångfaldiga vattendrag och deras sammanbindning med varanc!J . 

De båda systemerna utesluta emellertid icke varand ra de snara ,. 

hetinga varandra i ett land av så vid utsträckning som Sverige o• 1 

vars proclukter till sin största del obestrid ligen mera iiro ägnade a t 

frambäras till a vsättningsortcrna på vattn et ii n på järnvägen. l\ IL Il 

vi behöva dem båda enär en och var av dem betjäna in dustrie -L 

Enelast kortsyntheten eller ens idigheten som icke förmår omfa t:a 

mer ~i n ett föremål i sänder skall kunna råka på elen villomeningli l 

att vi numera enelast bör hyl la det ena av dessa systemer med det 

andras tillbakasättande. Det hade utan tvi vel för landet varit ny

tigast om vi från längre ticler tillbaka med kraft och ihä rdigh d 

fu llbordat våra vattenkommunikationer där ännu s-å mycket återst[ r· 
ofulländat". 

I dessa dagar som präglas av produktionsökning och omställn i n~· 

inför väntad större europamarknad ä r det, eftersom större clelc•l 

av utrikesgodset transporteras på köl , naturligt att man ser till även 

vattenvägarna. A ll rahelst som sjötranspo rter är det utan tvekan bi!-
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Bi ld 14. 

SlussidylL från Semla strax norr om F ag ers ta. 

F o to: Erik Liljeroth i bildverket Västmanland, A llhem s Förlag 19 57· 
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ligaste t ransportsättet för ma ssagods och industri erna vid K olbäcks. 
ån alstrar sådant gods. 

2\1ot bakgrunden av detta torde det va ra välbetänkt att betrah a 
landtransporter såväl på landsviig som järnväg å ena siclan o.:h 
sjötransporter å andra såsom komplement till varandra för inrikes
transpo rter och så ledes ur såvä l handels- som kommunikation 

111
_ 

t resse utföra bron så att elen medger upprustning ~iven av denna 
vattenväg. 

Skul le el en väntade nyttotra f iken icke komma till stånd är c! t 

dock att hoppas, att kanalen kan bibehållas trafikdug lig. Kan al 'n 
ii r ett enastående ku lturminn esmärke Över en remarkabel industriell 
utveck lingsepok, som grundlagt vä lståndet i Kolbäcksdalen och de 
hundraåriga stenmurarna minner om f ramstående vattenbyggnads
konst och u tgör tillika kommunikationshistoria . Till ski llnad f r.m 
många andra eller rent av de f lesta minnesmärken, skull e elen h m
na visa liv och funktion genom f r itids- och rekreationstraf ik. 

Sa!a hanal. 

Gruvdriften vid Sala si lv ergruva "det förnämsta Clenodium srm1 
J-lans Maj :t och Riket hade att lita till "fordrade en riklig tillgång 
på vatten, ti ll en bör j an för bokning och vaskning, senare också 
för uppfordring. M en Sa labygclen saknade sjöar. Sagån rinner upp 
~a ra någon mil norr om Sala, och dess kä llor är mossar och myr; r. 
Utom Sagån, som rinner ganska långt från gruvan, fann s bara (' 11 

liten bäck, som passerade de nuvarande Ekebyclammarna inne i st.t
clen. 

Gustaf \ iVasa lät redan i slu tet på 1520-talet dämma upp den na 
bäck vid dess utflöde ur en stor mosse, varigenom ett va ttenm aga
sin skapades av de forna sankmarkerna. Det är el en nuva rand e Lå n ~·
forsen, vid vars utlopp smiiltverk anlades. För att säkra vatte,l
t illgå ngen tillkom på 1540-talet två nya stora indämningar, O lof J oq s 
damm och S ilvköparen, utefter riksvägen norrut f rån Sa la. 

