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Militärpolitiska aspekter på 1960-talet 

1960-talets dramatis/w inledning. 
). 

Av ledamoten M . HAMMAR 

När Krustjov den 17 maj vägrade att de ltaga i det länge planerade 

toppmötet i Paris o~h därmed g jorde cl~~ta till ett fiask~ redan innan 
det börjat, led ocksa hans egen charmottenstv och avspannmgspoltt1k 

_ ärlig eller låtsad - ett def initivt fi asko . V~i rlclssitu ati onen , som 

tidigare på året tett sig ej alldeles hopplös, syntes plöts ligt helt om

kastad, ehuru elen kanske egentligen bara f ramstod i sin rätta dager, 

befriad från hyckler iets kulisser. lVIankan ju påminna sig vad läraren 

vid Moskvas kr igsskola har uttalat: "Kampen på liv och död mellan 

kommunism och kap ita li sm är oundviklig. För ändamålet måste bour

geoisien (västern ) sövas ned. Vi bör börja med att blåsa under elen 

teatraliska fredsrörelse, som all t id har existerat i västern. De kap i

talistiska folken, stupida och dekadanta som de är, kommer fö ljsamt 

att medverka ti ll sin undergång. De kommer att nappa på de krokar 

vi lägger ut under förespegling av vänskap. Så snart de på detta sätt 

gjort sig av med sitt fö rsvar, skall vi slå dem med knuten näve." 

Det var kanske detta spel som tog en paus med Malinavskis bistra 
nuna som slutvignett . 

Årets första månader hade annars karakteriserats av ett idogt 

"good-will-resande" både från öst och väst och tongångar om coexi

stens och avspänning hade ljudit både från Krustjov själv och från 

hans delegerade i N e w Y ork och Gen ev e. 

Men så kom U2-episoden och den togs till intäkt för en - kanske 
länge förberedd- omsvängning i rysk politik. Krustjov spelade först 

enligt traditionella dip lomatiska regler och fö rutsatte att Eisenhower 

stod utanför spionföretaget M en USA lämnade a lla diplomatiska 

umgängesvanor och inte blott erkände avs iktligt spioneri utan med

delade även sin avsikt att fortsätta därmed, en i sanning högst ovän

~~d för att inte säga otrolig diplomatisk manöver. Den var förvi sso 

ogst olycklig fö r USA och därmed fö r hela väst och har säkerligen 

Uppammat mot USA negativa reaktion er både i förbundna och neu

trala länder. U tan denna episod torde t ex de anti-amerikanska de-

3s 
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monstrationerna i J apan icke fått el en häftigh et med vil kl 11 de 
kom att förlöpa. 11

tt 
Det inl eclancle halvåret på 1960-ta let hade clärmccl lett fr;lln till 

spelöppning för detta decennium som givit ett högst bekyn nc rs ell 
läge för väst. Det förefa lier inte osannolikt som Alasta i1 nuc~1111 

säger i sin nyutkomna bok "NATO in the 1960 :s", att 196fJ l;tlet tn 
väst kommer att inneb:i ra sådana bekymmer och problem au man °

1
; 

5 . ca 
mången gång komm er att betrakta 19 O-talet som en l] u v r,rh fri d. 
sam idyl l. 

2. Hotet från öster. 

Grunden till västs bekymmer är givetvis att det kn appast L n skön
jas någon utväg att nå fram till någon verklig avspänning m ·lian öst 
och väst. Östs dogmatik är - som framgått av inledningen · sttclan 
att det är nästan omöjligt att tro på en ärlig vi lja till av~ ,;inning. 
Sovjetledarna ha knappast heller någo t intresse av fredliga Ol stabila 
förhållanden till väst. I upprätthållande av oro och spänni1.:._ ligger 
större möjligheter för Sovjet att nå målet att bli ekonomisk (> dl poli
tisk ledare för de unclerutvecklade länderna. Därtill kon, m r en 
växande styrka hos Sovjet inte bara på det militära omdt r: d utan 
även på det tekniska, ekonomiska och politiska. Detta kan leda till 
en obalans mellan öst och väst som kan bli högst riskabel. \ v elen 
sovjetiska politiken en er sättet att presentera denna politik 1. ·u1 man 
också skönja en tillväxt i Sovjets självförtroende och detta ].an leda 
till att sovjetledare i känsla av sin styrka kommer att utmana eller 
till och med få lust att förnedra väst och enkannerligen N .A ro. 

Hotet från öster har således en mångsidighet som aldrig ~ Jrr och 
har aspekter som sträcker sig långt utanför strategisk och mil ita r plan
läggning. Det blir emellertid närmast de senare som kommeJ att be
handlas här. 

3. Terrorstrategien i återvändsgränd. 

Det militärstrategiska tänkandet uneler 1950-talet har don inerats 
av begreppet "terrorbalans" och den av John Foster Dulles lanccrade 
strategiska principen om "massiv vede rgällning" . Med dessa tan~e
gångar som bakgrund utformades inom NATO st rategien med "svar· 
d " J " J ·· 11 " 1·· " .. el " USA l ··11 · tyrka, et oc 1 s <0 c en , ear svar et var :s ve c erga nmg~s 
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. teo·iska flyget, Strategic A i r Command. och "skölden" de kon-
d t stl a "' . . - l ~ l e . !la styrkorna 1 E uropa vars uppg1tt var att genom uppe 1a -
venuon~rid så fördröja en eventuell rysk framstöt mot väster, att 
\ande s . l 
,, värdet" skulle hm n a att ~er .;:a. . . o • . • _ _ •• _ _ • 

5 d . decen111 ets senare ar har emellert1cl atskdltg k11t1k komm1t att 
~~ . .. . 

ot denna filosof i och allt sto1-re tveksamhet har kommit att ltas m . f o n,' beträffande dess hållbarh et. Denna kritik har komm1t dels ran 
rada -a0 1-a1·e för civila institutioner för internat ionella studier i USA .. ·espi< ' . . . 
foi Storbritannien , varibland kan nämnas namn som Kennan, Kis-
och ··!Bl dl . . Miksche, Osgood och nu senast ovannamne e u c 1an, e s 
slncrel ' .. . . . ·u s , .• "' nilitära tal esman som generalerna Riclg11·ay och Tayl01 1 A tran I , . . O 
och Cowley i England_ m fl. D essutom har 1 de 111111cl1~e NAT -
länderna inställnmgen t dl dessa problem bhv1t mera s Jalv~tancltg, fast
än den mindre kommer till synes 1 publikatJOner an 1 dc mterna 
NATO-överläggning a rna. . .. .. . 

Orsaken till omsvängningen kan nog 1 forsta hand sokas 1 Sovjets 
växande styrka på terrorvapnens område med vätevapen och inter
kontinentala robotar, varigenom det totala krigets terror också kan 
riktas mot Förenta Staternas hemland. Detta har medfört en väsent
lig förändring i det st rategiska läget och därför också framtvUJ;git 
en omprövning av tidigare tankegångar. Sårbarheten hos LJSA maste 
ju innebära en allt större tveksamhet att tillgripa veclerg~illnings
vapnet, SAC, då detta oundgängligen måste medföra insats från Sov
jet av vätelaclcl acle robotar mot amerikanska hemlandet. Denna tvek
samhet kan av Sov j et bedömas bli så stor att hotet med vedergäll
ningsvapnen ej längre blir trovärdigt oavsett vad NATO :s överbefäl
havare säger. Sovj et kan då i känslan av sin växande styrka frestas 
till begränsade framstötar i Europa eller annorsbeles bl a för att 
pröva N A TO :s styrka eller för världen visa dess maktlösh et. 

Sannolikheten av beoTänsade konflikter bar således ökat och sannoo 
likheten för att USA insätter vedergällningsvapen har minskat. 

Den tanken har då framkommit , att NATO borde ha ett eget av
skräcknings- och vedergällningsvapen oberoende av SAC. Buchan 
hävdar t ex att trovärdigheten i vedergällningsstrategien därigenom 
avsevärt skulle förbättras, en tankegång mot vi lken emellertid elen 
kände militärpolitiske skribenten professor Blacket bestämt vänder 
Stg. Storbritannien, som har egna atomladdningar men ännu icke 
Vapenbärare, kan dock så smånmgom tänkas elisponera ett eget ve-
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dergällningsvapen, men 
1960-talets mitt. 

övrigt torde probl emet kvarstå f r;' 111 e 
lllot 

Osäkerh eten i vedergällningsstrategien har framtvung it e1· 11 ) . 
syn på NAT O :s "sköld" . F rån at t förut ha varit en larmpost ch för. 

dröjande försvarsstyrka mås te den nu utformas till ett verk 'igt för. 
svar mot en rysk begränsad aggr ess ion med konventi on ell st ri 1 
kra fter. Detta stä ll er nya och ökade krav på "sköldens" kval' itet ~csh 
kva litet, och därm ed kommer man in på den intrikata f r; --;an 0111 
takti ska atomvapen. 

Inom NAT O trä ffades å r 1952 en överenskommelse att la · ]strids. 
kra fterna i E uropa skull e bestå av 45 linj edivi sioner. R ef1 n 19Si 
reviderades denna s iff ra och uneler motivering att divis ion en l. skulle 
:s tödj as av taktiska A-vapen min skades antalet till 30. Inte e1 s denna 
styrka har ännu på långt när uppnåtts . Beslutet betraktas t 1ellertid 
på många håll som särdeles olyckligt. Den premiss, som beslukt grun
dades på nämligen att taktiska A-vapen skulle vara av särski,t v;i rde 
för försvararen, anses inte längre hållbar. Man kan nämli}:en inte 
längre föru tsätta, att anfall ande ryska stridskrafter inte ock,· t är ut
rustade med dessa vapen. V ärdet bli r då högst dubiöst. J ·ss utom 
f ramh ålles svårigheten att definiera begreppet " taktiska A vapen" 
E n Överlägsen stridande kan mö j !igen tänkas hålla vissa grän· er, men 
den underlägsne kommer alltid att frestas ti llgripa allt kra ft igare 
laddningar och detta leder ofelbart till det totala kriget. Ccneralen 
Cowley hävdar t ex att dessa förh ållanden för Storbritan' ·ens del 
måste leda till att man icke kan planera för att börja använ ning av 
t aktiska A -vapen. För NATO skulle detta innebära, att de ''onven
tionella stridskrafterna i Europa kraftigt måste förstärkas r ~h upp
rustas . 

D e takti ska A -vapnen ha emellertid alltjämt sina anb äng.~re . som 
hävda, att dessa vapen blivit en integrerande och omistlig d l i Eu· 
ropas fö rs var och att det ä r orealistiskt att tänka sig ett hålll ·art för· 
svar utan deras hj älp . För denna ståndpunkt pläderar t ex h·igaclier 
Th omsson (Sm-viva! maj- juni 1960). 

K ontentan av meningsutbytet får dock bedömas va ra, at. til lför· 
sikten till det amerikanska "avskräckningsparaplyet" väsen!ligt l,ar 
minskat samtidigt som allt större tveksamhet bör j at råda bet,-:( ffande 
vä rdet av de t aktiska A-vapnen. 1960-talet börja r så ledes med att 
dessa hörnstenar i N A T O :s försvarsf ilosofi bör j a svikta. F ·åga n ar 
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J 
. västmakterna skall kunna finn a en lösning på dessa pro-

ch 1UJ . llt orJ'l ~ elle r 0111 " sköldens" ak: uell a. svaghet skall tvmga europeerna a 
blet1 · i atomstratea1ens atervandsgrancl . 
Jängre m "' 

Den rörliga baserin.gens renässans. 

-i. lll ·ritik mot den ensicli aa atomst rategien synas dock de allra Trots a ~ "' .. . .. d ;· r -a överens om att vedergallnmgsvapnet t v ar oun g<mg 1gen 
fl sta val o . l''t . ~ orderligt. M en man konstatera r ocksa_ att de~s enda ra tson o c e _J~ 
ed f' ·hindra att det s jälv kommer till anvandmng. Om sa ske1 
är atto _ 

0~äm ligen sådan ömsesid ig förstö relse att ett vettigt k rigsmål 
uppst~I, J tt uppnå. D et fö refaller som. om detta läge beträffande kärn
Icke gar ~- Il e bli bestående under 1960-talet . Någon verklig nedrustvapnen s ~u .. . ' 11 o el . . sig fo rmell eller reell torde nappeligen komma t1 stan · 
11111g vaJ e . o . o f d 

Eftersom kärnvapn en uppenbarhgen maste bJbel~al_la s maste eras 
... . utformas och baseras så att en in sats blir moJ hg el v s baserna ba1ar e . E .. d 1- 1 få inte kunna slås u t genom ett bhxtan~repp . .. n mang . spe , u a-
. r ha spunnits kring detta tema. Losnmgen sokes dels genom att 

tJOne .. .. " l o l " l 1 tt med fortifikatoriska medel go ra tasta baser 1arc a , c e s genom a 
övergå till rörlig basering. . .. .. o .. • 

Det förra alternat ivet, som synes ha sma toresprakare sa rskilt bland 
Förenta Staternas och Storbr itanni ens f lygvapen, tenderar mot en 
fast låst strategi, som av dess opponenter gä rna liknas vid el en fransl~a 
"Maginot-anclan" före andra vä rldskriget. Fasta baser .. ~;:an .. 1 fredstid 
inmätas med stor nogarannhet och kämladdningarnas t orsto relsekraft 

"' o d och fjärrvapnens precision gör att det b li r allt svårare at t ge sa ana 
utskjutningsstationer ett rimligt skydd. . . . .. 

Kring detta problem har fö rsvarsdi skussionen 1 S_torbr~ tanmen ro_rt 
sig under våren 1960 och utvecklingen där är av storsta m t res se. V t d 
behandlingen av regeringens fö rsvarsbudget i p~rl amentet kom ~l e
batten bl a att beröra utvecklingen och procluktwnen av ve~lergall 
ningsroboten Blu e Streak, som enligt fjo lå rets v itbok avsags ut
formas med fasta u tskjutningsplatser, v ilket påstods vara "bäst läm
pat för Storbr itannien". I årets v itbok antydes att man inte borde gora 
sig beroende av sådana fasta raketer utan även överväga utnyttj ande 
a; rörliga utskjutningsplatser - ubåta r eller flygplan. Opposit i o~1en 
Patalade regeringens t vehågsenhet och ansåg, att eft er som Blue 
Streak visat sig så rbrr r , man nu helt borde gå in för raketer m ed 
rörliga utskjutningspl atser. R egeringen vidhöll sin ståndpunkt. Denna 
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debatt ägde rum i februari. Redan i mars kom emell ertid ren· .·. 

Id l d B 
,.., , ll]fr 

m ec e an e, att lue S treak skull e Jäg·o·as ned och e. : "ells 
_.

1
_ _ _ . b tS <t as 

ametl ,anska 10botar som Polans och P e rshing· Detta v:· J·t , . av 
. • o . • • etc'- e ' l Vet .· 

sto_1 uppstancl_: l s~~ och oppostttOnen besky llde regeringen för el; lig- J' ls 

ne11ng och sloseu, fastan det g1vet v1 s var tacknämlio-t a tt re• . . · l la. 
t . . b .• -.. l lnge 

nu . an a1:1ma oppos1t10nens rekommendation av rörliga baser . 11 

. l apnl pub!Jceracles i Aviation vVeek en amerikansk "vitbok ·. ;· , 

t denna ~mclers~rykes de fasta basernas sårbarhet och f ramh ; 11 Je~~':n 
elen ame11kanska utvecklmgen syftar tdl andra generat ionens . 

1 
tt 

so 1 P J -· 1 M' · 0 10tar 
. 1 1 _ o ,aJls_oc 1 .. mu teman, vdka avses för fa rtyg, speciel lt 11J;

11
a. 

1espekt1ve Jam vags lavettage och så ledes bli rörliua. 1
' 

Men den rörliga baseringen är aktuell inte ba ra b för ved e ro·: 1 · 

S . . . ,.., . ll 111 0"s. 
vapnen. amma prmCJp bltr a lltmer aktuell även för ancl r · "' 

h l .. . . S .. .. . " vapen 
oc vapenn1a1e. kycldet ersattes av rorituhet utspridnin• ,. rJ 1 

] - -· a- D :· . . . b ' b l mas
,elmb · ~u-med har de m a rma stndsmecl len ånyo kommit i i"rgrun-

den~ _D et a~o mte bara nedsankbara robotplattformar som lek .. stra

tegelna 1hagen._ Manner omvandlas m ed hjäl p av nya speci, lfart\·0' 

av en mangel. ? hka typer till rörliga baser för komb inerad e c i ret~~ 

av de mest skJttancle slag. Hangarfartyg utnytt jas inte ba ra f. - 11nr~ 

plan ?ch r obotar u ta n nu förekommer även "commando-carri, r '' ·iÖr 

lanclsattnmg aven bata lj on mar inso lel ater med helikoptrar 0 
s v. För 

s;orbntanmen ~ r cletma tendens högst aktu ell och stra tegi en starkt 

pa vag bort fran D uncan Sancly's linj e med hård neclskii n 11 w av 

flott~11. Samväldets världsomspännande bassystem red ucera s 
1
u" t1n

dan ior undan. Man har svå r igheter i a lla f el besittnino-ar som .>I i fria 

-::- E~·ypten, __ Ceylon, Cypern etc. D et är då en naturli~- u'tveck ng att 

aterga tdl Sjoburna stridskrafter. 

Samma tenelens kan skönjas på många hå ll. Men det är in tL ·lottor 

av andra världskrigets typ som krävs fö r 1960- och 70-talen h~ o!Jot

och a tomålderns flottor måste bli väsent ligt annor lunda bå<i ~ i/l ut

formnmg och iinclamål. 

5. Västma!?tcrnas jö1'svarsvi/ja. 

Det fundam ent på vilket västmakternas motstånd skraft uncle• 1960-

t~let s k~ ll grundas måste vara folkens positiva försvarsvilj a. Den na 

VIl Ja maste omfatta mte bara att hå lla mi li tära maktmedel utan att 

bjuda motstånd inom a ll a de om råden cl ~i r väst ]1otas av n -; k es· 

pans ion. Den sch weiz iske översten Karl Schmidt f ram håll c:r i två 
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. 1 . i "ALlgemeine schweizerische J\!Ii litärzeitschrift" att världsiiiget 
·tJk a1 . . 

al 
1
ebär att vi ~ både Väst och de. neut_ra la --:, realtter be f m ner oss 

Jl
11 

. . "ven om mo·a skott lossas . Knget fores pa elen ekonotmska och 
. 

1
•0 o a b 

1 ' :'] ·a potentialens fronter och - på nervkrigs fro nten. Att icke 

tekn15 
' .. .. 1 .. el 1 · l 

. detta innebar att redan ha fo r o rat ett avgoran e s ag 1 c etta 
1115

ela krig. Vetskapen om detta är en första grund för försvarsv il jan 

to~ den grunden ä r tyvär r på åtskilliga hå ll ej ti llräckligt solid . 

oc Det finns i övrigt ett flertal faktorer, som verka fö:·svagande e~l~r 
. traherancle på försvarsvi lj an. Västerlandets männ1ska har bltv1t 

~~s dlig och saknar krig isk ell er expansiv ideologi. Hennes strävan är 
11 .~111ärt inriktad mot väl färd och välbef innande. E n tyngande för

p~arsbudget som - åtminstone skenbart - förmins ka r mö jligheter till 

:nvesteringar för socia la och k u l tu re Ila ändamål blir därför föga 

opulär, varken hos finansm inistrar eller hos elen ensk ilde m eclborga

;.en. U tbyggnad av västerlandets försvar har nu pågått i 10 år och 

man måste med ticlen räkna med en viss trötthet. E n annan faktor 

är kärnvapnen , som öppnat nya perspektiv p~t det krigstekni ska om

rådet. Kriget bar på a llvar blivit totalt och civilbefo lkningen utsättes 

dagligen för ett visst nervkrig. R esultatet ha1· blivit, att man i vissa 

kretsar välj er att inta en närmast likgillig hållning t ill problemen 

eftersom man får intrycket att elen enskilde lille m edborgaren i alla 

fa ll inte kan förhindra Ragnarök. Andra reage ra hysteriskt och arran

gera desperata protester , först mot atomvapnen själva och seelan mot 

försvaret, som vill använda dem. 

A andra sidan ha atomvapnen betraktats som en väg att bekvämt 

lösa försvarsproblem en utan person liga insatser. Den amerikanska 

reaktionen efter Koreakriget "att få hem pojkarn a" och slagordet 

"more bang for a buck" är exempel på detta. l Europa har all pro

paganda kring miss iler, A-bomber och V-bomber gjort det svårt både 

för mannen på gatan och regeringar att förstå vartill en man med 

gevär, ett vanligt flygp lan ell er en ubåt skall tjäna. Europeiska rege

ringar är ovilliga att se verkligbeten i ögonen. De ha levat så länge 

Under skyeld av USA :s avsk räckningsparaply att de ha svårt att an

Passa sig efter dagens krav. Och med hänsyn till USA :s försämrade 

och E uropas alltmer förbättrade ekonomi inneb~ir det kravet ound

gängligen att de europeiska medlemsstaterna måste bära mer av för

svarsbördan än t id igare. D etta är problem som kräver insats av för

svarsvi lj an i Västeuropa under 1960-talet. 
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~nom NATO l'a1: man nog skönja yt terl igar:e en faktor , s. ,
111 

k 
vet ka negatt v t p a forsva rsv rlJ an . For att en alltans som N AT() a~ 
f f f l . o . . ska]] 
ungera e e .; tJv t mas te en mtegrenng och fördelning av UJ o- · . 

l, J . 1'. . d . d . .. . .. p,_, 1 t te 
s ,e, oc 1 JU <~n gt e etta nves desto s torre b hr det omsesi <!io· r 

roendet. M en detta medför ett annat centralt el il emma som ;·~" ~be. 
colm Hoag fo rmul erats så: " -- J. u större det ömsesidiga ]) .

1
• • Ia]. 

. t oenct 
mellan medlemmarna bhr desto mera kan grannens militära 

11 
et 

- .. el " . . . sa t ser 
e1satta_ e egna.o Detta kan leda tJI! en tendens att skjuta ö·e r för. 
svarsbordarna pa de andra paktmedlemmarna. 

Det blir ett livsvillkor för västm akterna under 1960-talet . tt · 
l ·th -" J] ] ... l o VId -

ma' . et _a oc_1 star <a t ron pa de1? gemensamma u ppgift en 0 , h där. 

med viiJ an till uppoffnngar och msatse r för fö rsvaret. 

D~tta gä ll er i li ka mån och kanske än mer ett neutralt Ja, d som 
Sven ge. 

6. USA:s försvarspoliti!?. 

U nder 1950-talet har USA :s försvarspolitik karakteri serats 
1
v d 

"N L l " l en 
ew . oo' , som ancerades strax efter Eisenhowers till trä, c och 

som senare utform ael es av D ull es som en strategi med t e~, 
11 0111 

"massiv vedergäll ning" . Den har inneburi t att tyngdp un kten av fö r

svarsbudgeten lagts på vedergällningsvapnet d v s det stra1eaiska 

bombflyget och f jä rrobotar, medan de "konventionella" st n to rna 

särskilt __ armen blivit beskurna. Krit iker mot denna princip -1, 
1 

som 

~van namt:ts mte saknats. R edan 1954 kom George F . K enn<I•lS bok 

The ReahtJes of A merican F ore ign P oli cy", där han bl a h>·dade, 

a_tt begr~i nsacl e militära operationer numera ~ir de enda, so111 
kan 

t jana n m liga politiska syf ten. Senare har Kissinger publicerat "N uc

lear Vv'eapons and Foreign Policy" och m ili tärskribenten f d Ö1 erste

löjtnanten Miksche har 1959 kommit med "The Fai lure of ntomic 

~-trat~gy". I å r 1960 utkom vidare ett mycket uppmärksamil':J t in

lagg t debatten nämligen "TJ1 e uncertain Trumpet' av förre ::t rme

c?efen, generalen Maxwell D . Taylor, som däri gö r en ska1 > vid

raknmg med både landets försvarspol itik och den mi litä ra led-l ingen 

som den ti llämpats inom J CS, Joint Chiefs of S taffs. Det ka , vara 

befogat att i anslu tning till den boken något behandla denna Fiirenta 

Stater~as försvarspolitik som den ter sig vid ingången av d t t nya 
decenmet. 

Den strategiska princip, som Taylor förfäktar och förfäktat sedan 
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, ka llar han "a Strategy of F lex ib le Response':.· D : n skulle inne

J9SJ , USA (ell er NATO) skull e mneha en tdlrackltg - men mte 

bära a~~ensionerad - styrka för avskräckning eller vedergä llning Jnen 

överd_
1
. . också dels medel fö r försva r av hemlandet (anti-rb-rb ) 

d .. ·utover . . . o • 

aJ . tillräcklig utsträcknmg konventionella stnd skrafter bad e pen f ert 

dels~ de och strategiskt snabbt rörli ga med sjö- och lu f ttransport. En 
basei a · ·· ~ f·· · l Il d r 
, tformnmg av F oren ta ::>taternas orsvar s .:u e ge ess po 1-

sad_an l:dning väsentligt ökade hand l i ngsmö j l igh eter och stärka dess 
t1ska . . 

11 
.. 

