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Vapen planering - Systemplanering 

Inträdesanförande av ledamoten KURT KARLBERG 

Planeringsproblemen avseende vapenmaterielanskaffning har på 
senaste tid va rit föremål för livl iga diskussioner och olika meningar 
har där vid ofta gjort sig gällande. D et är naturligt att det tar tid 
innan de rätta formerna för en sådan verksamhet utkristallise ras . 
Utvecklingen på området har gått fort. Kraven på en effektivare 
planering har därmed också kommit snabbt och får närmast ses 
som en följd av den avancerade tekniska utvecklingen. De rullande 
långsiktiga materielplaner, som blivit ett reellt ingångsvärde för pla
neringsorganens arbete, möjliggör numera också en allt bättre plane
ring på sikt. 

Författaren, som under sin tjänstgörin g vid vapenplaneringen 
inom marinförvaltningen fått tillfälle att syssla med dessa int ressanta 
problem, vill med dessa rader söka att något belysa problemen ur 
främst tekniska och organisatoriska synpunkter. Framställningen har 
därvid begränsats till att gälla enbart planering av sådana vapen
system, som representerar vapenavdelningens anskaffningsområde 
näm ligen arti lleri-, robot- , torpedsystem m fl. 

På materielplaneringsområdet har marinen legat väl framme i ut

vecklingen. För vapenmaterielens del tillkom redan 1954 en särskild 
"vapenplanering" inom vapenavdelningen. Detta organ har närmast 
genom sin sammansättning haft karaktären av ett stabsorgan, som 
främ st svarat för den sammanhållande rent allmänna, tidsmässiga 
och ekonomiska planering, som de långsiktiga materielplanerna krävt 
och därvid samarbetat med och lämnat underlag till bl a marin
stabens planeringsavdelning. För den mera detaljerade planlägg
ningen och särskilt sådan av rent teknisk art har avdelningens byråer 
svarat. 

Det dröjde emellertid inte länge förrän nya krav ställdes ifråga 
om vapenpl anerin g som en följd av ind ustriella och militära erfaren
heter från anskaffning och användning av komplicerade vapensy
stem, krav som kunde sammanfattas i lösenordet systemplanering, 
ett något varieran de begrepp ofta med en innebörd som svarat mot 
på planeringssidan befintliga organs sam mansättning och uppgifter. 
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I och för sig är det inget helt nytt. Motsvarande verksamhet 1ar 

ifråga om vapensystem i mer eller mindre utvecklad form f l lan 

tidigare bedrivits inom militära förvaltnin gar och staber. Det 1ya 

är väl närmast att de alltmer komplicerade systemen och indust1 ~ ns 

alltmer ökade engagemang i anskaffningsproceduren framtvin gat ett 

särski lt ord liksom för att klarlägga och understryka betydel se! av 

denna verksamhet, som tidigare funnits men i många fall va ri av 

blygsam och kanske något diffus karaktär. 

Begreppet systemplanering 

Begreppet systemplanering har som nämnts g1v1ts olika tolk1 ng. 

Rent språkligt har det ju en relativt vid innebörd, som innes ter 

alla de planeringsåtgärder, som hänger samman med anskaffning JCh 

utnyttjande av ett vapensystem. Snävare tolkningar har i < 1ka 

sammanhang förekommit men den nyssnämnda torde vara den n 

mest gångbara. Systemplanering är således en fortlöpande åq rd, 

som startar i och med att de första övervägandena om ett vtt 

vapensystem göres och som fortgår även sedan den färdiga prodt ten 

installerats och tagits i bruk. I det läget sker beträffande mater len 

en kontinuerlig uppföljning, kontroll och felrapportering, som 1-an 

resultera i nya systemplanerande åtgärder och modifieringa, av 

vapensystemet. Huvuddelen av systemplaneringsarbetet är dock on

centrerat till utvecklings- och anskaffningsskedena. 

Ofta har systemplanering helt identifierats med rent teknis1 sy

stemplanering eller för att använda ett annat vanl igen förekom .m

de begrepp teknisk systemanalys. Planeringen i samband med ett q tt 

vapensystem spänner naturligt nog över betydligt vidare omr len. 

Man måste planera för att ha erforderliga resurser för utvecl mg, 

provning och tillverkning, frågor av närmast administrativ k ·ak

tär. Kostnaderna för systemet måste kunna överblickas, inte )ara 

utvecklings- och anskaffningskostnaderna utan även årliga l P ler

håilskostnader för det färdiga systemet, d v s en rent ekon( 1isk 

planering krävs. Enbart tidsplaneringen kan bli ett nog så krä\ nde 

arbete, när systemen är av omfattande och komplicerad natur o

derna datamaskiner har där kommit in i bilden för att överht ud

taget möjliggöra bearbetning av alla de faktorer , som påverka ,; ro

jektet och för att ge besked om de tidsmässiga flaskhal sar, som 

främst kräver övervakning vid systemets framtagande . 
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Politiska, strategiska och taktiska faktorer representera andra 

områden, som måste beaktas i inledningsskedet av ett vapenmateriel

systems tillkomst. 

Systemplanering i stort 

Beslut om anskaffning av ett vapensystem fatt as efter övervägande 

av bl a följande slag: 

Tekniska 

Ekonomiska 

Politiska 

Övervägandena sker genom en form av tatoneringsförfarande i en 

planeringscykel, där ett allt bättre underlag erhålles för att bedöma 

syste~ets vä~de ur taktisk och strategisk synpunkt med hänsyn ta

gen ull tekmska och ekonomiska möjligheter . Till slut har arbetet 

kommit så långt, att tillräck ligt underlag finnes för ett beslut om 

systemets realiserande. Därvid måste de tekniska minimikraven vara 

uppställda på systemet. 

Den planering i stort, som ovan skisserats, sker som ett intensivt 

samspel mellan stabs- och förvaltningssidan. A ven inom för valtning

en får planeringen i detta skede, då den bör äga rum i ett centralt 

organ på högsta nivå, mera karaktären av ett stabsarbete byggt på 

~rforderligt tekniskt underlag, vilket ifråga om de vapensystem, som 

Inledningsvis angavs nämligen artilleri- , robot-, torpedsystem m fl, 



394 

levereras från vapen a v delningens olika organ. Planeringen iiK n1 

detta centrala förvaltningsorgan kommer att domineras av arbo et 
med nyssnämnda system, som alltmer blir den gemensamma c ch 
väsentliga faktorn i den marina organisationen. Det är främst ' r
derings- och avvägningsfrågor beträffande dessa artilleri-, robe t -, 

torped- och minsystem, som i detta skede och i denna centrala n
stans blir huvudarbetet. I stor utsträckning kommer nämnda plane
ring att ske i samarbete med marinstaben som ett operationsana y
tiskt värderingsarbete avseende de olika tänkbara vapensysten en 
och deras stridsekonomiska utbyte. Arbetet i förvaltningens centr la 
planeringsorgan kräver därför under alla förhållanden tillgång å 
tekniskt-stabsmässigt skolad arbetskraft samt rent vapentekniska s Je
cialister. 

T e k n is k sy s te m planering 

Planeringsarbete i stort resulterar så småningom i beslut om n
skaffning av ett vapensystem med vissa tekniska minimikrav . d '

betet inriktas därefter i stor utsträckning på elen rent tekn ka 
systemplaneringen eller systemanalysen och går därmed över t il de 
sakorgan och organ i övrigt inom vapenavclelningen, som har de 
tillräckliga resurserna för en sådan mera detaljerad systemverks, m
het. Förutom elen tidigare nämnda uppgiften att lämna tekn skt 
underlag för planeringsarbetet i stort tillkommer alltså i detta .ge 
den för avdelningen viktiga uppgiften att ur ren teknisk synpt 1kt 
vara sammanhållande för systemets olika komponenter så, att de 
u p p ställda k ra ven på effekt ur så väl funktionssäkerhets- som r
kanssynpunkt uppnås inom den ekonomiska ram, som fastställt s. ) en 
tekniska systemplaneringen fortlöper under hela anskaffningspr ce· 
duren och även sedan vapensystemet kommit i bruk. 

Väsentligt är att systemplaneringsarbetet styrs av en korrekt ro
blemställning, d v s att alla förutsättningar fullständigt klarlä~\Sas. 
Man måste göra klart för sig systemets gränser, vilka som äro in
tressenter i systemet samt alla aktuella dimenswnerande mi l jo Jm
råden, tillåtna lösningar och någon form av effektivitetsmått. Sj ]va 
systemtekniken i det arbete, som bygger på nyssnämnda grundfi' ut
sättningar, kan i stort sammanfattas som de åtgärder ifråga om 
planläggning, utredningar och bedömningar, som vidtagas för art 
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få fram materiel med önskvärda egenskaper. Utvecklingsprocessen 
påskyndas genom inlägg av ett antal snabbverkande återkopplingar 
vid processens olika faser i princip enligt nedanstående blockschema. 

Önskemål 
Prel.faktorer 

Planering 

Analys 

Det väsentligaste problemet att lösa i systemarbetet gäller vapen
systemets funktionssäkerhet eller med ett annat ord tillförlitlighet. 
Den alltmer ökade komplicitet, som framtvingats av de höga krav, 
som ställs på modern vapenteknisk materiel, har naturligt nog även 
en baksida på så sätt, att materielens t illförlitlighet blivit en svår
bemästrad fråga. Det stora antalet misslyckanden, som tidigare ägt 
rum vid uppsändning av robotar och satelliter, kan bl a exemplifiera 
svårigheterna att uppnå tillräckligt hög tillförlitlighet . 

Systemarbetet tar därför i stor utsträckning sikte på att bemästra 
tillförlitlighetsproblemet. Tekniska och statiska hjälpmedel tas här 
i bruk. Genom en kombination av tester, beräkningar och prov kan 
med någorlunda säkerhet bestämmas funktionssäkerheten hos ma
terielen. För grundläggande tekniska-ekonomiska jämförelser är så
lunda erhållna tillförlitlighetsvärden av största värde Speciellt be
svärligt blir problemet ifråga om vapensystem som representeras av 
nya, icke tidigare tillförlitlighetsprövade komponenter. Komponent
valet är med andra ord a v stor betydelse för tillförlitligheten hos en 
sammansatt vapenutrustning. Hela systemarbetet måste vara inriktat 
på en utvecklingsmetodik och på konstruktionsmetoder, som ger 
högsta tillförlitlighet inom en given ekonomisk ram. Planeringsarbe
tet måste även vara inriktat på en underhållsmetodik, som uppe
håller tillförlitligheten till lägsta kostnad. Metoder för mätning och 
Övervakning av tillförlitligheten omfattande bl a system för felrap-
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portering är även en integrerande planeringsuppgift för att nå bät re 

tillför l i tlighetsresul ta t. 
För att ett effektivt resultat skall uppnås fordras att planerir ,s

personalen har en god kontakt med den personal, som svarar ur 
den direkta anskaffningen ur teknisk synpunkt. Arbetet måste där ör 

i denna del äga rum vid de sakorgan, som sysslar med sådan n

skaffningsverksamhet. 

Organisation för systemplanering 

Inom industrin har systemplanerings- och tillförlitlighetsfrågc 1a 
tillmätts stor betydelse och man har på detta område strävat e er 

en distinkt planläggning med klar ansva rsfördelning. Genom o r a

nisatoriska åtgärder har man sökt att ge företagens topplcdJ ng 

möjlighet att effektivt styra denna verksamhet och ge stöd å t en 

speciell a personal, som är engagerad däri. Organisationen har a

turligt nog varierat inom olika företag och blivit beroende bl 8 w 

de produkter som tillverkas. Ofta möter man dock principlösni1 .ar 

med ett planerings- och tillförlitlighetsråd på toppnivå beståend w 
bl a cheferna för de olika tekniska avdelningarna. Rådet svarar ör 

företagets allmänna policy och utövar i samband därmed viss 1 m

troll att dess instruktioner bli genomförda. 

Den mera aktiva verksamheten avseende policy och de allm: na 

riktlinjerna i övrigt skötes ofta av en specialistgrupp, som är elt 

engagerad för de uppgifterna och som till sin sammansättning an 
växla beroende på de föreliggande problemställningarna. Chefe1 för 

den gruppen har i regel haft hög auktoritet för att kunna ' iga 

ifrån" när så visat sig erforderligt. Gruppens medlemmar i ö ·igt 

har representerat den höga tekniska sakkunskap, som de akt ~ Ila 

arbetsuppgifterna krävt. 
För varje enskilt projekt har i regel funnits en ansvarig sys ·m

sammanhållande person, som haft att samordna all den verk sa r wt, 

som berör projektet ifråga. Detta har visat sig vara en viktig c ga

nisatorisk å tgärd för att åstadkomma en effektiv p lanering. 

Inom den militära förvaltningsorganisationen finns i ovannär 1da 

avseenden likartade problemställningar. För marinförval tningen va
penavdelning omfattar anskaffningsverksamheten bl a ett stort 1tal 

alltmer komplicerade och sammansatta vapensystem berörand ett 
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flerta l tekniska områden och leverantörer. Kraven på en effektivi
serad system- och tillförlitlighetsplanering enligt ovan berörda rikt

linjer ha därför ökat. Till en del torde dessa krav kunna uppfyllas 
inom den nuvarande organisationens ram. Men speciellt den aktiva 

sammanhållande verksamheten ifråga om system- och tillförlitlig

hetsplanering, som ovan angavs vara uppgiften för den s k "specia

listgruppen" , torde ej kunna bedrivas med tillfredsställande effek
tivitet utan vissa personella ökningar. 

Det är att hoppas a tt här berörda problem snarast skall få en 
godtagbar lösning. 
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Inre vattenvägar Uppland 

Av ledamoten YNGVE RO LOF 

Djurgårdsbrunnskanalen 

Djurgårdsbrunnskanalen mellan Lilla Värtan och Djurga ds
brunnsviken är egentligen en upprensad gammal farled, som ~ 1nu 

1749 finns utmärkt på Burmans karta över Stockholm. 

Ar 1825 bes löt K Maj:t att leden skulle upprensas och kanalisL·as. 
Arbetet utfördes under O. Modigs ledning dock först under ren 
1832-1834. Den bearbetade delen var 1,2 km lång och blev ,1 9 

m djup, 6 m bred i botten och minst 15 m vid vattenytan. K )St

naderna härför inräknat en jä rnbro vid Djurgårdsbrunn upp, ick 

till 50.975 rdr, varav största delen betalades av statsmedel. lan 

anlade kanalen huvud sak ligen för att underlätta tillförseln t ill 

Stockholm och för Djurgårdens försköna nde, fr amförallt geno tT ut

dikning av de där belägna s k Isb ladst räsken. 

I "Djurgå rden, Historisk-statistisk, af J. P. Tollstorp." 
Stockholm 1844, s. 29 kan man läsa : 

"- - - Här var förr naturlig båtled från Wärtan till sta len. 
År 1624 utkom en förordn ing, att alla segelleder fr ån Ostersjöt t ill 
Stockholm skulle igenpålas, utom den förbi Blockhusudden. I a ed

ning däraf lärer denna båtled blifvit ti llstängd omkring 1650. IZo
nungen ansåg detta som ett högst olämpligt hinder för ortet:s l ) lll

munikation mot hufvudstaden, äfvensom för traktens odl1ng och 

förskönande, och förordnade, genom Resolution af den 10 Juni 

1825, att en kanal här skulle gräfvas. Enligt det af Löjtnant B an
denburg deröfver uppgjorda för slag, skulle gräfningen bli fva . 000 
alnar och muddring 500, samt kostnad en af kanalen, 30 alna r l ··ed, 

bestiga sig till 185 32 R:dr. Brandenburg, som flera år varit :,1d 
Gö th a Kanal anställd och hade kännedom huru der tillgick, er JOO 

sio- att gräva den för 16666 R:dr 32 sk . B:ko, men andra, t ro gen 
b o 

mindre sakkunnige, uppgjorde projektet till 12000 R:dr. I anled :wg 
deraf åtog sig Ofverste Ljungberg att fullborda den för något c ver 

11000 R:dr. Efter några hundrade alnars gräfning af stannade , ··be
tet helt och hållet. Med direktionen uppstod en rättegång dc ·om, 
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Bild l. 

som af gjord es genom K . Maj :ts Resolution af den 5 September 1827, 

hva rigenom Ljungbe rg skilj des från vidare befattning, emedan han 

ej uppfyllde kont raktet, och liqvid ationsfrågan emellan parterne 
hänvisades till ved erbörlig Domstol. Genom Resolution af den 1 

Dec. 1832 beslutades, att som Kanalen, enligt det nyare förslaget, 

skulle kosta 14000 R:dr B:ko, skulle Djurgårdskassan och Ström
rensnings-Kommitten deruti deltaga med 7000 R:dr lwardera och 

beviljades, att ett lån af 7000 R:dr skulle få upptagas. Efter åt
sk illiga vexlin gar blef ändtligen Kam.len fortsatt under Kapten O l
denburgs inseende och alldeles färdig på eftersommaren 1834. Kost
naden, J ernbron och det lilla Vaktmästere-huset inberäknadt, upp
gick till den lilla nätta summan af 46000 och några hundrade R:dr, 

eller något öfver 15 R:dr B:ko för hvarje aln. Enligt en Resolution 

af 18 35, sk ulle Kana len underhållas af Djurgårds-kassan och Ström
rensnings-Kommitten gemensamt, Kan al-avg iften vid tullen ä r bort
arrenderad för 33 R:dr 16 sk. B:lm. En roddbåt beta lar l sk.; Stor
båt med last 4 sk .; utan 2 sk.; pråm med last 8, utan 4; Timmer
flotta 8 sk " 

Lilla Sjötullen ligger p å norra sidan av kanalen vid utloppet i 
lilla Värtan. 
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Bild 2. 

SÄA:s S}ÖBUSS 5 (byggd på Bergsunds varv 1879 ) på linjen "Djurgården rn t" 

som företaget trafikerat i över 60 år. S}ÖBUSS 5 har tidigare hetat D EL I N, 

HILDUR och tidigast FINNBODA Il. Foto: Arne Sundström. 

Så tidigt som 18 55 levererade Södra Varvet den hjuldrivna ng
slupen Djurgårdsbrunn för trafik på kanalen. "Regler för Bo get 
för idkande av Ångbåtsfart mellan staden och Djurgårdsbn m " 
utfärdades 1854. 

Kanalen utvidgades åren 1883-85 under inseende av V. E. L i en
berg varvid den erhöll l O m bottenbredd och sidalutningarna l : 2 
samt stenklädda banketter å vardera sidan l m breda samt 1,71 i1l 

vattendjup under lågvattenytan i jord och 2,05 m i berg. 
Den sålunda bearbetade längden, som uppgick till 1.340 m, l r t

sattes genom uppmuddring till samma djup 590 m utåt Djurg< ds
brunnsviken med en bottenbredd av 15 m. Den återståend e ( ·len 
av den 3,2 km långa farleden mellan Saltsjön och Djurgårdsbr01 har 
större naturlig bredd och vattendj up . Over kanalen går en svän bro 
av järn byggd i samband med den senaste utvidgningen med e1 ge-
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Bild 3. 

Djurgårdsbrunnskanalen, genomskärning. 

nomfartsöppning av l O m. Kostnaderna för arbetena uppgick till 
205.703,14 kr varav i anslag av Handels- och Sjöfartsfonden anvi
sats 70.000 kr. 

I "Byggnadschefens berättelse öfver Stockholms stads allmänna ar
beten år 1883" kan man läsa: 

"Arbetet börjades den 5 november med nedslagning af tvänne 
fångdammar tvärt öfver kanalen, hvarefter vattnet dem emellan 
urpumpats och skaktning af bottenleran påbörjats, så att 373 kbm. 
äro der upptagna och borttransporterade. Å den östra delen från Sjö
tullen till dammen vid Gröndal äro genom mudderverk uptagna 
4200 kbm., deraf 2630 blifvit utfylda å stort vattendjup i saltsjön 
och 1570 kbm. uplagda i Isbladskärret. En provisionel träbro är 
upsatt vester om Djurgårdsbrunsbron, och söder om denna en mind
re materialgård. 

Kostnaderna för årets arbeten hafva upgått till 15941: 27 ." 

I Byggnadschefens berättelse år 1884: 

"Under året äro skaluade 20567 kbm. och upmudrade 17746 kbm. 
jord, häraf 12059 kbm. emellan dammarna, 17706 kbm. öster och 
8548 kbm. vester om dem. 5200 kbm. äro utfylda i bank söder om 
kanalen, 22314 kbm. uti Isbladskärret, 7000 kbm. vester om dam
rnarna och resten 3799 kbm. i saltsjön å stort vattendjup midtför 
Fjäderholmarna. Emellan dammarna äro utsprängda 4230 kbm. berg, 
5?ill användts till stenbeklädnad af kanalens doseringar i vatten
bnien samt makadamisering af den omlagda banken å södra sidan 
af kanalen . Bron vid Djurgårdsbrun, som blifvit ombygd till sväng-
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bro, är med båda sina landfästen grundlagd direkte på berget s lnlt 
upmudrad till den höjd, att broregelns underkant ligger 3,12 n •ter 
öfver l.v.y. Inalles hafva härför 1217 kbm. mur blifvit up f" · da. 
Jernarbetet, leveradt af aktiebola$et Atlas, afprofvades den 23 v 
och blef bron omedelbart derefter uplåten för allmän trafik. 

Kostnaderna för årets arbeten hafva upgått till: 
jordarbete, skaktnin g och mudrin g . ... . .. . 
bergsprängning med transport och stenläggning .... . . 
brobygnaden jämte upfartsvägar . ... . . .. ..... .. . . . 
förrådet, prov. bygnader m. m. . ......... . . . . ... . 
tillsyn, vakthållning, materialtransporter ... ...... . 

7223( HO 
3625:' 73 
s3on 56 

85 28 24 
122 1 20 

1713 17 53 

Kostnadsförslaget är här öfverskridet, hvart ill hufvudsakliga l n
ledning är 

dels brons förändring till svängbro jämte landfästenas förhöJ tng 
ytterligare 2 fot samt det dyrare jernarbete, hvilka förändri gar 
ökat kostnaderna med omkr 22700 kr., 

dels att bergmassan öfversteg den beräknade och att störn de
len af mudringen utfördes vintertid med upläggning af mud re på 
land. 

Staren har till detta arbete bidragit med 70000 kr., hvaraf 50000 
kr. utgått under 1884 och 20000 kr. innestå, tils af syning på v Hen 
1885 blifver verkstä ld ." 

I Byggnadschefens berättelse ö f v er a r beten 18 8 5: 

"Arbetena med uptagning af jordstenar och pinnmo, som p ett 
par ställen i kanalen anträffats till större mängd, äro under rets 
första månder afslutade. Bron är kompletterad med upsättnin af 
barrier af sten och jern samt oljemålad. Derjämte äro åtsk liga 
planerings- och putsningsarbeten utförda, så att arbetet i börja af 
juni afsynades och godkändes af statens ombud och det rester .,de 
beloppet af 20000 kr. statsbidrag utanordnades. 

Kostnade rn a för årets arbeten hafva upgått till: 
jordarbete, mudring och stenuptagning med transport .. 
brobyggnaden jämte uppfartsvägar .... . .... ........ . 
tillsyn, vakter och materialtransport . . . . ... . .. . . . .. . 

9061 31 
73 84 53 
2088 so 

18534 34'' 
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Bild 4. 

Djurgc!rdsbrunnskanalen . 

I Byggnadschefens berättelse år 1886: 

"Uppmudring och uprensning af sten och grus i kanalens västra 
mynning har verkställts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705: 22" 

Svensk Lots uppger att kanalen nu har ett djup av 2,2 m och 
medger passage av fartyg med 1,9 m djupgående. 

Öppnandet av bron vid Djurgårdsbrunn regleras av OA Kungö
relse nr 24/ 1959 och i §3 kan man läsa: 

Fartyg som önskar att bron skall öppnas, skall därom i god tid 
göra anmälan till hamnkonroret vid Stockholms hamnstyrelse. 

Taxan för genomfart återfinnes i Kommunal författningssamling 
för Stockholm nr 97/ 1960. För varje fartyg eller pråmsläp som 
mellan kl. 6 och 20 passerar kanalen och därvid kräver broöppning 
erlägges 2 kr och en hel krona mer för annan tid. Lotsen meddelar 
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Bild 5. 

KarlbergskanaLe n med svängbron . 

att båtshake eller annat föremål som kan skada bron, ej får 
mot denna. Bron öppnas numera i regel endast två gånger on 
i samband med Bellmansspelen. 

Karlbergskanalen 

l tas 
u et 

Karlbergskanalen, mellan Ulvsundasjön och Karlbergssjör an
lades 1823-33 för en kostnad av 9,400 rdr. Den var omkrin 360 
m lång 1,32 m djup och hade 4,5 m bottenbredd. Den åstal oms 
dels genom muddring, dels genom grävning. Kanalen var ht ud
sakligen avsedd för transport av ved. I början trafikerade den 
också flitigt. År 1849 färdades sålunda genom kanalen inte n 1dre 
än 4.765 farkoster. 

I samband med uppmuddringen av Rörstrandssjön och Bar nus
vilken fördjupades farleden under åren 1863-66 till 2,97 m -ljup 
under lägsta vattenytan och 5,94 m bottenbredd med sidolutt 1gar 
1: 2 och inalles 382 m i längd för en kostnad av 123.664: 91 k var
av statsanslag 17.740 kr. 

I mars 1909 blev en ny svängbro klar över Karlbergskanalen el: 
gamla bron var av mycket primitiv beskaffenhet och det l ~v 1 

allmänhet onödigt långvarigt trafikhinder, när bron skulle öJ ,Jnas 
för någon passerande båt. Den nya bron var av enkel men ge igen 
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Bild 6. 

KarLb ergsbron 1909. 

konstruktion och svängningen utfördes med handkraft medelst en 
vanlig vevmekanism, heter det i en samtida tidningsnotis. 

.I detta sammanhang kan nämnas den trafik mellan Stockholms 
ohka delar som förmedlades av rodderskor. 

Raddarmadammer omnämnas redan på 1600-talet av Olof Rud
b~ck. A ven Bellman skildrar dessa k a va ta rodderskor. Den mest tra
ftkerade linjen gick från Rådstugugränden till Röda Bodarne d v s 
ungefär samma sträcka som Vasabron. 
, Adolf Hellander berättar i sin bok " Stockholmstyper" följande: 
Bvad sjöförbindelserna mellan de olika stadsdelarna och de när-

11laste omgifningarna angår, så förmedlades de egentliga endast af 
~oddbåtar med sina besättningar af gamla duktiga, men argsinta ma
arnrner. Deras stora oformliga båtar rymmande ända till en tret-
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Bild 7. 

Hj ulfärjan m ellan Skeppsbron och Djurg!irden. L itog ra fi av J. Card orz 
1850-5 1. S toc leholms Stadsm useurn. 

tio personer, gmgo mellan staden och söder till Karlberg, m lan 
Bomslupstrappan och Djurgården, mellan Räntmästaretrappan ch 
Danviken o s v" . 

När kullrodderskorna började trafikera vattnen irriterades ~ un-
morna av konkurrensen och värre blev det när dessa lade si~ ull 
med vevslupar för v ilka privilegium utfärdades år 1843 . D essa slo

1
g 

11 d , r · ac 1 genast an på stockholmarna berättar Adolf He an er ty orst ·a t 
främ st voro båtarna mycket proprare och framdreva s bety• h, 
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raskare". Sedan konkurrerades i sin tm vevsluparna ut av ångslu
parna. 

Srockholm är staden vid och på vattnet. Diktare och skalder har 
ägnat stadens skönhet dess vida vattenytor sin hyllning genom år
hundraden, redan långt före den tiden då Bellman sjöng om Ulla 
Winblads hemresa från Essingen: 

Solen glimmar blank och trind 
vattnet likt en spegel 
Småningom uppblåser vind 
i de fallna segel; 
Vimpeln sträcks och med en år 
Olle på en hö båt står; 
Kerstin ur kajutan går 
skjuter lås och regel. 

Men vad har hänt med huvudstadens vatten? Ytorna har minskat 
genom utfy llnader och nya brobyggen har skurit flikar ur våra skö
naste u t sik ter. 

En enda gång lyckades man hindra en manöver, som föreföll 
onödig. Det var när staden för något år sedan av sparsamhetesskäl 
ville tippa stora mängder sprängsten i diverse hålor på Riddarfjär
dens botten. Tippningens överyta skulle visserligen bli belägen på 
12 m:s djup men staden fick tippa sina pråmar ute i saltsjön i stä llet. 

Arkitekt Lars-Erik Lallerstedt har föreslagit båtbusstrafik i Mä
laren och på Strömmen och detta projekt skall närmare studeras 
av experter som skall göra ekonomiska kalkyler för projektet och 
en uppskattning om den trafikintensitet som kan vara aktuell. 

Trafikborgarrådet Helge Berglund anser att det Lallerstedtska 
förslaget möjligen kan ha värde ur turistsynpunkt. Att båtbussar från 
Hässelby skulle kapa trafiktopparna betraktar hr Berglund som en 
orealistisk tanke. Båtbussarna motiveras inte ur kapacitetssynpunkt. 
Borgarrådet framhöll också att särskilt under den kalla årstiden kan 
väl knappast en båttur te sig särskilt lockande. Ur tidssynpunkt före
faller inte heller båtbussar erbjuda något reellt alternativ. 

Spekulationer om färjtrafik i Stockholm förekom bl a under kri
get, då bristen på drivmedel aktualiserade trafikproblemen. 

Beträffande tidsvisten kan dock framhållas att på vissa sträckor 
~;x frrån Nacka till Ostermalm skulle det bli en avsevärd vinst med 
attrafik i rusningstid. Som exempel kan nämnas att i Hamburg gå r 

49 
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Bild 8. 

Karlbergskanalen mot söder f dn den nya betongbron. 

Förf. foto 1962. 

båtarna fullaste på Binnen och Aussen Alster och på samma s. t är 
det i många andra städer. Då bussarna började trafikera vä .u na 
var de överlägsna båtarna med dåtidens trafik. Nu har förr lan
dena åter ändrats med dagens bilköer. Varför skall endast 'yg-, 
buss- och spårvägsbolag samt järnvägar ha privilegium att g med 
förlust? På båtarnas kreditsida kommer dock vissa skönbetsv den, 
vilket man knappast kan säga om spårvagnarna. 

Efterhand som trafiktätbeten ökar på landsvägarna med leras 
begränsade och kostsamma utvidgningsmöjligbeter kommer v ten
vägarnas betydelse säkerligen åter att öka. Som ett exemp l på 

sjövägarnas ändamålsenlighet för speciellt tyngre tra~sport~ kan 
nämnas att man nyligen byggt en flytande betongstatlon pa 1000 

ton . Sjövägarna är också relativt underhållsfria jämfört med ägar 

och broar. 
Sjön blir också vårt förnämsta rekreationsfält när bilköerm allt

mer ökar. Sjöfartsstyrelsen har beräknat att det i år finns 17 ) . 00~ 
motorbåtar. År 1957 fanns det bara cirka hälften eller 86.000, t llrsa 

bar det skett en fördubbling på knappt fem år. 

' \ -~ 

Ån L Kl STAN. 
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Bild 9. 

Special Karta . Uppmätt i Augusti 1841 af Ant. Rommer. 

Ålkistans kanal. 

Norra Brunnsviken var ursprungligen en vik av Saltsjön, vilken 
genom uppdämning för kvarnfall gavs en högre nivå. 

Den fransk-svenske arkitekten de la Vallee föreslog år 1686 
att efter norra Brunnsvikens uppdämning vid Ålkistan leda vattnet 

genom en kanal över Träsket genom Rännilen till Packaretorget. 
Detta blev dock ej förverkligat. 
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Redan på Gustaf III:s tid roddes slupen Vildsvinet, som ri tat av 
vår stora skeppsbyggare af Chapman, över Brunnsvikens vågo, t 

Total skillnad mellan lägsta vattenytan i Brunnsviken (efter ~ lac
ken på bottenstocken vid Ålkistan) och lägsta dito i Saltsjön uq jor
de i september 1841 6,50 fot. 

Sommaren 1843 upprensades och fördjupades Brunnsvikem ut
lopp vid Ålkistan, varigenom Brunnsviken samt den vid I- .1ga 
lustslott befintliga kanalens vattenyta sänktes. Genom av K 1\ 1j:t 
den 29/11 1839 given dom angående sänkning av Brunnsviken 1 ,ade 
K Maj:t förklarat, att det av Danderyds skeppslags tingsrät t den 
31/5 1785 i tvist mellan Ulriksdals kungsgård och dåvarande 1 ne
havaren av Bergshamra hemman med tillhörande kvarn vid Ålk ·tan 
meddelade utslag, varigenom tingsrätten, som utdömde kvarn b gg
naden vid Ålkistan och tvingat innehavaren att avstå kvarnst Ilet 
till K Ma j :t disposition, icke innebar något ovillkorligt hinde' att 
sinka sjön Brunnsviken. Härtill erfordrades vidare tillstånd x h 
skulle Haga lustslott åtnjuta ersättning för den kostnad, so 1 i 
händelse av en blivande vattensänkning i Brunnsviken för att <. ter 
gottfinnande antingen igenfylla de i parken vid slottet var 1de 
kanalerna eller uppgräva desamma, så att vattnet i dem bibel o Ils 
vid samma djup som före sjöns sänkning. 

Den 18 augusti 1843 besiktigades med anledning härav utloppet 
vid Ålkistan. 

Man konstaterade vid besiktningen att bägge grundstockarna vid 
dammfästet var avhuggna mitt över åns bredd, den nedre stocken 
efter utseendet nyligen, och att ån innevarande sommar blivit en
sad från stenar och grus så att Brunnsviken nu hade ett f ri tt och 
inte obetydligt utlopp i Saltsjön, i stället för att förut under 1en
na tid av året ån vanligen varit alldeles torr. 

