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Marinens förrådstjänst 

_Årsberättelse i organisation och förvaltning för år 1960. 

Av ledamoten L. MALMQVIST 

Inledni ng. 

I senaste å rsber~ittelsen i organisation och förvaltning lämnade leda
moten G. Bacher en redogörelse för de undersökningar av och änd
ringar i marinens förrådsorgani sat ion, vilka ägt rum från 1952 fram 
till berättelsens avgivande i februari 1959 . 

I efterföljande berättelse har valts att föra denna redogörelse vidare. 
För sammanhangets skull nämns nedan de huvudpunkter som upp· 

togs i föregående berätte lse 
a) Marinl edningens förrådsutredning, som bl a föreslog inrättande 

av "förvaltningsgrensvisa enhetsförråd" 
b) Marinförvaltningens förrådsberedning, som behandlade för

rådsutredningens rapporter och remissmaterialet och som föreslog en 
väsentligt mer genomgripande omläggning av marinens förrådsorga
nisation genom in förande av funktionel la för råd 

c) .Flottans förrådsgrupp -58, som fö reslog att, innan ändringar 
företogs inom flottans förrådsorganisation, ett försök med funktio
nellt förråd borde organiseras vid öVG 

d) Marinförvaltningens materi elregisterutredning, som bl a upp
drog grundläggande principer för en successiv Övergång från inven
tarieförteckningar och vissa liggare till anläggn ingsregister, utrust
ningslistor m m 

e) Ny inv entarieredavisning vid SK och BK innebärande redovis
ning av samtliga inventarier i förråd och utlämning därifrån som lån 

f) Inrättandet av marinens centrala förråd, ett funktionellt förråd 
för vapenmateriel (utom ammunition) och skeppsteknisk materiel. 

Marinförvaltningens materielregisterkommi"tlte. 

Allmänt. 

Sedan materielregisterutredningen i sep tember 1958 framlagt grund
läggande principer för den successiva övergången från inventarieför
teckningar och vissa liggare till anläggningsregister, utrustningslistor 
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111 111 uppdrogs å t marinförvaltningens intendenturavdelning och verk

stadsbyrå a tt utarbeta redovi sningsföreskri f ter för det nya systen
1
et 

Det be f ann s emellerti d att materielregisterutred n i ng ens s l u trappr >rt 

närmast var en ideutredning och aU de framlagda förslagen m;\s te 

bearbetas ytter ligare innan de kunde läggas til l g rund för redO\ is

ningsföreskrifter. Rearbetningen måste syfta till a tt skapa ett f ull 

ständigt system för materieltji1nsten jämväl innefattande förslag ti ll 

ev ändringa r i gällande förri'tdsorganisation. 1\eclovisnings fö reskrif

terna som sådana måste vara direkt avhängiga fö rrådssystemet s li t
formning . 

Inom marinförva ltningen tillsattes cliirför i ap ril 1959 en mater,v l

registerkommitte med hu vuduppgift att skapa ett fu ll ständigt llll <h·

lag for utarbetandet av reclovisningsfö reskrifter. Pa ra llell t med clc
1111

:J 

l~omn1itte hade I_narinförvaltningens förrådsbered ning i uppdrag 't t 

tor tsatta undersokmngarna om hur förrådsorganisationen borde V <1r ;1 

utformad. 

Materielregiste rkommitten kom huvudsakligen att syss la med f<i l-
jande frågor 

1. Anläggningsregister. 

2. Materieltjänstens organi sation om bord. 

3. Utru stningsli stor. 

Auläggniugsrcgister. 

En arbetsgrupp inom materielregislerkommittcn utarbetade förs];
1

J 

ti ll föreskrifter och anvisningar för upp1·ättande, förande 111 111 
-~ ~ 

an läggningsregister vid marinen. Försiaget utgjo rde en överarbetn i,v 

ocl~ ett fullständigancle av materielregiste rutredningens utkast. ,, 

h nhgt marinförvaltningens beslut den 15/9 1955 ska ll fasta (i·J

stailerade) inventa r ier ombord och i land förtecknas i anbggnill ;...s

regtster 1 st f i inventarieförteckningar. 

Enligt föreskriftförs laget borde ett anläggningsregister bestå av 

a ) _mlliiggningsförteclmin_r;, d v s ett förbanels an läggn ingar upp

tagna t bokstavs- eller annan lämplig ordning med angivande i fråga 

om fartyg av el en tj änstegren, som utnyttjar anläggningen och den 
de tal J, som svarar för unelerhållet 

b) anläggningsf~ort, på vil ka förtec knas samtliga i an läggningen 

ingående apparater, aggregat m m, åe ras placering m m 
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c) apparatkort, ett för varj e mer betydel ~efull app~rat,_ aggreg_at 

te med noggrant angivande av data, betecknmgar, benamnmgar, n t-

eingar och andra identifieringsuppg ifter . . 

n d) hisloriHart för anteckninga r Ot~l skador, ~estktt~~ng::t r och re · 

parationer så att tekni~kt und erlag fort lapande erha ll es for matenelens 

underhåll och utvecklmg .. . . 

e) ritningar, rör- och armaturförtcclmingar samt h;alplwn av 

olika slag . .. 
Anläggningsreg istrets hu vudändamål sku11 e enligt forslaget . vara 

att ge översikt över och upplysning cm cle~l ;nstalleracle m_atene1en . 

tekniska funktioner och till stånd men även att ge erforderlig befmr

lighetsredovisn in g . 
Install erad materiel sku lle ej tagas till uppbörd . 

Vårdansvaret för an läggningarna ombord tänktes i större ut str~[ck

ning än f n åläggas detalj cheferna. 