1
.. · 

ställning vid_ mternat1_on e a over aggnmgoar . .. _. . .. _ . __ o 

Taylor knt1 serar b1tt e_rt o_ch kanske nc_tgot o~ercln vet fot sva1st i ~

. 5 behancllmg dels 1 J omt Ch1 efs ot Stafts, dels 1 de politiska 
crQI11a .. . . · · ·1 "b d 
instanserna. Motsattmngarna mom JCS utnytt jas av de Clv;. a ub. -

cretti llverkarna" , v ilket leeler t ill att USA :s st rategi mera b 1r en I

b . dukt av än en ledstjärna för det rent adm ini strat iva budgetarbetet. 

b~ta bedrives vidare "vertikalt" längs klart markerade försv~rsgre:1s-
ränser i stället för "horisontellt" d v s med uppdelnmg etter ohka 

~örsvarsfunktioner, v ilket T aylor anser kun na ge bättre stadga åt 

budgetarbetet . 
Trots visst medhåll i princip dels 1957 av Dulles, dels 1958 av 

marinen har Taylor icke fått officiell t gehör fö r sina krav på en 

grundlig omvärdering av gällande fö rsvarsdoktrin, som givit alltför 

litet utrymme åt armestricl skrafterna. lVIan skönj er väl att detta är 

bokens helt domin erand e grundtema. T aylor säger också i kla rtext, 

att han anser att armen inom J CS och i depa rtementet blivit styv

moderligt behandlad och att cl e andra försvarsgrena rna skott sig på 

dess bekostnad. ' 

Taylor som t ill sin titel valt ett citat ur Paulu s fö rsta brev till 

korinterna - "Om elen signal som basunen giver är otydlig, vem gör 

sig då redo till strid?" - avs lutar sin bok med ett avsn itt "A new 

and certain Trumpet" dä r han framlägger sina konkreta förslag. Han 

vill ersätta J CS med en ensam högsta chef (ÖB = Defence Chief of 

Staff) som vid sin sida skulle ha ett mi li tärt råd, Supreme Military 

Council. Övriga åtgärd er uppdelar han i vissa omedelbara åtgärder 

- "quick f ixes" - och ett långtidsprogram med tre prioritetsgrupper. 

Korttidsprogrammet innefattar : 

l. Förbättrad planläggning och utbildning för begränsade krig. 

Z. Utnyttjande av el en rörliga melland istansroboten (IRBM,). 
3· Bättre skydd för SAC (Strategic Air Command ). 
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4. Racliakskydds rum. 

I långtidsp rogrammet ingår : 

Grupp 1. 

l. Vedergällningsstyrkor med A- och V -vapen bes tående ;• v fiä .. 
. lj. 

robotar och ett efter band reducerat antal bombplan samt n,botb t a. 
terier med N ike och Hawk för att skyelda vedergällningsstnkorn 
som dessutom skall göras mindre sårbara genom utspridninf,, rör li ;~ 
het och maskering. ' 

2. Styrkor med hög strategisk rörl ighet för begränsade Lrig . 

3. Styrkor enligt 2. i perifera baser. 

4. Utbildade reservstyrkor. 

5. Flyg- och sjötransportenheter för styrkornas förfly ttnmg och 
1.mclerhål1. 

6. Stridskrafter fÖr bekämpning a V ubåtar, som hota W• Je rgä1\
ningsstyrkornas baser. 

Grupp 2. 

l. Luftförsvar av amerikanska hemorten. 

2. stridskrafter för bekämpning av ubåtar, som hota ameri kanska 
hemorten. 

GruPJ) 3. 

Övriga försvarsåtg~irder bl a allmän mobilisering, civ il för s' ar. lag
ring av förnödenheter. 

Otivelaktigt har Taylor rätt i mycket av vad han säger s:ir ~ .,: ilt vad 
gäller nödvändigheten av en omläggning av elen stela am("·J kanska 
vedergällningsstrategien, som ingalunda svarar mot östblocket. många 
varianter i medel och metoder. Det är också uppenbart, att el. ·t krävs 
en klarare analys av försvarsfunktionerna även om ett Ö\ ,· rdrivet 
"horisontellt" tänkande kan medföra ändå sämre resultat ~in det nu· 
varande "vertikala" . Det är lätt att tala om försvarsfunktioner, nar 
det gäller SAC och vederg~illning eller hemortsförsvar men blir be
tydligt svårare och kanske helt missvisande, då det gäller t e~ 1narina 
enheter, som kan tjäna ett flertal funktioner i både totalt och be· 
g ränsat krig. Hur skall t ex hangarfartygsförband värderas, sum kan 
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. "ttas både för ubåtsjakt , transport av trupper och kanske också 

Jl~sa vedergällning med A-vapen? .. o • • 

fof ad USA bes lutar nu 1960-talets forsta ar resulterar 1 matenel 
V -··-band i mitten av decenmet. Eftersom Forenta Staterna ar 

och ±~~1akten" inom västblocket blir dess militära status av avgö
':su~:1 betydelse för det militärpolitiska läget i världen. Att döma av 
1~ som förek·ommit i U_SA u~der första halvåret 196_0 h~ Taylo_r 
v dra talnka knttker mte namnvart lyckats rubba cukla1na 1 for
och an . o l · . 

. departementet. Man tycks emellertid ha skakat dem sa myc -..et 
sval s · · 1 f·· 1 · · 11 " · tb 1 " D C 

d släppt ut ovannamne a orsvarss-en ±t e er v1 o'- . ess · or-
att e .. . . .l 1 f .. 

t -e Oliver M. Dale ar speoalasststent hos den amen .;.ans '-e or-
w~' , .. 

·sministern. Han betonar, att publtkat10nen representerar en ge-
svatsam uppfattnincr hos försvarsmin istern och hans viktigaste mili-men o . . . 
tära och civila rådgivare. (När man läst Taylor bltr man lttet skept1sk 
inför ett sådant påstående.) I vitboken försvaras SAC :s bombplan 
(många kritiker vill ha_ robotar i stället ), bet~nas v;irdet a: de_ ~ 4 
hangarfartygen som utgor flytande flj'gbaser, osarbara mot antall tran 
ballistiska robotar, och anges robotarna Atlas, Snark, Regulus, Mata
dor och Mace som operativa, varigenom något "deterrent gap" inte 
existerar. Dale pekar sedan på utvecklingen mot andra generationens 
robotar med Polaris och Minuteman och förklarar därmed begräns
ningen av produktionen av äldre robotar. En redogöre lse lämnas ock
så för moderniseringsplaner, där bl a nämnes atomubåtar med Polaris, 
tre per år, överljudsplanet B 58, styrkors utrustning med robotarna 
Atlas, Titan , Minuteman ( 1963 ), Round Dog och Mace samt tre 
moderna hangarfartyg. Dale hävdar i en sammanfattning att totalt 
sett USA :s styrka i dag är klart överlägsen ryssarnas. Slu tligen be
svaras vissa frågor varibland kan nämnas frågan om USA ir berett 
att möta begr;insade krig. Den besvaras med att landets förmåga är 
tillräcklig för alla eventualiteter och så uppräknas vissa styrkor: 14 
armeclivisioner, 4 flottor med 23 hangarfartyg, 237 j agar e, 115 ubåtar 
etc, 34 taktiska wings etc. Den hurtfriska tonen skär sig ganska skarpt 
lllot Taylors varnande trumpetstötar. 

Om man ser på behandlingen av försvarsbudgeten för budgetåret 
1961, märker man ingen markant omsvängning, i var j e fall betydligt 
111indre än i Storbritannien. Karakteristiskt är de ändringar, som före
slagits av försvarsutskottet under ordförandeskap av George Mahon. 
Denna komm itte föres lår vissa ökningar och dessa gäller bl a SAC :s 
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beredskap, Convair F-106 jaktplan i stället för Bomare n 
• • • • o , • lOtar 

Mmuteman och Polans, rymclproJekt, ant!Ubatsmateri el sa1 11 1 
~a 

transportmaterieL Bortsett från de två sistnämnda objekten inn Utt. 

ökningen knappast någon förbättring av resurserna för att n öt ebar 

gränsade krig. Taylor och hans meningsfräneler torde knapp. s t~ be. 
belåtna. ara 

Bilelen av USA :s st rategiska handlings lin jer för 1960-ta let bör· 

ter sig så att ta lrika och talföra kritiker yrka på en revich -i
1 

o- Jan 

hitti11 s fö lj da strategiska doktriner mot en mera fl exibel strat< ~-i\' av 

tlken har hitti11s haft föga inverkan på budgetbehand ling och 
11 1

'-lt-

f .. 1 1 · - o .. • e c els
o re e nmg, men 1ragan a r om mte de nya icleerna så sm · nino-

kon_lrner a tt slå igenom även där ti ll båtnad för västmaktern; 'i to~~;: 
m1b tarpoltt1ska sttuatTOn . 

7. Världen utan/@r Europa och NATO. 

A nth ony Eden säger i sina memoarer, att det in te kan vara t il iyllest 

med en regiOnalt begränsad försvarsorganisation i ett ka11 t k "' 50 
.. 1 b 1 h l11 
ar g o_ a t . En koncentration av det strategiska intresset till ,. u ropas 

och NATO :s problem ger ett fe laktigt perspektiv åt värl<1 bild en. 

Buchan l1ar också f ramhå llit som en väsentlig brist inom N A ro. att 

man _mte utformat en gemensam g lobal politik. På längre sikl ä r det 

n~ml!gen tankbart att trots allt de nu så brännande försvarsproblemen 

for vastmakterna kommer att överskuggas av andra än större 1 ·oblem. 

l detta sammanhang s ka ll sådana utomordentligt a ll varliga frågor 

som varleJens be fo lkningsökning och försörjningsprob lemen 1 c för

bigås och koncentrati on göras till att med nåo-ra ord beröra v i ~ ·1 mi li-
.. . . b 

tarpolttt ska kraft linjer och strävand en . 

Tidigare har omn~imnts Sovj ets uppenbara syfte att bl i r Jlitiskt 

och ekonomiskt ledande för unclerutvecklade länder. En intens·; verk

samhet utvecklas för att unelergräva kolonialmakters och f i kolo

nialmakters stä llni ng i Asien och Afrika och ()"enom att nw r' buller 

och h_ot il a ti ll Kubas och Kongos hjälp i juni~juli 1960 har Sovjet 

utstrackt denna verksamhet på a llvar även till Afrika och cl eP västra 

hemisfären. Bi t för bit naggas västmakternas prestige och gr· 1cl wiH 

l kanten , och det r esulterar successivt i högst ree ll a materiell nack· 

cl:lar. Det kan tänkas, att Sov j et avs iktligt bullrar kring motsätt

mngarna mot NATO för att avleda uppmärksamheten f rån dn ideo· 

logiska offensiven i periferien. Psykologiskt finnes där en ~ u·c!eleS 
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1
sam j orclmån, efte rsom nästan Överallt nationella rörelser är 

gynt de 1110t någon kolonialmakt eller f el sådan - el v s västmakt . 

nkt: eket har speku lerats i hur relationerna mellan Sov jet och Kina 
:rv~y 11 D l .. 1 f . . . ..1 t 
_ il komma att utvec <as . et 1ar va unntts opt1m1ster, som ra -:na 

skad att en konf likt mellan Sovjet och K ina måste komma, varige

J1le 
1 

trycket på andra fronten skulle lättas. Den optimismen torde på 
110~t sikt knappast vara be rättigad. Men otv ivel aktigt fö ref inns me ll an 

~01v ·et och Kina en hel del motsättningar både bet räffande id eologien 

0~1 J den praktiska poli tiken. Krustjovs avspätmingspolitik har t ex 

helt unclerka~ts av Mao T se ~ung. och en ratt s~-:arp. debatt knng 

detta tema forekom 1 pressen 1 JUlll- JUh 1960. l'-.rustjovs pohttska 

helomvändning i samband med toppmötet i Paris torde väl delvis ha 

berott på påtryckningar från Kina. Denn a sto rma kt med sma nara 

700 miljoner invånare är ingalund a längre någon satellit ti ll Moskva 

utan framträder på många sätt mera som en konkurrent. K ina har 

visserligen mist en del goocl wi ll genom sina bryska aktioner mot 

Tibet och Indien, men har sannolikt vunnit mer i prestige än Sovjet 

genom de allvarliga pol itiska bakslagen för USA genom U 2-a ffären, 

Paris-mötet och Eisenhowers östasiatiska resa. Starka krafter i J apan 

verka fö r upprättande av mera norma la förbindelser med Kina , och 

"underutvecklade" hinder i Asien och Afrika börja grav itera mot 

Kina i stäl let för Sovjet för att cbr söka stöd och hj älp, politiskt och 

ekonomiskt. Men den utvecklingen kan i va rje fa ll inte betraktas som 

någon framgång för västmakterna. Deras prestige sjunker ocl' i sam

ma mån ökas Pekings utmanande självmedvetenhet. 

I de områden, det här rör sig om, kan varken ideologisk eller mili

tärpolitisk svaghet upphj älpas med kärnvapenstrategi. Det kr~ivs fö r 

1960-talet att v~i s t skaffar sig andra brickor att spela med, om inte 

dess vacklande stä11ning skall resu ltera i att väst blir helt utmanöv

rerad. 

Uneler åren 1959 och 1960 har också å tskilligt bekymmersamt in

träffat inom området Afrika och Främre Orienten. Genom vålelsamma 

nationali stiska rörelser ha r ett fl ertal f el kolonier eller andra bero

ende områden gjort sig fria och blivit oberoende stater. H ela elen 

afrikanska kontinenten skakas av den politi ska oron från det alge ri ska 

kriget i norr, över de blodiga och kaotiska förhå llandena i Kongo till 

de spända fö rh ållandena i Sycla f rika. I dessa områden är västmak

terna i egenskap av f el kolonialmakter belastad e med ett svårt hancli-
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kapp och i vissa fall direkt hatade . Det är utomord entligt vårt 
sia om hur iä~et här kommer att utvecl~ l as. ~/[er~ det ät· kh att ~~t 
kaot1ska Ullstandet ar sardeles tacknamligt for Sovjet och l\ na s t 
då lätt kan få gehör för kommunistiska revolutioniira ideer ~ [;Ji t~111 

politiskt är dessa omritclen med vissa unelantag svaga eller ol ·s tij 111 ~r
Till undantagen torde kunna räkn as Turkiet och Sydafrika s:·nlt 111öa. 
!igen antagonisterna I srael och Förenade Arabrepubliken. Övri;
fria state r kan man r~ikna med att clet success ivt framtriick r krav ö~ 

·· 11 l · 11 · l l f V ·f o 1 ' ]la att uppsta a o c 1 utrusta nation e a st n c s ;:ra ter. a n r an 11.il p lll ed 
sådan utrustning skall erhållas. blir då ett besvärligt poli t 'kt pro. 
b lem. Om västmakterna inte vi Il bistå med vapen, föreli g).: ' T all tid 
ri sk för att sådana hlmnas fdn annat håll Kiinsliga polit i, a lägen 
i sambandmed sådana problem har uppstått i anknytn ing t' l T unis 
Guinea och Israel. Några synpun kter på dessa förhålland en n fram ~ 
lagts om Af rika i majnumret av denna tidskrift. 

Att elen oroliga F rämre Orienten och det jäsande A fri ka kommer 
att förorsaka många bekymmer fö r viistmakterna uneler l '60-lalet 
förefaller san nolikt. Likaså synes det ganska kl art a tt de pro] H, m. som 
uppstå där, inte lösas med kiirnvapen. Snarare torde cl c\ ;11ånga 
gånge r kunna bli fråga om insättning av konventionella st} kor iör 
att skyelda västmaktsintressen och rädda v it befo lkning i li kh et med 
vad som t ex blev aktuellt fö r Belg ien och F N efter Kongos frigörelse. 

8. Bakgrwnd ti1! svens/w försvarsproblem under 1960-talcl 

I det föregående har i a llra stö rsta korth et relaterats S) 1mnkter 
som av olika milihirpoliti ska skribenter hävdas beträffanek vii rids
läget under det närmaste decenniet. Givetvis måste el en värl clstJ(Jiitiska 
situationen påverka även ett neutralt land som Sverige. H ir skall 
göras ett försök att sammanstä ll a några punkter, som syn a- a v be
tydelse även för utformningen av vårt försvar. 

l. Den oförsonliga kampen mellan den kommunistiska ch den 
fri a vädden fortgå r och skärpes. Den är som " kallt krig" k< tcentre· 
rad till det ideologiska, ekonomi ska och tekniska området, ncn med 
det militära hotet i bakgrunden. Läget är ungefär som. i lnvells 
"År 1984" där det sammanfattas i o rden "fred är krig" . l denna 
kamp finn es ingen neutralitet . 

2. l avsaknad a v verklig po litisk avspänning bestå r terror!. dansen· 
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en fram sta paradoxalt nog närmast som en ga ranti mot 
·"te-vapn . 

\ a tala knget. 
det to · ' l ··· · B t t av östs V -vapen mot amenkanska hemland ec mec tOI , 

3. b~il~ allt mindre sannolikt a tt V-vapen ti llgripas~ i varje fall 
att det (USA ) . Detta innebiir samtid igt att riskerna for begransade 
v vast .. . A ··l· a ·on er utan anvandnmg av n -vapen o ,as. 
trtr reSSI 

a,, Allt större tveksamhet börjar råcla beträffande värdet ~v "tak-
.~- " A-vapen. Däremot framträ der ett angeiiiget behov av f~rstarlz

tJ~ka h förbättri 11 g av dc lw nvcntionc//a stridshaftcrna bade f?r 
111119 o c · · 1 · ·f o l For "sl·ö lcl" och för snabba mgnpanc en 1 pen era omrac en. -Europas ' , . 11 · ]··va1·st år betveleisen av ett starkt och modernt konvent10ne t Svenge ' c ' 

försvar. 
5. Sovjets och Kinas politi ska att ityd börjar a.Htmer få karak-_ 

.. . v utmanand e självmedvetenhet. Framstotar goras mom allt fle1 ta ten a .. f. l .. l . D tt · 01111·ao elen och med allt ston·e l'"eogra 1s' utstrac m mg. e a mtresse c o . .. .. . .. _ 
jämte elen allmänna oron i Asien ooch Afn ka mecl_for_ ol~~de nosker fm 
konfliktsituationer 1 penfera omraclen. D etta stalle1 k1av pa snabbt 
rö rl iga konventionell a stridskrafter. 

6. Befintligheten av A- och V -vapen minskar tillför~ikten ', ill 
fasta baser. A llt tydligare framträder havet på rör li g basenng. Detta 
innebär bl a ökade uppgifter för marina stridskrafter. 

7. Det blir för väst uneler 1960-talet av livsviktig betydelse att 
vidmakthålla och stärka fo lkens försvarsvilja, som måste omfatta icke 
blott det mil itära utan även de ideo logiska , ekonomiska och politiska 
områdena. 

Detta gä ller i lika delar än högre grad för ett neutralt land som 
Sverige . 
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Synpun kter och synkrav på en synlig ljusbild. 

Av kapten PAUL SWAHN 

l. I en nyligen av docent Eve Malmqvist avslutad undersökning 

skolradio- och TV -programmens ändamålsenlighet jämfört med 
0111 l · · l l f l · 1·· d · rmal klassun e erv1 snmg 1ar c et ram .;-om mit, att ararens u n ervJS-

110 
0

. fastnat bäst hos eleverna för stund en men att und erv isningen 
n!11D . . • 
"en om TV (bilder ) vant den mest bestaende. 
b ungdomen av idag uppfostras till över vägand e del att lära genom 

bi lder. Alla spännande klassiska ~iventyrs- och indianroman er fö re

kommer nu i serietidningar. Även de äldre ä r roade av bilder. stu

derar man vad resenärerna på Stockh olms spårvägar läser i afton

tidningarna f inner man att öv ervägand e delen bö rj ar med serierna. 

Vilka serier ä r då populä rast? Det syns som om Krickelin , Carl, 

Kalle Anka m fl liknande intresse rar mest. Va dör ? J a sannolikt fö r 

att de är enllla som b il der bet raktat och har liten te.xtmassa. 

Eftersom bilden används så mycket i dagens civila samhä ll e är det 

nödvändigt att även vi militäret· fö ljer med i utvecklingen. Det gä ller 

att presentera bra bilder vid unel ervisningen i våra skolor, på våra 

kurser och vid föreläsningar. 
2. Varför vi i det fö ljande drar fram krav och synpunkter på 

en ljusbild beror på att de som kommer upp på MS/ Bilcldetalj har 

de mest skilda uppfattningar om hur en bild ska se ut för att för

stärka och belysa vissa synpunkter i respektive föredrag ell er fö re

läsning. Deras förs lag är i regel fu llklottrade med f igurer och siffror. 

Det verkar ibland som om man skulle behöva tusen ord för att för

klara vad bi lelen föreställer i stä llet för tvärtom. Glasbild skall det 

v~ra - allt skall vara med på bilden - helst i fä rg. Senast dagen 
darpå skall bi Iden va ra klar. 

Vi talar då om för dem att siff ror m m m ed de önskemål som 

frarnförs inte kommer att synas för publiken. D et gör ingenting säger 

Vederbörande. H uvudsaken att j ag som föreläsare ser och får så att 

saga stöd för minnet. Vi anser det ohövligt mot publiken att visa 

suddiga och röriga bilder. Föredraget för lorar visst intresse för åhö

;aren, som i ställ et föt- att lyssna koncentrerar sig på att försöka att 
Yda bilderna eller läsa blldtexten. 

36 
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Bild 

En bild s!w/1 tala för sig själv. 

Med anledning a v vad nu fram fört s kommer vi att lämna n;t ~ra rikt

linj er hur original till ett diapositiv (glasbilcl ) bö r ti llverkas för att 
rep resentera en fu llgod b ild. 

3. På en ljusb ild stä ll s speciell a krav i fråga om tyclliglH , enkel

het och Överskåd lighet . Bestämda r eg ler kan an•,.cs endast , lr vissa 
. b 

btlclunclerl ag. Förståelse fö r ljusb ilelens egenart är därför n lviind ig 

för att erh å ll a en bra bild. En bild , som är lämplig som illu- ration i 

en trycksak, är oftast ohimp lig at t d irekt göra en lju sbi ld a \ Texten 

med dess hänv isn inga r t ill olika deta lj er passar utm.ärkt, då n m själv 

kan vä lj a avstånd och tid till betraktandet. Tänk på att en ljusbild 

v isas under samma tid för all a. Fö1· dem som inte hunnit f, J ja med 

i virrvarret av streck och linj er är bilelen v~i rcl e l ös . Man bi därför 

preparera sina bilder med hänsyn härti ll. 

4. Vad ska ll man då ha för fordr ingar på en bra lj ushi l<•' 
En bra lju sbild ska ll omfatta endast en ta11k e. Den ska ll ha ett 

klart och bestämt innehåll. - Den skall klart utvi sa t ex dr detalj. 

födopp eller Översikt, som instruktören behandlar just då Bilden 
får inte innehålla mer. 
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Bild 2 

Den skall vara in st rukti v och ge rätt int ryck. 
Den skall vara aktuell och inte innehå ll a några förå lclracle uppgifte r. 

Den ska ll va ra vä l eli sponerad och ha ett snyggt utförande. 
Den skall helst inte ha någon text el ler i va rj e fa ll så kort som 

möjligt, men denna ska ll vara stt tyd lig att en pe rson med "normal 

syn" skall ku nna hisa elen iiven f rån bakersta biinken i förebsnings
salen. 

Bil den skall förtyd liga elen muntliga framstä llningen - och inte 
tvärt om. 

.. Den skall göra det b ttare fö r auditoriet att förstå - och gö ra det 
lattare för föreläsa ren att förklara . 

_B ilderna ell er ritningarna , som skall anviinclas till original måste 

da r_för för enk las så långt det går med bibeh å ll ande av det väsentliga. 

Ovtdkommancle linj er ell er deta lj er måste uteslutas . Komplicerade 

blider bör som rege l ersättas med två eller fl era enklare. 

. Det måste påpekas, att då en föreläsare bedömer sitt bi ldmateriel 

~ avseende på lättfatt lighet, måste han tänka på, att den som sjä lv 

~:tadkommit eller valt ut en bild all tid har lättare att först å inne-
allet i elen än vilken annan människa som. helst. 
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Bild 3 

Det är tröttande att titta på samma bild och intresset sl ppnar 
Bilderna får därfö r ej täcka fö r stora om råden av föredrag\ l. Om
byte av bilder stimulerar. 

Föredragshållaren måste räkna med att ibland visa sin;' bilder 
under projektionsförhå llanden, som ej är idealiska. Han m"tste ta 
hänsyn härtill , då han gör i ordning sina bilder . 

Det måste framhållas, att ljusbilelen under inga förh ållanl en blir 
bättre än originalet och att stor omsorg krävs även vid re] , aduce
ringen för att åstad komma en lika bra bild som originalet. 

Det f inns alltså alla skäl att ägna det största intresse i' t bi ld
material et. 

S. V i :övergår nu till att tala om mått :som måste uppf; lias på 
originalet för att den färdiga glasbilden efter projicering skal l kunna 
synas tydligt och bra. 

I permanenta före läsningslokaler brukar dukens sida välj a., så att 
den utgör 1/6 av lokalens längd. De som sitter på bakre b;ir lo·aden 
ser alltså bilelen på ett avstånd, som är sex gånger bildens bn Id, oJl'l 
bilden fyller hela duken. Detta innebär, att varje original till ljus· 
bildmåste vara fu ll t läsligt på ett avstånd, som är 6 ggr bilelens hingsta 
sida. För att utnyttja bil dens största möjliga format skall ori~.inalets 
proportioner va ra 2 ti ll 3, eftersom fi lmrutan är 24 X 36 mm 1 å glas· 

RITN INGSFORMAT 30X20cm 

konturer och kurvor: 

l mm 2,5mm 

LI NJEGROVLEK måttlinjer och streckningar: 

ca 0,5 mm 

BOKSTAVER O. 

SIFF ROR 

ABCO abcd 

Smm 

ABCD abcd 
10 mm 

Bild 4 

bilder av det vanliaa 5 X S cm formatet. 
Formatet 20 X 30° cm el v s nästan A4-formatet i'tr därför en lämp

lig storlek för original ti ll en ljusbild. Arbetar man på större fo rmat, 
i varj e fall stö rre än A3, blir originalet besv;irligare att repr oducera. 
Man frestas då ti ll att göra fl era detaljer, för sma la lmJ er och 
kanske för små bokstäver eller siff ror. 