Den 2 september 1843 inkom vederbörande med förkla rin )- att 
brohållaren för att styrka brons underlag, som befunnits bräd igt, 
hade behagat att olagligt nedsätta flera grova stolpar uti SJ !va 
kungsådran, men de stenar och den fyllning, som till stolpa nas 
fasthållande blivit använda, icke borttagits ur kungsådran. D? ·för 
hade dessa borttagits och sundet upprensats till sin vanliga n"tur
liga djuplek. Det förklarades vidare att kronabefälhavarens ·ör
klaring inte var med sanningen överensstämmande. 

1 F. Neum eyer: Sjöhi stori ska Samfundet V s 47· 
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Bild 10. 

A/kistans kanal. Stockholms Stadsmuscum. 

Alkisrans kanal grävdes under åren 1863-64 i samband med en 
sänkning av Brunnsviken till Saltsjöns nivå. Farledens längd är 2,9 
km, varav den bearbetade delen 198,3 m, med 5,94 m bottenbredd 
och 1,78 m vattendjup under l. v. y. Kanalen är till stor del ned
sprängd i berg. Den har duc d'alber och förhalningsanordningar å 
båda sidor vid inloppen. 

En notis i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 24 Dec. 
1863 berättar följande om kanalen: 

"Kanalarbetet vid Ålkistan afsynades den 12 dennes. Vid besigt
ningen voro närvarande å Drätselkommissionens vägnar ingeniören 
E. v. Rothstein och stadens ombudsman, vice häradshöfdingen W. 
Ingelotz, kronofogden P. Hellhoff, hrr W. Sjöstrand, J. Beckman 
och F. W. Fröberg. Af det utaf ingeniören von Rohtstein till Drät
selkommissionen ingifna memorial angående berörde afsyning in-



412 

hemtas: att kanalen jemnt och nätt har det bestämda djupet 6 
fot under lägsta vattenytan i saltsjön med en bottenbredd a t 20 
fot och den öfver kanalen gående träbro med sin lägsta del l ler 
de brobjelkarne stödjande sträfvornas nedre kanter liggande 2.5 
fot öfver lägsta vattenytan samt nedre kanten af brobjelkarm 20 
fot öfver samma vattenyta; att emellan brobjelka rne är på mi en 
af broöppningen anordnad en 3,5 fot bred genomfartsöppning st8 gd 
med klaffar, och att ehuru en dylik bro gemen ligen ej kallas en i r

lig bro, så är dock genom dess höga läge öfver vatenytan samt len 

anbringade genomfartsöppningen tillfälle beredt för mindre st el
fartyg att begagna genomfarten. På grund af detta memorial, dl ut i 
stadens ombudsman, v. häradshöfdingen Åberg till alla dela r n
stämt har Drätselkommissionen förklarat hinder icke möta ör 
komi:erade för omförmälde kanalarbetes utförande att utbekor ·n a 
återstoden af det kostnadsbidrag, hvartill DrätselkommissioneJ s1g 
utfäst." 

U r P. & I. T. 12/7 1864: "Kanalen vid Ålkistan. I N ya I g l. 
Alleh. läses: Sedan nu den, redan förlidne höst öppnade kanal id 

Ålkistan, hvarigenom sjön Brunnsviken blifvit satt i förbindel se ed 
Saltsjön, varit en del af sommaren begagnad, så torde man, 1tt 

döma af den liflighet som trafiken genom nämnde kanal redan n
tagit, med allt skäl kunna om ändamålsenligheten af detta för tag 

uttala de bästa förhoppningar. Utom flera med ved, kalk, mur ten 
m. m. lastade båtar, som redan begagnat denna nya farled, pa' ~ ra 

nemligen der två a tre ångslupar dagligen flera gånger fram och å ·r. " 

"Oaktadt de oegennyttiga uppoffringar, som flere i trakten bo tde 
personer gjort, till åstadkommande af kanalens utsprängning i 1 re
ning med Brunnsvikens sänkning, torde dock detta, äfven i san ärt 
hänseende hoppingifvande företag, hafva strandat mot åtski tga 

svårigheter, om ej H. M:t Konungen sjelf behagat med synn rl ig 

välvilja omfatta detsamma och möjliggöra utförandet genom _m
nande såväl af bidra<> till kostnaden, som äfven sitt nådiga l all 
till de betydliga omre~leringar af Haga Kong!. slotts lustpark, l vil

ka deraf blefvo en nödvändig följd. Afven Stockholms stads l ·ät
selnämnd har, såsom bekant är, till kostnaden bidragit och 1ed 

betydande uppoffringar låtit vid Stallmästaregården anlägg; en 
lastagebrygga, i förening hvarmed högst ändamålsenliga anordJ ng
ar derstädes blifvit vidtagna, så väl för kommunikationen i all
mänhet som för att lemna närboende tillfälle till vattenhämtnin ~ " 
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Bild 11. 

ALkistan. KanaL mot väster. Förf. foto 1962. 

"Så väl kanal- och broarbetet vid Ålkistan som äfven planerings
arbetena vid Haga, hva rtill Rikets sednaste församlade Ständer an
slogo erforderliga medel, blefvo under loppet af förlidna år full
bordade och utfördes, utan öfverskridande af de beräknade kost
lUderna, under led ning af kapitenen vid väg- och vattenbyggnads
corpsen A. M. Lindgren, hvilken synes på ett i a lla hänseenden för
tjenstfullt sätt hafva utfört ifrågavarande arbeten." 

Enligt tidigare notis var det utfästa bidraget 10.000 Rdr.rmt. 
Våren 1864 upptogs reguljär ångbåtstrafik genom den nya far

leden. Ängslupen Brunnsviken sattes in på turen mellan Stockholm 
och Ulriksdals Alle vid Brunnsvikens nordände. 

Major Claes Adelskölds framhåller i sin stadsplan för Stockholm 
av år 1870: 1 ----1 Samfundet S:t Erik s Å rsbok 1946 s. r62 . 



414 

"Man tänke sig hur bekvämt för trafiken och försköna nde för 
staden det kunnat vara om den naturliga vattenled, som fo 10 111 
funnits mellan Nybroviken och Brunnsviken i stället för att ,!;en
fyllas upptagits till en kanal i sammanhang med en kanalis, ·1ng 
vid Ålkistan. Den vackra Brunnsviken hade därigenom förvan lats 
till en sådan inre hamnbassäng, som man nu med högst bety liga 
kostnader vill skapa i Hammarbysjön." 

Som en pendang till detta projekt tänkte han sig en fö rd j pad 
i st~-illet för igenfylld K lara sjö med trafikmöjligheter förbi Ör
strand till Karlberg. 

Kanalens vård och underhåll övertogs av Stockholms stad e ligt 
kungl brev till överståthållarämbetet den 25 januari år 1878 mo att 
staden fick fritt förfoga över ett jordområde av tolv fots bred på 
ömse sidor om kanalen och rättighet att uppbära avgifterna för 
genomfart. 

Vid exploateringen a v Råsunda var huvudintressenten och -1en 
drivande kraften Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag. H agal1 jen 
utsträcktes 1908 från Haga grindar norrut till Hagalund och 1 CJ09 
vidare till Råsunda. För att få fram byggnadsmaterial, deh till 
linjens vidare utsträckning, dels till bostadsbyggandet i R åsu da, 
anlade spårvägsbolaget en bibana från Haga norra grindar ti' en 
lastbrygga på Prins Gustafs udde vid Brunnsviken. Under de föl
jande åren transporterades stora mängder byggnadssten, grus m m. 
via Ålkistans kanal till denna brygga. Koncessionen för dennz bl
bana beviljades den 4/ 2 191 O och utlöpte den 31/12 1926. 

År 1910 passerades kanalen av 1386 ångfartyg, 127 mindre s ~el 
fartyg och l 049 pråmar. 

Den 10 mars 1924 utfärdades ordningsföreskrifter för lands\ igs
bron över kanalen vid Ålkistan. På den tiden fanns en brovakt un
der hela dygnet för att släppa genom fartyg, som ej kunde gå ritt 
under bron. För lustbå tar (segel- eller motorbåtar) öppnades ron 
endast var "fjärdedels timme, såvida ej minst fyra dylika b c ta~ 
samlats vid bron och påkalla dess öppnande". Broklaffen ficK CJ 
hållas öppen för genomsläppande av fartyg under längre tic än 
fem minuter åt gången. Godstrafiken upphörde på 1930-talet. 

Enligt Svensk Lots är kanalens djup nu 2,0 m och medger pas,age 
av fartyg med ca 1,8 m djupgående. Kanalen korsas av två h~ta 
broar, en järnvägsbro med 7,8 m och en gatubro med 8,0 m fr i l :i)d

I Brunnsviken är högsta fart 7 knop och i kanalen 5 knop. 
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Bild 12. 

Projekterad pråmkanaL från BäLLstaviken tiLL Brunnsviken 

Frågan om åstadkommande av en kanal från Bällstaviken ut 
till havet via Brunnsviken hade diskuterats i många år men först 
år 1906 började en allvarlig aktion, främst för att avhjälpa de olid
liga förh ållandena i sanitärt hänseende särskilt i Bällstaviken invid 
Sundbyberg men även i Lötsjön och Råstasjön samt deras utlopp. 1 

Samtidigt väcktes tanken att om ändå en avloppskanal skulle an
läggas, kunde det bli lämpligt att på samma gång göra kanalen av 
så stora dimensioner, att den möjliggjorde fartygstransporter för 
industriella ändamål åtminstone med pråmar. Samtidigt skulle man 
avbörda en del av Mälarens flöden, varigenom tidigare föreslagna 
anordningar för deras avledande genom strömmarna i Stockholm 
skulle kunna inskränkas. 

Sundbybergs kanalkommitterade hade i underdånig sk rivelse av 
den 27 mars 1912 anhållit att utredning måt te verkställas om en 
kanal från Bällstaviken vid Sundbyberg genom Duvbo, Råsunda, 
Råstasjön, Järvafältet samt Statens Järnvägars driftsbangård norr 
om Hagalund till Brunnsviken, dels om en sådan kanals inverkan på 
tninskning av kostnaden för Mälarens reglering, dels om kanalens in
Verkan på planen för utnyttjande av Norra Djurgården vare sig 
kanalen sku lle från Brunnsviken fortsätta genom Ålkistekanalen eller 
-:------

K. Sjöfartssty relsens arkiv. 
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o-enom Laduviken och Husarviken, dels om kanalens ekonon ska 
betydelse för stadens markområden (Järvafältet). 

I såväl 1912 som 1913 års riksdag förelåg motioner angå, 1de 
denna kanal. 

I en skrivelse från Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen till K. 
Maj:t den 29.3 1913 föreslogs reglering av Mälarens vattens ,nd 
enligt en utredning av chefen för Mellersta :'~.g- och Vattenb ,;g
nadsdistriktet, majoren Fr. Enblom. Den samtara spolmngskat len 
föreslogs ha en bottenbredd av 5 m och ett djup på 2 m. Ett s ') rt 

problem var att klara korsningen med berörda järnvägar och då e
ciellt spårsystemet i Hagalund. 

Från Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen förordnade den ~ Ja
nuari 1920 t f distriktschefen major Carl J. Insulander att ut ·da 
frå gan och den 26/11 1921 avlämnade han ett förslag till k nal 
Bällsta-Brunnsviken med 5595 m längd och 10 m bottenb ·dd 
samt i övrigt enligt av K. Kanalkommissionens 1918 för~slagna or
mer för 2,3 m led med 3,2 m djup. Kanalen kostnadsheraknades ' m 
dubbelled till 7,6 milj kr med 1922 års priser. En fri höjd av 4 n Llll 

der broarna ansågs tillräcklig för en pråmkanaL En sluss skul ~e yg
gas i berg mellan Duvbo och Råstasjön. Slussen skulle ha en .fn L ~d d 
i portkammaren av 8,5 m och en totall~ngd av 7 4 ~· Bred v t·~· ~l .sen 
skulle ordnas en siclokanal med reglenngsdamm for att moJltg öra 
dels vattenomsättning oberoende av slussningen, dels konstant ·at-
tenhastighet i kanalen. ~ . . 

Det erfordrades även en ombyggnad av Alktstans kana!. Fe ;[ag 
hade redan upprättats år 1909 av Stockholms stads byggnad ~ n
tor avseende en enkelled med 10,0 m botten bredd. Den be ar b a de 
kanallängden skulle här endast bli 300 m. . 

Man hoppades på statsanslag till 2/3 av anläggnmgskostn {en, 
den resterande tredjedelen skulle fördelas lika på markägarn~ och 
kommunerna (Stockholms stad föreslogs bidra med 25 °/o, Sr nga 
kommun med 15, Sundbybergs köping med 30 och Solna k on nun 
med 30 Ofo). 

Den 1 sept 1922 hemställde Sundbybergs köping samt Soln ch 
Spånga kommuner om statsbidrag i huvudsaklig överensstäm e!se 
med Insulanders plan. Stockholms hamnstyrelse a.nsåg do~k sitt 
yttrande att kanalen ej var av sådant v~rde f?r s!.öfarten 1 S ~c;~ 
holm att staden på grund därav borde btdra ttll foretagers ge 

. f d ·anl-förande men hälsovårdsnämnden uttalar sympatter Ör et 
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k0111na förslaget och framhöll att kanalen i sanitärt hänseende skul
le bli till fördel i vissa avseenden. 

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen framhöll den 20 febr 1931 att 
afikförhållandena under den tid av c:a 9 år som förflutit sedan 

t~sökan om statsbidrag ingavs hade avsevärt förändrats och att 
:ökanden skulle givas tillfälle inkomma med yttrande om sökanden 
vidhöll sin ansökan. 

I Kungl brev den 12/2 1932 avslogs begäran av statsbidrag ti ll 
kanalförbindelsen och därmed föll förslaget. 

Strömma kanal. 

Amiralitetshetjänte "besvärade sig 1663, att sjöfolket icke kunde 
komma fram igenom Strömma sund, efter det var alldeles igen
fallet".1 Rätten pålade då hela häradet att upprensa det. Härmed 
dröjde emellertid och landshövdingen ålade det 1666 att göra sundet 
färdigt. Varj e mantal skulle framföra en stock till bålverket, men 
då dalkarlarna begärda 6000 d kmt för arbetet, sade allmogen föl
jande år ifrån att det ej mäktade betala denna kostnad och bådo sig 
förskonas från arbetet (Domk. 1663 4/5, 1666 18/6 och 1667). 

Med ekor kunde man ännu i 1700-talets början taga sig fram 
den inre leden genom Lillström och Kolström över Baggensfjärden 
och sedan genom Stäket och Skurusund2. Denna farled är betyd ligt 
kortare än den yttre och dessutom skyddad, varför den erbjöd sto
ra fördelar, i synnerhet vid rodd. 

Vilket år Lillströmmen eller "Strömma å" uppgrävdes, så att den 
därefter kunde kallas "Strömma kanal" (eller Wärmdö Kanal), kan 
ej bestämt anges. I slutet av 1700-talet hade den på grund av land
höjning och uppslamning troligen blivit näs tan otrafikabel och bå
tarna måste dragas över land vid Lillström (Socken pr. 1842 13/ 3). 
Vid sockenstämma i Djurö år 1781 beslöts, att "i bidrag till Lill
ströms Canal bevilja 16 skillingar för matlag af Diurö- och Run
lllaröboar och 8 skillingar af Haröboar". Huruvida någon uppgräv
ning av kanalen då sattes i verket, är osäkert, men att saken låg skär
gårdsbefolkningen varmt om hjärtat framgår av stämmoprotokollet 
av 8/5 1796, som omtalar, att församlingsborna avhandlade frågan 
;-------
'Axel Qvist: En bok om Värmdö Skeppslag. Stock holm 1949. 
• E. Alfred Jansson : D ju rö, Sthlm 1930. 
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Bild 13. 

J 
1., 

nu\ 11ru, 

om uppgrävning av Lillströms kanal och uppdroga åt patronus 1 Eh
renström) att inhämta tillstånd härtill av jordägarna, major Silf en
berg och fröken Psilanderhielm. År 1816 beslutar Djurö sockenmän 
om "ytterligare upprensning af Strömma å". 

På egna och åtskilliga sockenboars vägnar anmälde Capita 1e11 

vid K. Svea Lifgarde, A. Hägerflychr år 1821 till K Maj:t, att car
leden genom Kolströmmen och Strömma ån eller Lillströmme på 
Värmdön, vilken fordom kunde obehindrat begagnas, blivit i S( tare 
tider så igengrundad, att den endast vid högt vatten kunde med må 
båtar befaras, till icke ringa olägenhet för avsättningen a' de 
lantmannavaror, som från denna del av skärgården till huvudst i en 
infördes; och anhöll, att farleden måtte på allmän bekostnad v rda 
medelst grävning och uppmuddring åter iståndsatt1• Herrar C ) ffi 

minerade för Strömrensningarna uppdrog då åt major C. P . I- all
ström att avge utlåtande. 

Hällströms utlåtande av den 15/ 12 1821 har i utdrag föl j~ nde 
lydelse: 

"Kolströmmen, som utgör en del af Sundet mellan egenr 1iga 
Wärmdön och Ingarön, är ungefärligen 800 aln ar långt ocL på 
1 K . Sjöfa rtsstyrelsens arkiv. 
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111alaste stället 30 alnar bredt. Minsta djupet vid medelhögt vatten 
~år till 2 fot. Det är otvifvelaktigt, att detta sund i äldre tider varit 
farbart för större Lastbåtar, men blifvit efterhand så igengrundadt, 
att vid utsjö eller lågt vatten endast ekstockar och vid högre vatten 
~anliga roddbåtar der kunna framflyta. - Uti samma led, 2.000 
alnar längre österut, förekommer Fisksundet, ett smalt och kort, men 
icke så grundt vatten; det har i trängsta öppningen 7 och 8 fots 
djup, men litet norrom densamma knappt mer än 3 fot, och ä r 
således ännu brukbart för mindre båtar. Härifrån fortsättes vatten
Jeden med tillräckligt d ju p vidare åt öster, öfver Griss lingefjärden, 
Lagnöström och Tranaröfjärden, till sundet som åtski ljer Ingarön 
från Malmö och Fogelbrolandet, samt i sydostlig riktning förenar 
sig slutligen med Nämndöfjärden. -Men i norra delen av Tranarö
fjärden, utgår, under namn af Strömma ån eller Lillströmmen, en 
rännil om 600 alnars längd, l o a 12 fots bredd i l fots djup h vilken 
sammanbinder denna fjärd med det vatten hvaraf Fogelbrolandet 
skiljes från Wärmdön, Här måste vid lågt vatten båtarne af dem, 
som vilja genaste vägen från Djurhamn och Rummarön framkom
ma åt Kolsundet, med besvär genomsläpas". 
"Huruvida någonsin Storbåtar kunnat gå genom Lillströmmen, är 
ganska ovisst, om icke tilläfventyrs sådant varit möjligt för flere 
hundrade år tillbaka. Ortens allmänna farled för större Lastbåtar 
har således gått genom det djupa sundet mellan Ingarön och Fogel
bro eller Malmö landet till Kolströmmen. N u mera, sedan Kolström
mens upgrundning gjort denna väg ofarbar, måste de från - Rum
marön och Sandhamns trakterne gående Storbåtar taga stora se
gelleden till Stockholm antingen norrom Wärmdön förbi Wax
holm, eller ock öfver Nämdöfjärden och genom Stäket. Den förra 
är 5 och den sednare 6 mil lång, då deremot leden genom Strömma 
ån och Kolströmmen är blott 41/ 2 mil. I afseende på vägens längd 
vore väl sålunda ej mycket vunnet genom dessa Strömmens upp
gräfning, men desto mer, när man betraktar den större bekvämlig
het, som den nya leden skulle medföra, och den säkerhet för våda 
~ller äventyr, för hvilka merendels illa försedda skärgårdsfartyg 
aro i hårt väder blottställda på de öppna farlederne. För de om
kring Grisslingsfjärden och Lagnöström boende blefve deremot för
delen af kortare farväg ögonskenlig. Desse måste nu segle ut åt 
Nämndö fjärden och vidare genom Stäket till Stockholm, 51/ 4 mil , 
lllen leden genom Kolström är endast 21/ 2 mil. 
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"Af ännu större vigt blefve öppnandet af denna led för l isk, 
sumpar och smärre skärgårdsbåtar, hvilka nu dagligen befara len, 
samma så ofta vattenlaget det medgifver. Om också Storbåt l rn 
kunna någorlunda berga sig på de stora fjärdarne, äro den 10~ 
desse altid utsatta för faror eller hindrade av motvind, då å stid 
och väderlek ej äro gynnande. Genom Kolströmmen framko 1ma 
väl Småbåtar nästan hela å ret, men fisksumpar, som gå djupare och 
hvilka till ej obetydlig mängd från denna ort besöka Stockl >lm 
nödgas ofta hålla sig till de längre farlederne." ' 

"För communicationen mellan Stockholm och Sandhamn vore .;en
vägen genom Wärmdön äfven nyttig, så väl i mercantilt sorr mi
litärt hänseende. En stor del af de till och från Stockholm ut ikes 
gående fartyg, passera Sandhamn, och då de ofta äro nö ds8 ade 
att der qvarligga, särdeles i läglig årstid, skulle en 11,1era bec väm 
gemenskap med hufvudstaden befrämja både handlandes ocl sjö
farandes förmån, oberäknadt att äfven Tullstyrelsen och Lotsv rket 
derigenom erhölle en lättad förbindelse med förenämnda 0 t. I 
krigstider blefve denn a led säkert vigtig för hufvudstaden s fö var. 
Så väl en skärgårdsflotta som smärre transportfartyg kunna < 'nna 
väg f ramkomma och underhålla communicationen med den tt re 
Skärgården. Att en fiende skulle der intränga, synes vara så m dm 
mindre att befara, som trakten lätt kan på flere punkter fo w a-
ras''. - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Uti Kolströmmen och Fisksundet komme arbetet att bestå < dast 
i muddring, men genom Lillströmmen måste en ordentlig kanal ,räf
vas. Såsom det synes mig, bör farledens djup till 6 fot under gsta 
vattenytan vara tillräckligt för ändamålet. I förhållande dc .:!fter 
föreslås Kanalens bredd genom Lillströmmen till 50 fot, och 1 udd
ringens uti Kolströmmen till 60 fot". 

"Om muddringen verkställdes med sådana enkelt constn -rade 
flottor, som vid Åkers Kanal komma att användas, kan en ,ub.
famn gräfvas af 2 man på en dag. Lägges härtill beloppet ett 
dagsverke på famnen till anskaffande af redskap, befälets afl ning 
och godtgörande af de ineffectiva dagsverken, som altid äro c ,kilj
aktiga från en arbetscommendering, uppgår kostnaden fö r l varje 
kub.famn till värdet af 3 dagsverken och hela arbetsbelopp till 
l 0.500 dagsverken, som a 32 skillr Bco för dagsverket gör 7.000 
Rdr. Då härtill lägges 25 procent af denna summa, eller 1.75C dr, 
till bestridande af oförutsedda ;:>c h obestämda utgifter, bl ir ost· 
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aden inalles 8.750 Rdr för muddring på en längd av 2.600 alnar 
n · k b'kf " · Kolströmmen 1 runt 3.500 u 1 amnar. 
1 

"Så väl uti inloppen till grafven som i böjningarne, böra visare 
!ler stora pålar, kanske också Ducdalber utsättas, till rättelse för 
~e Sjöfarande att hålla sig inom djupaste leden, och tilläfventyrs att 
· rnotvind kunna medelst halning framkomma. Skulle sådana be
finnas nödiga äfven på vissa afstånd längsmed hela linien , må de
ras nedsättande icke uraktlåtas. Detsamma gäller äfven om farleden 
genom Fisksundet. Att de skola länge äga bestånd, tyckes vara klart 
derav, att små stakar efter katsor och andra fiskbragder i flere år 
stå orubbade". 

"Kostnaden af hela denna farl eds iståndsättande blir sålunda: 

I Kolströmmen 
I Lillströmmen 
I Fisksundet 

eller i rundt tal 16.000 Rdr." 

Summa Rdr Bco 

Rdr 8.750:-
6.676: 16 

)) 300:-

15.726: 16 

"Med en arbetsstyrka af 200 man kunde väl detta företag utföras 
och fullbordas på en sommar, räknad till 100 arbetsdagar, men då 
tilläfventyrs hela den härtill erforderliga summa ej kunde p å en 
gång eller inom ett år vara disponibel, torde verkställigheten lämp
ligast böra fördelas på tvänne år. På det första skulle Kanalen ge
nom Lillströmmen gräfvas färdig med en commendering af 100 man, 
och tillika medelst anskaffande och förfärdigande af mudderred
skap, förberedelser göras till arbetet i Kolströmmen för det föl
jande året." 

"En ansenlig besparing i kostnaden skulle vinnas derigenom, att 
Muddermaschinen i Wäddö blefve äfven här använd, hvilket med 
så mycket säkrare fördel och framgång kan ske, som jordmånen öf
verallt är lättgrävd. Sedan denna Maehin efter fullbordandet af 
Wäddö Kanal icke mer behöfves der, kunde den siöledes transpor
teras hit, till hvilken ända Kanalen genom Lillströmmen förut bor
de vara öppnad. Med denna kan hvarje kubikfamn upptagas för 
högst 16 skill. Bco och således muddringen i Kolströmmen och Fisk
sundet, utgörande 3.650 kub famnar kosta blott 1.216 Rdr 32 sk. 
Lägges härtill en rund summa af till ex 1.000 Rdr för mudder
~erkets transport, underhållande m m blefve kostnaden, som förut 
ar beräknad till nära 9.000 Rdr blott 2.216: 32, hvarigenom en 
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minskning i kostnaden af omk ring 6.800 Rdr vinnes. Denna Ma hin 
blir likväl icke ledig från Wäddö förrän minst tvänne år härc ter 
hvarföre med utförandet af detta arbete, i händelse det af Kc 1ol' 

b• 

Maj :t bifalles, skulle komma att till den tiden fördröjas, mer på 
detta uppskof borde ej hafvas afseende, enär en så betydlig sur ll1a 

derigenom kan besparas". 
"Att öppnandet af denna urgamla men numera uppgrundade ar

led i a ll mänhet är nyttigt, och i synnerhet gagneligt för dem, ,o111 
bebo de inre och östra trakterne af Wärmdön och dagligen öra 
båtfarter till Stockholm, synes vara utom all tvifvel. Huruvida ik
vä l ökad tillförsel af landtmanna varor till hufv udstaden, ellc el
jest nya och förmerade näringsgrenar för orten derigenom bef 111-

jades, låter ej i förväg bestämma sig", slutar Hällström sitt utL an
de med. 

Den 11 april 1822 inlä mnade Commiterade för Strömrensn ir , ar
ne Hällströms utlåtande ti ll K Maj:t. 

År 1824 gjordes en ny ansökan. 
Den 20 februari 1827 var Wermdö Skeppslags innevånare ka ,1de 

att höra "Huruwida de wore willige att, till öppnande af en n
grundad farled från Sandhamn, genom Lillström, Fisksundet ch 
Kålström, till Stockholm, lemna större eller mindre bidrag ocl an
svara för alla ersättnings anspråk från wattenwerks eller jordä,.,a res 
sida, samt antingen samfällt eller genom upprättadt Bolag ~ aga 
sig arbetets utförande". 

Å r 183 1 omnämner ett stämm ap rotokoll i Djurö att fr ån t va
rande ägaren av Brevik, kanslirådet G. A. Brunerona ingått en kri
velse angående uppgrävning av Lillströms å med förs lag att den 
ej sk ulle göras farbar "annat än för ökor" och att alla som l1 ade 
nytta av den, skulle göra dagsverken vid detta arbete. Djurö för
samlingsbor åtog sig samma år 16 dagsverken fö r helt mantal . 

K.B. i Stockholms län understödd av Djurhamns Kapellboer jor
de 1832 ytterligare en underdånig anmälan och den 23 mars 832 
skriver Commiw~n för Strömrensningar till K. Maj:t bl a : 

"Enär sålunda det tillämnade arbetet, utur denna synpunk be
traktad t, kan i afseende på dess större vidd och omkostnad m
ma att ännu längre tid uppskjutas, hafva Sökanderne inskränkt sina 
önskningar till endast uppgräfning af leden genom Lil lströn 11en, 

1 E. Alfred Jansson, Djurö. 
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hvilken såsom a lldeles igengrundad, snart gör deras dagliga fart 
derigenom med roddbåtar nästan omöjlig. Såsom motiv till kost
nadens minskande och ökade förhoppning om framgången af deras an· 
sökning, hafva de fördensk ull föres lagit Kanalens djup till blott 3 
fot, eller hälften af hvad förut ansetts erfordras, samt dess bredd 
ti ll 15 fot , hv ilket sednare efter deras förmenande vore tillräckligt 
för genomfart med roddbåtar. Härvid får Afdelningcn i underdå
nighet anmärka, att med iakttagande af vanlig skapnad på en Ka
nals construction, en så ringa bredd, icke är fören ligt med det före
slagna djupet af 3 fot, utan måste densamma i vattenytan tagas till 
minst 20, hä ldst 30 fot. Efter en på dessa dimensioner grundad be
räkning går kostnaden t ill 2,500 a 3,000 Rdr och hafva Sökanderne 
utfäst sig, att dessutom med fri villiga dagsverken till visst belopp 
efter hemm anta l och matlag, bidraga till arbetets underlättande". 

Under de närmaste åren synes Strömma kanal äntligen ha blivit 
trafikabel huvudsakligen genom initiativ av dåvarande ägaren till 
Brevik, kanslirådet G. A. Bruncrona. 

Upprensningen av Lillströmmen mellan Värmdön och Fågelbro
landet för roddbåtar verkställdes 1832-33 med bidrag av dagsver
ken från o rten för en kostnad av 5.700 rdr. Av allmänna medel 
erhölls 3,000. 

Den 17 juli 1834 anmäles till K.B. att Lillströms kanal är fu llt 
färdig. 

"Sedan nu a llt arbete vid Lillströms Canal å Wärmdön är afs lutat 
och besigtning derå genom St.Am .Emb. 3:dje Afdelning försiggått 
får Af delningen detta till Kon :Be f :de meddela med begäran att 
Kon:Bef:de ville gå i författning att uppdraga och fördela under
hållet af denna Canal led, mellan dem af ortens innewånare, som af 
densamma komma att draga fördel, emedan Staten som inga afgif
ter tänker uppbära den öppnade communications leden ej hel
ler kan belastas med dess underhåll." För att det verkställda arbetet 
skall bibehållas, föreslogs bl a att båtars stakande förbjudes ge
nom Canalen, utan böra de framföras medelst rodd eller dragning. 

Vid stämma den 26/ 4 1835 får Djuråborna veta, att staten av
sagt sig både avgifter och underh åll av kanalen, som borde drabba 
~~n:, som begagnade den 1• Kapellborna ansåg en sådan fordran både 
tlhg och rättvis samt överlade "antingen denna afgift borde er

-;---_ 
E. Alfred Jansson: Djurö. 

)O 
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läggas efter matlag eller af hvarje båt, som färdades fram g< 10 m 
Canalen". Det förra ansågs medföra orättvisa, men svårigheten n ed 
det senare bleve "att både vaktstuga måste uppsättas och vakt ~ al') 
aflönas för uppbörden, hvilket medtoge en stor del af inkomst n" 
Bleve det senare förslaget antaget, "skulle ej högre afgift be, lja; 
än 4 skillingar banco för hvarje båt, som färdades där fram " . 

Vid oktoberstämman s.å. närvaro kanslirådet Brunerona och )at
ron Nortun från Björkvik. Den förre föreslog, att kanalen s ulle 
utbjudas på arrende, "med tillstånd för arrendatorn att till d. re
sandes förfriskning sälja Caffe, 01 och dricka" . Ett vakthus a1 ;ågs 
nödvändigt att uppföra "med en stuga för resande och en ~ 1m

mare med kakelugn för arrendatorn" ävensom "2:ne bry ggo en 
vid hvardera änden af Canalen". - Man finner härav, del att 
kommunerna redan för 100 år sedan hade sina trafikbekymmer els 
att de resande, till skillnad mot nutidens, ej gjorde sig någon ( ver
driven brådska, skriver Alfred Jansson. 

År 1837 åtog sig sekreteraren Silfverhjelm på Fogelbro up1 JÖr

den på 5 år emot ett årligt arrende av 25 rdr. banco. Kanalav ~o ften 
skulle utgå efter 2 skilling per båt "ehvad den är tom eller last d". 1 

En bestämmelse, "att uppå skeende anmälan och efter erlagd ~ gift 
bör genast bommen öpnas vid 2 rdr. vite om tredskadt hinder d ·vid 
möter", tyder på, att sämjan mellan de resande och Silfverh el m s 
vaktkarl ej alltid var den bästa. Orsaken kan möjligen utläs, s ur 

Djurö stämmoprotokoll av den 8/7 1838, vari nämnes, att Sil ver
hjelm blivit dömd till böter för olovlig försäljning av brän vin! 
Det länder till djuröbornas heder, att de sade ifrån, att om etta 
krogliv fortsatte vid Strömma, skulle kontraktet med Silfver ielm 
anses förverkat. Det fanns på den tiden gott om krogar vid de van
liga sjölederna. 

