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F inl and, en fransk här und er Bernadotte stod i Danmark fi relininvadera vårt land, v i fick genomgå en skakande statsvälvt ing"' att
och ,
,
d
som van l.tgt, var et ont om pengar.
"Men lugnare och bätt re tider inträdde och 183 1 tog K ronaber
läns hushållningssällskap upp saken på nytt. F rågan a vanenade g:
långt, att statsbidrag 1849 bev ilj ades för undersökning, bygg tadsplsa
11
och kostnadsberäkningar. N u hade man emellertid från g;\ t' tank:
11
på att kanalisera Mörrumsån, detta skull e på grund av d, mån
ga
strömfallen bli allt för dyrbart. Det gällde nu :
l. att göra de vattend rag som fö renar sjöarna från A s' till Almundsryd segelbara;
2. att från sistnämnda plats anlägga en s k hästban a 1 tecl slutp unkt i Karlshamn ."
"Planläggningen av kanall eelen var f ullbordad redan 1850. 'l1en undersökningarna rörande järnbanan blev färd iga först fyra år senare.
Och då h ade m an för Övrigt kommit till det resultatet, at' ånglok
borde användas som drivkraft. Hästarna va r strukna ur f irslaget.
J ärnvägarnas tidevarv hade brut it in."
"På grund av Krimkriget, blev kanalfrågans avgörande ånyo uppskju tet. När saken togs upp igen, befanns arbets- och m at l l'i alkostnaderna ha stigit så, att en öve rarbetning av förslaget blev nödvändig.
N u beräknades kostnaden för kanalleden till 1.050.000 rik s(hler och
för järnbanan 1.301.500 rdr, alltså tillsammans omk ring 2.350 ')00 rdr.
Företagets styrelse ansökte omedelbart hos K . Maj :t om etl statsbid rag å 1.350.000 rdr, dels som anslag utan återbetalningssl,: ldighet,
dels som lån. Resten, c :a l mi ljon, skulle täckas genom aktil eckn ing
av privatpersoner samt av de kommuner, som berördes av kan alve rket."
I "Betänkande och kostnadsförslag över föres lagen kanall,yggnad
ifrån Asasjö genom Helgasjö och sjön Åsnen till Mörru msiins övre
del vid A lmundsryd inom Kronobergs hövdingedöm e" a v å r l i) 55 kan
fö lj ande läsas:
"Den av Styrelsen under vissa vi llkor förordnade utsträcl, ning av
undersökningarna från sjön Åsnen emot Karlshamn, har, i , ölj d av
de resu ltater, som vunnits till Asas jöns och Åsn ens förenin g av Ul:dertecknade ansetts böra fortgå så långt nedanför sistnämnda SJ 0 •
som till Almundsryd vid Hönshyttefjo rden av Mörrumsån , dels av
orsak att kanalledningen intill denna punkt, varest de sto ra Sma!ändsk:
vattenreservoarerna avslutas och cirka 412 fot högt avfall bö r-;tr eJ11°'
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t står i n aturligt och oskilj aktigt sammanhang, dels emedan
htl."e ' d för skogseffekter r edan begagnas i från A lmundsryd till las1
natt ~atsen Svängsta vid l\!Iörrum sån på en mi ls avstånd frå n KarlstageP efter v il ken senare sträckn ing en f ramt ida a nläggning av järn]lat11D,för hästkraft synes bliva av behov et påkall ad ."
bat:.~dre handlin gar i ä mn et, mecl clelacle a v Hushållningssä ll skapet
. ~fattar en beskrivning av vatten ifrån Asas jön till Karlshamn,
111
: t en eft er preliminä ra unel ersökn ingar uppg jord plan fö r båtled
5 11
~mte approx imativ värdering av dess kostnad, i från Asa- och He lga\ arna till Salen, Åsnen och Hönshyttefjärd en, av Bergsmecanicus
Akerren å ren 1805 till 1808; m en som denn a plan helt provi sionellt blivit avfattad, och slu ssarn a fö reslagits av träd, i form av
flytande p lankprå mar, ha r h ela anläggn ingens kostnad värderats t ill
56.400 riksdaler banko eller silver, som efter nu va rande penningvärde
skulle utgöra c :a 144.000 rik sdaler banko . I avseende på de särsk ilda
kanallinj ernas utstaknin g, ha r denna h err Å kerrens plan likvill i åtskilliga delar kunnat fö ljas, dock med de fö rändringar, som n ärvarande tids bättre ins ikter i kanalers byggnad föreskr iva , och överensstämmer den nu uppgjorda planen med el en förenämnd a huvud sakligen däri, att lin j en fö l j er samrn a dalgång, som vattendraget. Ett
annat senare projekt av kap ten Angerstein h ar dä remot åsyftat, a tt
ifrån nordvästra viken av Helgasjö av leda kana len till Härlövssjön
eller s k Furen och vidare genom Gåveto rps- och L ekarydssjöa rn a
iörbi A lvesta till s jön Salen; men då genom avvägningar utröntes,
att en bred stenbunden ås av betyd lig h öjd över H elgas jön skull e
genomskäras för att få slussvatten till 31 fots fall å t Härlövss jön,
visar sig upp enbart, detta alternativ för kana ll ed nin gen, som dessutom blott genom en lång omväg för Växjö staels rörelse, vore användbar, böra hi.mnas utan avseende. Då el en till Växjö angränsande
sjön borde kombineras med elen egent liga föres lagna sege ll eden, h ar
preliminära unele rsökningar ~i.ven företag its till utrönande huruvida
m.ed vattentillgå ng ifrån Helgasjön , efter Bergu ncia och Växjöarnas
forening därmed, lokalförhållanden kund e medgiva kanalens ledning
1
sydostlig riktning därifrå n genom Bandsjön, Lå ngen, Bramstorps
o:h Rinkabys jöa rn a, samt vidare till sjön Åsnens nordö stra del. Av~~gningarna ledde dock till det r esul tatet, att, ehuru Bandsjön och
langen enel ast h ar en medelh öj d av 4,80 fot över el en bes tämda
agsta kanalvattenytan i Berguncia och Väx jöarna, befinnes mellan
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de förstnämnda SJOarna en lanclhöjcl , som nara Skirsby u1 Pgår .
11
17,5 fots övergrävn ing med sluttnin g å t Band sjön sam t L 't 1 ~ e n 1!
Branstorpssjön, v ilk en sena re redan li gger 5,5 fot un der \ ana]Och
n ivå ; m en enär genomskärnin gens lä ngel emell an Bandsjön 1 h L , ens
en, oberäknat mindre grävningar emell an de övr iga sj öarn :. up~~~
till Öv er 3.000 alna rs längd, har denna lin je ä ven måst unu r k ~in 1~ a r
I övrigt ä r avvägningar p å försök gjorda ifrå n H elgas ·ns 5 ~·
östra vik å t Tofta- och Löv sjöarna sa mt Hinnasjön, men · atten~] :
!aren befunn its va ra ännu h ögre em ella n de sistnämnd a sj ri.t rna, 0 ~
är således genom dessa unel ersökninga r bestäm t avg jort, a t' kana]ei
ifrån H elgas jö till Salen ell er Å snen förd elaktiga re och m t , m inclr~
kostnad kan u tföras efter vattenavl oppets na turliga st räcl.n ing, än
någon av förenämnda altern a tiva lin j er kan medg iva.
I avseende på dimensionerna för denna kana l, har sty rel s. n genom
förbemä lda order till D istrikt Ch ef en bestämt fö ljande :
3,50 f ot
För kanalens vattendjup . . . . . . . . . . . .
fo'
20,0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
och bottenbredd . . . . . . . . . .
fot
70.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
F ör slu ssarnas längd . . . .
, dito breeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,50 fot
men på h emställan av D istrikt Chefen, om nytta n och nÖ(h ncl igheten av utvidgad e dimensioner för kana l och slu ssar t iIl Å tgbogse·
r ingsfartygs begagnande emell an Asa och H elgasjöarna, hergun cia
och Väx jön, samt emellan sjöarna Salen och Åsnen samt \ dare till
A lmundsryd , har styrelsen i skrivelse av elen 28 december 1 '\-19 förk larat förestående dimension er enelast böra till ä mpas på k, ·1 allinj en
emellan Bergundasjön och Salen, samt fö lj and e större din cnsioner
vid ovan anförda kanalavdelningar näm ligen:
F ör kana lens bottenbreeld . . . .. . . . 24 a. 25 fot
75 fot
För slussa rna s längd ....... . . . . . . .
och dito bredd ... . . .... . .. . .
16 fo t
Längden av vattenkommunikatio nen, som, enligt denna pl < 1. skulle
öppnas, räknad ifrån Asa-by vid no rra änd an av Asa sj ö1 till Almundsryd v id Mörrumsån, uppgår ti ll nära 10 m il och s illnaden
emellan Asa- och T a lgsjöarn as samt Mörrum så ns lägs ta v ttenytor
3
utgör 93,10 fot ; kana lens utstriickning kan lä mpligen fö ril ·Jas 1
huvudavd eln ingar såsom eft erföljand e tabell ut visar.
Avdelningarna N r l och 3 upptage r kan al och segell ed e .. till de
större dimensionerna för ångbåtsfa rt, och den mellersta avel ~ l ningen

. 1. båtled sdim ension er för
)'J I "' de av kanalernas och
.
~~
ga,d )st rodd eller va rpnmg
111e legt endast på 4000 alnar

------

lastpråmar, vilkas fo rsling sker med beåst rändernas dragv ägar, samt i sjöarn a
'
emellan Du c d A lber, det senare beav båtledens h ela län gd.

]JOY l

](anal ens avd elnin gar

-

Län gder

genom
sjöar
och
v attendrag

över
land

Alna r

l

Alnar

Slu ssfall

Slussar
summ a

l

Alnar

l

St.

l

Fot

Ifrån Asa t i Il Bergund a
och Växjö . .. . ......

5,400

68,000

73,400

2

11,12

2. Ifrån Berg und a till sjön
Salen . . . . . . . . . . . . . .

14,850

11 ,100

25,950

7

60,28

3. Ifrån Salen till Äsnen
och Almund sryd .. . . . .

6, 150

74,100

80,250

4

21,70

26,400

1 153,200

1179,600

l.

Summa

l

13

l

93,10

Av föreståend e tabell v isar sig således, att av h ela denna komm unikation utgör sjöar och vattendrag i runt tal 8 1/z mil av längden,
samt återstod en 1 lj2 mil kanal med 13 slussar genom land, härav är
cirka 2/3-clels mil kanall ed med 6 slu ssar beräknad för Ångbåtsfart,
och bogsering av lastpr åmar öv er nära 8 m il s sege lled, vilket förh ållande antyd er av vilken stor nytta ett så dant r eguljärt transportsätt
bör kunna bliva för ortens rörelse.
Detta för slag, som f innes behandlat i s~i r s kilt sta tsutskottsutlåta nde
Uneler n :o 163 , tillstyrk tes av utskottet och blev också i enli ghet därtned av Rikets Ständ er bifallet i slutet av år 1857, men tyvärr inträffade vid denna tid en svå r ekonom isk kris, vilket medförde att
det för företagets utfö;·and e bi ldade bolaget blev urståndsatt att uppfylla de för de bevilj ade anslagens tillgodonjutand e av Rikets Ständer stadgad e vi ll kor , så a tt det viktiga företaget av denna orsak ensarn kom att förfall a.
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Bild 38 .

K ronabergs b/h led.

Kronob ergs båt/ed.

.. S~d an de ekonomis ka förh å ll andena så småning om fö rbättr. ts samt
socb a stamban ans forgren mgar dels f rån A lv esta(d) över V ,, x jö till
· 1·t
ona och Kalma
1·, c1e 1s fT <olll ·v I·S 1anda tJ· Il Ka rl sh amn ko!11111
Karlskr
·
·
o
•
'iin d~~.~
till stan~,- val~n~:le åte r in om de inJ:~ dela rna av Kronob ergs
Iange narcia a tr an a tt genom de 1orut ifrågasa tta kanall ed rna ±a

.. ·e förbindelser med de öppnade järnväg skommu nikation ernal ).
ba.tt:nitiativ av Styrelse n för Växjö A lv estads järnväg samt på befa tnacl av detta bo lag och av Växjö stad upprä ttad es av P. Lau rell
1:0 ~ständiga p la ner och kostnad sförslag till en båtl ed, beståend e av
~~ -skilda kana ler , slussar och lu tande pla n från Växjö genom Berg5~1dasj öarna till Hel gas jön samt cbrif rån dels ti ll Talgs jön och Asa0~-1 dels till Tnnaren , Norrabys jön, V artorpsj ön , Drefs jön, Örken,
~~~dkrok en,_ Norrsj~n och Ä ng i1Ul tsj~n. Denna sistnän_1ncla s jö är belägen nära mtlll gransen a v Jonkopm gs lan. B OJdsk!llnaden m ell an
56 m.
5·öarna var
s längd
J Förd elarna med denna sto ra vattenvä g av 11 ,9 svenska m il
som i
ing
nläggn
a
i
l
såvä
ghet
illi
prisb
å
framhölls vara " i avseend e
en
för
torde
tävla,
n
ka
icke
ing
gn
trafikerin g n ågon jä rnv ägsanläg
fot,
3Y2
av
p
ju
vattend
ett
som
igast
erl
var ligga i öppen dag, synn
vilket är antaget såsom ett normald jup för kanalern a, påträffa s nästan allmänt h elt n ~i ra strän de rn a till de ifrågava rand e sjöarna, så att
samma stränd er efter kanall eel ens öppnand e fö r allmän trafik, kunde
anses utgö ra en end a lå ngsträck t stor station, där varj e strandäg are
är satt i tillfäll e att med ringa kostnad an lägga sin lastplan , varhelst
det för honom föll sig lägli gast att lasta och lossa."
Kapten L au rell fram höll: "Om man besin na r, att fra ktkostn aden
för en tunna havre f rån Stockho lm till Lonelon uppgår ti ll 60 Öre,
under det a tt sa mma vara f rån Laxå till Götebor g drage r en fr akt
av 74 öre, att en tunn a vete fr~m A merik a till E uropa ko sta r i frak t
2 kronor, men från Laxå till Götebor g l krona, 10 öre och att fra kten
för en standard trävaror f rån Sverige till A ustra li en uppgå r till 70
kronor och frå n B ell efors i V estm anl and till Götebo rg till 29 kronor,
så finner man vad en väl ordnad vattenko mmu ni kati on har att betyda.
Avståndet fr ån Stockho lm till London ;i r, såsom man härav f inner,
för en spannm ålshand la re m indre än från L axå till Götebor g, unel er
det att avstå ndet fr ån Götebor g till A ustrali en fö r en v irkeshan d la re
är ej myck et mer ;in dubbelt så långt som från H ell efors till Göteborg."
Kostnad en fö r kan alen per kilomet er be räknad es ti ll omkring 6.400
kronor. En la ndsväg kostade omk ring 4.000 a 5.000 kronor per k ilollJeter e11er mera.

----

pla1) Kronober gs båtled med kanaler, slu ss ar och fartygsba nor eller lurande
ner. Stockholm 1888.

618

619
~~' ~m-Mi'!.i
~F~- ~
lY~ . - ,,

ås-t>o --..,,

""'-">h>~Lön

. Il t\IOOILll:IID~Ifil

I!BIEBOLM_BILLEBSTOBP

.

~..J· ~-t.-- C4U •.<Jf~,~

_,,_ .....,,-'-'-

,..,.:..r:.- ••iJ··' C:llf-t-1..:.

tf,.,~IIJ J;• ..

..å-.rrof-11/lt.

. -1

~~~-~

.,

.....

~...:_.

__ _

Bild 39.
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Kävsjö !wnal.
M itt inne i den småländska högla nd sbygden i en lummi g <1 tlsänka
mellan skogsåsarna ligger Marieholms B ruk. Å r 1836 an lade:-. bruket
vid S kärvåns utlopp i Mosj ön och skickli ga va llonsmeder an tällcles,
som fö rvandlade tackj ä rn et vid stångjärnshamrarna till råm ate rial åt
traktens många tråddrage ri er. Sena re upp förel es också masugna r, soJ11
sku lle möjliggöra förä dling av den föref intliga sjö- och my rn Jalmel1·
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Bild 40.

De tröskv erk som tillverkades vid bruket under ålclerclom liga
med n at~ rahushållning, kördes i_ J_,,~u,ga ~t r med hästskjuts till
evshults station på Halmstacl- NassJO prnvag.

~rrner

621

620

edan bruket kommit i nya häl~. der f ö!- ett tiot.al år seelan (tre 905 bröder hade då ledningen ) ar det ater traf ik 1 kanalen. Bruket
;\flga _1,ar nu racerbå tar av plast och dessa p rov köras nu genom SJO·nvei ,
och kanalen genom ån.
t1
arna
Lagan.
far le den på

När det blev hestämt a tt södra stamb a 1~an skull e gå öve~: A l ve_~ta
i stiill et för som kanske vant mera naturligt over Jon1 Vislanda
~C. 1ing, Värn amo och Ljungby, blev befo lkn ingen i dessa trakter myc~~; besv ikna. Man valde att dra järnvägen genom öd e och obebyggda
kakter i ställ et för genom sbcler och samhäl len. Dc stora skogarna
~~nt de stora sjöa rna och cl~t särsk il t kring sjön Bolmen skull e h a
Jämnat järnvägen stora möj ligbeter för frakter , ansåg ort sbefo lk-

Bild 41.
Käv sjö kanal.

Sedan BAJ, Borås- Alvcsta jä rnväg, bes lutats uppstod tanken att
anlägga en mindre kanal genom sjöarna Mos j ön och Flat en. "' Jlll enligt
utredningsm ann en "bespisas" av Västerån och Eljeboån. U ter en
utredni ng av år 1896 an lad es 1905-1914 en fa r led mell an h•uket och
Hillersto rps järnvägsstat ion , som var 9,5 km lång, varav <e n bearbetade delen var 6,8 km. Dj upet var l m och ·bottenbred.1e n 4 J11
Kostnaden uppgick ti ll c :a 200.000 riksdaler. Kana len gra ·des dä r
Storån gick fram me ll an sjöarna. Mell an F iaten och Hille r~io rp fick
man delvis gräva en ny led då F latens utlopp bildar många "ch tvära
krökar. När kanalen gr~ivcles siinktes Mos j ön c :a tre meter och därvid vann man god åkermark.
För transportern a använd es två pråmar, som lastade tio ton vardera.
De var 3-4 m breda och 10-12 m långa . En bol!serbåt ba ick t vå turer
l tr
~
per dag med dessa pråmar, som var lastad e med brukets produ (e
och massaved . .i-\ ven persontraf ik fö rekom på kanalen . K amltrafiken
1
var inställd under första världskri get och upphörd e helt då < ct andra
världskriget bör j a de.

ningen.
Det första, som gjord es efter besvikelsen, bl ev att få en någorlunda
hygglig väg från sjön Bolmen till V islan cla, som var elen närmaste
järnvägsstatio nen för denna del av bygd en. Så byggeles å ren 1867-68
den nya vägen mellan sjön Bolm en över Lj ungby ti ll V islancla. Denna
vägsträcka, som är n~irmare 50 km , var elen gången Sveriges rakaste
väg. Uneler de påfö ljande ti o å ren blev det en intensiv virkest ran sport särskilt om vintrarna, då först på isen från cle olika pla tserna
och seelan på elen nya v~igen . Hundrata ls skjutsar gick ciagligen förspända omväx lande med hästa r ell er oxar. Stora sågverk uppföreles
vid Bolmen och även i Ljungby an lades ett stort sågverk med f em
ramar. Det m esta v irket till Ljungby sågve rk flottades i Lagan.
När jä rnvägen byggdes m ell an Karlsham n och Vislancia framla des
tanken att fo rtsätta järnvägen till sjön Bolmen. I nte minst Karl shamnsborna var intresserade av att få allt virke, varav en stor del
gick på export, fraktat på deras jä rnväg, vilket förbä ttrade staelens
hamninkomste r. Därför var Karlshamns stad och dess köpmän från
b.örjan ekonomiskt intresserade i byggnaden av V is landa-Bo lmens
Jarnväg, som invigdes 1878. S ederm era övertog Karlshamn helt denna
bandel och deras stael sfullm äktige va lde styrelse m m.
Det är intressant att se hur de gamla järnvägsbyg garna sö kte på
a~la sätt förlägga järnvägarn a och järn vägsstatione rna nä ra sjöarna,
VIlka de ansåg betydelseful la för järnvägens bärighet. I sen var ju om
VIntern elen bästa vägbanan förr i ticlen med det dåliga vägunderhål let.
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. I Lag~n nerströms fr~n Ljun~by c~rka 16. km till Hamn eda hro fi
llns
mget storre fall , som hmdrad e angbatstra f d<.
Järnvägen Skåne- Småland var vid 1880-tal ets början inte ll 11Dyg
o
L'
"d
so er o.m !ungby och d~ person- och godstrafik en från sixlra S gd
un.
nerbo till Ljungby och VIce versa med tiden bl ev ganska 011 fat tand
b
L.
.
..
f
•
t
..
bes !o na.gra ramsynta man 1 jung y att öppna ångbåNra fil- ~
Lagan so der om dåvarande köpingen 1 ) . Ett aktiebo lag bi l ad ' Pa
AB Verkställa nde dn h ~s Och
fick namnet Ljungby Södra kanal
.' ' or Va.
.
. .
.
trafikchef C. A . \1\f essman 1 Ljungby och ord f . i bolagssty elsen _l
aradsdomar e B. G. Carlsson i Bäck. 1884 var ett minnesvä rt å rta l '1:01
.
håtst.
<
ån
fo lket i Ljungby med.. omnejd, då öppnades nämligen
" , Ja 1Jk
.
seelan Lagaån från Bäck·'l·ycl f.J am
mellan Ljungby och Backarycl och
.
.
.l
td Hamneda muddrats upp, vdket delvis bekostades m ed d t stats•
ai:s 1ag pa 2.100 kr., kund e ångbåten Ljungb31 trafikera h eL • sträckan
Ljungby-:- Hamnecla. D en bearbetade delen var enelast en Lm . "Med
hansyn ,~dl vunna erfarenhet e ~- f.örorclas ytte rligare utst rä l.::ning av
kanal en , skrev kronofogel en 1 sm rapport om första verl samJ1etsåret.
.. Ut~eck!ingei~ gick emell ertid åt motsatt håll. Å ngbåtstraf ;,en uppratthalls 1 14 ar, m en måste nedläggas 1898, seelan järm · g byggts
parallell t m ed Lagan och blivit en alltför svår konkurren t.
Ån?båtstu rerna mellan Ljungby och Hamneda var mycket uppskattade mte bara av folk som hade ärenden att uträtta inne i köpingen
u tan också av h andlare och lantbrukar e som per båt ku nd(· få fram
sina förnödenh eter både snabba re och billigare än elj est. S ftl ncla kostade det t ex inte mer än 2S öre att å ka från Kånna ti ll L jungby
och h em igen med en säck mjöl. Tur- och returbilj etten H <lln neclaLjungby kostade 7S Öre, en tunna sill kostade i fra kt elen st · ic kan 35
Öre, ett fat krita SO Öre och en säck gödning 20 öre. Karl Al n' brukade
hj ä lpa till med urlastning en och taxan för detta arbete b r· ,kacle då
vara 2 Öre säcken, dessutom brukade han vid ma rknaclsreso• och elylikt hjälpa ti llm ed biljettförs ~iljninge n. Tage l, spannmål och kalk var
andra exempe l på vad som brukade fraktas med båten och 1 Hamneda såväl som i Ljungby fanns magasin för lagring av va n rna.
S kepparen på Ljungb)', Jonas Karlsson, hade bl a vari t sjöman
innan han kom att hamna som å ngbåtsfö rare på Lagan. H an och hans
1

)
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' u hade elen gamla ang aten ran . e gasJOn sats t1 ett o ag 1
att ~ by. Karls son blev tiilfrågacl om han ville följa med båten som
~~:p:are, vi lket han också gjorde. _Oc h. när_å ngbåten 1898 såldes ti ll
i Söclra Unnarycl for tratd~ pa SjOn Unnen foljcle Karlsson
frma
1
~:~d även elit .. Angbåtsfö ra re Karl ss~ns l.iv var ombord på båtar._. ~ ~r
1 Unnen b lev han fo1 a1e
· sinom tid. overgav elen gamla angbaten
..
~ l
, båten som gick me llan Asa och Rappe.
paLjungby kund e ta3_6 passagerar e. ~ncler flera år tjänst~_j~rcle el en
också som postexped itJOn nr 137 och da var det dag hg_ posttor bmclelse
mellan L jungby och Hamneda. För a rbetet med att skota posten erh oll
.
Ka rlsson ett årligt arvode av 2S kronor.
1
var
,
morgonen
på
7
kl
Ångbåten brukade utgå från Hamneda
Lj ungby kl 8.30 och åte r vände hem ti ll Hamneda kl 11.30. P å lördagarna gick det två turer och på marknadsd agarna tre.
Vid sommarma rknad i Ljungby fick man dessutom koppla till ett
par pråmai- efter ångbåten för att få rum med all a skåde lystna från
socknarna söder ut i Sunn erbo. Tidtabelle n för bå ten fanns uppspikad
på alla bryggor - det fanns åtta stycken m ellan Ljungby och Hamneda - och dessutom brukade elen uppl ~isas i kyrkorna. Söndagarn a
var det ingen trafik, men då brukade båten hyras för utflykter av
föreningar eller enskilda i Ljungby och ibl and kunde det h ~incla att
Frälsningsarmen hyrde elen för någon predik a resa nedåt byarna
längs ån.
700 kr om året hade Jonas Karlsson i lön som ångbåtsfö rare och
på den summ an skull e han föda sig och sin familj. M en så fick barnen
också allti från det de var små hjälpa til l. Lokförare Karlsson i Vislanda berättar huru som han redan som 11 -åring f ick tjänstgöra som
eldare på bå ten. Hans mor hade 1.0 kr om året för a tt sköta sysslan
sorn magasinsfö reståndare i Hamnecla. E ldn ingsjobbet gav SO öre om
dagen i reda pengar, men då f ick eldaren också ibland tjänstgöra som
Prårnstyrare. Och uneler de mörka kv ällarna fick han hjälpa sin far
att hålla upp stora fotogenlyk tor. Ty även om ångbåtsför are Karlsson
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m ed tid en kom att känna till Lagarr mellan Ljungby och
som sm egen byx ficka, så va r det i a lla fa ll nödvändigt
"upp lysn ing" ibla nd.
D et b e r~ittas , att båten ha de ett järnskrov, att den var by·, .. , d 1·
Dan
"·
·
· djupt.
· 1 4 fot
l gx.;:
' ·
m a 1-1 ~- 186"J oc l1 a tt cen
ed
,'l
Gustaf
Den 26 augusti 1893 k l l p å dagen kom kronprins
vaktnmg til l Hamn eda, ber~ittar köpman J oh an H emberg 1 111 11Upp.
som har ett osvikli gt minn e när det gäll er data. KUJwliaa J'· al. ~ becla,
' u be1
t.
• b
o
h a cle J· a 1-,tJ.:·<ltt 1· Hamneda och det aret
va r kronp rmsen med r·01. 1
att
jaga i de småbnd ska tassema rkerna .
f·-'
~ra
?
hos
minnet
än
kvar
mera
11 1
Numera f inns inte mycket
av
·
·bao t stra f 1·1.;:, som 1· a ll a tall
o
denna ang
kom att betyda m ycke' ~-·· . <l·
OI 111te
.
l
.
·l
..
f
för ort rnas utba1 a or J mc elserna LJ un gbyHamn eda ut <an oc!-så
~ <
·
.
l l mg.
vec.;:
I slutet av 1800-talet hade man sto ra p lan er att ytterliga n utvidga
detta kan a l företag uppstr öms L j ung by i L aga n med slu ssa . fö r att
komma i fö rbind else m ed V id östern och någ ra andra sj ii . Detta
forslag bl ev dock a ldrig verk li ghet.