Ritningar skall helst utföras i tusch. 
Om ett original utföres i fo rmatet 20 X 30 cm skall man hålla 

nedanstående mått : 
Grovleken på konturer och kurvor bör vara 1-2,S mm 
Måttlinj er och streckningar c :a O,S mm 
,Höjden på bokstäver och siff ror S-10 mm.... o 

Strecktj ockleken på bokstäver bör vara 1/ 10 av hoJclen. Avstat~clen 
mellan parallella linj er mot vit bakgrund måste på grund av bland
ningsfenomen i ögat vara minst 0,8 mm. 

Exempel se bild 4. 
Kan man fö lj a dessa anvisningar, har man en säker garanti för 

att ingen text blir fö r liten eller att några streck försvinner. 
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6. Ibland kan man av tidsnöd vara tvingad att snabbt . . 
· · 1 11 '1 '1 tr ett ongma . 1v. an kan då använda sig av skrivm.as!tinstext ( 1 a1ll 

kan begränsa sig ti ll formatet högst 12 X 18 cm och för ö.v r ~.:1 111an 
fyller dessa krav - - - rena typer - - - bra färo·ban d " Upp. 

och för_a tt n å största möjliga svä rta, lägge r ett fe l vän~ karh< l p~---: 
mot baks1clan - - - och anvancle r ett vanliot skr ivmasi·1·1 Pe1 

• b ' ' Pall 
kan man n a ett bra resultat. ·Per 

7. För at t underl ätta a rbetet vid r eproduce rin o·en bör m · . 11 . 
t "]] ""j . . . . . . .. b . • ll d lid 

1 se att en va tllltag en fn mangmal tmns omkrmg· ntni n o- 11 ( . 
. l ) . " 01") 

gma et , vdket format man än anv~ind e r. I allm änh et bör 111 ; 1 1 : 
1 "l· . . . . . . oc 'sa 

une Vl ,a va11_e f_orm av mr.amnmg med !m J er och dylikt, vilk , v;'\ li ar 
extra besva1 v 1d fotogratenngen . V 1d proJ ektionen får lj ·] ·1 1 ·· d " ·· · · ' Jicen 
an a en m ork m r am n mg. 

8 . Yill m~n göra ~n ljusbild av en lwnstru/;:tionsritning ka denna 

~llma~h-et mte anva1:das __ 1 sm helhet som orig ina l. Sek tiu ~ li njer, 
mattlmJ el och dyhkt a r for tunna, medan oTövre lin1·er j], 1 1 ··. ·n .. . . b n( a, 
t1 r ack bga. I)etalJ er ur sådan ritning kan dock mycket väl a v~inclas 
under fo rutsattnmg att de ~i r tillräck ligt tydliaa och ritad e m er lLISc! 
J fr bild 3. "' l. 

__ Vi ll ma1; u11dersöka hur stor del av en ritn ing man kan .t med 

forfares sa har. Man tar reda på v ilket största avstånd m; 1 utan 

svål-igheto kan __ läsa den minsta texten och se de tunnaste linj erna. 

Detta ma tt bor motsva ra avståndet ti ll bakre bänken i en 10 rmal 

f~re läosnin gs:al. Seclan _dividerar man med 6. D et erh å llna ta lt utgör 

da mattet pa elen an vandbara bild ens längsta s ida. Kortsi d; 1 skall 
sedan va ra 2/ 3 av den längsta. 

. 9. ~lur mycket bokstäve r och siffro r kan man ta med p i'1 tt ori
gmal for at t det ska ll bli en bra lju sbild ? 

_Först bör man st räva efter att i möjligaste mån minska JH text· 

mangelen med hjälp av lämpliga förkortningar. En generell re el för 

en bdcl med enbart text bö r vara, att textmängelen omfattar , ·a 350 
tecken i en tydlig d isponering p å y tan. 

.. 10 .. S ka ll tab ell med många siff ror presente ras, ~ir (h ofta 

l ~mp lt.gt att fö rst vi sa en bild av h ela tabellen, där UJ pstiill· 

mngsto rm en framgå r och dä r rubrik en i tabe llhu vudet kan Jäsas. 

Därefte r v isas u tsni tt ur tabe ll en j lämpligt anta l bilder e fter· 

hand som de o lika viirclena behandlas . De vä rden som , Ila ren 

speciell t vill uppehå ll a s ig vid, kan markeras på ' ett ell · an· 
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""tt t ex med pi lar, genom inringning ell er med krafti-

na\ s:til. .. . . - .· . 
ga t Att frarnstalla en btld n egat1v el v s texten elle1 11tmngen 

11· ... der vit m ot svart bott en kan ha sina förde lar. Den är be-
pm t! a o d bl". d el 
1 ·a·are att se på jämfört med el en svarta texten pa en an an e 

]laghb, ]<arunclen . I en bildsvit, där omväxlande fotografier och enk la 
1ta a " ·· ·· · b"lcl b l 

v ]' teckningar eller texter for ekommer, ar en n egativ 1 a so ut 
strec' .. . f o fl! 

f
öredra, anna rs kommer de blandande bliderna att ramsta 1 

att . - . . 
!·del för mtrycket av totograherna . 

na~'essutom kan man i vissa fall snabbare få f ram en sådan bi ld_ ge

att man montera r negativet direkt - - - man hoppar over 
nom · "11 · · b" lcl aativets omvändnmg tl pos1t1v 1 . 
neEn negativ bild få r dock inte inneh ålla för tunna linj er enä r dessa 

framträder sämre än på en positiv bild. . · 
12. Man kan ibland se slentnanmasstgt g jorda bilder efter rit-

·1aar tabeller ell er d ial!ram där texte rna fö rekommer såväl tvä rs 
nu 0 , · · <.J ' 

som diagonalt. F ör att kunna läsa dessa bilder måste åskådaren inta 

nästan akrobatiska sbll ningar. 
På en ljusbild måste självfallet a ll text skri vas vågrätt. 
13. Vi övergå r ti ll framställning av ljusbild er f rån fotografier. 

'Många gånger nöj er sig beställaren med att ta första bästa bild, 

som han kommer öve r med resultat att bilelen blir suddig och oskarp. 

Istället bör man försöka få fram det ursprungliga negativet och an

vända det vid framställningen av g lasbilden. 
Man måste komma ihåg, att lju sbi lden aldrig blir bättre itn det 

original som använd s, och för varj e gång en bild måste rep roduceras 

mister den mer ell er mindre av sin ursprungliga kvalite. 
Om fotografiet på något sätt skall prepareras t ex någon text läggas 

in eller någon detalj retuscheras, kan detta i a llmänhet inte gö ras 

direkt på negativet. Man är då beroende a v att få fram en bt·a kopia, 

som bearbetas för att sedan användas som o rig inal för ljusbilden . 

14. Har man ett foto med 111ånga detaljer, och man är tveksam 

orn de skall framträda tydligt, kan man göra p å samma sätt som när 

rnan bedömde tydligheten hos en ritning. Man mäter längsta avståndet 

från ögat på vilket man tydligt kan urskilja detalj erna. Dividera r detta 

avstånd med 6 och får måttet på bilden s största ut sträckn ing. J fr 

bild 3. Därefter beskär man fo tot på lämpligt sätt. 

Vill man poängtera någon viss detalj kan man måla f' å en pil, bok-



538 

Bild s 

sta vsbeteckning ell er numm er, som måste framstå i god kont 
1
st mot 

bi lelen i övrigt. 

.. Sl~al~ man ha med någon text så ska ll denna va ra vit på tt svart 

fa lt 1 ltkhet med svensk fo ttext på utbndska film er. 

l'vian skall dock vara försikt ig med sådana " insatser" så ;: ·t dessa 

inte bli r för påtr iingande ell er helt dominerar bilden. 

15. E tt vanligt sätt för att visa någon apparat eller fö m ,;'11. där 

0~11gnrnmgen är störande eller ovidkommande, är att skära j, 1rt om

g tvnmgen ~ch se~l an montera fotot på någon lämplig bak gr m d. 

16. I manga fall kan det vara både pedagogiskt och psyk >logiskt 

motiverat att anvanda färgbilder t ex för att visa märlmin a av ·t mmu· 

nition med oli ka fä rger, vid genomgång av trafikmärken~s t seende 
mm. , 

Beträffande und erlag fö r färgbi lder gäller i stor t sett samm:1 grun

d~r, som för svart-vitt. Man bör dock om möjligt använda klara 
farger med god kontrast. 
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·äffancle den tekniska fram ställningen av färgbilder, kräver 

J3etlbetydligt längre tid. Man får som regel r ii kna med 4- 5 dagar. 

dessavarande tid för svart-vitt är 1- 2 daga!'. · 

Mot; on1!1cl av ut rymm essk;i l kan MS/ foto för närva rand e icke kon 

. pa -G at framställ a hrgbilder i samma utsträckning som svart-vita 
nnueJ "' 

bil~ ~~~ånga fall. där man g~i rna vi ll använda sig av fä rg för att göra 

bild tydliga re och detta in te gå r, kan man åtskilja yto rn a med hj älp 

eiVl streckninga r i olika maner ell er dra kurvor heldragna, streckade, 
a l . 

nktstreckac e o s v 1 svart. 
pul 7. Det snabbaste sättet att få fram en lju sbild är att göra den 

hel t och hållet sjä lv. P å ett skydelsglas överdraget med ::.:apo nlach kan 

man utan svårigh et ri ta m ed tusch . Man frestas in te hell er a tt för

söka få med för mycket på bilden . Man kan närma sig id ealet för en 

ljusbild - E n l j usb ilcl - :anke. . ... . , 
18. Vi ha nu talat om v1l ka krav som eriordras tor att fa fram 

en bra lj usbild. Vi ska också tala n~tgo t om fram ställning av bi ldserier. 

Seda1~ 1947 har lVI S bilddetalj framstä ll t c :a 500 bildband och bild

serier. Många av dessa ;ir nu födt ldrade eller nerslitna och bör er

sättas. Vi på bilddetaljen har inte resurse r att inom alla ämnen följa 

upp vad som är aktuellt. Impulsern a måste komma från utbildnings

anstalterna och fö rbanden, som talar om när ett bildband eller en 

serie är omodern. På senare år har bildserierna i stort sett s lagit ut 

bildbanden på grund a v att bilderna i en serie kan varieras av före

läsaren och om en bi ld blir inaktuell kan den lätt bytas ut. P å bild

detaljen gör vi numera uteslu tande bildseri er. Hur en bildserie kom

mer till framgår nedan. 

Vid all framstii ll ning av bildseri er fordras en teknisk rådgivare 

( T R) , som utses a v beställaren. TR :s uppgift är att se ti ll att bild

serien blir ur saksynpunkt teknisk rikt ig. 

Som först a åtgärd bör dessa fr ågor besvaras av TR. 

Vilka kategorier ska se bildserien ? 

Målsättning? 

Finns li knande förut ? 

, Sedan samlar TR material och gör utkast ti ll bilder och textb ilaga, 

Pa U1anuskrip tpapper , som bi lddetalj en ti llhandahåller. 

d Dtkastet bör granskas av beställande myndighet innan TR lämna r 

et till Bilddetalj en. 
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På Bilclcl eta ljen utarbetas seelan layout för va rj e bil d i sant åd 
11 TR, innan origina len ut fö res. De färdiga bi lderna g ranskas ~ ·dan led 

beställande myndighet genom TR :s förso rg. av 
Bilderna ändras eller godkännas. 
Samtidigt faststä ll es en cl istributionsli sta. 
B ilclcleta ljen utför ändringarn a. 
När hela materi a let är slutgiltigt godkänt lämnas bilderna il! :'IIS; 

Fotodetal j. 
Textb il agan utskrives för tryckning. 
E fter fotografer ing, kopieri ng och monteri ng kommer bil d. ·na till. 

baka till bilddetaljen och textbi lagan från tryckeriet. 
Från bilddetalj en distribueras seelan de färdiga bildserier t en ligt 

fastställd li sta ti ll F lottans resp KA :s utbildningsanstalter. 
Samtidigt införes meclclelanclen om el en nya bi ldserien pit LJanste

mecldelancle T S D . 
19. Vi har nu lagt fram några synpunkter på framstill'l ing av 

bilder. D et r~icker ju inte med det. B ilder skall visas fö r puhl1 också. 
Här komm er några påpekanelen i samband med visningen . 

D en som b ~1 r ansvaret för iordn ingsstä ll anclet av lokal och ' snmgs
apparatur kan vara någon som hör ti ll lokalen . Denn e har t t ck inte 
ansvaret för hur fö redraget framföres ell er hur bilde rna vi ;ts . Det 
blir ti ll syvene och sist före läsaren, som gö1· klokt i att före ·örcbs
ningen kontrollera att a ll t kommer att fungera. 
Det kan gö ras efter fö ljand e schema: 

Kontrollera bilderna. 
Damma av dem. 
Ligge1· de i r ä t t ordning? 
Kontro llera märkningen. 
Instrue1·a a ppa ratskötaren. 
P lacera apparaten på rätt avstånd f rån du ken. 
Stä ll in skärpan. 
Regl era l j u set i lokalen. 
Kontro llera signalanordningen mellan föreläsaren och ; Jlparat· 

skötaren. 
Tag fram pekpinnen. 
Tag reda på var man tänder och släcker ljuset i lokalt 1. 

Finns tillräckligt och avskärmat ljus för manuskri ptet 
.f\r sittp latserna lämpligt ordnade i fö rh ållande ti ll cl L11 en ? 
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zo. 

Lämpa rösten ef ter lokalen. 
s lut ligen några a llmänna råd till fö redragshå llare med ljus-

bilder. Låt bilderna utgöra en organi sk del av f~reclraget. 
Visa inte bilderna som någon slags eftenatt. 
Visa varje bi ld enelast så länge som 111 talar om den. 
Den t id som bilden visas därutöver är av ondo . o • . 

Bildmaterialet måste så att säga täcka föredraget sa Iange detta 
illust reras med bi lder . . . 

Modern bildvisningsapparatur medger, att bilderna v1sas t upp-
lyst lokal eller med cbmpacl belysning. . 

Det får inte vara kolmörkt i lokalen. Då somnar publiken. 
Kom inte med ursäkter att bildmaterialet är dåligt. 
Se i stället till att det är bra. 

KALL A : Bättre Lju sbilder, In g. G. Anvin. 
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Personalplanering arbetsanalyser 

Av kapten UL F 

I öR anvi snmgar rörande långsiktsp lanering inom kri smakt 
a ~1ges hlancl a1:nat att I_ångsticlsplaner bör utarbetas för l i gsorg~~ 
n1 sat10n, maten elanska fi n m g, pcrsonalorgamsat iOn och f re lsorgani
sation. Beträ ff ande persona !planerna anges v idare, att som lll clerJa 
fö r bedömande rörande mö jl igheterna att r ekrytera person a ti ll f ör~ 
svaret samt kva litetskraven och utbil dningsbehoven m m tvses en 
prognos rörande lande ts tillgängliga pe rsonella resurser arbetas. 
P ersonalplanerna bör en ligt dessa anvisninga r redovisa bt 10vet av 
fast anställd och värnplil\:t ig persona l av a ll a kategor ier , tmt den 
uppgiftsfö rdelning mellan dessa kategorier , som bedömes e bästa 
resul tatet i f ramtiden . 

I juni 1958 påtalade CVB och M PI i en gemensam sk r else till 
ÖB att tilldelning av värnpliktiga till för svarsgrenar och uppslag 
icke kan ske enbar t med utgångspunkt f rån dessas kvantitat i, t behov. 
E tt allt större hiinsynstagancle erfordras t ill dc kv alitativa L .t v, som 
tjänsten i olika befattninga r stäl ler på de värnpliktigas fy <- d~a och 
mental a egenskaper och icke minst på deras civil a förkun sk:1per. Ge
nom att den tekn iska utvecklingen av krigsmal-.::ten drivits a t längre 
och behovet av teknisk personal redan är långt större än t !Jgången 
på värnpliktiga med sådan utbi ldn ing (s~irski l t gäller detta land de 
inskrivna 18-åringarn a ), föreligger såvä l vid urvals- och för· !d nings· 
arbetet vid inskrivningen och efter fö rsta inryckning som " 'el krigs· 
p laceringsarbetet seel an fl era år avsevärda avvägnin gsprobt, 111. 

För närvarande sker fördelningsarbetet vid inskriv n ingen och in
ryckningen i stor utsträckning med ledning av allmänt hålh ,t kvah
fikat ionskrav, som för enstaka eller grupper av befattn ing::- ställts 
r elativt detaljerade men som i gengäld ofta blivit subj ekt ivt färgade 
och utan tanke på om de verkligen kan uppfyllas. Hänsyn h ~'·· i regel 
icke tagits till hur ett uppfyllande av kraven på verkar ti ll< Iningen 
till andra försva rsgrenar e1l er truppslag. En tydlig tenelens till succes· 
siv höjning av kraven har också kunnat förmärkas för att f 1 "basta 
biten av kakan" i konkurrensen. För att kunna verkställa t n riklig 
fördelning måste inskrivningsmyndigh eterna därför först ge~ klarare 
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. och seelan bibringas ingående detaljkunskaper om de olik~ 
direktiV . . a Det förstnämnda förut sätter såv äl spcctftccrade hvalt-t11i1ga111 c . · . l- · befat. l k. fö r oli ka tj änster och befattnmgar som att dessa d av 

. tW 11S ?aV o . J ]' f ' ] - t' . fika ts eft er tillgången pa personal med ang1vna ;:va 1 1 ,a IOnet. · Mlpassa · · 1· 1 b · tt · · h3 1 ' , • lltiv ana h s på bred basis av vad de o 1 ;:a e ta nmgarna N~aon oo; e J . . . . f". . 1 '"' ·na befa ttningshavare har emellerttdlCke genom 01ts mom ." er av 51 . . . . l ]; lav ]-t E n sådan analys skall utmynna 1 fysi ska och menta a · sma' en. .. '11 kPg o • 1eJ1avaren av befattnin oen i fr åga samt klarlagga Vt ;:a · ·av pa J\11 . .b .• .. ~1 ]ifikationer betr~iifancl e utbdclmng a.ch yrke som et t01 ch a~.. . .. 
kV~örst sedan sådana analyser genomforts ~~h - ~med ti ilb01 hg l:an-

rn till tillgången - kngsorgantsatJOnens k1av pa anta l~t m~_n _ 1 _el_~ 
S) b f ttningarna fast stallts, forel! gger tdl rackhgt uneleJ lag t ot f01 ]t]·a e a o .. .. • • 0 

' . av de värnp liktiga. H ärigenom skapas ocksa forut sattnmga t deltung .. ·1· 1 tt · 1- · te ·a ... tt fullstäncliot bedömand e dels av moJ 1g 1eterna a 1e ,1 y r 
fm e 1 t'll ]-1-1· as~11 aJ-ten dels av kvalitetskrav och utbildningsbehov persona t . ' b ' ' . 

· relation till landets res u rse1. . . .. . 1 
A 1 ser av k rio·smaktens befattn ingar och 1 anslu tnmg darhll ut-na Y b .. 1 h t t fo rmade kvali f ikationsk rav har ägnats stor uppmar ;:sam e u om-

lands. De flesta N A TO-länderna t ex N or ge ~ch J?anmark har sam
manställda uppslags verk för krigsmaktens betattnmgar eft er amen
kansid mönster "Military Occupational Specialities" , arbetsbesknv-
ningar grundade på ingående arbetsanalyse t:: . 

I skrivelse elen 5 december 1958 föres log OB hos K ungl. MaJ _:.t ut
redning om vissa för krigsmakten gemensamma personalfrå~~r. •:)ver
befälhavaren anförde bland annat att den fortgående allmanna tek
niska utvecklinaen medför ökade krav på skolning och kompetens 
hos krigsmakte~s befälsp ersonaL Tillgången på vä rnplild ig person~] 
i befattningar för vilka teknisk utbildning erfordras a r em ellert~d 
mycket knapp , vilket medför svårbemästrade avvagnmgsproblem. T~_ll 
fö ljd härav fann öB det angeläget, att en p rognos utarbetades for 
krigsmaktens behov på lång sikt av personal med teknisk och annan 
speciell kompetens, och att mö jligheterna att t illgodose behoven _när
mare undersöktes. Hänsyn borde härvid tas även till behoven mom 
totalförsvaret i övrigt. Prognosen borde basera sig på preciserade 
kvalifikationskrav. Det borde j ä m väl unelersökas i v ilken utsträck
ning utbildningen vid civila läroanstalter på lång sikt skulle kunna 
u~nyttj as inom försvarsorganisat ionen samt hur viss mi li tär u tbild
ntng eventuellt borde anpassas t i 11 ell er samordnas med den civila. 
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Kungl. Maj :t uppdrog åt 1954 å rs ut red ning röran de tott! för 
r ets persona lbehov att utfö ra utredning och att därvid e f er h~va, 
inhämta överbefälh ava rens synpunk ter på arbetets upplägg·1j110 and 
. . 1 . "' och mn dn mg. 

U tredningen är ett led i en långs iktig personalplacering , S< 111 111
, 

l d. d l J 1" . .. . . J . as te vara wo r mera mec utvec.;: mgen 1 ovn gt m om .;:ngsmal en .. 
skil t i vad gäller materielplaner, krigsorganisat ion och f re(! ,l ict/ar
bildningsorganisat ion. A rbetet är mycket om fattande. Erf rt nhe~t
av undersökningarnas uppläggning och arbetsmelodik måste nhänlter 
success ivt, eftersom problematiken icke ännu helt kan ö, , rhlic!as \.as 
Detta motiverar, att a rbetet inleds med en ser ie av " försö ks !- traktär'; 
och begränsas ti ll ett fåta l befattn ingar. De inl edande uncl l sii knin~
a rna bör avse befattningar, som är av sto r betydelse för ·n lån;, 
siktiga personalp laneringen. Befattningarna bör 

a) fordra kompetens, som är en kel att definiera, 
b) ford ra kompetens, som kan di rekt anknyta ti ll c i vi l n kesut

bilclning (civilt yrke) , 
c) vara a v särskild betydelse för överensstämmelse mellan tateriel

och pe rsonalplaner, 
el ) vara i princip gemensamma för samtliga försva rsgreJ r . 
e) erfa renhetsmässigt v isat sig svåra att rek rytera till ciljd av 

konkurrens vi d de nyinskrivna värnpliktigas tilldelning eller u ll fö l.id 
av särskil t stor uppskovsprocent inom ifrågavarande perscmalkate
goner. 

Målsättningen för arbetet är att i första hand skapa ett nderlag 
för att snabbt och på bästa möjliga sätt kunna fördela elen ' trnplik
tiga personalen på den korta tid, som står till förfogande vic1 Jnskriv
ningen. A rbetsanalyser kan utföras antingen genom arbetssl' dier av 
de olika befattningarna ute på f~dtet eller genom arbetsbcskr vningar 
grundade i första hand på vederbörliga reglementen och instJ ddioner 
och uppgjorda av pe rsonal, som äger ingående kännedom m eller 
har praktisk erfa renh et av verksamheten i resp . befattnin ~ tr. Det 
första kräver både llvalificerad och arbetsstudieutbildad bedc nnings
personal. Denna bör enligt brittiska och amerikanska erfarenl eter till 
övervägande antal utgöras av yrkesm ilitärer. T ill vägagångs' ittet _ä_r 
både tidshävande och dyrbart. Den andra metoden ger icke saunna c\lt
ferentieracle beclömni ngsmöj ligheter, men ger dock ef ter bea ·betning 
ett fu ll t acceptabelt und erl ag för urval av persona l. lVIetoden ;1 viindeS 
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1-. -terino·s- och urval sändamål bland annat inom industrien. 
f Ö!" re ~ -1 ip av :rbetsbeskrivnino-ar utförda arbetsanalyser utnyttjades 
r d hJ a .. . "' . . . - . - .. d ~e "d anstallnm a av personal till det nya va lsve1ket 1 Oxelosun . 

t e:'r~:tsanalyserin~ är en tämligen ny verksam het även på landets 
. A arbetsmarknad. A ntalet experter, som syss lar med ht tho rande 

elvdal är ganska få och deras hittill svarande verksamhet har hu-rob em, c . • 

~udsak l igen vant koncentrerad tt ll förh~t ll an~en vid s t~ti~ära arbets~ 
' latser inom mclustn en. De organ, som bednvet dyhk _vetksamh et ar 
P . t A rbetsledarin stitutet, Svenska Arbetsg1vareforenmgen och 
trams . . . o d --· - · . onaladlmmstratrva radet samt en del konsu lteran e to1 etag av 
PeJSEkonomisk Företagsledning. F lera större industr iföretag har lagt 
t)_~ J· il d vikt vid de bioteknologiska förhålland ena i arbetet och ut
sals' . . E l .. .. -f rt detalj erade mecl lCI11 Ska arbetsana lyse r. "tt proJ lem, som ar sar-
s~ilt värt att Lista uppmärksamh eten på, är _de vari eracle arbetsp l~ t 
serna och arbetsförhållandena, som elen mthtara tpnsten medfor. 
Detta fö rekommer som regel icke på den civila arbetsmarknaden, 
där en befattning är knuten ti ll en viss plats och där rådand e arbets
fö rhåll anden. 