Registret borde uta rbetas av marin förvaltninge n för fartyg och __ av 

regionala myndigheter för landfö:·band samt fastställas av mannt~r

valtningen resp fo rti f ikationsförvaltningen i fråga om mateneJ under 

dess förv altn ing. 
Försi ar-et remitterades seele rm era inom mari nförvaltningen, t ill in 

spektöret~ för kustarti ll eriet och fortifikationsfö r valtningen. Fort i fika 

tionsförvaltn;ngen förk lar<o'.cle att en ö~vergång ti ll anläggningsreg iste:

icke bör ske inom ämbetsverkets verksam hetsområde, enär fortif ika

tionsförvaltningen redan anser sig ha en redovisning Över byggnade:· 

och for tifikatoriska ;:-, nläggn ingar, som i tillrii cklig grad ge r teknisk 

översikt m m. 
Övriga remissinstanser motsatte sig icke förslaget i princip. Sechn 

anvisningsförslaget överarbetats med beaktande av f ram förda syn

punkter har marinförvaltningen i januari 1961 faststä llt anvisning

arna, som därvid inskränkts t ill att gälla m::u·;n ens hrtyg. 

Materieltjiinstrns organisation ombord. 

Enligt marinförvaltningens beslut elen 15.9.55 skall fö r förråclsi:e

dovisning m m gä ll a den principen att a ll lös materiel av mventane

natur påföres förrådsredovisningen och tillhandahålles fartygen som 

lån medan fasta inventarier ombord fört ecknas i ovan refererade an

läggningsregister. För lös materiel skall upprättas utrustn ingslista . 

som ersätter inventarieförteckning. 
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·Enligt direktiven till materielregisterkommitten skull e den bl a t
reda och lämna förslag till organisation av materi eltj änsten ombord 
på flottans fa rtyg i den mån denna påverkades av ovanstående p ri n
c ipbeslu t. 

Kommitten uppdelar uppbördsmännens å ligganden i 

a) egentli g uppbördsmannatj~inst: förvaring, förråclsvårcl , re lo
visning och befintlighetsansvar, samt 

b ) teknisk tjänst: biträde åt detalj chef med materie1ens över~\' n 
·Och reparation. 

Den egentliga uppbördsmannatjänsten har av a leler varit det 111 'St 
betonade momentet i åliggandena. 

,Den tekniska delen har emellertid unelan för undan ökat i om f; t ~
ning och svårighetsgrad a ll tef tersom fartygets tekn iska materiel bh vit 
rikligare och mer komplicerad samt färd iga reservdelar t illförts h r
tygen i större sortiment. 

Uppbördsmannens tekniska uppgift avser huvudsakligast fast n a
teriel d v s anläggningar och installationer. Införandet av anläggnin,:;s
register innebär bl a att den fasta materielen icke längre ska ll ing i 
uppbörd och sålunda ej hell er kvitteras. Uppbörd skall i princip o1ll
fatta lös materiel, vars befintlighet på grund av materielens kara k ,;ir 
(lätt att f lytta, ofta begärlig ur värde- ell er använclningssynpunkt) 
k räver bef intlighetskontrolL 

När elen fast:1 materi elen utgår ur uppbörderna före ligger för den 
åte rstående lösa materielen icke samma krav som f n på uppbön 13-

män med specificerad teknisk kompetens . Om materielen är ldass1• i
ceracl och kodifierad och därigenom kan identifieras och om u tru t
ningslistor angivande fa rtygets materieltilldelning f in nas uppgj orda 
kunna de specifi ka uppbördsfunktion erna förvaring, fö rrådsvå rd <,ch 
redovisning uppdras åt per sonal, som saknar teknisk utbildning på 
materielens konstrukti on och användning men väl har utbi l clnin ~ i 
förråds - och materielhanteringstjänst. 

Flertalet uppbördsmän inom vapen- och skeppstekniska förv alt
n ingarna böra få sina arbetsuppgifter fö rskjutna mot den tekniska 
sidan el v s underhåll och reparation och i möjlig mån befrias från 
administrativt a rbete. För exempelvis uppbördsmaskinist och upp
bördselektriker synes den egentliga uppbördsmannat j än sten ha varit 
t ill förfång för de tekniska uppgifterna. 
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Genom ti llkomsten av personalkategorien mariningenjörer (L) sy· 
es kombinationen uppbördsman/detaljchef, som gällt för vissa upp-· 

~ördsmän icke hingre lämplig. 

Inom intendenturförvaltningen kan förekomma maximalt s ju upp-
.. -der kännetecknade av stör re eller mindre fö rrådsrörelser med re-

boJ ' · .. d C l l uelbunclen tillkomst och avgång av matene l. Den han'! e ~ onun_c na 
lagerbokföringen m 111 är på större fartyg U.PPodela:l pa t lera betatt-

. shavare . Något forsok att koncentrera forradsha llnmgens led n mg 11111g · · r el ·.. l d · och redovisningsfunktioner på sätt skett v1d rat10na 1sera e ±onan ·_ 1 
land, ha r icke gjorts. 

Materielens förrådsuppläggning och stuv ning ombord måste ske 
med hänsyn till dess natur, utlämningsfrekvens , lokalernas lämplig
het i olika avseenden m m. 

U nelersökningen påvisade att materielens uppdelning på ett stort 
antal uppbörder i anslutning till förva ltningsgrenar icke gynnar ett 
rat ionel lt utnyttjande av lokaliteterna ombord och anförde att en 
effektiv förråe1st j ii n st ombord åstadkommes häst och säkrast om för
råelsfunktionen renodlas, varvid förrådshå llningens ledning måste 
cent ra liseras och uppbördsmannaskapet kon centreras. 

U nelersökningen konstaterade att f n ingen samordning f inns av 
fartygens försörjn ing med förnödenheter av olika slag. Varje upp
börelsman bestiiil er för sig. Detta orsakar dubbelbestäl lning, dubbel
lagring, clubbeltransporter och andra former av dubbelarhct~. Under 
krig kan en sådan uppdelning av bestä lln ingsverksamh eten 1cke ttll
låtas. Uppbördsmännen komm er då inte att få möj lighet att som nu 
göra personliga besök i förråel en för att välja ut materi el. 

En samordn ad beställning av förnödenhete r fö r fa rtyget som enhet 
måste eftersträvas . Därmed kan utlämning från förråd, lastning, trans
porter, ombordtagning samt distribut ion och stuvning i fartyget lättare 
samordnas . 

Materielens klassif icering och kod ifiering samt tillkomsten av ut
rustningslistor gör att beställningsv erksamheten kan uppdras åt admi
nistrativ personal, g ivetvis i samråd med teknikerna. 