11

Sjön Vidöstern.
P å Viclöstern, som är två mil lång, gick en ångbåt, L if! l11 11a, i
reguljär trafik så tidigt som 1883. D en e fterträ deles av Wi di!ltcnt en
något större båt, som var i trafik unel er å tti o- och nittiotai. n s~mt
n åg ra år in p å detta å rh undrad e. Den ägdes av ett bolag, va r. stö rsta
mtressent var innehava r en av Värnamo Möbelfabrik fabril- )r Carl
Lundberg, som använde el en dels till r eguljär persont~·afik r nt hela
sjön , dels som dragar e av för fa briken s räkning på slupar la st 1cle trävaror. Widöstern h ade turli sta införd en gång i vecka n i or t pressen
och fartyget tronade i kliche a ll ra öv erst. S k " lu stresor " f( re togos
fliti gt unel er sönd agarna t ill de nat ursköna öarna T ånnö ö och '<ärjans
Ö i sjön. Lagaon va r på de n t iden så dju p att båten kunde gå l ,Jp i ån
till Ab ron 1 davarande Vä rnamo köpings mitt, en str~i c ka i J ·gan av
ett par kilomete L Ett å r i början av detta sekel, en fr iv eckohrclags·
marknad i slutet a v oktobe r, f ick ~Vid östern fö r m ånga pa ssagerare
och haver erade på kväll en m ell an Tånn ö ö och fast landet. M 11 både
båt och passagera re bä rgades.

f iirgertsjöarna.
Färgensjöa rna vid Fegen i väst li ga Västbo på gr änsen m ell an
. ~';and, Västergöt land och Hall and fö rekom båttrafik för r i tid en.
113
var dock troligen ej regulj ä r. Ky rk båts rodel till Sandvik lär
)'
..
.. e1.;ommtt.
oen , ha for
ocksa
y

SjöN R~tslwn..
l(usken , elen mi lslå nga sjön me llan O hs bruk och Nyel a la kloster,
afikerades av en ångbåt, Jl!1?[jgic . O h s Bruks sulfitfabrik häm tade
~rke speciell t massaved kring stränderna. Någon persontraf ik för eko!11 inte, i varj e fa ll inte m ot betalning.

Sjön Kösen.
I sjön Kö sen öppna des på 1880- talet daglig ångbåtstraf ik, som g ick
irån den gamla h errgård en Skeen förbi A nnerstacls kyrkby ti ll Angelstads station , som had e järnvägs förb in delse till Ljun gby. A ngelstaels
båtlinje blev dock inte så långvar ig. M an had e räknat med stora virkestransporter från Skeen , m en när Halm stads- Bolm ens järnväg byggdes 1890 fra ktades v irket i ställ et med denna j ~irn väg och kördes med
skjutsar till Piksborg.

Sjöarna B olmen och Unnen.
Skomakaremäst are Fingal Emanu elsson i S unnarycl har i Värn amo
\'yheter elen 20!10 1959 skildrat ångbåtstraf iken på Bo lmen.
Bolmens vatten har sedan urminnes ticler betytt mycket för dem,
som funnit sina boplatser i dess närh et. Sågverk och kvarnar byggel es
vid sjöns närh et, och såvä l sommar som v inter var sjön elen bästa
kommunikationsl eden . Seclan timmerf lottn ing med spel blev för gamll!ahnodigt, tog ång båtarna vid . Den fö rsta ångbåt som t ra fik erade
Bolmen var Oscar I, som byggeles av kapten J. F . R am, v ilk en därm ed
b ao tstra f 1·1'·
o
·· f··o r B o lmens ang
· · ar
blev pton]
i Västergö tl and och va r m ycket händi g
lokförare
var
Kapten Ram
innare. I slu tet av 1860-talet byggde
uppf
en
äv
t
sam
~ed allt a rbete
vågverk Båten var helt a v trä med
Bolmstads
vid
I
Oskar
båten
dan
Ubb[a däck och i övrigt stort tilltagen, kund e ledig t taga 100 p assa!erare och ha de en ångpanna på 14 effektiva hästkrafter. Båten öve rlek seelan till Bolmen s Å ngbå ts AB.
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sin sista . resa , 1 .len de
som Oscar I gjorde
Det var troligen 1905
.. _
_.
f OJrmnan hade den gjort en banbrytande garnmg, och mte 111 11 5
ss.
Halmstaci- Bo lmens jä rnväg öppnades för trafik 1889, gid ~ seelan
sear J
b 11 ··
1· t urer e f ter tJ·d ta e . Aven V cga en mindre åno·båt som .1· .
ge1es .
'
"
.
R am och samma bolag, g1ck med last och hade en stor cbcl tcl Pr ' a,
Det var a ll a slags frakte r som v ia Bo lm en levererades till ol i' 1 1 anl.
p atser
såsom Mö llekvarn, Sunnaryd och Dannäs.
Det ät: i~tress : nt att studera t_idtabe llen med taxa från J ~!·~ 5 . Ma
1
kund e da aka fran Bolmens stat1on v1ssa dagar i veckan kl l) 1S 1
1
vara i S unnaryd kl 9.30 samma förmiddag. Salongsp lats kost ·d ~ 1 -~c!
J,
·
!··
och från S unnaryd brukade resenärerna ofta fortsätta med 1 ·ist
· s ,Jllts
·11 B edaryd. Om h andlanden Al_1 lberg i S unna ryd ville ha ne
_r
t1
111 100
k~ mjo l, kostade det 45 o:·e, och vdl e m~n hyra båtarna, kost. le hyran
for Oscar I 4 kr och for Vega 3 kr t t1mmen men vinte , icl eft er
'
'
l november höjdes taxan med 20 %.
Som båt nr 3 kom Ebb e, byggd av trä . Den hade gått i sji ·1 Kösen
men köptes av patron Pa lm i Ön n e som an vände de n ti ll 't c1 '
virkesflottar med . Kapten på skuta1~ var soldat A. G. Ling Detr:~~
en liten båt med 3 cy li ndrar. Den byggeles om 1898 vid Ön n, s[tgverk
och såld es 1900 till Frans Karlsson , Bolmen.
Och härmed kom den kring Bo lm en välkände lOO~å ringt Frans
Karl sson i Bolmen in i ångbåta rn as historia som stor skep 1 ~ redare.
H an kö?te båten Elly 1904. Elly had e dessförinnan gått i La~ .m, kom
sedan till U nnen och köptes av Björkman och Lenkvist för Tyska
bolaget. B jörkman ~i g de både R yds och Strömhults sågve rk. J\' r Frans
Karlsson köpte E/ly hade den en lokomobilpanna, men han 'lytte ut
elen mot en moderna re panna.
Ger·m ania kom till Bo lm en år 1897 genom Tyska bolaget oci1 köptes
av Frans Karlsson 1909. Germania h ade en särski lt fin ångv i~s l a med
treklang, så att den hördes långa vägar. Då blev det fart i 1;incl erna
utmed Bolm en , ty om det var fråga om gödn in g~ , ka lk- ell er lin. onupp·
~öp , verkade ångviss lan som budkavel, och häst och oxvagna na bör·
jade rulla på byvägarna ned till närmaste båtbrygga.
Frans Karlssons ångbåtstrafik öv ertogs 1922 av sönern a Georg,
Hugo, E rik och Martin, och de två sistnämnda båtarna gi ck så sent
som till 1938. Ångbåten Tor kom från Vidöstern , ägdes 1(108-11
av S~ant e Svensson och Eklund i Dannäs, som hade sågverk Gavla,
och overtogs seelan a v Ludvig Karlsson , Bolmen, som var el' trägen
.. __ .

. +estransportör av såväl spånf lottar som kassaflottar samt pråmTor användes in på 1930-talct.
Jas~;:d öjarps hamn låg ett gammalt plåtskrov från en liten ångbåt,
troligen h etat Frej, och av detta byggde Arvid Ram, son till
50111
. k.
o som f'tc l< namn et }'\. vtc
o bat,
.. .
en ang
ten Ram, som boc11c e 1. Oprp,
o
... lv angpannan,
. tJ·11ver l.;:a el e Sja
. 1.;:unmg,
kaP
, ·vid Ram var myc l.;:et mas lon
j\ l ]lögtryckspanna, vid Sundströms verkstad i Ljungby.
ent907 blev Karl Danielsson, Solsjö, skeppsredare, då han till samnans med virkeshandlanden Viktor Andersson, Sunnaryd, köpte ång~åten Kvick. Danielsson övertog snart ångbåten själv, och han var
ingen nybörjare på området, för h an hade tidigare haft anställning
på Oscar I och en tid vari t förare på Vega m fl. K vie Il sålde han
till S. Hjelmqu ist och J. Magnu sson, U nnaryd, dir elen gick i trafik
på 1Jnnen men senare kom tillbaka till Bolmen , då N ils Johansson,
Skinnebo, köpte den och satte in en bensinmotor i elen.
Frammät h ette en av de sista ångbåtarna på Bolmen och elen kom
frå n sjön Immeln norr om Kristianstad. 1911 köptes den av Karl
Danielsson, som använde elen till 1922, då den skrotades ned. Det kan
nämnas att det var med Frammåt, som Danielsson f ick elen äran att
1912 köra för H.KH. Kronprinsen Gustaf Adolf, när denne gjorde
utgrävningar vid Håringe vikingagravar.
Delaryd är den enda av Bolmens ångbåtar, som ännu är sjöduglig,
fast den officiellt lades upp 1955. Den ligger vid S undet inte långt
från Piksborg. Ägare till Delaryd är Strömsn äs Bruk, som köpte den
och haft den till att draga massavedsflottar för brukets räkning.
Mellan sjöarna Bolmen och Unnen är en å eller kanal genom vilken
förr flottades rätt mycket virke från Unnen till Bolmen. Även i U n nen var en tid som t idigare nämnts båttrafik.
När Unnens sågverk hade sin glansperiod, sysselsattes där ett 20tal man och timret till såget bogserades med ångbåt från alla delar
av sjöns stränder. Till sågverk et ledde även egen järnväg från Åsens
station och U nnen hade eget stationshus. Ångfartyget h ette V ega och
man surrade ihop timret i stora buntar och bogserade det till sågverket.

" 11'.

Planerad kanal Almhult- Agunnar:yd.
I "Bidrag till j\Jmhul ts historia" (Växjö 1950) ha r E rik H. Anderek
Och Karl Kronberg skildrat K anal A/B Elmhult-Agunnaryd. N ågra
42
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å r efter järnvägens tillkomst lät hovrättsrådet C. Carlh ei 111 ryl!
sköld , S jögårcl, .f\lmhult, uppgöra plan för en kanal från Mö. ,-.: eln en.
Ä lmhult. Kanalen skulle gå ungefär längs "hiiraclsclik et''. .\nlä 1111
ningskostnaclen beräknades då uppgå ti ll c :a 20,000 kr. D et v;
gg.
!igen en gammal, hävelvunn en samfärclsleclman ville återuppt a a. ;~lt.
sjösänkningen vid mitten av 1800-tal et kunde man vid h <vatt I e
båtleeles ta sig fram ända till nuvarande Bryggaregatan.
en
Enigheten om nyttan av kanalen tycks inte ha varit så ·iircle]
stor. Enligt en notis i Smålandsposten 1884 motarbetades k na lpr~~
jektet av "vissa personer". V id köpingens stämma den 301 2 19
03
ansågs, "att sedan Möckelns och Di ö anhaltstationer kommil till och
skogen ti ll stor del är afverkacl (kanalen) ej har minsta l sikt att
förverkligas " . Detta hindrade inte, att man vid hogticl liga II Ifälien
talade om, "att l\!löckelns vågor snart skull e skvalpa vid J lmhults
stränder".
Planerna levde, och vid kommunalstämma 1907 beviljade: 300 kr
för utredning angående sträckning och uppgörande av kostnad· förslag.
Vid ett möte i Rönnäs med ombud från de båda komm un. ma be.
slöts att bilda " Kanal A/B Elmhult-Agunnaryd". Aktieteclm i1 . igångsattes, och man lyckades få tecknat 48,400 kr. Detta bel op , jämte
utlovat statsbidrag, ansågs täcka kostnaderna för företaget t 1ligt ett
av Skånska Cementgjuteriet avgivet anbud. Bolaget bildades, och koncession erhölls. Uts ikt fanns även, att framdeles kunna utsträc' a leden
genom kanalisering av ån mellan Agunnarydsjön, Stensjön ot 1 Ryssbysjön.
Koncessionen överklagades av bulvaner fö r en sågverksäg;:; ·e. Klagoskt-iften lämnades "utan avseende", men uneler ticlen utgick ,];:ånska
Cem ents anbud.
På grund av arbetskostnadernas stegring uppgjordes ett n, rt kostnadsförslag lydande å 135,580 kr, vari ingick kostnaden fe större
hamnbassäng vid Ä lmhult. Aktieteckningen fortsa tte, så att nan till
slut hade inbetalda c :a 100,000 kr.
Företagets betydelse motiverades i länsstyrelsens utslag a fiående
farleelen år 1913:
"Älmhults köping hade för närvarartele ringa tillförsel a f li fsförnöclenheter. Priset å dyl:ka förnödenheter hade till följd di raf allt
mera stegrats. Den ifrågasatta farleelen sku ll e komma att ur derlätta
tillförseln från andra orter och sålunda blifva till stort gagn s väl for

e;

om för köpingen. De norr ut belägna socknarna skulle jämväl
ökad möjlighet till afsättning för sin ti llgång på trävaror och
be~~~ granit, m m samt hemtag a~. gödningsämnen ?ch :nclra pro~
sV ,ter. Likalecles vore, om kanalforetaget komme t!ll stand, en eJ
duk dlig persontrafik att påräkna, då kanalleelen skulle bereda en
obelY·· förbindelse me el A"lm h u Jts k·opmg
" · oc h stats banans statJOn
·
d ar..
bekvai11

de~s~:s

51"des."

Nuhade emellertid trafikproblemet helt förändrats. Möckelns sta-

hade utbyggts, biltrafiken bör j a de ta fart , och något statsbidrag
11
t:uile man knappast kunna påräkna. U neler sådana förhållanden ansåg
:i" aktieägarna böra upplösa bolaget och återbetala det tecknade kapitalet jämte ränta, vi lket också skedd e några år efter 1920.
.

Drags kanal.
Landsantikvarie l\!IIanne Hofren skriver i Kalmar Läns Fornminnesför. Medel. 1944, s. 74, följande:
"Kanalen v id Drag bildar en smal, dikesliknande fa rled genom
Skäggenäs smalaste parti, som är c :a 175 meter brett. Kanalen är
i bottnen 1,5-3 meter bred och har stödmurar av gråsten. Från denna
gå höga, branta slänter uppåt. Namnet Drag antyder, att kustfararna
tidigare här brukat draga sina båtar över land för att slippa elen långa
omvägen runt Refsuclden. Gustaf Vasa, som ju hade ögonen öppna
för alla praktiska åtgärder till allmogens fromma, beslöt emellertid,
att näset skulle genomgrävas till en farled. Själv hade kungen 1554
gjort resor längs kusten för att stuelera möjligheterna till hamnar och
fiske, och det var väl som ett resultat härav, som hans kanalprojekt
tillkom. I ett öppet brev av elen 30 nov 1554 till allmogen i Tunalän
och Stranda ger han order om denna grävning och vi anföra brevet
ur riksregistraturet."
"Vij Gustaf etc tilbjude eder dannemän alle, våre och cronones
skatskyldige bönder och menige almoge, som byggie och boo uti Tuna
län och Strandahärät vår gunst och nåde tilförencle och gifve eder
hlkenne, at vij för alles eders och thet menige beste skuld hafve achtet
late grafve en skepzled igenom thet drag, som skjuter utt i siön veclh
Skeggenäs, så at I och andre, som til siös meclh båtar til CaJmar löpe
v:Je, icke skole hafve behof at löp e utti uppenbare hafvet meclh eclre
batar och ther gifve eder utti fahrligheter i sådane stortt sval och
fahrlige våger, som ther oftest pläger vare, synnerligen när storm
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Bild 42.

och stortt väder i Sion opå färde ähr, utan skole komme mn lh edre
bå tar innenskers alt neder utt medh Smålandzlandet igenom samme
dragh vedh Skeggenäs och sedan genest til Calmar. Och h,tfve _vij
befalet vår fougte på Calmar, at han skal late holle opå then grafnmg
vedh Skeggenäs strax utti näst kommendes våår, när öppiL vatnet
bli fve r, och opå thet att arbetet medh samme grafning motTe thess
bättre komme til gångz och snarligen blifv e fullendat, therf ön~ matte
vij bruke the meste hielp ther till, som man kan finn e rådh li ll, och
efter i dannemän a lle, som boo utti för :ne häreder, bekomme stort;
gagn och fördel af then leed, som ther grafves och tilpyntes skal, sa
vele vij eder hafve förmante , at I och ther til hielpe vele hvad ;om
I kunne åstadh komme, som ähr, at I vele hielpe til hvar man nagre
o
be f a lnmgzman
·
hielpe dagzverker, efter som var
opao f··or :ne Ca]Ju ar

Bild 43 .
D ra:gs kanal. Foto: Manne Hofren (1931).

tnedh ederther om handlendes och opå våre vegne tilsäij en des varder.
Therutinnen göre I thet oss behageligit ähr, och som oss fö rhåppes
thet samme eder sielfve nyttigt och gagneligit vare skal. Datum V esterås S :te Anclree clagh åh r etc 54."
"Redan ticlig·are under året hade konungen g i vit order om grävningen men m~dgav i ett brev av 17mars 1554, att 2. rbetet fick an stå på grund av de omfattande arbetena på Kalmar slott - dock
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vore det nyttigt, skrev kun gen, att Jacob Snickare på slott, o.
b]Orct
" kranvinclorna" farcl1 ga för gravningen. A rbetet synes ha 1 >re t e
1555 och pågick ännu 1558. Hela ku stbefo lkningen ända f!
~glts
n JUst
synes ha gjort dagsve rke" . På en handritad kustkarta öv er IHao lanct,
förmo dligen från 1500-talets slut ell er 1600-tal ets början , s m 1··
, 1. K a r l s l<rona,
..
pao V arvsmuseet
syns ett vattendrag. Sakert
var Inns
d
ursp rungligen ingen dålig fa rl ed, som sålunda här åstaclkomn ·ts. Met
el en grundades ofta igen, och man finn er senare, att all m. 1ge11 ~~
och då fick rensa upp densamma. Så t ex un der lanclshövdino
,.. Fall·'en-a
bergs tid _på 1 ~40_-talet, o och likas~ 1668, då allm~gen i Str' Ida och
Norra More pa tmget atog s1g ga ra en upprensnmg."
Vid början av 1800-talet sägs, att kanalen "begagnas av J' q·skärsboarne vid deras resor t ill Kalmar", men uneler loppet av l '-\00-talet
har fa rledens betydelse ständigt minskats. H el t förlorade <Ln dock
aldrig sin aktualitet. I samband hä rmed må nämnn s ett i Bar' >metern
framfö rt förs lag av 1870, att fördjupa och bredda kanalen S<I att den
t o m skull e bli fa rbar för mindre ångbåtar.

1

Sjön Rämm en eller Sto rsjön .

Kyrkoherde Rydelius omtala r, hurusom " från urm inn es ti dc " tjära
och bräder f lottas från Hannäs och Gärdserum mede lst långa i lattar
en mil n edfö r ån , som löper under Kolsebro- och Ahagsb roar·1a ; där
ån ut faller i sjön Rämmen eller St01·sjön upprivas dessa fl ota r och
slås samman till ännu större brädflottar, ofta till 2- 300 t lfte r i
varje, vilka flottar sedan medelst rodd eller segling föras ännu ·n mils
sjöväg till Eds köpin g, varest de uppköpas av Västerviksköl män 1).
Norsholm-Västervik-H ul tsfrecls Järnvägar bedrev från 191 tl reguljär båttraf ik på Stors jön med eget motorfartyg Kw·ir.
Sjön ) 'xcrn och Långsjön --!Jotorj>s ström.

S jön Yxern på g ränsen mell an Södra Tjusts och Sevede hi ader i
Kalma r län har en största längd av 11 km och en breeld a v . 5 ];nJ.
SjÖns utlopp är Fa lste rboån, som i sitt övre lopp ~i ven kal b y-;.e·
r eclsån, och Boto rpsström ner till havet. V id norra ändan av sjön
ligge r Toverums bruk.

j\da. Ry_clström har i "Boken om Tjust" s. 98 skildrat en ångbåtsiärd på SJOnf yxlern_: v··
"I o •••
••
'11 rcr lt f d l t"
,,Vibörja arc.ent astervt(paJarnvagentl
clU s re
oc 1 s 1ga
vid Blägcla station. Därifrån resa vi med ångcl ressin fram på
3 .~ . vägsspå r et till elen rätt stora in sjön Yxern för att där
stiga om~~rd på el en lill a väntande ångbåten, som försikt igt går fram i u t]'ade leder mell an stenar, holm ar och udda r . Detta smakar htet av
sta '
.
o
· c1 ··
birgård, ty Vlcla vatten, tranga s un e1 samt sto·· n·e oc11 mm
re oar om\,da med varandra. Så bar Hästön i Yxern ett område av 400 tunn~;~1d och ter sig ståtlig med spegland e hängb jörkar, mörka skoga r,
iågelsång, änd em as snatter i vassen, dykande doppingar och så julimånens guldkl ot över elen mörknand e horisonten och varför icke
också skönheten av el en lil la ångbåtens gnistkaskad nedfallande i det
stilla vattnet . Efter en timmas färd gå vi in i ett sma lt sund och
landa vid en brygga i Tofverums stora vackra park".
Transporten av sjömalm och träkol till A nkarsrum s bruk unclerlättades av ett stort antal sjöar. Malm frå n sjön Kogaren, en långsmal
sjö nord om Långs jön och i förb ind else med denna, hämtades med
pråmar på 1860-tal et.
Även på sjösystemet Långsjön- Botorps ström före kom transporter
på 1860-talet. På L ångsjön insattes en ångbåt Undine för transport
av kol och virke från Hummelstacl . Båten tog även passagerare och
hade anknytning till tågtiderna. F rån jä rnvägen anlades stickspår fö rbi hamnen vid Fyrkanten ned t i1l verk sta cl sområclen a, vilket ytte rligare underlättad e transporterna1 ) . M ell an Övre och Nedre Bruket
(c :a 400 m ) förekom ända fram till 1909 pråmtrafik av valsjärn .

11

Gränsö kanal.

För att erh åll a en bekvämare förb in delse mellan Västervik och elen
norra skärgårelen hade uppgriiv nin g av sundet Över Gränt zölandet,
det s k Gräntzö sund, varit påtänkt redan på 1600-talet. E n trafikabel
kanal mell an Gud ingen och Lucernafjärcl en skull e för skärgå rdsbefolkningen betyda en genväg på flera mil. N u var befolkningen vid
5tna besö k i staden hänvisad att ro eller seg la runt Gräntzölandet,
Vilket ej enel ast var en l ~mg omväg utan v id svå rt väder kunde vara
riskabelt ocll mången gång omöjligt.