Med hänsyn till kostnadsskäl och brist på "militära" arbetsstudie
män, har det nu pågående arbetet med arbetsanalyse r av krigsmak
tens olika befattningar under "försöksseri en" påbö rj a ts eft er metod 
arbetsbeskrivningar, som man bedömer som en framkomlig v~ig för 
att nå målsättningen. Arbetsbeskrivningarna upprättas av experter 
genom resp för svar sgrens försorg. För att s~i k erstä ll a största möj liga 
likformighet och objektiv itet har särskilda formu lär utarbetats där 
uppgifterna specif ice rats efter et t enhetligt system fö r var och en 
av befattningarna. På grundval av arbetsbeskrivningarna precise ras 
därefter för varje befattning kvalifikationskrav, el v s fysiska och 
psykiska krav samt krav på civ il utbildning för befattningshavaren. 
De fysiska k ra ven redov isas i besiktningsgrupp eller fördelaktigare 
i en fys isk profil. De psykologiska kraven anges i I -provets provgrupp 
och skattning av befälslämplighet Härtill kommer krav på skol
Ochfe ller yrkesutbildn ing (skoln ivå, fack , linj e) och yrkeserfarenhet 
sal1lt eventu ellt andra speciella krav. Kvalifikationskraven och elen 
slutliga avvägningen mellan försvarsg renarna utförs av en centra l 
~~etsgrupp med representanter från de olika fö rsvarsgrenarna, öB, 

B, MPI och S jvS. 
Bär skisserat analysarbete bör fort löpande följas upp och korrige-
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ras i takt med krigsmaktens strukturförändringar. När befa ll 1ing 
för de v~rnplikt iga är genomarbetade, står befattningarna i ör a~~a 
fast anstalida persona len 1 tur. Dyhkt arbete har fatt en i anls]·· n 
ten p lats i såväl amerikanska som brittiska marinen. I den si nä

111
;Ju. 

~ar ;n _särskild a_rbetsstudieskola inrättats. A rbetsobjekten ! > refa~~; 
an sa Iange relat1vt enkla och efter vad man nu kan bedö1 il lig 
engel smänn~n en bra bit efter på detta om råde. U tländ ska n far:er 
heter bör naturligtvi s utnyttjas, men vi få r inte glömma, tt vi~
en liten stat med begränsad e resurser, som icke medger vctc1 skapli ar 
utredningar och unelersökning av detaljproblem av denna il t . Önst 
värt vore emellertid att kunna faststä lla kvalifikati onskrav tven f .. or 
de viktigaste officers- (och vederlike ) befattningarna - r~i t kvalitet 
på kvalifi cerad plats. :Måhända en ömtålig fråga , när det g;, 1er J..:0111_ 
menderingar och t illsättande a v v issa tjänster? 

' l 

IMe vattenvägar 
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Götaland 

Av ledamoten YNGVE ROLLOF 

Hur väl Försynens nåd reglerat, 
som floder över allt placerat 
Där sro ra städer stryka fram . 

Salig Dumbom . 

Med det v~ixand e intresset för inre vatte:1_v~igar k~n Sveriges hittills
- de farl eders h i storia och betydelse t or samfarclseln vara varda va1an 

ett studium. .. . .. o 

Det f inns ingen något så när komplett sammanstallnmg over vat:a 
jarleder och deras hi sto riska bakgrund även om _vår kana l~tt teratur _ar 
rik och bl a innefattar några akadem iska avhancll:ngar. I Sven~k Ttd
skrift 1953 har förf. behandlat de mera kancia farleclen~a. Etter yt
terligare studium av detta område ha r det vtsats1g, att Svenges 1_nre 
vattenvägar är långt större än vad man 1 allmanhet skulle tro. Som 
exempel på nära nog glömda farleeler kan n ~imnas H ärnestacls, Kävsjö, 
Ristens och T isnare kanaler. Detta iir därför ett försök ti ll in vente
ring av våra far lede r, innan de helt fa ller i g lömska ell er fö rvandlas 
till avloppsdiken. Sammanställningen avses i framt iclen kompletteras. 
Om någon läsare har uppgift om någon inre fa rl ed, som ej är om
nämnd eller några andra kompletteringar sku lle förf. därför vara 
111ycket tacksam för meddelande härom. 

Det är märkligt hur snabbt spåren och minnena av gamla vatten
vägar försv inner. Det har i många fa ll varit minst sagt svårt att få upp
gifter om kanaler, som byggdes så sent som på 1900-talet och upp
hörde att trafikeras på 1920-talet. I Sjöfartsstyrelsens arkiv finns dock 
en del uppgifter om de kanaler som erhå lli t statsbidrag. Länsmuseerna 
liksom ett sto rt antal hembygelsforska re har också viiivilligt lämnat 
uppgifter. I många fa ll har 1örf. dock måst kontakta minnesgoda 
80- och 90-åringar. 

Vattendragen var förr bygdernas stimulerande livsnerver och liv
givande pul;ådror, men de har ej moderniserats i takt mecl öv riga 
kommun ikationsmedel. Salig Dumboms ord här ovan iir tänkvärda . 
Sjöar och vattendrag band samman i stä llet för att skilj a land siinclar 
s~rskilt med forna tiders dåliga landsvägar och fordon. Vi kan bara 
tanka på kyrl;båtama i S ilj an, vilket var det naturliga sättet att be-
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ge sig t ill ortens centrum . Det fanns dock inte enelast k) khåta . . 
S ilj an utan även t ex i Sommen, i Ti snaren t ill Skecl evi k rka 

1 1 

vid Länna nära Penningby och på många andra ort er . F lera ·1v D 
0~h 

lanels kyrkor står på sjöst ränder t ex Vårvik och Ton·sko: . De~ s. 
lokali sering är kommunikationsbetinga cl . Man rodde till k~ kan ll1a 

d h l o l l . f o J .. el . Il]. er somma r a varet oc 1. une er vm tern or man pa s a e < er is 
Kanalern a i Sverige ha r med ett par unelantag byggts f il re l at~ 1:· 

små fa rtyg. Detta be ror helt naturligt på de sto ra kostnade r . -; 0 111 v:t 
fö renade med kanalbyggandet i äldre ticler i vå r ku perack ten·än r 
Man kan i detta sammanh ang t än k a på Göta kanals ek onomi~ a h ist ~: 
ri a. Egen t l igen är det enel ast kommendör C. C. E ngström . ' ' lll i sin 
bok "Svea kanal" i bör jan på detta sekel verkligen p laner för en 
havskanal genom landet, men då ansågs han som en verkl ig!· tsfrä111. 

m ande fantast även om några få som generalkonsul Ax el l oh n son 
stödde honom. 

Vanligen välinformerade personer har inte så säll an ytt rst litet 
begrepp om de inre vattenväga rnas betydelse. R aset v id urte år 
1950 väckte dock en del till insikt härom, och vid skredet id Göta 
195 7 vaknade hos ytter ligare någ ra förståelse fö r de lägre t nsport
kostnaderna på köl jäm fö rt med lands- och jä rnväg på sa1 na siitt 
som sjöfartens betydelse i allmänh et fö rst in ses vid avspärn mg och 
hå rda isvintrar. 

En av huvudteserna i Thomas T horbums arbete, "Sverigt inrikes 
sjöfar t 18 18- 1949" (Stockholm 1958) går just ut på, a tt p rnva· 
gam as roll i Sveriges ekonomi ska och nä ringspolitiska utved ,i ng hit
t ills som regel övervärderats på bekostnad av inrikessjöfa rt .1 . Med 
stöd av fr aktintäktanalyse r och transportstatisti k ger Th orbt T I goda 
belägg för uppfa ttningen att det va r sjöfarten och inte järn 'igarna, 
som svarade för huvuddelen av transportarbetet unde r 181 J( )- talets 
sto ra svenska indu stri a lisering. 

Denna inventering av vå ra vattenväga r och litte raturen ~:m dem 
gör ej a ll s anspråk på att va ra vetenskap ligt bea rbetad utan vi l endast 
v isa hur må nga båtlecler, som traf ikerats och p lanerats i vårt sjörika 
land. F örf. hoppas, a tt kä1l orna i varj e sä rskil t fa ll redovisat på ett 
riktigt sätt. Den förnämsta käll an bet räffande de äldre ka1 a lernas 
historia är for tfaran de C. G. Styffes utomordentliga akadem1ska av· 
handling "Om Sveriges kanalbyggnader int ill medlet af all ·rtonde 
seldet" av år 1846. 
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I NRE VATTENVÄGAR I SKÅNE. 

oriedeJt på Rönneå. 

f . 1 AB Klippans Finpappersbruks 350-års jubil eum år 1923 utgav 111 
t en minnesskrift fö rfa ttad av landsarkivarien Gusta f Clemens-

bolage .. f .. 1. l Ur denna h am tas o Jane e : 
501:'De första uncl err~itte l se rna f rån 1600-ta let om in dustri ell verksam

' d Rönneå når oss från 1619. Detta år trä ff ades mellan konung 
bet Vl . .. l l. '1 ' . · 1 IV och en J akob von A1x en overenskomme se, en 1gt Y l Ken .l(nst1a1 o 

gen skull e ur)pb)' l!e-a utrusta och un derhall a en koppar- och konun "~ ' . .. o • 
ässingmölla, varemot J akob von A1x skull e erlagga arhgt a rrende, 

!11 m motsvarade räntan å anläggningskostnaderna . Detta verk anlades 
so der den nä rmast följ ande ti clen in til l fa llet v id Stackarp och var 
~nnska omfattande - det drevs av icke min dre än åtta vattenhjul. 
~-ansporterna såväl av råmateri al som av fab rikaten försiggick t ill 
stor del på pråmar på Rönneå; dessas fra ktande mellan S tackarp och 
Ängelholm ålåg u rsprungligen v issa kronans bönder men överf l ~_ttades 
1621 på J akob von A ix, som ersättning härför av kronan erholl av
giftsf ri brukningsrätt av en gå rd Stacka rp." 

Tvåhundratrettio å r senare önskar man rensa upp ån och sänder 
ut en lista för aktieteckning. 

På baksiclan av "Acti etecknings-Lista" för deltagande i R önneåns 
rensning av elen 2 maj 1849 stod fö lj ande att läsa: 

"Omsorgen fö r I ndustrien och Odlingen inom N or ra och Söclra Ås bo 
samt Bjäre och Luggude H ärader i Skåne hade länge önskat medel 
att gö ra de a f naturen inom de ras områden bildade eller int ill dem 
angränsande vattenv~igarn e ännu mera fa rbara genom hamnanlägg
ningar och strömrensninga r, då Engelholms Stacls I nn evånare å r 1847 
förenade sig att söka bereda segelba rhet för större fa rtyg genom upp
muddring af en de l af Rönne Ån och hamns anläggande v id dess ut
lopp i Skelderv iken "Tiinsande intill elen va ttenstråkväg·, som förenar '"' Nord- och ö stersjöarne. Den fö r ändamålets v innande a f Chefen för 
S~dra Väg- och Vattenbyggnads-D ist ri ctet H err Capitain Beij er verk
stalde undersökni ng lemna r det resultat, a tt före taget enligt a f honom 
Upprättade och av Chefen fö r a llmän na Väg- och Vattenbyggnaderna 
1 .Riket von Syclow godkände p lankar ta och kostnadsförslag kan till
Vagabringas mot en uppm uddri ngs- och byggnadskostnad a f circa 67·600 R :dr B :co och fö rorda bå da dessa Herrar den sto ra nytta och 
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Bil d 1. 

Ångslupen T HOR trafikerade Rönneå mellan staden och han. 'Il. 

fö rdel, som anläggningen skulle åstadkomma, och hvilken Opinion 
ä f ven u ttalades v id det sammanträde, som den 30 N o v. fö n ·t nämnde 
år hölls i Engelholm med deputerade af kringliggande ort ns inne
vånare, och hvarvid undertecknade vid detta t illfälle utsedde onunit
terade anmodades söka bereda medel för fö retaget och c,·t Rikets 
Ständer vid sistförf lutne R iksdag, u tan att utlåta sig om 1 yttan af 
detta byggnads företag tillfölj e af bristande tillgångar, afslo< o det af 
Stadens Riksdagsman begärda anslag hä r ti ll , så få vi, då Ilehofvet 
af lättade communicat ioner och afsättningsp la tser ökas 1n:d ettl 
orten stigande åkerb ruk, som saknar på närmare håll afsäl• 1ing for 
sina Producter, till fu llgörande af vårt uppdrag anmäla fö n . aget ]loS 

a llmänheten i hopp att medborgerligheten och det enskilda intresset 
skola lemna de medel som för närvarande icke kunna påräkn,ts genonJ 
Statens mellankomst . V i taga oss derföre fri heten inbjuda de1·. somin
tresserar sig för detta nyttiga fö retag att genom bildande af '· tt Act

1
C.; 

Bolag utföra detsamma. Den föres lagna omkostnaclssumm a1 kan vii 
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Bild 2. 
Gamla b&tbryggan eller kajen -c· id J erusalem i Angelholm . Hi t seglade mindre 
farkost er sa.mt stakades eller sträcktes (droga s) pr&mar f dn hamnen. Under 
Carl XV bro, där strömmen är synnerligen sv&r, spelades farkosterna genom 

ett söder om bron varande g&ngspe l. 

icke fö rska ff a d jup fö r större fartyg iin sådana, som kunna gå på 
7 a 8 fo ts vatten, men redan hä rigenom äro oberäkneliga fö rdelar 
beredda denna del af Skåne och ~ifven af lägsna re orter, dels i fö lj d 
af den beröring, som derigenom uppstå r med de större skepp_ s~~1 i 
Skelderviken f inna säkra an karplatser , å hv il ka de kunna fo rto jcle 
vid ducd'alber och maringar in- och af las ta de varor de iimn a fö ra 
till ell er if rån Engelholm, och dels genom elen Ii fliga handelsrörelse, 
som bör uppkomma i denna stad genom accumula tionen af all a de 
Varor, som komma alt el itföras såväl genom en nä ra 3 mi ls lång flod
fart som på de stora väga r som sammanb inda nämnde stad med 
Bal!and, Sm åland och Gö inge Hiiraclerne och h varmedelst dessa Or
lers Innevånares behofver af såvill fö rsäljninga r som uppköp blifva 
betydligt underlättade. Genom Engelho lms uppstigande till en större 
handelsplats skul le öresunds-Tu llen1) för en större del af landet kun
na besparas t ill förd el fö r båd e säljare och köpare och om man vågar 

--------ll ·o resu ndstul lcn upphörde först år 1857. 
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Bild 3. 
Angslupen RÖNNEA trafikerade ån mellan staden och Sta rb". 

hoppas att i en fram tid se jernvägssys temet utbildat i vårt kä ra Lider
nes land, så blefve onek ligen denn a stad den l;i mpligaste tran s1 n-orten 
för de varor. som komma att föras öfver Skåne mellan öster·,iÖn och 
Verldshafven. Strömrensningen inåt landet är icke upptagen ofvan
stående kostnadsförslagssumma, men då redan mindre farko .ter och 
pråmar kunna Lirclas förb i det 2 mi l från Engelh olm belägna ' ranarp 
och då kostnaderna för ytterligare lät tandet af denna fl od, art till 
den något Över 1/4-dels mil längre bort belägna Sönna rslöfshro ford
rar en högst obetydlig utgift på s~itt Capt. Beijer upplyser l•. tr icke 
denna nu kommit i beräkning" . 

Enligt Sveriges off icie ll a statistik A ll männa Väg- och V att ·nbygg
nader iordn ingstä lldes far leden me llan .Ä.ngeih olm och Söt 1arslÖV 
under åren 1854- 62 för en kostnad av 32.255 kronor. Farled< ,,s hela 
längd var 32.1 km . varav den bea rbetade delen 2,6 km. Dj upet var 
0,89 m och hottenbreelden 14,84 m. 

En ligt kunglig skrivelse av den 9 november 1852 till Styreben jör 
A ll männa Väg- och Vattenbyggnader angående utbetaln ing a v de 
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läo·o·nino· vid Enoelholm och upprensning av Rönneå er-
.. . harnnan b _b b . b . o - . k ld. h fot ?. 533 nksdaler 1 statsbtclrag utan a te t betalmngss y tg et. 

h(jllS z~bör' ade "företaget i åtskilliga delar" redan år 1855 men SOm 
r-tian J ·· l f·· o t " l h _i de off iciella handlingarna anvanc es orsta are ;: ranar oc 

d t ]1etet d h c~·· -·· l o e talier" för Ängelholms hamnbyggna oc . arto r wm at·ens-
. trurnen . o . .. .. · 
1~5 först 1gang t ston·e utstrackmng 1856. 
ll111genf.ken på Äng·elholm blev väl ej så stor som aktieägarna hoppats . 

Tra t o • 

. hamnkontorets rapport av ar 1865 var t raftken: 
E~~X~ 1864 har utgå tt från hamnen 426.854 3!10 kubikfot eller det-

67.754 41 /63 tunnor spannmål av vete, korn och havre. 
53~a1864 har inkommit och blivit lossat ovid hamner: 12.499 5/~0 

b
·kf t som är 1.984 3/63 tunnor spannmal av vete, rag och havt e. 

kuio , . ,. ll · Ar 1864 inkommet och lossat 32 .292 ku btkfot stenkol och koks e er 

5.382 tunnor. 
D :o 4.931 kubikfot salt eller 821 5/6 tunnot·. 
D :o 4.404 kubik fot kalk eller 734 tunnor. 
År 1864 har u tgått från hanmen 4. 182 kubikfot potatis eller 692 

tunnor." 
·Som hyra fö r Ängelholms Jastageplats i Sönnarslöv erlades under 

1878 endast 19 kr. ' 
Vegeån, som f lyter ut i Skälderviken syd om Rönneå var så sent 

som år 1912 påtänkt att J..:anali se ras. 

Grosshandlare Bcijcrs kanalprojeld. 
Grosshandlare Gottfr. Beijer i Malmö ivrade i slutet av 1800-talet 

för ett kana lsystem i Skåne. Han utgav också en liten broschyr 
"Något om vattenvägar" (Malmö 1897), som kostade 5 Öre. Efteratt 
ha redogj ort för svenska och utländska kanaler diskuterar ban fo rs t 
Sege-, Lomma- och Löddeåarna. Genom en 2,5 km lång grävd kanal 
skulle Bråån fö renas med elen 2 km långa Finhultsån, som utfaller i 
södra spetsen av östra Ringsjön. Han föres log också en 2 km lång 
kanal strax söder om Korrarödssjön , som skull e förena vattend rags
systemet f rån Tjörnarps- och Korrarödssjöarna. Hörbyån skulle 
kunna förenas med Everödsån medelst en 4 km lång kanal och \ V tS
sjöån med Stensån med en 2 km kanal norr om \ Värsjön. 

Falsterbohenale n. 

Vid krigsutbrottet i september 1939 utlades minor syd Fal ste:b~ 
Rev för att spärra tillti-ädet till Östersjön. Detta minfält sträckte stg l 
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sydvästlig riktning mot Möen och täckte till en början blott et l11 in 
område, så att det inte lade några hind er i vägen för sjöfarL n lä.~re 
svenska ku sten. gs 

M infä ltet blev emellert id utvidgat den 22 september så a t det , 
en punkt nådde intill fyramilsgränsen fö r svenskt territon.,lvatt Pa 
Denna gräns hade satts gemensamt med de övriga nordi ska indeten. 
men hade icke erkänts internat ionellt . Innanför denna grät·s fa na 
en farled med ett dj up av min st 7,2 m vid normalt vattem ,?tnd nn: 
t raf iken kunde upprätthå llas denna väg. Den var dock icke hc t säkesa 
då elen längst norrut måste gå något utom fyramil sg ränsen . r, 

Den 6 november meddelades, a tt minfältet skulle utvidga~ till tre
milsgränsen, då fy rmil sgränsen som t idigare nämnts ald rig rkänts 
av Tyskland . Detta var ett hårt slag fö r sjöfarten, då det i manför 
denna gräns blott kunde påräknas ett dj up av 4,8 m. Exp< ·tgoclset 
från Östersjön måste då lossas i hamna rna ost om Falsterbo <ch där
efter tran sporteras med järnväg västerut. Importgodset m.' ste be
handlas på liknande sätt . Detta fö rorsakade stockning i ha marna 
Överbelastning av järnvägarna och fram för a li t stora om k<, tnacler: 
Som följd härav ställ eles det från flera håll krav på en dj ur,: re far
led innanför svenskt territorialvatten, vi lket ku nde ske ant i t·~en ge
nom förd jupning av fa rl eelen runt om Falsterbo R ev eller genom att 
gräva en ny led genom Falsterbonäset, så att Kämpingebuk ten i syd 
sattes i förbindelse med Höllviken norr om Näset. 

Tanken på att gräva kanal genom Falsterbonäset är av f 1mmalt 
datum1 ) . Det finns spår efter medeltida grävningar. I nyare t' .l sattes 
spörsmålet fö rsta gången på rikselagens dagordning år 1884 "' yttan 
av kanalen syntes dock icke vara tillräcklig fö r att motiver ett så 
stort arbete. År 1896 bi ldade fiskarbefolkningen ett andelssällsk tp, som 
skulle låta gräva en ränna genom vilken fiskebåtarna skulk föras, 
så att de skulle sli ppa den far liga vägen runt om Falsterbo 1\. ·v . Ar
betet igångsattes men kunde icke genom fö ras på grund av otill äckligt 
kapital. Man dryftade också frågan om kanal unde1· förs ta världs
kriget - naturligtvis av större dimensioner än f iskarena ha< · plan
lagt - men proj ektet ledde inte ti ll n ågot fö rverkligande. 

D en 17 november 1939 ålades Väg- och Vattenbyggnacl ss _·relsen 
att undersöka åtski lliga möjligheter att skapa en fa rl ed med betryggan-

1 ) Nordiska Ingenjörsmötet 1947. 7:1. 
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Bild 4. 
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Minfälten utanför Falsterbo Rev 1939. 
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de belägenhet inom svenskt territorialvatten. Redan den 4 december 
förelåg styrelsens förs lag, i vilket redogjordes för tre proj ekt: 

Projekt l följ de den nuvarande territorialgränsen runt om Falster
bo Rev. 

Projekt 2 gi ck genom Revet, något längre in . 
Projekt 3 skar igenom ~äset ungefär mellan Höllv ikens Station 

och Ljunghusens station. 
Alla tre planerna hade anknytning mot Fiintr~inn an mot norr. 
Styrelsen anbefallde projekt 3 såsom det bi lligaste , liksom det även 

va~. det enda, som - med hänsyn till minfaran - överhuvudtaget var 
lllOJligt att verkställa och fullfölja inom rimlig t id . Härtill kommer 
att sträckningen mell an Kämpingehuk ten och Öresund var korta re i 
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Bild 5. 

Centrumlinje för farleden u.pphugges i skogen pJ Falsterbonä , t. 

det anbefa llda projektet än i projekt l och 2, nämligen blott SOO m, 
medan projekt l och 2 g ick upp till resp 2.550 och 1.950. 

Den 22 december 1939 fick Väg- och Vattenbyggnadsstyret n upp
draget att utföra arbetet i överensstämmelse med av styre1st 1 anbe
fa llda projekt 3. Vattendjupet sattes till 7,2 m. 

Ett problem, som man stä lldes inför, var nivåskillnaden ocl ström
hastigheten. 

På ganska tidigt stadium konstaterades att rätt avsevärda vatten
ståndsskillnader tidvis före låg å ömse sidor av Falsterbonäsc 1 l . För 
att utröna storleken av dessa och deras verkningar gjord e \· atten
byggnadsbyrån en utredning. H ela Östersjöbäckenet och Örest. 1d bleV 
föremå l för ingående studier. Härvid togs hänsyn till a ll a de [ ktorer, 
som kunde inverka, såsom olika vindriktning och styrka, ebb ' h ilod, 

vindel rivn ing och dylikt. Att vattenståndsski llnader överh uvt d upr-

1
) Harald Oscarsson: Farled genom Falsterbonäset, 1'943 ( maskin skri •' n)-
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Bild 6. 

Muddring genom Näset . 

står, beror på trösk l ar, rev eller förträngningar, som hindrar vatten
massorna att utjämnas. Vid starka vindar uppstår dessutom ett feno
men, som kallas vincldrivning, vilket är i hög grad beroende av bot
tentopograf in. B låse r stark vind in mot en grund strand, kommer 
en vattenanhopning att uppstå invid stranden, under det att om v in
den blåser åt motsatt håll, vattenytan kommer att sjunka invid stran
den. Överf lyttas exemplet till förhålland ena vid Falsterbokana len och 
antages, att det blåser stark NNV, kommer vattenytan att stiga i 
Böllviken och sjunka i Kämpinge. U nelersökningar har gett vid han
d~n, att det kan uppstå vattenståndsskillnader av 75 cm vid NNV 
Vmd av 22,5 m/s styrka uneler förut siittning att medelvatten råeler i 
såväl Klagshamn som Trelleborg vid ti ll fä llet. 
kaDå alla för vatten:tåndsskillna~en ogynnsamma faktorer spelar m , 
ke n det t o_ m uppsta en_ tota l sklilnad me:lan vat~e~_ytorna 1 Hollvt
t n och Kamp mg e a v Cirka 2,0 m. V t el sa dana ttllfallen skull e val
enhastigh eten i kanalen uppgå t ill cirka 5 knop. Bottnen skulle helt 
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litiiiviken 

J j 

~ 

~~ 
Bild 7. 
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Profiler av F alsterbokanale n. 

naturligt eroderas och slänterna rasa , om icke några skyd d<t tgiirder 

vidtogs. Redan vid relativt små hastigheter såsom 0,2 m/s ,· ll er 0,5 
knop kan nämligen mindre partiklar, såsom sand ell er dylikt, föras 

med strömm en. Kanalsektionen måste för elen skull beklädas med 

något bindande material. Stark strömsättning i kanalen skull: vidare 

medföra stora besvärl igheter vid fartygens navigering. St m fö ljd 

härav bes löt man , att kanalen genom Näset sku ll e förses med ,.n lämp

lig avstängningsanordning. Denna anordn ing bestod av två portar med 

en km avstånd . Detta stora avstånd medför, att fa rtygen ka1 passera 

kanalen utan att stoppa, om blott nivåskillnaden ej är för ~· o r. 