En samordnad beställningsverksamhet blir effektivast, om elen 
kombineras med central förrådsrörelse även innefattande ansvar för 
mottagning och distribution ombord liksom för emballering och av
sändning av materiel från fartyget. 
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F rån landförrådss idan iir det betydelsefull t att inte ha för må1,ga 
befattningshavare ombord att korrespondera med. 

Om funktionella förråd införas i l;cmd, ä r det också naturligt, <tlt 

man till ämpar samma princip ombord. 

A v ovan anförda s k ~il föreslog ma terie l registerkommitten in fö r<~ n 
d~t av en materielredogö rare för all ammunition och en för övriga f

1
ir

nodenheter samt att uppbördsmänn en som sådana skulle utgå u r ' Jr
ganisationen. 

Utlämning av förnödenheter ombord tänktes ske enligt fö lj an de : 

l. Inventarier utlämna s som lån (perm anenta, tillfälliga och per 
sonliga) . 

2. Förbrukn ingsartikl a 1· utlämnas i mån av behov. 

Kommitten föreslog, att förva ltningsorganisationen ombord sln• lle 
bestämmas i sina huvuddrag innan a rbetet med utrustningslistc~y
stem och redovisningsfö resk ri f ter påbörj ades samt att försök skulle 
göras innan organi sationen slu tligt fasts tiilldes . 

Förslaget remitterades in om m;:n- inl edningen san 1t till che fen ii: 

kustflottan . Remissva ren v oro i sto rt sett positiva, dock att man ];c 

tonade nödvändigheten a tt gå f ram i etapper , ev materi elområdes \'is 
Tvekan anfördes om möj ligheten att införa en enda materielredo
görare för ammunition. Samtliga remi ss instanservoroeniga om b mp
hgheten att samordn a fartygets best~i llni ngsverksamhet . Det bet na

des särsk ilt att första steget måste bli intensifiering av materi elens 
klassificering och kodi f iering samt ularbetandet a v 'utrustn imxsli sl·) r. 

Beslu t i frågan har icke fa ttats men de erhå ll na synpunkt;rna ha 
utnyttjats vid utarbeta nd et av prin ciperna för utrustningsl-islcs'vstc/Jicl. 
för vi lka redogöres senare i föredragningen. -

Marinförvaltningens förråds- och materielregisterkommi.tte 
(FMRK). 

A llmänt. 

Inom marinförvaltningens förrådsbered ning beh anellades frågan om 
marinens fö rrådsorganisation . Förrådsberedningen följ de också det 

vid Göteborgs örlogsvarv den 1.5.1959 påbörjade praktiska försöket 
med ett funktione llt förråd: Allmänna varvsförrådet 
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Då förrådsberedningens arbetsresultat utgjorde priminnatcrialet för 

aterielregisterkommittens arbete befanns det lämpligt att sammanslå 
7essa båda arbe tsgrupper ti ll en, benimmcl marinförvaltn ingens för
~-åds- och materielregisterkommitte. Detta gjordes i december 1959. 

Kommitten fick i uppdrag att leda försök, att föreslå förrådsorga

nisa tion, att fö lj a införandet av materielens klassificering och kodi 

fi ering, att undersöka hur utarbetandet av utrustn ingslistor bord e orga
ni seras samt att i övrigt skapa underl ag för utarbetand et av redovis

ningsföreskrifter. 

Klassifi cering, kodifiering och katalogisering: 

De olika arbetsgrupper, som i marinledningen sysslat med för råds

tjänsten , hade gång efter annan konstaterat att ett in arbetat beteck
ningssystem iir nödvändigt om för ri\dstjänsten skall kunna rati ona

liseras . 
Grunden för ett beteckningssystem är förefintligheten av data, ge 

nom vilka en viss ar tikel kan särsk il ja' från alla andra artiklar . A r 
tikeln bindes seelan till dess data genom en entydi g beteckning enligt 

något kl assificerings- och kodifieringssystem samt en beskrivan de be 
nämning. 

Klass ificering innebär en indelning av förnödenbeter i grupper, 
i rege l så att likarlade artiklar fö rs tillsammans. Vidare indelning sker 

i unclergrupper, som ytterligare ku nna unclerindelas . Varje huvud 
grupp, un derg ru pp. delgrupp o s v ges en beteckning, i regel siffror. 

J\xern pel: 

Beteclming 

6 
63 
630 
6303 
6303-001 

Benämning 

Verktyg 
Skärande verktyg 
Saxar 
P lå tsaxar 
Plåtsax (detaljdata anges i 
katalog t ex rakklippancle, 
längel 250 mm, Fabr ex JHK 585) 

Försvaret har seelan ett antal å r ett gemensamt beteckningssystem, 
den s k M -koden . 
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M-koden har 10 huvudgrupper, underindelade i fyra led, vilket ger 
fyrsiffrig klassbeteckning. Ytterligare bestämningar göres med ett 

typnummer om sex siff ror. Det kan va ra systematiskt uppbyggt e11er 

ett rent löpnummer. 

NI-num·mer 

MXXXX YYYYYY 

M-kodnummer Typnumm er 

M -nummer är avsett att ges åt orgr~nisationsbestämmande materi el 

men även å t apparater, instrument verktyg, maskin er o dyl sam t. ttt 
a llm änbruksva ror och standarddetalj er. 

Numm ersättningen förbindes med standardi se ring och typmi n ~1-.: 

ning och ve rkstäl les av försva rets kl ass if ikationscentral i sam arhd e 

med sä rskilda arbetsgrupper för olika materielslag samt fö rsvan ·ls 
standa rdi seringsdclegati on. Dett: OL och det stora antalet artikla r, scnrr 

skall behandlas gör a tt nummcrs;itt.nin g-ar tar avsevä rd tid. 
Man har därför funni t. det nödvändigt att välj a andra metoder dels 

för vissa förnödenheter som äro f irmabundna, dels för andra a rti kL.r. 
som måste kod ifi eras snabbt. 

För s istnämnda ända mål har in om marinen införts s k s -num mer. 

som är uppbyggt på M -kodnummer men har ett p rovisor iskt lyp
nun1mer : 

s-nu mmer 

sxxxx zzzzzz 
M-kodnummer P rovisor iskt typnummer 

S-nu m mer åsättes i marinförvaltningen (normali ebyrån ) . A v sikten 
är att seel ermera kontinuerligt översätta s -nummer till M -nUl11111 Lt'. 
s-num ret är således ett provisorium. 