....._____
1
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Kalmar Län s Årsbok för Kulturhistoria och H emby gdsvård 1'950
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Tjust b ygdens Kulturhistoriska För enings Å rsbok 1955 .
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sammankallade häradshövding Li ljenstolpe representanter
vfta Loftahammars, Eds och Tryserums socknar samt asterfrån Lod till möte å tingsstället , för att där dryfta förverk ligandet av
·•·s sta 1 Som sakkunmg
· hade ttllkallats
·
- d . D enne
,.t,..
mag. A n l--:arswar
~ana ·
. ..
o
e!l
paj·ort en sklss over sundet, varav framga r , att detta var 900
b
d.
H an f-ores log
hade up
j nrrt 6 alnar brett och mellan 1/2 och l fot jUpt.
J ar a b '
.
.
a ll
·ensning av detta ttll ett djup av 4 fot. En, som det h eter ,
ntl upPioch rragnelig roddväo- skulle därigenom kunna erhållas. Enligt
kvam
b
b
.
o
•
be beräkningar skulle kostnaden for detta a rbete ej uppga till mer
hans
- lag blev e m ellert ·tel a Id ng
· rea 1·t ser·at,
. SOO riksdaler banco. Detta fors
an 1- tvi s på grund av de då rådande oroliga t id erna.
tJ O tg
. .
.
Il 'd l d h - ,.
De11 som satte liv 1 ortens befolknmg var eme ertt an s ovc mgen
l .
. K ]mar län genera len och kommendören G. de la Grange. I en s <n J, ]:e till magi st raten i Västervik, dater ad den 2 oktober 1813, säger
1
he sig med bekym m er befara , att intet göres för att åstadkomma en
w nä ringarna så viktig kommunikationsled. Han fordrar, att f or''
iör
beredelser för arbetet genast påbörjas och lovar att av egna medel
tillskjuta 100 riksd. banco samt att h an av länets hushållningssäll skap
kommer att utverka 200 riksd. så snart arbetet med grävningen påbörjas. Detta h ade avsedd verkan .
Kapten Fredrik Malmborg fick i uppdrag a tt utarbeta förslag till
kanal. Han upprättade tvenne förslag, det ena avsåg uppgrävning av
det gamla sundet till ett djup av 4 fot , vi lket borde vara tillräckligt
för mindre farkoster och skulle draga en kostnad av 800 riksel banco;
det andra gick ut på grävning av en kanal på ett en ligt kapten Malmborgs mening m era tjänligt ställe. Kanalens bredd i vattenytan skulle
då bli 30 fot, bottenbr edden 10 fot och djupet 7 fot. Kostnaden för
byggandet av en sådan skulle uppgå till ej mindre än 3,400 riksd,
en på den tiden betydande summa. Till att bestrida utgifterna för
dessa förs lags upprättande bidrog stadens hanellande m ed 100 riksel
ur sin egen bolagskassa samt herr Fredrick Falk, som privat skänkte
100 riksd.
~r l /

i'

0

Bild 44.

Redan Gustaf II Adolf had e å r 1619 befallt fogden över 1 ust att
låta göra en båtled genom näset vid Gränsöt ). Det var säl ertigen
endast fråga om en upprensning av en sedan gammalt anv · J J men
under tidernas lopp igengrundad farled. Ovisst är om någontit•g gjordes åt saken vid denna tidpunkt. Om så var fallet så h ar i ,, Ila fall
kanalen efter ett halvt sekel åte r blivit obrukbar, ty på lB' J- talet
utfärdades ånyo befallning om dess upprensning. Och 1697 t 1retogs
med hjälp av allmoge från de närmaste socknarna g rävni ngs· rbeten
i Gränsösundet.
I M eddelanden från Tjustbygdens Kulturhistoriska Fören in., 1944
berättar B ertil Schottenius hur Gräntzö kanal kom till , v ilket bir Merges i sammandrag.
1

)

Västerviks historia, Västervik 1933 s 456 .

. Dessa åtgärd er, som av stadens magist rat vidtagits för kanal ens
törverkligand e, funno nåd inför länets hövding. I ett brev av den 6
december 1813 ut trycker han sin tillfred sställ else över innevåna rna s
Intresse . Han å lägge r magistraten att framföra hans tack till h err
ralk för det ~tdelmocl, han visat genom sin gåva och lyckönskar staden
tJ[] att ha en sådan man till borgare. Av konungen lovar han utverka
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för trafikerand et av kanalen samt de avgifte r som stadens
l~ggasportörer sku ll e åläggas fö r varj e tunna salt, som infördes till
Staden hade nämligen sky ldi gh et att årli gen in föra minst
s~_Jtl:rvik.
51
\ a tunnor salt , varför en icke föraktlig summ a genom ett sådant
0
~ ·o 0]ut
taras 1{ana 1en.
skull e t1·11···
ue~tt bol ag bild at un der sådana förutsättningar tycker man borde
na se lju st på framt id en. Fri a rbetskraft, fr itt arbetsmate rial samt
~~;sutotn it:_komst~r ~en om ]{anal- och saltavgifter. A kti etecknin gen
. ]· ocksa over forvantan val.
1
g ~åren 1814 påbörjades arbetet m ed hjälp av bl a besättningen på
tt av svenskarn a uppbringat franskt kaparfartyg. Dessutom deltoga
~5 person er av ortsbefolkninge n i g räv ningsarbetet och bland dessa
finner man ganska många lustiga namn som Fader Måns i Sundet,
Ola i Grind stuga, Jan Kruslock o s v . Efter arbets listorna a tt döma
har grävni ngen i stort sett u tförts av bevakn ingsmanskapet och civilbefolkningen . Säll an h a r mer ä n 13 av fånga rna sa mtidigt deltagi t

0

Bild 45 .
G ränsö kanal.

rätt att i kronoparken vid Norrl andet l1ugga det virk e, som 1tgår till
byggand et av kana len. Dessutom ställ de h an i utsikt alt Ka lmar
bef intliga få ngar från ett franskt kaparfartyg skull e få utJ ra grärningsarbetet. Kostnaden för upp ehåll et av såväl dessa fån g<J som be·
vakn ingsmannen skull e bestridas av statsmedel.
A v de förs lag, som upprättats av kapten Malmbo rg, ,rcc!rogo
komm itterade det mindre, e n~ir de ansåga en genomfartsi l l med 4
fots djup til lräcklig och för övrigt vågade de ej inlå ta sig p; d t företag, vars kostn ader steg till så enorma belopp , som det sli , re torde
göra. Enligt kapten Ma lmborgs utsago skulle en upprensn i1 <JY det
gamla sundet stanna vid 800 rikscl, men kommitterade be f ; ' ade, att
minst 1,500 riksdaler torde komma att behövas. D e föresl• , · därfÖr
bild andet av ett bo lag med 150 aktier, var je aktie a 10 riksd Å teck·
nings lista n utlovades 5 % rän ta p å utlagda penn inerar i <." iirdeliga
ticler och dessutom skulle var och en a kti eägare er!~ålla ck J av den
beräknade vinsten. D enna sku lle bes tå i elen avgift, som ~ ulle er·

i arbetet.
Grävningen återupptogs n ästa å r a v so ldater från Ca l mar regemente och civila a r beta re och pågick med uppehåll under v intermånaderna till slutet av å r 1817, då arbetet va r slutfört och kana len
klar för tra fik . Sto rmar och högt vattenstånd h ade flera gånger förorsakat ras och kullkastat de g jorda beräkningarn a . Den kanal, som
enligt kalkylerna skule byggas på en sommar, tog inte mindre än fyra
år och kostade 5276 riksd.
Trots de dryga kostnadern a lyckades det kanalbolaget a tt finansiera företaget ti ll största delen med hj älp av de avgifter, som influtit för ti ll Västervik infört salt. Någon utde ln ing på a ktierna i
"evärderliga tider" blev det dock inte . Kanal en var med all säkerhet
skärgårdsbefo lkni ngen t ill stor nytta. Trafiken ch ri genom synes ha
varit ganska livlig, men några stö r re summor i kanalavgifter blev det
dock ej. Inkomsterna besto d bu vu dsakligast av de saltavgifter, som
stadens hanellande ålagts att betala. Man kan tycka, att dessa bl ev
orättvist beskattade, men genom kanalens tillkomst sökte sig den
Skärgårclsbefo Jkn ing, S0\11 föru t g jort sina inköp i Skeppsgårclen och
Vatdemarsv ik, till Viistervik och affärsm~innen fingo därigenom en
VIss kompensation.
. Åren gick, och kanalen behövde repareras och mode rniseras . M edel
hl! detta kunde dock ej kanalbolaget anskaffa utan nödgad es begära
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I NRE FARL EDER I VÄST ERGöT LAND .
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Det är Götaho lm
beläget vid Säveån s utlopp, som befalln ingen gäll de.
1 ). StaDen 4 juni 1621 utfärda des Götebo rgs egentli ga privileg ier
gligen
den, som är belägen på jämn och sumpig mark, byggde s ursprun
kuren av
av holländ are. Den var därför enligt h olländs k sed genoms
i staden.
kanaler för att fartyg och båtar skulle kunna inlöpa mitt in
dränera
att
Med den h olländ ska kana lmetod en vill e man vinna tre mål:
och att
staden
terränge n, att få fyllnad sjord till de sanka delarna i
från
äderna
få kaj inom befästn ingsgör cleln. De holländ ska kanalst
större
för
avsedd
denna tid hade i regel en bredar e och djupare hamn
a för
fartyg samt en eller flera smalare och grunda re hamna r avseeld
erbjöd
r
mönste
skt
pråmtraf ik2 ). "Kana/ anlägg ningar efter holländ
marken s
många förde lar" skriver dr Stig Roth . "De möjligg jorde
avkasta
man
e
kund
dem
I
dränerin g och fungera de som trafikle der.
var
som
,
analen
hamnk
Stora
.
fall - och h ämta sitt dricksv atten"3 )
staelsGöteborg s första hamna nläggni ng, påbörja des omedelbart efter
.
lanerna
arbetsp
med
klar
man
var
planens utstakn ing. Den 4 april 1620

1

framför a et-t tack
. För värdeful l hjälp med kanalern as historia ber förf. få
tdl redaktör Stig Dymling .

...________
1
)

__

C. A. Fredberg : Det gamla Götebor g, Götebor g 1921.

.

~ Albert Lilienbe rg: Sradsbil dningar och stadspla ner i Göta älvs m ynmn gsomt'

a~e från äldsta rider till om·kring adertonh undra, Götebor g 1928.
gs Histori ska
!,f) Göteborg, uppkom st och äldre historia, en orienteri ng. Götebor
1960.
l.
upp
:e
3
Useum,
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Bild 46.
Karta över Göteborg 1815.

Eftersom .han.men måste skyddas a v stadens befästningar , dn -~·s densamma 1111tt tgenom staden från väster till öster, ell er "fö ,t skall
en grav uppka~tas ifrån der \!Vassen och djupet begynn es ,ch till
torget - och ar 108 roclher" . D etta mått st~immer med lä n de n av
S.tora J:Iarr:nkanalen från Brunnsparke n ut till elen punkt, ; ·i r älvvtken giCk m m ellan Kvarnberge t och Stora Offerkällan fra m till nuvarande Li lla Torget - Smedjegatan . S tora hamn en som de 1 ]änge
benämndes, skulle tjäna elen sjögåend e varutrafiken 1~1 ed mi n<re far-

''som kommo från Östersjön och de Pommerska orterna med
ryg, ,mål och andra nödiga varor". Att Sto ra Hamnkana lens st räck;pa~I e i blev rak berodde på utskjutand e bergspartier , till v il ka man
JJ\;1" e ta hänsyn. V inkelrätt mot Stora hamnkan alen lades två kanal er.
l1amn..
· l S tora ·H
.. v1c
1nast
. amn l<ana len. Ostra
västra utmynn ac1e 1· l.;: naet
t
Kungstorge
nuvarande
det
oen ]en drogs fram från älven i norr till
"konclukholländska
ka~:dare av de första hamnbyggen a var tv å
.. er" Jost van vVerclt och Jan Ae rtsen, som sku ll e utföra Stora
~~mn,kanalen på entreprenad för 100 daler. si lvermy~1.t per rod h Rehnländsk roclh hka med 12 fot - och ttl l deras tort ogand e stod
1
e~väl en fännika "\i\Testgötha knektar" som torpare från närgränsand e
:,,ärader och andra a rbetare. Två smedjor upp fö reles 1620 med hans
ma.iestäts knektar som smeder och ett pumpverk anlades, som drevs
med 16 verkshästar - "de fl esta hade skabb". Hamnen, som a ntas
ha blivit öppnad i juni 1622, fick från början ett ansenligt djup och
irån begynnelsen en breeld av 72 alnar. Virket, som först kördes fram
kasserades, då det var för klent. Kungen gav order om grövre virke,
som skulle komma från Dal men miserabelt väder sinkade det varför
till slut göteborgare och brättebor (vid nuvarande Vänersborg) fick
stå för leveransen. V irket sågades delvis i Mölndal och Li lla Edet
men hamnen anställde även h andsågare i Göteborg. Hamnen försågs
med träskoning av furupålar, endast "utanför hamnhuvude t" och "på
en brygga uti till älven" blev beslagna med ekplankor . Därefter utgrävdes Östra och Västra hamnkanale rna. D en östra lilla hamnen byggdes
1623 och 1627- 28 lades rätt betydande summor ner på den norra. Stadens inre hamnsystem var vid 1630-talets början i huvudsak färdigt. I
iråga om de små hamn.a!rnas utbyggnad var kungen av el en åsikten,
att borgerskapet sku lle betala kostnaderna . De var ju de inre kommu nikationsleder na. Tomtägarna vid hamnarna ansågs i sista h and betalningsskyldi ga sedan m edel förskotterats från stadskassan.
Överinseende t över hamnbygget ålåg ståthållaren i Älvsborgs län
~ils Stiernsköld och den ekonomiska förvaltninge n ålåg N il s Bö rges.
son, som var fogde på .i\lv sborg 1 ) .
den ämnats till ; ett ras 1622
.
v'ad
ldrig·
a
. Bamnkanale n bl ev dock
Stiernsköld meddelar kungen
ls
Ni
~JOrde den omöjlig som storharpn.
....._
att hamnen uti Göteborg hav er fått skada utav det stora regnet som

____

1
)

Helge Almquist: Göteborgs hi storia, 1928-35.
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där nere varit haver så att en stor del av pålarna av jorden tlnpl·
.. " . D e storre
..
o
aro
tartygen
rnaste
an 1{ra 1. d en yttre lnrnne , vi'astacl
' e
1
ornedelbart innan för Ä lvsbo rgs fäste.
l
c °Ch
Den rättvisa måste man emellerti d göra pl anens upphov sJ' an h .
· lla11
F lernming eller Gammel-Hans som han kallades, att en Sto,·a R
s
o
o
•
•
h
f..
.
J<ana l , sac1an som anges a n tnmg oc som 01·utsattes m 1 i an111 ·
16
års stadsplan, skull e haft många avgöran de fö ret räden f r, n fö r } 9
sto ra hamnkanal som seelan korn till utförand e. Ty 161 9 :trs ka e11
1
skull e i båda sina ändar stått i direkt fö rbind else med älv n, vi;klal
vid den tiden hade sådan sträckning, att en del av dess val en sku~n
runnit igenom kanalen och spolat den. Den skulle så ledes ha [ friskare
vatten, varit lättare att hålla isfri, och dess kajer skulle i Ll l mänhe~
legat på bättre grund än de nuvarande. Då had e inte heller litgot ras
inträffat, som elen blev utsatt för ome delbart ef ter den v r färdio
varigenom elen för a ll framtid bl ev uppgrundad att elen ic 'c kund~
användas för större fartyg .
Kanalsystemet utvidgades genom en från Mölnd alsån a. lagd tillloppskanal, vilken använ des för t ransporter till Mö lndal · ;1ecl dess
kvarnar. Den nuvarande Fattighusån började anläggas 1624 11en blev
färdiggrävd först på 1640-talet. E n sluss byggdes där av en 'u lländsk
byggmästare. Den svenska residenten i H oll and, Spiring, l ·tele fått
befallning att skaffa en verkmästare, som förstod "Slussve rk och
andra vattenverk och därjämte 200.000 st klinker och 150 fat cement".
"Graven" invigdes av Per Brahe elen 7 oktober 1641 med e1 rodeltur
och benämndes från och med 1726 Fattighusån . Kanalen va1 nvallad,
så att den kom att ligga högre än omgivande mark, vilke möj lig·
g jord e att man kunde driva en kvarn inne i staden och sä tt~ de syd·
liga områdena under vatten i händ else av kr igsfara. Vid l' ottning·
port en där elen stora hamnen börj a de fan ns redan 1648 en slu ss med
två par portar.
,
Virke flottades från Mölnda lsån via Fattighu sån till Vallgr. ven och
kana lerna. Det fick inte ligga mer än några dagar i kanalen ut.. n måste
tas bort annar s bl ev det konfi skation och böter skriver L i: .<:nberg.
Från myndigh eternas sida föreles en ständig kamp för ; t t hålla
kanalerna farbara. Vä rsta hindret var orenli gheten . PublikatJ >ne r ut·
färdad es gång efter annan. En av dem, N ils Posses av el en 19 aprd
1722 lyder :
"Hans Kong!. Maj :ts till Sverige m. m. Min all ern ådigste J.onungs
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Bild 47.
Mölndalsdkanalen - ''Fattighus/in" - v id mötet med Vallg raven och Stora
Hamnkanalen, detalj ur odate rad ritning - sannolikt fr dn 1640. Krigsarkivet.

Jroman och Janclshöv clinge över Göteborg och Bohu s Län N ils Posse,
I'I herre till Säby, H er re till H ell ek is, Hrunby och Å restad etc.
4)
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Vi gor hiirmecl vitterligit, att all elenstund den lovlige 1\ h~ ist r·
i Göteborg, till att hemma och förekomma det stora misshru i.; , os~te 11
1
och skadelige oordning, som de tid efter annan måst spör j.~ in ' Ck
·
· vanare,
"
lJorgers l.;ap oc',
· ' jä och
utom staclen f o·· re 1·opa,
av en cle l m
,..
111
främmande ankommande farkoster, större och smärre, som \ a rcls]'\ a]
~eke allenast utkasta ballast och ann~n orenlighet: uti_ skepp s! 'JIPtt ~~:;
m uh hamnarne, varav kanalerne etter handen, JU lan gTe, JU mer til]_
stoppas och uppfyllas , därtill och icke ringa orsak gifer , a!t sådant
även oskickeligen kastas på gatorne, torg och publike orter, sa mt Och
elj est andre slike förövade oordningar, som lända staelen ti 11 na ckdel
och vanheder, samt för dess invånare och fr~immande dit an~ nmlllande en oanständig aspekt och styggelse, haver under min apPro bation
och gottfinnande upprättat ett reglemente och förordni ng ti ll allas
efterrättelse, så väl till afstraffancle för dem som där emot kda. 50111
för betjänternes försummelse , cle därpå uppsikt hava böra, l:vst;'tende
av följande punkter och innehåll:"
Om ballast i kanalerna sägs bl. a. :
"50 daler smt straff och skadans opprättande så ofta S Otll han beträdd blivit, utom om staelen i skeppshamnen och dess up plfl:>p. som
och el j est på Älven, så långt som stadens gebit sig sträck u någon
Ballast i Ä lven och hamnen utkasta, på det icke skeppsinlr >]•pet och
kanalen därav ju längre ju mer må tillstoppat varda, icke heller skall
någon införd ballast ell er sand få ligga vid hamnarna öve r d t dygn
vid 40 marks straff."
År 1668 bes löt de styrande i staelen att från utlandet si tf fa en
kvarnpråm med vilken man skulle "mala" hamnarna djupare ' ch 1670
anskaffades från Holland ett mudderverk, som drevs av t va hiistar.
V rak var ett annat hinder som vid några tillfällen på myn r!J gheternas order togs bort. För upprensningen torrlades vid ett p a r d!fällen
både Västra och Östra hamnkanalerna.
"De mest eftersökta tomterna voro de, som lågo utefter kan alerna,
där skutorna kunde gå ända in till köpmännens magasiner och där avlasta eller mottaga varor", s;iger en av staelens äldre histori c ~k rivare.
)\nnu på 1700-talet och 1800-talet var l-lamnkanalcn livli gt t rafikerad . Genom Kämpebron, som då gick att öppna, kom Hem fii r;t rgillelS
djupt lastade båtar in till kajen framför Ostindiska Kompa nids lws,
som sedan 1891 är kulturhistoriskt museum.
"I clenna sta clens l1prtpun
. .. .
l;:t l1ar d en l-:ommersre
. Il a rore
.. lsu1 i ',j] la

Bild 48.
Gustaf Adolfs Torg och Stora Hamnkanalen mot väster. Oljemålning av
j. C. Berger omkring 1860. Göteborgs Historiska Museum.

tider varit livligast. S tora hamnkanalen var sta dskroppens fön1~imsta
ådra. Från den mäktiga hu vuclåclern, som från det svenska upplandet
drar i en kraftig ström mot havet, sög den sin näring och fick sitt liv .
Vid hamnen och dess iliflöcl en, de två mindre kana le rna , byggde el e
förnämligare borgarna sina hus , vilka efter växande v;i lmåga blev
större och större", skriver Freclberg.
Uneler ett halvt sekel saknade Hamnkanalen p~L lån ga str;ickor all
strandskoning. 1636 fick staelens husägare tillstånd att hugga nödiga
ekpålar i stadens skogar för att fö rbättra cle infallna kanalkanterna.
År 1670 bör j ad e man tr~idplantera stränderna, och 1673 försågs stränderna med kajanläggnin gar, som emell ertid var ganska primitiva. Det
var först 1715 som hus;igarna ålades att "var och en framför sitt hus
sko kanalerna med gTåsten i s b Il et för el et förra ;im n et (påln ing).
801
n snart multnade".
brBroarna öv er kanalerna var ~Ha till hinderför trafiken . De äldsta
_Yggo rna ell er broarna, som fordom ledde over kanalerna, var av
!ra Och rödmålade. På 1700-talets mitt ombyggdes cle i sten med höga
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Bil d 50.
S IMse n vid Cen traltorget ( 1938 ).

Bil d 49.
Stora Hamnkana len .

ha lv cirkelformade gråstensvalv med bjälkl ag, Öve r vil ka låg · tmmannita de jä rnrister till tre fots bredd. Dessa upplyftes med hä 1l raft, då
vedsku tor och andra fartyg skull e igenom . På ömse sidor on . t;cnomfa rtsvalven befann sig mindre va lv.
Den ~i l clsta bryggan , IGmpebron , så kall a d efter de fyra Lriga rge·
sta lter som p rydde elen, blev färd ig 1628.
Tys ka bryggan, eller Europabron . som den fö rst IJen~imncl c då den
va r förse eld med sku lpturer förestä ll ande de fyra vä rl clsdcl an t, bygg·
des m itt fö r Korsgatan å r 1673.
Den tredje h uvudbryggan, som löpte para llell t med västra k jen och
··
· r a tru
· ldansvare
.. la ·tra.. 1CJ'· n. vJika.
Ostra
Hamngatan, var p rydel mecl ty
gav bronnamnet Lej onbryggan. Den var utan öppning på mi tt ·n, vat·
fö r båtar med fasta master ej kun de gå igenom.
l SI.!l ' lJranta
När broarna på 1860-talet ersattes av järnbroar och t..1c-.:
'

bågar borttagna stoppa des tr afiken . Kä m pebron h ade emellertid fo r tiarande vindbryggo r.
År 1682 fö rl ades järnvågen till H olm en (nu varande Brunnspa rken), dit st römbåta rn a från L ill a E det fö rde det vä rm lä ndska järnet.
Där vägdes det och magasinera des innan hem fö ra rbåta rna tog ha t: d
om det för att fö ra det t ill exportfar tyge n. J ä rnvågen kvarlåg v tcl
Brunnspa rken ända till 1802, då elen f lytta des t ill Pu stervik.
Själva hamninl oppet eller "Sto re Ham ne M unnen", som f lank erades av tv å bastio ner, låg fö rr i t iclen så långt uppe i kan alen, att
gränsen mella n ii lven och hamnen str äckte sig fr å n hörnet av landshövdinger eside nset ti ll clet m ittemot kajen ligga nde S tora l=!ommens
tullhus, meddelar en gammal beriittare. Kanalen var hä r så ytterli gt
smal, att de mind re farkoste r som tvangs passe ra igenom n ~ippe li ge n
kunde komm a fö rbi va ran dra , varför in loppet i a llmä nh et benämneles
Stora Bromshålet eller på ett m era vu !g; irt språk " H elvetesp inan" .
"Vid båda sidorn a p resenterade sig en ti ll hälften n edrasad g r åstenskaj , v ilken åt sö der ägde en förlä ngn ing beståe nde av en gam m a l
50
ndrig brogång av p lank lagd på t imme rstockar. Inl oppet stängdes
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Bild 52.
Rosenlundskanalen vid Fisktorget.

Bild 51.
Dämmet och Dämmebron.

om dagen av en fällbom, som av t ullb e tj~int erna efter beh(n uppvinclades, och om natten fungerade ett par låsta spjälgrindar av trä.
Dessa grindar sammans löts och öppnades på bestämd tid , "\ :n·iör all
regelbunden nattrafik var stoppad" .
Det skulle under tidernas lopp visa sig att kanalerna ä vt n fyllde
en annan viktig funktion, nämligen som brandskiljare. Stad en kom
av kanalsystemet att uppdelas i fem naturliga stadsdelar elle1 kvarter.
Vid de svåra eldsvådor, som uneler staelens första två hu mh . t år ofta
hiirjacle, avbrändes staelen unelan för undan kvartersv is.
Linne ger en målande skildring från sitt besök i staelen ;, r 1746:
"Götheborg war elen täckaste stad ibland alla i Riket . . .. niistan
rund, omgifwen och befästad af vVallar och Grafwar · a fde lcl 111ed
.
.. - oc 11 Jemna
.
GTatar; genomsku ren med åtskillig<'
,
c·1raJ·ter
regu l a1ra,
rata
~-.
l
J
f
S.
e ller gra f wer, som pa oms e s1cor la wa gator. Jeltwa gra h \c rn e 'aJ o
o

..