Den bearbetade sträckningen är 17 km , av vi lka 14 ligge r wrr om 
kanalen, 1,6 genom Näset och l ,4 syd om kanalen. 

Genom själva näset har kana len en bottenbredd av 40 m, nch bot

tendjupet ~ir 7,2 m vid medelvattenstånd, vilket korrespon du ar mot 
Flintrännan. 

.Då man beslöt om arbetets igångsättande var man så opt.mistisk, 

att man hoppades på en normal skånsk vinter. Därav blev do k intet. 

Vintern 1940 blev en av de hårdaste i mannaminn e och grävarbetet 

kunde icke sättas igång förrän i maj 1940. Beträffande näst , vinter 

var man lika stor optimist, två isv intrar på rad kunde väl ick e ''o J1ll113 ' 
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Bild 8. 

W. R. LUNDGREN, 12.600 ton D. W i Falsterbokanalen. 

Men också denna gång ku llkastades förhoppningarna, en lika sträng 

vinter satte stopp för g rävarbetet från den 15 december 1940 till april 

1941, då isen på Höllviken g ick upp. 

Den 21 juli 1941 kom det stora ögonb lick, då genomb rottet skulle 

ske mellan Kämpingebukten och Höllvikens vatten. P å 12 månader 

hade man grävt bort 4 miljoner m3 . Hela elen utgrävda mängelen be

loper sig till 5,3 mil j o ner m3 . 

I ianuari 1942 öppnades kanalen för allm~in traf ik. Högsta t i l lå tna 

~art genom kanalen iir S knop. Falsterbokanalen passerades 1959 av 

di8? fartyg om 1.113.087 nettoton. Ett f~rtyg på 2500 nettoton och 

rover betalar en avgtft av 60 kronor for kanalpassagcn. 
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Ringsjön. 

Ett av de äldsta kommunikationsmedlen i Frosta härad va1 r in o-s· .. 
pråmen, med vil!.;:en .. två häst.ar och vagn ~Jevisli~en redan_ nå [36~: 
talet och sannolikt annu t1chgare kunde toras over det ; ()Q lll et 
breda sundet mellan Framhuset på Bosö och Stenlycke i ' lintaier 
Även med båt och eka tog man sig Över ringsjösunclet, och å r 1

6
J· 

hände det, att tolv personer, som varit på hoveriarbete på BosJÖkloste
1

4 

trots en "flyffvencle storm" gick i en eka, men denna kantn cle, Ocl ' 
elva personer drunknade. D en pråm , som användes , när S kån,· avträd: 
des till Sverige, berättas i Bosjöklosters kyrkbok ha blivit alldeles 
förstörd, när Magnus Stenbock på elen förde trupper över h ngsi ön 
och elen nya pråm, som då byggdes, blev använd i 103 år . ,]å den i 
oktober 1814 avlöstes av en ny. Prästen, klockaren och folh ·t i elen 
del av Bosjöklosters socken, som ligger söcl.er om Ringsjör:, for på 
pråmen till och från kyrkan. Karlarna, som stakade pråme• . erhöll 
.för kyrkfärclerna av varje bonde ett par skäppor spannmål iir ligen, 
men i allmänhet togs s k pråmpengar för överfarten. 

Härnestads kanal. 

I C A . Gyllengranats "Sveriges S j ö krigs-Historia i sammandrag" 
del I (Karlskrona 1840) s. 61 berättas om vårt första sjöslag, slaget vid 
H elgeå, år 1025 mellan elen danske kungen Knut elen store å ena siclan 
och elen svenske kungen An und Jacob och elen norske Olo f H ;I raidson 
eller Den Helige å elen andra. De allierades flottor m ed san .. n anlagt 
över 400 skepp hade här j at och unelerlagt sig en stor del av J . m mark 
men inför unelerrättelsen om kung Knuts återkomst från E ngla 1d drog 
sig Anuncl och O lof tillbaka Eings skånska kusten och av vaktt de elen 
danska flottan vid H elgeåns utlopp där det fanns en hamn. De två 
kungarna överenskom, som Gyllengranat skriver om ett "kn r~sputs". 
Anuncl tog befälet över f lottan, medan Olof gick i land m erl en del 
av sitt folk och gjorde en stark förelämning tvärs över ån m eclc •st stora 
träd, stenar och torv . Han lät också leda vattnet till förcläm .1ingens 
Övre del från flera sjöar till ån genom grävda diken , va rigenom 
hela trakten ovanför Översvämmades och slutligen lät han 1 iilla de 
största träd som fanns i trakten och vräkte dem i ån . Då kur:g l(nut 
anlände, lät Olof nedbryta förelämningarna och vattn et med åt fi) lj ande 

1
) Gottfrid Björkelund: Frosta härads historia, Lund 1944. 
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uar åstadkom stor skada på elen danska flottan . Gyllengra-
"dstamt · .. · · · s l 'el tra ."Jla är elen litterart lysande htstonesknvaren axo men 1uruv1 a 

nö15 kastad "vid elen heliga ån" , i Hammarsjön , eller utanför nuva
slaget Åhus är ej klarlagt ( se "800 å r i Åhus", K ristianstad1949 s . 72 ) . 
randelcreån och dess dalgång är en av cle viktigaste bebyggelse- och 

fl e"' .. erarna i Skåne . Den förband Åhus med Villanels sjöland och . Jturva, 
''
0
.. c dalar och skogar och dess segelbarh et var därför av stor c;omg ~ , 

betydelse. . . . .. . .. . . 
mbancl med Knsttanstacls gruncllaggnmg sokte Chnsttan IV 

I sa o • " h ) " en farbar vattenled fran el en nya staelen ned tt ll Ahus amn1 . 
skaP" o • • . .. 

.11 törsta delen var Helgcan vtd denna ttd segelbar, men 1or att 
T

1
_,_ 

5

rta vägen och komma förbi ett avsnitt med stenar och stridare 
foi "o . . l 1 F " • .. anlades elen s k Hernestads gnft eller .;ana . "ors ta gangen stram . . ... 
denna nämns är elen 21/9 1614; 1 sm dagbok har :mngen SJalv an-

knat att denna dag blev elen nya kanalen v1d Ahus, som skulle 
:e1.~vas 'där uppmätt till 650 famnar . I ett brev till " lensmanden" i 
b ' 

Alms, J ens Sparre, daterat elen 11/8 1616, meddelar kungen, att , 
sedan en av hans ingenjörer utstakat el en "Gröft", som skall grävas 
vid Åhus till Kristianstaels fästnings behov, länsmannen skall låta 
undersöka ägoförhå ll andena beträffande den mark, varöver graven 
ska ll dragas, samt beräkna kostnaderna härför etc. I ett annat brev 
av samma datum beordras chefen för Skånske H.egiment, Överste An
ders Sinclair att, när hösten är överstånden, låta sina soldater röja 
boti de stora stenar, som ligger vid Åhus på den höga backe, där 
"Gröften" skall grävas, och på andra ställen, där elen skall gå, samt 
hjälpa till med att bortföra j ord, och skall han ordna det så, som 
han själv finner bekvämast (Kancelliets Brevböger ) . 

I ett brev av elen 12/4 1618 skriver kungen till Holger Rosencrantz , 
att han under överste S inclairs frånvaro skall kommenelera och till
hålla soldaterna att göra elen vid Åhus påbörjade "gröften" färdig. 
Tydlig\Cn hade soldaterna vid EaUands kompani an fört klagomål mot 
sin kapten , ty Rosencrantz be~rdras hålla förhör med denne och i 
ovrigt undersöka, om något tilldragit sig, som vidkommer krigsrätten. 

--------
1) Källor: Kancellic ts Brevböger (det danska kungl. kansliet) 1551-1643. 
Kar] Enghoff: Kristianstads historia 1618-1'948. Kristianstad 1914. 
liornborg-Bjurlin g-Börjeson: Skånska Sjöfartens historia, Malmö 1950. 

. För värdefull hjälp med kanalen s äldre historia får förf. framföra ett tack ti ll 
Intend-enten vid Kristianstad museum, fil. li c. Thorsten Andersson. 
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Bild 9. 

Åhus enligt äldsta bevarade kartan från slutet av 1600-talet. 

(Kanc :s Brevböger ) . Följande å r, den 25/4 1619. befa ll es Jens 
S ibech att möta med skånska regementet utom själlä;1dska k >mpaniel 

vid Åhu s "Gröft", n~ir bönderna hade tillsätt, cbr det då si ulle an· 
visas dem, hur djupt gröften skulle grävas (Kanc :s Dn vböger). 
Ännu 1622 var arbetet ej slut fört, vi lket framgår av ett brev till 
Jensmanden i Kristianstad , Otto Marsvin, elen 7/3 1622, va r omtalas 
ett markbyte med Claus Dille beträffande en o·årcl sr) lats n ·el triirl· 

b • 

gård , varigenom den stora gröft, som kungen vi ll låta griiva . ska ll ga. 
(Kan c :s Brevböger ) . A v ett brev. daterat elen 7 !7 1626 och , t~i lll tdl 
dåvarande lensmanden. Jörgen Grne, framgåt·. att denn e ins:L nt ett 
försl ag till iståndsättande av elen nya Gröft, som leeler frå' Ahll5 1 

Helgeå till Kristianstad och användes vid seglats med pråt t ar pen 

S63 

på ett ställe uppfylld av stora stenar, som fallit ut i djupet, 
är n:v sand. Urne anmodas att med närmaste och bästa medel bringa 
och et åter i stånd, antingen med hj älp av soldater eller av bönder i 
l~PPt Då det har stor betydelse för borgerskapet, skall detta Iika-
Jane · '11 f f" • (K B b" ) d s hjälpa tt e ter _01-maga. anc :s rev oger . 
le Ie ett brev till Ebbe U lfeld, lensmand i Kristianstad, skriver kungen 

d n 16/12 1642, att då borgama i Kristianstad berättat, att "F jorden" 
e Ilan staden och Åhus på de ställen, där den är smal, grund och 

~~:igare upprensad, nu har fallit igen och blivit fylld med stenar och 
:
1 

·d skall U lfeld låta göra ett överslag över kostnaderna att rensa 
!,~Jo~den" och hålla den i segelklart skick (Kan c :s Brevhöger ) _ U l
feld företog själv i januari 1643 en resa utför Helgeå från Kristian
stad till Åhus och lät Hans Ahnemiiller, kallad kungens övertim
mermari, uppgöra det anbefallda kostnadsöverslaget Enligt detta be
hövdes till Hernestads Gröften 1500 st pålar, 7 alnar långa, lSO 
tolfter plankor, 10 alnar långa, S lfz tusen S a 6 tums spik. Graven 
borde fördjupas 2 a 3 alnar. Till Mölle Gröften (tydligen en kort 
kanal närmast invid Åhus) behövdes 60 pålar, 12 alnar långa, 1S 
tolfter plankor a 10 alnar, 300 7- tumsspik och 800 S-tumsspik, och 
samma gröft skulle fördjupas 2 a 3 alnar. I samma gröft behövdes 
2 a 3 slussar, som borde muras med klinker och cement. Kostnads
förs laget var daterat den 21 december 1642 (Kanc :s Brevböger, j fr 
Enghoff, Karl: Kristianstads h i storia 1618- 1648, 58 f.). På grund 
av penningbrist blev detta förslag i var j e fall icke i sin helhet utfört . 

I samband med Skånes öv erlämnande till S verige fick riksrådet 
Christer Bonde i uppdrag att genomresa de nya områdena och utröna 
näringarnas tillstånd etc. Han rapporterade i augusti 1658 bl a: 
"Ifrån Kristianstad till Åhus, varest de sin hamn och lastageplats 
hava, är sjövägen goda tre mil, vilken passage jag igenomrott och 
noga besett haver. Den sjö, som vid staden ligger, sträcker sig ett 

gott stycke i sydväst utföre igenom ett sund och åter en annan sjö, 

varest en stor grav gjord är, vid pass 1.000 steg lång, dock icke dju
P~re med ordinarie högt vatten än till 4 fot; sedan möter älven, 

Vtlken man för elen strida strömmens skull med hasard och möda 

P;årnarne upp- och utföre intill Åhus bringar, varest älven icke mera 

sa stridt faller utan rinner därifrån sakta neder i havet som där 

s:rax hos ligger, vi lket stycke föga över 6 fot djupt är, ~1en såsom 

s randen är blott av lös sand, så blåse r den med starkt väder i ström-

38 
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men vilken sedan have r satt en stor bank rätt för åmunnen ,, 
' . ' •ar 1 

nu ej var mer än 4 fot vatten.--- J ag haver elj est unurat p, 
fö re konung Kristian som så högt lät sig den orten (el v s Kri~t~ar. 
stad) vara angelägen och kostade ett stort uppå ovan ( on1)t ~n
gravar, icke gjort graven genast ifrån sjön vid Kristianstad Vida te 
by, kallad Horn (a), t ill Åhus, v ilket stycke är föga mer ät1 en liten 
halv mil och bekvämt land, då borgerskapet hade haft en stu r av en 
tage att föra sitt gods med ringa möda fram och tillbaka, och abn-

e
sväret av den st rida strömmen hade med en sluss lättelign på de 
sättet kunna bliva remeclierat." Enghoff : a.a. s. 77f) . t 

Kanalen kartl ades år 1693 av lantmätaren Anton Cöping< T (Åhus 
sn . akt 4 ) uneler rubriken: "En grav, som är grävd för se.;lationen 
me llan Åhus och Christianstacl." 

"Hernestacl grift" var på 1690-talet så infallen och upp fyll t~ av sand 
att elensamma vid lågt vatten sommar tid icke kunde befarets!). At; 
rensa upp uselheten föll ingen borgare in. I stället upphävck de höga 
klagaskrin och begärde år 1693 att få - tullinclring. Det befa, ns själv
fallet - och med rätta - "ej anständigt att förunna" staden någon 
dylik. Ville Kristianstadsborna idka sjöfart, så återstod elen tydligen 
ti ll slut intet annat än att bruka oxåk. Ett nytt släkte växte '•nellert id 
upp, vilket skulle komma till insikt om, att staelens s j ö fart bu oclcle på 
borgarnas egen företagsamhet och framåtanda och icke p{t möjlig· 
heten att begära skatteli ndring. 

Farleelen till havet försämras ytte rligare. Sålunda klagack !>orgarna 
1720 över att lastageplatsen Åh us var så avlägsen som två mil med el en 
fö ljden, att de om våren och hösten måste föra sina varor 'ned prå· 
mar, och på andra ticler med vagnar. Utom de sto ra extra ]. 'J stnacler 
detta medförde, anfördes att salt smalt bort på vägen fr;ln Ahus. 
medan spannmål och vin "förkom eller bortstals". Det var emellertid 
icke allt. Det gamla nästan sekellånga eländet med "Hernesta( 's grift" 
kvarstod, och utan dess upprensning genom allmogens - tcke ~e
nom borgarnas - åtgärder va r farten mellan staelen och Åh 1s omoJ· 
lig. Deras klagomål led de till , att de 1724 erhöllo neclerLgsfrihet 

I en elen 30/9 1740 avgiven berättelse anför magistraten . att desl~ 
st~ra svårigheter i fråga ~~1 handels~ och sjöfartsförhållanden :~s 
ston·e delen skulle kunna h ]<lipas och and ras, om elen s k B ernest 

----- JO. 
1 ) Hornborg-Bju rling-Börjcson: Skånska Sjöfartens historia, Malmö l '!5 0, s. 

1 

F 
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,,ri ft bleve_ ve~erbörlig~n upprensad, varom staelen vid a ll a förf l ~tn a 
"·. dalfar 1 stod av p11v!leg1er och k. resolutJoner gjo rt uncl erclamg 
J'lkS o h .. ]. .. ]· . ökan oc antIgen a rene et v1cl senaste riksdag kommit så långt, 
~05 I(. l\1[ :t genom skrivelse t illlandshövdingen elen 23 febr 1739 yttrat 
311

55 
nådiga vilja vara, att denna griftens upprensning skull e främjas 

~~ogh~~f: a .a. _s. 217 ) . Någ_ra åtgär,~er viclt~~s emellert_icl icke ... 
I s1otartssty1elsens ark1v tmns en Charta otwer en cleh l av stram 
en Beige Å" av år 1748. 

1
n Omkring 1750 väcktes förs lag om anlägganclet av en kanal från 
rmmeln till Oppmannasjön och därifrån till Råbe lövssjön med fort
sättning över Nosaby till Kristianstad . Föt's laget framlades i riks
dagen av lanelshövding Christ ian Barnekow, och det sysse lsatte sedan 
under ett par årtionden intresserades tankar men fick därefter för
falla (Enghoff: a.a. s. 225). 

Genom en särskild lantmäteriförr;ittning år 1762 pej lades djupet 
i Hernestacls gri ft. Detta uppgick vid normalt vattenstånd ti ll högst 
51/z och lägst 3 fot. 

Härnestacls grift unelersöktes 1767 av ami ra l Psilanclerskjölcl och 
skeppsbyggmästare Shelclon, men någon upprensning lärer icke ha 
bliv it vidtagen. 

Å en ritning från 1774, äro föl jande anteckninga r gjorda: 

"Situationsplan af Canalen vid Yngsjö, ti ll höga öfwerf löclsvatnets 
afiedande från Helge Åå. 

Ritningens uttydning 

Ifrån a. till b. blev 1774 uti Ju lii Månad af en del närmast omkring 
Helge Åå varande åboer en canal börjad, att upgräfvas till 12 alnars 
b:edd i botten, 2,3 a 4 : fots djup utom clocering. Något mera djup 
pa åtskillige ställen, gr~lfning från a t iil c, c\oceringar en ligt de gu la 
IIgner med cloceringars beklädning. P lantagen på sidorne och brygga 
ofver canalen, där lanelsvägen går fram , fe lar ännu at framde les full

~o:da. Vid el . har öfverf löcls vatnet ännu utskurit en passage åt hafvet, 
f ~llken hkväl är grundare, och obequemare, samt längre väg än på 
v~rsta stället, där canalen nu ~ir börjad. D en tunt an lagde blå färgen 
/ ar huru högt vatnet gåclt up öfver vägen vid Ungsjö, då passagen 

0~~0;. ~~el ;arit ~lcl eles förhincl~acl, u tom det a t ~atn:t detta år 177 4 
~ . 0 1Ia ahren ofversv1mmat akrar och angar pa manga stä llen om-
ring B eige Åå, och gorclt mycken skada. 
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Plan af Byars och Gårdars läge närmst omkring Helge Åå hvilk 
ägor af öfverflöds vatnet fått större eller mindre skada. as 

Vattendragen a,b,c,d,e,f,g,h,i, gå alla till Helge Åå, hvilk s ut]o 
fordom allenast varit vid Åhus : men sedan samma utlopp b tfvit Pp 
grundat. dels från hafvet utifrån, dels af skiärning uti siel fva ströup. 
men invändigt, hvaraf vatnet stigit högre och gjort årlig ~kada t)]: 
har Yngsiöboer med n~irmeste grannar genom någon grafning h~J sa 
vatnets mera aflopp ifrån K . äfven och i genom lilla Yngs ö till i t 
åt hafvet : men som deras eget arbet var för ringa och otil räckligt. 
hafva de med större hielp, af flere byar börjat canalen v ,] L. till 
h vilkens fullbordan, de förmoda Kong.M aj och C ronans b itu le jemte 
deras egit arbete." 

År 1775, enligt en källa år 1774, inträffade en händelse, ö Jm i ett 
enda slag förändrade det hela: Helgeå bröt sig en ny fåra j,[l Öster
sjön. Den gamla strandvallen, ett minne av stenålderns hav, blev ge
nomskuren av det strömmande vattnet i en mäktig högflod, x h mel
lan sanddynerna grävde sig ån rätt utåt, till havet vid Y ngsj:J. Denna 
naturkatastrof sänkte vattenytan i det nedre loppet två t edjede!s 
meter. Det betydde, att den gamla åmynningen, elen viktig;1 hamnen 
vid Åhus , inte längre var någon åmynning. Vattenvägen Up] t ill Kri
stianstad var bruten. En visserligen anspråkslös sjöfart meLi mindre 
båtar och med pråmar, som varpades upp hade ända till 1765 haft 
sin ändpunkt vid Långebro under stadens vallar. En såda1 vatten· 
trafik var ännu på 1700-talet av stort värde. Det plötsliga w brottet 
blev kännbart. 

1775 års plötsliga naturför~indring var en omskapelse av ett stort 
stycke land och vatten1 ). Strax innan för det breda dynbältet och den 
gamla strandvallen - där nu landsvägen går fram - hadt- funnits 
ett par stora, grunda sjöar, Egeside sjö och Yngsjön, uppdämda just 
av dessa strandbildningar. När nu ån bröt igenom och vattenståndet 
sänktes, blev detta liktyd igt med en förvandling av de bådä sjöarna 
till kärrängar och träsk, de kallas på generalstabskartan F. d Egeside 
sjö och Yngsjösjön. Egeside sjö ä1· numera berömd från t randansen 
på våren. 

Sjöfarten bedrevs en lång tid på det sättet att lastpråmar och andra 
flytetyg "bogserades" med dragdjur från landsvägen. P å 1:--\20-talet 

1) Ur Svenska Turistföreningens Arsskrift 1958 s. 234. 

"' 

Bild 10. 

Infällt till vänster syns i större skala området kring Yngsjösjön 

och f. d. Egeside sjö med Graften, den grävda kanalen mellan 

Helgeås nya och gamla mynnings/opp. 

Carl Fries artikel i STF Årsskrift 1958 . 
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ägde Kristianstad blott fem små jakter med vilka det bedrevs någon 
fraktfart huvudsakligen på Stockholm. 
d Först på 1830-talet togs frågan om bättre förbindelser mellan sta
;n och hamnen i Åhus åter upp. Den l november 1832 av lämnade 

:~:~~~a kaptenen och fort.-.t.efä lhavaren C. Hje_lm t~llsammans med 
S 01 0rcl. Dtstnktschefen tor hamnbyggnader 1 Skane, A. E. von 
Ydow, ett betänkande över öppnandet av en sjökommunikation emel-
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lan Christianstad och Åhus redd. K ostnaden beräknades til l 130 
R. Banco. OOQ 

Vid riksdagen 1 840~41 begärdes anslag fö r genomförand,· t 

förs lag till förbättring av Åhus hamn , beräknad t ill 85.000 1 ·l r av ett 

för upprensning av H elgeån upp till Kri stianstad, beräknad ti ll lO~a,,,t 
rdr. Det . senare a rbetet f ic!< dock : nstå: I en till Kungl. b n , av -~~0 
6 augustt 1841 btfogacl sknve lse f ran R 1kets Stancler, claterac 1-t . n 
1841, heter det bl a : Jun, 

"Efter prövning av de hos Rikets S tänder fö.rekomn e . arsl· ·J 

framstä llningar rörande de ls anslag, dels lån till utförand ''da 
.. . . ~ .. . . . av all. 

manna a1 beten, hava R1kets ~tancler godtfunmt bev tlj e fölJ. tn d b' 
drag, nämligen till:~ e 1

• 

17) Till bef rämj andet av hamnanläggning vid Åhus, un cl e·· villkor 

at t denna anläggning utfö res så, att ej hind er därigenom b ges fä; 

kommumkationens framtida fortsättning ända upp till Chri<.r1 anstad, 

ett ans lag av 15.000: ~, varj ämte Rikets Ständer velat för nämnde 

ändamål bevilj a Staclen Christ ianstad ett lån stor t 20.000 h Rikets 

Ständ er hava i sammanh ang hä rmed vela t hos Eders Kongl. :\Iaj :t i 

underdånigh et anhålla, det täcktes Eders Kong l. Maj :t i narl er låta 

anbefalla en undersökning rörande H elge Åns upprensning, i . nclamål 

att denna å må kunna gö ras fl ottba r för t ranspo rte rand~ a v t immer 
från Småland" . 

I ett brev, daterat den 2 juli 1841, från staden Chr is l, anstads 

ä ldste till Styrelsen för A llmänna Vattenbyggnader i Riket. ,nhåll er 

dessa, med anledning av att det år 1832 upprättade försl a ~ .. et varit 

prov isionellt, att en ny undersökning utföres på allmän htl:ostnad 

~enom Styrelsens försorg, så att sjä lva hamnbyggnaden vid :\•ws kan 

aga rum, men även med avseende på segelledens återstä ll ande emellan 

Åhus och Chr ist ianstad, v il ken omständighet ofe lbart vid sa 11 ma till· 

fä lle bör tagas i beräkning. 