För firmabundn a artiklar finns i r egel ett konstruktionsnummcr, 
r itningsnummer ell er annat tillverkningsnummer, som kan användas 

som identitetsbeteckning. O fta iiro emellertid dessa s k ursprungsbe· 

teckningar icke entydiga och dessutom äro de ofta långa och bestå 

av såväl bokstäver som siffror, vilket gör dem mindre lämpliga eller 

omöjliga ur maskinell databehandlingssynpunkt. 
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Andock kan ursprungsbeteckningen inte undvaras. Vid direktkon

takt mellan brukare och tillverkare (försälj are ) är det ofta nödvändigt 
att känna den. För att göra elen tydligare fö rser man el en med ett 
firmaprefix. För försvaret har därför utarbeta ts en gemensam firm:l -
l;:od, F-koden, innehållande elylika p refix, minnesbeteckningar om 

högst fem bokstä v er . 

Exempel på F -kodbeteckning 

F -hodb etec !min g 

AAAAA 
Firmabetecknin g 

(firm aprefix) 

XYZ 
Ursp rungsbeteckn in g 

s -nummer eller F-kodbeteckning komm er t ill en börj an a tt ges a ll 

marin materi el, som inte kan erh å ll a l\1-nummer. 
Eftersom F -kodbeteckningar inte kan anv ~incbs i datamaskiner , 

avses de översättas ti ll s k F-nummer, i vi lket bokstavspref ixet för 
firman ersätts av en sifferkoclbeleckn ing och ursprungsbeteckningen 

som regel med ett löpnummer . 

Exempel: 

F-n u mmcY 

FXXXX 
Firmakodnummer 

(F-kodn ummer) 

YYYYYY 
Löpnummer 

F-numret komm er att åsättas centralt enligt huvuclförvaltningsprin 
cipen. 

För klassificering och kodifi ering kommer således sammanfatt

ningsvis fö lj ande att användas vidmarinen: 

l) Beteckn-ingar: 

a) .. M -nummer 

b) F -kodbet-edmingar (avses senare centralt översättas till F

nummer ) 
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c) S-nummer (avses senare centralt översättas till M -m1m n ': r ) 

2) R eda n införda bcniimnin:;ar. 

I förr ådsverksamheten kommer a ' t utnyt tjas en beteckning "·' lllt 
en kollektiv benämning (max l 5 tecken) . D en fu ll ständiga bcnii 111_ 

n ingen - in dividualhenämningen - skall återfinn<lS i kataloger o dy] 
men ej i bestiillningar, lagerkort m m. 

Insamling av data, d v s id entifieringsunderlaget, avses ske gc1 ~ 0rn 
att sakorgan på oli ka niv?1e r ify ll a typregisterkort eller för en kh re 
ma ter iel, typfö r teckn ing. 

Särskilda rutiner ha uta rbetats för datainsamling vid anskaffn;ng 
av ny materiel. 

De f ramtagna beteckningarna och benämningarna avses di stn ll u
eras i form av materielregister , typlistor , typkataloger , reservcleb li:;. 
tor, kortregister m m , vilka publika ti oner bli de prriktiska verktygen 
vid systemets utnyttj ande i materieltj änsten . 

Fömöclen heterna avses därvid upptJ.gas enligt en sä rskild ma te1 .d
gruppindelning uppgjord bl a med hänsyn till att materielen ur .m
svarssynpunkt 'är uppdelad på olika förvaltningsg ren;n, vilka i ~ in 
Lur äro uncle rindelade. 

En arbetsplan för kl ass ificerings- och kodi fieringsarbetet har f;;sL
ställts a v marinförvaltningen i janua ri 1961. A1·betet måste genom
föras i etapper. S iu trnålet skall vara att: samtliga instanse r inom ma
te ri eltj ~in sten --- kon st ruerande och anskaffande m yndigheter , för ;Id 
och brukare --- ta la samma sp rålc 

U trust n:iu y:;!isf a. 

E n särskilcl a rbetsgrupp inum FM l~ K har haft till uppgif t att il 

reda h ågan om hur uta l'l)Ctanclet och fastställ ancl et av utrustni ngs
lista ( u-Ida) borde organi seras. Gruppen har i januari 1961 avg iv it 
.sm rappo rt, vari föreslås att utrustn ingsli s ta ska ll u tgö ras av 

u t rustningskor t ( hu vudhandling), 

sats kort, 

tillbehörskort, 

tilläggskort (endast fö r landgrupperade förband) och kvittens· 
kort. 

.Samtliga kort skola göras i format liggande A 4 samt i vitt papper. 
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Fö rslaget innefa ttar fo rmulä r och beteckningar för cle o~ika kort:n . 
Förteckningar över gäll and e u-kort avse~ utsand2.s en gang pe~ ar. 

V -lista bör uppgaras och faststallas for va q e mabenhet ell e1 del 
därav enligt marinstabens bestämmande från fall t ill fa ll. Detta mnc
b .. r att utrustningskort med tillhö rande sats- och tillbehörskort u pp
r:ttas för varje detalj ombord utom i f råga om fö rbrukni ngsa rtd;:]ar 

0111 upptas på ett gemensamt kort . 
5 

För KA fa rtyg och marinens lan dgrupperade förb and upprit ttas 
dylika kort jämte ti ll äggskort upp~agande lokalt betingad u~rust~i~-g 
för persona lkloss eller for fl era sa dana sammanslagna t dl en sto t t e 

J;: loss . 

För flo tta ns fartyg u]Jpdelas u-listan på tre delar enligt följ ande: 

Del I 

Del J1 

Del nr 

utrustningskort upptag:111de ti llbehör till och speciella re
servdela r för i anläggningsregister upptagen fast materi el 
Till u-korten fogas sats- och ti llbehö rskort 

utrustni ngskort upptagande inventar ieartiklar i övrigt (hu
vudsakligen lösa, bä rbara inventa riea rtikla r ) . U -korten kom
pletteras med sa ts- och tili !Jchörskort. 

utrustningskort upptagande förbrukn ingsartikla r. Till u
korten foo-as ev satskort Denna del skall inte uppgöras för 
va r j e d et~ j ombord utan skall vara gemensam för hela far
tyget. Om ett materielslag är avsett för viss deta lj eller vissa 
apparater anges detta i u-kortens anteckningsko lumn. 