Den 16 oktober 1862 undertecknade Styrelsen för Allmänna väg
och Vattenbyggnader kontrakt med possessionaterna Knut t ster
man, fr. Th. Lenhusen och Th. A. Silfverhjelm av fö ljande ly else: 

" Sedan Kungl. Maj:t den 15 Mars 1861 i Nåder gilla t '1 af 
Landtmätaren P. S. Hegardt uppgjord och af Styrelsen för Alln inna 
Wäg- och Wattenbyggnader ändrad plan med kostnadsförsia för 
upprensning af farleden emellan W ermdön och Ingarön i S ck· 

1 Konungens Befallningsha vandes tidigare taxa hade varit " t skillin g fi ror!l 

båt och 3 skilling för mer el ler mindre lastad bå t". 
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holms Län, till hvilket företag ett anslag utan återbetalningsskyl
dighet af 7.500 riksdaler riksmynt blifvit af K Maj:t beviljadt; så 
och i öfverensstämmelse med Rikets sednaste församlade Ständers 
för dylika statsbidrags åtnjutande gifvna, af Kongl Maj:t gillade 
föreskrifter hafva undertecknade, som, enligt bilagda handling af den 
21 sistlidne juni öfverenskommit att detta arbete utföra, med Kongl 
Styrelsen för Allmänna Wäg- och Wattenbyggnader, å Kongl Maj:ts 
och Kronans vägnar afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi åta
ga och förbinda oss. 

1 :o 

att arbetet, hvarvid vi äro skyldige att underkasta oss wederböran
des kontroll, skall senast börjas innevarande år och fullbordas in
om den 1. October 1864, noggrant enligt den av Kongl Maj :t fast
ställda, ofvannämnda plan och kostnadsförslag, utan att anspråk 
på ytterligare bidrag dertill af allmänna medel må framgent kunna 
värka, samt att genom egna tillskott skall utgöras hvad utöfver 
statsbidraget kan erfordras. 

2:o 

att, i händelse afvikelse utan vederbörligen vunnet tillstånd skulle 
ske från den af Kongl Maj:t i Nåder fastställda arbetsplan, eller 
arbetet, utan af Kongl Maj:t medgifvet anstånd med detsammas ut
förande icke inom den här bestämda tiden fullbordas, det då an
kommer på Kong l Maj :t att låta inställa all v idare utbetalning af 
statsbidraget, samt återfordra hvad deraf redan blivit uppburet, att 
på en gång eller suggessive till Riksgäldskontoret inbetalas inom den 
tid Kongl Maj :t finner för god t i Nåder bestämma. 

3:o 

att till arbetet skall företrädesvis , der sig göra låter användas tjenst
och sysslo-lösa personer. 

4:o 

at~ godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara 
lb.a, som i följd af detta anslag föranledes för Riksgäldskontoret. 
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5:o 

att för fullgörandet af detta kontrakt ställa sådan säkerhet, o111 
af Kong! Maj:t i Nåder godkännas" . 

Strömma kanal utvidgades 1862-63 med anslag av allm nna 
medel för en kostnad av 16.050 kr. Farledens hela längd är 9,3 5 K. rn 
varav 1,78 km är kanaliserad, djupet under lägsta vattenytan J ] e~ 
endast l, 18 m och vattenbredden 12 m. 

Som exempel kan nämnas att år 1896 trafikerades kanalen a\ :A 1 
ångfartyg och 127 segelfartyg. Kana lavgifterna uppgick då till l in

kring 1.000 kr. 
Gun nar Hellström har i en år 1942 av Värmdö Skeppslags I >rn

minnesförening utgiven skrift om "Ångbåtstrafiken på Dj urö och 
Sandhamn" givit e.n detaljerad skildring av de fartyg som trafi ~ ·rat 
Strömma kanal varav några utdrag följer med av förf. senare g , rda 
ändringar. 

Ångbåtstrafiken genom Strömma kanal. 

Någon regelbunden ångbåtstrafik genom kanalen ut till Staf 1äs, 
Djurö och Sandhamn hade ännu vid 1860-talets början ej koJ mn 
till stånd, kanske av det skäl, att propellerfartyg ännu ej k01 mtt 
i bruk för skärgårdstrafik. Hjulångare hade naturligtvis svån att 
passera den smala farleden. 

På hösten 1864 bildades emellertid Ångbåtsbolaget Strömma ka
nal, som år 1883 åtog sig kanalens underhåll. 

Bolaget, som fortsatte sin verksamhet till 1894, då det ombilc des 
till Ängfartygsaktiebolaget Strömma kanal, beställde hos Lim 110 1-

mens verkstad i Göteborg "en mindre, ändamålsenlig och SI' bb
gående ångbåt för besörjande af daglig trafik mellan de natu rs' ·na 
ställena i Stockholms yttre skärgård, som äro belägna mellan h uh u d~ 
staden och Sandhamn, den s k inre vägen" enligt vad en nc is 1 

Stockholms Dagblad den 4 januari 1865 har att förmäla. D et var 
en propellerdriven båt 80 fot lång, 14 fot bred och 3 1/ 2 fot d ju >gå
ende, som med en högtrycksmaskin om 12 hästkrafter skulle göt en 
fart av mellan 9 och 10 knop. Enligt samma ridnit'lgsnotis sku lle den 
komma att dagligen anlöpa följande ställen: Skuru, Björkö, Ek äs, 
Tollarö, Dufnäs, Lännersta, Fisksätra, Boo, Beatelund, K åhlst " tn, 
Åhlstäktet, Lagnö, Fågelvik, Strömma kanal, Bredvik, Fager· ala, 
Vestra och Ostra Elfsdala ( -Elfsala) Barn vik, Stavsnäs, D jt rön, 

427 

Raltnaön ( = Runmarö) och Sandhamn. Ombord skulle brevlåda samt 
paket- och tidningsskåp finnas och brev och tidningar skulle ge-
110m överenskommelse med Postverket befordras varje dag "till för
del för de personer, som å något af ofvanstående ställen under som
marmånaderna ämna uppslå sina bopålar". På skärgårdsbefolkning
en tänkte man tydligen ej alls, företaget var helt betonat av huvud
sradsbornas intressen! Fartyget, som i byggnad kostade 22.000 riks
daler riksmynt, var kontrakterat att levereras den 15 maj 1865. 

Strömma KanaL var en ångslup!, som rymde 100 passagerare. D en 
var "särdeles vackert inredd med 2 :n e saloner, en större akterut och 
en mindre förut" samt hade restauration ombord. Den 30 juni 1865 
började Strömma KanaL sina turer. 

Den nya trafiken visade sig snart vara en god affär och ökade 
all tjämt. Efter tio !lr visade sig Strömma KanaL vara för li ten, Bo
laget beställde då vid William Lindbergs mekaniska verkstad vid 
Södra varvet i Stockholm ett nytt fartyg, som fick namnet Stafs
näs. Den 23 juni 1876 insattes Stafsnäs i trafik. 

Redan 1883 befanns även Stafsnäs vara för liten för den allt
jämt ökade trafiken, och bolaget måste anskaffa ett större fartyg. 
Vid William Lindbergs verkstad beställde bolaget då ett nytt far
tyg, som i likhet med det första fick namnet Strömma KanaL och 
insattes i trafik 1884. T o m sommaren 1885 fortsatte Stafsnäs att 
alternera med den nya Strömma KanaL. 

År 1889 åtog sig Silfverhjelm på Fågelbro att hålla bro över ka
nalen enligt särski lda bestämmelser. 

Vid mitten av 1890-talet ökade trafiken å traden återigen. Ström
ma KanaL var om lördagarna mer än fullastad, men denna gång 
brydde ledningen sig ej om att skaffa något större fartyg. Upp
repade framställningar från trafikanter om önskvärdheten av en ny 
båt lämnades utan avseende, men då man slutligen insåg, att något 
måste göras, inköptes 1897 den gamla ångbåten T rosa och insattes 
under namnet G u rLi på traden att a lternera med Strömma KanaL. 
. Detta medförde naturligtvis en förbättring i trafiken, men 
tusärtandet av GurLi å traden väckte en storm av förbittring bland 
trafikanterna. GurLi, som var ett helt litet fartyg om blott 26,16 ner---------l • 

Angslup ä r ett å ngmaskindri ve t fart yg, som ej skyddas a v samma nhängande 
däck. I allm ä nhet har å ngslupen ett tämli gen låg t över vattenlinjen beläge t hu
Vuddäck och ett högre beläger fördäck. 



428 

toton, byggdes 1871 under namnet N ya Åkers Kanal för t t den 
Stockholm-Vaxholm- Åkers kanal. Efter att en kort tid ha urit 
namnet Lo/ö gick den sedan i många år under namnet Trosa på tra
den Stockholm-Södertälge-Trosa. Fartyget hade dessutom ålig 
fart, dess högsta fart var 8 knop, och skärgårdshumorn påstoc att 
det ej drevs med ånga utan med vägglös. 

Ångfartygsaktiebolaget Stockholms skärgård beställde vid .t erg
sund i Stockholm ett särskilt för Strömma-kanal-leden ritat fa tyg, 
som levererades på våren 1899, och fick nanmet Prinsessan l n geL r; r g. 
Denna ångbåt var försedd med dubbla propellrar i avsikt att u .ler
lätta manövreringen i den trånga och krokiga farleden. När far vget 
skulle börja sina turer, visade det sig, att det ej kunde ko 1ma 
fram genom Strömma kanal annat än vid högvatten. D e l gge 
propellrarna grävde i kanalens sidor och fartyget var all tså fel
konstruerat för sitt ändam ål. 

Från Stockholms Ångslupsaktiebolag inköptes år 1900 ånf m n 

N a jaden. Denna, som var en större ångslup, byggdes vid Ber~ und 
1896 för traden Stockholm-Rydboholm. Den saknade emelt n id 
matsalong, vilket ju var olämpligt för ett fartyg med så lång ·ade 
som Strömma kanal-leden. Detta avhjälptes dock till1901 års bla
tion genom att främre hälften av den ovan däck belägna ak rsa
longen avdelades till en trevlig matsalong med fri utsikt. 

På sommaren 1903 gjordes ett försök med förbindelse Salts i ba
den- D jurö genom Kolström och Strömma kanal i anslutnin till 
saltsjöbadstågen från Stockholm. 

Ett verkligt skärgårdskrig mellan t re konkurrerande rederie för
des från seglationen 1904 åtföljt av diverse kitsligheter far 'gen 
emellan. Det fartyg, som först lyckades angöra en brygga å tr den, 
brukade kvarligga där längre än nödvändigt i avsikt att hindra .w n
kurrenten. 

I maj 1904 inköpte grosshandlare Forsberg ångfartyget Bro ind, 
som trafikerat Kinda kanal sedan 1878 och som insattes i t afik 
Stockholm-Strömma kanal-Vindö pensionat innan det ännu h nnit 
byta namn. Detta skedde dock inom kort och fartyget fick na ·1net 
Turisten. 

Turisten, som var 23,41 m lång, 4,47 m bred och hade ett jup
gående av 1,8 m, hade en maskin om 100 indik. hästkrafter och 
mätte 48,19 nettoton. Fartyget överläts 1905 på ett av For· berg 
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för ändamålet bildat aktiebolag, som fick namnet Ångfartygsaktie
bolaget Vindö, och trafikerade traden t o m sommaren 1908. Un
der denna sommar trafikerades Strömma kanal-leden av ej mindre än 
cre konkurrerande fartyg men trettio år senare fanns intet fartyg 
i uafik å denna led. 

Turisten var väl djupgående för det grunda sundet in till Fjälls
vik och råkade ofta få grundkänning där. Som detta emellertid 
alltid avlöpte lyckligt döptes den av skärgårdshumorn till "Tur i 
sten". 

År 191 9 gjordes ett nytt försök med förbindelse Saltsjöbaden
Djurö. Waxholms nya Ångfartygsaktiebolag insatte då å denna tra
de ångfartyget Brevik l, f d Lidingö. Ej heller detta försök löna
de sig, varför trafiken upphörde med sommarens slut. 

Först 1928 kom denna trafik verkligen i gång på allvar. Wax
holms nya Ångfartygsaktiebolag insatte då på denna led ångslu
pen Arla med avgång från Saltsjöbaden på förmiddagen och åter
resa från Djurö efter cirka en timmes uppehåll. Tilläggsplats fö r 
Arla på Djurö var den nyare södra bryggan, den s k vinterbryggan. 
Denna gång var trafiken lönande och fortsatte t o m 1933, då den 
tilltagande omnibustrafiken gjorde den överflödig, landsvägarna på 
Värmdön fick allt större bredd och utsträckning och som mera 
tidsenligt transportmedel segrade bussar och lastbilar snabbt över 
de utdömda kanalångarna. 

När Strömma Kanal under sina sista år trafikerade Kolström 
var bottenskrapningar inte så sällsynta vid lågvatten och ibland 
fick befälhavaren exercera med passagerarna och låta dem springa 
från för till akter, från styrbordsreling till babordsreling för att få 
båten att flyta över vid Kolströmsbro. 

I slutet av 19 30-talet blev konkurrensen från omnibustrafiken slut
li.gen övermäktig, varför ä ven Vaxholmsbolaget beslöt nedlägga tra
ftken genom Strömma kanal. Det gamla hemtrevliga fartyget Ström
ma Kanal gick 1937 sitt slutliga öde till mötes. 
. De riktiga skärgårdsbåtarna har på några år minskat från 30 

ttll 10. Fru Ingrid Diesen motionerade nyligen i Stockholms stads
fullmäktige om att rädda en Waxholmsbåt åt eftervärlden och kam
~arkontoret biträdde en utredning. Båten skulle ligga förtöjd t ex 
Vtd Strömkajen nedanför Nationalmuseum och inrymma en exklusiv 
restaurant . Det skulle vara en förlust om skärgårdsbåtarna försvann 
ur landskapsbilden . Prins Eugen har så väl fångat detta inslag i 



430 

Bild 14. 

STRÖMMA KANAL i Kolström 1898. 

sma målningar från Waldermarsudde t ex "Ångbåt i af to ljus" 
(1911). 

Den stockholmare som nu för tiden vill uppleva kanalernas ugna 
rytm och pastorala behag behöver sannerligen inte bege sig i nda 
ner till Holland. Man kan mycket väl göra kanalfärder på när
mare håll, t ex bege sig ut till Strömma kanal, som med ful rätt 
anses vara en av de naturskönaste av de många vattenväga som 
leder till Stockholm. 

När man kommer från Baggensfjärden passerar man Beatl unds 
vackra vita herrgård i grönskan. Sedan trängs leden ihop all mer. 
För att förvarna brovakten vid Malinsbo om broöppning anv ndes 
signalhorn eller dylikt. Så siktas själva Strömma kanal r .eiJan 
Värmdölandet och Fågelbrolandet. 

4.31 

l 
/ 

/ 
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Vc!milnjen 

\ 
Bild 15. 

Oscarskanalen. 

Fortfarande hittar varje lördag och söndag stora flottiljer med 
småbåtar genom de v indlande och till hälften ingenslammade rän
norna. 

Oscarskanalen på Djurö. 

Kanalen har uråldrig hävd och var till år 1914 den enda p raktiska 
kommun ikationsleden för de flesta bebyggarna kring Vämlingen 
~ed ångbåtsbryggan vid Sollenkroka och med Saltsjön. För cirka 
5JUttiofem år sedan skänkte Oscar II 500 kronor till kanalens upp
rensning, därav namnet. 

På 1930-talet skedde nästa upprensning av den igenslammade ka
nalen. Den gamla kanalen hade genom landhöjningen blivit så upp-
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Bild 16. 

Oscarskanalcn. Bilden är tagen från mitten av kanalen mot mynnm gt-
5 ollenkroka fladen . 

grundad, att motorbåtarna riskerade grundkänningar även v ; t or
dinärt vattenstånd. Vid lågvatten var kanalen otrafikabel fö mo
torbåtar. 

Den l O maj 1949 gjorde Djurö kommunalfullmäktige en 1der
dånig framställning till K Maj :t om högsta möjliga bidrag a ben
sinskattemedel för upprensning av kanalen för motorbåtar en! ; t ett 
betänkande av professor Carl Forssell för en beräknad kostr d av 
8.000 kr, vartill kom ett belopp av 329 kr för projekteringske tnad. 

Till det föreslagna arbetet krävdes mycket små material J ägg, 
huvudsakligen den ringa kvantitet dynamit m m som åtgi ~ att 
spränga bort 20 m3 berg. Virket till fångdammarna var ute utan
de avsett vara rundvirke, det mesta klent gallringsvirke, 2" a : . På
larna för fångdammarna var redan skänkta och upplagda p [ plat
sen. Resten av virket tillhandahölls gratis av markägare vil! sjön. 
Utgifterna skulle därför endast bli arbetslöner för schal· ning, 
sprängning och virkets aptering, vilka arbeten kunde utfö 1s av 
grovarbetare och bergsprängare inom socknen. Detta arbete orde 
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Bild 17. 

Kanal för motorbåtar Vämlingen-Sollenkroka, Fladen. 
Professor Carl Forselis förslag av den 2 maj I949· 

enligt framställningen utföras under senhösten och förvintern 1949 
då inom socknen som regel kunde väntas råda arbetsknapphet eller 
arbetslöshet. Framställningen ledde dock ej till något resultat. 

En fördjupning av kanalen är nu åter aktuell då endast mindre 
motorbåtar flyter igenom. Ansökan om bidrag ligger inne hos K 
Maj :t, men något beslut har inte fattats. 

Runmarö kanal 

Farelden mellan Runmarö och Storön, vars smalaste del kallas 
Runmarö ström är en gammal naturlig farled, som genom århund
radens landhöjning hade uppgrundats så att den i början av 1930-
talet blott hade karaktären av ett dike. Farleden har sedan lång tid 
varit av stor betydelse såsom genomfartsled för mindre båtar. Den 
underlättar yrkesfiskarnas möjligheter att snabbt nå utanför Run
marö belägna fjärdar och har också varit av stor betydelse för 
båttrafiken från bussändstationen vid Stavsnäs vinterhamn och 
~unmarös västra delar till dess Östra kust och de längre ut belägna 
oarna. Den har även underlättat förbindelserna med Nämdö. 

Farleden var emellertid krokig, grund och trång. Vid lågvatten 
v_~r den helt otrafikabel och måste därför fördjupas och breddas 
for att kunna trafikeras obehindrat. Åren 1931-33 fördjupades 
den därför delvis genom sprängning på det smalaste stället och 
sarotidigt utfördes en breddning av farleden. 
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Bild 18. 

Runmarö kanal mellan Runmarö och Storön. 

Det var Runmarö fiskareförening med J. E. Norman son ord
förande, som tog initiativ till insam lir,g av medel för sundet~ upp
rensning. Bland de större bidragsgivarna var Stockholms lä1 fis
karförening, Djurö kommun och Waxholmsbolaget. Arbet( ut
fördes i fiskareföreningens egen regi. Den 24 maj 1933 var a betet 
klart och samma dag förrättades invigningen. Kostnaderna f r ar
betet belöpte sig till c:a 2 500 kronor. Med hänsyn till de b' -irän
sade medel, som stod öbefolkningen till buds kunde fördju p1 ngen 
och breddningen endast utföras i mycket begränsad omfattnil' ~ och 
kanalen var fortfarande alltför krokig, smal och grund. Detta med· 
förde att båtarnas fart måste nedsättas till ett minimum och 8 t det 
blev trångt vid möte. En ytterl igare förbättring av farled e var 
sålunda önskvärd och någon förläggning av farleden till nnan 
plats än den nuvarande var ekonomiskt icke möjlig. 
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Bild 19. 
Runmarö kanal. 

I slutet av 1930-talet stegrades trafiken i denna farled crenom 
tillkomsten av den nya landsvägen ut till Stavsnäs, varigeno~ va
rutr~nsporter o~h personbefordran til~ denna del av skärgården un
d~rla~ta~es 1 hog gr:d. Pa grund h~rav hade betydelsen av ång
batsforbmdelserna fran Stockholm trll Runmarö minskats och öns 
befolkning samt de talrika sommargästerna använ de sig huvudsak
hgen av bussar och bilar vid resor till och från Stavsnäs. Härige
nom hade också behovet av en snabb och bekväm sjöförbindelse 
tdl St .. ··1 'lk · i ·· e avsnas o (ats, v r et 1 1og grad stegrade önskvärdheten av 
b~ farled, som kunde medge de i denna trakt allmänt förekommande 

l
atarna, bestående av fiskarebåtar och andra motorbåtar av mer 

e ler m. d - .;.; l d . b h. 
111 te utp tag a tunsttyp, o e rndrad genomfart mellan öst-

;a Runmarö och Stavsnäs. I allm änhet var båtarna 5-8 m lånera 
-2,30 m breda samt hade ett djupgående av 0,6-1,0 m . .A;e~ 

tned en t kl. .. bo o . u vec mg mot storre attyper ansag man rcke behöva räk-
n: med större båtar än med 10m längd, 3 m bredd och 1,2 m djup-
gaende D bl. d l l d. · ·· ·· ·· till e, · en rvan e {ana ens tmenswner kunde darfor begransas 

1 bottenbredd av max 6 m och ett djup av 1,5 m men med 
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Bild 20. 

Förslag till fördjupning och breddning av Runmarö kanal 
av den 4 december 1951. 

hänsyn till den fortgående landhöjningen och till möjlighet( 1 att 
använda tillgängliga arbetsmaskiner ansågs djupet böra fixer s ti ll 
minst 1,73 m djup vid medelvattenstånd. Detta djup måst med 
hänsyn till förefintligt mudderverks djupgående ökas till / m å 
sådana sträckor där muddring skulle utföras. 

Den för vidgningen av kanalen erforderliga marken ställ s till 
förfogande av de bägge berörda markägarna. Markägaren a om
rådet söder om kanalen förbehöll sig rätt att få en bro ano dnad 
över kanalen. Skälen härför var, dels att med den föresla gn för
djupningen och breddningen av kanalen försvårades möjlighe n att 
leda över kreaturen på ett särskilt vadställe till betesplatser z St~r
ön, dels för en ev exploatering av marken. Detta gällde fö r ivngt 
ej enbart markägaren, utan var ett gemensamt intresse fö r ~.~mr
liga markägare på Storön, som tidigare använt sig av vad ,atlet. 
Däremot var tillkomsten av en bro till men för sjötrafike sorn 
hittills icke besvärats av något sådant hinder. För att i gö , igaste 
mån eliminera denna olägenhet konstruerades bron som f <~ t ~ro 
och förlades till en plats, där stränderna å ömse sidor var s hoga 
att en fri höjd under bron av c:a 3,5 m kunde erhållas. Här enoJ11 
mötte det inga svårigheter för de flesta motorbåtar att pass( a un
der bron även om de var försedda med mindre master. remot 
var det uteslutet för segelbåtar att passera under bron, m 1 deo 
nuvarande kanalen hade ej tidigare kunnat användas för an ra se-
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Bild 21. 
Bron över Runmarö kanal. 

gelbåtar än sådana, som kunde anses för roddbåtar och hade lös
tagbara master. Någon försämring av de nuvarande förhållandena 
medförde således ej tillkomsten av en fast bro. 

I juni 1938 uppgjordes ett förslag som kostnadsberäknades till 
29.000 kr. Förslaget omfattade dels sprängningsarbeten utförda i 
torrhet jämte utförande av bro, dels muddringar. För sprängnings
arbetena erfordrades anläggning av två avskärande fångdammar, 
anlagda på lämpliga platser å ömse sidor av bergförekomsten i mel
lersta delen av kanalen samt en fångdamm runt en bergklack i öst
ra d:len .. Fångdammarna skulle utgöras av träspont, som skulle 
n~dslas tdl fast botten och mot sponten skulle uppläggas, om så 
Vts~_de sig erforderligt, en tätande !et-damm. Sedan länspumpning 
Utfons skulle sprängningarna kunna påbörjas. 

Arbetet föreslogs utföras under januari-april 1939 då kanalen ge-
0?rn isläggning ej användes. Arbetet kom dock ej till stånd denna 
gan g. 

År 1951 togs frågan om fördjupning åter upp särskilt sedan stör
re båtar under tiden anskaffats. Åtgärder vidtogs för att Väg- och 
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vattenbyggnadsstyrelsen skulle åtaga sig uppdraget att bred d, och 
fördjupa kanalen. I slutet av 1951 förelåg ett förslag av Väg Och 
vatten på fördjupning till 1,75 111 djup och 6 111 bottenbredd g n

001 

schaktnings- och bergsprängarbetetn. 
Farledens angränsande delar sk ulle i samband härmed uppn 1dd. 

ras till 2 m djup och 8 m bottenbredd. Den totala kostnade be. 
räknades till 80.000 inberäknat en bro över kanalen . Den 23 kto. 
ber 1952 bevilj ade K Maj :t 68.000 kr till arbetet, vilket doc] på. 
börjades för:;t under december månad 1953. Den 19 maj 1954 v sade 
det sig att det beviljade anslaget var otillräckligt, varför R u1 1arö 
lokalförening av Stockholms läns fiskareförbund anhöll 0111 tter. 
ligare 33.000 kr. K Maj:t beviljade den 11 juni 1954 28. 00 kr. 
Arbetet på farled en utfördes under sommaren 1954, och den 110. 

vember samma år invigdes kanalen. 

Vattenleder i forna tider i östra Uppland. 

Ledungsskyldigheten ålåg hela östra kusten från Småland , syd
gräns och ända upp till Ångermanland. Den sträckte sig lik a ångt 
inåt land som de trafikabla vattenvägarna tillät, en ligt uppgi un
gefär så långt upp i åarna som laxen gick. En ligt upplan d agen 
skulle enbart Uppland ställa 88 fartyg till förfogande i le lung· 
en. Varje hundare ( = härad) ägde utrusta fyra skepp. 

Hur såg fartygen då ut på den tiden? 
De norska gravhögsfynden, Osebergsskeppet från omkri g år 

800 och det ungefär ett sekel yngre Gakstadsskeppet ger en go bild 
av vikingatidens farkoster. 1 Det förra byggdes för 15 par ån · och 
var 21,4 m långt och 5, l m brett, det senare var c :a 2 m i n g re 
och hade 16 par åror. Djupgåendet var endast 6-8 dm! Olav ' rygg
vasons ryktbara Ormen långe hade 17 par åror. En kopia av Gok; 
stadsskeppet seglade år 1897 över Nordatlanten på 28 dn 1. Pa 
1000- och 1200-talen fanns skepp med 20 par åror, s k tjuge essor. 

I Gakstadsskeppet fanns även tre småbåtar, 6,6-8,0-9,7 m ånga, 

försedda med styråra. 
Valbåtarna, som i hög grad påminner om vikingatidens sm ~ oårar, 

användes för kommunikation av danska flottan för några å r .edan· 

1 Se Thorleif Sjovold "Oscbcrgsfunnet og de andre vik ingsk ipsfunn" (Osl· 1957) 

och Anders Hagen "The v iking ship finds" (Oslo 1959). 
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Bild 22. 

Centrala Uppland under tiohundratalet (ttr ST F 1949 ). 

! TOR (Medd. fr. Inst. för Nord. Fornkunskap vid Uppsala 
Ukntv.) 1962 skriver Bertil A lmgren om "Vikingatåg och vikinga-
s epp" d 1. · k' , en utomor ent 1gt mtressant och levande skildring om vi-
Jngaskeppens goda egenskaper i förhållande till andra fartyo- av 

samma t l l d · .. l ·1 ·f o f o s or e~sor _m_ng, sars u t 1 raga om art och ringa djupgående. 
ku~ntet beva_ra t ':" l~~nga~kepp. är längre än det längsta kö !trä, som 
E de uppdnvas 1 ratt dm1ens10n för kölens T-profil eller 20-25 m. 

k n ~karvad köl tål inte ens Nordsjön - det visade vikingaskepps
g 

0
Plan Ormen Friske, som förolyckades vid Helgoland troligen just 

enom kölbrott i skarven, skriver Almgren. 

l t 
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I det av vikar djupt inskurna Uppland fanns fordom fler~, far. 
leder från saltsjön djupt in i landet och ännu befintliga don brev 
talar därom. Man lade nämligen stor vikt vid att farlederna · l~ulle 
hållas öppna. 

Fyrisån bildar den stora stråkvägen norrifrån till Uppsala Den 
fortsättes av en vattenled, som genom Vendelån och flera sjöa och 
vattendrag går ut till havet på landskapets nordkust strax norr 
om Skärplinge, för så vitt man icke nordväst om Tobo gå t ett 
stycke över land och tagit den större Tierpsån. 

Efter allt att döma har trafiken från Husby-Långhundra o terut 
varit fördelad på flera grenar, medan sträckan Uppsala till H u y
Långhundra var gemensam. 

Att Norrtäljeviken varit slutmålet för en av dessa leder är l , )pen
bart. Redan namnet Tägboa (d v s Tälgbornas) skeppslag vis r att 
Tälgevikens innersta del varit en samlingspunkt för vikin arna, 
skriver Jöran Sahlgren i "Vikingaleder genom östra Uppland" Lärr
nabygden II, 1945 ), som varit den viktigaste källan angående i ldre 
farleder . Från Tälge gick vägen till Uppsala genom den nala, 
milslånga Lommaren fram till Husby-Långhundra. Byn Sän Ja (d 
v s sjögården, sjöborgen) i Husby-Långhundra vittnar änm med 
sitt namn om Lommarens forna betydelse. 

Från Sätuna roddes skeppen av radskarlarna (därav Rosla,.;en) i 
den nuvarande ådalen förbi Penningby, Skederid och Bi ·gittas 
Finnsta in i sjön Björken och därifrån vidare genom ån u p till 
Kundbysjön. Vid Kundby i Rimbo socken har man på 160 -talet 
funnit kölen av ett fartyg och farleden befästes av en fo rnb, ·g m
till ån strax sydost om Kundbysjön. Från Kundsjön var det e långt 
till Långsjön och Metsjön, som ligger alldeles intill varand1 i en 
enda nära milslång öst-västlig sträckning. Från Mersjön fid skep
pen dras ett par kilometer till Gottröraslätten, som förr täd es av 
ett Före, vars namn ännu kvarlever i Gottröra. Från Gott rör Före 
fanns det vattendrag ända fram till Husby-Långhundra. 

För den som ville ut till havet var emellertid vägen genom orr
täljeviken rätt lång. I Länna socken finns traditioner kvar ) !TI ~n 
annan utfartsväg genom Länna Kyrksjö, Väsbysjön, Penni gby~n 
och Edsviken. De till denna sträcka knutna ortnamnen :tödJer 
Lännabornas uppgifter. 

Om man följer den förmodade segelleden från öster komm' r ma; 
först till Hysingsvik. Genom den s k Strömmen (ström betyde sma 

1 
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sund, där vattnet strömmar fram och tillbaka) kommer man in i 
f,dsviken. Namnet innehåller ordet ed, vilket i ortnamn betyder 
''plats, där man måste bära eller draga båtarna mellan två segel
bara vatten". Redan namnet Edsviken tyder sålunda på att här 
funnits en segelled . Det ed, som namnet åsyftar, kan knappast vara 
annat än edet mellan Edsviken och Väsbysjön. På sådana platser 
fanns stockar tillreds vid landningsstället och så rullades far
kosten uppåt en väl banad stig, och snart låg åter skeppet i sitt 
rätta element. Penningbyrån, som för Väsbysjöns vatten till Edsvi
ken, var visserligen till stor del segelbar, men ett par forsar fanns 
där sedan gammalt. 

Intill den forna båtleden genom Penningbyån står ännu en vacker 
runsten kvar. Väsbysjön och Länna Kyrksjö var förr helt förenade 
och färden till Länna kyrkby blev därför rätt bekväm. 

Namnet Länna har professor Otto von Friesen tolkat ungefär 
som landningsplats och Länna by ligger i skärningspunkten av flera 
forntida båtleder. 

En viktig farled gick söderut förbi Issjö över Gunnedet, där bå
tarna drogs över edet till Gunnsjön. Från Gunnsjön drogs de åter 
en kort bit till Bergshamraån ut i Bergshamraviken av Ostersjön, 
där vikingarna kunde sätta upp sina master och hissa de vit-röd
randiga vadmalsseglen på sina skepp, som kunde göra upp till 10 
knop i medvind med ett segel på c:a 80 m2 • 

Från Länna by synes även en båtled ha gått åt norr genom den 
djupa dalgången till Frötuna Kyrksjö. I dalgångens botten finns än
nu ett par sjöar kvar, Hagsjön och Geglasjön. Vid denna båtleds 
början ligger gården Värn, vars namn synes innehålla det från forn
danskan och fornsvenskan bekanta ordet värn "befästning, fäste" . 
Namnet styrker alltså i viss mån att en farled gått fram här. 

Färden mellan Frötuna Kyrksjö och Lommaren var under vi
kingatiden ytterst bekväm. Sjöarna förenades då med ett smalt sund. 

Från Kundbysjön kunde man ännu i ganska sen tid gå med smärre 
fartyg upp i Skedviken, längre tillbaka i tiden tvivelsutan även i 
Gavel-Långsjön, vars nord-sydliga del leder uppåt en annan viktig 
bygdeled, den av Olandsån genomflutna dalen från Knutby ge
nom sjön Giningen till Oregrundsgrepen. 

Vi återvänder till Länna kyrkby. Härifrån gick säkerligen också 
en båtled åt väster förbi Lisa genom sjöarna Addaren, Huvan, Rö-
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sjön och Sparren fram till Närtuna och båtleden Uppsala-Bisk. lps
tuna där Åkers kanal nu mynnar. 

Till No rrtäljeviken synes under medeltiden även funnits en -ar
led från sjön Erken, vars yta nu ligger omkring 11 m över O ter
sjön. Sålunda hade en fjärding av Lyhundra år 1380 anfö:t kl go
mål hos kung Albrekt. "Broström och Ubboström'' som utgJorde av
lopp för sjön Erken, var så igentäppta, att ingen numer kunde k )!11_ 
ma där fram med skepp eller båtar, varför kungens domhav, '1de 
vid 40 marks bot ålade att farleden skulle hållas Öppen (Styf e s 
20). "Broström" är något av de nuvarande vattendrag, som sr 1r i 
förbindelse med Bro-sjön och "Ubboström" är tydligen det va en
drag, som går väster om nuvarande Uddboö vid sjön Gillfj är en, 
norr om Norrtälj e. Aven å r 1447 förordnade vederbörande om len
na farleds upprensande. 
Ångslupstrafik bedrevs på SJOn Erken under några år av se lers 

första decennium av Erkens Ångslups-Aktiebolag registrerat du1 9 
apri l 1901 och Erkens N ya Ångslupsaktiebolag registrerat i l\ rr
täljc den 5 mars 1906. I boken "Det hände i Roslagen" (l 55) 
citeras en notis ur Norrtelje Tidning från denna tid: "Till N T 11går 
följande lugnande meddelande från Erkens station: Ångs lupen :E k en 
anlände hit på sin första resa . Allt väl. Jern-Olsson." 