Men kungen var ändå inte nöjd . Han lät också dämma upp Sag,~n 
inv id nuvarande Sala sockens kyrka. En stor indämning, Sa laclam n, 
hi ldacles. Där lät han i mitten av 1540- talet bygga ett fö r sin t1d 
mode rn t kross- och smä ltverk, Sala hytta. D enna kunde inte läggas 
i närheten av gruvan, då vattenkraften ej var ti ll räcldig där. Sala
bygden f ick på det sättet två vattensystem, ett väst ligt för gru v;1n 
och ett östlig för hyttan. 
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l]nder fö rsta hälften av 1600-talet utvidgades dessa system kraf
. . Svå ri o·heten var bristen på vatten. Vattendelaren mellan Dal

tJgt. ch bSagån låa för nära Man hade redan tagit r eda på allt älven o < b · 

1 
o o . 

tten söder 0 1n vattendelaren. O medelbart norr om denna ag nag-
-va osj· o .. a r och stora sankma rker, som genom ett gemensamt av-
r~ sma c o o . . 

11 <· ) rann ut i Dalälven. Detta av lopp sp ~irracl es, och pa tva sta e.n 

~~It man igenom vattendelaren (Ljuse ~rav och ~oft~ .g1:av ~ , van~ 
Vattl1et fördes ner mot Sala. T va nya , stOla SjOal skapade:, o·enom 

~arr 0111 vattend elaren, Storlj user:. och Hallaren. Vattensystemet om
fattade till slut tota lt ett 70-tal SjOar. 

I det stora fran ska praktverket "Des Canaux de ~av i gat ion ~ : av 
M. de Ja Lande utgiven i Paris 1778 beh andla~ 1 .kap .. XI?C aven 
.svenska kanaler. I inledningen f ramh åll es att "Sven ge ar tac l~t av 
ett stort antal sjöa r mellan v ilka man i11te ha r kunnat u::dga at t 
-proj ektera kana ler s2: snart som tävlan och konsten_ har_ borjat 

0

Ut.
breda sicr . Men de to rna mbyggarna 1 S venge vat met upptab ncl 

1-1-1'g ~~·n a v handel och av inre ekonomi". B land kanalprojekten 
av , " ' 1· el" 

·· 111s att man å r 1774 hade proj ekterat en " Canal el A tvesta 
~aa~arna där det finns kopparhyttor till Sala stad.~ _Y"ästmanl~nd .~o 
mil väst om Uppsala genom Salaån ända tdl E nkopmg och ti ll Sjon 
Mälaren. 

En ytte rligare utvidning av Sala silvergruvas vattensystem skedde 
1 börj an av 1800-talet, då Sala kanal byggdes avsedel för malmfrakt 
från g ruvan till hyttan. Kanalens ändpunkt, som nu är igenlagd , 
]åcr i nä rheten av nuva rande jämvägsstat10nen. b 

:Kanal arbetet påbör jades år 18271 ) Detta och fö lj ande ~~r syss
Jade man huvu dsakligen med kanalgrävn.ingen, men un eler a~ 1828 
iöretogs även brobyggnaclsa rbeten , och clessut01::1 byggeles tva last
-pråmar, som användes uneler kana lbyggnaden for t ran:p ort av sten 
-och mudder m m och seelan kanalbyggnaden avslutats , tor malmtran-
sporterna. Å r 1829 börj ade även arbetena med Jacob JVIatts ~ lu s s. 

Uneler åren 1830 och 1831 pågi ck enelast slussbyggnaclsarbeten, t orst
nämnda år dock i rino·a omfattning. År 1832 återupptogs kanalgrav
ningsarb;tena, samtidigt som slussbyggnaden fo rtsatte. och fö ljande 
år bedrevs likalecles såv äl kanalgrävningsarbeten som arbeten m ed 
slussbyggnaclen. År 1834 avs lu tacl~s slussb~ggnaden , uneler det a tt 
kanalgrävningsarbetena slutfordes a ret clarpa. 
-:-:----_ 
1

) Blad för Bergshan dl. Vänner 1932:4. 
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Bil d 15. 

Karta över Sala kanal. 