•

på sidorna perpencliculairt murade med gråsten, så at gatan til en
mans högd står öfwer vatnet. Broarne eller Bryggorne äro hw ~ilfcle;
Löfträn äro planterade på ömse sidor om grafwerna, så at denne Stacl
mycket likn ar de Holländ ska städer" .
"Det har talats om fördelen av att utplåna Sto ra hamnkanalen, för
landtrafikens sku ll, liksom en och annan velat ge samma öde åt VallFreclberograven. Detta tal låter ei."enclom li bot ' tycker J. a bo·" ' skriver
'
b'
1 en tid då det knappa utrymmet i staelens hamn åsamkar vederbörande bekymmer. För att nu först tala om nyttan av våra kanaler:
var har man tänk t förevisa elen mängel fiskejakter, ved- och tegelskutor, fruktbåtar m fl , vilka nu trängs i hamnkanalen och i V allgraven - för den händelse dessa vattendrag sku ll e igenbggas ?"
.. "F rågan om utpfmandet a v dessa vattendrag måste för alltid skrinlaggas. Vi må taga hänsyn till det historiskt givna, vi måste visa pietet
tnot stad ens minnen." fortsätter Freclberg.
VFortfarand e finns det en sluss v id Centr~ltorget: som sammanbinder
allgraven och Hamnkanalen med elen nagot hogre belagna Fatttg,, .

'
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buså n. Den bygg des und er åren 1873- 74. V id korsnin"
,.., I l 111e]\
Mölndalsån och Gu ll bergsån finns ett " dämme".
an
Rosenlundsk analen var landningsp latsen för en mängd · 11låb ~
T egelskutor och f iskebåtar - cbr var staelens fiskhamn
lna <~tar.
·
'
n de
nuvarand e togs 1 b ruk 1910 - och dans ka skutor m ed P" atis
1 n
ti ll i Rosen lundskanalen och i Va llgraven. När Puste rvi b r on sade
färdig avstängdes kanalen för traf ik 1952.
toct
Söcl ra delen av Östra Hamnkanalen igenfyllel es 1898-99 ;ch nor.
d elen 1936. Västra Hamnkanalen ingenfyll des 1904 m en N i' E rics~~
had e redan 1852 r ekomm enderat detta.
Yfö lnd a lsån är seelan början av 1950-talet avlys t som all n , ·n farl ed
och Göteborgs Hamn bar för någon tid seelan ingått till K . .\ ·1j :t med
h emställan att även Säveån ska ll avlysas som a llmän farl ed '1e roencle
på de svår igheter, som skulle uppstå dä rest man v id byg! 1nclet av
t unn eln under Göta ä lv skull e vara bunden att även i fr a 1ticlen ta
hänsyn till viss trafik på Säveån. Möln clalsån , som ofta sv ä n .-n at över
till sto rt m en för JVlö ln dals stad, är up prensad med grävsk op och tilloch avlopp ka n nu regleras bättre.

Trollhäfte kanal.
Isländska hävel er omtalar, hur elen norske konungen H aral l H årdr åcle på sommaren 1064 med all a sina lätta skepp från 1\:1· 1gahälla
for uppför Göta ä lv , vid fa ll en lyfte dem ur vattnet, clro.l: dem på
land och förde dem så vida re upp i Vänern 1 ) .
Det var G ustav Vasa, som 1526 f ram lade id en att öppna 1 segelled från Östersjön t ill Kattegatt medelst hj ä lp av de s jöar, '"111 i ett
brett bälte st räcke r sig genom S v e rige~ ) . En sådan led sk u Il e :n a till
stor fö rd el, då sundets båda stri1ncl e r va1· i da nskarnas hä nd r. vilka
där upptog tull och lätt kunde spä rra ell er åtm inston e i 111 _1 ''et hög
grad försvåra kommun ikationen däri genom. Då Bohushin h ·rcle till
Norge och Halland till Danmark, var det också elen enda j) l ; kt, där
1)

Snon·c Sturleson, Konun gasagor, urg. av H. Hildebrand (1889) s 546.
Som källor an gående Trollhätte kanal har i första hand använts v-r kanalf
littera rurs klassiker C. G. Sr yffc: Om Sveriges Kanalbyggnad er intill ,n cdlet \
adertonde seklet, Stockholm 1846, Samuel Brings: Trollhä rre kanal s hi< ona rd
1844, Stockholm 1911 och C. J. A. Skogman: Anteckningar om Nya 1 rollhättC
kanalbolag å ren 1838-84, Srockholm 1884.
2)
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t dåtid a S verige nådd e Västerh avet, varifrån lättast och bekvämast
de odelsförbindelse r kunde kn ?tas m ecl va~t ra E uropas n kare kult~r
Jta der- En o rclen tl!g utfa rtsvag cht for vast ra och mell e rsta Sve n ge
Jafl_ höcreli gen a v beh ov et påkallat.
va Ll .. g"'s Göta älv, som på en lå ng sträcka utgjord e gränsen mell an
an
·
, nskt och danskt välde , g ick ock så sedan lå ng tid tillbaka en v1·1<ttg
51
~ delsled, som e j lät s ig störas av kr ig iska konf likter rikena em ell an .
~är föreles va:·orna från Väne rn s uppl a nd och från ancl t:a trakter i
Jlersta och ostra Sve n ge n ecl ttl l Vasterh avet. Enelast 1 s ttt n edre
;ne P kund e ä lven befaras med båtar, då elen i s itt övre lopp, v id Li lla
~~et, Troll h ättan och lUnnum iir avbruten av vatten fa ll. I stäl l ~t
begagnades _den o s k Eds vägen, _son: ~rån V a.ssbotten och Brette (Vanersborgs fo regangar e ) ledde fo rb1 Ake r strom n ed t tll L t! la Ed et, en
sträcka om c :a 30 km . Dit klövjad es ell er kö rd es p å vagn va r o rna
irån Korsberget, lastagep latsen v id ända n av Vassbotten, för att
sedan för as vida re på båt. E ll er också stann a de man vid Å ker ström
och fö r de va rorna båtl eeles till Lill a E det för att där låta dem uroch ilastas igen . Ju m er h ande ln utv eckl ades, desto viktiga re blev
denna ha ndelsväg . Därom v ittna de påbud, som Jo han III , Karl I X
och K ristinas förmynd a re ut fä rdade för dess iståndsätta nd e. Ä nda
fra m till 1780 begagnades Edsvägen för varutransport t ill Götebo rg ,
då äntligen en del av T roilhätte kanal b lev fä rdi g. Men denna lan eltranspor t hade naturligtvis alltid sina sto ra svår igh eter. På dess olägenheter peka de oftast de, som ivrade fö r en kanalförb ind else mel lan
Vänern och Göteborg. Ch ri stoph e r Po lh em t ex ski ldrade i bjärta
färger de skad liga fö ljderna av denna goclsforsling, hur el en i g rund
och botten utarmade tra kten och öd ela de ett förut blomstrande la ntbruk, då bonelen lagt a ll si n åker till äng och förvand lat a ll sin bosk ap
i bara h ästar. Dessas anta l uppgick en ligt H å r lemans dagbok 1749 till
Över 900 och mecl dem kördes över Edsvägen omkrin g 75000 skeppund
stångjärn förut om en myckenhet an dra varor, som till sammans inbragte i forlön 150000 kmtl ) . Carl von Linne ger a v dessa fo ror fö liande besk rivning, som även å tfölj es av n edanståe nde teckning -

1

------1) l
l
1
l

skeppund = 20 lispund = 400 skå lpund.
skeppund bergsvikt = 150 kg.
skeppund stapelsradsvikt = 136 kg.
skeppund tackjärnsvikt = 195 kg.
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Bild 53.
Edsmärren ur C. von Linne . "Wästgöta-res an".

·
t·c·J·t_ l Silllpel
"Ed sm ä rren är merendels et c:liincli "l:,.t kreatur, S])_ iinrlt·
'
s-"
·
bröstsh·cl
et
r
ha
antil
amm
fr
som
sadelen,
id
w
häftad
kä rra, .. _
clSOlll
-' '
en sele ; -~i wer den bå tt:~- boge n på sa delen ligge r en wedj a, Sl ''ll uppcholl er ka rrearma rn a; o t wer el en förra bogen ligger en a 111 •r. som
uppeh oll er ~n jernring med en hake, som hä f tes i kä rra ns a r 1 ; jcrnstange rne lagges långsåe i ko rs öfwer kärran, at de r äcka ;,;[ ltlllgt
fr am , som SJelfwa m ä rren; här brukas inga tömm a r, utan "; tr den
ena m~irren e fter elen andra, så at en ka rl ofta körer 12 ~~ 1;. b rror,
medelst det han gå r efter och r opa r, ell er kas ta r sten; cles sl märrar
weta a rtig t, a t gå utur wägen för l1 wa ra nd ra, hvilket wanan Jä r,•t dem".
Joh an III ämnade till att börj a me d göra en ka na l vi d L i~l,t Edet
år 1581. H a n befa llde dä rfö r genom sin ståthå lla r e Erik Gu.-t afsson
S tenbock fog darn a i Väste rgötland att låta fra mskaffa allt 1nalcrial,
som dä rtill kund e behö vas. M en med a ll säkerh et har ing>entiw,• · 1--.o·J·orts

h ~i rfö r.

F ör att unde rh å ll a och nä rma r e ut veckla de hanclelsförl,:n delser
med västra E uropa, som Sve ri ge så viil behövde, bes löt Ka r l [X att
;_id Göta ä lvs mynni ng a nEigga en ny stad . P å Hi singen m··l emot
A lvsbo rg utsågs p latsen till det iilch·e Göteborg, di t han inhJ id holländska a ffä rsmän att slå sig necl . Fö r att underl ä tta stad e11 s uppbl omstring var clet nödvän d igt, att en lättare oc h bekväm are väg
åstadkoms med V ä nern och dess upp land . För det iinclamå lel påb_jöd
han 1604, att en sluss skull e an läggas vid Lill a E det, "på det . t t J1lai1

. _ mera måtte behöfva 1-.::ö ra gods och b~ttat· deröfver" . A rbetet påtCk~ades säkerligen ej fö rr än fö ljande å r et uneler ledning av en J ön s
001
!-[lluarsm ed och en kva rn byggare f rån Vadsbo h är a d ka llad Arve d
B:Jiene. D et fu ll bord ades a v en fr ån fr olland inkall ad byg-g-mästare,
1
]lan Claesso n, som av K arl I X anv iints till andra a rbeten, som rö rd e
0
-~ nalbyggnacler. T börj an av 1607 synes slu ssen , troligen belägen på
~~:tra sidan a v ä lven , ha kunna t tag-as i bruk. Då till sattes en sä rs kil d
0
vaktare m ed uppgift a tt jä mv iil uppbära avgif ter fö r de va ror,
1055
: 0111 förd es igenom de n, e ft er en av konung-en faststä lld taxa.
Efter någ ra å r företogs en fä t-bättrin g- ell er utv idgnin g, som blev
fä rdig 16 10. ]\fe el fr eden i K nä r ed 1613 överläm nades v issa områden,
bland dem F lunclre hä ra d, ino m vilket Lilla Edet är beläget, å t
den dan ske konungen som säke rhet fö r Ä lvsbo rgs lösen . Nä r dessa
efter sex å rs fö rl opp å terl östs av svenska k ronan , synes slu ssen h a
varit förfall en. Gu sta f IT A dolf öve ren skom därför med borgm äs ta r en
i Göteborg A llert Syltman om dess å teru p pbyggan de med r ätt fö r
honom att i sex å r få åtn juta inkomstern a av el en och seel a n h a
förmånsrätt t ill a rrende. R edan e ft er fyra år beta lte konun gen Syltman han s kostnade r, då Götebo rgs borgare beklag-at sig Över de alltför dryga avgiftern a . V id ombyggnade n anlades två kop pla de slussar.
De synas ha vari t i anv ändning till början av 1780-ta let. K a rl I X
lät även påbörja en kan a l, el en s k K arl sgrav, från sjön Stora V assbotten vid nuvarande V ä nersbo rg t ill R rinkebergs kulle.
1637 kom m an på ta nke n att dra kana len f rå n D ettern n ed till s jöarna Anten och l\llj örn och seelan ute fte r Säveå n till ä lv en vid N yl ödöse. Orsaken var, a tt man vill e un dv ik a fäs tningen Bohu s och no rska
gränsen. Und ersökning a v terrän g förh å ll andena denna väg- u p pdrogs
åt lantmätaren Th omas Chri ste rson .
I kammarkollegi i memoria l av den 22 decemb er l 637 för nä mnd e
lantmätar e "vad han i Väste rgötl and för rätta ska ll" h eter det bland
annat: "Först skall av vägas J:~onnum e st römma r, huru mycket Dettern
ligger läg r e ä n Vä nern, liksom ock tagas längden på samma ström.
Sedan skall han til lse, om det är möjli gt fin na n ågon lägenhet a tt
komma ur Vänern v id Hunn eberg t ill Griivsnäss jön, sam t va d lägenhet
däremell an är. ell er om n ågon a nnan viig finnes, så att m an 'kunde
gå Bohu s förbi. Desslikes, hurudan lägenheten ä r från M jö rn eller
A.lingsåssjön , vari frå n man ka n komm a ån utför n edå t Nylödöse".
Samma väg ska ll ha va ri t ifrågasatt år 163 1.
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.. En i krigsa~-~<iv.et vid denna tid f?rvaracl karta är mär k L.~·. T r

h~ttefallens hoj el ar dar antecklucl till 54lj2 aln, ett gansk a ~ott Ol).
11

nmgsresu ltat for den ttden 1 ) . For att knnggå dem tänkte sig t p lat.
1
mannen.en grav ell er kanal, som till en början fö ljde den ),IJ api~~Vs.
kvarnsbacken ett stycke uppåt och sedan vände åt sydväst Ö\ er L .ll1).
Maan, L i Il e Siömåssen, Å k re Siö och därefte r längs el en .lär ~n~e
till älven rinnande bäcken. Linjen gick nästan parallell t mc 1 äl~ltan
en i terrängen befintlig sänka och på nästan samma ställ e 0 eln 1
_
..
' l11 cen
nuvatancle slu ssleden, med unelantag av elen oversta del en . "' ,o- .
.
..
.
..
..
..
...
..
~ "'•anna
antecknmgar ar gjorda over vaaens
Janacl
hojel en ov er '-äh , 1 • gtun.
b
b
'
dens beskaffenh et samt huru mycket berg, som behövd e br~· 1 n as.
Brömsebrofreden
år 1645 ' varigenom svenska fartyg ti l' T )-;; 1
.
. ..
,.,nces
tull~nh et 1 Ore~uncl, återv erkade län ge på alla då föreLigga1v e kanalprOJekt, vilka, 1. elen mån de berörde västkusten, genom f n·len förlorade åtski lligt av sin a ktu alitet, m en tanken på en m era , dlf rcclsställancl e farled förbi forsarna och vattenfa ll en i Göta ä h mellan
västkusten och Vänern dog likväl icke. Under Karl XI :s t , 1 framlades. förslag om en far led f rån Vänersborg genom Hu11 s; ·n . sjön
Trehormngen och Tvesån ( Hampnäs) ned till Göta älv.
Å r 1716 fäste Emanuel Swedenborg Karl X II :s uppm ä -;amhet
på betyd elsen av en genomfa rtsled från Göteborg· till Norrköl :n ,.
o- och
Christoffer Polhem utarbetade tillsammans m ed Swedenborg på konungens uppdrag ett förslag till en farled mell an Göteborg (ch Vänern med en sluss vid Karls grav och två vid Trollhättan. S. 1ssarna
skulle byggas av trä men ovan vattnet beklädas med stenhäll •r. Förslaget blev av konungen gill at men kom aldri g till utförand e. \. rbetet
igångsattes i Karls grav unel er Swedenborgs och Polh em s ledning
men avbröts när kulan vid Fredrikshalcl ändade kungens li \ E n ny
a v Po lh em utarbetad p lan för Trollhätte kana 1 antogs 17 49. l'lanen,
som avsåg användande av omastacle fart yg elle r eventu ell t så cl, 1a med
bilbara master, omfattade bl a tre i berg utsprängda sch akt ~ ussa r i
Trollhättan , en damm vid Kavleströmmen ovan för Trollh äl · d allen
samt en damm öv er Flottbergsströmmen nedom fa llen. S lu ss;J ·na utsprängdes och schakten stå ännu i dag som ståtliga prov pi• , rbetets
höga kvalitet. När dammen över Flottbergsströmmen var n äs,,111 färdig, inträ ffade en olyckshänd else mecl påfö lj d alt en del av ll·tl11111en
J) 1 aln = 0,60 m.

Bild 54.
Daniel af Thunberg. Tl'ckning i svartkrita av
Per Krafft d . y. Nationalmuseum .

rasade. Då dirtill kom att kostnaderna visade sig bli myck et högre än
som beräknats, avbröts arbetena 1755 och ständerna beslöt övergiva
den Polhemska kanalplanen, seelan en s~i rskilt til lsatt komm ission uttalat sig härom. De tekniskt ledande i kommissionen var slottsbyggmästaren Daniel af Thunberg och direktören i mekaniken Samue l
Sohlberg, båd a tidigare lär j unga r till Polhem. Dessa två uppgjorde
Också bl a en ny p lan för kanal en förbi T rollh ättefa11 en på östra
stranden med sju slussar, var och en 100 alnar lång och 18 alna r
~red. För att skaffa medel utbrclades bl a kungl privil egiu m på
Trol!hätte slussverks byggnadslotterie"; även genom mindre anslag
Och upptagande av lån sö kte sLinderna befordra kanalbyggets for tsaltande, som dock g ick mycket trögt. Det tog emellertid bättre fart
efter Gustaf III :s revo luti on 1772, och under Thunbergs ledning bl ev
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Bild 55 .

Trollhätte slussarbete 1800. Kopparstick: j. A. Cordeer.

1 r·s1;u 11 e
· J{eJet
1777- 1799 slutligen två slu ssar i Karls bor av ·v1'd B.lll1
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o ..
84
1782
byo·gcles
det
E
Lilla
Y1cl
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1
sm tur 18.)0 e rsattes av två slu ssar på västra st randen mul mått
motsvarand e Göta kana ls.
1 7~0-talet. f ra~;tacles 25 a 30.000 ton varor per år
o ~id mitten av
pa dlven och lanclsvagen forb1 Trollh ättan.
.. På initiativ ~v brukspatronen P etter Bagge, unelerstödd a v Jirek·
toren for Ostmchska kompaniet vVi lli am Chalmers fram lad ~s för
Gustav IV Adolfs fö rmyndarrege ri ng 1793 förs lag' om, att 1. tt en·
sk il t bo lag skulle erh å ll a p ri vil egiu m på att öve rtaga Tro llh ~1ttc sluss·
v~rks h ela ege ndom och skyldighet att fu llborda kana lbygget 1m·d an·
vandande av en kommencle1·ing på 1 000 ~~ 1 200 man samt bel1 övligt
ekvirke från kronans skoga r. S lu ssarna sku ll e enliot fö rsla ar~t ges
b
endast 9 alnars portöppn ingsbred el och 3 alnars dju;.
•