Från sjön Närdingen och dess tillflöden Såttern fanns på 1400-
talet en båtled ut till Edebo-viken och ha vet. "Skedboström" som 
då är namnet på det vattendrag, som nu går förbi Skedbo l ·-uk, 
skulle 1443 hållas öppen från S. Clara klosters kvarn ned åt ~de
bo-viken. En båtled uti Skedo ström omtalas i lagman Gregers l\ att
sons dombrev av år 1490. På 1641 års karta över Roslagen är far
leden från Edsbro kyrka genom Närdingen och förbi Sked bo yd
ligen angiven. Skedbo bruk synes till och med ligga på en h J.lme 
i ån. A ven under senare tid har transporter förekornmit på N änhng
en till Ununge järnvägsstation på Roslagsbanan. 

På det 1893 bildade Gimo Bruks Aktiebolag anställdes 1904 Jrst
mästare Carl Francis Lyon som skogsförvaltare. Denne var i n wga 
avseenden en framsynt skogsman med bl a banbrytande idee om 
hur timmertransporterna från hygget till sågen skulle kunn a t w o
naliseras. Han byggde ett helt system av flottleder genom bol1gets 
skogar till Gimo bruk. En av dessa leder går i rakt östlig rik,ning 
från Osterby stordamm till Gimo damms norra spets. 
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Flororna är en stor kärrmark norr om Osterby och har tJanat 
111 viktig vattenreservoar under järnbrukstiden. Här rinner vatten-

50 . . b h L.. h F dragen söderut genom Oster y oc norrut genom ovsta oc ?r~-
01ark upp. D e vattendrag och småsjöar som finns här har naturligt
vis spelat en stor roll för transporter av malm och träkol (dock hu
vudsakligen på isen vintertid). Inom detta område har troligen också 
flottleder för virke funnits i senare tid. 

1 Svenska Turistföreningens bok om "Kanotleder på svenska va t
ten" (1943) finns beskrivningar över flera leder i Uppland från 
äldre tid. 

Det berättas att Odyssevs skulle gå med en åra på axeln inå t 
]and och först då man frågade vad han bar på där skulle han slå 
sig ned. I det forntida Uppland hade hans vandring från kusten i 
så fall blivit lång. Det var ej underligt att Uppland redan under 
forntiden var mäktigt genom män och flottor. Förr i tiden var 
det vattnen som förenade folken, skogarna och bergen skilde dem. 
Bebyggelsen, kulturen, koncentrerades till områden som hade bör
dig jord för åkerbruk och goda möjligheter till kommunikationer 
såsom Upplandsslätten och Roslagen. Intet land av motsvarande 
storlek har vä l någonsin varit så gynnat genom naturliga sjöför
bindelser som detta landskap. Detta får man ett starkt intryck av 
när man flyger över Uppland. Man kan från luften även se spåren 
av de uttorkade sjöarna. 

Åkers kanal . 

Åkers kanal kallas den kanaliserade vattenförbindelse, som från 
Tunafjärd en av Trälhavet genom Oster Åkers socken leder norrut 
til l sjön Garnsviken. 1 Farledens hela längd är 10,6 km, varav den 
bearbetade leden utgör 3,7 km. 

Åkers kanal är en del av den gamla farled, som sträckte 
sig från Trälhavet vid Tuna genom hela Langhundare. Den gick 
genom Garnsviken, Vadasjön, Helgösjön och Hederviken till vat
tendelaren mellan Skepptuna och Vidbo samt vidare därifrån ge
nom Norrbysjön längs vattendraget förbi Husby, Ostuna och Lag
ga kyrkor till Säfja ån, som utmynnar vid Ovre Föret i Fyrisån. 
-;----
.Bugo Hult: Åkers kanal ett hundraå rsminn e (Srh!m 1922), som varit den vik

tigaste källan om denna kanal. 
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Professor Jöran Sahlgren har i Uppsala Nya Tidnings julnu er 
1935 s 8 skrivit en utomordentligt intressant skildring över dc 1na 
farled. A ven i Svenska Turistföreningens Årsskrift 1922 s 61 J e h 
1949 s 64 har denna gamla farled behandlats. Professor A. G. I:- cig
bom har framhållit att det varken under historisk tid eller ens un
der järnåldern existerat någon oavbruten vattenfarled från La ga
ån förbi Närtuna ned mot Trälhavet. På vissa punkter av dl 1na 
farled, exempelvis vid vattendelaren, har man alltså måst d tga 

båtarna över land någon kortare sträcka. Mellan Ostuna och L. ;ga 
fanns ännu under 1700-talet en sjö upptagen på då utgivna l ns
kartor. I övrigt äro de flesta av ifrågavarande sjöar och va , en
drag ännu kvar, om än med tiden betydligt förminskade. Det no
derna torrläggningsraseriet drabbar svårt djur och blommor ch 
människan mister därigenom till slut tillgångar av skönhet. 

Gustaf Vasa, som var född och i sin ungdom vistats i dessa t ra ter, 
säger i ett kungl. brev den 18 april 1551, vari han befaller N är ma 
åns upprensning, att skärkarlarna fordom kunnat komma där tpp 
med sina fartyg. A v under tidernas lopp utfärdade dombrev f 1 111-

går att "tvärtäppor" i ån förbjöds. Ett dombrev av riksdn .sen 
Knut Jonsson den 19 maj 1324, stadfästat av konung Ma nus 
Eriksson den 22 juni 13 41, angick blott vattendraget mellan Jär
tuna och Helgö d v s mellan Hederviken och Helgösjön. ·n i 
konung Karl Knutssons brev den 3 maj 1455 beröras de anb 1.gt.a 
tvärtäpporna i hela vattendraget "alt intil Biskops Tuna". Ar ebt
skopen hade år 1291 satt sig i besittning av gården Tuna likson vid 
Almarestäket, vilket visar ledens betydelse. Tvärtäpporna va på
tagligen uppförda för fiskets skull. Förbuden upprepades i l, ng!. 
brev av Johan III den 22 april 1577, av Gustaf II Adolf den 1( ma) 
1625 och av drottning Christinas förmyndarregering den 18 tpnl 

1635.1 . 

Vad som i äldre tider bidrog till farledens betydelse var, ttt 1 

närheten av Langhundares övre gräns låg på Lagga åns södra s .and 
Mora äng med Mora stenar. Där förrättades ännu under medel tden 
den hyllningsakt, som kallades konungavalet. Vid farleden tade 
också i början av 1300-talet vid det forna Folklands tingst<' l -
sannolikt belägen å eller i närheten av ovan berörda vatten( ·\are 

(i Lunda socken?) - uppstått en köpstad. D enna numera full om
ligt försv unna ort har en gång varit av största betydelse. T } dels 

1 Aktsamling till kungs&dreinstitutets historia nr 16, 32, 36, 49, 53, 55 och '9. 
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Bild 23. 

Karta över en del äldre va ttenvägar i sydöstra U p p land (ur C. M . Kjellberg: 

u p p land. skildring av land och folk. u p p sala 1905 ). 

var den en gång tingsplats för ett av de tre urgamla uppländska 

folklanden, Attundaland, dels på grund av sitt centrala läge mötes

plats för folket från skärgården och folket från Upplandsslätten. 

"Villuta forensis, dicta Folklanz-thingstadh" omtalas första gången 

i ett av ärkebiskop Nils Kettilssons brev om bidrag till Lundetolfts 

kyrka år 131 O. Och om dess betydelse som köpstad vittnar två brev, 
det ena från hertig Valdemar år 1315, det andra från konung Mag

nus Eriksson år 1332 däri alla sådana invånare i Folklandstingstad, 

som icke levde av jordbruk vid strängaste straff åläggas att inom 

åtta dagar utflytta till Sigtuna, Stockholm eller andra städer. Or

saken var bägge gångerna klagomål från sigtunaborna över handels
konkurrens. 
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På andra sidan Närtunaåns sänka, sydväst om kyrkan, h )jer 
sig landet till vad som väl en gång varit en liten ö, tämligen r lnd 
och cirka 1 km i diameter. Det är allt vad som kan iakttagas på 
platsen för en gammal svensk köpstad, en konkurrent till Stockl )]111 
och Sigtuna för knappa 600 år sedan. Sannolikt upphörde vid tni
onstidens början vattendragets brukbarhet för skärgårdsbefolkn !1 2;-
ens segelbåtar. · 

Åtskilliga namn, säger Styffe, bestyrker att vattendraget ''då 
landet först bebyggdes, varit en smal havsvik eller åtminston\ en 
kedja av större vattensamlingar" . Andra forskningsgrenar vitso• d1 r 
detta. Sålunda har geologerna konstaterat, att vid stenålderns ·dur 
i Uppland gick havet "kanske inemot 30 meter över nutida h vs
ytan" men att mot järnålderns slut landskapet "i det stora ela 
antagit nära nog samma kustkontur som i våra dagar". 

I Upplands Fornminnesförenings Årsbok "Uppland" 1961 har 
B. Ambrosiani behandlat Långhundraledens sträckning. Han f 1111 -

håller bl a att Långhundra härads långsträckta form just ber på 
att det sammanhölls av en farled och anser att farleden hade st1 ck
ningen Uppsala-Gottröra-Biskopstuna och att en farled f )rbi 
Folklandstingstad skulle innebära en omväg in i de centrala del rn :1 
av ett annat härad. 

I ett utdrag ur "Oster Åkers Minnesdömme" av Isr. Acrc ius, 
författad omkring år 1750, uppgives efter ett åsyna vittne, at• 60 
år tidigare funnits en järnring i Nordanberget vid Godersta( på 
gränsen mellan Skepptuna och Närtuna socknar. Och Acrelius älv 
hade år 1716 eller 1717 på en äng mellan Stor och Lilla Ben h nra 
i Vada socken sett ett nedsjunket vrak av en skuta, varav "ber~ 1Ul
ten på sidorna" stodo en a ln över jordytan. En senare förfat u e1 

betygar, att en hamn funnits i Närtuna, där ännu i mann am nne 
funnits järnringar till fartygs förtöjning. 

Farleden blev emellertid så småningom allt mindre och mi 1dre 
brukbar. Mot slutet av 1600-talet uppkom därför frågan om dess 
förbättrande. Därom vittnar en den l O september 1698 hållet be
siktning av Åkers å, vid vilken förrättning befanns att ån, son ef
ter vad besiktningsinstrumentet2 omförmäler, "fordom vari t ,åde 
1 Se " Beskrifning öfver Närruna och Gottröra sockn ar" av O . Ph. U t ter' rörn, 
Uppsa la 1875 · 
2 Se i H akun ge arkiv konceptet till 1798 !'t rs skrive lse, i vilken även c rcra' 
1698 !'t rs bes iktningsinst rument. 
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Bild 24. 

En del av den foma vattenleden mellan Trälhavet och Up psala d rar fram gen om 
Husby-Långhundra socken. Nu är den ett helt litet vattendrag , som kna ppast 
gör skäl / ö r si t t namn, Storån. M en på tiohundratalet vidgades den till en rad 
grunda sjöar, som doc/e redan då delvis öve rgått till kän-änga1·, översv ämmade vid 
högvatten. N u är sankmarkema utdikade och lagda under plog, men gårdam a 
lz gger f ortfa rande på moränmark i skogsbrynen så som de gjort allt ifrån 

begynnelsen. (Ur STF 1949.) 
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bredare och djupare, serdeles ifrån Lillbro (mitt för Runö, 1 1g01 

nedom nuvarande slussen) upföre till Åkers bro, förmedelst k Iste

gårdar (fiskdammar) och t:gelg~us samt a_~1~an vjd ~nlastni_~g, r af 
ovärdighet nedsläppt fyllnmg da redan borpt pa nagra stall< 1 så 

upgrundas, att ej allenast then therstädes wara:1de_ farlede_n oc_l the 

ofwanföre belägna hemmans fiske dymedelst bhfwlt onymgt g1 lrdt, 

utan ock the omkrina Garnsviken och ther ofwanföre wid t 1etta 

va ttudrag belägna än~ar, sedan watnets fria och naturliga af 1pp, 

blifwit hindradt, i ganska betydande mohn genom öfw~rflö 1nde 

tagit skada". Besiktningen föranledde Konungens befallnmgsh, van

de att genom executorial den 28 jan 1704 förordna om vatteJ dra

gets upprensning, ett beslut som i praktiken icke medförde I' gon 

påföljd. Lika ringa verkan synes ha åstadkommits av ett kun gl. rev 

i ärendet, udärdat av Fredrik I den 15 oktober 1728. 

I slutet av 1700-talet upptogs upprensningfrågan ånyo På 
initiativ av ryt tmästaren J. D. Silfverstolpe på Hakunge i gick 

till länsstyrelsen invånare i Os ter Åkers, Garns, Ost by, Vada An

garns , Frösunda, Närtuna, Kårsta, Rö o och Rimbo _sockna.~ m i en 

inlaga i ärendet år 1798. I densamma aberopas ~e 1 det fo reg nde 

omförmälda kungl. breven från äldre tider, v1lka "sersklld och 

wid utsatta witen stadga, att then ifrån Närtuna genom Hel~ j sjön 

och så widare genom sjön Garnsviken förbi det fordom så k, !lade 

Biskops Tuna uti tister Åkers sokn framlöpande och therstäd ' S uu 

saltsjön utfallande ånn icke skulle uti thess fria lopp med . ågra 

fiskewärk hindras; utan therjämte Högstbemälte Konungar fe ·ord

nat, at - then ifrån Saltsjön upföre samma å til ortens sto ra tytta 

genom Garnsviken benytjade allmän båte- och segelled sk e _til 

sistberörda ändamål alt framgent så underhållas, at the ofw 1fore 

bemälta Tuna belägna socknars innnevånare kunde til sina ' aro;,s 

och förnödenheters transporterande sig av berörda segelled beg. sna . 

Under åren 1793-1798 hade nyssnämnde ryttmästaren Silfe1 to lpe 

och några hans grannar genom premieringen j ören tifverbom !å t av

väga vattendraget, undersöka botten ända upp gen~m ( arns

viken samt upprätta kartor över det föreslagna rensnmgsa betet, 

vilket beräknades - utöver naturaprestationer i dagsverken - dra· 

aa en kostnad av 2,300 rdr b:co. I inlagan hemställdes, att _r!llg· 

t: k o h .. o d " l f.. h t· e 1 igaste haaande soc nar ma tte o ras angaen e t 1et or t em J 1 

oo · .. k 11 l d · h v,rars 
sätt, at antmgen med dagswar en e er annor e es 1 mo n av l 

och ens skyldighet eller blifwande förmohn bidraga". 
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Bild 25. 

Akers kanal. 

Slutligt yttrande i ärendet avgavs icke förrän den 15 november 

1819. Detsamma innehöll i huvudsak följande: Garnsviken - i re

gel 18 a 30 fot djup - vore i allmänhet fri från grund utom be

träffande utloppet genom Prestfjärden, som på det mest hopträng

da stället var knappt 5 fot djupt. Ån var ännu grundare och mät

te mellan dåvarande Åkers bro och skvalet (ungefär något nedan

för nuvarande Åkers bro) allenast l a 2 fots djup; därnedanför 

tilltog djupet så smånin gom. Trafiken borde beräknas för s k stor

båtar, lastande 15-20 famnar ved eller 300 t:r spannmåL Kanal 

borde grävas mellan bron och skvalet, nedanför vilket huvudsak

hgen erfordrades muddring. Kanalen borde göras 6 fot djup, 30 

fot bred i botten och 60 fot bred i vatten linj en. Grävningen be

räknades till 5 .170, muddringen till 6.01 O och sprängnin gen till 

lO kub.-famnar. En bank i Tunafjärden borde muddras upp. Kost

nadsberäkningen slutade på 25.000 rdr b:o, jordinlösen ej inräknad. 
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Arbetstiden uppskattades till två år med en arbetsstyrka on lSo 
man i sänder. Man borde undersöka, huruvida farleden icke 11rnp. 
ligen kunde utsträckas till Närtun a; medelst grävning k U n de 
ån dit göras farbar. . 

Karta 1 över ka nalbygget och den jord, som Kronan skulle 11 lösa, 
upprättades 1821. Från de intill Åkers ån gränsande gårdam l i11 _ 
löstes crforderiig mark vå ren 1822 för en summa av 3,280 rd b:o 
till en sammanlagd areal av något över 13 tunl. Om f1sk evd tnet 
uppstod rätte5ån g, som icke slutdömdes av Högst<l domsra.len för
rän den 21 dec 1826, därvid de förutvarande strandagarna fo rlc ·ade. 

Kanalen byggdes åren 1822-1824 med någ~a efterarbeten 825. 
Arbetet utfördes huvud sak ligen av kommendenngar av 1ndelt< sol
dater ur Hälsinge och Västmanlands reg:ten sam t av en m ndre 
styrka båtsmän, vartill kom en del civi la arbetare. Den ko tan
ta utgiften för kanalbygget uppgick _till något mer _än 40,00 rdr 
b:o. En sluss byggdes vid Runö, vangenom Garnsviken av sn )[des 
från havet. 

Trafiken öppnades i juli 1825, men redan från början k la ades 
över att kanalen var för trån gt byggd. ) f o Av besiktningsinstrumentet, daterat den 23 nov 1825, ra1 1gar, 
att en ränna upptagits genom Prästfjärden i Garnsviken, docl i~ke 
allestädes till nog djup, att banken i Tunafjärden genomsku nts, 
att sluss anlagts och att östra rännan där avskurits medel t en 
smal stendamm med fyra luckor, att grävningsarbetet i huv dsa~ 
utförts ovanför skvalet, att nedanför slussen muddrats enda t p1 
ett par ställen samt att kanalens föreslagna bottenbredd och djup 
icke allestädes erhållits - särskilt vid skvalet var bottenbredden 
endast 19 a 20 fot. I ett den 30 november 1825 daterat slutb sikt
ninasintya framkastades tanken att skaffa inkomster till k an 1lun-o o 
derhållet genom att anlägga en kvarn i östra slussrännan. 

A v räkenskaperna framaår att under åren 1826-1833 passe ·ades 
o o j" kanalen av i medeltal cirka 100 fartyg per år, lämnande en ar tg 

bruttoinkomst av omkring 100 rdr b:o. Med så ringa in ko ·1srer 
blev det svårt att hålla erforderlig kanalbetjäning; och driften blev 
Kronan för dyr. Rikets ständer hemställde två särskdda gång r ~ 
den 8 febr 1830 och den 2 okt 1834 - huruvida icke vårdeJ och 
.l A v kartan fram gå r att vid skvalet fann s tre öa r och grund, att den n u v~~ 
rande slussön är bildad av då tida tre öar och att v id Lil lbron (ungef r VI 

Runö) fann s ett pa r grund . 
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derhållet av kanalen lämpligen kunde övertagas av ortens in-
u11 l. l.. f o o l l t·. o o ånare. Slut 1gen ostes ragan sa, att \.ana en upp ats pa nagot 
nt:s entreprenad åt enskild person. Den råkade däri genom allt
s :lora i lägervall: dammbyggnaden förföll, slussportarna sprack 
J11C · . i "Il k d. .. der och uppgrundmngar bddac es, vart! -om att vatten JU pet 5011 l 1 · l d c l · · · f o d · · k ·d nedre sJ usströs \.e n m1ns ~a es genom oa tSJOns ortgaen e san -
v~ " För att över huvud taget möjliggöra trafik måste Tunafjärden nJI1o· 
' nyo uppmuddras år 1858. 
a Klagomålen över ledens dåliga beskaffenhet framtvang en grund
j" cr undersökning år 1860. I då avgivna utlåtandet framhölls, att 
~~nalen endast under å r med gynnsam vattentillgång kunde hjälp
li~t fyl~a sin up~gift. Orsal~en hä1~ti_ll vore att sök~ icke i brist på 
arten 1 Garnsv1ken utan 1 de dahga slussanordnmgarna. Slussen :ar för trång, mätande endast 88 fot i längd och 24 fot i bredd 

men genom sin krökta form tillåtande endast fartyg av högst 62 
fots längd att passera. Slussportarna och stendammen var olämp
liga och dåliga; slusströsklarn a hade stora läck~r; grun~. fanns fort
farande både ovan och nedan slussen; banken 1 Tunafprden, ehuru 
nyligen muddrad, hade icke 6 fots vatten; Med anledning härav före
slogs flera förbättringar för en beräknad kostnad av något över 
11,000 rdr, omfattande bland annat slussportarnas ombyggnad och 
skibordsdamms anläggande. Utlåtandet synes icke ha medfört nå· 
gon åtgärd från Kronans sida. 

Emellertid hade vid denna tid behovet av en regelbunden för
bindelse med huvudstaden medelst ångbåtsfart å kanalen gjort sig 
starkt gällande. Detta trafikkrav förmådde åtskilliga av ortens 
jordägare att föreslå K Maj:t att på dem överlåta trafikleden, så 
att densamma kunde bättre vårdas. För ändamålet bildades Åkers 
kanalbolag i vilket ingick ägarna till Margrethelund och Smedby i 
Jster Åk ers socken, Hakunge och Karby-Brottby i Osseby-Garns soc
ken, Näs i Rö socken och Rocksta i Angarns socken, varemot någ
ra andra tilltänkta delägare på grund av iråkat ekonomiskt obestånd 
tcke fullföljde sin avsikt. Av bolagskapitalet, som bestämdes till 
20,000 rdr, blev 18,000 rdr omedelbart inbetalade. 

Genom kungl. brev den 25 jan 1861 fastställdes bolagets reg le
~ente, varjämte K Maj :t förklarade att Åkers kanal och sluss samt 
ovriga därtill hörande anläggningar finge övertagas och allt fram
gent innehas av bolaget under villkor, att desamma genom kon
trakt med Kronan förband sig att vårda och i fullgott skick städse 
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underhålla ~arl~den, mot rättighet för bol~.get att få be~ag ; l. Och 
bruka den ull Akers kanal och slussverk horande mark a b ~ J a 5· 

dor om kanalen samt uppbära och tillgodonjuta kanalavgifter 1a e~: 
ligt av K Maj :t fastställd taxa. Genom kontrakt med K St relsen 
för Allmänna Väg- och Vattenby ggnader den 26 mars 186 for. 
band sig bolaget att vidmakthålla kanalen, slussen med till h rande 
portar och övriga an läggningar samt att därå verkställa o h be. 
kosta nödiga större och mindre underhållsarbeten en ligt de fö1 skri[. 
ter, som genom sagda styrelse eller därunder lydande distri l tschef 
meddelades. 

Emellertid befann sig, såsom ovan anförts, kanalen v id de 1a tid 
i ett ytterligt bristfälligt skick. Ehuru bolaget endast å tagit tg att 
vårda och underhå lla kanalen beslöt sig bolaget att så g t t sig 
gö ra lät, omedelbart avhjälpa de svåraste bristerna även å själva 
anläggningen. Med en kostnad av omkring 20.000 rdr repa erades 
dammbyggnaden, byggdes nya slussportar, företogs sprängn 1gar i 
slussen för att möjliggöra dess passerande av något störr fartyg 
än tillförne och borttogs ett antal ursprungliga eller ny ildade 
grund, varigenom en regelbunden ångbåtstrafik möjliggjorde' 

Som exempel kan nämnas att enligt Sveriges officiella stat! ik för 
år 1868 började kanalfarten den 9 april och slutade den 23 ovem· 
ber. Under denna tid passerades kanalen av 37 4 seglan de fartyg 
och båtar av 3 nyläster och däröver samt 49 båtar under : ny läs· 
ter samt 208 ångfartyg. För detta uppbars 1,989 R:dr. D vikti· 
gaste produkterna var trävaror, gödningsämnen, spannn 1l och 
mjölk. 

Genom de stora förbättringar som utförts utöver det u p runf 
liga å tagandet kom bolagets ekonomiska ställning att re 1 fr an 
början bli svag. De ekonomiska svårigheterna ökades sederr' era yt· 
terligare därigenom att betydande medel upprepade gån g ,. ån ~o 
måste anslås till fortsatta grundrensningsarbeten. Okade k 1gomJ1 

över att kanalen nedan slussen av Kronan aldrig ordnats fö nled e 
bolaget. att år 18 8~ inköpa ege t m~dderv~rk , ~eno~ vars ar ere.~~d 
der fölpnde ud darvarande segelranna v1sserhgen 1cke blev utra 
men å tminstone hjälpligt fördjupad. l· 

Den 28 jan 1881 fastställde K Maj:t för bolaget ett ny - reg ~
mente, som ännu är gä llande. Enligt detsamma har Åker k~naer 
bolag närmast karaktären av en kanaldirektion, som on JesofJ00 
kanalens vård och unde rhåll. Bolagets grundkapital utgöt 20,0 
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kronor, f?rdel:de i 2~ lotter. ~är inkomsterna av kanaltrafiken 
. ke förslar, maste kap1talet anhtas. 
1
c Intill år 1883 var den s k Toftesta holme vid Lilla Garn vid 
Garnsvikens innersta ände ändpunkt för ångbåtstrafiken. I början 
av detta år uppmuddrades ångbåtsränna till Brottby, där den ut
vidgades till hamnbassäng och en lastbrygga anlades. 

Samma år ingick kanalbolaget med underdånig framställning om 
kraftiga å tgärders vidtagande för kanalens förbättrande. Enligt 
officiella anteckningar skulle saltsjön från och med år 177 4 till 
och med år 1880 eller på 106 år sänkt sig 2,43 fot eller i medeltal 
0,023 fot per år. Från tidpunkten från kanalens öppnande år 1825 
förelåg alltså en sänkning p å 1,3 fot. Redan detta innebar för far
leden en betänklig försämring, som framför allt gjorde sig gällande 
vid nedre slusströsklen. Härtill kom att ortens trafikbehov krävde 
anskaffande av en större och tidsenligare ångbåt, för vilken den 
dåvarande slussen vore för trång och kanalens vattendjup för ringa. 
Kanalbolaget mäktade icke själv åstadkomma de ifrågasatta för
bättringarna. Dessutom hade bolaget åtagit sig allenast att under
hålla kanalen men ej att verkställa förbättringar eller att vidtaga 
om- och nybyggnader, varför bolaget hemställde om K Maj :ts in
gripande. 

Genom kungl. brev den 6 sept 1883 fastställde K Maj :t plan för 
slussens ombyggnad. Nedre slusströskeln skulle sänkas så, att den 
blev liggande 7 fot under den hittills antagna lägsta vattenytan i 
Saltsjön, Slusskammaren skulle utvidgas därhän, att 90 fot långa 
fartyg kunde passera. För ändamålet anvisades 12,000 kr såsom 
anslag och 10,000 kr såsom lån åt kanalbolaget. 

18 8 3 års bes! ut om s l u ss- och kanalförbättringar blev i verklig
heten för bolaget ytterst betungande. Det visade sig snart att kost
nadsberäkningarna hade varit för låga och den fastställda planen 
olämplig. Betecknande är distriktschefens y ttrande i besiktningspro
tokollet av den 27 maj 1885, att den "fastställda arbetsplanen varit 
Omöjlig att följa med mindre att den led t till uppenbara orimlig
heter". För att bringa företaget till slut nödgades bolaget upptaga 
Ytterligare ett lå n av staten på 10,000 kr beviljat genom kungl. 
brev den 21 maj 1886. När arbetet slutavsynades den 1 sept 1886 
hade det kostat bolaget 38,572 kr, varav staten bidragit med alle
~-~st .. l2,_000 k_r. Av kostnaderna belöpte sig omkrin~ 7,000 kr p å 
orbattnngar 1 övre och nedre kanalen samt resten pa slussombygg-
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tuden. Bolagsmännen hade under byggnadsåren måst tillskjuta 1Öos-
b l 

avsevärda belopp för att hålla såväl arbetena som kanaltrafi en i 
gång. 

Bolagets ytterst ansträngda ekonomiska läge tryckte sin präg ' l på 
de följande tjugo årens verksamhet, som i regel omfattade e 1dast 
underhållsarbeten. 

År 1898 var antalet resor i kanalen 726 med ett sammanlagt ton
tal av 22,509, vilket gav en kanal- och slussinkomst av 3.25 4 h . 

Klagomål mot trafikledens beskaffenhet hade emellertid ing lun
da avstannat utan i stället med tiden och en växande trafik ~j on 
sig starkt gällande. Till följd av några lågvattensår i sjön G lrns
viken hade klagomålen vid denna tid kommit att främst rikt l sig 
mot det oti llfredsställande skick, vari utfarten genom Präst f j, rden 
befann sig. Rännan var där krokig, smal och grund; särskilt b 'SVä
rades trafiken av i det s k Sundtorpshålet utskjutande berg. 

Inom kanalbolaget var meningarna delade, om och i vad mån 
bolaget borde bidraga till trafikledens förbättrande på denna ttom 
kanalområdet liggande punkt. Bolaget beslöt emellertid att nder 
förutsättning av statens medverkan, ånyo påtaga sig utgifte för 
ledens förbättrande genom sprängnings- och rensningsarbetet icke 
blott i övre kanalen utan ock i rännan genom Prästfjärden, så skilt 
i Sundtorpshålet. Beslutet föranledde ägaren av Näs att utt räda 
ur bolaget. 

Arbetena utfördes åren 1906-1909 och drog en samma lagd 
kostnad av 24, 780 kr, därav Kronan bidrog med 13,500 kr, - evil
jade genom kungl brev den 12 juli 1907 och den 18 sept 1903. 

Nästa stora förbättringsföretag utfördes åren 1912-1 91"1, då 
slussen erhöll nya portar av järn för en kostnad av 9,700 kr , • ärav 
Kronan bidrog med 6,482 kr, beviljade genom kungl. brev c en 2 
febr 1912. 

Åkers väghållningsdistrikt utförde vid denna tid med stats .. nslag 
till 2/3 av kostnaderna, en ny bro över kanalen. I enlighet mel gäl
lande grunder åtog sig kanalbolaget att med väghållningsdist iktet 
lika dela återstående kostnaden för brons överbyggnad, vilket l drag 
till brobygget erlades år 1917 med 1,925 kr. 

Emellertid kom detta brobygge att avsevärt rubba trafik, 'den· 
Vid det nya broområdet hade kanalens djupränna dittills följt rätt 
intill västra stranden. För att komma genom bron tvingade. far
tygen numera ut i kanalens mittlinje - det gamla "skvalet" --
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Bild 26. 

Ångb!!tsbryggan vid Åkersbro med slusstugan var centrum för frakten när 
Akers kanal trafikerades. Roslagsskutan tillhörde nuvmande slussvaktens far. 

Skutan gick i kanalen sedan 1888. Bilden är fr/in 1916. 

som aldrig blivit fullt ordnad utan där stenar och grund hindrade 
trafiken. Med anledning härav beslöt bolaget att under förutsätt
ning av statens medverkan, ännu en gång ingripa till farledens för
bättrande genom slutgiltig rensning av övre kanalen såväl på ömse 
sidor om bron som närmast ovan slussen. 

Sedan genom kungl. brev den 18 okt 1918 Kronan beslutat med
verka till denna förbättring, utfördes densamma åren 1919-1920 
för en sammanlagd kostnad av 25,641 kr därav Kronan bidrog med 
16,143 kr. 

Omedelbart efter första världskrigets avslutning ökades kanal
trafiken väsentligt. Av nedanstående översikt av trafiken åren 1914 
--1921, framgår att åren 1919-1920 kännetecknades framför allt 
av en livlig pråmfart och timmerflottning. Over huvud taget av
speglade kanaltrafiken ganska noga läget på trävarumarknaden. 
Med det sedermera inträdda svåra ekonomiska läget i landet ned-

J~ 
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gick kanaltrafiken - utom för segelfartyg - vartill f år 

1921 dessutom bidrog seglationens säreget tidiga avbrytande g om 
ishinder. 

Trafiken i Å kers kanal åren 1914-1921 . 

Ång- och Segel- Båtar 
motorfar- fartyg under 

Timmer- Seglati s-
År tyg om med eller Pråmar flottar tid 

minst 10 utan hj. 10 ton 

ton mask in 
1914 568 97 86 r6 119 5/4-3 1/ 

I 9 I 5 436 43 34 44 306 22 /4-4/I. 

1916 557 37 57 32 r66 26/4-2 8/ 

1917 2791 22 76 90 160 8/5-19/ 

1918 421 42 88 104 109 2/5-24/ '' 

1919 402 65 180 195 6n 23 /4-I J( 

1920 546 55 144 224 378 r/4-24/ ! 

1921 47 1 72 JO 48 116 8/4-2 5/ l 

1 På grund av bränslebri st sl utade den reguljä ra ångbåtst rafiken redan i ,, gusti. 

Härtill kommer kronans fartyg, vilkas trafik vissa år va rän 

livlig såväl vid övningar som framförallt i och för vedtransJ.. m er. 

Det sista lastfartyget slussade 1953 och år 1959 gick ett lastf myg 

upp till nedre slussporten enligt uppgift av slussvakten Petn , Jo
hansson, vars fars roslagsskuta gick i kanalen från år 1888 oc som 

han själv sedan förde från 1916. J u st denna roslagsskuta ingå nu i 
Osteråkers vapen. 