. Den färdiga kanalen fick en total längel av 2,7 km och fö lj e1· tJi ] 
st~ rre de len en gammal a v loppskanaL Delen närmast gruva;1 bit v 
pa en langel av omkring 400 m i vattenlinj en vidaad frå n l 2 t11l 
3,3 m samtidigt som den gamla kanalbotten i meclelt:l sänktes 0,9 m. 
Kanalen går här i stor skärning och schaktningsdjupet vid bre<l d
mngen var inberäknat bottens;inkn ingen i medeltal 3,3 m . l\!Iarh 11 

utgö res av lera, grus och sten, och för att hindra kanalv;igg a nn 
att sk juta ut i vattendraget försågs dessa uneler vattenyta1~ , m,·d 
k r a f tiga bj ;i lkspånter. 

Den. närmast föl jande delen av gamla avloppskanalen kunde 1 1 
en stracka av 1,2 km anv;inclas oförändrad, och först vid J ak()IJ 
JV[atto. slu ss måste ny kanal grävas, ovanför slussen 12 m och m
danför slussen 30 m. Vattendjupet var såväl ovanför som neclanfi r 
slussen i de nya kanalekl arna 1,5 m. 

Mell an elen nya kanaleklen nedanför slu ssen och Ekeby damu1 
kunde åter elen gamla av loppskanalen utan större för;inclr inoar a1-
v;ind as . En mindre breddning, va rigenom en breeld i vatten~tan av 
3,0 m erhöll s, samt en s~inkn i ng med i medeltal 0,45 m av gam l1 
kanalbotten utfördes på en sträcka av omkring 450 m niirmast s l u ~
sen. Den återstående cirka 200 m långa delen a v av loppskana le11 
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Bild 16. 

Jakob Matt s sluss. 

behövde däremot enelast upprensas. seelan elensamma på två ställen 
rätats. Mellan gruvan och Ekeby damm var kanalbredelen i vatten
ytan 3 ,0~3,5 m och vattendjupet i medeltal omkring 1,0 m . 

Mellan Ekeby damm och Kopparbergsvägen grävdes och spr~ing

des slutl igen en omkring 200 m lång kana l. Kanalen som numera 
är igenfylld, bacle i vattenytan en breeld av 5,4 m och ett vattendjup 
av 0,9 m . Kanalen var försedel med avvisare och åtminstone vid 
vaskplatsen strandskoningar av i medeltal 0,6 m höjd Över vatten
ytan. V id vaskplatsen fanns på södra siclan om kanalen en mindre 
byggnad innehållande ett rum, som var upp låtet ti ll bostad åt ka
nalvakten . 

Slusse/l. 

E nligt av elen framstående bergshauptman J acob Henrik af For
selles år 1829 upprättade ritningar över J a ko b Matts sluss hade 
slusskroppen en längel av 31 m. Avståndet mellan slussportarna 
var omkring 22 m och största breelden i slusskammaren i det 
närmaste 6 m. S lusskammarväggarna hade en total höjd av 5,9 
111 med en bottentjocklek av 2,7 m och en t jocklek i marklinjen 
av 1,8 m . Medelvattend jupet vid övre slusströskeln var 1,2 m och 
Vid. nedre slu sströskeln 0,9 m. Höjdskillnaden mellan ö.v .y. och 
n.v.y. var 3,86 m. Portöppningarna hade en bredel av 2,67 m. 
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Bild 17. 

Slussportarna. 

Slussen byggeles i enligh et med de uppgjorda ritningarna, n •·n 
"attencljupet vid övre slusströskeln blev 0,9 m i stället för å r il
ningarna angivna 1,2 m och slussningshöjden 4,16 m i stället 
3,86 m. Vidare blev slusskroppens totala längd 32,6 m i stället iör 
31 111. 

S lu ssportarna var byggda av ek med elen yttre borclläggninf:,t: il 
och tömnings luckorna utförda av furu. Slusströsklarna var utför·· la 
av furu , anslagsståndarna av ek. Nedre slussporten hade en hi, jd 
av 4,9 m och var i det närmaste 3,0 m bred. Övre slussporten \ ar 
1,5 m hög och av sam ma bredel som el en nedre porten. Nedre slu ~s
porten hade en tömningslucka med en fri yta av 0,33 m2 . Luckan 
manövrerades med sk r u v. Övre slussporten hade däremot två ti1111· 
ningsluckor, som manövrerades för hand , vardera med en fri _·ta 
av 0,35 m2 . Såväl Övre som nedre slussporten manövrerades för hand. 