o

Sedan : n kommitte m ed .D aggc som el en mest v e rksan~11e _leclamoavo·ivtt betankancle, utfard adcs elen 13 december 179.) pnvtlegter
te.~ r 1~o!lhätte Canal- och Slussverks bol ag och fastställ des taxa för
fo~ifter för varor och far tyg, som fram fördes på ka nal en . Bolaget
~~~öll såväl de redan fä rdi ga slu ssarna i Karls grav och v id Åkerei ·Ö!11 som övr iga h em man och lägenheter jämte löfte om arbetskom511 dering, ekv irke till slu sspo r tarna och 800 centner krut t ill berg.
111et1
·änanmgen 1 ). Inom 14 dagar tecknades en sum ma av 765.200 r d .
~~tta" var långt mer ~in som behövdes till byggnaden. Å r 1798
inträdde dåva rande överste löjtnanten Baltzar von Platen i direktionen.
Teknisk leda re blev 1795 bergsmekanikern Erik Norel vall ( 18 16 adlad
Nordewall ), vilken också utarbetade byggnadsförslaget och ledde
byggnaclsarbetena. Nordewall hade redan förut visat sin framstående
förmåga som vattenbyggare, i det han h ade lett anläggandet av såväl
Hjälmare som Ström sholms kan al. Han byggde seelan även Södertälj e
kanal (1803- 19) och Kumo ka nal i Finland.
Norelevvall för lade kana len förb i T rollh ättan bngre från älven än
tidigare av setts, och den u tsprängdes i berg mellan O lidan och Åkerssjö. Slussarna i terrängen mell an Å kerssjö och Göta älv vid Å kers dal
lades likaledes i berg. N edersta slu ssen och en del av elen öv e rsta måste
dock byggas på pålar och trärust. Fall hö j den fördelades på två grup per av kopp lade slussar, den öv re med fem och samma nlagt 36 a lna rs
sänkning, el en n edre med t re slu ssar och 20 alna rs sänkning. Slu ssmåtten blev 60 alna rs längd, 22 fo ts breeld i portöppningen och 6 a 7
fots djup p å slu sströsklarna. För bygget anv~indes huvudsak li gen kommenderat ma nskap från olika regementen men ~iv en civil a arbeta re.
Trots många motigheter under a rbetets gång blev fa rleden h elt öppnad fö r trafik den 14 augusti 1800, då så ledes hela farled en mellan
Vänern och Gö teborg blev segelbar. S lutkostnad ern a för byggnadsarbetet uppgick till omk rin g 390 000 rdr inberä knat r~inta på
aktiekapitalet under byggnadstiden. Till komsten av 1800 års slu ssled
var ett för sin tid tekniskt sto rv erk, som betydde mycket fö r godsoch personbefordran och resulterade i ett uppsving fö r V ä nern s omland.
.Enligt de utfärdad e priv il egierna (§ 5) ålåg det bolaget att betala
foljancle arbetslöner: åt manskapet 4 sk illin g, åt underofficerare 6, åt
-...........

___

' ) l centner

=

42,5 kg.
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Bild 57.
Detalj ur överstelöjtnant A. Du
Arkivet i
Samtidigt som den zttvisar slussens läge
en bild av de svåra idorna

Bild 56.
1800 års slussled idag.

subalternoffice rare 16 och kaptener 24 skilling om dagen. A rl wt stiden
var i regel 10 timmar för den kontraherade dagspenningen. D <· denna
på grund av de dyra tiderna ansågs väl knapp, tilläts soldateJ n a tidta ls arbeta 13 timmar om dagen med en förhöjn ing av 2 skillin,... Motsvarande ökning gavs också åt korpralerna, som ej arbetade u:an var
postmän och had e vård om redskap en, samt åt underofficerarn a och
trumslagarna. Vissa arb eten utlämnades på beting, som var sft inr<tttade, att so ldaterna för den sta dgade dagsavlöningen skulle utfara

Rees karta över Lilla Edet (1820).
Trollhätta n.
och förslag till fö rflyttning ger den också
för vi lka fartygen ·var utsatta.

något bestämt arbete. På sådant sätt och genom ytterligare Överb ~ting
kunde förtjänsten per dag gå upp till 8 a 9 ski lling. Bättre stallcia
var de, som av ent rep renörerna användes vid bergsprängning. De
kunde genom ackordsarbeten t j än a 10, 12 a 13 skilling per dag.
Efter elen l oktober erhöll varje soldat i extra naturaförmån: ett
par ullstrumpor, läder till ett par skor samt en j ungfru brännvin om
dagen, det senare för att de "skulle arbeta den vanliga frukost-timman
och icke derigenom minska dagarnas korthet, samt äga tilfälle at genom betin ger öka dess dagspenning till 8 sk, och derutöfver."
Utom ovan anförda löneförmåner hade soldaterna genom direktionens försorg r iklig och billig tillgång på matvaror och andra förnö denheter. Råg, korn, salt, sill . f läsk, iirter, dricka och brännvin uppköptes från åtskilliga håll och tillhandahölls för Eigre priser, än de som
gällde i elen kringliggande trakten. 1799 kunde de köpa råg för 6 rclr
sp. tunnan ehuru det allmiinna priset var 8 a 9 rclr sp.
På 1820-talet när den nva slu ss leel en alltså varit i användn ing ett
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Slussning

Bild 58.
de gamla slussarna. Litografi ur Trollhätte album ( 1<\ 6).

par årtionden transporterades c :a 50.000 ton per år genom J, tnalen.
Fa rleel en visade sig så småningom för liten för elen växa nde ; jöfartens krav. N är fy rti o å r gått, befanns det nödvändi gt att by,t ~a 0111
den. Den nya kanalen fick 2,97 m tröskeldjup och kund e beL !'as av

Bil d 59.
N !LS ERICSON. Oljemålning.
T rollhätte kanal och va tten verkets förvaltningsbyggnad.

fartyg lasta nd e inti ll 300 ton. Detta arbete leddes av den sederm era

så berömd e järnvägsbyggaren N ils E ri cson, som kort förut byggt
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Bild 60.

Säffle kanal. Han hade själv gjort upp ett kostnadsförs1.'g med
arbetsbeskrivning, vilket genom sin noggrannhet och detal j ikedom
torde vara enastående för el en tiden. Tack vare hans ovan li ' 1. organisatoriska begåvning kunde ombyggnad en av kanalen, trots en m~ingd
onda spådomar av andra auktoriteter, fu llbordas nästan et1 helt år
1ännen,,,
tidigare, ~in som beräknats . O ch änd å vitsordade besiktnino·s
b
nhet. ·
och nocroT;·n
att a rbetet var ut fört med "den Yttersta omsoro·
bb
b
A llra märkvärdiga st var dock, att kostnaden underskred deJ , be ritk:
nade, ett r esultat så mycket mera uppseendeväckande, som nan da
1
h ade de oefterrättliga förh ållandena vid byggandet av Göta kanal
J

Bild 61.
Slussning genom Trollhätte kanal.

färskt minn e. Men r:ittvisligen fö rtj ~inar det ih ågkomma s, att N ils
Ericson såvä l som hans broder J ohn E rik sson hade gjort sina lärospån
V!d arbetet m ed Göta kanal unel er Baltzar von F latens egen ledning
Och alltså .l ärt även av de mi ss tag, som där begåtts. Tra f iken väx te
~astigt seelan 1844 års led fu l] bordats. Anta let fartygsre so r steg såUnda från 3804 1844 t ill l 0584 å r 1904.
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Scclan staten år 1904 inköp t Trollhätte kanalbolags ege 1 ]0111
0 ~h
stä ll t el en uneler fö rvaltnin g av Tro llh ätte ka na l- och v. ' e 1
igå ngsattes e fter en g rundlig utrednin g en ombyggnad av k n a ~~·er~,,
r 19 16 kunde farl e d, ii en ar
1909 vartill be viljad es 22,8 milj kr.
PPnas
e ' m. en l•Li ssar
för trafik m ed fart y .g·_ av intill 4 m-- e te rs cljupe-åencl
._,
1
a npassad es - m ed ta nke på fra mtid a fö rdjupnin g av kan a] , , ~ .
5 -m et~ rs f~rtyg och e!1 längel av 87 m och en bredel av 12. - lll . ~~:·
m era a r sto rsta c!Jupg a enclet normalt 4,6. Sex s lu ssar, v a rav 1 i l -1
I la
•
. o
.
..
1"-, Clct oc J1 en 1. J1>n. n l-:e lJe rgs l-:u JJe overvinn
en 1·y'\( 1111 Ill-anas k!llnacl
er mv
-'
fart yg pa sse ra d e fy ra sh 's car-n a I.
lagt c :a 44 m. P å 45 min. ka n ett
..
•
..
Tro llh attan. Det tar 7 mm a tt t y·lla e ll e r tomm a en sluss. l, ' t naden
för denn a ombyggn a d uppg ick till om kring 24 millioner h o· ' L Farle el en kan nu pas se ras av fartyg, som vid ett full t cljupgå en< , av --1.6
m las tar c :a 2200 ton. E t t fö rs lag för n ågr a å r seelan alt irdj upa
kana len fö r 5,4 m djupgåend e fa rtyg kostnadsberä knades d i't 11 2528 milj kr.
Trollhätte kanal had e 1956 ungefär lika sto r godsanslu rt 1g so 111
Ma lmö ham n och Viine rn är la ndets f emte " h a mn" . G enom ;a na len
går dagligen så m yc ket gods som v id lan dtransport sku ll e J, tva 13
god ståg m ed varele ra 40 vagnar. En traf ikdag i1~neb;ir i m c• lt a l 50
60 r eso r, ett å r 20.000 reso r ell er omkri ng 2,7 milj to n go <
1959 ägd e en m ;irkbar min s kning a v kanaltraf iken rum. l't vcckJin gen av tonnaget gå r mot a llt stö rre enheter och i s jöfarts- tch inclustrikretsar rå ele r en a llmän uppfattning att k ana le.ns dim 1sion er
siirskilt if r åga om djupe t ;ir a ll tför sm å.
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Gö ta lwnal.
S veriges lä ngsta inre far led bestå r av två huvuddela r: \' , ,!götalinj en m e ll an Vä n ern och Vättern sa mt Östgöta linjen fr ån \ ä ttern
ti ll S lätbakc n. Jäm te Tro llehä tte kanal bildar Gö ta kana l "~ eriges
b låa band" , en samm a nhän gande , ge n om Göta ä lv och en ~· rie av
Götala nels sto ra sjöar gående trafikl ed fr å n K a t tegatt till ö st rsjön.
Litter at uren om Göta kan a l är oe rhört rik bl a därför att l u1alen
ti ll " ri ks liket".
t og 22 å r a t t bygga oc h striden sto d hå rd om an slaoen
. ,,
b
n a ls l1 i to n a
ka
ta
Främst bla nd käll oma märk s Sa mu e l Bring "Gö
(U pp sa la 1922- 30 ) . i två de la r. som iir kana lbo lagets Hi be l, ;usta f
Ne rmans " Göta kan a ls hi sto ri a från ä ldsta ticle r ti ll vå ra dag a t · i tre

( Stockh o lm 1895- 9 7 ) och även Ca r l Grimbe rg h ar i " S venska
~iv c ntyr" bmn a t en Lirgstark s kildrin g

1
1
.. el
J
[Jane
. . ts uncl e1· Ja ra o en o c 1
jo!1,e
o
v ].:analarb~t e t.

••

•

•

~ I skriftsta ll aren och arets O~r~!tclpn s taga r e Fo lke Dah_lb e r~ s bok
Göta kanal (S tockholm 19J4) tmns en kort sa mmani attmng av
~:~ u el Brin gs histo ri a Öv e r Gö ta _kan a ls öden. som här i ko rth et
o n g ma lh a nellm ga r.
- teras m ed kompl et te rmg-a r ur
.
~ 1a
]516 biskop Brask s kanalpro Je kt
1525 skriv e r Gustav Vasa till den kraftf ull e L inköpin gsb iskop en
}lans B rask om gr ä v n ing m ell a n ~or ( nu ::\ o rsho lm ) vid Ro~ e n s

11

utlopp och Sö derköpin g .
1526 framh å ll er bi sko p D rask för elen bek a nte rik sho vmä sta ren Ture
[önsson ( Tre l~oso r ) på ta l om Lödöses be fästand e : " upp ska ll skäras
~mellan Vätte rn och Vänern fö r f or elö n och köpmän s gods sk u Il ".
1544 påbörj a des en kanal m e llan Ro~en och As p lå ngen.
1561 skym ta r tank en på en fö rbindel se me llan Öste rsj ön och Kattegatt fram äve n unel e r Erik X J\' :s r ege rin g. ln vå na rn a i Reva l och
den kringliggande n e jd en gav s ig p å sommaren 1561 und e r S verige
krona. De fruktade em elle rtid , a tt elen da n ske k onungen , som också
eftersträvade d essa bes ittningar, skull e i vred e öv er att se sina fö rhoppningar svikna tillstänga Öresund för d era s h a ncl elsskepp. Erik
XIV lät då ge nom an för aren för elen svenska bes kickningen Klas
Kristersson H o rn utlova d em en " ny ttig och prof iterlig" handel ,
utan att de b ehövde taga omv ;igen gen om sund et. T y han ämnade
upptaga en g enväg fr å n S tockho lm genom Mälaren ti ll A rboga. seelan
Över Hjälmaren åt Öreb ro, L etstigen , Vänern och så vidal-e t ill Ä lvsborg. Men fö r d enna p la n s rea lise rande g jo rdes in genting under hans
regeringstid , "och schu lle man ~ihnclh å m edh mindre farli g heett och
bekostn eclt, th esligest och för ringe r e k öp bekomme bå de saltt och
anneclt m er e h v1· ac!h man if rå westwart p läger före, um man i cke
droge th en lå ng h wägh umkring h hwilckitt udi så m å tte kund e schee,
att när then geenwägh komm e på gång h , som vv ij nu ach te up tage
emillen Stocholm och E l ffzb o rg h kund e man Ii j t t schepc sitt goclz,
först genum M~i l e ren up till Arboge . se el en ge n u m Jo lm en åt t Örebroo .
! her kund e m a n lath e föreclt ud ö ti wer lanclh ge num li ttes tigh och
tn i Wäner seel en framel il es ått E lff zbo rg h . Till Klas Kr iste rsson
liorn d 24 ~k t 1561. "
1583 befall e r J ohan liT gr~1v ning m e ll an Roxe n oc h Asp lå ngen , men
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a llmogen s kall inte besväras utan främ mand e kri a-s folk oc
andra,
b
som v ill e för tjän a daglön.
1 60~ komm er h erti g Karls tänk esecl el ti ll Söf rin g Jön ssn 11 : "1'·
det SJatte skall hann cl rage ti ll Forsv ijk och besee hv ad fö r l. en! . il)
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th er ähr em ellan \tV ~ith e ren och \Vijk en. "
bygga
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1605 befa ll s fogel en i \ Vadsbo. Jö ns Peclerson
:'t båtar
p å V ik en och röja väg f rå n Ha lna ti ll M ariestad och till v å 1
t franlföra timm er till en slu ss som Arv id i K li en e skul le b)rova s· 1
tma år.
· '
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1609 p åminn er Karl I X om slu ssbyggnaden i Fo rsv ik
1620 u tfä rdar G ustav II Adolf f ullmakt för en slu ssb' ·" ' "lr
- , ' e att
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o a a strom .;un e go ras navt gabe l m ed "sh. T eII et.
e e1se om
,
.
.
an el ra mv entwner ' .
U nel er 1600- ta lets förra hälft inriktades intresset huvud sa l 1gen ,
pa
,
,
l'
"
rJ~:J.e rn ~ \ !"an ern- V atte
rn , än gs Iidan, och från Vättern lt' österSJOn , la ngs Mota la st röm.
1635 upp ma nas lan tm ätaren O lof T r äsk att unel ersöka 1 1·ängen
mell an Vän ern och V iken: " På de o rte r man inte k an b ruka 11 skall
då gräfvas, !war m an kan, så led es få forssa m e fö rbi och sh·s 11· upp·
r ättas."
1641 und ersöker O lof Örnehuvud , till samm ans m ed en "l ka llacl
ho ll änd sk s lu ssbyggm ~istare, om T icla n kan be tvingas m ed slu ~a r enligt uppgjord plan. Å ret innan kl agade nä mligen h o llän dska san debucl
inför drottning Krist ina Över Öresund stu ll en och fö r eslo o· <: 1 kanal
b
fö r att sli ppa hand elsp rejeriet
el ~ na att
mÖJ. I io-h
U nd er 1700-ta let under sö ker ami r a litetskolleo-iet
b
b
..
oppna en vatten led genom landet, närma st en f lottni ngsrii n1· 1. som
k unde fö ra master och spiror från bla nd anna t Fägre m o k moallmä nning ti ll Karlskron a .
1711 und ersöks Motala ström av k apten Braunj ohan och ·n detalj erad karta upp r~ittas. Bra unj oha n fi nn er att det s kull e bl i · nyckel
svårt att kunna bringa n ågr a långe och svå re triiän den v i1 en ti ll
Norrk öping" .
1717 är s trömmens u tnyttjande åter upp e p å clagordn in,L! n En
lantmäta r e f inner d et a ll d eles omöj li gt att n ågon skull e " m ed t 1skebål
sig i dessa starka vattu fa ll vågat".
Någ ra t iotal år senare släpper man i väg n ågra stor a m ast :~id på
prov. De kom a ldrig fra m till No rrköping u tan sta nnad e p; ha lva
vägen . V ilken föröde lse de ställ de ti ll bland ve rk i s tråmmen tr Jatl
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förestä lla sig: bara mellan Motala och Bo ren låg 18 mj ölkva rnar,

~tt , j-varnar, 2 stampkv a rnar och n åg ra knip ham rar.
· k ontrakt m ecl Cl1n·sto f t-er P.. o l5sag18' avsluta r Karl X I!.. ett form l_tgt
17
1

enli gt vtlk et d enne torbmcl er s tg att bygga en kan a l m ell an Gote-

}Jet~; och Östersjön. Farl eelen m ellan Vän ern och Göta älv skull e full-

bOl·das uneler d e tre förs ta å r en. V id f jä rd e å r ets slu t skull e kanalen
bolllan Vänern och Vä ttern va ra k la r och följand e å r linjen m ell an
n;~ttern och Öster s jön. D en väg Po lh em bin id e fö lj a fr ån Vän e rn är
\'te närmar e ang iven. In gentin g f inns h eller d~irom i h ans ef terlämtn
ade papper.
11
1720 fö r sök er P olh em intressera elen nya r ege ri ngen för fö retaget ,
men Jand et är uta rm at på fo lk och p enga r .
1740 återupptas arbetena, n ed läggs och åte ru pptas ef ter a ndra
.
...
..
..
. .
principeL_ ..
1732 forsak er am tra htet et andra vagar. 169 trad avve rkas tor am tralitetels räkning på Fägre m o all mä nning. D et största va r n ä r a 30
meter långt och mätte 6,5 meter i omk r ets v id ro tä nd an. Sp eciell a lastvagnar dragna av 10- 12 oxar fo r sla de träelen till Vänern. Där vr~~k
tes de i s jön och f lottades vida re genom Göta ä lv. En enda sptra
knäcktes uneler fä r den. T r ansport kostnad ern a för va rj e m as t uppg ick
till 21 daler silv er m ynt, ma stvä rd et stannad e vid 36 daler.
1734 tas ett fö rslag av h eiderida ren H eim ert z upp . P å korta re t id
och med m indre omkostnad kund e masterna for slas över V iken , S p etsnäset, Vättern och flot tas vidar e gen om Motala ström.
Heidericlaren uppmanas av am ira litetskollegiet att omsätta teo rierna
i praktiken . Med hj ä lp av två flottningskarlar f lottar och baxa r han
en 17 m eter lång gra nspira i Västergötland.
1735 h ar han hunni t över V~itt e rn , clå kö lden lägger hinder i vägen.
Tidigt nästa somma r kommer h an med sin g r a n till N a rrköping e fter
en färd , som kosta t 92 daler sil vermynt.
1737 utarbetar län ets lan tm ätare en karta p å am iralitetets be fa llning. Ständerna h ar nämligen f unnit ma stvirk estransp orten a llt fö r
outredd.
1738 förk la r a r land sh övding d'A ibecl yhll in för kammar- och ekonorniutsk ottet, att elen av h ans förctrii dare för es lagna k analen skulle
bli av ovärcler!i o· n ytta därför att de kringboende genom el en kunde
för a s ·ma varor b t1·11 sta·· cle rna.
Stän clerna bes lu tar h os K Ma j :t h emstä ll a om n oggrann a re under-
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sökningar, avvägni ngar och kost nadsberäkninga r. Ut redning
tros löjtnant Jo ha n Be rnhard \ Virgin.
Kana len beriiknades kosta 288 190 daler sil ver mynt. Föl j<
n ingarna sku ll e h ela linj en vara kla r på fy ra å r.
1740 sk~irskådas förs laget i r ik sdagen och man inford ra
upph·sn ingar fl-ån amira li tets koll egiu m angående v ikten och bety· ·lsen
.av
mast träds f lottnin gen. I d etta sammanh ang kan nämn as a tt
la stskog
för f lottans behov var k ronans " rega le" . På S kyllbergs brul 1
:-Jiirke
finn s inom parentes E uropas högsta mastskogsbestå nd , Sk t
pshult<l,
m e el u pp till 44 m höga träd.
\tVi r gin ~ignar r inga uppmä r ksam het åt hö j els k i ll nacl ern
mellan
Asp lflllgen och S lätbaken . Han ha r den hes tämda uppfa tt n
· ~·en att
kana len h är skull e få "ett h elt bekväm st röm ell er vatnfall J; tde till
up och nede r fa r t ". Hö j dsk illn aden ä r 27,6 m eter!
Biskopen i Li n köpi ng A nd r eas R hyzeliu s fr a mhå ll er nödväJ i ~ h eten
av en kana l mell an Vättern och S öd erköpi ng. Man vän deJ sig till
Troll hiitte kanaldirektion som inte vill ta ställ ning till fr åga n t U\ inte
någon ti ll fö rlitlig mät n ing a v vattnets läge fann s" . Först n ii r n chlik
utförts k und e m an se åt v il ket hå ll kanalen bäst k und e leda s -; e kreta
utskottet var av a lldeles samm a uppfa ttning .
J 752 anförtJ·or K Maj :t ut r ed ni ngen till Troll hätted ir ekti (J :n.
1754 är lantmäterikonto rets öv er d ir ektör Jakob Faggot fii r l1 g med
sitt progr am , som godkänn es av direktionen och fast stä ll s av l' \ !aj :t.
I två år arbetar lantm ä ta rn a Jo nas Collin och O lof Gran unel er
Faggots che fskap . R esultatet fö religge r i 20 ka rtor och p ro k r. en
gen erell b er~itte ls e av Colli n öv er avvägninga rna samt en ka a över
vattendraget mell an V ät te rn och B råvikcn .
Folke D ahlberg skrive r:
" Däremot är inga kartor från u nel er sökni ngen m ell a n Vii1 m och
Vä tte rn bevarade, inte h ell er någon bes kri vni ng . .f\ncl å h ad l 1.-aggot
redan 1749 skickat ut ingenjör L eff le r för t e rr~inguncl e r si ningar
mell an V änern och Vättern. D essa låg till gru ncl för Co lli ns ot Grans
fortsatta m ~i tningar. J\ .ven E lv iu s erfarenh ete r från omfa tt ;u le terrängstudier i Väste rgötland togs i ansprå k. "
"Dc för svunna ka rtorna och hand lin garna fa nn s kansk e var år
1800, då P la ten tog sig in i Ticlan och vidare till V iken . C' 11 inte,
var det F latens ska rpb lick och int ui tion, so m ]eclcl e hon on e:-:akl
samma väg som Co llin och Gra n, e ft er moget överv ägand e , ekotll·
m end erat".
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"6 överlämn ar Faggot und e rsöknin gsmaterialet ti ll rik sdagen . och

17
.. dJen. 1 a besluta r att kanalen ska ll påbörj as. Sek reta utskottet
.. begär
stannadsförslag och förk larar samtid igt att de clå l~ ga statsl n: anserna

~ost
']l f ter nåoTa u to·ift cr för kana larbcten. lVl an tunderar pa att ut . te tJ a
b
b
Jiluda arbetet till privat entrep r enad... .

.
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b) 58 inbmnar mag1straten 1 No rr kop mg e n ~11 l aga som f 1at~lh cdl e_t
17
ens bor o·c rskar) bv o·o-er sttt hopp t dl tor kov ran och ull vaxt
[Jur st a el .
';;'
J b b
.
..
.
. "

... . fra mticl en pa kan alens sna1 a tJ!! blJ velse.
~ 65 är kana len å ter ~-å t:peten. S~l~ ret_~ ut_s kottet prol~l amerar, a tt
verket under mga to rh allanden tar tor tramt1cl en betungas m ed
stats
.
o
..
..
o
·fter
för någ ra kana larbeten. A ll a clyltka maste o ver 1am nas at c1en
u~0 '
.
.
l
.
.
: ata fö retaosamheten och ensk ildas kap1ta assocJa ttOn.
pt~orrköping~bo rna förkasta r elen Co llin-Granska uncl ersöknin g:n
modar land ets end e verk ligt komp etente kan a lbygga r e, D a n1el
~ l1 an
.
Thunbe rg, som cl å höll på m ed det stora dockbygget 1 Karlsk rona ,
att uppgö ra a r betsplanen och kostnadsfö r slaget, sedan h an _fo r].;: ]a r at
att han inte vill e basera någ r a uträkning ar på gam la un ~l e r so kmn gar.
1766 utfärdar K Maj :t en r esoluti on angåe nde durchiartens mrattande fr ån Vänern förb i Norrköping till Saltsjön. Samt idigt avgå r
befa llning ti ll Thu nberg om und er sö kningens omedelbara igångsättande.
1772 i juni tar sö derköp ino·s representanter upp fr ågan och prosten
Breding unel er stöder krave t ~)å en kanal, "elen någ ra JOO :cle å r påtänkte och verkeligen u ti h er t ig Jo hans tid v id N orshalm p ågy nte
farledens öpnand e igenom Söclerköpin gs stad". N o ~-,-köp i l;gs t~epr esen~
tanterna anser då att deras pr ivilegium av 1766 mte pa nagot satt
förverkats. Vote ring bli r nöd vändig, och söderköpin gsleden saml ar 64
röster tack vare en erg isk ag ita t ion . m ot no rrköpin gsledens 16.
Riksdagsbeslute t föran led er en n y und ersökning, denna gång av Carl
Fredrik von Röök.
1774 för eligger kanalf ör slaget utar betat i två band. D et första _it1 nehöU kostnadsfö r slag. och dess öd en och vistelseort är okända . Rook
Påpekar bland a nnat att man hör bygga chausseer av den uppg rävda
iorden v id kanalens sid or för hästar som drog skepp i m otvind.
R.öök ha r inte g jo rt någ ra avvägningar . Han begagnar sig av Collins
11lätningar.
Gustav UI uppm ana de personligen Eöök att kostna dsbe1:~kna kanal ens östgötade l med tank e på a rmerad e hittar . och Röö ks
torslag slutar p å 3 303 358 daler sil vermyn t.
10
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1780 öv erlämnar Söd erk öpings magistrat ett förslag till G •s tav I
E tt bolag m ed 36 tunnor guld som grundkapital bör bilc];1 . Ge l1.
1
tyska och franska cirkulär erbjud es in- och utländska suh:-k ribe; 0111
11
a tt teckn a aktier a 100 rik sdaler styck.
er
1781 avhimnar Thunb erg sitt kritiska utl åtande om de R.öök l·
kana lplanerna till K Maj :t. Thunberg går ill a åt det och c· rmeds~a
projektet död sdömt. H andlingar och kartor h amnar i a rki, _11 s o-o" ar
"'111mor och glöms bort ..
Pehr W a rgentin , Vetenskapsakad emi ens förste sekretera ·e . skrev
till Dani el Thunberg, som beklagat sig Över s in svaga h älsa Jch ville
avgå, att f~ rts ä tta kanalarbetet :__" Fö r ~llt !wad h eligt ä r ~Ö r. l~onung
ens och F ademesland ets skull ofverg1f eJ S lu ssvetkel sa L nge min
H erre någo t förm å r" - " L å t ej h ell er ovänn er och a fu nc ~ män få
n ågon glädj e. Min H erre h a r lagt grunden til hela den deo e1n som
nu påarbetas, hj elp til fullbordan , så länge and an sitter uti •:cler"I).