I Kungl. brevet den 20 september 1841 heter det bl a: -

"Att, då det för hamnanläggn ingen vid Åhu s upprättade t )rslaget 

enelast är app roximatif t och g rundat blott på en prelimin är •nätning 

en detalj e rad undersökni ng, en ligt Ch ri stianstads Stads .Ä ]c l , tes be· 

gäran, må tte denna höst få företagas , och sedan fu ll st ~in c 1g plan 
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't utarbetas, underdånig anmälan om resultaten jemte a J·bets

hl111111 inför oss fram läggas." 
p lane~ 30 september 1842 ingav A. E . von Sydow ett betänkande, 

pe och kostnadsförslag till en hamnbyggnad vid Åhus. Hamnbygg

pla~~n innefattade tre avdelningar: näm ligen förd j u pandet av Härne

na ds O'rav, tillstängandel av H elgeå, samt öppnandet av en inlopps

sta 1 från redden upp t ill Åhus. Beräknad kostnad: 90.000 R. Banco. 

ka~är tvist uppstått med strandägarne kring Helgeå om uppförandet 

den för Hamnanläggningen vid Åhus nödvändiga fö rdäm ningen 

a,~er nämnda å vid Vittskövle fä rj a enligt den av A. E . von Sydow 

~r 1842 däröver upprättade planen med kostnadsförslag, anmodade 

~andels Societeten i Christianstad Chefen för Söclra väg- och kanal

distriket, Carl G. Bei jer, att upprätta ett nytt förslag . En avskrif t av 

förslaget, daterad 16 april 1847, som slutar på en summa av R. Banco 

85.281: 16 finnes bevarad. 
I Kungl. brevet 10 augusti 1847 faststä lldes ovannämnda plan och 

kostnadsförslag och den 2 oktober och 10 december 1847 underteck

nades kontrakt med Styrelsen. 
Av Kungl. brevet den 21. 1.185 1 framgår, att arbetet var nära sin 

fullbordan, men att fördelarna av hamnanläggningen skulle betydligt 

ökas om Christianstad "medelst båtleds öppnande därimellan och Åhus 

med hamnen sattes i förbindelse, för åstadkommande varav och sedan 

en därför tillförene uppgjord plan, varuti ingick uppdämning av 

Helge å, måst övergivas, emedan st randägarne däremot protesterat 

och den med an ledning därav öppnade rättegång ännu vore oavgjord. 

Drätsel Kommissionen låtit genom Chefen för nämnde hamnbygg

nadsarbete,Kaptenen i vår F lottas mekaniska Corps, A. Remmer, 

uppgöra en nu i underdånighet insänd, av en karta och en mindre rit

ning, ävensom av kostnadsförslag åtföljd ny plan, enligt v ilken ifrå

gavarande inre segelled skulle t illvägabringas på det sätt, att dels den 

s k Hernestacls g rift , som i äldre ticl er sammanbundit vattnet i Helge å 

~ed Åhus ån, skulle efter ettdera av trenn e föres lagna a lternativer 

aterupptagas, samt sistnämnde å från denna kanals utlopp ända ti ll 

Åhus upprensas, dels en segelränna bildas genom l-Iarna och Ripa 
SJÖar." 

b I samma brev godkände K. Maj t: kapten Remmers ovan berörda ar

:tsplan fö;· utgrävning av en kanal genom Hernestads gri ft, ävensom 

for Upprensning av Åhus ån f rån nämnda kanal ända till Åhus, samt 
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för uppmuddring av segelleden genom Horn a och R ipa s JO'' r 1. 
nadsberäknat till 9098 R d. 32 s. V idare skulle D rätselkomn i;si~Ost. 
äga rätt att i laga ordning inlösa behövligt jordområde samt tt t e;

1
e11 

arbetets full bordande och godkännande få för amortering a \ kost ter 
den uppbära avgifte r för traf iken å båtl eden enligt taxa, som \. .M~la. 
senare skull e fastställa. J.: 

E n Ii g t K ungl. brev den 17.1 0. 1854 bevil jades till slutligt full bo. 
dan cle av far leden mellan Chri sti anstad och Åhus ett yt terliga stat~: 
anslag utan åte rbetalningsskyldighet av 13.333 R e! 16 sk bath o. 

D en 19 december 1854 och 3 februa ri 1855 unde rteckn a< es kon. 
trakte t mellan Chri sti anstael s D rätsel Commission och Styn Isen för 
A llmänna väg- och vattenbyggnader. 

I slutet av 1850-talet f ick ett engelsk t bolag 1necl ingenjöt n ]. N. 
M iln er som ledare koncess ion på anl ägganeJet av en kanal f , an Tar
sebro ti ll Åhus, och i samband dä rmed skulle Hamma r-No: tbysjön 
urtappas. Resultatet härav bl ev anlägganeJet av den vall , v,trpå nu 
järnvägslinj en Krist ianstad-Åhus i dess sträckning mell a1 Udden 
och Hammars P ynt är f ramdragen, samt att en del av H amn arsjön, 
den s k Nosabysjön, t or r lades. 

Den 30 september 1856 anmäldes arbetet fullg jort och de1 20 de
cember samma år besiktigades det och godkändes a v cli str ik ts•.hefen i 
väg- och vattenbyggnadsdistriktet 

För några år sedan, sk river en tidning år 1868, kom det "i ;"m Old 
E ngland en f infin gentleman", en civilingenj ör M iln er, och sloi sig ner 
i samhället!) . Väl hemmastadd , fo rtsä tter krönikören ironis! ', greps 
han också av funderingar på att göra K ri stianstad t ill en väl di, hamn
stad och kom sti ckande med ett fö rslag, "som ingen till fön e hade 
drömt om" . Denne Milner menade nämligen , a tt man borde t ·rlägga 
Bornasjön och viken Rossbys jön samt därefter kanalisera ;,n ända 
ti ll Torsebro. För ändamålet slog han sig ihop m ed, v ill det synas, 
ett par "experter" Gal e och Sm ith . 

Sagt och gjor t. Förslag och arbetsplaner gjordes upp i eP hand
vändning, och arbetet började. Rossbysjön avskars med en \ · ll, och 
tillflödet ledeles i stället t ill stadens vallgrav. F örst när invallningen 
var klar, gjordes emellertid elen otrevl iga upptäckten, att sj ö1Jottnen 
var "falsk", och de beräknade kostnaderna mångdubblades. Sj ön puJll· 

1) Skånska sjöfartens historia, s. 240. 
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. Il fall tom men blott för att var j e vinter bliv a full igen. Och deS t a a 
pli ·"ttnacl e man. . o o 
så ttO kanalen rensats upp anskaffades 1868 en bogserbar fran 

s edan l" l o f ·cr _ elen bar namnet Kronan (I ) - som s apac e pram ororna 
Göteboib . . ... h . . , Ahus och man gjorde s1g stora 1ot· oppm~gat . o 
frano crrosshancll are L. O . Smi ths för slag uppgJorde ciavarande kap

:~1 P. L. Laurell år 1881 ett fö r slag till fa~· le cl emellan Åhus och 
ten . stad för 4 75 m djupgåend e fa rtyg . For far leel en uppgJordes I(nsttan .. ' .. . . . 

ativa forslag namltgen. 
altern F l" .. .. R ' t'll A" l l ) Medelst kanal mellan ' _otoo over 1pa 1 1us. 

Z) Via Härnestads kanal ttll Ahu s. o . . _ 
... r .. t f o" r slag som upprr] m· des 1893 a vs ag en mm ch e fail ecl mecl 2, 5 1~ as a , b .. . 
eters djup vid medelvattenstånd samt ledande geno m HelgesJO och 
~el eås södra gren till Y ngs jö, där hamn skull e anl~ggas. Denna fa r-

d g c1 ]1amn vid Y ngs]·Ö avsåg· hu vucl sakltgen ttllgo closeendet av k me . . . . o 

fiskeriintresset och kunde med sitt obetyclltga djup ~ J vara tdl nagon 
större nytta för sam fä rdseln i Övrigt. K ostnaden ~o ~· farl eden K n s
tianstacl- Y ng s j ö beräknades till 512.000 kronor, dan m be raknat led
armar för r egleringen av utlo,ppet i havet . 

Kanalprojektet återkom och år 1896 uppgjorde ma jor Ga~ner ett 
fö rslag till en farled för fiskefartyg mellan Y ngsjö och K n st1 anstacl . 
Det fick dock förfalla . 

Frågan om en verklig sjöfartskanal mellan Kristi anstad och. havet 
upptogs ånyo därigenom, att konsul C. J. F. L junggren gen~m mgen
iör N. C. M onberg år 1903 lät upprätta fö rberedande fo rslag t dl 
en farled genom Helge sjö och det så kallade H ornalandet til~ _A!1US 
hamn, vilken sträckning är elen genaste mö j liga för far leelen 11 raga. 
Kostnaden beräknades av Monberg fö r en 4 mete r djup kanal med 
10 meters bottenbredel t i Il 940.000 kronor. 

Konsul Ljunggren hade en sta rk förståe lse fö r s jöfar tens betydelse 
och utgav också en broschyr om kanalpro j ektetl ). 

Med anledning av det gynnsamma resultat som ingeniör Monbergs 
kostnadsberäkning visade, anh öll a ffärsmän och industri idkare i K n s
ttanstacl och Åhus 0 111 undersöknin o· på statens bekostnad av en far led . b . 1 huvudsaklig överensstämmelse med detta fö rberedande förs lag, vil-

--------. 
1
) C. J. F. Lj unggren: P.M. rörande kanalprojektet Christianstad-Ähus, K ris-

hanstad 1903. 
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KANALPROJEKTET CHRISTIANSTAD-ÅHUS 

l 
l 

' ' ' ' ' ' ' ' l 
l 

KÖP!NCE 

C.J.~.l. 

3 .,. .6 G ( S ? 10 

lpo~ . f 
Bild 11. 

Kanalpro jektet Kristianstad-Åhus 1903. 

ken anhållan även blev av Kungl. Maj :t bifallen och medel till un
dersökningen anvisade. 

Major Fr. Enblom inlämnade den 15.2.1 907 ett betänkat de dels 
angående kanal mellan Kristianstad- Åhus, dels en farl ed mellan 

Yngsjö och Helge sjö. I samband med detta betänk:ancle utoa\ konsul 

Ljunggren en ny broschyr med mottot "Havet till Kris tiar,tad"2) · 

Enblom skriver: 
"För att nå det seelan lång tid tillbaka uppstä llda önskem[tlet att 

erhålla en god vattenväg ell er kanalled mellan Kristianstad och havet 

2
) C. J. F. Ljunggren: Sjöfartsleden Kristianstad-Åhus, Krisr ian stad !907. 
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tt därigenom kunna väsentligt underlätta och höja stadens och 
och ta varuutbyte med mera avlägset belägna orter har fl era förslag 
l~ne s .. d 
.. t uppratta e. . 

bh~tav yngre sådana fa rledsförslag mellan Kristianstad och havet 

, · första hand nämnas 1881 års förslag till en kanal avsedel för 
1t~s

1 

meter djupgåend e fa rtyg. För denna då tilltänkta kanal uta r
-., tades tvenne alternativ, det ena med grävd kanal F lötö- Ripa

~hUS upptagande en beräknad kostnad av 2.920.000 kronor och det 

dra med grävd kanal huvud sakligen fö lj ande el en nuvarande lilla 

~:r!eden genom Helgeå och Hernestads kanal till Åhus och skulle detta 

~enare alternativ kunna utföras för en beräknad kostnad av 2.201.000 

kronor. 
Under frågans fortsatta behandling har fordran på storl eken av 

kanalleden ökats därhän, att elensamma skulle avses för fartyg med 

~· meters djupgående, varför till grund för det nu före liggande för

slaget till kanal mellan Kristianstad och Åhus ansetts böra läggas 

av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen meddelade tekniska be

stämmelser. 
Kanalen skulle börja med en hamnbassäng i Kristianstad omedel

bart söder om Långebro, vilken bassäng för vändning av stora fartyg 

givits en största bredel av 150 meter . 
Leden genom Helge sjö följ er såvitt möjligt SJOns djupare delar, 

men framgår i långa raklinj er, tre till antalet, vilka sammanbindas av 

två kurvor med 1000 meters radier. 
För att erhålla minsta möjliga grävningsmassor i kanalledens fort

sättning genom Hornalandet har såsom utgångspunkt för elensamma 

från Helgesjö begagnats viken vid Rorna, vilken vik även å land 

fortsättes av en sänka i den omgivande marken. sträckningen är här 

vald mera sydlig än i fortsättningen för att undvika allt för stor skär

ning i landhöjden mellan Rorna och Åhus, vilken landhöjd stiger av

sevärt Öster om kanallinj en, varjämte marken d~ir består av grus och 

stor sten, uneler det att borrningarna i kanallinjen visa fast lagrad 

sand utan inblandning av större mängel sten. Skärningen blir på dju

Paste stället nära 14 meter. Så snart landhö jden passerats ges kanal

lin jen en mera östlig riktning för att på genaste väg ånyo nå H elgeås 

dalgång 2 km från Åhus. Å dessa återstående två kilometer fram ti ll 

~hus erf.ord ~ar H~lgeån avsevärd breddning och. fördjupning för att 
1 lampltg sasom tar lecl. Genom Hornalandet graves kanalen medelst 
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grävmaskin er så djupt som vattnet t illå ter , därefter mu dd r;" 
fo rderligt djup. ti )j er. 

Kana lens djup är enligt bestäm melserna 4,5 meter undl 
1 

medelvattenyta, vilken antagits ligga vid noll punkten å va t· . 11 ;~"1et s 
J Å hu s hamn och då vattenytan i H elgesjö efter kanalens 1, 1 för a ail 
praktiskt taget kommer at t un der lågvattenperioder i H el .. o a~de 
' r! d h !.. d stal] 

S 1~-- 1 ~a me avets _yt~ , så är kanalhotten fö res la~en vågr. · å he a 
st1ackan upp tdl K11 St1anstad , van genom det bestamda dj t t la 
s~ike rh e t över allt komm er a tt förefinnas. 1

Je nJect 

Då vattenytan enelast i un dantagsfall sjunker mera än () 4 meter 
und er mede lvattenståndet kan kanalen saoledes l' J"egel t f l ra 1 eras av 
fa r tyg med intill 4 meters djupgående . 

_ I~ana l e 1~s bot:enbredcl_ är i ~Ie lge ~jö 25 meter och kan tven de 
stoJ sta fa1 tyg saledes dar bek vamt motas varemot i den clj"t1 >a 1-" 

, ' S~G 
nmgen genom Hornalandet bottenbredden är 15 meter. 

U ti elen sk1:ivelse, so~- Kun~l. Väg- och Vattenbyggnacb. -i yrelsen 
elen l februan 1905 av lat1t angaencl e tekniska bestämmelser () r u 

'' el ~ 
rattan et av f?r~lag till en 4,5 meter djup farl ed för sjögåe; de far-
tyg mell~_n Knst1anstad och Å hus, har föreskrift även bli vii lämnad 
OJTl uppgorandet av arbe_ts~ l an _för H elgeåns upprensning mel l m Yng
SJO hamn och Helge SJO tdl hogst 2,5 mete rs djup unde1· ha ets me
delvattenyta och i övrigt t ill en sådan omfattning, att f iskarebefo lk
nm_ge_n i Yngsjö blev i stånd att med sina fiskebåtar gå 1pp till 
Knsh anstad." 

Major E nblom for tsätter: 

"Yngsjö ä r beläget om kring en mi l söder om Åhus vi d hL udgre
nens av H elge å utlopp i havet. Här var förr platsen för ett ; 1Senligt 
fiske läge, men fisket har på senare tid gått til lbaka, vilket ti!t en del 
:orcl e l~ero d~rpå, att det är förenat med stora svårigheter angöra 
amynnmgen aven med vanliga små fiskebåtar, emedan san< banken 
där ofta hindrade all båtfart. Om således båtfart ~iv en med s •1å far

koste r är svår, så är det tydligt att t idsenliga f iskebåtar, mot n·båtar, 

där ej kunna fi nna användning, varför någon höjning av fi c'-:et vid 

Yngsjö ej kan tänkas, utan att åmynningen regleras. L ika vik t gt, som 
det för f isket är att ha tillgång till en god hamn, lika viktigt ä r det, 

att möjligh et fi nnes för f iskens hastiga försä ljning. Även i detta hän

seende är Y ngsjö ej särdeles väl lottat, då avståndet till n:. rmaste 

avsättningsort Åhus är en mil. För Y ngsjö och för fiskets ~in ( amåls· 
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. bedrivande därstädes är således en kommunikationsl ed av 
enhgaa vikt, varför elen nu ifrågasatta båtleden skull e vara av stor 
stof~else, då elen skulle tillåta fiskebåtarna att, efter avlämnaneJet 
b:t~·edskapen i Yngs jö, _fortsätta med fångsten till Kristianstad , där 
a med latthet kan avsattas. 
de~örutom fård~ l e 1_1 för fisket vid Yngs jo och av ökad yllförsel av 

.. sk fisk till Knstlanstacl har en upprnuddrmg av Helgea genom elen 
f.<~: de vattenavbördningen från Helgesjö denna väg stor betydelse 
~~~a 51· ö farten u t i och unelerhållet a v den föreslagna kanalen Kristian-
tor el d .. l l· J .. el el d~Ahus, all el enstun et ar myc <et sann o 1 <t att aven up pm u -

:.:~gen av en li ten men järrJ_~Ör~ lsevi s rak ränna, lämplig foör båt
farten, även skulle vara t1llrackhg fo r regierandet av H elgeas lopp, 
så att detta bibehåller sin nuvaFande av bördningsförmåga , vilket så-

Dm i nämnda betänkande blivit anfört , är ett villkor för lämpligheten s . 
av den nya större kanalleden till Åhus. 

För att göra nu ifrågavarande farl ed mellan Y ngs jö och Helgesjö 
(Kristianstad ) fullt lämplig för det angivna ändamålet , trafik med 
fiskebåtar, ha r densamma givits 2,5 meters el j up uneler havets medel
vattenyta, sålunda tillå tande 2 meter djupgående farkoster att även 
vid vanliga lågvattenstånd passera. Då fiskebåtarna i Östers j ön nu 
ha högst 1,5 meters djupgående, är sålunda hänsyn tagen till någon 
utveckling och erbjuder det ej större svårighet att i framtiden, om 
trafiken så fordrar, ytterligare fö rdjupa leden. Bottenbredelen 8 me
ter tillåter möte mellan två motorbåtar". Så långt Enblom. 

Det ojämförligt svåraste och viktigaste arbetet för åstadkommande 
av den planerade Yngs jöleclen var emellertid ordnaneJet av ledens 
mynning i havet. O m rännan enelast uppmuddrades genom sanddynen, 
kunde den inom några få dagar av storm och kustströmmen sopas 
igen. Dess sidor måste således befästas och r~innan därigenom skyel

das från sanddr ift Leelarmarna var föres lagna att räcka ut till 3,5 

meterscljupet, varigenom de skulle ha erhå lli t en längel av 330 m ete r. 

I slutet av 1930-talet igångsattes en upp rensning och invallning av 
Nedre H elgeåns regleringsföretag i syfte att förhindra översväm

ningar av de låga markerna kring åns nedre lopp. I samband därmed 
byggdes en Eingre pirarm på va rdera sidan av H elgeåns mynn ing i 
ha~_et vid Yngsjö. 

Annu kan smärre fi skebåtar gå upp för Helgeås södra gren till 
Kristianstad. Farledens längel är 28,8 km , varav elen bearbetade delen 
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Bild 12. 

Graften nu föHiden . Foto Carl Frie s. STF Arsskrift 1958. 

är 2,7 km. Vattendjupet är endast 0,59 m och bottenbreelden J S J11. 

Hö j dskillnaden mellan Kri stianstad och havet är endast O 7 1 1.' 

Ännu 1922 kunde man segla mellan Kristianstad och A.JlL .; med 

en 30 111
2 koster med 1,5 m djupgående. På en del ställen fi ck man 

dock vid lågva tten dra båten genom lera med hj ä lp av en draglina 

vtd masttoppen. Författaren försökte 1953 att gå upp fö r den norra 

grenen av H elgeå f rån Åhu s med en mindre motorbåt men fic k viinda 

efter någon kilometer på grund av det ringa djupet i denna åarJ11· 

litteraturen har Fred rik Böök, som gick i skola Kristianstad, 

I -1 0111 seglatser på Helgeån och dess stränder. 
skrJVI 

[vösjÖ1~ - l J .. I .. . .. Sl o .. • ... 

l'Jär 111an stueerar en 'arta over vOSJOn, 'anes storsta lllSJO , som 

~ st ligger fem meter över havet, kan man ifrågasä tta , om det inte 

~~~-~funnits planer at t kana li sera dess korta av lopp Skräbeån . K ost
joJJ . "] l. . 

den för v1dgancle av vattendraget och en sluss skulle sa 'er 1gen eJ 
11
\övt bli så stora. I modern tid har det dock knappast varit aktu ellt 

b;t använda Skräbeån för sjötransporter. Det ~ir också nu för tiden 

;,ycket -~ågt _vattendju_p utanför åmy11ningen. . o .. .. . .. 

En ratt hvhg traf1k har dock forekomm1t pa IvOSJOn, dels for 

transport av virke, glassand och granit f rån s jöns norra delar till cien 

5 k Ångbåtsbryggan i Bromölla, t ill v ilken jäm vägsspår fanns till 

slutet av 1920-talet, dels med AB Iföverkens f lotta av 2- 3 bogser

båtar och 20- 30 pråmar, v ilka åren 1880- 1959 f raktade kalksten 

och råkaolin f rån gruvor på I v ön och vid Axeltorp till fabriken i 

Bromölla. En av pråmarna har Bromöllafabriken i år sålt till fiskaren 

och lantbrukaren Adolf N i] sson på Bj ärnö i Blekinge, som med den 

skall transportera traktor, kreatur ell er annat till fas tl andet. 

Hösjöns ångbåtsaktiebolag, som unelerhöll traf ik på Ifösjön, erh öll 

stadfästelse på bolagsordningen elen 23 apri l 18751 ) . 

Efter fyra års verksamh et råkade bolaget på obestånd, och dess 

tillhörigheter såldes på auktion elen 6 feb ruari 1879. Härvid gick uneler 

klubban en ångslup av järn , Sophie Lou-ise, fyra lastpråmar jämte 

en mindre båt ( rodel- ?) samt ett "ångbåtshus" och ett fr ån bryggan 

anlagt järnvägsspår till Bromölla järn vägsstation. Ångs lupen, om 8 

hkr, föreles av A. Molander åren 1875- 1877, kanske än senare. 

Hösjöns nya ångbåtsaktiebolag erhöll K l\J aj :ts staclsfästelse på 

bolagsordningen elen 16 januari 1880. 

År 1875 omn~1mncles en ångslup med namnet Ifvar (II ), om 8 ton 

Och hemmahörande i Ifö . 

hnmeln. 

I nordöstra Skåne ligger en av lan el skapets vackra ste sjöar , Immeln, 
80

111 i storleksordning är den tredje i land skapet med en areal av 24 

---------1) Skånska Sjöfartens h isto ria, s. 424. 
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km2. Sjön är till formen lång och smal, från Rörvik i norr t ill 1111111 
samhälle i söder mäter den omkring 1,5 mil. elns 

"I slu tet av 1800-talet var sjön porten ut mot vida världen f• ir iolk 
i Örkenecl och för norclvästblekingarna . För Örkenecls del var _et 
maste järnvägsstationer Osby och Killeberg och med tanke 1 å vänar. 
nas beskaffenhet och de många grindarna, så var det enklat · att ~~-
ti ll Rörvik eller B jörkhults bryggor och seelan båtleeles till I 111 111el a 
järnvägsstation", framhålles i Norra Skåne el en 27.7.1960. ns 

Immelns ångslupsakti ebolag bildades 1884. Ångslupen Fra 'l åt so 
trafikerade sjön, tog 35 passagerare. Resan kostade på elen tid~n ;~ 
Öre tur och retur från Björkhult, och det var inte så billigt 'ir dag. 
lönen höll sig omkring l: 50. 

Bolaget gick med vinst ända ti ll 1919. Det var inte persot trafiken 
som var elen mest lönande. Vinsten kom i stället genom att all sten' 
som bröts i Gylsbocla, fraktades på sjön. Man använde stora råmar' 
som drogs av Framåt från Rörvik ti ll Immelns jä rnvägssta 1 n, dä; 
stenen seelan omlastades. Om man studerar turlistan för 7ramåt 
daterad elen 22 maj 1897, finner man, att elen anlöpte föt 1 tom d~ 
båda ändstationerna: B jörkhult, Skärsnäs, Breanäs och M j• 1 ~is. Ar 
1911 så ldes Framåt till ett bolag i Möckeln, där elen sedan ~ ck som 
bogserbåt i många år . 

Framåt ersattes av en hjulångare, som hette Svea. D en gick från 
Immeln via Ebbarp-- M jönäs-Breanäs-Skärsnäs- Björkh rit till 
N yteboda. Taxan höj des till 1.10 för passagerarna men eit r 1919 
gick ångslupsaktiebolaget med förlust. Örkeneclsborna fick sin 1rnväg 
Ä lmJmlt-Sölvesborg och man behövde inte ta sig till Rön ,J..: eller 
Björkhult för att komma ti ll "stan". Detta resu lterade i att afiken 
lades ner 1926. 

Myn t. 

1715 l r iksdal er {rdr) = 3 daler (d .) silvermynt (smt) = 9 d . oppar: 
mynt (kmt). 1776 l rdr specie (sp. ) = 6 d . smt = 18 d. kmt = 48 s .illing a 
12 runstyckcn. 1789 l rdr sp. = 1 rdr banko (b:o) i sil ve r, att börj J med "' 
1 rdr riksgäld (rgd) i sede l, v ilket värde sjönk und an för undan till 18C3 1 rdr 
b :o = 11h rdr rgd. 1830 (183 4) l rdr b:o 3/8 av 1 rdr sp. av 1776. 1 rdr 
rgd = 1/4 av l rdr sp. av 1776. 1855 1 rdr riksmynt (rmt) = 100 i re "" 1 

r dr rgd a v 1830. 1873 1 r dr r mr = l krona = l 00 öre. 
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I NRE FARLEDER I BLEKINGE. 

sitt arbete "Norden och Västeuropa" antar v:.~clstei~, _att _ ~: en 
I s· ö farts leden mell an J y Iland och svearnas nk e struktt h am 

gatl1la biJekingekusten . Namnet Koggaskärsbåcle i Torhamns socken 
langs nligt \Vadstein utgöra ett minne från de tide r, då fr isiska kogg-
kan e · f .. · el · · l !ågo för anka r 1 .pr en mvt c. 
skePP ' 

J{o ljeån. . 
.. t1·a Bleking·e nä ra gränsen till Skåne är Holj eån och dess käll-I vas .. . T 1. o 

... . en fö reningslänk mellan kustlandet och Gomgebygden . bo Jean 
SJ doa

1
_ vattnet från Jmmelns sjösystem i Öst ra Göinge t ill Ivösjön. 

le et .. o .. V' l j{o!'eån upptar aven de fran norclvast och _ nordost komma11de 1 s-

It] och Snöflebodaåa rna som når upp ttll norclltgaste Gomg-e och hu s- ' 
ti ll Allbo härad i Kronobergs län. i . 