S lussens byggnad synes ha varit förenad med relativt stora S\ å· 
righeter. Om kring 3/ 4 av slussens Övre del nedsprängdes i ber~et 
-och den härv id erh ållna sprängstenen användes i slussv~iggarna . 

Kostnad erna för kanal en och slussbyggnaden inklu sive två b st
pråmar, ombyggnaden av broa r samt marklösen uppgick enligt F w 
selles anteckningar till icke mindre än 21,482,6.1 R:dr B :co. D;ir· 
.av kommer på kanalen 8.815.31.4 R :dr B :co, i vilket markinlö~en 
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Bild r8. 

Jak ob Matts kvarn med slussen till höger p& bilden. Foto H. Johansson. 

ingår med 136,27 R :d r B :co, på de två pråmarna 448.22 R :dr -B :co 
och på slussbyggnaden 12.21 8-9 ]\.:dr D :co. I bergslagets huvud 
böcker anges kostnaderna under rubriken Sluss och Kanalbyggnads 
konto och utgör 19,625,43.3 R :clr 13 :co. 

Redan år 1829 började kanalen provisoriskt trafikeras, under eld 
att elen först år 1835 öppnades för en mera permanent trafik. Tra-
fiken omlJesö rjdes av dc förut omtalade pråmarna. Dessa var bygg
da av ek med furubordläggning, hade en Eingcl av 46 fot, en breeld 
av 8 fot , el v s 13,7 m resp 2,37 m samt var 2 fot d v s ci rka 
0,6 111 dju pgående. De drogs kopplade efter varandra av fyra 111:111 

gående på en utmed kanalen anlagd väg ("trälv~igen") samt styreles 
av två man . De slussade d~iremot samtidigt och breclvicl va rand ra. 
Lastförn1 ~tgan uppges ha varit cirka 3 ton pr pråm, uch det gods, 
som transport rades på kanalen , var huvudsakligast slig. Malmen 
fraktades även tvärs över Ekebydammcn. Pråmarna clr,Jgs clarvtd 
av arbetare som gick på dammfyl ln ingen, en veritabel "s1avviig'' . 
Trafiken på kanalen upphörde i slutet av 1880-talet, cl å Sala Be t·gs-

37 
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lag sålde gruvan och hyttan till Sala S il fververks int1·essenter. T les
sa överflyttade hyttdriften till gruvområdet och år 1887 torde ha 
varit det sista år, som Sala kanal uppehö ll förbind elsen mellan f;ru. 
van och Sala gamla hytta . Sin ursprungliga uppgift som .tv
lopp för Sala gruvas vattensystem fyller kanalen ännu , och m1 
elen tid, då densamma även tjänstgjorde som transportled, vi tt 1ar 
numera endast elen g~m l a slussen vid J akob Matts. Slussporta ·na 
har för länge sedan ruttnat ned, och övre portöppningen är num Ta 
igensatt, men annu i börj an av 1900-talet fanns Övre slusspor,en 
kvar. , 

Sedan tio år ti ll baka har J ohnsonkoncernen ett 15-tal man s,m1 
med hj älp av modern teknik bryter 20.000 ton malm om året i :? tia 
silvergruva. Malmen ger förutom bly 5.000 kg si lver per år. 1 n
der silvergruvans s k sto rh etstid på 1500-talet knackade omkrmg 
1.000 man malm och fr amställde 3.000 kg lödigt sil ver om å ret . 

Sege.lleden Svanå- Fors. 

Fritz Andersson bar i Dcedalus 1960 s 140 skildrat segell eden Sv; nå 
-Fors som här citeras: 

Svartån, som faller ut i Mälaren vid Västerås, förenar i sitt ö ' H~ 
lopp Fläcksjön med H äll sjön. Söder om Hällsjön låg S vanå jä n
bruk vid Svartån, anlagt i bör j an av 1600-talet, nedlagt år 191 9. 
Norr om F läcks jön och fågelvägen ca 15 km från Svanå ligf·e r 
Salbo i Västerfärnebo socken med goda sandtag. År 1836 beslöt ä.:a
ren av Svanå bruk att muddra upp ån och att bygga en segelie l i 
Svartån och över Hällsjön ti ll Fors i nyssnämnda socken. Förbinud
se erhölls då även med högre upp ef ter vattendraget och sjöama 
belägna platser. Vid arbetet måste bron vid Salbo byggas om, Vag11 s· 
bron v id Västerfärnebo göras om ti ll vindbro och bron över ·\n 
mellan Hällsjö och Karsbo helt slopas. Denna gamla segelled är r !t 
försvunnen och numera bortglömd. 