D et var dock f ramför allt tack var e Baltza r von P laten s ·i rnvi lja
som kanalen slutligen kom t ill stånd.
Baltzar Bogislau s von Pla ten var bördig från Riigen, dä r h;· fö ddes
elen 29 maj 1766. D å förä ldra rna f lyttade till Sverige börja ' han i
sjökadettskolan i K a rl skrona . Han tog 1782 anställ ning som tyrman
på ett hand elsfartyg och triidd e efter tre å rs seglats p å värl u .. haven i
tj ä nst vid örlogsf lottan. Han deltog i f lera exp editioner till av lägsna
farvatten. D enna g rund li ga utb il dning gjorde von Platen till t:"l vaken
och oförvägen sjöman och f ick avgörande in flytande på h aw karaktä rsdaning . S jälv k laga r han bittert som fänrik att han allti d l om för
sent vid all a till fä ll en. Han deltog i 1788 års fä lttåg mot Ryss] Jncl, sårades v id Hogland , bl ev kort dä refter vid linj eskeppet Prin s ,' ustafs
erövring rysk fånge och v istades intill krigets slut i det inre ;· Ryssland. R edan 1795 blev P laten övers telöjtnant och generalad jt,tant av
flygeln, vann rykte som en drifti g och riv and e sjöo ff icer m Ll goda
f ramtidsutsikter m en tog redan 1797 tj ä nstl ed ighet och 1800 cvsked.
H an an såg bl a att befordrin ga rn a ej gick snabbt nog. På g run,' av sin
f ri språkighet och h ~i n syn s lösa uppriktighet kom h an ofta i op position
till sina överordnade . Han kall ades a v många för "a rge P L.ten".
Efter avskedstagand et köpte sig Platen en lantegend om m ed 1arnnet
F rugårelen vid V änern nä ra Halleberg. D en för vand la de ban snart
1)

F o lke H ensch en : Daniel af T hunberg och Bl ekin ge, Blck ingebok er- ! 95 4·

Bild 62.

BA LT Z AR von PL ATE N .
Litografi av J. E. Ca rdon efter O. Söd ermark s
olj em&lning.

till en mönstergå rd. M edan h a n nu med nit och dri ft skötte sin gå rd
och sina skogar, börj ade h an också intresse ra sig fö r el en ga mla planen
att med en kanal tvärs igenom Sverige förb in da V ästerhavet m ed
Östersjön. H ä rvidlag skull e han besann a sitt va lsp råk: "D u kan vad
Du vill; och n ä r Du säger: "Du kan in te" , så v ill Du inte". In~_en
av hans bekanta fick vara i fred fö r hans bearbetningar om Gota
kanal.
Baltzar von Pl aten ka rakteriseras sålund a a v en bland s in a underlydande en fä nrik L illi estiern a : "Han syntes bu tter och tvär, ingav
en viss 'skräck h os v a r och en, som h an tilltalade, samt v isste h ålla
alla på vederbörligt avstånd ; men ma n m åste h ögakta honom för h ans
djupa insikt och fö rstånd a tt leda och bedötna all a företag. D å ha n
såg, att arbetet gick f ramåt, yttrade h an vänliga ord, som gingo t ill
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hj iirtat, m en att se honom ond var förskräckligt. Han var l
fl ärd lös man, som öppet ut ta lade vad h a n tänkte och detta t i
att han för aktade a llt krus och fjäsk g jorde, att man h ögt ,
honon1" .
S jä lv ha r F iaten in tygat, a tt ha n vid ett besök v id Troll h;
c kanat
1795 få tt ett starkt intryck av att ett fullfö lj a nd e av ka
tlen tiiJ
betyd else för S vl g·es nä ~
Östersj ön sku ll e kunn a få u tomorde ntlie·
.__,
rin2sliv; uneler h ela sitt åte rståe nd e liv sku ll e l1an konl lll ,'l t t s;itta
in all sin kraft på att förv erk lil! a denna ide. 1798 inv a ld es l, 11 1· styrelsen för Troll hätte kan a l och deltog till 18 10 i dess förva lln l;·. 1800
blev han ledamot av de n kommitte, som sku ll e und er sö ka 1 •i j ligheterna för Göta ä lvs uppmuddrin g·. S in så v unna pra kt iska l 1J 1·IC.;1 i
ka na lbyggna dskonsten fö rd jupade han genom utländ ska st1 lie resor
me llan å r en 1797 och 1800. Å r 1800, a ll tså sa mm a å r som 1 >ilhätte
kana l bl ev fä rdig, rekognose rade P laten m ed en viine rsni 1 viigen
fr å n Mariestaduppför T iclan c :a två mi l till s jön Östen, secl a l; enon1
d enn a sjö och vidare efter Tidan , som här had e flera fo ·1r. till
M oho lm och Bä llefors. ·E fter ytter ligare några k ilom eters ,<J d på
Ticlan släpades sni pan m ed sto rt besvä r över land ti ll s jön \ ' vn vid
Ryho lm och seelan till Vättern. Sten Söderberg har i " 1\J hand"
( 1940 ) i romant iserad form sk il drat denna rekognose ring oct kanalhyggets vidare öden. P late n bedrev även teo r eti ska kan a -;tuclier
och fan n i Tro llhätte kan a la rk iv Daniel af T h unbergs ri tn in ar för
en kana l fr ån Vänern ti ll Öste rsjö n . Fruk ten av Flatens p tktiska
och teo reti ska studier blev hans skrift "A fhancl li ng om canal e1 ..;cnom
Sve r ige" ( 1806 ), diir h an med g lödande entusia sm fram f ö rek kravet
på Tro llh ätte kana ls utstriickande ti ll Östersjön. Bla nd fö1 le Jarna
med kana len f ramhå ll er han bl a "att a llmogen kan få nya vi. kande
skön hetssyner genom att se segelfa rtyg från and ra länder und. r brokiga flaggo r ". I sin avhand ling ytt rar P taten äv en : "Jag ha1 a ldrig
kunn a t bet rakta chartan öfver S ver ige utan att anse de m iik ti 1 vattenyto r naturen inneslut it i detta land som iimnacl e att i elen c ·dning
deras stor lek u tv isa r en dag u tgöra fören ingsp unkterna a f e1 ~egel
fart genom landet ". D en danska Öresundstu llen som a vska Ha dl . först
å r 1857, var också betungan de.
Daniel af Thunberg var på det klara med den nya ka na lby1-- ~nads
sko lans teorier. Han stakade ut Göta kana ls väcr men P laten litade
"'' lsmannen 1 10111 35
inte r iktigt på ett svenskt sni ll e utan inka ll ad e enge
•

u

u

, -el som ombord på en örlogsfrega tt an lände till Sverige i au fe ltOl '
1806
·r· t , e n 1·1g t
l ar b e t s d·1 1.
·1 .. 1·tg 11et oc1
··· t...or 1·tg f l.1t. 11arc
J-1ed en · an deles OJam
b,usti
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·Jussa
: wrt sett T hun bergs vag, och han hade JU St 111gentmg att tt agga,
15 för att o·ö ra skä l för sitt höga honora r, f em g uineas om dagen ,
..
. ·
"' ..
111en
. .. , •
_
o
ändrade _han str acknmgen har o: h var. .
I Teltorel s lieratte lse tryckt ar 1809 t ramha ller han betta Jtande
Thunbergs ka_rtor: "~ag had e ej väntat n1ig så klara _bevis att en man
här i Jand et tor 30 a r sedan , 1 denn a vag v tsste nastan lika mycket
vi n u i E ngland ".
50111
ptaten sk ri ve r "Men fö r undra nsvärt och verkligen obegr ipli gt ä r
att Thunberg, som aldrig var på stä ll et, uppg jorde en sådan p lan ~n 
dast efter ofu ll ständiga förut gjorda rekognosceringskartor. H an f 1ck
upplysningar av tv å relativt unga elever, E li as Schv eder och Sohlberg,
som åter av Thunberg dagligen m ottog fö r es krifter för sina und e rsökningar , avv~ign inga r och därav fö lj and e iindringar i p lanen ."
Telford ned skrev en r edogö r else för r esu lta t av mätningarna. I
oktober åte rv iind er Telford till England och lova r att Öv ersänd a kostnadsfö rslag. Efte r flera påminnelser til higge r han i ett litet postskriptum t i Il ett brev med på fa llande fö ra rgelse, at t om det vo r e
absolut nödvänd igt att uppgiva total kostn ad ern a, skull e h an v il ja uppskatta dem ti ll ungefä r 400 000 pund ste r lin g, en summa som e fter
då gällande ku rs mots varande l 766 000 r ik sda ler banko.
Öve rmekaniku s Bagge fram lägger ett kostnads förs lag, som är någo t
lägre än T elford s, l 597 491 rik sdal er , och med dessa siffr o r för
Ögonen bifö ll stä nderna d e framstä ll da m oti onerna om kanalens byggande vid r iksmötet 1809. B land de fr ikostiga priv il egier, som gavs
kanaldirektionen, var bland annat rättig heten att inrätta en p r ovin sia lbank eller eliskont och r iksbanken lämnad e ett fö r skott ti ll det enskilda bolaget på 800 000 r iksda ler. K Maj :t gav bolaget besittningsrätt till kanal en i evärd eliga ticler och ans log jord, k ronoparker och
boställen. Ensk ift et inställd es i Västergötland v id de berörda områdena, och man ti ll ät a r betskommend er ingar av k r onans manskap och
Utlämnade s ten lupet krut ur statens fö r råd - v ilket ka rlarna seelan
fick betala sjä lva med 21 skilling och 4 runstycken skålpundet.
Kammar ko ll egium kommer med en a ll de les ny synpun kt som bör st i-
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en massa jordhögar och diken som minnesmärken Över ett strandat

~~a ationalföretag". Som mest arbetade 6500 man på kanal en sam tidi gt.
~ånga missräkningar mötte uneler arbetets gång. Ko stnad sberäkning-

~rna

böll icke sträck, och byggnadsledningen utsattes för h å rd kritik.

~ång efter annan lyckades emell ertid von P laten få ökade låneanslag

Bild 63.
Soldater i arbete v id Brunneby slussar.
Detalj av målning av A . C. W' etterling 1856 dep onerad i Svea ingernärskårs
officersmäss.

mulera svenskarna: på en kanal kan man med ringa kostnad OL' 1' utan
minsta känning för landet sjöleeles transportera brännvin från d, n ena
orten till den andra. Detta har faktiskt skett änd a till i bör ; 1n av
1950-talet, då Ångfartygs AB Göta Kana ls last far tyg transp01:terade
systemspri t.
Den 11 april 18 10 fasts tällde K. Maj :t privilegier fö r bolag-e samt
r eglemente för en " diskontoinrättning". Byggnadskostnaden be iiknades clå till 2 400 000 rdr. A ktier i bolaget tecknad es på n ågra dagar
för långt Över detta belopp, och bygget igångsattes av en di r· ·ktion
m ed von P laten som on!förandel) . Arbetet med de båda kanall in j c rna
påbörjades samtidigt. I Västergöt land togs de första spadtag( n vid
Fors vik, i Östergötland vid Motala . Inom kort hade man 16 arbetsstati oner spridela utm ed hela elen ut stakade st rä ckan och cb rmed
tvangs ständerna så smånin gom att bevilja nya anslag, o;n de inl · vi lle

bevi lj ade av ständerna. Ekot av de engelska kanalbyggarnas , "A singl e
]lorse can move 2 tons on leve! road, 10 tons by rail and 80 to ns by
water", uppf ångades av P laten som meddelade i en skrift, att 4 man
med tillhj älp av l eller 2 h ästar kan f ram skaffa minst 300 och vii!
4oo svenska h ästlass p å kanalen.
Den möjligen viktigaste nyheten vid Göta kanals anläggning och
arbete (jämfört m ed tidigare svenska kanaler) är, att murbruket förbättrades. Man hade lärt sig att blanda murbruket med mjöl av bränd
lerskiffer och dessutom vunnit ökad erfarenhet vid dess beredning.
Härigenom blev murbruket starkare och i väsent lig mån hydrauliskt,
varigenom det bättre motstod såväl vattnets tryck som dess lösande
åverkan. Denna omständighet h ar i väsentlig m ån bidragit till att Göta
kanal och de senare vattenarbet en, som utförts med samma byggnadssätt, erhållit en varaktighet, som våra äldre vattenarbeten i på falland e
grad saknade.
I detta sammanhang kan framhållas officerarnas insats vid kanalbygget. Den militära utbildningen var en gång- grundläggande för en
rad yrken, som idag betraktas som rena ingenjörsyrken. Man behöver
bara tänka på officeren som. järnvägs- och kanalbyggare. Senare fi ck
ingenjören civil utbildning och kall ades civilingenjör till skillnad från
ingenjörofficeren . Tekniska Högskolan började sin verksamh et först
år 1827.
Av utkommande tidskrifter, angåend e Göta kana l, ådrog sig en
kallad "Oväldiga tankar om Gö ta kanal" stor uppmärksamh et. Den
tolkade i väl va lda ordalag dagens rådande åsik ter därom , på samma
gång som innehåll et förrådde sakkänn edom och begåvning. D ess författare va r Ja ko b Forssell, som för ut h aft anställning vid kanal en.
. En vederläggning a v denna skrift ell er åtminstone ett fö rsök därtill, lät ick e länge vänta på sig. Den bär ti teln "Anmä rkningar vid
s~riften Oväldiga tankar om Göta kanal" och är författad av elen
VId kanalen anställ de kaptenen G. Lagerheim.

--------

1) Nuvarand e aktiekapital uppgår till 3,141 ,200 rdr bco ( = 4.711.800 kr.).
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I samma anda som Lagerh eims skri ft, men med begagnan c\· av ..
mera ska rpa ord och .per sonliga ut fa ll , är .en annan;, kal.lad ' ; rans~~
ning af skriften : Ova!dtga tankar om Gota kanal . Fo rfat tren ~ r
okändmen Nerman antar, att kommerserådet Santesson , som ar Von
F latens frä mste medarbetare, och F latens ad j utan t, Warberg l q · mec]_
verkat.
Den egentliga striden om kanalbyggets for tsättande elk r ,eke utkämpades på riddarhuset, där P laten till försvar för kan vn och
kanaldiskonten uppträdd e den 30 december 1817 samt den 9 och 13
februari, 17 mars, l , 25 och 30 april , 30 maj, 2, 6, 8 och l O ' ) juni
och 2 och 7 juli 1818 1 ) . P laten fram höll därvid bl a "Alla länd L ' statsklokhet har lärt, alla de visaste regenter hafva f unn it b ~; s s~ittet
till ett lands förkofran , efter stora nationalolyckor, vara pu l . ka arbeten i stor skala" . Han tänkte väl då närmast på fö rlusten v F inland och borgmästare U llbergs i borgarståndet ord år 1809 ·ttt erövra Fi nland åter inom Sveriges gränser", vilket blivit be' ngat i
Esaias Tegners "Svea" .
Det är lätt att kritisera efteråt när alla tidigare okända f 'ktorer
är kända. En utpräglad inflat ionsperiod rådde uneler åtminstom iörsta
decenniet av kanalbyggnadstiden och bidrog väsentli gt att sb l1 kostnadsberäkningarna på huvudet . Prisnivån steg med 1807 SOJH basår
till 162 år 1810 och 201 år 1812.
I " Berättelse om Revisioner vid Götha Canal År 1827" fra 1hålles
beträffande Motala verkstad där större mekaniska arbeten för ' analen
utfördes: "Directionen, som bäst fåt t göra bekantskap med c[, tuseneletals svårigheter, h vilka måst öv ervinnas , ställ er sig lu gn in l Jr sina
lao-\io·a domare med elen enkla förklaring det elen för si n lel CJ
kä"'m:er sättet att bringa Canalen till fullbordan med den full kut 11ighet
ett N ational-företag kräfv er, utan Mo tala Mechaniska V erb a;t".
I "Kungl M'uj :ts Nåd ige P roposition till Rikets ständer an.,: a ~ncle
.. h a Cana 1- b yggna ~- tull··
.
me d e l tJ'Il G ot
ytterligare ans lao- af A llmanna
bordande Gifve~ Stockholms S lott elen 10 Dec 1828 Jemte 'en tdl
Kungl Maj :t af Götha Canal-Directionen i samma ämne gj o1 da underdåniga Anmä lan Stockholm 1828" skriver clirectionen :
.. _
"S tormägtigste A ll ernådigste K onung :
Förtröstansfullt, ehuru med bekymmer, na lkas Götha Canal Dn ec
..
.d av M.a lmo1) Diskanträttigheterna indrogs hösten 1817 som f ö]J
borgsdiskonternas fall.

t
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Bild 64 .
Slussar v id Berg p!t k analens östgö talinje k lättrand e ned till sjön Ro xen .

tiorren Eders K ongl. Maj :ts thron, med underdånig f ramstä11 nin g på
Bolagets vägnar om det ytterligare penn ingunderstöd, som erfordras
till Canalföretagets fu ll bordan. lVI ed smärta har Direction en r edan
någon tid föruts ett , att äfven de år 1823 up pgjorda ko stnadsberäkningar rönt den motgång som vid förslag ö f ve r arbeten a f v idsträcktare omfattning och tid slängd , måhän da a ldri g utan på bekostnad af
arbetets f ull ständ ighet och bestånd, kan fö rekomma s, nem ligen a t t
Vara otill räckliga".
I en bilaga stä11d ti ll Directi onen för Göth a Canal skriv er Gust.
lagerheim :
. "En närmar e utredning af de orsaker, som vållat missräkningarne
t arbets-qv antiteter och dagsverken, har jag trott vara öfverf lödi g.
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Den skulle icke minska missräknin ga rnas belopp, och då ett 1?örs]
af elen vidsträckta omfattning, som detta, icke kan hafva ans1 rå k ~~
ofelbarhet, så har jag ansett att en öppen framstä ll ning a f fö rh·!d-J<~
landerne skall godkännas af den som inser hur litet det står i ll1LnskJi,
förmåga att i förväg beräkna inträffande oföru tsedda locala w åri ,~
heter , ell er värderar de a fvik elser ti ll förbä ttring, hv il ka gru 'd a st
"'
på vunnen ökad erfa renh et".
,•-örsök
'
titeln
I en ti ll K. Vetenskaps-Akademien stä lld skri ft med
till utredning af följ derna utaf den a rbets-methode vid Götha Cana)
blifvit brukad samt dervid an vänd kostnads jemte en blick p; denno
canals bli fvancle nytta" (Linköping 1822) jämfö r Raltzar von ]' late~
kostnader fö r Göta Kanal med andra svenska kanaler samt et ,e lsl;a,
Kielerkan alen och Canal de L anguedoc. ö rlogsmannasäll skaplls bibliotek har in om parentes ett exemplar av det monumentala ve r. et 0 111
denna sistnämnda kanal , "Des canaux de navigation et spec i;d.:me nt
du canal du Languedoc", Paris 1778.
•P laten ville i sin skrif t bl a visa, att Götha Canal ej var fu,- liten
genom att framhålla att Captain Blighs Bounty, som sänts ut på en
r esa jorden runt sku lle kunna gå genom kanalen om bred de ' ba ra
varit en halv svensk fot mindre. B ou n ty' s dimensioner var : längel
90 fot, breeld 24 % fot, ej över 10 fot djup samt 215 ton eller 90 Lister.
När kanalen till slut invigdes efter 22 års väldiga strider, hade
järnvägsperioden redan börjat skymta, och kana len skul le ald, ig infria von P latens löften.
I arbetet på Göta kanal lär ha deltagit omkring 60.000 tm.J med
samman lagt unge fär 12 m ilj dagsverken. U neler de 22 byggn.··lsårcn
utgrävdes för hand mer än 8 milj m3 jord, sprängdes Öv er -~()() 000
m3 berg och uppförd es omkring 250 000 m3 murbruk - en ävL n fö r
nutida förh åll anden imponerande arbetsp restation.
Förhoppning om stor vinst lockade som nämnts till en th :inta d
livlig teckning av aktier, med ett kap ital nära dubbelt större iin fö retagets beräknade kostnad. Denna fö rh oppning gäckades full s' ind igt.
Akti ernas antal var 31 412 a 150 kronor . Kapitalet va r ttlc cles
4 711 800 kronor, vilket var till f ull o inbetal t 1824, och till cbs uppbars 5 procents ränta å de tillskj utna medlen. Nerman skri ve r : ' Seclan
71 år förf lutit, uneler vilka sammanlagda beloppet a v utdelninga r uppgått till 3 191 069 kr 51 öre ell er i medeltal per år 44 044 kronor 7-t
öre motsvarande 0,925 procents ränta på aktiekapitalet. U n,lcr de

Bild 65.
Kanalskuta passerar Balt zar von Pla tens grav
Foto : Jerry Fredriksson, Motala .

Motala.

senaste sex åren har utde lningen dock varit 84 799 kronor, motsvarande en ränta av 1,799 procent."
von P laten fick inte se sitt verk fullbordat. Han avl ed den 6
december 1829. Hans stoft vi lar i den grav han själv fö r sig utsett
vid Motal a . Vid jordListningen lästes den 5 februari 1830 fö lj ande
ord av Esa ias T egner :
Mann en med det fasta sinnet,
med sin ramarvi ljas makt ;
tillhör nu all ena minnet
som vet mera än det sagt.
Levande han aldrig sv iktat,
därför , död, han hvil e tryggt,
vi d de bö ljor, själf han diktat,
på el en strand, han själf har byggt.
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"]' er att denna senare rostas och passagerarn a överstänkes av ett rost-

~0;n. - - - I-Iacle det varit sommar, då hade en så långsam resa
1

.e~1 ske varit nöjsam , nu ingenting av utsikten. A tt i november månad

~:·ga
1

på vattnet och blottställ as för drag fr ån gistnade fönster, för

~rmar och oväder samt dessutom för ett enormt prejningssys tem,

~an giva både gikt, chagrin och podager".

Bild 66.
Fr!m öppningshögti dligheterna i Mem den 26 septemb er 1832. Den kungliga.~ tlu en,
ESPLENDIAN , drogs av kanaldirek tionens medlemmar under militärm tl!tk och
salut ut i Öst ersjön. Ombord befann sig förutom Carl XIV Joha n a; en
drottningen och k ro n prinsen. Målning av j. Berger 1855.

Ångfartyget Amira l von Platens jungfruresa å r 1834 mellan :·tockholm och Göteborg tog 9 dygn i ställ et för an nonserade 4, och ;'Herresan krävde 16 dygn. E n resande opponerar sig mot Götebon?:·; sjöfa~·tstidnings medarbetare, som fann allt ombord förtr~iff ligt. } . lagomalen nktacl es mot turlt stan, båtmaterialet och det h~insynsl ös a pre jeriet i restauratione n.
"T orsdagen elen 30 fort sattes färden genom Carlsg rav till d e~ s utlopp i Dalbosjön, varest Amira len sattes på grund, unel er det at ' man
sökte undvika en hop tinm1 erflottor som ofta hängde sig fa st i J 1ulen
och måste med båtsh akar lossas däri från. Eme llertid satt fartya-el lliirstäd es orörligt i 23 timmar, till dess det åter flottgjordes och tilln ggalade 30- 40 famnar till Vänersbo rg.Här behövd e Amiralen å te r vila
efter så många strapatse r, och fö rst lördag morgon el en 1 novclll ber
gav han sig ut på Vänern. - - - Ett fel i maskineriet s kom:t ruktion är det, att ångan s avloppsrör är parallellt med skorstenen. , arav

Att transitohand eln blev av ringa omfattning kunde ju inte von
pJaten hjälpa, han var sent ute. Uneler en fy raå rsperiod på 1860-talet
gav den 2 398 rikselaler och und er samma tidrymd på 70-talet 345
riksdaler.
Varuslagen, som skeppades på kanalen, var indelade i fyra klasser.
Vävnader, hudar och skinn, papper, våtvaror, flyttsaker och f isk tillhörde l :a klassens; bjälkar, eldfast lera, krita och kalk, cement, tackjärn, potatis och hö 2 :a kl assen; malen skiffer, byggnadsste n, ved och
torv 3 :e klassen; gatsten, grus, lera och gödsel avslutade denna ståndsavdelning.
Farten på båtarna på 1850-talet var omkring 6 a 7 knop, el v s
11 a 13 km i timmen 1 ). Fartygen var hjulångare av trä , och maskinerna, som eldades med ved , var till en börj an mycket bränsl ekrävande. Ångmaskine n, som låg mitt i fartyget, och de stora hjul en vid
sidorna tog upp en stor del av utrymmet på de små fartygen och
veden tog också stor plats ombord. Effekten av skovelhjul en minskades om fartygen lastades för djupt. Det begränsade utrymmet ombord
gjorde det nödvändigt att med täta mellanrum förnya vedförrådet i
anlöpta hamna r. På resan S tockholm- Gö teborg genom Gö ta kanal
på 1840-talet, vilken normalt tog 4- 5 dygn, intog t ex fartygen ved
på 9 platser.
Centralförsv arsid en lär vara Baltzar von P latens, och han genomelrev denna befästningsa nläggning mitt i landet intill Göta kanal kanske med elen brända j ordens taktik med Napoleons misslyckade
fälttåg i R yssland för ögonen och kanalens välfärd i tankarna. Samuel B ring skriver: E fter Finlands förlust had e vårt land s försvarspolitiska läge blivit alldeles förä ndrat. Gränsen var vorden "en 200
mils kust med hundratal s hamnar" och lika många landstigningsplatser. Att försöka utestänga fienden frå n kusten och sätta gränsernas
försvar som huvuduppgi ft vore icke län gre mö jligt. Denna borde i

------1
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Thomas Thorburn : Sveriges inrikes sjöfart 1818-1949.
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Bild 67.
Sjöko>"t över Göta kanal.

stället bli att skydela och bevara de dela r av landet som vo r o viktigast
och nödvändigast. Om så bl e v nödigt sku ll e för ögonblicket en del
kunna lämnas i fi end ens vå ld , för att man ej skull e behöva riskera
att uppoffra det hela. På ett centralt fö rsva rssystem borde h ela fö rsvarsplan en grundas, och lanelskapen kring de sto ra sjöarna bord e
bliva huvudpunktern a fö r all a mili b ra ope rati oner . "Där funnos
oöfvervinn eli ga position er i mängel och lätta transportvägar, helst om
Göta kanal blefve utförd". Men fö r vå rt lancl bleve en lanta rme a ll tid
ett ofu llkomligt fö rsvar, om elen ej un elerstödd es av en sto r sjögående
flotta, överlägsen R yss lands, v ilken också skulle kunna skydela el en
Öppna kusten och skä rgå rdsf lot tan. Linjeflottan sku lle fortfa rande
vara stati onerad i Karlskrona, und er det a tt skärgårdsflotta n borde
förläggas till Söcle rköp ing ."
"Förslaget öv er lämnades till elen i bör jan av oktober till satta komlhitten till överseende av rikets fö rsva r, av vilken von P laten ~iv en
var medlem. D enna upptog h ans g rundtanke i sitt betänkande, vilket
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dock ej då ledde till något r esultat. Först 18 19 tillsattes en ny fö1 va rskommitte, och denna uppgjord e en plan, som var g rundad på cen tralförsvarsprincipen, med en i det inre av landet belägen fast pl a1, son,
huvuddepot för härens förnöde nheter. I augusti samm a år påbo,·jades