På dessa vattendrag flottades för ett par hundra år seelan ttmmer 
irån de stora skogarna i norr till den plats där det nuvarande Olof
ström ligger och gick seelan vidare t ill Pukavik på landsväg. 

I Småland men även i Blekinge fanns tillgång på sjö- och myrmalm. 
På 1200-talet talades om "Blekinge elcl<er Kalmars jcern" och då 
Värends handelförbindelser med utlandet ännu vid denna tid fö ljde 
Blekingeåarna, kan man anta, att det mesta av det järn, som expor-
terats från Blekinge, förs kriver sig från V;iren d. , 

Bruksdriftens svårast transporterade råvaror va r kolen eller kol
veden, och det gällde att transportera denna på billigast sätt lämpligen 
på vattendragen i pråmar1 ). 

Sjömalmen i Imm eln, Grönhultss jön och Dlist01·pssjön avsågs på 
1730-talet utnytt jas av O lofströms fö regångare Petrefors, men det 
blev aldrig någon större drift. Bruksd isponenten Pct re inlämnade 1735 
en ansökan att få tv å hamrar v id Hol je och en masugn vid Baggebro 
och framhöll därvid att god pråmväg fanns mellan de båda p latserna. 
1737 skrev Petre en ansökan om 15000 dir silvermynt av " lands hj älps
~edlen" och nämner i sin supplik, att han förfogade över " den hä r
hgaste ström, som aldrig fryser i den starkaste v inter och om som
ill~ren aldrig står av hetta". Ä.ven om Petres uppgift var väl opti
illlstisk får man där det gäller äldre vattenvägar hålla i minnet att 
landskapet ofta såg helt annorlunda ut än nu. På de senaste två .._______ 

') 'fom Södcrberg: Olofströms bruk 1735-1935, Karl shamn 1935 . 
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hundra å ren har det förekommit omfattande torrläggninf_ tr i ,, 
land utöver den ständigt fortgåend e naturliga förminskni 1gen \art 
uttorkningen av våra 100.000-tals sjöar. Dessutom har lanclhöjnin Oth 
på 30- 100 cm per 100 år också ändrat betingelserna fö r den _gen 
. .. ~ SJofarten. 

I början av 1800-talet upptäcktes en järnmalmsfyndighet ; V~ista , 
ej långt från Olofström på den skånska siclan av gränse1 1 syd ona 
Blistorpssjöns övre ända. Det fanns sjöförbindelse från C llo fströtn 
ända f ram till g ruvan . Malmbrytningen utg jorde sammanlagt c :a 1 5~ 
ton innan gruvan nedlades för allti d 1877. 

Sjön Halen. 

I en vik av den med Immeln förb undna sjön Halen vid ( llofst rölll 
vilande på botten med enelast reli ngen och en avbruten åra stickand; 
upp över ytan ligger en väldig pråm, en gång använd till virkes- och 
boskapstransporter från A lltidhul t t ill O lofström. Den hii rrör sig 
från den inte allt för av lägsna tid , då vägar runt sjön knappt existe
rade och vintertid isen och sommartid båtarna var de end<1 kommu
nikationsmö j ligheterna. 

Mörrum- och Mieåarna . 

N ils ödeen skriver i sin bok "Till min mor" (1927) s. 469 : 
"I den försvinnande isens spår drogo människorna mot Norden. 

När Litorinahavet för 6 eller 7 tusen år seelan nådde sin höt,s ta höjd 
vandrade de första f iskarna och jägarna in i Småland. Liings B!e
kingeåarna, i första hand Mörrumslinjen, sökte sig nybyg.l,<t re från 
kusttrakterna norrut" - "De urgamla kulturvägarna i Blekin ~ eåarnas 
dalgångar förlorade ald rig sin betydelse för landets kulturell :1 utveck
ling ; sedan urminnes ticler har Värencls historia varit orienterad åt 
söder". 

U töver det storartade projektet att förbinda Värendsj öarna med 
Mörrumsån (s. 611 ) planerades 1934 en upprensning av Mö rumsåns 
nedre lopp. Mörrumsån har liksom Bräkneån även utnyt tp ts soi11 
flottled . 

I det vackra Skottbergska huset i Karlshamn f inns en kar ta från 
1600-talets början från Boclekull , v ilket var stael ens namn under 
danskt välde. På en plats relativt långt uppför Mieån står antecknat 
"Böndernes fra Asserum b yes lades te t". Mieån som flott l( d rn 111 
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Bild 13 . 
Bodekull (nuv. Karlshamn ) och Miec'in vid 1600-talets början. 

~ar bl a behandlats i Blekingeboken 1929 s. 93, 1933 s. 108 och 1936 
. 171. 
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Bild 14. 

Mie /in i Karlshamn. 

Bild 15 . 
Vevslupar i Ronneby omkring 1870. 
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Bild 16. 

Ronneby/in. 

Farleden på Ronn cbyån. 

Sjöfa rtsförh å ll an clena i el en gamla köpingen och seelerme ra pånytt

födda staden R onneby var ford om på sitt sätt unika , m ed en yttre 

ha111n - ka llad Redden - och en innerh amn cirka fyra kilom eter 

uppströms från ha vet, fö rseeld mc: el lastkaj er vid den segelbara Ron
nebyån. 

Ån uppmuclclrad cs unel er åre n 1861- 63. T ill inn erhamn en kunde 

d_e mindre ku st[tngarna ntcl?iii !JC och !<OIIII Cb)' g[t upp. Men de var 

tor långa för att kunn a vända i ån . och f ick därfö r ba cka u n der 

Utgåendet. Innerh amnens kajer kantades a v skonare, jakter och andra 

t!ytetyg med h ögst 8 fots djupgående. 

d I Ronneby hamnordning giillcle iinda ti ll den 1!7 1958 el en å lcler

Otnliga bestiimmelsen: 
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Bild 17. 

RonnebyCln. 

"Innan fartyg inlöper i ån, skola ankare in läggas på däcL. stamp

dävert, bockspi ror, båtdä vertar, kl yvar- och j agarbomma r intagas, 

underrår och blindrår toppas, överrår inbrassas samt a ll a ned :1ängande 

ändar uppfångas" . 

Ytterhamnen vid åmyn ningen blev länge styvmod erligt be handiad 

och i avsaknad av ordent liga lastkajer samt med oti llräckl i;.,t vatten· 

djup vid dessa. De fartyg, som på grund av för stort cljupg[t. ncle inte 

kunde ta sig uppför ån ti ll innerhamn en, måste ankra på Redden, 

varifrån lastning resp lossning verkstä lleles medelst " läktare", frakt· 

ekor och dylikt, skriver jur kanel Ragnar Vasser i ett hä ft < om fir· 

man Siegbahn & Sons historia . Först år 1872 tillkom inre delen oJ1l 

80 meters längel av el en år 1950 rivna "skeppsbron", vil kcJl år 1896 

ytterligare förlängeles med 30 meter och försågs med du bLia järn-
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o. Ans utlopp ändrades från sin raka fåra så att det lades i 
"usspat. . .. 

va, " kröknmg vastvart. 

et1 
5 ~i~:-ån Redden - eller senoare från Gar:1 la ~keppsb:·on ~ " träk-

?, (danska = clrog~s) p ramarna u~pf~r an t dl _mnethamnens 

t~5. laner, där upplagnng ell er magasmenng ~erkstall cles. Denna 

kaJP1_ · 1 o-" tillgick så, att en draglma fas tsattes vtd masttoppen, var-
''tra d1ll , .. el d l 

. en bäst spändes för och bogserade pråmen langs me en sma a 
eftet D l " f" ·1 t' t 

. som för ut fanns utm ed västra åstranden. et var c ar or v t < t g , 

sttg,denna strand höll s fri från träd och buskar närmast åkanten. Att 
att · · . · o bl d" · tt 
denna pråmdr~gartraftk mte var helt obet_ydl:g fra1~1gar .: a a~av ~o 

S Sto .. rsta melustn Kockumverken, ho !l m te mm d re an fyt a p t a-
orten ' . . . 

för sina egna sjöfrakter från ytterhamnen ttll fabnkerna t Ron-
mar .. 
neby, Kallinge_ och On11o (K~ ng a). o o . .. . 

I juni i år gtck Rottn.e stn ststa tur pa Ronnebyan tt ll Karon, mnan 

den Jämnad e Blekinge, seelan den fö rsålts ti ll Strängnäs stad. Ronne

byån kallades förr även Rottneå efter sjön Rottnen. 

Lister sjöarna. 

Sveriges sydligaste och kanske Blekinges enda sluss finns mellan 

Listersjön och elen lilla sjön Hängbrun nen på J ohannishus fideikom

miss, vi lket inte torde vara känt av så många. 87 -årige f lottmästaren 

Johan Augustsson berä ttar, att slu ssen anlades år 1871 och att årtalet 

är skuret i botten på slussen, som har en längd av ungefär 12 m, en 

bredd av 5 m och ett tröskeld jup av l m. Man utnyttjade slussportar av 

traditionell typ. De är nu borta men man kan se deras platser. Bredvid 

slussen i en särskild fåra finns ett genomsläpp för flottning av virke. 

Flottning utfördes t ill Verkadammen och J ohann ishus såg sista gång

en 1952 i tre etapper, sedan sjöarna och dammarna först dämts upp. 

Dessutom var det detta år ovanligt god vattentillgång, annars hade 

flo ttning ej ut förts på ett trettiotal år. 

Genom slussen slu ssades mellan 1871 till 1912 tre generationer av 

skutor alla med namnet Framåt. Den sista, med ungefärliga mått 

lO 111 längel och 3,5 m bredd, ligger nu som vrak vid Listersjöns 

norra strand och granar växer genom botten. Med skutorna fraktades 

Ctrka 30 m3 brännved och "danskvecl". Det sistnämnda var 27 tum 

långa bokträn kluvna på mitten. De exporterades över Hjortahammar 

~~ Danmark , där man ti llverkade tt:ätoff lor o_ch smördrittlar av dem. 

ken ger mgen extrasmak ttll smoret, som ar sarsktlt kanshgt har-
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Bild 18. 

Listersjön och Hängbrunnen med slus

sens Läget angivet. 

för. Skutorna roddes eller seglades med fock och storsegel 1. 1lvmil en 

mellan T olsebocla och H ängbrunnens sydspets. 

Virke f lottades förr även t ill Listersjön dels från Sännen , .Jcls från 

Hall sjön genom Gårdgölen. 

'En li ot uppgift planerades under 1800-tal et en far led mellaJ' E rings· 

bocla och Ronneby genom sjön L justerhövdingen och L istedn. Detta 

har dock e i kunnat bestyrkas. 
Man kan. förmod a, att B lekinges längsta sjö A lljungen, so:n sträc· 

ker sig i två mils längd i nord-sydlig riktning också utnytt iats 50111 

båt led. 
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&i&L~rl'-
. Bild 19. 

Slussen mellan Listersjön och H ängbrunncn. 

Bild 20. 

Fraktekan F R AM ÅT pil Listersjöns norra strand. 
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Bild 21. 

Sjökort över Nättrabytln, Sunna leanal och Lyckebytln. 

F ar! eden på N ättrabyån. 

Samf~ircl sförh å ll andena i östra Blekinge och södra Småla nd var 

före järnvägarnas ti ll komst mycket besvärliga1). Att från södra Små

land och norra Blekinge färdas med hästskjuts ti ll Karl skrona med 

ett lass ved , bräder eller andra jordbruksproclukter för a nalu var 

j ust ingen lustresa utan fy lld av mödor och strapatser och lämnade 

därti ll k lent utbyte . 

År 1884 började ångs lupar ombesörja passageraretrafik mel h n Nätt

raby och Karlskrona och gods fraktades i en frakteka, som bo;.;serades 

av sluparna. Sedan ån under å ren 1866- 67 och 1885- 87 bli it upp

mudelrad till fyra fots djup, stränderna pålade och skoelda och kaj

plats ordnats vid Nättrabyhamn , kunde båttrafiken regelbundet upp

rätthållas genom ån upp till hamn en vid kyrkan. Ticligar · n1åste 

båtarna vid lågvatten stanna ute vid åmynningen. 

Från Nätb-aby byggeles också 1894 en järnväg med endast 600 111111 

spårvidd från Nättrabyhamn i Nättrabyåns dalsänka till Alnaryd. Det 

var tåget vid Parisutställningen år l 889, som gav iden till järn vägen 

1
) Nättrabydalens Trafikaktiebolag och dess föregångare, Karlskron 1948. 

-- SKAL.A l : 600000 
5> IOkm l 

Bild 22. 

Den nu nedlagda ji:imvägen Nätt

raby-Alnaryd-Eringsboda

Almcboda. 
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~.ärnvägen förlängel es sedan först till Er ingsbocla och däreft er till 

A.hneboda, där el en slutade utan annan järnvägsförbindelse. Avsikten 

Var att fö rlänga elen till Tngelstacl, cl~ir den skulle fått förbind else med 

V~xj ö-Tingsryd järnväg, men dessa planer fullbordades icke. Bygget 

~aste ske i tre etapper, vilket visar vilka svårigheter man hade att 

overvinna v id byggandet av el en 49 km långa järnvägen. 
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Bild 23. 

Nät!rabyån med AXEL och Moses. 

R esandef rekvensen på j~irnvigen va r ganska stor. Särsk t under 
biirsiisongen, clå birplockarna skulle till staelen för att si1lja si1' t varor. 
cl r illcle kupcerna av resenirer med korgar, trun];ar, knyten <' h andra 
pinaler, så att kond uktören knappt kom fram . Tåget kall ad .. ·,; också 
"Krösnat?tget". Dess maximihastighet va1- endast 20 km/ lim och det 
påstod s, att man i uppförsbackarna hann gå av och plocka lin 111 ell er 
krösen. Bärplockarna erhöil nedsättning till 75 öre från Al n n·d och 
60 öre från Tving. ])en allmänna trafiken upphörde i deceml r 1939, 
men godstrafiken från Bergs grustag i Tving fortsatte til l 1' l-l-5. En 
orienteringslöpa re. som tiinkl sig elen på kartan ännu utsa 't järn
viigen som uppfångnings linje, letar förgäves efter rillsen. D t , såldes 
niimligen med god förtjänst vid jiirnvigens nedläggning. 

Mellan Karlskrona och Niittraby går ännu regclbunckn 1 ttlraf ik 
unel er sommarhalvåret. Den t v~L kilometer Etnga firelen up ]·tör elen 
idylli ska ~ättrabyån är verLligen alt rekomm ende ra. 

I B lekinge läns tidning 1934 kund e man b sa : "Att f a ra t Il .'Jiitt
raby hör till de sensationer, som karlskroniter a ldrig försut tn la att 
sommarticlen pigga upp sig sj;ilva med och delgiva sina tt;, is tande 
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Bild 24. 

Vevs/up. 

bekantin•ra1- Det :[r nåoot noch ni e clae·ewesenes denn;J. sval kande fä r d 5'- • L , ("oJ '' 

på elen slingrande ~\11, cbr pi larnas kronor bilcb hiirliga valv, och elen 
höga vassen vördsamt bugar v~ilkommen. För alt nu inte tala om slut
målet, det idyll iska Nilttrahy med den gamla romantiska stenbron och 
det i grönskan inbäcldacle medeltidstemplet Det ii r i alla fall pricken 
Över i-et när det gäller åskttdlip·o·öranclel av heg-reppel "Sveriges .. ' - ~,o 

ortagårcl". 
"Den äldsta passagerartrafiken mellan Karlskrona och Nätt raby 

svarade emellertid ett fruntimmer för av elen gamla goda slammen. 
Bon hette Mor S issa. H ennes b~tt däremot var del si och så med. Den 
Var nämligen en stor blekingseka, d~ir maskineriet inskränkte s ig till 
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Bild 25. 

N ättrabyhamn. 

två par åror. Vilka priser Mor Sissa betingade sig för överJ:1rten är 
ej känt, men man vet med säkerh et, att de passagerare, som p .~ hennes 
order f ingo sli ta vid årorna, de kom undan med hä lften. Sj it•Y rodde 
hon a ldrig. Hon had e nog av roderkulten och kommanrl•Jt . Vid 
Wrängö hade hon byggt en säker brygga. Därif rån gick sed m gam
malt en väg upp till Nätb-aby och vie! bryggan fick de bönd r, som 
kommit f rån sina hem efter häst, släppa sina få lar på bete, 11111an de 
sjä lva embarkerad e i Mor S issas eka. Tillsynen öve r hästam t uneler 
ägarnas stadsbesök utövades uneler många år av en man på \\' rängö, 
som betingade sig tolv skilling i gräsavgift för varje hiist. \ nnu i 
dag kallas därfö r denna betesmark för "tolvskillino-sbacken ' 

"I början av 1860-talet bi lciades emeller tid på initia~iv av haiHllanden 
P. O . Hultmark i Karlskrona ett bolag med uppgift att medc'st ång
slupar trafikera de viktigaste skä rgårclslinj erna. Man hade n::mligen 
i de dagarna tröttnat på oregelbundenheten både hos Mor Sissas eka 
och de små hjulbåtarna s k vevs lupar som med da lkullor v1d vev· 
stakarna mödosamt vispades framåt över f jä rdarna. Samtlig:t dessa 
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.. del kun de nämligen enligt annonserna i tidens avisor enelast 
t l-me . ..l 

tra 1
' · Ha rutten "då hård blåst ej hind rade" . Och det var JU osa(ert 

uP;e~et Bultmarksk~ bolaget ~ ick dock ej något ~.tÖ I:re i1~ fl y tande .?_å 
!1°".·]<ens säkerhet. Forst omknng 1870 blev det b.attr.e, da C. J. ~or
trall " å örloo·svarvet" övertog bestyret med skargarcl skommumka
ge550~1 a P Han i~satte ångslupar på både NättJ·aby och L yckeby, men 
ti~ne 1_ 1111d av Nättrabyåns uppslammade mynningsv ik f ick han nöj a 
Pa gt u . . • \i" .. .. , 

.' d slutmålet v1d Mor Stssas brygga pa ·v rango . 
5 1~,~:r Börgesson tröttnade på myndighetern as oförstående lik.nöjdh ~t 

."ffande uppmudclrin o-en av Nättrabyån inshillde han traf iken tdl 
bett a "' . . • d P • 

T·"ngö. Då grep Axel E. Lmclvallm ar 1884. Han skaffa e tva ang-
\\ta .. f "! d. · M ar Näcl? en och Carl och ov ertog tra 1 ..:t ra 1t10nerna. en sam-
slup ' . .. l . . f del - el 
tidigt lyckades han 1 sockensta1:1man . c n va Igenom at~ <1~1 mu _1_a e~ 

och det var en stor dag bade fo r honom och Nattraby, nar tv,l 
~p~enare Nächen plöjde ån ända upp t ill elen nuvarande hamnen vid 
~ rkan och Hafgårclen. Som ett minnesmärke av denna minnesvärda 
hfnclelse står nu "Moses" med sin sta v i ån strax invid Hafgårclen." 

När de båda fö rsta Lindvallska ångs luparna t jänat ut, blev de er
satta av Nättraby, Vi!?ingen, Agir, Wrängö och A x el. I år såldes 
Wrängö, som omdöpts till Turisten och nu återstår enelast Axel. 

Trafiken på Ljdebyån. 

På Lyckebyåns västra strand strax nedanför fa ll et, där nu riksfyran 
går fram, låg en gång i medeltiden el en li ll a staden och köpeplatsen 
Lyckå, omgiven av vallgravar och skyddad av ett befäst slottl ) . Sta
den var huvudort fö r Lycl<å län och ståthållaren bodde på slottet. 
Men redan uneler 1700- 1800-talet var slott och kyrka borta, och ett 
litet fabrikssamhäll e växte fram. Ännu i slutet av 1700-talet fanns 
vrakdelar av båtar i vallgravarna kring slottet, v ilket bestyrker , att 
man från ån kunnat segla upp i vallgrav en. Kyrkoh erden i Huaröcl, 
L. P. Johansson, som förde dagboksanteckningar uneler en resa i 
Skåne och Blekinge år 1845, har ber~1ttat om Lyckeby : "Här fin ns 
emellertid ännu åtsk illiga vackra byggnader och ett herrligt beläget 
och väl anlagd t lustställ e, Bellevy, bestående a v pavilloner, e remitager 
Och grottor i elen vackra parken v id Lyckeby å, som är stor och brer\, 

------1) Ove Offerman: Lyckeby i svunnen tid, Karlskrona 1953. 
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Bild 27. 

Ångfartyget Lyckeby. 

bevuxen och beskuggad af bokar, lindar och almar, i hvilkas skugga 
segel- och roddbåtar, ja till och med Ångfartyg (Lyckeby) passera 
ofta under fullkomliga löfvalv, som de v id stränderna stående trädens 
gigantiska kronor bilda . Nämnda Ångfartyg helsar också på sin 
"Namne" och för brorskapets skull - kan man tänka - för både 
söckne- och söndagar mycket li f och munterhet till dessa leende 
stränder; ty att vara Karlskronabo och icke ständigt resa på Lyckeby 
till Lyckeby vill nära på säga detsamma som att vara arresterad eller 
på annat sätt derifrån hindrad". 

Farleden till Lyckeby är 1,6 km, har ett djup av 2,1 m och en 
bottenbredel av 12 m. Leden uppmuddrades uneler åren 1908-10. 

Enligt uppgift av Sven-Edvin Salj e, som forskat i snapphanarnas 
och Kristi anapels historia har även Lyckcbyåns övre lopp va ri t av 
stor betydelse för befolkningen i sydöstra Småland i äldre t ider. Lyc
keby hade bl a fönnånsrätt för försä lj n in g av pottaska 1 ) . 

.. Karlskrona östra farled, som ger en skyeldad led innanför de stora 
Darna Senoren, Tjurkö och StUt·kö, har en hingel av 10,5 km, varav 

40 



596 

Lyckehy§ 

Bild: 28. 

Lyckeby!in. 

den bearbetade delen utgör 2,7 km. Djupet ar 3,68 m oc 11 botten
bredden 25 m. Denna led uppmuddrades under åren 1931 - 36. 

E nligt originalhandlingar från en process åren 1645-4(: gick det 
på den ticlen en farled mellan StUJ·kö och V. Skällö. B n 1 mellan 
öarna kallades Stäkebro. Ordet "stäket" eller steket, som 1: inns på 
många håll i landet t ex Baggensstäket och A lmarestäket. _d tar på 
i sunelen uppförda fasta fis kebyggnader av störar eller r•s . Ännu 
1757 var det ett sund mellan Skällö och StUJ·kö. 

Sunna kanal går mellan vVämö och fastlandet. På en k: rta upp: 
rättad av Karl Magnus Stuart i maj 16791 ) syns ett sun d o• h likasa 
på N. G. Wermings karta av å r 1813. 

På ett handritat sjökort från år 1757, som finns på Var' smuseet, 
är Vita krog utmärkt men ej något vattendrag. P å en Plicktn.ngs· och 
AfwägningsCharta av år 1784 synes ett svagt markerat < ike vast 
om vägen och en vik ost därom. 

1
) Gustaf Clemensson: Flottans förläggning till Karlskrona, Uppsal 1938· 
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Bild 29. 

Detalj ur K arl Magnus Stuarts karta av c'ir 1679. 

Den nuvarande kanalen tillkom troligen i samband med Oscars
värns- linj ens utbyggnad uneler a ren )822- 70 . 1 I J an rik Bromes 
"Karlskrona staels historia" de l II s. 168 nämns år 1833 "kanalen 
vid Vita krog". 

Forna hamnar och farleder i Blekinge. 

Bertil Ohlsson skriver i sin synnerligen läsvärda namnhistoriska 
Undersökning över " Blekingekusten mellan Mörrums- och Ronnebyån" 
(Lund 1939) bl a: 

"I Östra härad voro fordom Avaskärs, K lagebäcks, Hammarbyvi
kens och Lyckeby hamnar de mest betydande. Inom Medelsta härad 
ha hamnarna vid S illeåns och Nättrabyåns mynningar samt vid Hjor
lahammar vari t livligt frekvente rade handelplatse r liksom - och 
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Bild 30. 
Sunna kanal mot ost. 

framför allt- Ronneby vid ändpunkten av en av Bleki ng-l . .; huvud
förb in delser med Småland . Inom Bräkne härad märkas de gamla 
hamnplatserna Järnavik, Matvik och Bokull (Karlshamn s Jii regång
are) samt inom Listers hä rad V ekeru msv iken, Pukavik ocr Sölves
borg. Av de på Gecldas blekingekarta 1684 upptagna landwiigsför
binclelserna med Småland g~tr mot nuva rande Karlshamn tv ·nne vä
gar, som förenas vid Asarum. V idare markeras landsvägar f ån Små
land ti ll Hoby, beläget strax norr om Järnavik ti ll Ronneby, ri ll 1\ätt
raby ti ll trakten av S illeåns utlopp samt ti ll Lyckeby. Den urgamla 
kustvägen genom Bleking (Mejers "v ia regia" ) har haft s•or bety· 
del se bl a för förb indelsen med Söd ra Möre. Vad speciellt hamnplat: 
sen vid Hammarby vik i Östra härad beträffar uppger H allenberg 

1 

"Kristianopel som stad uneler svenskt välde", Blek.-boken 1927:IL 
s . 17, att den av h~iradets allmoge i dess besvär hos 1669 ,trs ko~: 
mission angavs som elen förnämsta och för lantmännen lä• rast ttl 
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. i hela häradet. Halienberg antager a.a. s. 81, att viken i 
·· 1v-)tga .. c11· .. el t H ·by" g<11 " 1 tid gick längre upp, " formo 1gen an a upp mo . amma1 , 

dat11111a .. ner vidare att elen på 1600-talet hade ungefärligen sin nuv. "el omnam . • . - ~ . o .;ns 1110t norr. Enhgt Hallen~erg lag lastageplatsen 1_cke da_ s~~ ~: nu 
gt' östra stranden utan vtd den nor ra. Hallenbel g uppger aven 
'd den .. l 'Il d 1'1 ännu kan skönja spåren av de vagar, som ledde nec tt en 

att man " 
la hamnplatsen. 

ga:~~e viktigaste far lederna (in loppen ) genom dc yttre delarna av 
.. . härads södra skärgård ha gått: 
ostt~ängs östra siclan av Inhingan förbi Öppen~ävel .(s jök. Öppen-
J. skär) upp till Ytterösund v id Torhamn-halvons vastra spets. 