O rsaken till att Svanå bruk satte igång dessa rätt omfattande LCh 
ganska dyrba ra arbeten var dels den stora förbrukningen av s2ncl 
vid Svanå nyanlagda tegelbruk, vilken sand köptes från Salbo, d..- ls 
fo rbönd ernas oupphörliga kl agomå l på de dåliga vägarna och pi\ 
for lönern a, som de ansåg vara alldeles för låga. 

Samtidigt med io rdningsställandet av farleelen satte brukets ägare. 
greve K. L. Posse, igång att med hj älp av dalkarlar och un<:er 
ledning av byggmästaren Johan Winkler, bygga en ångbåt vid Svanå 
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Maskin en till båten levererades f rån Åkers Styckebruk, som även 
tfört r itn ingen till densamma. Kostnaden att bygga denna hjulbåt 

u · 2 1 T 1· . uppgick till 985 riksd. 16 sbll. och run st, )anco:. ro 1gtv1s var 
båten även fo rsedel med segel, ty 1 maJ 1837 mkoptes 100 a ln ar 
egelduksväv. Det var näm ligen vanligt att ångbåtarna på denn a s .. tid även förde segel. I börj an av juni år 1837 skedde stapelav lop-

ningen, varvid t ill arbetsfolket utdelades 4 kannor brännvin samt z rikscl. banco i "drickspengar" och båten erhöll namnet Svm1cn, 
vilket namn efter något år ändrades till Svan. V id Axholm byggdes 
samtidigt pråma r. En ligt vad som framgår av Svan å bruk s räken
skaper har tre pråmar blivit byggda vid "varvet''. Lastbpaciteten 
var på ångbåten cirka 5 ton och på pråmarna var el en beroend e på 
vattenståndet. Största lasten på p råmarna tycks ha va rit cirka 15 
ton och utgjorde sand fr ~tn Salbo. 

Ångbåten eller "ångfartyget", som det står i böckerna , använd es 
huvudsakligen ti ll bogsering och för mindre laster samt på hög
sommaren som utflyktsbåt för greve Posse med fami lj och vänner, 
ty Posse hade även låtit inreda en mindre salong till skydel fö r 
passagerare vid dåligt väder. Var je sommar, så länge traf ik en på
gick företogs lustresor till Braheholmen, Axholm och Fors. 

Godstransporterna på segelleelen till Svanå ut g j orc\es av sand från 
Salbo, tackjärn f rån Karbennings hytta, ved och träkol från olika 
lastplatser samt lantbruksprodukter frå n Axholm. F rån Svanå trans
porterades tegel samt en del smiden till Axholm och ti ll diverse 
köpare efter segelleden. 

Rederirörelsen gick emellertid med förlu st dels på grund av de 
dryga kostnaderna var je år för mudd ring av farleden och under
håll av broarna, dels på grund av att såväl inlastnings- som av
lastningsp latse rna inte var belägna vid ti llverknings- eller förbruk
ningsplatserna , vilket fö rorsakade dyra omlastnings- och transport
kostnader, dels höga löner och omkostnader i förhållande ti ll last
kapaciteten. P å grund härav beslutade gr eve K. L. Posse att 1842 
nedlägga rörelsen, vilket beslut man väl fö rstår när "Seglationens 
konto" detta år visar en förlust på ej mindre än 3.03 1 rikscl. 38 skill. 
banco, vilket var ett avsevärt belopp på elen tid en. 