För KA fartyg samt marinens landgrupperade fö rband användes 
icke uppdelad u-li sta. 

På u-korten i del [ förtec knas ma terielen i den ordning anläggnin g-at· 
och apparate r upptagits i anl~iggningsregistret. 

P å u-korten i del li och del rJ I förtecknas ma teri elen i boksta vs-
ordning inom resp rnaterielunde rgrupp . 

På u-korten för KA fartyg och marinens landgrupperade fö rband 
förtecknas materielen i bokstavsordning inom resp materielundergrupp. 

På u-korten förtecknas mater ielen på sådant sätt, att inget kort 
Upptager materiel för m er än en detalj ( u-korten i del IT.I ovan un-
dantagna ) eller personalkloss ( motsv). . 

Då varje detalj omlJord och varje personalkloss (motsv) 1 land er-
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håller materielen förtecknad på egna u-kort (undantag förbruknings

materi el ombord ) kan dessa användas för att förenk la di stribu tionen 

av materielen inom var j e detalj (kloss). 

För att unelerlätta distributionen ytterligare kan materielen ii· en 

tänkas bli förpackad vid förråd i land efter u-korten. Som redO\ is

ningshandling mellan förråd i land och materi elredogörare omb, rd 

resp v id fö rband i land skall användas " sammanställning eller m.,]). 

reversal" . Handlingen utgör en uppställning och summering ar tikc1vis 

av all materi el på mabenhetens u-kort och kan framstä ll as med h j'llp 

av hålkortsmaskiner. 

Mabreversa let bör förses med försi'tUsb lacl med plats fö r kvi tt (' ns 

111m. 
M ed hj älp av hålkortsmask iner kan man också centralt fram still a 

en " li sta Över ut ru stningsbehoven" för mabmyndighetens samtlt4a 

mabenheter samt en "marinlista" för marinens sammanlagda utn.~ t

ni ngsbehov. 
I mobreversalet, listan över ut rustningsbehoven och marinli stan fii r

tecknas materi elen i bokstavso rdning inom resp materielundergTU J' P· 

'Mate rielen, som på mabreversalet kvi tterats av fartygets (föril;t n

dets) materielredogörare f rån u tlämnade förråd, skall sedan utbm1 ;ts 

t i Il cl etal j chef 1·esp annan befattningsha v;:n·e, som mottager d ensa m ma 

vid personalkl oss. 

Som kvi ttensh anclling i detta led bö1 k vittenskor tet komma t ill ;· n

vändning. 
Den särskilda a rbetsgrupp, som un eler 1960 undersökt marin k cl

ningens, utom marin fö r valtningen, organi sation har i sitt uneler okto

ber 1960 avgivna förslag upptagit en materi elavdelning i marinstal•e•1 

innefattande bl a en utru stn ingsdetalj fö r handläggning av frå;.'o r 

rörand e krav på förband ens utrustning samt för utarbetande av ut

ru stningsli sto r för fö rbanden. 

FMRK arbetsgrupp fö r u-li stor till styrker ett sådant organ, benän .nt 

utrustningsavdelning (MS/U tr ), som bör vara samordnande och saw

manhållancle i frågo r rörande utrustn ingslista i allmänhet. MS/L tr 

leder arbetet med uppgörandet av u-li stor. U -kort uta rbetas av: 

l. ;MS/Utr för marinens landgrupperade förband . 

2 . MF sakbyråer för fartyg (speciell t teknisk materiel) . 

3. Regionala/ lokala myndigheter för särskilt uppsatta förband. 
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Inom vilken av dessa myndigheter <• rbetet bör utföras, få r bestäm

mas från fall till fa ll med hänsyn tagen ti ll var elen mest sakkunniga 

personalen finns att ti llgå. Sats- och till behörskort utarbetas av MF 

och annan central myndighet. 

JV[S/Utr ful lgör sina åligganden i samrådmed l\IIF och berörda in

spektörer. 
Tilläggskort till landgrupperade fö rband utarbetas av vederbörande 

regionala (lokala ) myndigheter efter direktiv från MS/Utr . 

CM faststä ller de färdiga utrustningsli storna. 

Ändringar i u tru stningsli sto r uta rbetas och faststä ll as i samma ord

ning som ovan. 
Förslag till änd ringar inges till lVlS/ Utr. 

Försl ag:et, som är att betrakta som ett prin cipprogram , kommer 

efter retmssbehandling inom marin fö rvaltningen, att läggas ti ll grund 

fö r utarbetande av föreskrifter för upprättande, förande och utnytt

jande av utrustningslistor. 

Förrådsförsök et vid öVG. 

Det i ledamoten Bachb-s årsberätt else omnämnda försöket med 

funktionell förrådsorganisation vid Göteborgs örlogsvarv påbörjades 

den 1.5.1959. 

Arbetet koncentrerades till en bör j an på att 

centralisera lage rbokföringen, 

genomgå materielen samt in fö rska ffa klass ifi cerings- och 

koclifieringsunderlag. 

En avsevärd utrensning av oku rant mate riel har kunnat o·enom fö ras . 

. Kodi f ieringsa rbetet har i stor t sett genomförts för den benkla mate

neJen. Det har v isat sig svårare att införskaffa identifieringsund erlag 

for den mer komplicerade ma terielen, då någ ra cl etalj eracle anvisninga"l 

och krav på data inte kunnat ställ as till fö rfogande. Betyclelsefu ll:t 

erfarenheter om dessa arbetsuppgifte r har emeller tid vunnits. 

s Brukarna_s b_eställningsv rksan1het har förenklats då på en och 

- ~tnma bestallnmg kan upp tas maten el, som tidigare tillhört olika för

rad ?ch kräv t beställning· efter förråds ti llhörighet 

Vtssa personalbesparingar har kunnat ske. 