en fästningsanläggning å Vanäs udde, det nuvarand e Karlsbor1: Dnder riksdagsstriderna om kanalen kund e också von P la ten me•' stolt
till fö rsikt yttra de tänkvärda orden: "Denna punkt ä r upptäckt r.e 110111
Göta kanal, den utveckl as genom Göta kanal, elen kan endas' fullhordas genom Göta kanal".
Västgötalinj en förbin de r sjöarna Vänern, Viken och Vätter', belägna på höjd erna 44,2, 91,8 och 88,5 meter över havet. Slus-trnas
antal å denna linje är 21. Östgötalinj en fö rbinder sjöarn a \' ; tern
Boren, cirka 73,3 m över havet, R o x en cirka 33,3 m Över ha n · oel~
Asplången cirka 27 m över havet, med Östers jön. Slussarnas a tal å
denna linj e är 37. Dåtida byggnadsteknik medgav inte höga lussbyggen och lyfthöjden per sluss eller "sänkningen" är vanligen n nclre
än tre mete r. A v de 58 slu ssarna är 19 enkla , medan de öv n ·t är
kopplade i trappor.
Vattendjupet på slu sströskeln ar 2,97 m ( 10 fot) och slu s~'·. a m
rarnas längel är 35,0 m. Av hela far ledens längd, 190,5 km , ko' 1me r
87 km på konstgjorda vattenvägar och 103,5 km på sjöar. 01Y farleden i sjön Viken inräknas bland de konstgjorda sträckorna, ökas
elen konstg jorda sträckan med 21 km, medan sjösträckorna mi·1skas
i samma mån .
I Statens offentliga utredningar 1924:6, Kommunikationsdej 'trtementet, åte rg iv es K Kana lkommission ens utredning om " ny vatl nviig
mellan Öste rsjön och Vänern, Göta kanal".
Under rekordåret i modern tid 1939 transporterad es 468.000 ton
på kanalen, och antalet av all a fa rtyg av alla dim ensioner ÖVl rsteg
då 6000. Lastbilstransporternas uppsving i förening med de all t svårare lönsam hetsförhållandena för de små lastfartygen har efter nancl
minskat transpo rtvolym en till omkring 200 000 ton och antalet l trlyg
till ungefär 3.400 år 1958. H uvuddelen av godset är numera k01 ·entrcracl till Västgötalinj en, som svarar för mer än 2/3 a v hel a k antiteten. I samband med avta lskon flik ten våren 1959 lamslogs traii ken
i tre veckor, vilket blev kännbart för flera företag t ex Åmm el>ergs
zinkgruvor, som är en av kanalens största befraktare. 250-tom arna
Vieilie Montagne II, JJ[ och IV fra ktar zinkslig till Götebor: för
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. . befonlran till 'Relgien . Bolagets direktör, Sven Torell, är också
vida I ede främsta pådrivarna på utbyggnad av Göta kanals västgötadeL
en ~~ta kanal är nu oekonomisk, elen släpp er inte igenom större båtar
..
å tvåhundrasjuttiofem ton, den har mgen konkurrenskraft men
311 p
o
o •
·äver höga underhåll skostnader och gar
me d stor f"or l ust, va!]..e ar
~~a 450.000 .kr. ~n nedläggning skull e dock betyda ett svårt ekono'skt slag fo r vatterbygden.
rJ1IDe omlastningar som Göta kanal tvi ngar till ~~- mycket fördyrande.
Det är inte längre ekonomiskt att gå upp och hamta eller lamna dellast i Vättern .
..
..
.
Omlastning fö rekommer ofta även nar det gall er det egentliga
"nertonnaget. Befraktarna i Vätterbäckenet inrättar sig efter den
~;nnagestorlek, som kanalen tillåter och detta innebär stagnation i utvecklingen . Många affärer kan aldrig genomfö ras på grund av frakternas storlek.
De fyra lanelshövdi ngarna Per Ed~erberg i L ink öp in~, A ll an ~o r~
denstam i Jönköping, K. J. O lsson i Örebro och Bertll Fall emus 1
Mariestad inledde i december 1957 fö rh andlingar, som tar sikte på en
bredelning och upprustning av Göta kanal mell an Vänern och Vättern .
Landshövding Per Eckerberg framhö ll :
"Det skulle egentligen inte vara så svårt att få en rad storh am nar
vid Vättern. I ett nytt ekonomiskt läge - tänk bara på europamarknaden! - får man inte bagatellisera fraktkostnad erna. I USA, i Sovjet, på E uropas kontinent lägger man ner kolossala summor på. de
inre vattenvägarna. Det måste vara fe l att inte göra något i Sven ge,
som ju nästan är en ö. En ö full av vatten. "
"Det måste energiska och positiva åtgä rder till för att bromsa elen
snabbt fortgående koncentrationen av näringsli v och befolkning ti ll
våra tre största städer och ett kanalproj ekt skull e bli en effektiv stimulans för hela Vätterbygel en" .
"Det gäller bara att inte stanna vid en halvmesyr , utan skapa en fu llt
modern led . Kommunerna i Vätterbygden har visat stort intresse för
proj ektet och säkerställt utredningsarbetet finansiellt - en näringsgeografisk und ersöknin g och en fö rberedande farleclsplanering. Projektet bör emellertid inte bli elyrare än ett storvägsbygge" och lanelshövding Ecl~erberg betonade också " att vi här i landet är fångade i
landsvägstänkand et.
Professor Torsten Åström har redogjort för elen preliminära trans-
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p ortekonomiska u tr edn ing kring k analprojektet som h an utf,)r ,
1957. Denn a avser en Västgöta led med samma djup som cl e11 t ar
r~nde Trollh ätte kan al f ullt utbyggd, el v s ~.' 5 . m slu sströsl ;;~;~zt
v t!k et skull e ge fa rtyg om 2500- 3000 ton moJh ghet a tt nå 1 PP t~ '
Vanern.
l
Räknar
man
med
en
fra
ktsänknin
g
om
5
kr
per
ton gods sk 1 q· e c1en
.
~no~ern1 seracle kanall eel en ku.nn a få ett " upp land:' _med min st .~~ o.ooo
mvana;·e och: en transpo rtman gel om drygt en mdJ on ton, son' under
en 20-arspenod bord e kunna vaxa till det dubb la . Redan vid l"'J årliotranspo rtmängcl om en miljon ton gods skulle kanall eelen ge 11 tr ~
. .
.
a
f li<v mst om mm st 8 milj· , kans ke ända ti ll 12 milj. per år ]) L' • 1-a
·
' nsp or tvaror, alld eles öv ervägande utrikesgocls, som man kan räki t;' med
blir mineralo lj or, skogs- och jordbruksproclukter samt mal m. ~ fan
bör dessutom kunn a räkna med att återfå en del varor som t"di"are
fraktats på kanallede n, men senare övergått till j ~irnväg och l;,,.tJ: ila r
stenkol och koks, sten, grus, papp och pappe r. Ka na IJeden
måste även i fortsä ttnin gen räkna med skarp konkur rens, särsk d· {rån
lastbila rna, och eft ersom Vätterbygden h ar goda vägkomm tmi ka, ;cm er
och kan räkna med än bättre seelan de stora vägbyggena komm it ; :..:·i'lllg
och gett r esul tat, får man i kanaltrafiken lägga huvudvikten \h l import- och expo rtvaror ·- det kommer ba ra i undantagsfall att liii.zt sig
att transportera svenska varor till svenska kunder pe r kanal. K anc~ len s
kapacitet (och konkurrenskraft) begränsas dessutom också av kli matet - tre månader av året måste den a ntagligen h ållas sbin ~· l pi't
grund av ishinder. E n kapitalinv esterin g på omkring 100 milj J,r för
en fö rdjupad och moderniserad Väs tgötaled bör ändå anses fu ll! fö rsvarli g . S lutligt ställningstagande krä ve r emellertid mer vittg .. cnde
utredn ingar.
E n energisk Vätterd elegation skall driv a på utredningarna utl .wade
landshövding Eckerberg - som personligen inte bekymrar sig nm att
han i sitt arbete för ka nall eden ibland blir betraktad som "m >clcrn
pyramidbyggare".
Göta kanal h ar länge nog varit ett storföretag i avtynande - med
nya och djärva g repp kan den kans ke åter få elen n ationa le kono1c~ is ka
betydelse som dess skapare drömde om. Och elen behövs : de sven ska
vägarna är redan hårt belastade och det ~ir högst ov isst om dc plan erade utbyggnaderna h inner bli klara i takt m ed el en allmänn a produk tions- och trafikökningen.
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Bild 69.
Prins Ber til emba.rkerar T 45 i samband med inv igningen av utställningen
Möt Motala 1957.

Kanalförslaget Cöteborg- Alingsås.
Samuel Bring har sk ildrat p lanerna att förbinda A lin gsås m ed
Göteborg genom en kanali sering av Säveån vi lk et hä r återges i sammandragl ) .
I Sävesjön , belägen i Vedens h ärad, något mer än en mi l norr om
Borås, upprinner Sä veån eller, som den också för r kallades, Stora
Säveån ( till skillnad från Lilla Säveån = IVIö lndalsån) eller Sävelanga. V id Vårgårcla h errgård i S iene socken tar ån en sydvästlig
riktning, som den seelan huvudsakl igen bibehåller uneler sitt lopp förbi
Alingsås, genom sjöarn a IVIjörn, Sävelången och Aspen, tills elen i
Gamlestaden vid Göteborg förenar sig med Göta älvs vatten. S jön
M:jörn får ett betydande tillflöde från sjön Anten, som i s in tur mottager tillopp från s jöarna i g ränstra kten mellan Ä lvsborgs och Skara-

--1)

Hyllningsskrift tillägnad F. Vilh . Hansen på sextioårsdagen, Stockholm 1922,

s. 252 .
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borgs län. I Sävelången inflyter avlopp från s jön Ömmern och \ndr·
D et är ett betydande område med en hel del sjöar, som avv att 1as ,,.
"~·
nom Säveån .
S törre delen av S äv eåns nedre lopp, mellan sjön Mj örn och " artille
inom V äte och Sävedals härad, slingrar sig i många kroka fra
111
i en s mal dalgång mell an höjdsträckningar på båda sid or. I de na dat
gå r den stora lanelsvägen fr ån Göteborg, vilken vid Hede hl 'Tgå rct
viker av samt drar sig öster om Säv elången och seelan fo rtsätt(T över
A lingsås- Skara norrut. I dalgången ligge r nu också V ästra sta 111 .
banan, som fram till lVIj ä rn löp er mera jämsid es med Sävr 111 än
v agen.
Lanelsvägen mellan Götebo rg och Alingsås utgj orde den stora , tråkvägen för go ds och resand e från stad en vid Göta älv åt Stocki ulmshållet ti ll. U neler 1600-ta let och 1700-talet var den trots detta ·, tterst
dålig och mycket svårtra f ikabeL D en enge lske ambassadören Bu ;t rade
Whitelocke, som den sista november 165 3 i sin stora eleganta stat vagn,
dragen av sex svarta engelska hingsta r, färdad es fram där ..et sin
ambassad till drottning Kristina, klagar i sin dagbok bittert öv ·r att
"vägen va r stenig och elak, på somliga s tällen förskräckeli gen 1 rante
backar, ehuru de på drottningens befallning blivit lagad e" . Än n 1 vid
1700-talets mitt var förh ållandena in galunda bättre, ehuru m n då
enligt samtida vittnesbörd g j ort anstalte r för att förbättra vägu1 och
ersätta de gamla träbroarna med stenbroar. Linne skriver fr ?n sin
bekanta resa i Västergötland 1746 särski lt om att " landsvägen l mil
från L erum gick neder för ett högt berg", och i inlago r från en 1ågot
senare tid , som i det följ and e skola omnämnas, förekomm er uppr ·pade
klagomål över den svå ra, steniga och backiga vägen .
A ll varutransport från Göteborg till manufakturverket i Al 1gsås
måste sålunda bliva både dyrbar, besvärli g och ri skabel. Detta L J..: tum
motsäges icke av den synpunkt på transportfrågan, som de mt · elen
nya anläggnin gen synnerligen gynnsamt stämda vede rbö rande a lade,
då de förk larade, att all a materialier, redskap och allt arbetsfo1 "1),1
några timm ars tid" kund e fö ras el en 4 lh mil långa vägen från ;öteborg. J onas A lsträm er sj;ilv hyste på 1730-talet elen tanken, att varutransporten t ill A lingsås borde kunna betydligt und erlättas genom att
kanalisera och anlägga slu ssar i Säveå n.
Tanken att åstadkomma en segelbar förbind else mell an A lings2s och
Göteborg upptogs åter 1751 av Conrad Vilhelm von Döbeln , son1
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ade tjänat vid ami ralitetet, vari:- rån han 1747 .erh öll ka~t e 1~s. av sked .
h t var närmast för att und erlatta export f ran s1tt stangprn sbrul..:
V~ kniphammare i F locla och samtidigt befordra tillförseln av råoca~eriel och andra förnödenheter, som von Döbeln avgav sitt förslag
t11
o
.
om Sä vean
s l(ana l 'tsenng.
.
. ..
.
.
von Döbeln inlämn ade till mag1straten 1 Gateborg en skn velse, 1
ilken ban framhöll , att en segelfa rt ti ll A lingsås vore icke blott möj~1 utan äv en kund e åstadkommas med " clrägeli g" omkostna d, emedan
~veån
"på längsta vägen förut skall vara segelbar" . Säv eån hade på
a
.
750-talet
så " tillräckligt med vatten, att kv arn arn a kund e ma la 1 d e
1
torraste somrar, när de både i Mölndal och på andra ställ en måste
stå stilla" . Fördelarna sammanfattade von Döbeln sålunda. De varor,
som från Göteborg sändes till uppstäderna och marknad erna, kunde
för 4/5 :dels mindre kostnad transporteras till A lingsås och därifrån
tillbaka. D e järn, som kom från Jönköpings bergslag, skull e bef r ias
från "odrägeliga" forlöner, vilka gjorde, att det måste skickas till
andra orter. Viktu alier, bräder, ved, torv och flera varor skulle kunna
från de vid Säveån och kringliggand e sjöar belägna sätesgårdar t ransporteras till Göteborg " till större ymnighet och för hälften lin.drigare
pris". Lantbruket sku ll e ej så mycket som dittills skett bhva tillbakasatt, då allmogen för 4 a 6 öre sil vermynt kunde sjöledes få de varor
fram och tillbaka, " som nu med hästar och kärror över backig och
stenig väg måste med mycken tid spill an föras".
Myndigheterna ställde sig välvi lliga till von Döbelns förslag, men
allmogen efter Säveån hade en helt annan mening. P å elen fö rsta actventsöndagen 1751 samlade länsmann en Jonas Lindquist meni gheten
i Partill es socken ti ll kyrkovall en . Där förk larade alla, att det von
Döbelnska förs laget var alld eles "ogörligt" , men om det mot förmodan skulle ku nna genomföras, hoppades de att deras hemm ansägor
icke därav skulle komma att lida. Samma synpunkt på frågan hade
också åboarna i örg ryte socken. T y alla de intill Säveån g ränsande
hemman sku lle så till åker som äng genom vattn ets uppdämning bliva i
grund ruinerade. Därför begärd e de, att en " mi ld och nådi g hand
111å vard a hållen över oss, att vår timliga välfärd, som fö r oss ej
annat bestå r av än väl brukad e hemman, icke må bliva så väl oss
som efterkommande till största s kada f råntagen" .
När T rollh ätteclirektionen tog de inkomna skriv elserna till behandling, kunde den således konstatera, att intr esse t för den föreslagna
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kanalleelen var påfallande livligt i de båda städerna vid des" ~i nd
punkter, men att allmogen i de sockna r genom vilka elen pla lTad
segell eden skull e dragas, ogärna såge, att elen kom till stånd . F i) eo-e e
.
..
ö n
del hade elirekti onen elen uppfattnmgen, att det a 11 manna s1.:ull e , ~.: 110111
kanalen till skyndas en "ofö rnekelig ny tta och förm ån" och aL densamma skulle kunna verksb ll as med drägli g kostnad i anseen l: til)
"va ttnens fö rdelaktiga situ at ion".
När ä rend et den 13 april 1759 föredrogs i råclskamm a ren, g1• lkändes de för eslagna åtgärderna och konst itutorial utfärdades sam m, dao·
ö·
Den sålunda beslutade ut stakningen av kanal en, b est~im nin g n av
platsen för slu ssarna, djupm ätn ingen av Säveån och pejli ng, 1 av
sjöarn a kom ej att äga rum fö rrän på sommaren 1762. D et f(·, slag,
som Polh ems lärjunga r O ll onberg och W iman uppg jorde, återge1 iull stäncl igt de kanalbyggnacl sprin ciper, som v id den ticl en var r åd; Hle i
vårt land. Dessa teo rier hade närmast ut fo rmats och i praktik e omsatts av Christoff er Polh em, men de omfattades också av t e, ··itici
såsom P ehr E lviu s, J oh n J ennin gs m fl. Dessa teo ri er inn eba1, att
man vid kanalbyggnader fö lj de ett vattendrag, vars fåra ick, fick
annat än i undantagsfall lämnas . Genom förd jupningar, up prensn··1 ga r
ell er på annat sätt borde strömm en göras farbar; mötte fal l, som
fordrade slu ssa r, skuile dessa fö rläggas vid någon av strömm en s ·-ido r
och helst där berggrund fann s, på v ilken de kunde higgas. S lu so..m1as
inbörel es läge bes tämdes så lund a enelast av strömmens vattenfa ll och
försök gjo rd es icke att samla fa ll höj el en och närmare fö rbinda slussarna till en enhet. Mot bakgrunden av dessa principer bör m. n se
O ll onbergs och \1\Timans förslag, för vilket en kort redogö relse ska ll
lämnas.
·Säveån mell an Alingsås och Mjörn befanns segelbar. Sjön hade
också ett ti llräckligt dju p; bl ott på en sträcka av 300 alna r uwgick
detta ej till l 3/4 aln, varför muddring där behövdes, liksom ocL den
uppmuddrade rännan genom "kistn in g" måste skydelas för en snart
inträffande uppgrundnin g. Strax eft er utloppet ur M j örn fan n; vid
"Sö lfvenäs bro" (nuv So lvind en ) ett 700 alnar långt fa ll "med J ,mnt
stupande". }löjdskillnaclen mell an M jörn och Sävelången u ppn attes
till 19 fot och 7 tum. l-hr skull e ån gö ras segelbar genom en :J uss,
vi lken på östra sidan skulle utsprängas i ett berg, och en 60 ·ti nar
lång tvärdamm, till vilken den ur slu ssen sprängda stenen skulle t 1gas.
M en då ån här var gans ka grund erfordrades både grävninf, och
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Bild 70.
Karts kiss över trakten mellan Alingsås och Parti/le. Ett X utmärker platsen
för de projekterade slussarna.

sprängning ovanför och nedanför slu ssen, "alltsom far ten skulle prövas djup till".
För att göra sjön Sävelången farbar fordrades enelast några mindre
upprensn ingar i sund et mellan Lilla Lången - enelast en vik av Sävelången - och Sävelången, vilket man fyll t med sten för att kunna
åstadkomma ett norsfiske, samt vid I\ä~i s. Uneler bron var ej mer än
en fot djupt vatten , men genom r ensning på en 18 alnars längd k un de
det grunda stä ll et lätt nog göras trafikabelt.
1
Böjd skilln aden mell an Sävelången och Aspen uppmättes till inte
mindre ~in 128 fot och 6 tum , och de i ån bef intliga fa llen: sku ll e
kunna passeras genom anläggningen av 7 slu ssar. Platserna är på
kartskissen utmärkta med ett x.
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Så gott som hela sjön Aspen befanns också segelbar. Endas! på e
1
liten del n~irmast Säveåns inlopp, där vattnet_~ djup e j u~pg ck ti]~
mer än två fot, behövd e ansenltg muclclnng goras. Dar mastc qd:så
stenkistor utsättas, för att ej rännan snart nog åter sku lle igeng lll cias
S trax efter utloppet u r Aspen bild ade Säveån tvenne fall , v 1 J011 ~
sereds kvarn och J onserecls bro, med en sammanlagd hö j el av 25 fot
och 10 tum. Vid det sistnämnda ställ et fanns lämpli g plats fö r ~ ussen
i berg med en 100 aln ar lång damm. Och, fortsätter unelersök ,J ingsprotokoll et, ifall " de mesta Jonsereds och fleras ägor ej sko la <ittas
uneler vatten, så kommer här att göras en grävning till ungl tr 20
fots djup på 350 alnars längd" . V id Högen, där Götebo rgs sta ägde
ett stort laxfiske, var åns sista fall med en uppmätt höjd a\ .:!. fot
och 8 tum. Där sku ll e en sluss antingen uppmuras, vartill ~ll: n en
skull e sprängas ur ett närbeläget berg ell er byggas av ek. D e1 :\le rstående sträckan av Säveån mellan laxfisket och Göta älv var l u·bar
med små båtar, men på några ställ en, i synnerhet vid åns ut 'PP i
älven, måste uppmuddringar och rensningar göras.
Skillnaden mellan vattenhorisonten i M j örn och Göta älv UJ' Jg ick
sammanlagt till 182 fot och 9 tum, och denna fa llh öj el skulle ivervinnas med inalles tio slussar. Till jämförelse kan nämnas, att nligt
Carlbergs och Polhems mätningar Vänern låg 122 fot högre än ugnvattnet nedanför Trollhättan och att denna höjdskillnad enligt el en
fastställda planen skulle förde las endast på fyra slu ssar. Det mgefärliga läget på de tio slussarna angav undersökningsmännen men
protokoll et innehåller däremot ingenting om deras längd, brede' eller
djup. Icke heller kan man ur aktstycket draga några slutsatse1 med
vilket minimicljup i kanal en, ån och sjöarna O llonberg och \ iman
räknat. Endast stundom framskymtar sifferuppgifter, som tyd c' r på
att man kalkylerat med ett ringa djup i elen proj ekterade ka,J alen.
Ollonberg och Wiman syns emellertid , att döma av de und, rsökningsprotokoll vidfogade annotationerna, uneler undersökningen ~ gång
ha blivit övertygade om den framkomna planens outförbarlw Inledningsvis framhålles, att Säveån nedanför Mijörn rinner f am 1
ständiga krokar med höga bräddar på sidorna, så att fartyge11 icke
skulle kunna få någon synnerlig hjälp av sina segel, och <lit ån
"stupar över allt" och på få ställ en har ett lugnt lopp. Därför måste
också uppelämningarna göras så mycket högre till fö lj d varav intillliggande åkrar och ängar sku lle i hög grad lida skada. Någon kost-
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adsberäkning hade und ersökningsmännen icke att göra, men de bellonade, att då åbottnen på de f lesta ställen bestod av lös lera med
lager kullersten ovanpå, skulle de behövliga slussdammarna bli
~åde dyrare och svårare att bygga än vanligt. På grund av åns ringq..
djup skull också kostnaden för grävningar, rensningar, slu ssarnas och
dammarnas förfärd igande stiga tillmycket stora summor. Och då malt
dessutom icke kunde göra sig förhoppn in g om någon större ell er in-,.
kotnstbringancle trafik på kanalen, vore förslaget ick e mycket att görq..
åt. Ty "2 a 3000 skeppund järn från Småland , något ved och timmer
från angränsande skogar, vilka dock redan är så medtagna och uthuggna, att ej någon stat länge därpå göras kan, samt de varor
A]ingsås stad behöv er", detta vore nästan elen enda trafik man kunde
påräkna. Därt ill kom att elen omkringliggande lanelsbygden vore mageloch ofruktbar, att el en ej framalstrade mera än vad lantmannen själv
behövde eller kunde köra till Göteborg elen 4 1/2 mil långa vägen ,
synnerligast som denne all tid vore benägnare "på så kort väg bruka
sin häst än att spill a sin tid genom motvind och så många slu ssars
genomfarande". Synpunkter som går alldeles stick i stäv mot dem,
som representanterna för A lin gsås manufakturv erk hyste.
Av det storstilade kanalförslaget bl ev heller intet. A lingsås har fortfarande bara förbind else med Mjörn genom Säveån och L ill ån, som
delar staelen i två hälfter och ger staelen idyll och behag. Den har till
och med ägnats en liten skrift av E vert Johansson " Med Lillån genom
Alingsås" (Göteborg 1957 ).
f onas Alsträm er hette alingsåsflottans flaggskepp, som gick passagerarturer på l\1jörn till bl a Björboholm. Timmerbrötar från Anten
oeh skogarna runt om kring bogserades också på Mjörn till Lugnet.

\t

Viskaån-Öresjön.
I Svenska Turistföreningens årsskrift av år 1892 kan man läsa:
"Boråstrakten är en av de täckaste och mest omväxlande i södra
delen av vårt land. Här och där små sjöar mellan ganska höga berg.
l'il! elen norr om staelen belägna Öresjön kunna vi komma med bantåget, stora lanelsvägen till Långesten - ett utvärdshus med vacker
Utsikt över Öresjö - lanelsvägen till Almenäs eller, den mest intressanta och vackra färd en, med elen nya ångslupen Svanen."
"Angbåten Svanen traf ikerar Viskaån och el en en halv mil norr
0
lll Borås belägna Öresjö. Den passerar därvid omkring 20 minuters
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å Amager. M an hoppades en gång på detta "djur" som framtidens
prafi kmedel.
t Angaren Örn gjord e sin förs ta r esa i Öres jö - m ell an A lgårel en
o~h Skogs rycl - år 1900. D en mätte 40 fot i längd samt 11 fot i
bredd. Skrovet had e inköpts i Gamla Löclöse, maskinen va r från
L]lricehamn . Örn, som kunde ta 54 passage ra re, gjord e regelbundna
turer på lör- och sönd aga r, om somm ar en. Örn anv ändes flitigt både
av de sommargäster, som bodd e kring sjön samt boråsare fö r övrigt.
Efter Örn kom en ann an likn and e, men något mindre ångslup, som
hette Turisten.

Bild 71.
Ångs lupen SVANEN, ÄlgJrds passagen.

färd från staden på j ~irnvägs rails förbi Algårds fall. För att umlvika
slussar har båten konstruerats så, att den med sin egen maskin •1ksom
ett lokomotiv går vid sidan om fallet."
"Det är en högst egendomlig syn, då ångbåten sä kert och s' 1digt,
med passagerarna ombord höjer sig u r vattnet och knogar ås':1.d på
sina hjul, vilka sticka till hälften ut ur bottnen. Propellern s änger
under tiden runt i lu ften."
"Båten ä r flatbottnad med styv bäring och kan bekvämt taga någr~
och 60 passagerare. Systemets uppfinnare är lektor C. J. Ma ;nel! 1
Borås" ( seelermera professor).
"Ångbåten kommer under sommarm ånaderna att ciagli gel göra
turer till och på Öresjö - en ovanligt vacker passage med an.; åcnde
scenerier" l ).
Gammal blev dock inte båtens saga. Den sjöng sin svanesång ~