Under feb ruari månad å r 1843 transporterades ångbåten ti ll Ram
näs, där den sjösattes och tycks ha blivit såld till Smedjebacken. 
För t ran sporten från Svanå t ill Ramnäs åtgick bl a 81 mansdags-
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verken . Sedan båten blivit så ld och satt i trafi k på Strömsh olllls 

kanal , erhöll hon namnet Delfin. 

Besättningen uneler första seg lationsåret på Svartån utgjord es av 

sk~pparen Anders Person, styrman C E. Lindgren, maskinist ] <
1
h

11 
Baggblom, matros Per Jacobsson. 

Därtill kom en pråmstyrare på va rj e pråm. Förutom lön e11 l',!; t 

stii cl se[ erhöll besättn i11l."SI1länncn uneler ao t· ] 838 " 
u som ex t ra f 'r-

p l ~ignacl och uppmuntran" Slj:2 kannor briinnvin. 

E nligt uppgift av en gammal soldat i F läckebo skul le skepparen 

P~ fvanen ha varit en mycket obehiirskacl herre: varfö r han krlll t 

P~· .-:ant m~cl ~)e fo l kni t~.gen efte r Sva rtån. För a tt häm nas flyt t;
1
de 

b~nclerna v te! J lera tJI! tallen de utsatta prickarna i Fläcks j ön, så .1 (1 

baten k~m 1.1r segelleden och gick ptt grund, men då F läcksjön :i r 

en. d~'SJO uppslocl aldrig n;'lgra a ll va rligare skador, utan cnd~st Le-

svarltgheter med att åter få Svanen på fritt vatten. . 
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utterotur 

OM ANDRA VÄRLDSKRIGET 

Frido von Senger und Etterlin : Krieg i n Europa. 

Kicpcnh eucr & W irsch 19.60. 

Bokens författare til lh ör nog dc mindre kända fä lthe rra rna från andra vä rld-s ·

kr [ger. Men som g-ene ra l för p ansartrupperna har han ett gott namn såväl i 

T ysk land som på andra plat~er. Hans erfarenheter i pansa rslag och h:ms åsik

ter i samband med detta vapens lags strategiska betydel se och taktiska använd

nin g ha r övera llt och sä rskilt i England väckt uppmärksamh et och efter kriget 

gjort hon om t ill en framstående pedagogisk kraft i den tyska förbundsrepub

likens nyorgan iserade arme. 

Efter först a vär lds kri ge r över gick han til l reserven för att inskrivas vid 

uni versite tet i Oxford. Efter avlagd examen åte rinträdd e han i militärtjänsten, 

var kavalleri offi ce r och insåg redan p å ett tidigt stadium pansarvapnets be

tydefse i der moderna k riger. Under andra värld skriget ledde han bl a den 

r7:dc pan sa rdi v ision,e n, som sändes t ill Stal in grad för att tillsammans med andra 

truppenheter rädda general Paulus a rme. Därefter fick han i uppdrag att för

svara Sici lien, Korsika och Sardinicn sam t att ordna reträtten efter italienar

nas övergång t ill dc allierade. H an var också Cassinos försva rare i fyra svåra 

slag unde r åren 1943/44· Beskrivnin gar av all a dessa fälttåg finns i boken och 

detta på ett sådan t sätt - vilket ju sä llan förekommer i dy lika böcker -

att de fängs lar såväl en vanlig läsare som sakk unnig. Detta gäller såväl stri

derna p å de ryska slätterna som i de italienska bergen. 

Han visar hur tyskarna på ett synnerl igen grovt sätt miss~og stg rena 

militära frågor, därför att de allnid lade huvudvikten på infanteriet och på 

så sätt totalt försummad e lu ft- och sjöstridskrafterna. Tyskland förlorade så

väl fö-rsta som andra vä rldskriget int,e endast d,ät·för att det var tvunget att 

kämpa närapå mot hela vä rld en, utan även därför att det i br ist på sjöstrids

krafter var avskuret frå n r åvarukällorna och ej var i stånd att transportera 

infanteri et dit där det bäst behövdes. Felaktigheten i der strategiska tänkc

sättet - att i sina krigsplaner ge htft- och sjös tridskraftern a en andrahands 

stä llnin g - fann s såväl hos den tyska generalstaben, vilken by ggde på för

åldrade lanttruppcrs krigsrraditioner, som hos den poliriska ledningen, där 

man ännu mLndre förstod orsaken till den :J.tmars starka tyska kri gsmaktens 

svaghet, nämligen de svaga sjöstr id skrafr.erna. Samtidigt protesterar författ:J.