Då förrådsl okalerna ä ro spridda över hela varvsområdet har för-

delarna d l r· l d · me en 1et tg e nmg och gemensam driftspersona l ej kunnat 
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utnyttjas h elt. En undersökning av möjligheterna att anordna r;tt io

nellare lokaler har igångsatts. 

Förrådsj(jrsöh vid öVS. 
Vid Stockholms örlogsvarv har en koncentration av förrådsvcrk

samheten vid fartygsav delningen påbörjats i december 1959 geno\11 
att vissa sektionsförråd sammanförts till ett fartygsmateri el förr~t <l 
innehållande maskin- , elektro-, timmermans- och skepparmaterieL t·a r
tygsmaterielförrådet är tills vidare direkt undersbllt avdelningschefen. 
Som särskilda sektionsförråd under marinsektionen kvarstår l ills 

vidare 

a) reservförrådet för motortorpedbåtar (avses successivt ti11i iir;i:; 

fartygsmater i el f ö rråclet) 

h) reservdelsförrådet för IF- och DB-motorer vid Bolin der
Munktell (kan tänkas komma Citt uppgå i m::trinens cen1rab 

förråd) och 

c) reservclelsförr:tcl et för helikoptrar (Bromrna) . 

Det nya fartygsmaterielförrådet har fått moderna lokaler i en h~tt
hall , som försetts med en inredning, vilken efter prov avses bli sta n

dard vid 1\!Iuskövarvet. 
J sam.bancl med inflyttn ing i de nya lokalerna gen01ngås materielen, 

data insamlas som kodifieringsunderlag och okurant matet·iel u tga1i a :;. 

Dc uppbördsmän som frigöras avses t v g-öra teknisk tjiinst vid r·. ·sp 
sektion och i första hand tas i anspråk för klass ificerings- och kf ,c] i

fieringsarbetet. 

Principb esiut om införande av fwnktwnclla förråd 

Förråds- och materielregisterkommitten fann att elen i sitt ark te 
både i vad avsåg förr~tdsorganisationen och redovisningstekniken 
måste fö lja en bestämd inriktning, antingen efter gi'llland e förvalt
ningsgrensindelning eller efter funktionella linj er. En kompromiss an
sågs icke kunna ge erforderlig stadga och ordning i fråga om ansvars· 
fördelning, ej heller godtagbar grund för ekonomisk förråclsclrift. 

Kommitten ansåg att de av elen tidigare förrådsberedningen sam' 
förrådsgrupp 1958 bedrivna unelersökningarna samt försöken ino rll 
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förrådstjänstområdet visat att övervägande fördelar skulle erhåll as 
om förråd stjänsten upplades funktionellt med ansvarsfördelning mel 
lan sakorgan o~h förd~ i hu~uclsak enligt för försöket vid Göteborgs 
örlogsvarv utfanlade foresknfter. 

Förrådsberedningen hade på sin tid ansett att ammunitions-, inten
dentur- och verkstadsförråd t v av olika skiil borde undantas vid bil 
elande av funktione lla förråd. 

Kommitten ansåg att denna åsikt fortfarande borde o·~i.l l a för am
munitionsförråd, bl a av s~ikerhetsskiil, men anförde a;t man i p e r
sonalbesparande syfte väl kunde tänka sig ammunitionsförrådens bok
föring och annat med förrådsdrift en sammanhängande rutinarbete 
förlagt till ett funktion ellt förråds centraliserade förrådsexpeclition . 

Ifråga om intendenturförnödenheter ansåg kommitten icke skäl 
föreligga att undanta dem från ett fun ktionellt förråd. Bildandet av 
ett för försvaret gemensamt centralt intendenturförvaltninasverk 
~kulle kunn a_ tii:tkas försvåra men inte förhindra sammanslagning av 
mtenclentudorra cl och andra förråd ti ll marina funktionella förråd 
regionalt och lokalt. 

.. Frågan om ve~kstäder av större omfattning böra h a egen förråcls
rorelse eller repbera. på funktionellt fön-åcl liksom vid Göteborgs ör
logsvarv ansågs mer komplicerad. Förrådsutredninocn föres locr på sin 
tid att dylika verkstäder skulle ha egna. förråd m:cl materiel"' avsedd 
utes!utan:i -c för verkstaclsdriften. Härigenom uppkommande dubbel
lagrmg fmge accepteras. Ä andra siclan hade senare hävdats att verk
s:acl~:Öt:r~lc:, som till stö1::tao delen äro_ omsättningsförråd, lämpa sig 
val a,t mga 1 ett enhetsforracl. Kommitten avsåg därför att närmare 
unelersöka fdgan och ansåg att verkstadsförråd diirfiir t ills vi'cla,-e 
borde unelantas från funktionella för r{\.cl. 

_K~mrnitten hetona el e siirskilt att föref intligheten a v funktionella 
forra~ sl..:ulle förenkla konstruktionen och utnyttjandet av utrust
nmg~hstan. Både vid flottan och KA i.ir vie] nuvarande oro·an isation 
fornodenhe'et-11a fo·· ·el l l · '0 f .. - _ o el .- f .. · b · 

. ' · . c . t e a c e pc1 011 a u ter orvaltnmgsarenar och 111 -

~~ vaqe förvaltningsgren uppdelad på ett flertal förrådsenheter. Om 
-~ 1 ba_ndens utrustn ingslistor skola upprättas efter materielens för-

utaclstJ l ~hörighet, vilket är önskvärt med hänsyn till möjligheten aLt 
!nyttja lis to- lo 1 1·· · · . t na som an e- oc 1 ut amnmgshandlmaar finge man för 

varl f" b "' ' r·_ : or ancl ett mycket uppsplittrat u-listeverk. Med funktionellt 
01 rad l· · 1 1·· o 1 · ,une e man c aremot pa ett oc 1 samma kort ta upp mateneJ 
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tillhörande olika förvaltningsgrenar. Antalet utrustningskort sl,uiie 
minska avsevärt. 

P å förråds- och materielregisterkommittens förslag beslöt så ma
rinförvaltningen att marinens fö rrådsorganisation i land i princip ~ka ll 
ordnas funktionellt, dock att un dantag skall ske dels fö r ammuni
t ionsförråd, dels - ti ll s vidare i avvaktan på resultatet av marin ' ö;. 
vallningens undersökning i frågan - för verkstadsförråd. 