På lördag och söndag sommartid slussas nuförtiden i U pJ lands 

enda sluss i medeltal tio båtar upp och ner. Det fordras e viss 

teknik vid slussning med småbåtar, för att de inte skall f ~ allt

för hårda törnar mot slussens sidor när luckorna öppnas i sluss

portarna och vattnet med stor kraft forsar fram. Man bör man

övrera båten med långa för- och akterändar. I Göta kanal <1 w än

der yachter som är p å väg till kappseglingar i Marstrancl eller 

Sandhamn ofta säckar med hö för att skydda de ömtåliga båtsi ornl· 

Vid slussen finn s även en fisktrappa, dock ei för lax utan h ,vud

sakligen för småfisk som gädda, aborre och något gös. 
Det är tre km från slussen till Kyrkfjärden och därefter fo r sätter 

kanalen upp till Garnsviken. Åkers kanal är särskilt vacker d när

maste kilometerna ovanför slussen, dä r alar kantar kanalen. 
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Bild 27. 

Slussning i Akers kanal. Förf. foto 1961. 

. Kanalen vidgas därefter till en vassbekransad vik, över vilken 

Osteråkers kyrka reser sitt vackra torn. Den är den första i en hel 

:a~ som man t räffar på efter leden . Ty alla kyrkor i trakten ligger 

1n:.111 denna. Det är rätt naturligt. Här gick farvattnet, här kom 

lh.anniskorna och här slog de sig ned för att fiska och längre fram 

~dla. Så blev här bygd. Men där bygden var tätast, där bodde de 

nkaste och inflytelserikaste bönderna. Och när kristendomen sent 

omsider kom hit, var det dessa som bestämde var kyrkan sku lle lig-



458 

Bild 28. 

ÅKERS KANAL 1916 mellan slussen och Åkersberga. 

ga, eller kanske rent av uppförde den för eget bruk. Och där 1gger 
den än i dag skrev Ernst Klein i STF årsskrift 1922. 

Så kommer Garnsviken (den östra), en nästan milslång sj . På 
babordssidan syns det höga Gavelberget. Här ligger också H a unge 
slott, där general Hugo Hult, som var ordförande i kanalen sty
relse och som skrivit dess historia, bodde. 

I norra ändan av sjön, öster om kyrkan, rinner en liten å ut. 
Den lär ha begagnats ännu under Karl XI :s tid, då man h; r for 
igenom Gissjön, Non·sjön, Harsjön, Jälnan, Rösjön och Gullw gsjön 
ända uppåt Skederid, där man sedan hade led åt Norrtälj och 
havet. 

Huvudleden går genom Närtunaån, som flyter fram nec mför 
Ossebygarns gamla bockryggiga kullkyrkas västra gavel. 

Den första båten med namnet Åkers Kanal byggdes 186' v!d 
Bergsunds m ek. verkstad. Den såldes i slutet av augusti 187 O ull 
Riga och ersattes 1871 av ångaren Nya Åkers Kanal, som änm. finns 
kvar under namnet Gurli. Redan 1884 byggdes så i Motala de1 tred· 
je och sista ångbåten för denna led, Åkers Kanal, som brukade l<al!as 
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•'fuppen" eller "Åkers-tuppen". Detta öknamn fick båten på grund 
., ångvisslans hesa läte, som väckte bönderna i Åker, då hon blåste 

(l v o 

för slussen pa morgnarna. 
Tuppen gick på grund vid slussen en midsommar på 1920-talet, 

därför att två nakna herrar jagade varandra på stranden, vilket 
ko!11 rorgängaren att tappa ögonen, så att han styrde alltför mycket 
åt styrbord och fastnade vid fisktrappan . Där fick båten sitta under 
midsommaren . Annars hade T up pen jämte Arla rykte om sig att 
vara framkomliga nästan var som helst. "Finns det bara dagg i grä
set, då kommer vi", var mottot för dem. 

Åkers Kanal gick före bilarnas tid med mjölkflaskor till ett me
jeri vid Brottby 25 km från havet. 1927 var det sista året den tra
fikerade leden. Nu kan man inte längre gå upp till Brottby med en 
skärgårdsbåt utan endast till Ostergarn. 

Det förekom ä ven timmerflottning förr i tiden ända från Stång
berga och Bollsta. 

Fyrisån. 

Sjöleden upp genom Mälaren mot Uppsala har gamla anor. Forn
tidens vikingaskepp styrde här, lastade med allsköns varor, upp mot 
Svea rikes konungasäte vid Uppsala högar förbi den nu l 000-åriga 
Kungseken vid Flottsund, förr Flötsund. Konungens ledungsflotta, 
samlad från kärnlandet Tiundaland, drevs i lövsprickningstiden med 
rodd eller segel ner mot samlingsplatserna Sigtuna och Stockholm. 
Mästerligt har denna fornstämning tolkats av Olof Thunman i stro
ferna: 

Här var skeppsväg fordomtima . 
Här förr randigt vadmalssegel 
ned mot Mälam knarren styrde 
lastad tungt med skinn och tjära, 
som mot guld och välska vapen 
skiftades i Dorestad. 
Här gled svears ledungsflotta 
ned /ör vårligt svällda /ören. 
Vita sköldar, röda sköldar 
blänkte från var drakes reling, 
när ett folklands kämpaskara 
drog mot havet djärv och glad. 
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Gamla Uppsalas sjöförbindelser besvarar frågan, varför de 
na lilla by en gång blev Upplands och Svearikes centralpunkt. Fri'' 
a~·l·a ko~passens streck rin!1 er flod er till. Fyri~ eller går ! a1 oc~ 
fprdar 111 emot dess mynmng. Ernst K lem sknver 1 STF ars krift 

1:22 om "G.a;:nla. v;tttenv~gar ,;rån Ostersj~n till Mälaren" mae. full 
ratt att Fyn san 1 langa ttder va r Svea valdes aorta, huvudat ~ rn · 
hela det blodkärlsnät som gav kraft å t den svenska staten do 

1 
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barndom". Den nuvarande segel leden mellan U p p sala och 5-- ock. 
holm , var dock under medeltiden säkerligen mer trafikabel ä , nu 
alldenstund vattnet i Mälaren då stod omkring en 3 a 4 mete höo: 
re än i våra dagar. 1 o 

Vid Ulfva i Bälinge socken, som under medeltiden , revs 
Ulfavadh, vilken namnform tyd ligen anger, att där var ett 
vadställe, fanns redan i senare hälften av 13 :de å rhun< ·adet 
en kvarn, med tillhörande fördämningar i Fyrisån. Dessa 1åste 
redan vid den tiden ha försvårat samfärdseln på ån förbi 
Ulfva. Mellan Ulfv a och Uppsala däremot synes intet liknan hin
der ha existerat . Redan på 1200-talets mitt har Gamla U sa la 
förlorat i betydelse. Då klagas det över att landets främ sta J. 1stna 
helgedom ligger på en usel och värdelös plats där det kn past 
finns folk som bevistar gudstjänsten i den stora stenkyrkan Kla
gomålen leder till att helgedomen med ärkebiskopshovet flyt 1s ett 

stycke längre nedåt till dåvarande Fyrisåns utlopp i Mälarr 1 vid 
nuvarande Uppsala, som före 1270-talet bar det betecknande am
net Ostra Aros, d v s den östra åmynningen till skillnad fr ån ästra 
Aros, Västerås. Ovre och Nedre Föret i Fyrisån fordom Ft esån, 
är sista resterna av en stor grund sjö . 

Den 28 juni 1561 hade Erik XIV:s kröningsflotta ankrat t e vid 
Flottsund och ett pompöst tåg upp till ärkebiskopsstaden t .g sin 
börj an. 

I slutet av 1500-talet var fa rleden mellan Flonsu n och 
Uppsala redan betyd ligt uppgrun dad, vilket framgår av fl er brev 
från konung Johan III till stadens borgmästare och råd. På 1580-
talet kunde man sålunda enligt konungens uppgift knappast kom· 
ma uppför ån med en liten båt, mycket mindre med en skut 1 eller 
större farkost. Konung Johan ger därför 1583, 1586 och 159 upp· 
repade befallningar om åns upprensning " på det att man må e lä(· 
tare komma där fram med båtar." Man sku lle dessutom s 1 ned 
1 C. M. Kjellberg: Uppland. 
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Bild 29. 

F ar/eden till U p p sala. 

pålar på båda sidor om ån så långt ut farleden var grund. Dessa 
g~.mla förpålnin gar kunde man också ännu skönja i ån och på 
Forena för inte så länge sedan. 

Sedan man genom Flottsund kommit ut på Ekoln erbjöd segel
leden till Stockholm inga större svårigheter under äldre tider. År 

~! 18 n~drevs i enlighe: med ~r bog~ riksdags o bes l ut Stäkets starka 
rg, dar Sten Sture d a:s farl1gaste mre motstandare Gustav Trolle 

den krångliga biskopen, behärskat den stora trafikleden mellan övr~ 
Sverige och huvudstaden . På kartor av 1670 och 1689 (se Gripen-
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hielm s karta av sistnämnda år) bildar den nu landfasta Stäl, es011 
ännu en holme, varför vattnet även hade fritt utlopp vä.ste om 
holmen, d v s genom den s k Ryssgraven, fordon: k~llad Ldla Stä
ket. Denna Ryssgrav är ett av våra äldre kanahsenn gsa rbete , ty 
v id en därstädes 1839 verkställd undersökning påträffades en mu. 
rad grav, som var 3 m bred och 1,8 m djup och vars .botte låg 
0,7 m över Mälarens dåvarande vattenstånd och följ aktltgen '+ 7 m 
över tröskeln i Stockholms sluss. Detta visar mer än väl, at t när 
graven gjordes, vattnet i Mälaren stod betydligt .högre .. än nu och 
sålunda även sundet öster om Stäket var vattennkare an nu. är 
kanalen gjordes, vet man ej, men namnet Ryssgraven har get an
ledning till den förmodan, att ryska krigsfångar skulle ha rävt 
den under Karl XII:s tid. Sanno likt är den äldre, kanske f råt Jo
han III :s tid, då även ryska fångar användes till offentliga arl ten. 

Resan mellan Uppsala och Stockholm tog i början av 1600 ·alet 
3 till 8 dagar och det var ofta svårt för de resande att få mat t ·1der 
den långa resan. 

På 1600-talet sker upptakten till den reguljära persontra ken, 
som under allt fasta re former tillämpas i och med ångbåtstu erna 
alltifrån 1800-talets början . skeppare i det organiserade ske ar
skrået ombesörjde lastbefordran på segelfartyg, men då lands! jurs
förh ållandena för persontrafiken blev allt svårare, väcktes t .. nken 
att post- och personbefordran skulle ske på segeljakter med be täm
da avgångstider. Det visade sig nu att det endast var en akad mtsk 
borgare, som ville våga försöket, nämligen den mångfrestan de pro
fessorn Olof Rudbeck d ä 1• Rudbeck anhöll i slutet av 1666 eller 
i början av 1667 hos kommerskollegium om privilegium fö r ' 3.gon 
borgare i Uppsala att hålla s k postjakter mellan Uppsala och S ock
holm. Själv skulle Rudbeck ha något slags överinseende över före
taget. Förslaget vann kollegie bifall. Till den ändan blev R u· eck 
1667 också skeppare i Uppsala. Som participant hade han si1 sv~
ger Johan Lohrman, son ti ll borgmästaren Thomas Lohrm an Ba
tarna, två till antalet, sk ulle va ra övertäckta och avgå alterne ande 
från Uppsala och Stockholm måndag, onsdag och fredag . Fv an 
de ej skulle onödigt uppehållas av motv ind skulle båtarna var b;
mannade med många båtsmän fria från borgerlig tjänst. O r ba
tarna ej avgick på bestämd tid , skulle böter beta las till de res .nde. 
1 Enligt Styffe (s 72) hade O lof Rudbeck också r669 uppsikt över sege leder
nas utprickning i Mälaren. 
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Bild 30. 

Almarestäket. 

Gods kunde inlämnas på en viss ort i staden, varifr ån man sedan 
hämtade det till farkosten. På båtarna sku lle se rveras mat, öl och 
vin. Den 14 april 1667 utfärdade Olof Rudbeck "ordning" för pas
sagerarna, där bl a stadgas, att skepparen skulle se t ill, att passa
gerarna ej uppträdde oskickligt med " tobaksdrickande" och fylleri. 
De som hade " lust till tobak", skulle sit ta utanpå taket i fri ska luf
ten. Dessa postjakter gjorde de första regelbundna sjöturer man har 
sig bekant i Sverige. De synas också ha varit mycket anlitade. Efter 
Rudbecks död 1702 fo rtsatte hans änka rörelsen. 

1719 anhöll Uppsala stads borgerskap hos regeringen att tillika 
rned professor Olof Rudbeck d y få hålla dylika jakter för sam
fä rdseln mellan U ppsab och Stock holm såsom en borgerlig näring, 
vilket bifölls. Postjakthuset, som synes ha varit någon slags för
varingsort för fraktgods, låg vid Islandet. Postjakterna upphörde 
troligen före 1770. 

Rudbeck d ä föreslog på 1660-ta let också i en skrivelse till Upp
s~las magistrat att man skulle bygga fördämningar i Norrström och 

bVtd Slussen för att Fyrisån skulle bli mer vattenrik och bättre far
ar. 
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I Sjöhistoriska museets samlingar finns bl a af Chapman rit . 

ning till "Upsala-jakten att fara på Mälaren", 60 fot i VL, kon rue. 

rad för landshövding Erik af Wetterstedts räkning 1796. Den , \ Ulle 

kunna föra 340 tunnor råg eller S30 tunnor malt lastad dl 6 
fots djupgående "om våren då vattnet är högt". 

I och med ångkraftens införande i fartygen inträder en ny :pok 

i sjöfarten. 
Segling nedför och särskilt uppför trånga vattendrag har sina 

sid or. Ett fartyg kunde ofta på 1600-1700-talen ligga i U} )sala 

under månader och vänta på förlig vind. I Fyrisån kan strö men 

vid Flottsundsbron ibland uppgå till S knop. I Sverige kar man 

inte som vid Atlantkusten utny ttj a tidvattnet för att gå L pför 

floderna. Till Rouen följde t ex segelfartygen bara med tidva rens

strömmen , som med ett par knops fart drev dem uppför Sei1 '. 

Året efter det att England fick sin första ångbåt gjorde S muel 

Owen 1816 sitt fö rsta försök med ångbåtsfa rt i det han byg, och 

insatt en ångmaskin i en roslagsskuta. 
Traden Stockholm-Uppsala var den segelled som fick de1 förs

ta re gul j ära ångbåtstrafiken. Den 30 september 1818 var der sto ra 

dagen. D å gick Owens hjulångare Amphitrite till Väster? och 

Uppsala marknader fr ån Stockholm, medförande passagera1 . se

gelleden upp mot Svearikes forna kärnland fick bli skådep atsen 

för en av de största händelse rna i vårt kommunikationsvä endes 

yngre historia. 1 

Amphitrites avfärd ägde rum från Riddarholmen i Stockht m kl 

9 om morgonen sagda datum 1818. Den 7 sept hade följande 111 011 5 

stått att läsa i Stockholms Dagligt Allehanda: 
"Som jag den 19 dennes, med mitt Ång-Machins-Farty g re ' r till 

Wästerås Marknad, och ärnar vara här åter till den 26 denn s, för 

att sedan resa till Uppsala Marknad, få r jag giva tillkän a att 

Passagerare mottagas emot 6 Rd Banco P erson för fram- oc åter

resan till Wästerås och S Rd Banco för fram- och återres n til} 

Uppsala; och kunna de som sig härav vilja begagn a, anteckn8 ig pa 
mitt Kontor för båda resorna inom den 16 dennes. Resan til Wäs
terås företages på det sätt att kl 9 om morgonen den 19 avgår 

Ång-Machins-Fartyget till Strängnäs, hvarest nattkvarter tage: mor· 

gonen därpå fortsättes resan till Wästerås; den 2S bliver he u esan 

1 Som källa ang ångbåtstrafiken har använts den fylliga skildringen i "l ,p l ~nd > 
Fornminnesföreni ngs Årsbok 1946 och 1947. 
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Bild 31. 

"UpsaLa-jagten att fara pJ MäLaren" . 
Ritad av af Chapman 1796 för Landshövding af W etterstedt. 

på enahanda sätt; den 30 dennes om morgonen avgår Ång-Mac hins

Fartyget till Upsala, samt hemgår därifrån den 3 Oktober. Till 

lättnad för dem som på de vanlige tider, innan desse resor före

t~g_es, Önska resa till Drottningholm, kunna dagen förut få köpa 

BilJetter hos kassören Lagerblad i Sockerbruksboden vid Ridda rhus

Torget; även den 3 Oktober säljas de på nämnde ställe. 

Stockholm den 3 September 181 8. 

SAMUEL OWEN 

14 juni 1821 befann sig fartyget på väg till Uppsala med passa

gerare, som "vilja därstädes övervara Magister-Promotionen". Ett 

P~r malörer hände under resan, tämligen obetydliga om de hänt i 

vh~r tid. I Lundin och Strindbergs "Gamla Stockholm" berättas 
arom: 
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"Ar 1821 hade Amphitrite en resa till Upsala. Den gick på grund 
på en lerbank vid Stäket, kom flott efter 21/ 2 timmes arbeten rnen 
stötte ånyo på vid Flottsund där den blev sittande hårt fast. J pp. 
ståndeisen bland passagerarna var stor. Damerna fick inkvan e 1. sio 
i gårdarna omkring och herrarna vandrade in till Upsala. R kte~ 
om det förfärliga skeppsbrottet gick till Stockholm i förstor in och 
väckte allmän uppståndelse, tills allt blev förklarat". · 

Samuel Owen lät sig emellertid icke avskräcka, ty samma å den 
30 september avgick åter Amphitrite till Uppsala, där höstmar enad 
pågick. I annonsen framhöll Owen att "passagerarnas antal t 1.r ej 
överstiga l 00 Personer", en bestämmelse, som trollgen var en öl j d 
av klagomål över för stor trängsel föregående resa. 

Den 6 maj 1822 sattes en ny ångare i trafik på Uppsala, läm
Iigen den av Samuel Owen samma år byggda hjulångaren U sala, 
också den av trä med en längd av 78,25 fot, bredd 14,19 fo t samt 
med en maskinstyrka av 22 hkr, 200 passagerare kunde tag« . Ki 
8 f m avgick U p sala från Stockholm och mellan 4 och 5 em S

1 edde 
ankomsten till Uppsala. Nockeby, Stäket, Rosersberg, Sigtun och 
skokloster m fl platser anlöptes. Biljettpriset till Uppsala var 2 Rd 
i salongen och l Rd på däck. Två turer i veckan avsågs, me ' der 
gick inte längre än till början av juni, på grund av att v, tren

ståndet i ån sjönk katastrofalt. slutstationen måste förlä ggas till 
Flottsund och ett avtal ingicks med gästgivaren på Alsike gäst
givaregård att möta med hästar, så att passagerarna skulle w m
ma upp till staden. Försöket att på sådant sätt uppehålla tr< ·iken 
misslyckades. Vattnet sjönk ytterligare och de största svå righl rerna 
torde ha varit att passera Stäket och Erikssund, där då ännu inga 
sprängningar företagits. Den 21 juni inställdes trafiken. 

Flottsund var änn u vid denna tid ett färjläge, d v s lan dsvägs
trafiken mellan Fyrisåns bägge stränder förmedlades av en ärja,
Denna ersattes 1831 av en bro, som fanns kvar ända tilll 92+, da 
den nu befintliga bron öppnades. År 1823 upptogs trafik e1 år_er 
på Uppsala med endast en tur i veckan under en följd av 3 . Ar 
1825 pågick muddringsarbeten i Fyrisån, troligen för första ,ång· 
en, ånyo måste slutstationen förläggas till Flottsund . 

Landshövdingen ansåg ångaren U p salas trafik mycket be y del
sefull och yttrade vid tillfället att "hela södra och västra del n av 
länet har, genom den tillstötande Mälaren, en vig och lätt sj( corn· 
munication med huvudstaden och flera andra städer". 
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1821 hade Sverige tre ångfartyg, 1825 åtta, 1830 tolv och 1840 
femti~ - I Tidskrift i Sjöväsendet 1864 finns en detaljerad förteck
ning over "Svenska Ångfartyg under de första 2 decennierna." 

f{ur blygsam den första ångbåtstrafiken på Uppsala än var hade 
den dock visat att det bästa trafikmedlet under den isfria delen 
aV året var ångbåten. 1837 insattes en nybyggd hjulbåt vid namn 
freya ägd av ett bolag i Stockholm. Båten var byggd av ek på 
J(olboda varv nära Kalmar efter ritningar av O. E. Carlsund, chef 
för Motala verkstad. Fartygets längd var 83,5 fot, bredd 12,8 fot, 
dess maskinstyrka 60 hkr. Fartyget var mycket högt och rankt 
och därför illa omtyckt. Det oaktat höll sig Freya kvar på uppsala
traden till 1845, såldes därefter till västkusten och omdöptes till 
Carl IX. Samtidigt med Freya trafikerades Uppsala av en i Norr
köping byggd hjulångare Upland, ritad av J. G. von Sydow och av 
ungefär samrna storlek som Freya, men endast med 32 hkr maskin
styrka. Den ägdes av ett uppsalabolag och fördes av H . Wahlquist, 
tidigare befälhavare på Upsala. Trafiken började 1837. Med Freya 
och Upland hade Uppsala fått fyra ordinarie båtturer i veckan. 

Mellan åren 1837-1840 trafikerades Uppsala ytterligare av ång
fartyget Thor, som dock ej med någon framgång kunde konkur
rera med de två andra båtarna, varför den togs ur trafiken. 

På 1840-talet upprensades Almarestäket och Erikssund till 2,4 
m genom muddring och bergssprängning under vattnet. Vid Al
marestäket anlades även ett bräddavlopp för att flodvattnet skulle 
rinna av snabbare. 

Hittills hade alla Uppsalabåtarna varit byggda av trä . När 
Freya såldes efterträddes hon av en nybyggd järnångare U p sala, 
som sålunda fick samma namn som den gamla träbåten. Trafiken 
uppehölls nu av U p land och den nya U p sala alternerande. Troli
~en är det dessa båtar Gunnar Wennerberg syftar på i sin glunt 
!'Iuruledes Gluntens svårmod skingras på källaren Applet av Ma

gisterns vårfantasier", där det heter: 

Och när ångbåten kommer min bror 
finns det böckling ombord som jag tror . 

Nu var det slut med hjulångarnas tidevarv. En ny ångare, Carl 
von Linne, insattes på traden 1849. Denna var, i likhet med den 
~enaste U p sala, byggd av järn med en maskinstyrka av 60 hkr, men 
en stora nyheten var att Carl von Linne var utrustad med propel-
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ler. Utrymmet för passagerare och gods var betydligt större 11 p' 

en hjulångare. Farten var också högre. På första resan till U1 psala 

17 november 1849 användes en tid av endast 51
/2 timme. K( s tna~ 

den för fartyget var så kontrakterat att priset skulle bli 4 ~ - OOo 

Rdr om 9 1/ 2 knop uppnåddes men 54.000 om det blev 11 nop 

Farten blev dock endast 9 1/2 knop. · 

Under ångbåtarnas första tid var icke blott själva resan me' de111 

en märkvärdighet, även deras avgång och ankomst var viktig till. 

dragelser, detta till och med i huvudstaden . Stockholm s end8 ång. 

bå tshamn var under många år Riddarholmen. När ångfartn. t in

kommit på Riddarfjärden och hunnit nedanför SkinnarviksL rgen, 

lossades från fartyget två eller fyra skott med små kanot r på 

däck. Mycket folk skyndade då utför den branta Riddar Jims

backen ned till hamnen för att se det märkvärdiga farty get 

I Uppsala avlossade bårarna sina skott, när de kom st r '- ne

danför "Fördärvet", det gamla värdshuset som låg på gam! tull

husets plats. 
Våren 1855 bröt en ovanligt kraftig isgång sönder ducd'all r och 

bron vid Stäket. Genom landshövding Kraemer anskaffades n ar

betsstyrka, som rensade upp farleden och iståndsatte bron oc duc

d'alberna på statens bekostnad. Dock kom seglationen ej igår 5 för

rän 15 maj . Almarestäkets bro, som år från år blev allt bel rövli

gare både för sjöfart och landsvägstrafik, blev 1860 helt u lömd. 

Uppsala Ängfartygs-Bolag hade under de första åren u1 visat 

glänsande bokslut. Utdelningen på aktierna var 25 0/o! År 1 ~ , Q be

slöt bolaget därför att bidraga med 5.000 rdr rm till ett ny • bro

bygge vid Sräket. Den gamla bron låg i kröken i nedre d( en av 

farleden. Brokistorna finns ännu kvar. Det var sålunda på dt 1 mest 

olämpliga plats ur sjöfartssynpunkt sett. Farleden bildar näf an ert 

S och just här, där bron låg, trängs all t vattnet från öv ' Mä· 

!aren samman och bildar under vår- och höstflödena en v t ·irabel 

fors. Fallet kan vara ända till 45 cm och mera. Den nya br 1 pla

cerades längre norrut, där farleden är rak och bredare. D c k var 

detta inte den lyckligaste lösningen. Bättre hade varit att re1 a upP 
d~n s k Ryssgraven väster om Stäkesön och lägga en br även 

hn, ty här hade farleden blivit så gott som rak från Granh< umar· 

fjärden till Görveln. Den gamla bron hade då kunnat bit 'hållas 
efter nödiga reparationer för landsvägstrafiken. När Väster~ ,banan 
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Bild 32. 

Ångfartygens avresa frJn Riddarholmen. Lavering av Alexander Wetterling 1 82 6 

Ttllhör Göteborgs Konstmuseum . 

byggdes drogs denna på bank Över Ryssgraven och bro vid Stäket 
varför sjöfarten hade att passera två broar. ' 

Aktieägarna i ångf Garibaldi hade stämma den 24 febr 1864 och 

b~slöt att_ uttala sitt _:;wra missnöje med de oerhört höga hamnum

g.alderna 1 Uppsala. Angf. Garibaldis umgälder gick i Uppsala upp 

t~ll2.441: 56 för 101 tur- och returresor och 4 lustresor. I Stockholm 

~:; umg~~~erna_ endast t~ll 166: 0_8 Rdr, allt för 1863 års seglation. 

S 
var foljakthgen 15 ganger storre hamnumgälder i Uppsala än i 

tockh 1 F" · o o 

b
• o m. or att 1 nagon man eliminera utgifterna passade också 
atarna o 'd . . h' d . o 

K.a . p a att, V l mm sta 1s 111 er 1 an, lo_ssa och lasta vid Flottsund. 

.. )~11 l Uppsala hade v1d denna tid nnga län <>d. Man kan utan 
overd f o o d . . o 
e r n t pasta at t en var obefmtl1g. Nedom Islandsfallet fanns 

f\ !ten roddbåtshamn avsedda för alla de roddbåtar, med vilka 

A~ are och landsbor neråt ån och vid Ekolns stränder toa sig in 

0

1 
staden o för att sälja sina produkter och köpa hem varo:. Söder 

''~· rd~~dbatshamnen var den egentliga ångbåtsbryggan. Nedanför 
J.'Or ar " f l ' .. vet anns ytter 1gare en brygga for segelskutor. Sjöfarten 
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'fil l ~tockbuhn 
: afgå alternr nlnd . Ångf. U P 8 A 

ocb G A Il B A L D l 
bTarJe dag k l. S f. ul. 

oeb återvanda ti n Upsala h varje 
dag kl. 9 f. rn. 

Tour- oc-h Retour-biljetter till 
~&Iong. gällande för 8 d&{,'itr _i. 3 
Rdr 8åljas end.ut a . kontoren. 
3000 J. Ph~ Boggi&BO. 

Bild 33. 

Den första sjö fartsannonsen med kiiche i U ppsalapressen. 

Tidningen Upsala JO okt. 1873. 

måste uthärda synnerligen trånga och obekväma hamnförhåll nden. 

1864 beslöt hamndirektionen att utb ygga hamnen omkring 1.00° 
o o · k h" nde 

fot, d v s vid pass 330 meter. Pa sa v1s om :_n samman. a1 ,.;: 

kaj ända från roddbåtshamnen till nuvarande Angqvarn u ll ,rand· 

Dessutom bestämdes att västra åbanken skulle uppmuddras, ,å at! 

fartygen bekvämare kunde komma förbi varandra. Att åtgä dern,~ 

var av behovet påkallade framgår därav att ibland ej mine re an 

drygt tjugutalet fartyg fanns i hamnen. 

Bild 34. 

Angaren FY RJS l f tidigare k allad FY R!S. OljemJlning av sjökapten 

C. A. Holmgren. 
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~är Garibaldi 1865 öppnade seglationen någon av de sista dagar

n.a J april, blev Tidningen Upsala rent av lyrisk. Den skriver: "Arets 

forsta ångbåt spelar i Uppsala enahanda, men wida större roll, än 

den första lärkan på många andra ställen. Med den första ångbå

tens ankomst anses wåren hafwa inträdt på fullt alwar, denne lif

Wets mäktige genius, som kommer alla pulsar att slå fortare, war

lllare, eldigare, som manar lifwet fram i hela skapelsen". 

V"Farleden var fortfarande besvärlig på sina håll, bl a i Eriksund. 

f"ag- och Vattenbyggnadskåren, vars skyldighet det var att svara 

E~r ledens fram~o~ligh~t, får påskrivet f~r att en skuta fastnat i 

ha; ss und oc.h lag tdl hm d ers. Angarna Pnns Gustaf och Garibaldi 

e flera t1mmars arbete med att draga den loss så att de själva 

)J 
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kunde komma igenom sundet. Numera är den bergknalle, 50 

skutan fastnade på, bortsprängd. 
111 

Järnvägsbygget Stockholrn-Uppsala, som pågått ett par å r bör. 
jade nu nalkas sin fullbordan. Upsala Ångfartygs-Bolag för ste l at 
den nya landtrafiken skulle i hög grad decimera sjötrafiken Fö t 
den skull utbjöd bolaget ångarna Prins Gustaf och Carl von 1nn~ 
till salu i annons 21 aug 1866. 

Sveriges två äldsta maskindrivna handelsfartyg, som ännu ä t tra
fik, kommer båda från Uppsala-traden nämligen Prins Carl (n mera 
bogserbåt) och tankfartyget Caddy (ex Elvan, ex Västerås, e) För
eningen) båda byggda av Motala verkstad 1855. 

När järnvägslinjen Stockholm-Uppsala i sep tember 1866 PP· 
nades för trafik nedsatte ångbåtsbolagen biljettpriserna till : dong 
2:50, akterdäck 2 och fördäck 1:25 Rdr. 

Åren 1869-75 trafikerades Stockholmstraden endast av [ sala 
och Garibaldi med dagliga turer från båda hållen. 

Den 12 december 1876 öppnades den nya bron över Stäh t för 
allmän trafik av kung Oscar II som därefter åt middag på ~ å lsta 

gästgivaregård. 
Malmen, till stor del från Dannemora gruvor, forslades, nnan 

Uppsala-Gävle järnväg blev färdig, med foror till Uppsa t och 
lastades där i segelskutor för vidare befordran till olika h mnar 
där det fanns järnbruk i närheten eller till Stockholrn för c 1last· 
ning i större fartyg för export. När Gävlejärnvägen blev ärdig 
ombesörjde järnvägen malmtransporten till Uppsala. Ornlastn gen 1 

Uppsala var både kostsam och besvärlig, då den måste sk med 
häst. Som en följd härav tillkom hamnspåret 1877. 

Gruvägarna i Dan nemo ra orsakades på 1700-talet stora l yrn
mer av Gruvsjön. För att hålla borta vattnet ur gruvorna eslöts 
1756 en avtappning av sjön och sänkning av vattenytan mc fyra 
fot. Detta krävde en uppmuddring av vattendraget två t tl sö
derut till Vartholrna och fick namnet Vattholma kanal m 1 har 

troligen ej använts för trafik. 
I detta sammanhang kan nämnas att Gustav Vasa va r innad 

att anlägga slussar vid Dannemora varför han befallde gruv ns fö
reståndare att vid tillfälle "ifrån Tyskland införskriva en goc sluss· 
mästare". Tidens oro lade emellertid hinder i vägen för såv ii detta 
som flera andra dylika företag till samfärdselns förbättrande river 
Gustaf Nerman i "Om Kanaler och Slussar" (Stockholm 1894 . 
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Bild 35. 

Den första järnvägsbron vid Stäket. 

Efter 1875 utvecklades ångbåtstrafiken mellan Stockholrn och 
Uppsala y tterligare, bl a ny byggdes 1876 "Fyr is", senare "F y ris II" , 
och 1879 den stora "Fyris !" . 

Uppsala kunde 1880 stoltsera med inte mindre än fyra ångbåts
bolag: Upsala Ångfartygs-Bolag, Ångfartygs A. B. Garibaldi, Ång

fartygs A. B. Nya Upsala och Ångslups Aktiebolaget Ekoln. 
. Resandetrafiken var sommartid mycket livlig både till mellan
ltggande bryggor och till Stockholm och vice versa. När vädret 
var vackert var det angenämt att tillbringa de sex timmar som 

~esan till Stockholm tog. Farleden mellan Stockholm och Uppsala 
ar en av de vackraste i Mälaren med sina leende stränder om

~äxlande med mörk barrskog. Ombord fanns all t som behövdes för 

~unlig näring. Förstklassig restauration med fullständiga rättigheter 

.. ~nns ända fram till 1915, då spritförtäringen slopades och endast 
0 och vin serverades. 
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Det finns en Albert Engströmhistoria i Sjöfolk och landkr bbo 
från Fyrisån. Besättningskarlen: - Kapten, fru Andersson gick 
över bord! Kapten (i talröret till maskinisten): - Stopp! (Ti l be. 
sättningskarlen): - Har kärringen betalt? - Ja, kapten! K Pten 
(till maskinisten): Framåt! Full fart! 