ren också mot dessa, som påstår att infanteriet på grund av aromvapnet nästan 

blivit överflödigt. Infanteriet har oberoend e av de tekniska fram stegen i bc

väpningsavseende uppgifter att fylla. Dess betyde lse får varke n över- eller 

underskattas. 
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Författaren är en bcg:'l.vad sk riftställare. Man behöver bara läsa v issa sidor 
i boken som behand l'ar Rom , Ravenna, ryska e ller franska landskap ell er Jta
li cnska eller ryska karaktärsdrag för att övertygas. Han t illhör Syd ryskl a•1ds 
a ri stokrati och hata r Hitler. Också han var tvungen att genomgå denn a tra
gedi varunder nä ra nog utan undan tag hela den äldre tyska o fficerskå ren led 

och v ilk en han på ett träffande sä tt uttryckte med orden: "De kämpar mod• gr 
för sl'utsegern och önskar på det v~.rma s te att bli slagna.'1 Men också i det ta 
avseende skiljer han sig från andra memoarförfattare. Han sta nnar inte l ä n ~ e 
vid att skildra H itlers person. Särskilt inristas i minnet hans kortfatta.de sk ild
ring av Hitl er i sam band med ett mottagande av en utmärkel se i Obersal zbcrg 
i krigets slutskede. Fi.ihrern klargjorde situation en för militärerna såsom den i 
ve rkligheten var, han hemli ghöll ej dc stora motgångarna i Ryss land , ubåtar 
nas mi ss lycka nden p å grun d av fiendens använd ande av rada ra pparater, t Jo
liga svårigheter för T ysk land i samband med den för es tåe nde in vas ionen ow, 
och berörd e knappast tyskarnas till'fä lli ga framgångar i Italien, ett ämne s<•m 

Goebbels särskilt skröt med. Inte ens om det hemliga och hemska undervap · 
net talad e han. Den enda tröst det tyska ödets kdare gav, va r hopp om •t t 

allt. en gång sku lle sluta väl! 
Natu rligtvis berör författaren , som en längre tid kämpade på itali ensk jo rd , 

och som had·e många släktingar, vänner och bekanta bland italienarna, även 
fascismen . Han drar intressanta paral1eller men framhåll er även olikheter 
mell an fascism och national socia lism. H an karakteriserar på ett träffande sim 
Mussol in i och Hitler. Fascismens stä llnin g i Italien målar han med några d rag 
för oss. Und•er en bilresa i Mi l'anos onmcjd såg han i en by ett större sl ags
mål. H an v ille styra kosan dit för att taga reda på vad som egentl igen for
siggick där. Hans ital ienske chaufför förklarade : "Det lönar sig inte. Id ~.g 

är det lördag och bönderna gör nog upp räkningen med den lokale parti sek
reteraren.'' 

Sä rskih intressanta är bokens sista kapitel, där författaren bcskri ve r dc 
a llierades strategi och i sam band därmed deras politik och o rsakerna t 'l l 
Tysklands nederlag. D e senare är väsentligen av politisk kara ktär: tyskanno 
försummelse att liera sig med de västallierade. 

I raden av tyska militärers memoa rer intage r denna bok en särs tälln im;, 
ty dess författare ä r en f ramståend e militär och dessutom ·en god skriftstä llare 
och en po litiskt klartänkand·e männi ska. Det sista v.a r kanske också det dj u
paste skä let tiH varför Hitler inte tålde v. Senger och inte heller befordrade 
honom. 

Oskar Angelus. 
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Notiser från nar och fjärran 

sammanställda vid Marinens Prcssdetalj. 

USA. 
Hangarfartyg. 

"I wo Jima", ett nybyggt landstignin gs farty g med helikoptrar, på 17 ooo ton 
· n1a1· och ersätta " Thctis Bay" som diå tillföres rese rvflottan . skall tas i tj änst 1 

Marine RundschaLL April 1961. 