V icl föredragningen defin ierades därvid funktionell fö rråds<> ga
ni sati on såsom en organi sati on, vilken omfattar olika slags mat rict 
och material oberoende av dess fö rvaltningstillhörighet och där r
rå cl sfunktionen är det pr im ära uneler det sakkunskap beträffande na
teri elens tekni ska konstruktion och underh åll icke kräves a v för ra le t~ 
personal utan företrädes av vederbörliga sakorgan . 

Förrådsdelegatio1nen. 

I sin berättelse för å r 1957 redogj orde statsrevisorerna för 'ör
råclsv erksamheten vid de olika försvarsgrenarna och påtalade därvid 
vissa mindre tillfredsställand e förhållanden, som enligt deras mening 
påkallade en Översyn av verksamheten. Dessa angavs vara avsev; rcla 
skilj aktigheter i själva förrådsorgani sationen, förrådslokalernas b ·ist
fällighet, förekomsten av inkurant materiel, o lika bok fö rings- och 
redovisningssystem m m . 

R evisorerna föreslog dä rvid bl a imättandet a v ett gemensamt ccn
tralot·gan med auktoritativ ställning för frågor sammanh ängande med 
förrådshållningen med huvuduppgift att tillse att förrådsverksamheten 
inom fö rsvaret ordnas efter, så långt möjligt, enhetliga och ratiot1c ll a 
pnnctper. 

F lertalet remissinstanser synas ha motsatt sig inrättandet a\ ett 
sådant centralorgan . 

Såväl Chefen för marinen som marin förvaltningen anfö rde enw llcr
tid att en samarbetsdelegation i fö rrads frågo r unele r försv arets iör· 
vallningselirektion av samma slag som redan föref intliga delegati,n1er 
kunde vara till gagn för utvecklingen av förråclsverksamh eten . 

I mars 1960 beslöt förvaltningselirektionen att ti llsätta en förråds· 
delegation. Dess arbetsområde skulle omfatta förråclsorganisation , fö r· 
rådsreclovisning, ekonomiska frågor, fönåds lokaler samt distributions· 
och personalfrågor. 
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Marin fö r valln ingen f ick två representanter i delegationen, en från 
. tenclenturavde ln ingen och en från verkstadsbyrån. 
111 

Delegationen ha r börjat sin verksamhet med kartl äggning av för
·ådst jänsten vid de ol ika fö rsvarsgrenarn a samt uppdragning av prin-
1 iplinj er för utveckling av förrådsverksam heten så, att onödigt dub
~e!arbete och överlappning mellan de olika försvarsgrenarna för

hindras. 
Inom delegationen finnes en arbetsgru pp för ammunitionsredov is-

ningsfrågor och en för ut formning och fö renhetligande av utru st
ningslistor och materielgrupp indelning . 

1959 års besparingsutredning för försvaret. 

Denna utredning uppmärksammade i sitt i juli 1960 avgivna be
tänkande marinförvaltningens undersökningar och fö rsök med fun k
tionell förrådsorganisation och ansåg dessa innebära en från prakti sk 
och ekonomi sk synpunkt riktig utveckling. Utredningen ansåg därfö r 
att beslut borde fa ttas om ett genom förande av denna organisation 
inom marinen. Utredningen ansåg också att en funktionell förråds
organ isati on av liknande slag borde övervägas även inom armen och 
flygvapnet. 

Vidare tog utredningen upp frågan om uppbördsmannaskapet, som 
varit och all tjämt är bestämmande för det m ilitära redovisningssys te
mets utformning. U tredningen an fö rde att uppbördsmannaansvaret 
iörhindra r en anpassning av reclov tsni ng och kontroll till de praktiska 
och ekonomi ska betingelserna och fö reslog att uppbördsmannaansvaret 
skulle ersättas med vanligt tjänsteansvar. 

I 1961 års statsverksproposition har chefen för fö rsvarsclepartemen .. 
tet anfört som sin ås ikt "att det ålderdoml iga särskilda uppbörds
mannaskapet om möjligt bör avskaffas.'' 

Besparingsutredningen kriti serade vidare värderegleringsförfaran
det inom mater ieltj änsten, vilket har stor ti ll ämpning inom marinen 
och föreslog åtgä rder för dess a v skaffande. Denn a fråga är f n fö re
tnål för en sä rskild unelersökning inom marinförvaltningens förråds
och materielregisterkommitte och debatteras även inom förrådsdel e· 
gationen. 

. Slutligen föreslog utredningen vissa förändringar av förråclsredo
'Vtsningen så att denna blir starkt förenklad. 

39 
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Integrerad da,tabehandling. 

Sedan hålkorts- och andra datamaskiner utvecklats ha r frågan on
1 

de ras användning i marinens tjänst fö r antalsredov isn ing, ekon("11J sk 
redov isning, anskaffnings- och lokali sationsplanering . krigsplanlägg. 
n ing m m ofta diskuterats. 

Jnom marinförvaltningen till sattes [tr 1958 en kommittc för Uirec]. 
ningsarbetet beträffande elyli k in tegre rad databehand ling - J f) 1 ~ ~ 

kommitten - som ledningso rgan med en und ersbilld JD"R-utredn ,ng-:; . 
g ru pp som arbetsorgan. I gruppen ingår en helt idstjänstgörande he 
fattn ingshavare. 

Huvuduppgifen är att klarlägga inom vi lka arbetsområden in t< gre
rad databehan dling kan bli aktuell tör marinförvaltn ingen resp \,kal
myndigheterna och att utarbeta rutiner fö r dessa områden. Förs , ha ;
en rutin framtagits för marinförvaltningens anskaffn in g-söver~ kter 
och ekonom iska redovisning med användand e av en inköpt hålkorts
anl ~iggning typ Cardatype IBM. 