Den reguljära ångbåts trafiken till Stockholm upprätthölls till 945 
Annu trafikeras Uppsala sommartid av passagerarbåten till ~ ock~ 
holm och Sigtuna. 

Från mynningen av Fyrisån till hamnen går nu för tiden <n 10 
m bred ränna för fartyg med högst 2,7 m djupgående. Minsta < ill pet 

i rännan är 3,6 m. Vid Flottsund går en svängbar landsvägsbre över 
farleden, som öppnas för båtar som önskar passera. Bron ha r n fri 
höjd a v ca 2,5 m och en 13 m bred genomfartsöppning. 

Vid Ultuna, går en landsvägsbro (vindbro) över farleden. Bron 
har ca 2,9 m fri höjd och 8,3 m bred genomfartsöppning. Bron 
skall alltid vara öppen på natten och står vanligen också · ppen 

på dagen men stängs då vägtrafikanter skall över densam m . 
I Fyrisån får farten nu ej överstiga 3,5 knop, vilket inneb r att 

1 1/4 timme skall användas från Flottsund till hamnen. 
Olrog sjöng "att segla uppför Fyrisån i undervattensbåt sä)._ vore 

inte det något för mig" men trodde vä l inte att det skulle bli verk
lighet. Det fullkomnades dock av flottans miniatyrubåt Sptggen 
1959. 

Sjöfarten genom Stäket till Uppsala, Sigtuna och Orsut isbro 
kom ej i gång förrän l maj 1961 då krigsbron som varit provis' rium 
ett par år monterats ned medan den gamla bron för riksvägen bred
dats och renoverats. 

Själva mittbron, som en gång fungerade vid Södertälje kan l och 
är byggd 191 O har fått helt nytt maskineri - det gamla va t ned
slitet - och vidare har nya bommar byggts och nytt brova[, shus, 
varifrån öppningarna regleras. Brovakten, som hade haft det lugnt 
sedan i december 1960, då sjötrafiken avstängdes, skall visst. ··!igen 
sköta arbetet ensam, men det blir inte så betungande, ty antalc bro
öppningar för lastfartyg och segelbåtar m m är numer inte f er än 
c:a tusen per år. Så småningom skall det bli en ny högbro öve1 leden 
500 m längre norrut samtidigt som den nya motorvägen komm r nll. 

Större delen av Fyrisåns vattensystem i U p p land är fö r' .renat 
och för ån mellan Uppsala och Mälaren är situationen karas rof:]. 
Detta framgår bl a av den undersökning av vattensystemet so ' 1 pa· 

475 

Bi ld 36. 

Ml f TORSUND på Fyrisån 1961. Foto: Ame Sundström. 

gått sedan 1958 och som haft professor Wilhelm Rodhe vid Upp

sala universitets limnologiska institution som arbetsledare. Utred

ningsresultaten offentliggjordes vid Uppsala läns- och hälsovårds
förbunds årsmöte i Tierp på våren 1962. För Uppsala liksom för 

många andra platser i landet är det dags att hejda den fortskridande 
föroreningen av vattendragen och sjöarna, konstaterar professor 

Rodhe. Främsta orsaken till det katastrofala läget för Fyrisån mel
lan Uppsala och Mälaren - avsnittet beteckn as av utredningen som 
ett kloakdike - är ett underdimensionerat reningsverk, bräddavlopp 
från detta och obehandlade industriavlopp i Uppsalahamnen. Det 
nybildade Vattenvärnet har absolut en mission att fylla. 

Farleden i Orsundsån. 

l Såsom sjöfartsort har Orsundsbro i norra delen av Mälaren gam
a anor. Den största livaktigheten uppnåddes åren omkring sista 
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sekelskiftet, men än i dag utgör båttrafiken en tillgång fö r ) rten 

och fråga är om man mte kan skönja en viss uppgång i det 1nlö. 
pande tonnaget. 

Orsundsån var enligt äldre uppgifter segelbar ända till ep sjö i 
Torstuna, vilken täckte de låga marker, där Skattmansöån öst r om 

Torstuna nu har sin bädd. En äng i Långtora socken hette 1ckså 
Långtoraviken. Farleden blev dock allt grundare till följd av and. 
höjningen och den 31 januari 1823 överlämn ade major C. P . -b U
ström till K Strömrensningskommitten betänkande och kos lads
förs l a~ till upprensning av Orsundsån från Nysärra bro , ·non1 

den långsmala Alstasjön, som ligger någon kilometer ovan f( Or
sunds bro till Lårstaviken i Mälaren.1 

Farledens längd från bron till utloppet angavs till 6.000 Inar. 
Bearbetad längd skulle bli 2.300 alnar, bredd SO fot, djup i fot 

och kostnaden beräknades till 7.000 Rdr Bco. 
Förslagsställaren anförde bl a att "från bron ned till lam tngs

stället nedanför Husby by, på en sträcka av ca 4.000 alr r, är 
farleden minst 8 fot, men merendels 9 till 10 fot djup. H z ifrån 

och till utloppet uppgrundas farleden mer och mer, vid u t )ppet 
finns endast 4 fot djupt vatten. Denna del av farleden är 2.300 

alnar". Denna arbetsplan synes dock ej ha föranlett några ytter

ligare å tgärder. Arendet togs dock upp på nytt tjugo år sen8 e. 
K.B. i Uppsala län överlämnade den 29 juni 1844 till St ' re Isen 

för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader karta och försl ag jämte 

protokoll, upprättade i oktober 1843 av chefen för Norr~ Väg
och Vattenbyggnadsdistriktet, ma j oren O. Modig, angående råga
satt uppmuddring av Orsundså och anläggning av en min d t last

kaj vid den över ån uppförda landsvägsbron. Vidare anhö K.B. 
att St. f. Allm. V- o. V. skulle göra framställning till K Maj:r 
att avlåta nådig proposition till rikets ständer angående bev jande 

av statsanslag till hela den beräknade kostnaden för utföra de av 
uppmuddringen ifråga - 11.000 Rdr Bco. Den 2 juli 1844 ··ver: 
lämnade St. f. Allm. V. o. V. en till Konungen ställd sk n else 1 

överensstämmelse med K. B :s anhållan. 
Den 13 juni 184S fastställde K Maj :t arbetsplanen sam t bevil· 

jade 6.000 Rdr Bco för arbetenas p åbörjande att utgå under 2 · 184~ 
"under villkor att de genom förlidet års missväx t nödställda b]an 

' K. Sjöfartsstyrelsens arkiY. 
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Bild 37. 

Farleden till Orsundsbro. 

ortens innevånare därvid företrädesvis beredas arbetsförtjänst". K 
Maj:t beviljade den 4 november 1846 S.OOO Rdr Bco i fyllnads
bidrag. 

Farledens dimensioner framgår ej av föreliggande handlingar, 
men då farled en ej synes ha varit föremål för ytterligare upprens
ning, är det sannolikt, att farleden under åren 184S-46 upprensats 
till en bottenbredd av minst S,94 m och ett djup av minst 2,08 m . 

Man byggde också en hstageplats för den då betydande bytes
handeln med strömming och säd som bedrevs mellan skärgårdsbor 
och bönder. 

Den 6 maj 18S8 fick sjöfarten på Orsundså "Reglemente och 
Taxa" fastställd av landshövdingsämbetet i Uppsala och den inne
höll bl a följande paragrafer: 

§ s 
"I hamn och grundpenningeafgift erlägges för hwarje resa upp

eller nedför ån: 
för Ångfartyg med eller utan pråmar och last en Riksdaler Riks

nJynt, 
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för segelfartyg om fem läster eller 2,88 nyläster och deröhver 
med eller utan last tjugofem öre för hwarje läst eller 57,604 cen: 
ter och 

för segelfartyg under fem läster eller 2,88 nyläster sjuttiofen Öre. 

§ 9 
Då Ångfartyg och seglande fartyg möta hwarandra i ån, ,kola 

de seglande fartygen alltid stadna på lämpliga ställen och de r af
bida ångfartygets förbigående. Mötas seglande fartyg, skall dc far
tyg, som går uppför ån, stadna på första lämpliga ställe til , det 
andra passerat förbi; skolande den, som häremot bryter, böt Tio 
Riksdaler Riksmynt samt ersätta skadan. 

§ 11 

Förbjudet är: 

1 :o att lasta fartyg till mer än 71/2 fot; 
2:o att lägga fartyg på twären i segelleden; 
3 :o att staka fram fartyg samt kasta ankar eller dragg i ån ; 
4:o att utkasta i ån orenlighet, sten, sand eller i allmänhet s dana 

föremål som kunna förorsaka . farledens uppgrundning; 
5 :o att wid afhållning från stränd~rna begagna andra werkt g än 

bärlingar, hwilka böra wara på ändan försedda med t rå lum
par eller klot; 

6 :o att med Ångfartyg i ån färdas fortare, än en sjömil i tim nen." 
Denna hamntaxa kom att gälla i ungefär tjugo år och enligt gam

la anteckningar synes den ha efterlevts väl, även om den sis tJ ämn
da bestämmelsen verkar vara väl restriktiv. 

Enligt "Vägvisare för Resande i Sverge" N :o 4 september 1862 
gick Örsundsbro med åtföljande lastpråmar till Stockholm varje 
onsdag och lördag. 

På ansökan av Uppsala läns landsting beviljade K Maj den 
16 oktober 1868 1.000 Rdr till undersökning och projekteri ,g av 
segelled från Orsundsbro genom Alstasjön och Orsundså än( a ull 
gränsen av Västmanland. Undersökningen skulle utföras geno 11 S~ 
f. Allm. V. o. V. försorg och omfatta två alternativ dels en sc,?;elle 
för 7 1/2 fots, dels för 5 fots djupgående fartyg. 
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Den 31 oktober 1868 förordnade St. f. Allm. V. o. V. kaptenen 
G. N. Morsing att verkställa undersökning och upprätta förslag 
till ifrågasatt farled. 

I mars 1869 överlämnade Morsing till länsstyrelsen betänkande 
och kostnadsförslag till "Segelleds bildande från Orsundsbro" (di t 
7 fots farled redan var öppnad) upp genom Alsta sjö till Nysärra 
i Oppsala län" samt v idare till Vångsjö. 

Beräknade kostnader: 

Orsundsbro-Alstasjön 
till Nysärra bro Rdr Rmt 
(1 =27.200 fot,botten
bredd 20 fot) 
Nysätra-Vångsjö 
(1 =1 4.150 fot, botten
bredd 15 fot) 

Djup 5 fot 
54.717 

31.824 

I kostnaderna ingick även följande arbeten: 

å delen Örsundsbro-Alstasjön: 

Svängbro vid Orsundsbro 
Två bryggor i Alstasjön 
Brygga vid Nysärra 

å delen Nysätra-V ångsjö: 

Sluss vid Nysärra 

Djup 5 fot 
Rdr Rmt 15.700 

1.993 
, 1.284 

14.000 
Ombyggnad av bron vid Ny
sätra , 3.250 

1.283 Brygga vid Vångsjö , 

Djup 4 fot 
45 .554 

27.333 

Djup 4 fot 
15.700 

1.872 
1.284 

12.900 

3.250 
1.283 

Förslagsställaren framhöll bl a, att Brohållningsskyldiga av Or
sundsbron sedan flera år tillbaka hade samlat till en fond, vars 
storlek nu var 12.000 Rdr Rmt, för ombyggnad av bron, så att 
?~n ej vidare skulle utgöra hinder för den ifrågasatta farleden från 
Orsundsbro. Aven för ombyggnad av Nysärrabron fanns en fond. 

Den 19 december 1870 överlämnade kapten Morsing ett nytt kost
~adsförslag till fortsättning av farleden på Orsundså, omfattande 
l a följande arbeten: 



480 

Upprensning till 7 fot s djup och 
20 fots bottenbredd av Orsundsån 
från Orsundsbro till Alstasjön Rdr Rmt 
Upprensning till 7 fots djup och 
16 forts bottenbredd av Orsundsån 
från Alstasjön till Nysärra bro 
T venne bryggor i Alstasjön 
Svängbro vid Orsundsbro 

51 .( ) Q 

2.: >o 
15 .7 ) Q 

I en den 2 april 1873 daterad bilaga till denna kostnadsberä ning 
anförde kapten Morsing, att han på anmodan av l and shövdin~ Ha
milton reviderat sin förut uppgjorda kostnadsberäkning och f- 1nit, 
att densamma borde ökas med an ledning av de höga a rbets och 
materialpriserna, samt föreslog att beräknade kostnaden fö r 1rle
den borde ökas till 75_850 Rd r Rmt. 

Den 28 oktober 1873 hemställde Stn för Allm. V. o. V . t K 
Maj :t i nådig proposition skulle föreslå riksdagen att bevil ett 
anslag av 40.000 Rdr för utförande av farl eden från Orslll sbro 
t ill Nysärra för en beräknad kostnad av 75.850 Rdr . 

Den 7 november 1873 avslog K Maj:t framställningen mc an
befallde Stn f. Allm. V. o. V. att ta under övervägande och ram

deles inkomma med förslag, huruvida företaget skulle kun n un
derstödjas av särskilda till K Maj:ts disposition ställda med l. 

Den 16 juli 187 4 inkom Stn f. Allm. V. o. V. till Konun ge1 med 
en förnyad hemställan om statsbidrag med 40.000 Rdr till fa t :den. 

Den 24 juli 187 4 beviljade K Maj :t 40.000 R dr eller kr· 10r t 

statsbidrag till utförandet av farleden enligt kapten Morsin ; ar
betsplan, varav 13.000 R dr skulle utgå från 187 4 års ans! ~ ti ll 
understödjande av mindre hamn- och brobyggnader samt up rens
ning av åar och farleder samt 27.000 Rdr från 1875 års slag 
till samma ändamål. 

Enligt protokoll den 7 december 187 4 "med dem som teckn t ak,; 
tier till ifrågasatt kanalise ring mellan Orsundsbro och N } 1rra 

§ 3 tillkännagavs, att för att verkställa detta arbetsföreta f n 

finns nedannämnda penningmedel disponibla: 

Beviljat statsbidrag 40.000 dr 

Av enski lda och kommunen tecknat bid rag 28.05 0 ..:.;...-
-------~-----------
Summa Rdr 68.05 0 " 
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Enligt protokollet bildades ett bolag, som antog namn et "Orsunda 
•ns kanal aktiebolag". 
a Den 14 december 1874/ 13 januari 1875 upprättades kontrakt md
jan kanalbolaget och Stn f. Allm. V. o. V. Enligt kontraktet skulle 
arbetet utföras i kanalbolagets regi och vara slutfört senast den 

1 oktober 1878 . 
I kontraktet föreskrevs bl a att 

1) intressenten ägde utbekomma statsbidrag från anslaget till un
derstödjande av mindre hamn- och brobyggnader samt upprensning 
av åar och farleder i överensstämmelse med riksdagens för dylikt 
statsbidrags åtnjutande givna, av K Maj:t gillade föreskrifter ; 

2) efter företagets fullbordande årligen till vederbörande distrikts
chef före mars månads början lämna uppgift angående underhålls
arbeten, trafik m m enligt av Stn f. Allm. V. o. V. uppgjort for 

mulär; 

3) avgifter skola sä ttas så låga som möjligen låter sig göra samt 
fastställas av K Maj :t och skola ovillkorligen nedsättas så snart det 
av redogörelse, som vart 5:e år skall ingivas av farledsstyrelsen till 
K.B. i länet, befinnes att behållna inkomsten överstiger en viss av 
K Maj:t faststä lld procent utav de till företaget lämnade enskilda 
bidrag, och skall dessutom en viss av K Maj:t likaledes bestämd 
andel av influtna avgifter avsättas till reparationsfond. 

Styrelsen för Orsundsåns kanalaktiebolag hemställde hos K.B . 
i Uppsala län om ändring i den fastställda planen för farledens ut
förande . 

Länsstyrelsen överlämnade framställningen till Stn för Allm. 
V. o. V . som den 16 februari avgav utlåtande i ärendet, varav 
framgår att tills dato har ombyggnad av Orsundsbro verkstä llts för 
en kostnad av 44.000 kr samt att upprensning av farleden från 
bron till Alstasjön verkställ ts för en kostnad av 10.800 kr samt att 
bolaget av det beviljade statsbidraget utbekommit 23.000 kr. 

Enär kostnaderna för dessa delar av företaget således i väsen tlig 
rnån hade överstigit de beräknade, hade bolagsstyrelsen, för att få 
Utrönt i vad mån den fastställda planen kunde följas för återstå
ende delar av arbetet, uppdragit åt kapten J. W. Kullberg att låta 
Undersöka och kostnadsberäkna återstående arbeten. Efter verkställd 
Utredning beräknades kostnaden till 126.000 kr. På grund a v den 
höga kostnaden ansågs företaget outförbart, varför farledsstyrelsen 
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uppdrog åt kapten Kullberg att uppgöra förslag till lastage·) lats 
vid västra ändan av Alstasjön nedanför Högby by ävensom t il dit 
ledande vägar jämte en magasinsbyggnad. 

Efter verkställd utredning beräknades kostnaden till 25 .00( kr 
Den 6 december 1876 fattade farledsstyrelsen beslut att hems äll~ 
om medgivande att avsluta den ifrågasatta farledsanläggningen med 
lastageplats vid Högby, och att hela anläggningen således skull be
gränsas till 

l) anläggning av bro vid Orsundsbro, 
2) upprensning av farleden från Orsundsbro till Alstasjön, 
3) anläggning av lastageplats vid Högby. 

Vidare anhöll farledssty relsen att av det beviljade statsbid aget 
få behålla hälften av det belopp som enligt Morsings plan bl'räk
nats för bron och för det fä rdiga arbetet för Orsundsbro till Plsta
sjön, så ock hälften av det belopp som enligt Kullbergs pla be
räknats för lastageplats vid Högby, eller tillsammans 22.875 r. 

Stn f. Allm. V. o. V. tillstyrkte den begärda ändringen av pla
nen, men beträffande statsbidrag tilllastageplatsen vid Högby nsåg 
styrelsen, att i den uppgjorda kostnadsberäkningen ingick såda1 1 ar
beten som vägars anläggning och uppförande av magasin, \ .u till 
icke syntes kunna användas medel, avsedda för understödj ande av 
mindre hamn- och brobyggnader; enligt styrelsen borde således ' lats
bidrag endast utgå för arbeten till en beräknad kostnad av l' .820 
kr. 

Styrelsen tillstyrkte statsbidrag med 50 0/o av den beräknade lw st
naden för redan utförda arbeten (1/2 20.750) samt 50 0/o a den 
beräknade kostnaden för vissa arbeten i samband med anläg ,ning 
:w förenämnda lastageplats (1/2 15.820) eller tillsammans l >l. 285 
kr. 

Genom beslut av K Maj:t den 9 mars 1877 fastställdes dels änd
ringen i arbetsplanen, dels medgavs farledsbolaget att av d ' t år 
1874 beviljade statsbidraget åtnjuta 18.285 kr, dels ålades bt laget 
att till statskontoret återbetala skillnaden mellan 18.285 kr O C

1
1 det 

av bolaget redan erhållna beloppet 23 .000 kr eller 4.715 k r . 
I supplementkontrakt, daterat den 5 juli/17 september 1877 mel· 

lan Stn f. Allm, V. o. V. och farledsstyrelsen åtog sig den senare 
att till alla delar uppfylla av K Maj :t meddelade föreskrift er 
Tiden för arbetets färdigställande bestämdes till den l oktober 1878· 
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på framställning av farledsstyrelsen medgav K Maj :t, genom be
Ju t den 22 november 1878, att tiden för arbetets färdigställande 

:enarelades till den 1 oktober 1879. 
på uppdrag av Stn f. V. o. V. avsynades företaget den 24 decem

ber 18 81 a v J. Marks von Wi.irten berg. 
År 1882 beslöt Ångslups Aktiebolaget Ekoln på bolagsstämma att 

inköpa det lilla ångfartyget Nornan för trafik på traden Uppsala
Orsundsbro- Högby. Ångaren var byggd i Stockholm 1869 och des3 
befälhavare blev kapten G. Settergren. Fartyget hade en dräktighet 
av 40 ton och en maskinstyrka av 20 hkr. Den gick på traden fram 
till 18 89, då trafiken lades ned då turerna upp till Hög by hade 
givit alltför ringa vinst. Trafiken på Orsundsbro kom därefter att 
uppehållas av ångslupen Delfin. 

Efter några år trädde Orsundaåns Kanalaktiebolag i likvidation, 
varefter farled en överlämnades tifl "Styrelsen för segelfarten å Or
sundså" (denna styrelse kallas även Orsundsbro hamnstyrelse) 
mot att det föregående bolaget tillhöriga områden vid Högby och 
med segelleden förbundna anordningar i övrigt överlämnades. Den 
nya styrelsen skulle även svara för underhållet av svängbromekanis
men, ducd'alber och avvisare. 

I slutet på 1800-talet inköpte Orsundsbro hamnstyrelse ett eget 
mudderverk, som kom till god användning. Sista muddringen i 
ån utfördes under åren 1894- 98 och mudderverket såldes 1904. 
År 1893 trafikerade Ekoln l leden Orsundsbro-Uppsala. Den gick 
från Orsundsbro kl 8 fm och åter från Uppsala kl 9 em anlöpande 
alla bryggor. 1 

Ekolnbolaget fick även så småningom konkurrens. När Ekoln l 
i mitten av sept. 1893 lades upp insattes Ekoln fl på dennas trade 
med två turer i veckan, men dessa utsträcktes inte längre än till 
Varpsund. Orsundsbro, varifrån mycket spannmål skulle skeppas till 
Uppsala, blev sålunda utan båtförbindelse med Uppsala. Grosshand
lare H. W. Söderman, såsom varande chef för både Upsala Ång
qvarn och Vattenkvarnen, insåg vådan av att inte ha någon båtför
bindelse med Orsundsbro. Den mesta spannmålen skulle otvivelak
tigt komma att gå till Stockholm, ty två jämförelsevis stora båtar, 
Upland och Sigtuna gick dagliga turer på traden Orsundsbro
Stockholm. Han inköpte därför en ångare vid namn Dalpilen för 

----------1 Uppland 1947· 
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denna trade, som döptes om till Örsundsbro. Den 2 oktober 893 
började den sina turer och gick dagligen. 

Örsundsbro var en kort och bred båt med en dräktighet av 5: ton. 
Den hade förut gått på traden Stockholm-Smedjebacken oc, var 
sålunda byggd för de korta slussarna i Strömsholms kanal, v rför 

fartygets längd endast var 63 fot. Det utmärkande för dessa åtar 
var att de "sutto vid kajen" när de var tomma. Maskin och r nna 
var placerade akterut, vilket gjorde att förskeppet kom bet ll igr 

högre än akterskeppet, när lastrummet, som upptog 213 av l tens 
hela län gd, var tomt. Fartyget döptes därför av folkhumor till 

"Kappsäcken". Örsundsbros befälhavare, kapten J. E. Löfgre1 ha
de samma egenskaper som sitt fartyg: han var kort och bred är 
kapten Löfgren kom in i sty rhytten fanns det inte plats fö r 1 go11 

annan. Ångaren fyllde dock sin uppgift att f r akta in spannm till 

Uppsala kvarnar. Dessutom kunde bönderna forsla hästar och rea
tur i mån av utrymme och trädgårdsmästarna sina produktc 

Ångslups AB Ekoln hade utlyst extra bolagsstämma till 2 no
vember 1894 för att ta ställning till ett förslag om bestä ll ndet 
av en ny och större båt för Orsundsbrotraden för att på allvar cun
na konkurrera med H. W. Södermans Örsundsbro. Förslagt av
slogs med den motiveringen att tidpunkten inte var den rät 1, eJ 
heller tillät ekonomin för närvarande en utgift på 25.000 kr Föl
jande år beslöts dock på stämma 4 juni att beställa en båt p8 Kri
stinehamns m ek. verkstad . 

Ekolnbolaget, som inte alls kunde tillfredsställa trafikanter 1 på 
Sigtunatraden med den lilla, ålderstigna Ekoln J J, förhyrde år aren 
Örsundsbro för att uppehålla traden under sommarmånaderna 895. 

När hösten kom sattes den åter in på Orsundsbrotraden. 
Påföljande år levererades Ekolnbolagets nya båt, som fic k 1am· 

net Ekoln Il och vars första befälhavare var kapten E. G. H ec und. 
Fartyget hade en dräktighet av 37 ton och en maskinstyrka v 17 
hästkrafter, Den sattes omedelbart in på Orsundsbro och mell nlig

gande bryggor utom söndagar, då den gick på Sigtuna. 
Ångaren Örsundsbro - f d Dalpilen - döptes om och fic k 1am· 

net Upsala samt sattes in a tt alternera med Nya Upsala på t ,1den 

U p p sala -Stockholm. 
Ångslups AB Ekoln beställde år 1905 en större ångslup f, r att 

sättas in på Orsundsbrotraden om höstarna och på Sigtunat ad;n 
under sommarmånaderna. Den nya ångslupen levererades 190€ fran 
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Bild 38. 

örsundsbro hamn i början av 1900-talet. l förgrunden ORSU N DSBRO tillhöran

de Angfartygs AB Garibaldi i Uppsala . l bakgrunden SIGTUNA tillhörande 

Drottningholm-Fittjabolaget. 

Söderhamn s mek. verkstad och fick namnet Örsundsbro. Båten var 
starkt byggd med en maskinstyrka av 11 O hkr. Längden var 25,20 
m, bredden 5,34 m och djupgående 1,75 m. Den var försedd med 
ett rymligt fördäck och ett mindre lastrum akter om försalongen. 
Passagerarantalet var betydligt större än Ekoln l!:s . Kapten Hed
lund, som hittills fört Ekoln Il , övertog nu befälet på den nya båten 
som sedermera fick namnet Ekoln l och som för ett par å rtionden 
sedan trafikerade västkusten under namnet Öckerö. 

Efter tillkomsten av järnvägen Uppsala-Enköping år 1912 min
skade fartygsfrakterna på Orsundsbro en hel del, men dock knap
past i den omfattning, som man tänkt sig. Under i stort sett hela 

~910-talet höll sig trafiken på god nivå och särskilt under krigs
aren, när Bränslekommissionen skeppade ved från Orsundsbro till 
Stockholm. Transportbolaget tog de flesta frakterna, men även and
ra pråmägande företag var engagerade i rörelsen såsom Murbruks
bolaget med bogserbåtarna Hilding och Dagma1·, Kol & Koks Her

man och Lavens Brita som nu är i TB:s ägo där den går under sam
tn.a namn. 
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Enligt taxa å. avg~fte:. för begagnande av segelleden av å r 1928 
skulle hamnavgtft vtd Orsundsbro hamn-Högby brygga erl · gga . 
med 6 öre per ton för fartyg a v l O tons nettodräktighet eller d är~ 
utöver då det ankom eller avgick till inrikes ort och det dl bbla 
beloppet till utrikes. För varje stocklängd sammanfogad virkesflot
ta skulle erläggas 2 kr och för öppnande av bron vid Orsunl sbro 
3 kr. Högby brygga är nu för länge sedan borta, men man kan .1111 l1 

se den uppmuddrade vändplatsen. Motorbåtar på upp till 7 fots 
djupgående kan nu gå upp till Högby, som ligger c:a 6 km från 
Orsundsbro. Det första fallet i Orsundsån ligger ytterligare ·a 4 
km uppför ån vid Vångsjöbro där det finns en kvarn. 

Farledens hela längd var 19,6 km, v arav den bearbetade elen 
var 6,2 km. Lastageplatsen vid Högby utnyttjades mycket l 1der 
första världskriget för vedutlastning till Stockholm. Sedan 1 919 
torde inte något fartyg ha angjort platsen. . 

Några år in på 1920-talet började de reguljära ångbåtarnas pas
sagerartrafik att ge dålig utdelning. Särskilt svårt blev läge för 
Uppsala-linjen, där förbindelserna på sommaren uppehölls av l koln 
I I och på hösten av Ekoln I. Turerna inskränktes snart till tv tu
rer i veckan och 1929 upphörde de alldeles. Trafiken på S ck
holm uppehölls under samma årtionde med 2 a 3 turer i V < .:kan 
av ångfartyget U p land. Resan fråp Stockholm till Orsundsbro tog 
i regel en tid av åtta timmar och sammanlagt hade båten i11 ' mot 
40 mellanliggande bryggor att angöra. Särskilt jäktig var lör lags
turen från Stockholm då det vanligen fanns passagerare till varje 
brygga. 

1927 ville man ha ångbåtstrafiken på Stockholm öppnad lån t fö 
re islossningen på våren. Det var några partier gödningsämnen sorn 
skulle fraktas från Gäddviken upp till Orsundsbro och det skul e för 
befraktarna bli åtskilliga 100 kronors vinst om lasterna kund· ske 
med båt. U p land, som låg på Bergsunds varv, var inte läm p L för 
isbrytning och varför det endast återstod för rederiet Mälaren- -I jäl
maren att hitta en annan utväg. Man hade inte så många båt, r att 
välja på så här års, men lotten föll på Nya Hillersjö, som d n 26 
mars avgick från Stockholm och ankom till Orsundsbro på k .i!len 
dagen efter. Nya Hillersjö kom sedan att fortsätta med tu erna 
på Orsundsbro ända tills det blev öppet vatten och U p land kunde 
sättas in på traden. 
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Bild 39. 

Nysätra bro över Örsundsån . Förf. foto 1962. 

. Av de 50-tal ångbåtstrader som fanns på Mälaren på 1920-talet 
fmns nu endast en kvar. 

.1930 hade bilismen gjort sitt genombrott och U pland fick allt 
mtndre frakter. En torsdagskväll i juli månad samma år lät kapten 
Bergström vid båtens ankomst till Orsundsbro meddela att turerna 
;kulle upphöra en tid på grund av det låga vattenståndet i Orsunda
an. Kapten Bergström visste nog med säkerhet att U p land aldrig 
m~ra skulle återkomma, men ville inte säga det direkt till sina 
manga och goda kunder i Orsundsbro. 
d rDen 12 oktober 1936 anh?ll l!,pps~la-:Enköpings järn.väg hos 
hå!~un~:bro .. hamnst~.relse on: m~~ran~nmg 1 bol_aget~ skyldtghet att 
f" a Jamvagsbron oppen for SJOtrafik. Man v1lle mskränka tiden 
d~I bro~~. öp~.ethållande till ~ellan kl 6 och 20. Hamnstyrelsen med-

ade Jarnvagen, att den mte hade befogenhet att lämna begärt 
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Bild 40. 

Svängbron v id Örsundsbro som nu är igensvetsad. Förf . fot o 1962. 

tillstånd, utan föreslog att frågan skulle hänskjutas till VVs . 
Den 15 juni 1937 meddelade Orsundsbro hamnstyrelse Jå av 

länsstyrelsen infordrat yttrande att vakthållningen vid svä1 ; bron 
endast borde indragas under tiden kl 22 till 6. Bron har 1,5 m fri 

höjd och 7,5 m genomfartsöppning. 
Den 19 april 1937 ingav Orsundsbro hamnstyrelsen uncle dånig 

ansökan om nedläggande av segelleden Orsundsbro-Högby L stage

plats. Denna ansökan remitteras av V. o. V. till länsstyrels· för 
yttrande. I juni 1937 överlämnade Orsundsbro hamnstyrel e till 
länsstyrelsen uppgift om trafikens omfattning på den del a far· 

leden, som ifrågasättas att avstängas. 
I november 1937 tillstyrkte länsstyrelsen att farleden skul e av· 

stängas. 
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Bild 41. 

Hamnmagasinet i Örsundsbro, som byggdes strax efter sekelskiftet föll för 

rivningsy x an 1959· 

Avstängning av en farled handlägges enligt 5 kap 11 § vatten
lagen, som lyder sålunda : 

"Kan till följd av ändrade naturförhållanden allmän farled ej 
vidare användas för samfärdseln eller finnes den vara obehövlig 
för sådant ändamål eller uppstår eljest fråga om avlysning av all
män farled, ankom me ärendet på Konungens prövning". 

I detta sammanhang undersöks om farleden har något intresse 
ur turistsynpunkt och om farleden har någon betydelse i krigstid 
med ty åtföljande brist på drivmedel för bilar. 
Trafiken på Alsta sjö har sedan dess huvudsakligen ägt rum för Als

ta tegelbruks räkning. Toppsiffran nåddes 19 3 8 då tegelbrukets bryg

g~ angjordes av 43 fartyg. 1941 stängdes leden trots protester 
fran tegelbrukets sida. Länstyrelsen svarade emellertid m~ d att sväng
bron i Orsundsbro måste genomgå så stora ändringar om trafiken 
s~ulle fortsätta, att man inte ansåg det lönande. Man pekade här
VId på seglationer då ett endast två fartyg passerat upp till Alsta. 
A.tt det blev så många båtar 1938 berodde på att tegelbruket det 
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året sålde all sin produktion på Stockholm och därvid blev sjöfrak, 
ten den billigaste. Tegelbrukets direktör, Per Andersson, överk h ga, 
de länsstyrelsens beslut, men vann inget gehör. Brons öppn1ngs. 
delar svetsades igen, men än finns den stabila svängpelaren med hju[ 
och andra detaljer på plats och minner om den tid som inte var 
så hetsig som nu. Bron har 2 m fri höjd och 7.5 m genomf trts
öppning. Det kan nämnas att det på senare år kun de ta 
upp till en timme att öppna bron för passage. Många tog en bro
öppning som en glädjande och spännande tilldragelse. Ibland måste 
fartygen fästa en wire i ena broändan och därmed bogsera upp 
spannet. Men fyra kronor fick skepparen ändå betala för ge1 om
fart. 