Ubåtar. 

b o • k . ... ,· At lanten och 5 I i St i Il a h avet. USA-f]ottan har 8o u atar l a u v q anst 
b o d b d Il kontrakterade. Enligt å rets Därutöv er finn s 32 u atar un er yggna c er 

proposition har äskats y tterligare 13 ubåta r. 

N a vy Times. D en 8/4 1 961. 

"Tin1" av Balao-klassen är ombyggd inom ramen för flottans moderniserings
pro-gram. Ubå~e n har skurits av på mitten och en ny sektion om 3,6 m har 

fogats in. Tornet har vidgats 1,5 m. 
Marine Rundschau. A pr il 196 r. 

Fregatter . 

G k Il ··· ·· 1·ut,·. 2 5 n1 1.1J·oner dollar kostar n y by""~t. "Gridley", DL -21, s a s;osattas 

Marine News. Maj 19.61. 

T arpedbåta r . 

Prototypen för en ny, snabb, gasturbindriv en p atrullbåt har n! li gcn färdi g
ställts. Båten , v ars namn är "F.erocity", har ett deplacement. pa 75-85 ton. 

M d l d O··r "Ferocity" 45 knop under 400 d!stansmtnuter och 1e 1uv u n1otorerna g · . 
med särskil'da hjälpmotorer går hon 2.000 di stansminuter med en kryssnm gsfa rt 

av 9-1o knop. Skrove t är by ggt i mahogny. 

U S Naval Institute Proceedings. April 196 r. 

Storbrita·nnien. 
Kryssare. 

När ombyggnaden av "Swiftsurc" avbröts i september 1959 hade över 3>3 

d o b d av de 4,25 mil;"oner som bevi ljades miljoner pund lagts ne pa om yggna en 
i april 1956. Nu skall kryssaren skrotas. 

M arine News. Maj 1961. 
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Ferocity . 

Ubåtar. 

D~t anses twi ibr att den andra aromubåten skali få namn·2 r "Invinci bl, ' . 

Till sin kons truktion och srorkk kommer den att likna Storbritanniens för ra 

atomubåt, ' 'Dreadnought", men mask ineriet blir helt och hållet av bri tr i<k 
konstru krian. 

" Sc8. Devil" skall skrotas. 
Marine Rund schau . Apr il 1961 . 

Marine Rund schau. A pr il r 96 r . 

Australien. 

Fregatter. 

N'amncn. }'Dc n,-;'cnt '' och "St uart'' ska JI åsättas två frega tter, son
1 

är und r 

l::yggnad och som skulle ha sjösans t mus r 2s p april r9 6r. 

Marine RundschaLL Ap r·il 1961. 

Kanada. 
jagare. 

Jagaren "Cayuga" erhöll omfattande skador på stn elektroniska utrustnin g 

vid en brand ombord den 14 mars, då fartyget låg på varv i H alifax. 

Marine News. Maj r96r. 
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Frankrike. 

Frcg,1tter. 

''Bab1(', "Command am Bourdai s" och ' 'Doudarr Dc la Grcc " av Comm ::t n

dant Rivi crc- klassen sjösarres dc •1 q/4 i Lorient. Fregatterna har ett depla-

el1 t På 1 650 ron Balny få r oas turbinmaskiner i lik som systerfartyget "Com .. cen1 · · o 

mandant Bory", medan dc båd::t andra få r dieselmotorer som dc öv riga fem 

fartygen i klassen. 
Marine N ews . Maj 1961. 

Norge. 
j agare. 

11 sa mban d med t ill känn agivandet av den ny8. flottplanen som ska ll va ra 

genomförd 1968 meddelas att dc stora pgarna av brittisk C-k lass kommer 

att skrotas. 
Marine N ews . Maj 196r . 

Colombia. 

Jagare. 

USA-jaga ren " H ale" ha r sålts t ill Colombia och döpts om ti ll Antoquia. 

Detta tyder på att .den jaga re på J. q2 ton med samm a namn, som köptes 

från Portugal 1934 h::tr strukits ur listorna. 

La Rev ue Maritime. April 1961. 