och såldes efter några år till Köpenhamn, där "amf ibien" gick i trafik
1

)

Jfr även Bor ås Festskrift etc. den 4/ 4 1933 s. 331 ff .
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Litterafu r
EN f. d. T J EKA-MAN BERÄTTAR.
Nikolaj Chochlow, Recht auf Gewissen ( originaltitel " Prawo na sow est").

Deutsche Verlagsans talt 1959.
I slutet av å r 1953 b lev kaptenen vid bolsjevikiska hem li ga polisen
i kol aj
C hoch lov, som re~a n förut fl era gånger på sin orga ni sat ions uppd ra g up· ·hållit
vetskap beordrad a tt 11Örda
s1g 1 utlandet, fran Moskva och med regeringens
~
ledaren för den ryska emigrantorga nisation en NTS, Okolovirj. Han gj o. ·~ der
1nre, eftersom han från tje kans rapporter kände t ill d enn a i SovJ-etunion en n d er· d. k
1
;or 1s t arbetande organisation och sy mpatiserade med den. I stället be•·
: ig till sitt offer, som d å bodde i Frankfurt am Main, varnade honom ~ ' k~~~
h ·ä!
l kontakt med den amerikanska underrätt elsetjänsten. Med amerikanarna
·~ is:
iu
llerr
eme
vilket
Moskva,
i
kvar
r
va
som
familj,
sin
rädda
försökte han
un derlät att be<>b å det • 1::tgda
han
som
mera tra<>iskt
desto
r
va
lyckades . Detta
'
v
.
mord et med sm hu stru s vetskap och med givan d e.
I inl ednin gen till sin bok säge r fö rfattaren, an ryska fo lket redan har iverv unni t komm uni smen andligen och inom inte alltför lång t id torde ko m 1 1 arr
försmå den även som statsform. Hur det skall gå ti ll, är svårt att fö 1 , 5;1ga.
Der väsentliga, vidhåller författaren, ä r att revolutionen redan har bör j, och
att systemet kommer att falla sa mm a n just ge nom sla ge n från de krafre som
der inte v ill erkänna : samvetet, ära n, humani teten oc h gi lti gheten av mo ralla gar
på a ll a områden. Ty inte ens i Ryssland är männi skorna till sist marione tt " urer
i hä nd erna på t ill synes mäkti ga leda re. D e är "Guds barn, inte p artiet "e ller
statens''.

Allt detta v ill boken bevisa genom beskrivninge n av hur författar en sj v som medlem av tjekan 1 - så smånin gom vände sig fr ån det syste m, var förl;ugenher stötte honom tillbaka och förde honom på kätterska tank ar. C J iiga
andra, r. o. m. inom den hemli ga polisen, går enligt Chochlov sa mm a vä c Kan
man det? Förf attaren visar vägen. Den inn ebär en reträtt in i den sn äva J. ·c rsen
av mä nniskor, som är besläktade med oc h först år va randra under bevara 1 le av
yttre lojalitet men med ett inre för akt för systemet och dess tjä nare. Ens: m tåen de, såda na som sak nar släkt och vänner, har det sä rsk ilt svå rt un de r le nna
"friv illi ga_ fångenskap". A lla vänrar de på revoluti onen. T ill denna syfta r verksamheten mom den förut nämnda hemliga orga ni satio nen NTS, om v il ken , i får
veta intressanta detaljer, och vilken är en speci-ell nagel i ögat p å de bolsje v kiska
hycklarna.
Beskrivningen av sin omvändelse fr ån likgiltig till troende, fr å n bol sjev•k rill
antikommunis t, delger oss författaren genom up plevelser i tjeka n. Vi får r kliga
upplysningar om den hem li ga polisen i Sovjet, t. ex. om utbildningen av ae ·nrer,

id var ken pengar eller tid sparas. Synnerli gen belysa nde är det, hur det av
var V
chochlov gö rs - en tysk offic er. Efter långva ri g träning, var un~ er han delade
rurn med en rysk ko mmuni st och inre en dast lärd e sig ta la tyska utan accent
utan också att uppträda som en tysk i a lla vardagens detaljer, var han färdig.
J{an ble v förla gd till det av tyskarna d å ockuperade Litau en oc h ha de till uppcift att mörda. ge neralkomm issa rien i t yska civilfö rvaltn in gen, Kube. Han lyc kad es

~ed hjälp av en rysk fli cka.
Högst intressa nta är de lä rd omar, som C hoch iovs öve rordnade, general SudoplatoV, ger honom vid valet av agenter. Han råder honom bl. a. att söka dem
bland de männi sko r, som blivit styv moderl igt behandlade av naturen, de fula,
som lider av sin fulh et, dc ä regi ri ga, som strävar efter makt och infl ytande utan
att kunn a nå sitt må l, de olycksförföljd a, som ge no m ogy nn samma förhållanden
lidit skeppsbrott, de männi skor, som lid er mindre av hunger och kyla än av de
förö dmjukelser, som armodet för me d sig. Sådana människor söker kompensation
i samarbet·et med bolsjevikerna, v ilket ju alltid ä r detsamm a som förräd eri mot
det -e gna landet och fol ket. Käns lan av att tillh öra en inflytelserik och mäktig
organisation, som dessutom säger sig kämpa för mänskligheten s lycka, ge r de
av ödet miss gyn nad e en inre överlägs-enhet över de gy nnade och framg ångsrika.
Dessa lärdomar förklarar i korrhet den framgån g som bolsjevikerna trots mån ga
bakslag åter och åter kan notera v id vä r vandet av agenter i den västliga världen.
Efter krigsslutet, när det kalla kriget började, kom det nya och viktiga uppgifter till genera l Sudoplatovs avdelning. O rd ern från kremlregerin gen var kort
och kon cist form ul erad: "Beredskap m ot nätet av mi li tära stöd jep unkt er för det
ame rikanska överkommand ot i Europa." Det innebar: förintande av stödjepunkoer och arsenaler, eld svå dor på fa rtyg, sabo tage i fabriker och liknande bedrifter,
som man genom för i fiend eland und er krigstider. De m edl emmar av tjekan, som
hade sådana brott i uppgift, måste un der all a förhållanden ha ett faktum för
ögonen. Oavsett om ett företag lyckaJes ell er inte, sk ulle motståndaren aldrig
få bev is i si n ägo p å att Sovjets underränelsetj änst hade sin hand m ed i spelet.
Det fö rutsatte naturligtvis svå ra förb eredelser. Det lönar sig att noga st udera
de ställen, där författaren omnämner dessa förarbet en.
Chochlov "arbetade" även i Danmark, vi lket enl igt h ans överordnades ord
urgör en särsk ild nyckelpunkt i och med att det stänger för Os tersö n. Därför, a nsåg ge nera len, lägger a merikanarna stor vikt att ha stödj ep unkter där. Dessutom
är land et ekono mi skt och politiskt nära knutet till England. Av dessa skäl skulle
sovjetagenterna s arbete i Danmark vara särskilt besvä rli gt. Mot sig hade de
amerikanska armens hemli ga und errätte lse tjänst, därtill den vaksamma danska
Polisen och för det tredje d en brittiska Intelligence Serv ice, som var en obehaglig
lllotst åndare.
Chochlov är en skick li g penna ns man och d ä rför verkar hans sk ildrin gar av
dagens li v i Ryssland så ovanligt fasc in era nd e.

Oskar Angelus.
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TARANTO.
Av Don Newton och A. Cecil Hampshire.

William Kimber, London 1960.
En militär framgång vinnes understundom icke enbart med ecren ins· t
och mod; fi endens missgrepp och underlåtenhetssynder,"' hans f-l:o]~~
nmgar och felbedömningar jämnar lika ofta vägen till sege r. Det natt li•n :1 ano
1940 le\"•
greppet pa den italienska fl ottan i Taranto den 11 november
. . ~c rar
_
·
sida ns· p 0S ll framgån ge n kan bli, när den eo-na
maxima
hur
på
skolexempel
ett
o
.
tlV.a och motståndarens negativa insa tser ger den initiativkraftige högsta tänkbara utdelning i något, som i övrigt har tycke av ett stort vågspel.
Det und erliga med operation Taranto är, att den ursprun gli gen planlaa.·s fö t
en helt annan vä rldspolitisk situation än den, som senare såg den för ver ]jo
Det var nämligen under den italienska agressionen mot Abessinien 1935, s":~~
planer p å allvar dryftades inom brittiska amiralitetet på en attack mot de 1 italienska örlogsbasen Taranto. Man var på det klara med, att angreppet kulle
ske med tOrpedanfall från luften. Förlustrisken bedömdes rill 10 procent a' alla
insatta plan. Abessinierr-krisen drog emellertid förbi, och de uppgj orda pla· 1 erna
ar.kiverades.
Så kom de kritiska Munchendagarna 1938. Situationen för flottan vis ' vis
flyget var nu en annan än tre år tidigare. 1918 hade The Roy al Naval Ai r Serv ice
gått upp RAF. Sex år senare hade -d ock bildats en särskild Fleet Air A rm vars
ledning de n ärmaste 20 åren var uppdelad p å The Air Ministry och ami rah tetet
va rvid det förstnämnda svarade för anskaffning av de plan, som ami rali te re;
rekommenderade, och utbildade den flygande personalen. Uppenbart ä-, att
Hottans eget fly g här sattes i eft erhand. Åren 192'9-32 tillför des sålund:· T he
Fleet Air Arm aderton säger aderton plan . 1'937 hade amiralitetet emellertid :irerfått fu llständi g kontroll över flottan s fl yg. Men det tog tid, med denn., omor ganisation, ett faktum , som give tvis under en övergångsperiod f örsv"gade
flottans ställn ing.
På italiensk sida hade diktatorn Mussolini visa•t uppenbart förakt för al L vad
marinflyg heter. Han menade, att Itali en i sig själv kunde betraktas som en
jättelik hangarkryssare, och att det därför var fullständigt onödi gt m ed nå got
särsk ilt o flyg för flottan. Som eftergift på fl ottans krav på flyg, h ad han
dock gatt med p å att slagskepp och kryssare utrustats med katapulter. Pla ne n
ombord på dessa bemannades eme-ll ertid med personal ur flygvapnet ut ar, närmare kännedom om flottans speciell a förh åll anden.
Redan i denn a väsensskilda inställning på engelsk och intaliensk si da kar. man
spåra en av förutsättningarna för att den vågsamma operation en mot T ar anto
1940 för En gland skulle bli så lyckosam och fö r Italien ett så kännbart slag,
att de sjömi li·tära förh ållandena i Medelhavet på en en da gång hel t förä nd , des.
När Mu sso.Jini lät Italien gå in i andra världskriget, hade Starbritanr ·en i

s~icklighet

Medelhavet endast en fl ygplanskryssa re Illustriou s att trygga s1g till och den
ade helt nyligen leve rerats fr ån varvet. Som chef hade utnämnts Captain
~enis William Boyd, specialist i und er va ttenskrigförin g, nu allts å ansvarig för
flottans luftkrigföring i denna del av vä rld en!
.Alla för sök att tvinga den italienska flottan till drabbning mi sslyckades; dess
huvudstyrka drog sig tillbaka till Taranros vä l skyddad e hamn. D en gaml a p lanen från 1935 plockades åter fram och a nfallsdatum fastställdes till den 21
oktober - årsdagen för Nelsons seger v id Tr~f a lgar. 30 Swordfish-plan skulle
sättas in i tvenn e vågor. Olyckan ville emell ertid, att en mekanik er med en
skruvnyckel åstadkom gni stbildnin g i cockpiten till ·ett av planen, som genast
svod i full låga. Elden släcktes snabbt sedan .alla planen dränkts med saltvatten
och följaktli gen inte kunde göra tjän st.
Strax därefter utfärdade Mussolini si tt ultimatum til l Grek land om vissa stödjepunkter. Situationen i Mellersta Ostern började därm ed bli kritisk. En attack
aV' stora m ått mot d,en italienska flottan fr amstod nu som en snar nödvändi ghet.
Ledningen f astställd e anfallsdatum till den 31 oktober men ändrade den senare
tiLl natten till den 11 november. D en senare dagen hade utvalts inte enbart med
tanke p å då gynnsamma månförhållanden utan också av rent p sykologiska
grunder då man v ille tillfoga Italien ett hårt slag på det första värld skrige ts
stilleståndsdag. Så sattes arbetet för fullt in på "Operation Straffdom".
Tillgången p å Swordfish-plan had e nu reducerats från 30 till 24. Senare skulle
det visa sig, att enda~ t 20 plan blev -d isponibla för det vågs amma företaget.
Från En gland had e emellertid kommit tre RAF-plan för flygfotograf erin g. Samtidigt hade dess lednin g i Mel.!ers ta O stern satt upp en avdelning i Kairo för
tolknin g av fly gbildmateri a let. Till denn a hade kommenderats en 23-åri g rese rvist
i flottan, Pollock, ban kman i det civi la, som efter f em dars fotografutbildning
ansågs kompetent att på egen hand svara :för bildtolkningen för flottan s del.
Snart nog kom det in Tarantobilder, som när de synades av Pollock, befanns
behäftade med någ ra små underli ga prickar. Han tog dem för st för res ul tat av
slarvig framkallnin g. Snart slog det honom emellertid , at t det rörd e sig om
ha11on gspärrar av det slag, om vi lk a han ägde kännedom fr ån London. Med
sådant hind er had e man emellertid inte räknat i planerna. Nu var go da råd
dyra. Att sända ivä g anfa llsvågorna den 31 oktober utan hänsynstagand e till vad
Pollock nu viss te, hade betytt att företaget v arit dödsdömt fr ån början. Här
gällde det alltså at t övertyga högsta ledningen om den fara, P ollock had e upptäckt. Följaktligen begärde han f å visa kommend erande amiralen de förstorade
bilderna. Blankt avs lag. RAF:s bestämm eJser förbjöd nämligen att bildmateri al
kom utanför laboratori ets väggar. Högsta chefen över Mellersta O stcm-styrkorna
kunde möjligen ge Clispens men sådan vägrades! Där stod P ollock med si na bilder
och vetskapen om, att han aldrig kund e få beslut om ändrin g i planerna utan
talande bevi s, som helt övertygade högste chefen. N å, när han väl lämnade sin
arbetsplats, hade han bilderna i sin portfölj, visade dem för amiralen, fotogra-
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l Tarantos hamn , und er det b
talad es av armens representanter.
Skildringen av händelserna natten till den 11 no v. 1940 hör till s:'l.dan "kt yr,
som gnper läsar en. Författarna har lyckats åstadkomma en sk ildrin g, va r' sakligh et verkar övertygande, men förmedl a r dänt'tÖver starka intryck av d en pänningsfyllda och ödesmättade atmosfär, som r:'l.dd e ombord p:'\ Illustrio us nfö r
ett företag som m:'l. nga bedömde som en säker död för däri deltagand e.
Planen lämnade flygpanskryssaren i en position 170 mile s sydost om T a. 1 nto,
v ilk et innebar en anflygningstid p:'\ fyra timmar. I varje omgång sta rta. : lO
Swordfish-plan, n:'l.g ra bombare och specialplan för att svara för hamnens hd ysnin g. Från 6-8.000 fots höjd dök torpedplanen ned genom molnen m ot sina
mål med silhuetter framtr ädande med önskvärd tydlighet i den bel y,s ni m,. som
:'l.stadkoms av m:'l.nen och fällda ljusbomber, P:'\ cirka 1.800 yards a vstS1 l i n:'l.gor fall rent av korta re - avlossades torpederna , Plan en för svan n .edan
i lågflygning över det itali ens ka fa stlande r p:'\ en höjd av bara n ågot iotal
meter. P:'\ 23 minuter va r den första anfallsvågen över.
Den andra v:'l.gen kom n:'l.gon timma senare . Dess uppgift var givervi s ,_ mu c
men genomförd es i perfekt a nflygnin g i V-format ion. Spänningen p å Ill m ,rious
var givervis på höjdpunkten, när ·planen väntades :'l. rer. Av rjugo starta d, torpedbärande plan sa knades rv:'l. - de tio procents förlustrisk, som m an d ' ·1adc
men redan fem :'\r tidigare, h a de allts:'\ h å llir st reck! Vi får eme llr,ti d •ckså
del av d e rent mänskliga reaktioner hos de hemvändand e, en utom ord ,1 tl ig
psykologisk studie, som ger läsaren en övertygande bild av krigers p åfrest n :gar.
Fr:'l.n italiensk sida medgavs till en början att "en enh et träffats" av to rF dcr,
m en man tröstade sig med, att minst sex fientliga plan skjutits ned. Förs t s1. nare
bl ev sanningen klar i hel a dess vidd: italienska marinen hade här tillfoga ts förluster vtda större än dem, som tyska flottan fick registrera under sla gec v id
Jylland under första världskriget! Den hade därmed på en enda n att fö 1 ·orat
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. t övertag och situationen på d enna krigssk ådeplats hade i ett slag ljusnat
.
s1t
, .
..
,
,
för de alherade:
på iraltensk stda hade man mlSS! etts vtd bedomandet av den bntttska anflygingen . Den förnämliga utrustnin ge n till trot s hade ly ssnarposterna inte upp~artat faran i tid och sedan gripits av något, som bra mycket liknar panik: luftvärnspjäserna h ade öppnat eld i alla riktnin ga r varifrån serv iserna trodde stg
uppfatta ljud . Nä ra 14.000 granater av olika kaliber had e avlossa~s mor a nriparna, som här .alltså mön en eld sto rm av försvarliga må n, inte minst med
~änsyn till den relativa beg ränsningen av det område, der här gällde att skydda.
Från de två nedskjutna planen räddades den enas besättnin g, d å planet störtade
i Tarantos hamn . Flygarna lycka des med nöd och näppe ta sig ur der sjunkand e
planer. De tog sig upp p:'\ kajen, d ä r d e möttes av rasande va rvsa rb etare, som
nära nog rev av dem kläderna. När de senare omhändertagits .av sina italiensk a
kolleger, blev behandlin gen den bästa. De bem öttes med störsq respekt och
hänsyn; man visste helt enkelt inte, hur väl man ville dem. D e trakt era des m ed
mat och dryck - ett vackert msla g av der sann a sjömansskap, som i den nöd ställde vägrar se annat än människan .
Der behövs inte mycken fantasi för att måla siwa tion en i det engelska und erhuset, när Churchill den 13 november på kvä ll en reste sig och m ed delade att
han hade några nyheter att lämna Huset. När han väl unalat dessa ord, nj öt
han av den spä nning, som sp red sig och som blott stegrades för va rje sekund,
som förgick innan han tillfo ga de "Der är goda nyheter". Av Italiens sex slagskepp fanns nu endast tre att räkna med.
Det var onekligen ett sto rt ögonblick för ChurchilL Han försummade ej att
ge sitt stora erkännand e h alla, som bidra gir till den stora segern. Un ge fär
samtidigt betecknade greve Ciano i sina dagboksanteckningar den 11 november
1940 som "En svart da g". Beteckningen kund e inr e ha varit riktigare, ty Taranta
innebar varken mer eller rnindre än början till slutet av Mussolinis väl de, diktatorn, som öppenhjärtligt deklarerat sin bristand e förståelse för allt va d flotta
hette. I Taranto had e han skördar fruktern a av denna sin försumm else.

Eric Hägge.
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[J båtar.

Notiser från när och fjärran
sammanställda vid Marinens Pressdetalj.

Amiral Burke har med delat att "G eorge \'V'a shin gton" och systerfartyget
•'Patrick Henry" med avseende p å maskineriet är ope rationsdu gli ga i slutet
av året.
' Som bekant har des sa ubåtar 16 vertikalt ståe nde robotar ombord.

Förenta Staterna.

La Rev ue Maritime. Juni 1960.

H angarfartyg.
"Block Island", "Haggatt Bay" och "Santee" skall skrotas.
Marine News. Juni 1960.
1960 kommer att bli ett anmärkningsvärt år i flottan. Förberedel searb ~t··t åskyndas för att kunna sjösätta det första atomdrivna hangarfartyget, "Ente 1 pri;e".
The Navy. Juni 1%).

Helikopterminsvepare.
Helikoptrar för minsvepning ha r genomgått prov i Florid a. Den se naste demonst rationen leddes av U S Navy Mine Defense Laboratory och Navy Air
Mine Defense Development.
Our Navy. Jun i 1'960.
"Astor" är en ny torped, användbar såväl mot öve rva tt ensfartyg so m mot
ubåtar, som håller på att utvecklas av Westinghouse.
U S Naval Institute Proceedings. Juni 1960.

Kryssare.
" Toledo" har inlagts p å Lon g Beach Naval Shipyard. Hennes pla ts i ,·tillahavsflottan har intagits av "Providence", som nyligen ombyggts till lätt Jbotkryssare.
All Hands. Ma j 196i.

j agare.
"Turner's" livslängd har ökats med fem år efter genomgången mod ern · ~ ring
enligt FRAM.
All Hands. Maj 196
" Hall" har överlämnats till Grekland och erh ållit namnet "Lonchi".

Storbritan n ien.
Ha ngarfartyg.
"Centaur" (som besökte Stockholm den 4-9 juli) kom till D evonport den
26 april efter ett års tj änst i Fjärran Ostern. Hon skall i decemb er avgå på
en 22 månaders sejour i Suezområdet.
Marine News. Juni 1960.

Kryssare.
"Blake" skall påbörja provturer

januari 1961.
Marine News. J u ni 1960.

All Hands. Maj 196'.'.

R obotjagare.
" Buchman" sjösattes den 11 maj i Seattle. Hon är syste rfart yg till "To .. ers",
som sjösat tes den 23 april 1959. Deras deplacement 4500 ton, längd c:·' 145
meter och bredd c:a 15 meter. Ängturbiner på 70.000 hästkrafter ger e1 fart
av 30 knop. Beväpningen ut göres av två 12 cm kanoner och 6 torpedtu be, förutom huv udbes tyckningen av " Tartar" , luftvärnsro boren och antiub åtsr aketer.
Besättningen kommer att bli 353 man.
Marine News. Juni 196ll.

Det meddelas, att "Swifture" skall skrotas, men ami ralitetet säger, att inget
beslut fattats. Hon genomgår officiellt modernisering i Cha th am men praktiskt
taget inget arbete har uträttats ombord un der de se naste sex m ånaderna.
Marine News. Juni 1960.

Robotfartyg.
"D evonshire" sjösattes den 10 juni

Birkenh ead.
Marine News. Ju ni 1960.
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Jagare.

ubJtar.

Tredje jagardivisionen med jagarna "A rm ada", "Camperdown'' och " <, ·
.... ·d n te s''
har av möst rat. De två sistnämnda fartygen ha r före nat sig med "Sol, )a ,
•y i
första divisionen och "Arm ada" ska ll sk rotas.

F 11 sprides d e n ya medelstora patru llubåtarna av "W"-klass över hela vä rld en.
pe är antin ge n baserade i egna hamnar eller också öve rl ä mnad e ell er utlånade
till marin er med komm uni st symp at icr. Åtta stycken är baserade i Alba nien och
åtta ell er nio ubåtar, som uppges va ra av "W"-k las s, ha r införlivats med egyptiska flottan. D et är inr e a llm äm kä nt, au två ubåtar har överförts till den nya
indonesiska fl ottan. Det finns dessuto m 35 ubåtar av a nd ra klasser i de bulga·
riska, ki nesiska, öst tyska, nordkoreanska, polska, rumänska och sy riska flottorna .

Marin e News. Jun i l %0.

A

Ombyggnaden av "Aisne" till et t radarvarningsfartyo- blir mycket omf •
a · J n dc
"
k.
d
b
··
·
v over ygg na en ommer enda st en d el av bryggan at t kvarstå.

Th e Navy. Juni 1960.

Marine News. Jun i 19E0.

Frankrike.

Fregatter.

d
"Rothersay" mot togs av flottan den 23 april. Förändringar i jämförel s
mc
.
"Wh.lt bY" ha r gjorts,
men hon är bestyckad med dub beJI . ·
. l t1or
Il ·
·
..
och ·
mget namn es om msta atlon av Seacat. D et är emell ert id troligt att detta
kommer att ske.

·t YP f artyge t

Marin e News. Jun i 196C.
Den åttonde av de fram gångsrika "Wbitby"-k lass fregatterna motto , s av
j
'
k'!]
o
tt , "Rothersay " , ats
flottan . 1. slutet av april. Dock har denna freo-a
1 tga \. raa
b
som sk dJer h en~e. från tidigare i klassen. Skrovformen, två propellrar och t v~~
roder har btbehall!ts, men interiören har undergå tt en genomgripande för ändring.

Ha ngarfartyg.

Ett stort till skott för västern s försvarskraft sker inom de närm as te åren, d å
rvå nya hangarfartyg träder i tjän st. Det blir "Cleman cea u" och " Foch" va rdera med ett dep lacement på mellan 22 och 25.000 ton och en besätt nin g på
uppskattnin gsv is 2.900 man. Med undantag av någ ra am erikanska han ga rfart yg
upp ges "Cleman cea u" va ra snabbare än någo t anna t sådant i NATO. Hon h ar
under sina provturer, som börjad e f ör sex måna der sedan, kommit upp i 32
knop. I m ånga avseenden ä r hon mycket lik ''Hermes". "Foch" har ej avance rat
så långt som sitt sys terfart yg. Skrove t bogserades till Brest f örra somm aren för
att utrusta s.
Th e Navy. Jun i 1960.

The Navy. Maj 196C.
Ubåtar.

medd elade i underhuset den 27 april , att h an h a d anFörsvarsministern
·
d
mo at am1ralitetet att omgående studera behoven av en enge lskbyo-o-d ubåt, som
""
kan medföra Polarisrobotar.

"A lbatros", den sista av de 18 välkända jagarna med f y ra skorstenar, ska ll
skrotas. Vid slutet av vä rldskriget var hon d en enda i klassen, so m hade undgått anfall av torpeder och bomber och har sedan dess intill 1957 tjänst gjort
i olika sjöst yrk or.
Th e Navy. Maj 1960.

Marine News. Jun i 196C'

Belgien .
Mi nsvepare.

Sovjetunionen.
·Kryssare.

Det meddelas, att skroven till "Sverdlov"-k ryssarna, som. är under bygg1.ad 1
Leningrad, skall skrotas.
Mz Line News. Juni 1960.

Belgisk a flott an ha r avfört fler a av min sve parna a v "A lgerine" -klass, som
Övertogs från England unde r t iden 1949-53 och som till s nyligen utgjo rt kärn an
i flottan . Endast t vå av farty gen, " De Brouwer" och "De Moar" ska ll bibehållas.
The Navy. Maj 1960.

EliSTR il_NDS

går ut över hela världen. Varför sk al'
den då ej användas av våra svenska gym nastildokaler, i första hand?

Tillshiv vid behov

EKSTRANDS
Postadress: Hägersten

I.

Telefon: Stockholm 45 26 55

Leverantör till Försvaret!