Sedan den sista ångbåten i reguljär trafik avgick har dock · ·r
sundsbro inte slumrat till som sjöfartsort. Betydande mär ·~ der 
spannmål utskeppas årligen och likaså ankommer laster av i,Öd
ningsämnen och andra varor i partilaster. Vid årsskiftet 1959-60 
anmodade Sjöfartsstyrelsen Laguncia kommun, inom vars gr.·nser 
hamn och fartygsled är belägna, att inkomma med förslag til ny 
hamntaxa och yttrande om den gamla farledens upprustning. Be' rak
tarna har nämligen börjat slå vakt om sjöfartens bibehållande. \!lan 
väntar nämligen att järnvägen Uppsala-Enköping skall dras in om 
den närmaste tiden, och då blir det troligen ett uppsving för sjö
farten. Redan kan man notera en viss ökning av tonnaget. 

Sjötrafiken upp genom Lårstaviken till Orsundsbro uppgår fö r när
varande till ett 50-tal kölar per säsong mot att gamla fraktbäck r ta
lar om att tusen fartyg om året inte var ovanligt vid tiden st ra '- ef
ter sekelskiftet. 

Efter många års funderingar är det nu i det närmaste bestän t att 
segelled till Orsundsbro skall iordningsställas på ett för SJ )far
ten betryggande sätt. Någon uppmuddring av farleden torde lock 
inte bli aktuell inom de närmaste åren, skrev Uppsala Nya T it.ning 
den 4 februari 1960. 

Muddring av farleden är annars i hög grad behövlig, men då Lte tt~ 
arbete skulle kosta i runt tal l 00.000 kr får det anstå tills vi !are. 
Under det mer än halva sekel som gått sedan sista muddringel har 
fartygsrännan blivit allt grundare och det är merendels endas vid 
högt vattenstånd som fartygen kan ha full last till el ler 
från Orsundsbro. Många gånger har det inträffat att båtarna fått 
lägga till vid Wiks brygga för att lossa en del av sin last f "r att 

Bild 42 . 

1962 års inledning av sjöfarten på Örsundsån den 6 maj. BALT !C av 
Hällevikär på väg uppför ån. CARINA är från Byxelkrok. 
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vara säkra på att gå flott upp genom Orsundsån. Leden till Orsunds
bro är nu 2,5 m djup. 

Någon förtjänst på sjöfarten lär det väl knappast bli för kom
~unen. Driftskostnaderna för leden är beräknade till 900 kr per 
ar, en summa som man möjligen kan få in på avgifterna. Man har 
!Ute råd att bygga någon ny hamnkaj utan Arasbygdens lilla last
brygga skall fortfarande användas. Däremot blir farleden ordentligt 
Utprickad och bättre skött än under de senaste 25 åren. 

1961 års sjöfart på Orsundsbro inleddes med att motorfartyget 
~artha av Helgenäs anlände för lastning av fodersäd för frakt till 
Ahus. Utlastare var Arasbygdens lantmannaförbund. Sjöfartspre-
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miären var mycket sen om man betänker att Mälaren var is f i re
dan under första hälften av mars, men vid den tidpunkten Och 

ända fram till den sista april var landsvägsbron vid Stäket ;1 v lyst 
för genomfart och omöjliggjorde all seglation. 

Enköpingsån. 

I Svenska Turistföreningens årsskrift för 1962 kan man läs : 
"När man i dag står på Gröngarnsåsen, den sydligaste utlö •aren 

av Enköpingsåsen, och ser den slingrande ån, som söker sig mot 

Mälaren, ser lastbåten, som med snigelfart tar sig fram öv r en 
grönskande äng, ja, då är det svårt att återkalla bilden av Enk ping 
som sjöstad. Landhöjningen har spelat fula spratt med stader s in
vånare och säkerligen förskaffat mången av dess skeppare gråa 
hår. Allt längre och besvärligare blev deras väg ut mot öppet vat

ten. Att ligga ha lvvägs ute i ån väntande i dagar på lämplig vind, 
kanske med ömtålig last ombord, kunde få den mest envetne SJ man 
att fundera på omskolning. Åtskillig möda och stora kosrnadet ed
lades visserligen alltsomoftast på åmuddringar, men de kun2 en
dast temporärt lösa kommunikationsproblemet. Den "mechan cus", 

som på 1830-talet åtog sig ett a v de större åmuddringsföret8 ;;en i 
åns historia, tog sig bokstavligen vatten över huvudet. Efter det 
att staden tvingats taga ut stämning för att förmå den arme 1 1gen

jören att fullfölja uppdraget, fann denne för gott att lämna enna 
jämmerdal. Kanske en tankeställare för den entreprenör, som 1 vå
ra dagar ånyo skall söka återge Enköping dess rang av sjöstad! ' , 

Den av landhöjningen förorsakade uppgrundningen var red n pa 
1500- och 1600-talen så framskriden att den flacka stadsviken nap
past var seo-elbar.l Detta medförde att stadens utveckling hin(rades 
mot 1500-t~lets slut. Med åns och stadsvikens uppgrundning öljde 
att hamnen måste förläggas nere vid åmynningen vid Haga, va ifrån 

varorna fördes i mindre båtar eller på landsväg till staden. on
flikt med ägarna till Haga var oundviklig, då landsvägstraJ spor

terna förstörde vägarna. Borgarna måste nu skaffa sin egen sl epp;
brygga vid åmynningen. År 1695 hade man rensat upp oc 1 pa
lat mynningen vid Haga, men segelleden i övrigt var ännu 171° 
så grund att inga fartyg av större dimensioner kunde passera rads-

t UrEnköpingsboken (1944) 
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Bild 43. 

Enköpingsdn. 

viken. År 1724 bildades en seglationskassa, baserad på avgifter från 
stadens båtägare. Influtna medel användes till byggandet av en 
hamnbrygga vid stadsjordens gräns mot Haga, som från 1725 var 
Enköpino-s hamn. Det var dock önskvärt att ånyo arrangera 
hamn vid stadens gamla hamnplats. Myndigheterna gjorde allt för 
att åvägabringa drägliga sjöfartsförhållanden. Man anhöll om of
fentliga medel och lyckades slutligen hos K. Maj :t finna gehör för 
frågan. Som bidrao- "till en högst nödig upprensning av Enköpings 
stads farvatten till seglationens befrämjande" beviljade K. Maj:t 
1765 tillstånd till ett lotteri. I sex år ägde dragningar rum från 
och med 1771. Trots detta blev segelleden icke iståndsatt förrän 
på 1830- och 40-talen. År 1831 beslöt borgerskapet, under förut
sättning att anslag finge påräknas av allmänna strömrensningsmedel, 

att anslå 3 000 rdl banco samt hamn- och grundpengar under l O 
år från arbetets fullbordan till åns upprensning och pålning. År 
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Bild 44. 

Ett fartyg på v äg mot Enköpings hamn. Förf. foto 1962. 

1836 stadfäste K. Maj :t regler för sjöfarten på Enköpings u mn 
och 1843 var upprensningen fullbordad. 

Ångfartyget Örnen (f d Frithiof och Braut Anund byggd 821 ) 
trafikerade bl a Enköpingsån till år 1844 med sin 22 hkr rarka 
Owenmaskin. 

Ångfartygen Ekolsund - Adele och Enköping trafikera e ån 
1862. 

Från hamnen och till utflödet i Svinnegarnsviken är ån 3 i km 
lång med flera krökar. Ån har måst muddras i hela sin läng i. På 
grund av den lösa marken är igenslamningen ganska besvärb..., och 
med avseende på de stora kostnaderna, kan muddring icke "(e så 
ofta som vore önskvärt. Djupet i leden är 3,3 m. Under inneva ·ande 
år är dock muddring planerad, då tonnaget tenderar till all t tör re 
enheter och de gamla segelskutorna med motor alltmer förs" nner. 
Staden har en sten- och betongkaj på 250 m och en pålkaj på 3 )0 111· 
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Bild 45. 

Sva rts jö kanal. 

Fartyg på upp till 55 m längd har plats att vända i hamnen. 
Upplandet kring Enköping är en rik jordbruksbygd, varför ut

skeppade varor huvudsakligen är spannmål samt inkommande va
ror konstgödning. Om man bortser från krigsåren som ju var en 
do:vnperiod, visar sjöfarten nu ökning igen. Under 1961 gick över 
kaJ c:a 40.000 ton spannmål, varav 50 °/o på export. En del trä
varor också på export, 1958 20.000 m3 . 

Svartsjö kanal. 

. I mitten av 1890-talet uppmuddrades en kanal från Mälaren fram 
ttll Svartsjö slott, som år 1891 inrättats till tvångsarbetsanstalt för 
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Bild 46. 

sis NYA HILL ER SJO (byggd vid Bergsunda mek. verkstad 1901 

vid D rottningholm. 

s. k. lösdrivare och som ersatta Kronoarbetskå ren, som varit f( rlagd 
till Rindö redutt i Vaxholms fästnin g.! Ca 300 man transpo rt rades 
med båt den 29 maj k l. 04. 10 till sin nya förläggning, men åren 
måste då lägga till relativt långt fr ån slottet. Där kanalen t t går 
fram kunde kor passera över vid 1890-talets början. Fångarna yssel
sattes bl. a. med stenhuggning i ett nära slottet befintligt stc 1brort 
där det fanns lättbruten granit av hög kvalitet. 

I augusti 1891 slöts kontrakt med direktören för Stod '1olms 
Transport- och Bogse ringsbolag A. G. Förseling. Denne för ba d sig 
att under tio år sysselsätta tvångsarbetarna med stenhuggeri Han 
skulle på egen bekostnad anlägga nödiga lastningsplatser. En 'ncr;
prenör hade hand om exporten av obearbetade stenblock tl l ar 
1908 då anstalten övertog driften och överenskommelse tra fades 

1 C. C. Sjöden: Statens tvångsarbetsanstalt å Svartsjö, Stockholm 1952. 
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Bild 47 . 

Svartsjö kanal från klaffbron. Förf. foto 1962. 

med Stockholms stads drätselnämnd om försäljning av gatsten och 
makadam. 

För att kunna skeppa ut stenen med pråmar till Stockholm från 
en brygga i stenbrottets omedelbara närhet muddrades en kanal 
med ett par meters djup fram till bron vid slottet. Det var från 
?örjan avsikten att farleden skulle fortsätta ett par km längre in 
1 Svansjöviken till Djurgården vid Sundby där anstalten hade en 
koloni. 

En klaffbro, som ännu är kvar, byggdes 1915 för vägen till slot
tet. Vattendraget är kungsådra och skall därför hållas öppen. 
Kungsådra har gammal hävd och är först styrkt år 1454. Kungsådra 
Var under medeltiden en inskränkning i strandägares vattenrätt i 
?[te att möjliggöra vandringsfiskens framkomst. Vid endast ett till-
a le lär en större båt ha gått innanför bron. 
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Är 1922 muddrades Svartsjö kanal åter. Enligt sjökortet ha, ka.
nalen ett djup av 2,5 m. 

Stenbrottet lades tillfälligt ned 1921 och ersattes med jordbruk 
Lastbryggan finns ännu kvar. Pråmarna drogs av bl. a. bcgs er~ 
båtarna Ferm och Vigor. 

Andra massalaster på pråmarna var ved, kol, koks och sand Det 
förekom också passagerartrafik med Nya Hillersjö till år 926 
då bussarna övertog trafiken . Ångbåtsbryggan, som nu är l on a: 
låg alldeles i närheten a v klaffbron. 

På 1920-talet gick en av flottans båtar upp i kanalen med riks
dagsmän, som skulle se på anstalten. 

Är 1930 började stenbrottet åter brytas, men stenen transpon era
des då till staden med lastbil. 

V äddö kanal. 

Väddö kanal är framdragen i den vackra dalsänka, som skiljer 
Väddön från fastlandet. De naturliga vattendrag, som i ston sett 
bildar kanalen, är från norr räknat Ortalaviken, Lillfjärden, Stor
fjärden, Kystahav, Balsaren och Bagghusfjärden. 

Första gången, som kanalen omnämns, är i en skrivelse a~ den 
24 maj 1553 från konung Gustav Vasa, vari nio kringliggande .;ock
nar anmodas att uppgräva och påla leden, så att man kunde kom
ma där fram med stora båtar. Till ledaren för detta arbete förord
nades länsherren den sedermera så bekante amiralen Jakob ',agge 
(Styffe s 27). 

I Gustav Vasas riksregistratur bevaras brevet om den gamL far
leden. 

"Vi Gustav etc, tillbjude eder dannemän alle, som bygga o'-h bo 
uti Väddö, Häverö, Edebo (Edboheradt), Harg, Börstil, Vale Sö
derby, Estuna och Vätö socknar, vår gunst och nåd som tillförne 
och giva eder tillkänna, att för allas eders bästa skuld och p det, 
att de dannemän som bo uti skärgården i för:ne socknar oct an
norstädes där omkring och med dess båtar vele söka hit till ~toc~
holm icke skola hava behov att giva sig uti så stor farlighet ull 
sjöss i öppna havet utmed Väddösidan, som det ske plägar, ha la VI 

ålagt och befallt denne vår troman och undersåte Jakob Bag~e , 
att han den led som löper igenom Väddön nu strax i denna nar
varandes sommar uppgräva, rensa, påla och alldeles så tillpynta 
låte skall, det man utan hindersamme led med gode store skäre-
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Bild 48. 

Väddö kanal. 

båtar resa och draga må, och på det sådana arbeten måtte dess sna
rare gå för sig, synes oss nyttigt vara, är ock vår allvarliga vilja 
~ch befallning, att I dannemän alle, som uti för:ne socknar boendes 
~re, vele låta eder välvillige befinna till att hjälpa under samma ar-
ete med dagsverken och annat mera, som därtill behövas kan, efter 

som för:de Jakob Bagge eder vår mening uti den måtto tillsägandes 
~arder: Det I eder alldeles efter rätta måge, om I vele göra det oss 
ehaghgt är. 
Datum ut supra "(Stockholm den 24 maJ 1553). 
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Av kung Gustavs brev framgår, att kan algrävningen skulle lit

föras av kronans folk med biträde av bönderna i de upp rä nad 

socknarna. Det är tydligt, att allmogen som brukligt var, d l al!~ 
männa arbeten verkställdes, fick göra dagsverkstjänst, s k ' åno 

led gård efter gård, by efter by, något som tillämpades än n 7 u~: 
der senare hälften av det 19:e århundradet. 

I kungabrevet av anno 1553 ålägges Bagge att " nu strax i le nna 

närvarande sommar" taga befattning med och fullborda Vädc ) ka. 

nal. En sommar låter litet, då man vet, att 1800-talets Väddö \. ana\ 

krävde årtionden av arbete och möda, innan den blev färd ig Man 

må~te dock räkna med landhöjningen . Bagges företag för nä1 l 400 

år sedan var inte på långt när så besvärligt som det senare. Upp

landningen sedan Gustav Erikssons och Bagges tid har nä1 !igen 

varit högst avsevärd. Med 40 cm på århundradet måste höj1 ingen 

vara åtminstone nära 2 m. Elmstabron ligger nu ungefä r 3 rr ovan 

vattenytan. Den bank, som hindrade skeppsfarten mellan dåv, rande 

Rumpviken och "Lissfjärden", låg sålunda kanske ej högre m en 

meter över havsytan. Efter uppdämningen av de forna fj ä fa rna 

avflöt deras vatten i sydlig riktning, varför landet var änm lägre 

i farledens södra delar. 
Manfred Ohlson, Gräddö, som är ordförande i Roslagens sj farts

minnesförening, har i Rospiggen 1946 och 1956 i motsats till Kanal

inspektören och överstelöjtnanten vid Väg- och Vattenbyg , nads

kåren H elleberg1 hävdat, att Väddö kanal verkligen blev ,rävd. 

Bagges arbete måste i huvudsak ha bestått i muddring, uppre Isning 

och pålning. 
För att kunna bereda "gode store skärebåtar" genomfart 1:: ir väl 

kanalen ha varit åtminstone 11/ 2 m djup. Med landhöjn in~ efter 

samma beräkningsgrund som ovan angavs, måste farleden on kring 

år 1820 ha varit alldeles igenlandad i skärningen vid Rum p b leken. 

Det nämnda årtalet markerar begynnelseåret för den 1enare 

Väddö kanals tillblivel se. 
Gustav Vasas handsekreterare Rasmus Ludvigsson skrivc · om· 

kring år 1560 (eller 1550): "Osternäs äro 3 gårdar, Wäste näs 5 

gårdar, Och liggje tesse 2 byers åkrar alt tillhopa och ängen same· 

leds är med Strömen (Näsboström) en skön platz til att set t .:: går· 

den i och står ther råd att late graff ther trij stedz melle si)garne 

1 Anteckningar om 1800-talets Väddö kan al, 1926. 
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Bild 49. 

Märken efter gamla Väddö kanal. Fåran, som går mellan Kistahavet i söder och 

Storfjärden i norr, fanns återgiven på bykartorna med blått ända in på det r8:c 

århundradet. Foto: Manfred Ohlsson 1942. 

så hafr man båtz leed innen skärs al t til Orgrund och komber man 

tn~et på Wäddö sijden (d v s havssidan) Item kan man late byggie 

~1öl och Såge Quamer i gåsuiks Ström och löp insiön ifrå Westr
nas och in til Qvarnen". 

De tre ställen som Ludvigsson antyder bör enligt Manfred Ohls

son vara vid Non·sund, "Kistaströmmen" och "Gåsviksströmmen". 

J~rnför även med Sven Månssons kartor från omkring 1640, som 

forvaras i lantmäteristyrelsens arkiv. 

Professor Lars Roberg som besökte Väddö och kyrkoherde Hille

ström år 1712 (se Lychnos 1950-51) berättar, att han midsom

:~rdagen mot aftonen gick ner till sjön och med "en Stockholms 
arbåt seglade fram till bruket". 
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Kong! Strömrensnings Kommitten fäste i underdånig skr velse 
den 19 Februari 1819 K Maj :ts nådiga uppmärksamhet, då I o111 _ 

mitterade androg bland annat följande: 1 
.. 

"Till Kommitterade har blifvit öfverlemnadt ett av Ofverste Löit
nat1ten Haaelstam upprättadt förs lag, att, igenom en kort graf el ler 
kanal utanb slussar, igenom den mycket smala och låga landtL 1ga11 
mellan Ortalaviken och Bagghusviken uti Roslagsskären, san t en 
rensning eller muddring af det lilla stället v~d Rådm~n sön lb 
fasta landet, der en landsväg och en bro nu gar fram, opl?na en i 
alla afseenden högst nyttig, lugn och gin inomskärs led, 111 n nför 
Furusund, innanför Rådmansön, innanför Vätön, Björkön , C ·isle
hamnlandet och Singön, eller ända från Oregrund till Furusun · och 
Stockholm , på hvilken aldrig väder eller vind kunde hindra s 1ärre 
eller roddfartya att framkomma emedan de då på hela denn< väg, 
som skulle utg~~a en sträcka af omkring 22 sjömil, icke någ( nstä
des behöfde passera det ringas te af öppna hafvet, och ej hell{ nå
gon stor fjärd af skärgården der motvind, blåst eller sjögång unde 
uppehålla dem. Kommitterade, som icke k.~nnat .~.nnat an L?ed tfva, 
att hvad på ett sådant sätt försäkra och lattar SJokommumcat ~n er 
na med de norra provinserna, äfven är ett ofelbart medel at 1. stn 
mon befordra och försäkra tillförseln till hufvudstaden, hafv t ck~ 
heller kunnat undgå erkänna, att den nu ifrågavarande ans alten 
är af så mycken mera vigt, som derigenom gifves ett sätt, att l 'vara 
kusthandeln på denna sidan för fiendtligt intrång, och att s ledes 
äfven i detta hän seende öka vårt oberoende, och med dets mma 
äfven vår inhemska production, som ofelbart bör tilltaga mon 
communicationerne blifva lättare, säkrare och för alla sl ag ~ våd-
liga händelser mera bevarade" . . .. 

"Ofverste Löjtnanten Hagelstam har väl uti det nu afgt fn fo r: 
slaget ansett detta arbete kunna verkställas med en kostnad , f 5 a 
6.000 Rd:r B:co, men som vid denna beräkning åtskilliga ar klar, 
såsom materialiers och inventariers anskaffande, befälets af! .nwg, 

nödiga förvarit~gsr.um o.ch ~örberedande ansta~ter n: m .. syt~.~ : ;
1
:: 

uteslutna och palmng v id s1dorna samt muddnng v1d SJOStt at J • 
d . f o d psra äro utur förs laget utelemnade, samt erJemte raga tor e < . 

om icke, för att göra denna segelfart i alla händelser fullko 1hgen 

' Gustaf Nerman: En inomskärsfarled mellan Stockholm och Oregrun d SthirP 

I 8 8 5. 
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ttig, gräfningen borde göras till 8 a 9 i stället för 6 fots djup, 
nY o · d · · f" h d h f" m nu är föreslagen, sa anse Kommittera e stg 1 or an oc or-
sol gsvis icke kunna antaga den för i år härtill uppgående kostnad 
s a . d "f ·11 mindre än 12.000 Rd:r B:co, men Kommittera e tro att, a ven 
~ed förutsättande häraf, den icke skall öfverstiga fondens varande 

tillgångar". . .. 
på grund härav hemställde kommitterade att, sedan en narrnare 

1dersökning om sättet för arbetets utförande föregått, kostnads
~~rslag skulle uppsättas för att. underställas K Maj :t~. nådig~ p~öv-
ing, vilket allt blev av K Map redan fem dagar darefter 1 nader 

:i!lat. Själva kanalarbetet påbörjades i augusti 1820. 
" För arbetets fortgång under år 1821 redogör Kommitterade 1 sm 
underdåniga skrivelse den 26 Februari 1822: . 

"Den största arbetsstyrkan, bestående af 300 man af Helsmge 
regimente, var samlad. ':'id Väddö, och b~de befäl ~ch m~.nskap 
hafva visat all beredv1lhghet att med ordmng och dnft utfora de 
för hand varande arbeten. Men oaktadt detta, har, dels genom regn
dagar dels genom fuktighetens verkan på en leraktig och sank jord
mon, arbetets fortgång blifvit så vida uppehållen, att den öf~er 
landsvägen vid Rampbacken tillämnade bron, icke kunnat enhgt 
plan fullbord as, och att mindre gräfning blifvit verkställd, än som 
var påräknad. Detta förklaras lätteligen derigenom att utaf de dags
verken, hvarföre aflöning af bemälte kommendering uppburits, en
dast 25,556 varit effectiva och de öfriga 15,108 varit sådane, för 
hvilka intet egentl igt arbete blifvit uträttadt, men som åtgått, dels 
till de vanliga tillfälliga behof, som alltid vid sådane fall förekom
ma, dels i anseende till regn och helgedagar varit verkligen overk
samme, och är det ej mindre än 4,767 112, som utaf regn och 5,9~6, 
som igenom helgedagar blifvit obegagnade. Detta oaktadt hafva hk-

väl 7 702 ~ kub.-famnar )'ord blifvit av det kommenderade ar-, 27 

22 
betsmanskapet utur kanalen upptagne och bortförde, samt 174 

27 
d:o 

af private arbetare så att inalles 7,877 kubikfamnar äro under sistl. 
år uppgräfne och bortförde och kanalen är gräfven fullt till vatten
Ytan och på flera ställen ansenligt derunder. För gräfningen är till 

soldaten betaldt öfverhuvud l _..!._ R:dr kubikfamnen och utöfver 
48 

sin vanliga dagspenning har gemenskapen förtjent genom beting 

35 
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5,640 R:dr. Om den overksamma arbetsstyrkans kostnad lägge., till 
den, som blifvit i och för gräfningen använd, kostar hvar je af 111_ 

menderingen upptagen kub.- famn 1 ~~ R:dr och hvarje effe tivt 

l 
dagsverke 27 sk:r 3 4 r. B:co. Den af private arbetare för rätade 

gräfning har kostat 41 sk :r 6 r per kub.-famn". 

"Utom dessa arbeten har uppsättningen af den redan 1820 b )rja
de muddringsmaskinen upptagit ej mindre än 1,405 dagsve k en. 
Denna maskin, som drifves med en ångkittel af 10 hästars J. ·aft , 
är nu så nära fullbordad att flera försök dermed kunnat anst Ilas, 
hvarvid omkring 100 kub.-famnar jord äro utur sjön Lill f j rden 
uppmuddrade, och återstår nu endast att de i följe af försö ke1 nö
diga befundna förbättrin gar blifvit anbragta, för att denna skin 
nästa vår skall komma i full gång. Ehuru detta maskineries full
bordan igenom hvarjehanda tillfälligheter råkat att vida längre dra
ga ut på tiden, än som var påräknadt, torde likväl försöket dc med 
och dess nu utom allt tvifvel satte verkställighet, förtjena uppL ärk
samhet och vinna E. Maj:t nåd. bifall. Fabrikör Owen, son för
färdigat gjutgodset och Kapten-mekanius Cronstrand, som \.ygdt 
pråmen, uti hvilken maskinen är uppställd, samt varit behjclplig 
vid dess sammansättning och derjemte uppfunnit inrättningc till 
muddrets bortföring, som nu sker medelst en ränna hvilken lt nar 
muddret på 44 alnars afstånd ifrån maskinen och kan nyttj s, så 
länge maskinen arbetar i sjöarne, kunna sägas hafva gemensar t b;
dragit till denna för svenska konstfärdigheten hedrande anstal . sa
som den första i sitt slag, som i Sverige blifvit förfärdigad , . ulle 
denna maskin vid sammansättningen och i anseende till delarn ·s in
bördes förhållanden, icke utan försök kunna bringas till full kc 1lig
het, men om den nu skulle jemföras med Engelska muddermas1 iner, 
så vidt dessa äro här genom beskrifning kända, torde denna, i ~ ~nom 
de dubbla skopramarne och dessas beqväma ledning framom p 1me~ 
befinnas i denna del äga ett ej (?) obestridligt företräde; c da 
skopor äro anbragta vid hvardera ramen, och hvar och en af dem 
inrymmer 2 kubikfot, samt skopkedjan gör ett omlopp i mir uren, 
skulle på denna tid kunna upptagas 80 och på en timme 4,800 ub.
fot eiler på 12 timmar 260 kub.-famnar. Men då ång-
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01
askinens kraft, utom i mycket lös jordmon, icke medger att mera 

än en ram i sänder sättes i rörelse, blir det blott hälften af ofvan
nämnde muddringsbelopp, som kan påräknas, och till undvikande 
af möjliga misräkningar har man trott sig icke böra beräkna den 
verkan , som med muddringsmaskinen kan åstadkommes, högre än 
till upptagande af 100 kub.-famnar under 12 timmars arbete. Till 
rnaskinens skötsel och muddrets bortförande åtgå under samma tid 
6 dagsverken och 3 famnar ved, jemte smörja till maskinen, hvilket 
allt gör en utgift af omkring 15 R:dr B:co om dagen. Hvarje kub.-

famn uppmuddrad och afförd skulle således kosta blott 7 2_ sk:r 
5 

B:co. Antager man, att vid vissa tillfällen mera betjening kan er
fordras, eller att jordmonen kan blifva hårdare eller mindre för
delaktig och veden dyrare, bör likväl icke kostnaden kunna uppgå 

till mera än dubbelt eller högst 16 sk:r per famn, som är blott ~ :del 

af h vad som plägar beräknas för muddring på vanligt sätt förrättad. 
Lägges härtill värdet af muddringsmaskinen, som ingår i den sum
mariska kostnaden för Väddö kanals fullbordande, kommer en kub.-

2 
famn att derstädes kosta 1 R:dr B:co eller 3 mindre än medelst 

muddring för hand och E. K . Maj :t och Kronan har dessutOm, 
sedan denna kanals gräfning är fullbordad, en muddringsinrättning, 
hvilken, p å hvad ställe som helst, kan begagnas. Kommitterade hafva 
vågat i underdånighet smickra sig att E. K. Maj :t ej skulle onådigt 
upptaga denna utförligare beskrifning af muddringsmaskinens be
skaffenhet, då i anseendet till inrättningens nyhet dess värde icke 
derförutan skulle kunna rätt bedömas". 

Ingen kunde väl ana, att kanalarbetet skulle kräva nära 16 ar
?etsår, ty först 1836 antogs kanalen vara färdig, efter att ha kostat 
1 runt tal 638.000 kr eller mer än fyra gånger det belopp, som be
räknats och ändå var den ej fullbordad enligt 18 30 års byggnads
plan. 

.. Enligt K. B:s kungörelse av den 30 juni 1835 öppnades kanalen 
for allmän trafik, men muddring och rensning fortgick ända till 
1840-talet. Kanalen skall då ha haft ett djup av 9 fot, ha varit 
r 111. bred i botten och 24 m vid vattenytan. En tredjedel av kana
ens längd var sprängd genom berg. 
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Med Roslagen reste någon gång i slutet av 1850-talet den l lad 

sångaren Elias Sehlstedt mellan Furusund och Osthammar och s ' ild~ 
rar sina intryck av färden i "Ångbåtsresan" på följande sätt: 

Här landet var ett paradis, 
långt mera än dess rykte . 
Kanalen dock onödigtvis 
tillkrånglad, som jag tyckte. 
Allt hetare blev solens bloss 
Knapphändig för vår ångkoloss ( 15 ton!) 
kanal'n bokstavligt tryckte oss 
1 sma gröna armar. 

Kanalen begagnades under åren 183 8-41 (då ingen av g i t er

lades) av ända ti ll 488 fartyg. År 1855 trafikerades kan al< 1 av 

1.205 fartyg, 1865 av 946 och 1891 av 405 ångfartyg och se 1 se

gelfartyg, för vilka i kanalavgift erlades 2.775 kr. 
År 1862 insattes på traden Stockholm-Osthammar passa erar

båten Vingåker. Under år 1878 ingav kanalinspektor C. J. Pi 1 till 

styrelsen ansökan om att få under 5 eller l O år arrendera k, 1alen 

med vad därtill hörde mot erläggande av 300 kr i årlig , rgift. 

Detta förslag ansåg sig styrelsens medlemmar, Beijer och v. Sy J W , ej 

kunna taga i övervägande, "enär Kungl Maj :ts prövning redan var 

beroende av en underdånig ansökan av den ännu levande nu ittio

årige bruksförvaltaren D. Lundmark för ett av honom jämte w dra 

uppgivna personer bildat bolag, benämnt Väddö kanalakti< JO!ag, 

att få överraga vården och underhållet av kanalen samt att lenna 

med bro, färja och inventarier finge till bolaget överlåtas mc l rät

tighet för detta att uppbära stadgade avgifter, men med fö rb 1delse 

att under vederbörlig kontroll för all framtid ansvara för b 1alens 

underhåll". Denna ansökan synes ha mött motstånd i ort 1 och 

blev jämväl av K Maj:t avslagen . Det hade nog dock blivit <·r då

lig lösning. Efter 20 år var kanalen så förfallen, att styrelse upp

manade kapten G. Hammarström att utarbeta ett förslag t l ka

nalens ombyggnad . Hammarströms förs lag blev av K Maj· fast· 

ställt den 29 okt 1897. 576.000 kr anvisades till upprensni g och 

fördjupning av kanalen till 3,5 m. Entreprenören blev Sven Je ander 

enligt kontrakt av den 2 juni 1898. Efter seglationens slut å 1899 

stängdes kanalen och ombyggnadsarbetet tog omedelbart sin 1 orja!l· 

Man kan ännu se konturerna av den gamla kanalen. Det ar en 
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Bild 50. 

Motiv fr/in Väddö kanal före sista upprensningen. Foto: Knut Bohlin. 

stor lättnad för sjötrafiken, att kanalen blev ombyggd, ty det fanns 

besvärliga krökar i kanalen. Vid kanalbron fanns en skarp krök 

så att båtarna måste sticka iland trossar för att med hjälp av des

sa styra fartyget, likaså vid bergkröken och Bagghusfjärden, där 

kanalen följde östra landet, en krokig och grund labyrint. Ved

skepparna fick många gånger lossa lasten i små båtar för att kom

ma loss och sedan lasta om vid Gran ö ström, där d ju p t vatten fanns. 

När Karl XIV Johan invigde Väddö kanal, lär han ha yttrat, 

att denna farled skulle bli till verklig nytta för samfärdseln mellan 

Stockholm och de norr därom liggande orterna, först sedan ett ka

na~Y.gge åter hade möjliggjort genomfarten genom Nänningesund. 

~ddö kanal medger för närvarande trafik med fartyg med 3,2 

~.dJupgående. Den utnyttjas framför allt nu av segelskutor, pråm

s ap och de stora timmersläpen, vilka är synnerligen beroende av 
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Bild 51. 

Modell av gamla kanalbron utförd av Karl Wester/und, Almsta, V ädd, 

väder och vind. Inte mindre än 9 milj ton/år passerade sål unda 

kanalen 1957. Tendensen har emellertid under senare år gåt mot 

allt större tonnage med ett sådant djup på last att det nuv2 ande 

djupet ej är tillfredsställande. Kanalen är även för nuv;:. ande 

trafik för smal och krokig, då vid ofta förekommande stark t röm 

fartygen förlorar sin styrfart och riskerar att driva emot utsk utan

re bergspartier på kanalsidorna. En fördjupning och samtidi t ut

rätning av kanalen framstår därför som i hög grad önskv är L En 

fördjupning av kanalen skulle vara av stort värde inte min. t un

der krig. Erfarenheterna från andra världskriget visar, att mz n bör 

ha så många olika transportmöjligheter som möjligt. Som ex 'mpel 

kan nämnas, att England som har Europas näst Belgien tätast( järn

vägsnät (131 km/km2) var utomordentligt beroende av kustt f' fiken 

på ostkusten. Ett flertal utredningar angående Väddö kanal för

djupning har utförts, vilka visar att kostnaderna är rimliga. 