Väster om Tnlängan till Kållafjärden. 
Z Mellan Malkvarn och Fiakaskär (sjökortets Flaggskär) in i Gås~
J. f'ärden och väster om J-Listholmen och Ytterön och fram till 

J y ' d Svänö (sjökortets Svenön ) beläget st rax nordväst om tterosun . 
Mellan Stu r kö och Ivlalkvarn (nuvarande Örad jupet a v Stuart -\. 
på 1680-talet kallat "Måsafiählen" ) . 

s. Genom Djupasund mellan Sturkö och Tjurkö . 
6. Genom Aspösund mellan Aspö och Tjurkö ." 

"Farlederna l och 3 löper samman vid Ytteröns nordspets och har 
sin fortsättning i två leder, varav den ena går söder om. Senoren ge
nom Skällösund elen andra mot norr öster om Senoren. Den sist
nämnda leden s~m kan betraktas som en direkt fortsättning av Gåsa
ijärden, går ;·ätt upp i Hammarbyviken , sedan den söder om Varö 
från sig avg1·enat en inomskärsled åt väster mellan Senoren och 
Möcklö. Inloppet mellan Långöra (sjök Långören) och Torhamns 
udde har däremot fordom icke varit brukat, enligt vad som uppgives i 
GK 1687/92." 

I Geddas seglingsbeskrivning läser man följande: "lnlåppet till 
Gååse- fjerd en är och ett smalt dock djupt inlåpp något Reenare än 
föregående och hafwa dhe Danske brukat samma inlåpp att gå upp 
till Hamm.arbywyk medh Stora skeepp om 16 fott alt intill nättiahall , 
som är een lyten guul klippa, h warest är clhen största lastplatzen; och 
dher icke dhen baneken haclhe warit emellan Swänö och Ytterö norre 
Udden, hwarest intet är öf 17 foot wattn, hade man kunnat kommit 
hee]a detta Farvattnet meclh el h e största och Swå ras te Skeppen" · 
. "I våra dagar slutar, liksom synbarligen på 1600-talet, djuprännan 

Vtd Nättsaha l! ( = Gedda s nättiahall ) och endast med mindre båtar 
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kan man numera gå upp till H ammarbyvikens innersta ända. Att 
på vikingatiden m ed då brukliga fartyg utan svårighet tagi t si<> :tllan 
upp i _ :Vi~.;:en , ka~: uta1~ ri s.~.;: antagas, äv;,n om man räknar n~c;lllda 
landhoJnmgen har vant hogst obetydhg. sknver Bertil 01 1 550 11 att 

Ångbåtstrafik upprätthöll s till 1920-talet mellan Karl sk ·ona · 
S lättanäs, Stenanäs samt Kultgebocla. Regina och Trossö o_ j. 1- c1·· Och 

~ h • ·' arv d genom sundet vid I-I j ortahammar m ellan A lm ö och T rom tö, där b l 
l l f .. 1 · F.. o 1 · ton <une e ·ors ' Julas . . "are angs uparnas ticlevarv seglade man 11;ir 111 
råsegelsekor på 35 fot med ett segel, som liknade vikingac;keppet~d 
Dessa ekor var knubbarnas och kost rarnas föregångare. K;i ,1 Sl"t s. 
näs mellan Kidö och Tvägöl ligger S tora och Lilla Kav Lskä/ pta: . a 
S tora Kavlaskär som enelast ~i r c :a 10X l5 m ( !) bodd e en i nka ett 
å r. Vid högvatten nådde s j ön ~in da upp till dö rren1 ) . S< 1 minne 
h;irav har en m ini atyrstuga satts upp på det lilla skär et. 

E nligt en uppg ift har man fö rr kunnat ro inn an fö r Tro,ntö. som 
a lltså då verk ligen skull e ha var it en ö. Gö-halvön bil dad , fo rdom 
en ö, som skild es från fastlandet av Breclasund och detta,, numera 
smala mynningsarm vid Mi ll egarna . 

Å ngslupar trafikerade förr utöver Lyckeby och \iV er kö ä v · 1 S;i!jö, 
Hallarum, Lillahammar, Senoren och Torhamn. Det var K · ·lskrona 
Ångslupsaktiebolags Dux, Rex (som nu är upphu ggna), ÖstcJ. Orädd, 
Imperator, Carl och Gusta f som före bussarnas tidevarv tra ' ike rade 
skärgården. N u går av dessa båtar enelast Carl i trafik p~, T jurkö 
och Sturkö med Imperato·r som reservbåt. 

Jörgen Sahlgren har i Namn och Bygel 1935, s. 71 fra m,o·'i llt den 
teorien, a tt det f j ärclnamn " B lek, vartill landskapsnamnet a· honom 
antages vara bildat, ursprung ligen tillkommit antingen den st "a fjär
el en mellan Listerby och Torhamn ell er en del därav. Berti l · ) hlsson 
skriver: "Det senare al ternativ et synes mig avgjort vara att fe ·ed raga. 
Att hela området innanför de yttre öarna kunnat inordna under 
aspekten "fjärd", förefaller mig icke troligt. D et bör ha varit en sä r
skild fjärd, som kallats Blek. Ingen av de östblek. fjärda n .t synes 
mig i högre grad fö rtjäna ep itetet "glänsande, stilla", än Ha11ma rby
viken. D å därtill kommer, att en av Blekings v ikt igaste handc'-;platser 
legat här, synes det med visst fog kunna antagas, att det är str:inderna 
kring Hammarbyviken , som ursprungligen burit namnet Blch ng"· 

1 ) H anöregartan 1956 i Karlskrona. 
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HALLANDS V A TTENVAGAR. 

oll clena för kanalisering av Hallanels åar har i alla ticler varit 
f .. r ha an ' .. d I 0 Trafiken har bland atmat hatmnats av flygsan en . nte nsamma. .. .. 

ogY0 · dre framlades det under 1800-talet fors lag om Atrans upp-
d sto 111111 .. o .. d · fl tt e . . f -0 n Falkenberg till Åsunclen for ans anvan nmg som o -ntng ra .. . - o b' rens o 1 d Hallands Hushållnin <Yssallskap dtskuteracle tragan om I-h bat e · b. . o .. oc . ·n företaget 1858 men kom tt ll negattvt resultat; man ansag nam-
drag1 t1 att medel recl~n anslagits i tillräcklig omfattning från an~at 
]!ger ' .. )' gen Alvsborg·s läns södra hu shållningssäll skap. U ndersok-' 11 11am t • 
ha ~en verkstä lldes av major A . Remner under 1859, men ~eclde eJ 
111i;"något resultat. Ätran , som ~ir elen längsta av Ha~lancls aar, har 
tt .. _de stora numera utbyggda fallen vtd Hertmg, Atrafors , Ynge
utodvfer - Skogsforsen och Bä !l forsen kilometerl ånga sträckor m ed re s 01 s, - . .. o _ d 

· botten där vattendjupet normalt ar saclant, att man kan va a. stentg ' o ·1 l d För Nissans vidkommande fram kastades tanken pa en tra~1 <e . 
der de först a järnvägscliskussionerna, men ledde mte h elle~- till re

~~ltat. Vid p lanerandet av Halmstacl- Näss jö jär~väg_ ut~tck m~.n 
dock till en bör j an från att järnvägen skulle dras tlll J onk~pmg for 
att där få anslutning ti ll kanaltraf iken . Norr om Halmstadgor Ntss~n 
ett vattenfall i S lottsmöllan. Högre upp utnyttjas v attenkraften vtd 
Oskarsström, Fröslicla , N issaström och Ryclö. 

Både Nissan och Ätran har emellertid utnyttjats som flottleder 
och aör det för övrigt i v iss mån ännu. 

Fö~· Lagans vidkommande hindrade de många vattenfa ll ~n en far
led i Halland utom i dess lopp från Laholm. ttll havet dar en rätt 
livlig trafik förekom under 1800-ta lets senare del. 

.Suseån eller B obcrgsån, som den kalla s i sitt nedersta lopp, är en 
trögt flytande å utan vattenfall . Man kan ta sig- frarn ti ll ~obergs 
kvarn med en flatbottnad b~tt. V id mid sommartid brukar dar vara 
hembygelsfest vid hembygelsgården och då har man vid ett tillfälle 
rott eller stakat sig elit f rån Halmstad ell er Kvibille. 

Dagsåsån kallas i sitt nedre lopp Tvååkers haHa!. Denn ct avvattn a r 
fyra sjöar bland dem O ttersjön. Två kvarnar med dammar och kvarn-
hjul gör elen praktiskt tag-et ofa rbar. . 

Det f inns en minnesvers om Hallandsåarna somnästan varJ e svensk 
kan. Mindre känd ~ir däremot "Nissa och Laga tar mången man av 
daga, 111en At ra å tar så många sorn två". Det syftar troligen på deras 
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Bild 31. 

Nissan vid Oskarström omkring 1860. 

farlighet vid överfarten i äldre tider , då broar och Lirj or nte var 
så stabi la . 

Omkring år 1400 anlades en stad, som kallades Ny Varbeq . mellan 

Himleån i söder och elen ti ll ån flytande bäck, som kallades •, l unkån 

i nordväst, uneler det att man grävde en va llgrav i en bågl me llan 

åarna. Från staelen till havet är avståndet c :a 800 meter. A lid· nstund 

Himleån inte var segelbar, grävde man enligt fil. dr . A lberg :-, mclklei 

en kanal från staden ti ll havet, 9 a 10 meter bred, med st< Jskocld, 

sluttande kant. I den kanalen flyt er numera ån, seelan det gam! . sling
rande loppet mest är igenvuxet. 

'Från Kungsbackafjärden går en muddrad ränna med 1,2 n djup 

och 10 m bottenbredd i Kungsbackaån upp till staden. Rät nan är 

dock ofta uppslammad vid utloppet i fjorden, så att knappa t båtar 

med 0,7 m djupgående kan gå upp ti ll staden. 

Ända mot slutet av 1800-talet förekom en betydande flo tt ting på 

Jngsjöarna och elen de l av Kungsbackaån, som benämnes Lin do fllc·åJI. 

I Hällesåker sam lades det flottad e virket, som i första hand var av

sett fö r elen betydande möbelslöjelen i L indome socken. _i\n m. längre 
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Bild 32. 

Lagan vid Lagaholm i slutet av 1800-talet. 

ti llbaka i ticlen fö rekom troligen flottning på hela ån t ill fjorden. 

Vid elen punkt dä r Kungsbackaån och Södcrå (Lillån ) förenas upp

stod uneler tidig medeltid en sam häll sbildn ing och cliirvicl kom den då 

segelbara ån att spela en icke oväsentlig rol l. U neler exempelvis 1200-

talet var kungsbackabor med om att föra salt från Läsö. I ans lutning 

ti ll elen lilla hamnen i närheten av hrnas sammanf löde uppstod den 

medeltida staelen med torget i omedelbar närhet av hamnen. 

Efter hand som fartygen bl ir större och ån slammas igen avtar 

hanmens betydelse. På 1870-talet igångsättes ett muddringsföretag 

tnen resul tatet bidrog inte i nämnviircl grad till ökad seglation. Det 

bildas också på 1870-talet ett ångbåts recleri. som förvärvar ångfar

tyget Kon gs.backa. Sedan dess förekommet· ångbåtstrafik på ån ti ll 

~: På 1920-talet. De~ ena ångb~ten av löste elen andra ooch i första 

ncl var det Gottskar som anloptes men en del av batarna gick i 
va . ' 

rJe fa ll fö re järnvägens till komst til l Göteborg. 



604 

Bild 33. 
Ku.ngsbacleaån, hamnen. 

I våra dagar i:ir Kungsbackaån genom staden en liv ligt frl' k enterad 
småbåtshamn, men någon yrkesmässig seglation kan man 111 bngre 
ta la om. 

Den cirka två mi l långa sjön Lygnern, som till häl ft en il!:gcr l 

Västergöt land, har i iilclre ticler utgjort en för sin bygd bet} elsdull 
förb inclelsclecl, då elen förenat det skogfattiga '1-:la llancl med le mera 
skogrika trakterna i Mark. Det finns ticliga bebgg för Lygn rn som 
flottnings led. Stora m;ingder virke flottades i Ston111 ner ti ' Siitila 
Sand, cbr flottarna byggeles samman för transporten över s 1 in. Det 
vanligaste ti llv~igagångssättet var att flottarna drevs med hj ii ' av ett 
träsegeL men det var riskabla transporter. Kvinnorna i Sätil a rukade 
be särskilda böne1·. när deras män gav sig ut på flottni n~. J\Ied 
gynnsam vind och i övrigt idea li sk väderlek kunde en sådan transport 
vara snabbt avk larad, men det kund e också hända. att man hl' l vägen 
måste dra flotten med hjälp av rodelbåtar eller bogserlinor. 

Bild 34. 
Lygnern, Bräcleevileen dä r ångaren JSA bru.leade lägga till och 

där sleogsprodu.kterna landades. 
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Timmerflottnino·en förekom på SJOn fram till 1930-talet och f lot
tarna var ofta av "'ansenlig storlek, ända upp till 14000~15000 kubik
fot virke förekom . I iilch·e ticler förekom också flottning på Rolfså 
genom vilken Lygnern har sitt utlopp i Kungsbackafjorclen. . 

Ångaren Isa trafikerade sjön Lygnern med två turer i vardera nkt
ningen mellan Sätila Sand och Fjärås Bräcka und er åren 1889~1933. 
Ångaren kun de ta 88 passagerare. Trafiken tillkom på initiativ av 
Prosten P. I. Been i Sätila och var livlig innan järnvägen Göteborg 
-:-Boras byggdes. Samtliga affärer i Hyssna och Sätila jämte kring
hggande bygd er fick sina varor från Göteborg med ångaren, ~ch -~et 
;orekom även r~Ltt omfattande passageraretrafik. Från bryggan 1 FJar
as Var ordnat med hästtrafik t ill Fjärås järnvägsstation. Sin största 
betydelse hade Isa dock för jordbruks- och skogsprodukter. 
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INRE VATTENVÄGAR I SMÅLAND. 

Räppe- Tolgsfö - Asasfö kanal. 

Ar 1870 ordnades farled från Räppe station fyra km väst 

Växjö å Växjö- Alvesta järnväg till Helgasjön och Toftasjr 11 gen~111 

att Räppe kanal byggeles och vattendraget vid Sanelsbro up] rensadill 

till 1,04 meters djup och 8,9 meters bredd. Ar 1886 utsträckt s elen es 

fa rled till de långsmala Tolg- och Asasjöarna el en s k A sa kanal na 

'Mellan Helgasjön och Skafvenässjön måste en sluss byk<as 1~1ed 
två meters sänkning vid Åby. Slussen kan passeras av fa1 yg l1led 

en längd av 24,5 m, en breeld av 4,2 m och ett djup av 1,0-+ 111
. 

Farleelen har en total längd av 42,9 km, därav 1,6 km be rhetacle 

Förslag till farl eelen uppgjordes av P. Laurell, under vars lednin~ 
arbetet också utfördes. 

Ångaren Thor byggeles på Bergsunds verkstad i Stockholn och elen 

27 augusti 1887 sattes den i trafik på Helgasjön av bestä lLtren och 

ägaren, Räppe-Asa kanalaktiebolag, med kammarherre F re(; 1k Gyl

lensvärd i spetsen. Thor s ångmaskin levererades av en Vt, kstacl i 

M oss i Norge. Byggkostnaden utgjorde 12000 riksdaler, v i k et var 

mycket pengar på elen tiden. Thor var nära att bli skrot un ler mel

lankrigstiden, då elen fick ligga sex långa år på landbacken . ~\.garen , 
köpman Hi lding A ndersson rustade dock upp elen för stora pengar och 

har seelan dess hållit elen i god form trots att elen troligen ii ett av 
landets äldsta fartyg. 

Lastbilarna tog de tunga transporterna, personbilar och om• ibussar 

passagerarna . Thor kunde ibland gå helt tom även på sina o dinarie 

torgclagsresor, och slutligen måste trafiken nedläggas 1932. K. Maj :ts 

brev om kanalens av lysande som allmän fa rled ut färdades 22 ) 1945. 

Fö ljande år trädde kanalbo laget i likvidation, och 1953 avveckbdes de

finitivt ett trafikföretag, som ägt bestånd i över 80 år och 'trit av 

stort värde både för Växjöborna och inbyggarna i N arrvidinge härad. 

"Ångaren Thor fy ller i år 70 år och i år är det sista året c ·n går. 

Föreningar och sammanslutningar! Beställ i god tid och se dl vackra 

sjöarna, slussarna och kanalerna". Den annonsen kastade elen /6-årige 

Hilding Andersson i Växjö in i tidningarna ännu innan vårisarna gått 

upp på Helgasjön år 1957. Svaren strömmade in och Thor bk v full· 

tecknad för veckoslutsresor fram till i september det året. . 

Det händer, att hela samhällen och byalag slår sig ihop och tar 51g 

Bild 35. 

Kartan visar THORS färd genom 

sjöar och v attenleder. 
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till Räppe där Th or ankrar om vårarna efter vinterns docknin" 
. , .. o 100 o • t> Llppe vtd Åby. Farden gar sedan genom el en snart -anga ka; alen 

in i elen vackra Helgasjön, där Kronobergs slottsruin är t: I. ornboch 
'11 '' J J tkt t1 aggsp ats. 

1958 hade Hilding Andersson planer på att låta skroth and la ren 
hand om det gamla fa rtyget. Av en händelse trä ffacle han v ·J ett ,_.

1
1

1
a 

l!fälle lanelsantikvarien och museiintendenten Jan E rik Ancl crl tii rk s 
'll f o • l · l l l l l .. d l o • 

0111 t1 ragaoes, 1uruvtc a 1an 1ac c ust att overia en gam a ang 'laskinen 
Den borde ju vid det här laget höra hemma på ett musnu1 . tyckt~ 
Andersson. 

-Nej, svarade lan dsantikvarien, inte enelast maskin en, n '11 kunde 
vi inte få överta hela båten som den f lyter och far? 

J o visst gick det för sig. Och så hände det ovanliga att l;•ndsantik
varien och museiintendenten kunde lägga sig ti ll med äver skepps
redaretiteln . Det torde han vara ensam om här i landet. Bc:--.i ttnings
frågan var då redan sedan lång t id ti llbaka löst. Thor är 'liimligen 
vad man i våra dagar kallar paragrafbåt och tarvar enclasr två man 
på däck och i maskin. 

Karl J ohansson, så heter skepparen, har vari t anställd på l/ten ända 
sen sina poj kår. 1911 fick han maskinistcertif ikat och 1923 'ikeppar
brev, vilket dock gä ller endast för Helgasjön och angräns;, 1cle far
vatten. Karl Johansson har nu hedersuppdraget att för Smålanels mu
seums räkning vårda den gamla ångslupen, ett uppdrag som h dn sköter 
med elen ~i ran och till både museets och de många turisten, ts stora 
belåtenhet. 

Det är ett stycke kulturhistoria som Thor varit med om <' t skriva 
i Värenclsbygden. Den gick länge i regelbunden trafik och 'J tgjorde 
ett viktigt kommunikationsmedel i N a rrvidinge härad. Räpp var en 
av landets största inlandshamnar utan förbindelse med hav ·t. Thor 
befordrade bygelens folk och dess varor till Växjö på tor; ,lagarna 
och med pråmar förde den virke och gods från skilda l asta~ ep latser 
ned till Räppe för vidare befordran med järnväg. 

Förr i tiden angjorde Thor inte bara bryggor utmed Aty- Asa, 
utan även i Helgasjön vid Lerike, Kronoberg, Helgö, Lunna! v, Stoc· 
kekvarn etc. N orrv iclingebor, som skulle in t ill stan , steg i Ltnd vtd 
Kronoberg, där det stod kärror, varpå de drog eller sköt sina varor 
till Växjö. Och när järnvägen till Klavreström byggts 1894 angjorde 
Thor Evedal, så att folket kunde ta tåget. T hor, som nu får ta 70 pas· 
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Bild 36. 

T HOR i sitmen vid Ä by. 

sagerare, var alltid fu llsatt under de regelbundna turerna. Kanske 
blev det li tet vått i båten ibland, inte av vatten över relingen, utan 
av brännvin. Blev det mycket fo lk kopplades till Thor en eller flera 
Pråmar, som vardera kunde -ta 300 passagerare. 
. Pör att få begagna sig av kanalerna f ick man erlägga en viss av

gi ft, vi lken var beroende av farkosternas storlek. År 1871 utkom en 
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Bild 37. 

THOR vid Kronobergs slottsruin. Foto : ] . E. Anderbjörk 1959. 

kungörelse, som innehöll såväl taxebestäri1melse r som ord11 1gsföre
skrif ter och dessa var uppsatta på lämpliga platser uteft er k nalerna. 

Avgifterna för kanalernas begagnande utgick med fö lj an cl< belopp: 
För ångbåt, pråm eller annan större farkost fick erläggas ~ n krona 
och femtio öre var varj e gång ant ingen båda eller den ena ,tV kana
lerna användes. För mindre farkost, som med förde gods, er L des halv 
av g i f t, och timmer- och v irkesflottar fi ck betala 80 öre 1 r var) e 
kubikfot v irke, som de med förd e. Befälhavaren på farkost el ' r flotte 
var ansvarig för at t farkost en ell er f lotten ej gick djupare l le r hade 
stö rre bredel än att elen obehin drat kunde passera kana lerna och un. ··~ der broarna. I fa ll någon skada uppstod var han skyldig at ersa . 
denna . Befälhavaren s kull e också v id inträde i kanal erna miLska fat· 
ten och uneler fä rden genom desamma skull e han håll a Ltg fart. 
U raktlät han detta fi ck han böta sju .kronor och femti o i·re sanrl 
även betala skadee rsättning . 
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fa-- 1-clades med -"mabåtar pråmar och and ra farkoster, var !la som < b • _ .. _ 
A . tt färdas mitt i farva ttnet. Varken farkost ell er f lotte ttck 

sk:,: 1~1~:v:r i kanalerna längre tid än s~m-- b eh öv~es f~r de~·a s fo_rt
dt0l de. Då de skulle motas eller ga forbt varandra 1 J,analet na 
st-affan t eJ· ske utom vid särskilda mötesplatser och elen som kom · J· det a .. .. lcl ftc ' 'Il denna p lats fick invänta den andra. Den som overtrac e .. ·st ti l Id. fo l dessa fö reskrifter fick böta fem kronor samt var s ~y tg å on av . 11 g_ ta den skada, som ev uppkommtt. 
e7tfall tvist om någon skadas beskaffenhet eller ska clee~·sättn,i~gs~ 

Ppstocl lät kanalstyrelsen u treda detta . K ostnader na ha1 for belopp u ' E ... · 'ck betalas av befälh avaren på farkosten eller f lotteon . 'n OJav tg 
h __ t an i Väa- och Vattenbygunadsstyrelsen samt nagra s k gode 
11ans em ":. .. b 

.. ficl· undersoka och becloma skadan . man ' 

KroMbergs ]wnal. 
Tanken på att genom kanaler fö rbinda de värencl ska sjöarna samt 

Salen och Asnen med varand ra och med Blekingekusten ä r av gam
malt datu m. Redan biskop Olof \ i\Tall qvist ivrade i slutet av 1700-
talet för en sådan vattenled . Därigenom skull e, ansåg han och det 
med rätta, det småländska inlandets isolering brytas och bättre han
delsförbin delser skapas 1). 

"Säkerligen begynte mången med förnyat in tresse stuelera Smålands 
karta i sambarid med byggandet av Göta kanal och fann huru naturen 
liksom ]aot a ll t ti ll rätta för en far led . A llti från Asa i norr ned tlll 
Almunds~yd i söder st räcker sig ju som ett pärlband en rad större 
och mindre vatten, all a inböreles förbundna genom flod er och a ll a 
förenande sia i ett mäktigt utlopp, Mörrumsån. Växjö stad kunde 
lätt nog via bVäxjö- och Bergundasjöarna s~ittas i förbi ndelse med 
huvudleden", skriver dr Vejde. 

"Aren 1805- 08 oJ· a r el es vissa undersökningar rörande kanal verket b . 
och upprättades ett preliminärt kostnads för slag. Frågan Intresserade 
Inte bara Växjö- och Värendsborna utan även affärsmännen 1 ble
kingestäderna framför a ll t Karl shamn, men uppgiften kunde inte 
lösas denna g'ång på grund av krig, inrikespoliti sk oro och pe nning
bnst. Sverige låg ju i kr ig med N a poleon och Ryssland, v1 fo rloracle 

--------bl ') P. G. Vejde : Från Asasjön till havet, ett storstil at kanalprojekt. Växjö-
adets Jubileumsnummer VI (1960). 