I en utredning av Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen från 1939 

framhölls att djupet i kanalen inte var tillfredsställande samt 
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Bild 52. 

W ADDO-KAN AL av Ge f le tillhörande Ångf.bol. Vädd ö kanal. 

att den v~~- f?r smal och krokig. Man ansåg då att en fördjupning 

oc~. en ~tratmng av kanalen var en tvingande nödvändighet. l Läng

:e an till Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens utredning avancerade 
tnte frågan. 

~ostnadsberäkningen från sommaren 1939 slutade på 2 8 milJ. kr. 
Fra f" d· · f l d o • ' gan om or JUpnmg av ar e en har ater upptagits under hösten 

.1961. För en kostnad av cirka 5 milj kr kan en inomskärsled från 

Oresundsgrepen till södra Kalmar sund ordnas för fartyg upp till 
l.Ooo ton. 

I de Öppna fjärdarna - Bagghusfjärden och Ortalaviken - där 
lb.udd · · f .. b n.n~ mte er ordras ar bredden 35 meter. Detta motsvarar dub-

b
elled t oppet vatten. I Bagghusviken och StorfJ'ärden där botten 
est o l" l , 
~s era ha r man beräknat en bottenbredd av 22 m, vilket 

l s " " ' 
e aven Foremngens för Inre Vattenvägar meddelande nr 3 I943· 
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motsvarar dubbelled i grävd kanal. Farleden genom södra, mel' 'rsta 
och norra kanalen anser man böra på grund av kostnadsskäl f:1 for
men av enkelled med en bottenbredd av 13 m i grävd kana och 
22 m i sprängd kanal. 

Norr om och söder om Väddö blir det ofta vid storm och st n n1• 

va rning fartygsanhopningar. Bogserbåtar med pråmsläp och tin ner
flottar söker först skydd inomskärs, men även fartyg upp till 000 
ton d.w. drar sig för att ge sig ut på ett stormigt Ålands ha och 

ankrar i lä. För dessa fartyg skulle en farbar väddökanal d rför 
många gånger innebära att gångtiden förkortades, att deras ·ese
program kunde hållas i större utsträckning än för närvarand och 
att transportkostnaderna minskade. Närmare 5.000 fartyg up till 
den s k paragrafbåtsklassen passerar varje år Väddö. Deras r >tala 
godskvantitet är nära 2,5 milj ton, vilket är ungefär en tre, edel 
av godstransporterna på fartyg till och från Norrland f r< lSett 
malmtran sporterna. 

U n der f redstid är transportsätten och transportvägarna en ko
nomisk fråga. Under krig gäller det liv och död. En rad v ,tiga 
broar kan vara bombade, vägarna upptagna av evakuerade oc för
stärkningar, materiel och livsmedel måste fram. I detta lät; får 
skärgårdslederna stor betydelse. Kan fartygen hålla sig inon kärs 
har de större möjligheter att undgå upptäckt. Inomskärs är dess

utom fartyg svårare att angripa och lättare att försvara än m i 

öppet djupt vatten. En breddning och fördjupning av Väddö anal 

skulle innebära att förbindelserna med Norrland i ett krigslä " un

derlättades i hög grad. 

Planerad kanal mellan Uppsala, Brunnbäck och Söderfors. 

I Tidskrift för Byggnadskonst och Ingeniörsvetenskap av å 1860 

kan man läsa följande: 
"Af ven några andra vattenkommunikationer skulle kunna 1 stad

kommas i dessa trakter. Den vigtigaste vore kanal från Upsalz längs 

Fyrisån till Temnaren, och derifrån till Dalelfven i samma ri tning 

som den nyss omnämnda vattenleden. Så vidt man kan dömt·la af 

jernvägsundersökningarna, skulle några naturhinder ej finnas " r en 

sådan kanal, ty de stora mosstrakter, som ligga straxt söd r om 

Temnaren hafva affall så väl till denna sjö som till Fyrisån. 1 inker 
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man sig derjemte en jernväg mellan Gefle och Söderforsfjärden, så 
vore kommunikationssystemet fullständigt." 

"En kanal mellan Dalelfven och Upsala skulle utan tvifvel upp
fånga en högst betydlig rörelse. Den stora mängd spannmål och 
viktualievaror, som den nu vattendränkta Temnarkanalen komme 
att lemna, ifall en fullständig afdikning blefve verkstä lld, kunde 
finna afsättning icke allenast i Gefle utan äfven i Stockholm. Vidare 
skulle på denna kanal komma att föras en betydlig del af Danne
mora-verkens alster, hvaribland den malm, som nu forslas landväg 
på axel från Dannemora grufvor till Söderfors och Gysinge mas
ugnar. slutligen skulle trävaror kunna på detta sätt för billigt pris 
föras från Dalelfven till Stockholm. Att kunna föröka tillförseln af 
ved till Stockholm, är för staden en riktig lifsfråga, ty mycket 
elände kunde bland dess lägre samhällsklasser förebyggas derigenom 
att ved erhölles för billigt pris." 

I en motion hos Upsala läns landsting den 1/9 1865 av J. Sund
vallson "Om kanalisering af vattendragen mellan Upsala samt 
Brunnbäck och Söderfors" framhålles bl a: 

"Ej utan farhåga att, i anseende till förslagets vigt, omfattning 
och kostnad, endast helsas för en fantiserande förslagsmakare, dris
tade motionären hos förra Landstinget framhålla önskligbeten och 
möj ligheten af en Mälare-Dala-kanal, hvarigenom medelst de i Fy
risådalarna befintliga vattendragens uppmudd ring samt några kor
tare nygräfningar kunde åstadkommas en sammanhängande segel
led emellan Ostersjön samt Brunnbäck i nordvestt·a och Söderfors i 
sydöstra delen af Dalelfven." 

"Till bekostande af preliminära undersökningar för detta om
fat tande förslag äskades af förra Landstinget 1,500 rdr rmt, me
delst hvilkas beviljande Landstinget kunnat förvärfva sig äran och 
e~känslan för att hafva varit den första offentliga myndighet, som 
v~gat med praktiskt intresse omfatta denna framtidsdigra tanka och 
50.~a bereda densamma den större uppmärksamhet af konung och 
s~ander, hvarförutan ett så stort och kostsamt, men högst foster
landskt företag svårligen lärer kunna utföras". 

--- ----------- - - ----
"Uti bemälda motion anfördes följande, hvarom nu icke torde 

vara olämpligt erinra: 

k Lätta och mägtiga kommunikationsmedel samt billiga transport
osrnader äro att hufvudsakligt vilkor för all produktion och af-
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sättning samt deraf beroende materiel utveckling och . förk( fran. 
Dem förutan hänvisas vårt lands modernäring och hela mdust i ti[J 
ett allt mera tynande och vanmägtigt lif, ju starkare den m rn era 
oundvikliga kunkurrensen blir med medtäflare, som i kommu·1ika. 
tiva hänseenden äro bättre lottade. Detta gäller för såväl sä rs ilda 
stater sinsemellan som för särskilda landsdelar inom samma stat. 
För en harmonisk utveckling af ett lands särskilda delar er fe rdras 
derföre en harmonisk utveckling af deras communikativa res ,rser, 
enligt naturens anvisning. J u större dessa äro, desto oförsvar igare 
blifver det, särdeles i ett kapitalfattigt land såsom vårt, att ej leraf 
begagna sig på ändamålsenligt sätt, och hvarje dröjsmål dern ·d är 
en nationel eller provinsid förlust, som ej kan återvinnas, enda t gö
rande den bättre lottade konkurrensen med hvarje år mera öfve mäg
tig och svår att uthärda och besegra. H vad som kan ske i dag, bö, der
före icke i vår rastlöst framskridande tid uppskjutas till morgonc 1gen , 
äfven om företagets storhet skulle vid första påseendet syn s af
skräckande. Jag vågar derföre fästa landstingets uppmärksami -:t på 
möjligheten, ändamålsenligheten och behofvet af en sådan reg ering 
af vattendragen mellan Mälaren och Dalelfven, som nature1 sjelf 
anvisar en företagsam tid och hvarigenom man, medelst uppr udd
ring af befintliga vattendrag, några få slussars anbringan de der
städes samt nygräfning endast å två a tre ställen af 1/s- 1/·· mils 
längd hvardera på särdeles lätt kanaliserad terräng, skulle unna 
åstadkomma en sammanhängande kanalkommunikation emella Mä
laren och Dalelfven för en kostnadssumma, som för ett så sto r ;~ ·tadt, 
välgörande och framtidsfullt arbete, hvilket i sin fullborda< e ut
sträckning endast kunde jemnföras med Göta- och Trollhät e-ka
naler, måste anses vara så ringa och obetydligt, att hvarje w nat 
civiliseradt folk, hvilket ej mot denna uppoffring beredde si f?r
månerna deraf, skulle med rätta anses illa taga vara på sin nka 
resurser och medlen för en storartad utveckling". 

" Efter enahanda måttstock borde här i fråga varande ka 1alar· 
bete - som lätteligen kunde förbinda Saltsjön och Mälarer med 
Dalelfven och göra den sednare segelbar mellan Söderfors och l runn
bäck eller Avesta, medelst blott 7 slussars anbringande i den s. m ma, 
samt hvilken kanal sålunda skulle sätta Uplands och W es man
lands sädesbygder i billigaste direkta kommunikation med D~ la~ne, 
Gestrikland och nordligare delen af riket - kunna hos Riket~ stan-
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der påräkna en beredvillighet till statsuppoffringar vida utöfver 
det verkliga behovet." 

penna motion ledde inte till något resultat, men Tämnarån eller 
Tierpsån som den också kallas har dock haft regelbunden trafik. 

fierp-S trömsbergs Transportled. 

I J. Hyberg: Kalender för Sveriges Bergshantering, 1918 finner 

111an på s 212 om Strömsberg notisen: "Kommunikationer: järn
vägs- och ångbåtsförbindelse med Tierps järnvägsstn". 

Pet var ett lugnt stråk i Täronarån som trafikerades, dels till 
Tierps station, dels med gösar från hyttan i Strömsberg så nära 
dotterbruket Ullfors, som det gick att komma enligt vad en från 
Ullfors bördig sandviksbo meddelat. 1 

I Sigurd Wallens memoarbok "Revydags", som han gav ut till 
sin 60-årsdag 1944, berättar han om sitt barndomshem nära Tierp: 
"och den lilla ångslupen, som folkhumorn döpt till "Kaffebrän
naren", stack fram sin svarta nos i en krök och stånkade i väg 
uppför den slingrande åns grumliga vatten. - - - "Kaffebrän
naren" styrde kursen mot Fors' kvarn." Av texten framgår, att 
författaren skulle fara med tåget till skolan, varför skildringen tor
de avse 1890-talets första år. 

Bergsingenjör Per Carlberg har varit vänlig nog att gå igenom 
Strömsbergs bruksböcker, som numera förvaras i Bergslagets Ar
kiv i Falun, för några år och följande fakta om båtleden på Täm
nareån har erhållits: 

År 1877. En ångslup bokföres för 150 kr. På "Pråmbyggnadens 
konto" bokföres 5 st lastpråmar för 6.565 kr., Tierps
Strömsbergs Transportled betalar slitage av pråmar för 
565 kr. 
Kajbyggnad synes ha utförts för 1.000 kr. Grävning för 
torrdocka bokföres, men förekommer ej i senare räken
skaper. -1 

Strömsberg var ett av de många Upplandsbruk som utnyttjade Dannemora-

malm. Vid bruket fanns masugn, va ll onsmä ltsmedja och räckhammare. En del av 

tackjärnet bearbetades i till bruket hörafJde va llonsmedjor i Ullfors (och Väst

land), varifrån smältstycken fors lades tiil Strömsberg för uträck nin g. "Gösar" 

ar benämningen på tackjärn, som gjut its i den för val lonsmide speciel la formen. 

- Strömsberg hade också ett stort lantbruk och stora skogar. 
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År 1882 upptas på "Ångbåtsledens konto" 
l st ångslup 1.800 kr 
5 , pråmar 1.800 , 
2 , kranar (i Strömsberg och i 

Forss vid Tierp). 

o o 

som mventanum 

ledens andra ändr -tnkt 

Ar 1887 har ångslupen upptagits till 4.759 kr och en nyprår till 
1.350 kr. Detta år fraktades bl a 3.5 13 dt stån järn 
Strömsberg- Tierp. Frakten var 6 öre/dr. 

År 1892 förfogade leden över 
l st ångslup 
2 , pråmar byggda 1886-1887 
2 )) )) )) 1890 

, pråm, gammal och värdelös 
Rensningsarbeten utfördes detta år i Bro ström. 
Rensning utfördes ånyo i Bro ström år 1897. 

För år 1907 är frakterna åtminstone 
Säd, Tierp-Strömsberg 

delvis specificerade. 

14 vagnslaster kraftfoder till Strömsberg 
2 vagnslaster järn och spik, 6 vagnar kalk, 

20.( l kr 
66 

2 vagnar sandtegel, tjära, rödfärg, olja 23 7 
48.982 kubf virke till Tierp 979 
V ed till Tierp 250 
Jordbruket får diverse förnödenheter från Tierp 
5 vagnslaster kvarts till hyttan i Strömsberg 
4.835 ton malm från Tierp till Strömsberg 
705,7 ton gösar (tackjärn) från Strömsberg till 

Tierp (Ullfors) 
274,5 ton smältstycken från (Ullfors) Tierp till 

Strömsberg 
1.300,5 ton stångjärn från Strömsberg till Tierp 
l vagnslast stenborr samt sandsten från Tierp 

till Strömsberg 
Nya ånghammaren med stabbe från Tierp till 

Strömsberg 
6 vagnslaster materiel och maskineri för elekt

riska belysningen. 
Förhandlingar synas år 1915 ha förts om köp av en ny 

från Svanö. 

Ar 1917 

Ledens 

År 1920 
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upptar ingående inventariet bl a 
l ångslup 100 kr 
l )) 4.000 )) 
l pråm 1915 
l 1914 
l )) 1912 
l )) 1912 
l )) 1903 
3 gamla pråmar 
Under året såldes en ångbåt och fem pråmar för 16.983:
Utgående inventariet upptar 
l ångslup l 00 kr 
l pråm 1915 4.000 , 

avveckling har därmed börjat. 

köpte Bergslaget Strömsberg. I böckerna för detta år 
finns inget konto för "Ångbåtsleden". På kontot "Maski
ner och gående verk" finner man dock bland inventa-
n e rna 
l st ångbåt 
l , pråm 
2 , lyftkranar 

100 kr 
1.850 )) 

40 )) 

År 1922 finns i bruksböckerna intet spår av båttrafiken. 
I regel har väl en järnväg ersatt en eller flera båtleder men här 

är det sannolikt tvärtom. U.G.J. öppnades för trafik 187 4 och det
ta synes ha varit ledens förutsättning. U. G. J. gjorde det också 
möjligt för Strömsbergs Bruk att utskeppa sågat virke över Harnäs, 
där man omkring 1890 t. o. m. hade egna pråmar för ändamålet 
med namnen ]afeth, Zadrak och Mesak. Båtleden har i ett par år
tionden överlevat tillkomsten av bibanan Tierp- Strömsberg, som 
nu, även den, är nedlagd och uppriven. 
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Litteratur 

RYSK MACHIAVELLISM 

Erwin Faut, Der moderne Machiavellismus 

Kiepenheuer & Wirsch r 96 r. 

Machiavellismen, läran atc statsn yttan går före moralen, spelar en s 'l ner

li gen viktig roll i dc kommunistiska och fascistiska staternas moderna p .riska 

tänkesä tt. Bol sjevikerna förd ömer det skrupelfria användandet av olika "ledet 

att. ~rövra och utnyttja makten. De betecknar machiavellismen som en bo "crlig 

polmsk teon och en "kult för makten, trolösheten, cynismen och om r len". 

Andå använder de mot sitt eget och andra folk a lla former av vå ld och ~d rä

geri, som just utgör grunden i det machiavelliska styrelsesystemet. Vi h a fått 

uppleva så många utsvävningar i detta politiska tänkesätt, att det är rr r än 

berättigat att ägna det en närmare undersökning och därför kan Faul s rbete 

med dess rika litteraturhänvisningar endast hälsas med glädje. 

Enligt Marx är revo lutionen liksom kriget en konst, och dess fram går ,, be

ror - som också Machiavelli understryker - på att man väljer det lär p liga 

tillfället. Men revolutionens teknik och taktik - och det överensstämmer Kkså 

med Machiavellis uppfattn in g - kan läras ut och ha r i de marxistiska st terna 

blivit en hemlig vetenskap, som man lämnar undervisning i vid vissa unk

tionärsskolor. Revolutionens stare mästare var Lenin. Han behärskade mc .i ly

sande teknik inte ba ra Machia velli s "små trick"; hela hans politik utveckJ a,l i en 

kristid och icke belastad av n ågon moral, grundade sig på machiavelliska i nkc

sätt omsorgsfullt utnyttjade och anpassade till vår tid. 

Den borgerliga staten är en maktfaktor, som bolsjevikerna räknar mec men 

bara som just en maktfaktOr. Dess lagar har för kommunisterna inte stör e be

tydelse än något annat yttre faktum, som man måste ta med i beräkr • n gen, 

när man skall bedöma om en viss hand ling ä r genomförbar eller icke. E tt ·vcr

trädande av lagarna i en borgerlig stat är för kommunisterna lika nödv ndigt 

och lika litet omoraliskt som t ex att hinna i tid till tåget före en vik tif resa. 

Denna instä llning gör det möjligt att anpassa det nödvändiga handling sättet 

till ett givet tillfälle och tillåter, att man efter behov använder legala oc ille

gala metoder och vapen eller t o m tillgriper bådadera samtidigt. 

Denna "fördomsfrihet", som kommunisterna kallar den, inför moral oc rätt 

förknippar de med en äkta machiavellisk-pessimistisk uppfattning om mänr sko r

na. Den låga uppfattningen om den mänskliga naturen maskeras med l rasen: 

att man har att göra med ett av kapitalismen förstört människornateria "VJ 

skall" , sade Lenin, när den kommunistiska revolten började, "upprätta se ialis

men med människor, som har uppfostrats och fördärvats av kapitalisme 1 

och därför också av kapitalismen har härdats för striden. " 
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pet är ju betecknande för både kommunismen och fascismen, att människor

na, just nu framför allt a rbeta rna, varken direkt eller indirekt på något sätt 

kall bestämma över sitt öde. Från den "världsstrategiska synpunktens avlägsna 

höjder avgöres" den lämpliga utvecklingen och v ilka prestationer, umbäranden 

och lidand en som skall utkrävas av proletar ia tet. Stalin har formulerat detta 

å följande sätt: " Inget vik tigt beslut inom proletariatets massorganisationer kom

~er till stå nd utan partiets väglednin g." Denna uppfattning stöds - även det 

på ä~ta machiavelliskt omaner .- av _det ~'ven av Hitler använda argumentet, 

att 'partret, som ha r atagrt srg ledmngen , rngalund a kan handl a efter gott

finnande utan "måste räkna med de styrdas vi lja"! 

Naturligtvis möter de tillfälliga makthavarna fiender i det egna lägret, vilket 

vi ju känner till från det kommunistiska partiets historia i Sovjetunionen. Lik

som Machi ave lli har Lenin förklarat, att de bör hänsynslöst förtr yckas. En po

li tisk motståndare, i synnerhet om han tillhör det egna socialistiska lägret, skall 

bekämpas med förgiftad e ( !) vapen, genom att man försöker väcka de hemskaste 

misstankar mot honom. P å det sättet gör man sig lättast av med honom utan 

att massorna en s märker något. 

Enligt Machiave lli ansåg de män, som regerade Florens mellan '434 och r494, 

att man vart femte år måste befästa rege rin gsmakten, annars gled den de sty

rande ur händern a. "Med att befästa reger in gsmakten menade de att åter in

gjuta samma skräck och fruktan hos medborgarna, som de hade gjort i början, 

då de hade bem äktigat sig regeringen." Hur noga Lenins efterträdare har följt 

denna lärosats v isa r de långva riga maktstriderna i Kreml. 

Oskar Angelus. 

SKÄRGARDSKRIGET 1719 

Av Erik Jonson. 

(Raben & Sjögren, Stockholm 1961) 

Ryssarnas invasion på vå r ostkust åren 1719-1721 sysselsätter ännu i dag 

f~lkfantas ien och otaliga ä r de historier, som alltjämt cirkulerar om ryssarnas 

haqningar. Men så orsakade också denna bränning och skövling befolkningen 

oerhörda lidanden. 

Posrhumt har framlidne docenten Er ik J onsons sk ildrin gar av rysshärjning

arna 1719 utgivits av hans mak a. Jonson var en stor kännare av Stockholms 

skärgård och beträffande ryssarnas sjötåg i västerled 1719 har han öst ur 

trkt källmaterial jämte hörsägen och dessutom tv å dagböcker, av v ilka den 

~na är förd av tsar Peter sjä lv. Det finns dock vissa blanka sidor i tsarens 

k agbok, det var de dagar Peters hand va r för darrig a v kopparslagare för att 

Unna föra pennan. 
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Det var ingen liten armada, som skickades ut för att ta den svensk 

gården i besittning. En flotta på 150 galärer byggdes på tsa rens order. 

nande galärflotta hade världen förut aldrig skådat. Overbefälhava r 

amiral Ap raksin , som personligen kommenderade ga lärerna. V iceam ira 

Michailov fi ck sig skeppsflottan anförtrodd. Denna Michailov var ingen 

än tsaren själ v, Rysslands sjä lvhärskare, som föredro g att fylla en un de 

post i sitt rike. Inom flottan hade han avancerat till v iceamiral och 

som ombord glömde den titeln och kallade honom Majestät . Likadan t 

när han arbetade inom örlogsvarvets murar. Då var han bara bas för 

männen. Han arbetade till sammans med dem och var lika flink som 

skar. 
n lik-

blev 
Peter 

Jnnan 
>rdnad 

e den 

\l' der 
1111l1er. 

·c och 
uppbar vanlig daglön och stod ödmjukt med mössan i hand för att t Clllot 

order av amiral Apraksin. Det var, som författaren säger, tsaren s me Jd att 

lära sjä lvsvå ldiga ryssar västerländsk discipli n. 

Tsaren insåg med sin ~ka rpblick att ga lärerna, trots sin ringa sjöv 

och otymp li ga årrader oc h helt utan sjövä rdighet p å ett stormande hav, 
digher 

n dock 
var sådana fartyg, som han behövde för sitt krig. Hi sto rien visade ' t han 

fick rätt, även om han inte lyckades ta den svenska skärgården i be· ttning. 

e fr er En härjad och nedbrä nd skärgård kändes svårt nog för det tidigar 

många å rs lidanden utarmade Sverige. 

Här ska ll ej närmare anges hur det svenska försvaret under amira le 

Didrik Taube tappert värjde sig mot inkräk tarna. Det är alltfö r v 
Even 
känt 

av denna tidskrifts läsare. En detal j, och en ganska märklig och ir ·essant 

sådan skall dock här nedan anfö ras och det är att det gick verk li glan 

till och sköts åtski lligt med kanonerna före sjötågets insättande. 

Overhuvud taget drack ryssarna m ycket vid denna tid, framför a ll hover 

och officerarna. D etta var inte minst fallet v id flottan och tsaren is1 ·nerher 

var den som såg till att ingen bägare stod tom. Varje större skål belec .agades 

av ett vå ldsamt skjutande med kanonerna. Författaren skildrar hu r en ländsk 

diplomat vid en fest ombord på Peters fartyg klättrade upp i fockm a ·n och 

gömde sig i märsen för att undgå munskänkarna, som oav låtligt fram ba f yllda 

pokaler till gästerna. Tsaren blev dock underrättad om flykten och k( 1 själv 

upp i märsen bärande en fylld pokal mellan tänderna. Han nöd gad, diplo

maten tömma den i botten och lagade så att han fick fyra likadana t l. "Jag 

blev så drucken" - skriver offret - "a tt jag inte utan största f ar kunde 

komma ned igen." Kanonerna dånade och nya skålar utropades idelige• "Man 

hickade, skrek, sjöng och vrålade", sk river författaren , "glas och möbl r kros

sades. Med dunder och brak stupade den ene efter den andre omk ul " Ofta 

fick en del gäste r så mycket i sig att de dog på kuppen. Men i reb l rycks 

orgierna ha varit så vå ld samma att festerna slutade rätt så tidigt varf r inger 

nattsöl förekom. 

Författaren framh å ller att man drack av kall beräknin g och att d t hejd

lösa drickandet inte berodde på törst eller hämnings lös njutningslystn ad BakoP' 

det forcerade superiet låg föreställnin gen att det skänkte mod och ru aftef· 

519 

vinet och vodkan gav kraften till framgång och seger. Det ceremomosa skå

Jandet, som ju fortlever än i dag fast i mindre allvarlig form även i viirt 

Jand, var en slags kult och g a vs fördjupad innebörd av den !i tf öl jan de salu

ren- Ib land lär man ha haft en fantastiskt utsty rd suppåve, som å sitt ämbetes 

vägnar ledde dryckesriterna. 
I väntan p!i förliga vindar fördrev s vän tetiden med omväx lande gudstjänster 

och dryckesorgier. Men detta eviga supande blev ett streck i räkningen för 

Peter Michailov. När han vaknade p!i femte dagen s morgon måste han själv 

rill sin grämelse inse att hans sjömilitära bana var slut. Världshistoriens mest 

fruktansvärd a kopparslagare hamra de i hans huvud. Han fördes från sitt 

fartyg lngermanland. Febern brann i honom och det s!l.g kritiskt ut. Anfallet 

rnot Sverige hade redan inletts och Apraksin var redan p!i väg med galärerna. 

Huvudparten av skeppsflottan kryssade sedan föregående kväll till havs i 

väntan p!i sin viceamiral, men dennes flaggskepp l!ig overksamt i ha mnen. Peter 

fick överlämna befälet i andra händer och han s befälstecken halades ned 

efter att ha blåst endast en m!inad. Ett oblitt sjä lvförv!illat öde hade från

ryckt honom befälet och det dyrbaraste han ägde: tj ä nsten som viceamiral. 

I bakfyllans elände l!ig han och grämde sig över att nu bara vara alla 

ryssars tsar. 
Erik Jon son var i sin livstid alltid mån om att de tidskrifter han gav ut 

sku lle ha en förnämlig utstyrsel. Tyvärr har mg!ivan om Skärg/irdskriget 1719 

enligt mitt tycke blivit alltför enkel. Den hade varit värd en mer påkostad 

utformning. Det hade säkert den fine docenten och filosofen samt älskaren av 

Stockholms skärg!ird önskat, särskilt med hänsyn till det utomordentligt in

tressanta inneh!illet. 

Pedro Ah/mark 
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Notiser från nar och fjärran 
sammanstäl lda vid Marinens Pressdetalj 

Sverige 

Ubåtar . 

De utrangerade ubå tarna Sjölejonet, Sjöhunden och Dykaren bogserade från 

Stockholms örlogsvarv den 24 maj för att skrotas av Persöner AB i Ystad 

Dagens Nyhct<er 26 maj I >l. 

M insve par e. 

Vid Karl sk ronavar vet sjösa ttes skrovet till minsveparen M6 5, Vinö den 2 

Minsveparen är den 10 :e sjösatta av sin klass, som omfattar 12 enheter. Sin 

har den nya minsveparen få tt efter ön Vinö som ligger i den småländska 

gården mellan Västervik och Oskarshamn, strax norr om Kråkelund. 

omtalas redan på I JOO- talet i vå r äldsta beskrivning över segelleden eft, 

svenska östersjökusten. 

maj. 
tam n 

kär-

ner 
den 

Marinens Pressde lj. 

Torped- och mbotbärgningsfartyg. 

Pelikanen , marinens nya torped- och robotbärgningsfartyg, sjösattes den 

vid Djupv iks varv på Tjörn. 
Marinens Pressdet 1l j. 

Argentina 

Kryssare. 

Almirante Bro·wn och 25 D e Mayo har så lts för skrotning till Italien . 

Marine News. Maj 1 ,,z. 

Australien 

Kryssare. 

Hobart har så lts till en japansk skrotfirma för omkring 400.000 doll a r. 

Marine News. Maj 1 2. 

Jagare. 

Två robotbestyckade jagare har beställts vid ett va rv i USA. Leverans ·1 be

räknas äga rum 1965 och 1966. Jagarna blir p:'i ca 3.400 ton och kom mL rro· 

]igen att påmi nna mycket om Charles F. Adams-klassen. 

Marine News. Ma j 1 62. 
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Chile 

;aga re. 

Almirante Riveros, ett nybygge för den chilenska flottan utfört av Vickers

j\r!l"lstrong Ltd, fullbordade sina provturer i april. 

Marine News. Maj 1962. 

Danmark 

Motortorpedbåtar. 

Två mtb har beställts från Vasper Ltd, Portsmouth. De skall drivas med gas

turbiner av Bristol Siddeley's typ Proteus. Båtarna kommer att bli någonting 

mitt emellan Royal Navy's Bo/d och byggnadsvarvets Ferocity . 

Marine News. Maj 1962. 

Frankrike 

Ubåtar. 

Den 8 mars bemyndigades byggandet a v Q.251 att utföras med vissa elemenr 

som ursprungligen var avsedda för den planerade atomdrivna ub:'iten Q.244. 

Q.244-projektet m:'iste uppges, enär det visade sig omöjligt att få köpa en 

reaktor från USA. 

Q.255 blir konvenrionell vad maskineriet beträffa r. Ubåten skall utrustas och 

användas för raketskjutningsexperiment. 
Marine News. Maj 1962. 

Indonesien 

Kryssare. 

Det ryktas att en eller två sovjetiska kryssare skall överlämnas till indonesiska 

flottan. D et sk ull e i s:'i fall röra sig om två enheter av Tjapaj ev-klassen. Av denna 

kla ss är för nä rvara nde följand e kva r i tjänst i Sovjetflottan: Tjapajev, 

Komsomolets , K uibyshev, och Zheleznyakov . Det uppges att även Egy pten skall 

Överta två av dessa kryssare. 
The Navy. Maj 1962. 

Patrullbåtar. 

Japanska varv har fått order p :'i LO patrullb:'i tar av en typ på ca 300 ton. 

Der sammanlagda vä rdet av bestä llnin gen upgå r till 2,6 mi l joner do ll ar. 

Ma rine Rundschau. April 1962. 
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Sovjetunionen 

Ub!itar. 

Den senaste uppska ttnin gen av antalet sovjetiska ubå tar anger totalsumm. 'l ti ll 

450-475. Därav omkring 140 i Atlanten, 120 i t!stersjön, 75 i Svarta H ave och 

140 i Fjärran t!stern. 

Marine News. Ma j l ' >2. 

Storbritannien 

Attackfartyg. 

Det första "anackfartygct" (assa ult ship) ska ll byggas i Belfast men kö ls ick

ningen sker inte förrän senare i år. Nyligen beställdes ytterli ga re ett a v s rnma 

typ. D ess uppgift blir att transportera armens personal och materiel snara re ;,. the 

Royal Marines Commandos. Det kommer att kunna ta tanks, kanoner och f rdon 

eller, alternativt, en infanteribataljon med utrustning och fordon. Geno an 

släppa in vatten i fart yget kan det fun gera som en flytdocka vid sjösättn i ; av 

landstign ingsfa rkoster. 

The N a vy. Maj 1 '' 2. 

USA 
Kryssare. 

A lbany, CG JO undergår för närvarande ombyggnad till " robotkryssa rc vid 

flottan s varv i Boston. De första proven till sjöss har a v verkats och ut fal l ' ti ll 

belåtenhet. Preliminärt datum för befälstecknets hissande är 30 juni, exak fyra 

å r sedan det senaste nedhalades på Albany. 

Our Navy. Ma j 1 >2. 

Fregatter. 

Ytterligare en aromdriven fre gatt ingår i nybyggnadsprogrammet för b1 J ger

året r963 . Depl omkring 9.000 ton . En dubbel utskjutningsramp för T yl >oon

robot med lång räckvidd, och två enkla utskjutningsramper för Typhoon ·obor 

med kortare räckvidd anordnas. Asroc kommer att installeras, ev med u t k jur

ningsanordningar i kombination med T yphoon. Vidare två enkla 12,7 c all

målskanoner samt två trippeltuber fö r ubjakttorpeder. 

U b/i tar. 

Stor uppmärk samhet har ägnats det första lyckade provskottet med en , äro

laddad Polarisrobot, utskjuten från SSBN 6o8 Ethan Allen i uläge i Sti lla havet 

helt nyligen. I anslutning härtill diskuteras livligt frågor rörande atomubå Arnas 

utnyttjande. Ubåten säges vara den vapenbärare som dragir den största fö delen 
av det sista årtiondets mäktiga tekniska utveckling, särskilt atomkraf w so!11 
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dri vnin gsmedel och som sprängmedel i robota r. r947 avlossades den fö r>ta 
frarn o bo 1956 o h" f " l o · k 'Il P l · bo S boten fran en u at. pa osten ore ag proJe tet n o ansu aren. - to ra 

ro rosteg har gjorts i fråga om säkert nav ige rin gssys tem. Ett v iktigt problem ä r 

fra hålla samband med de utevarande ubå tarna. Behovet av kvalificerad ubåts-
att J l "k · l d f · ersona 1ar o ·at 1 acce erera om attntng. 
P permit, flottans 25 :e atomubåt och en av de senaste snabba attack ubåtarna, ha r 

!igen fram gångsrikt avslutat sina första prov till sjöss. Proven leddes av vice-
nY . k 
a!11iral H G Rtc over. 

Our Navy. Ma j 1962. 

Den under bud getå ret beviljade atomubåten SSBN 630 påbörjas i nästa månad. 

Den skall bära namnet John C C alhoun, som var vicepresident under presidenter

na John Quincy · Adams (1825-1829) och Andrew Jackson (1829-1837). 