1 detta sammanhang bör n~imn as att marinens redov isn ing av art ill e
riammunition seelan 1957 sker på hå lkort. Alla förändringar i h c;e,-
hehållningen i förråd, på fartyg , vid försva rsanstalterna m m ral·JlOr
teras till marinförvaltningens amm uni tionssektion genom ins~ind -lll cl e 

av et-t extra exemplar av varj e transaktionshandling. Från dess;- do
kument överföras uppgifterna till hålkort, varefte r man i hålkorh ma
skin tar fram li sta över behållningen. Den regionala och lokala för
råelsbokföringen har ti ll s vidare bebå ilit s, då hålkortsbokföringet be 
traktats som ett prov. Försök har dock gjo rts att vid Gotland s 1 ust
a rtilleri försva r er sä tta den manuelia bokföringen med från nn rin
förvaltningen med vissa t id smell anrum översända förråds li stor. :.., t rä
van är att göra så även för Öv riga regiona la och lokala myndigheter. 

Som en kompletterin g- ti ll el en maskinella antalsredov isn ingen J1ar 
p rovkörts en modell för anskaffningsplanering av a rtill eri amn ·uni 
tion. Näs ta steg avses bli att inarbeta ekonom isk redovi sning a\ ai11" 
munit ionsförbrukningen i rutinen. 

Valet av maskin beror på hur många av de olika fun kti o11 erna 
(redov isning, anskaffning, medelsreglering etc) som in läggas i rutinen 
J u fl er funktioner, desto mer komplicerad maskinanläggning . }\/[ed 
detta sammanhänger arbetets fö rläggning och uppdelning centralt! 
r egionalt (lokalt) . Enkel antalsredovisning kan tänkas ske lokalt. En 
mer avancerad och sammansatt rutin, som kräver elektronisk data' 
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Jäoo·ning, måste för läggas centralt för att möjliggöra maskinerna~ 
~ 11 "'"' - 1 -- l el l I -- l f ' --fektiva utnyttjance genomstorre anetsun er ag. nrattance av un l\-
~ t nella förråd vid marinen torde komma att ge tillräckligt bretc 
tl~derlag för att motivera övergång till maskinell databehandling. 
u Marin förvaltningen har i princip beslutat att dess databehandling 
kal l förLiggas ti ll f lygförval tnmgcns anl äggning i Arboga, vilken 

~nnehålle r två datamaskiner, en lBM 7070 och IBlVI 1401. 
Arbetsgruppen bar utarbetat försl ag till rutiner för överföranek 

av redovi sning av telemateriel samt drivm edel till maskinmetod. 
Andra förb eredande arbetsuppgifte r har t ex varit upprättande av 

numerisk kodbeteckning på samtliga mate ri elhanterare (förrådskocl ), 
anpassning av beteckningssystemen iör utnyttjande i datamaskiner, 
information och utbildning av personalen, blanketteknik m m . 

Förrådso rganisationen vid Gotlands kustartilleriförsvar, Hemsö 
kustartilleriförsvar och Göteborgs kustartilleriförsvar. 

I sin i oktober 1959 avgivna rapport Över organi sationsundersök
ningar vid Gotlanel s kustartilleri försvar och Gotlanels kustartillerikår 
iöreslog Statens organisationsnämnd inrättandet av fyra egentliga för 
råd för förn ödenh ete r inom marinförvaltningens förvaltningsområde. 
nämligen 

a) ett tygfö rråd för all tygmateri el och ammunition 
b) ett intendenturförråd 
c) ett fartygsmaterielförråd och 
e) ett verkstadsförråd. 

De regionala uppbörderna skulle samtidig-t utgå. 
Det föru tsattes vidare att det tekn iska unel erhållet av tygmaterielen 

skulle ombesörjas av sä rskilda se rviceorgan utan för förrådsorganisa
lionen . 

_Ett särskilt "övningsförråd" skull e clr i ftsmäss igt anslutas till tyg
forrådet 

. Uppbördsmannen fö r intendentur förrådet skull e jämväl omhänderha 
sJukvårdsmaterielförrådet utan ändring av dess ställning driftsmäs
Sigt uneler stabsläkaren. 

Förslaget innebar bl a att det i intendenturförvaltningen ingående 
illaterialförr ådet ti ll huvudsaklig del skulle övedöras till fartygs- och 
Verkstadsförvaltningen såsom ett nytt förråd: verkstadstörrådet M a-
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rinförvaltningen motsatte sig detta med hän visning till de pri• cipe ,. 
fö r funkti onell förråd shållning, som ämbetsverket efte rst r~i vad · Oc' 

prövade vid Göteborgs örlogsvarv. -- Statens o rganisat i on snj 11111~ 
vidhöll sitt förslag . Chefen för ma rinen fö res log i sit t ti ll Ku ngl If aj:: 
ing ivna organisationsfö rslag att materialtörrådet skulle få ing;'t i in. 
tendentudörrådet i avvaktan på resultatet av Göteborgsförsök l . 

Kungl Maj :ts beslut fö ljd e emell ertid Statens organisationsn itllnds 
förs lag. 

I apri l1960 avgav Statens organi sat i nnsn~imncl motsvara nde r;tl)port 
fö r Hemsö kustartill eriförsvar och Härnösands kustartill eri kår Fiir
rådsorgcmisationen föreslogs därvid ut formad på samm a sätt son Cot
lands kustartill eri försvar . l rapporten bemötte Statens organ isa. ions
nämnd de argument marinförvaltningen betr Gotlands ku start lle ri
fö rsvar anfört mot borttagandet av mate rialförrådet från intench ltu; 

förvaltningen och införandet a v ett s~irskilt verkstads förråd. N än n den 
fa nn i och för sig sannolikt att en funktionell förrådsorganic tlio11 

kunde komma att innebära vi ssa fö rdelar men ansåg sig lik vä' ink 
kunna avvakta resultatet av marin förvaltningens försöksverk s, 11 het 
utan följde även för H emsö ku startilieriförsvar den vid ticliga .. or 

ganisation sförslag intagna ståndpunklen att som ett led i rati o1 dise
ring av förrådsverksamheten söka i görlig mån sammanföra tlenn:l 
t ill så få enh eter som möjligt inom varje förva ltningsgren men l)cJ.,:s;l 
att på fö rval tningsgrenscheferna lägga ansvaret för all verks;· nhe'' 
inom förvaltningsgrenen. Nämnden sade sig också ha då liga er1 tren
heter a v varu lagTing för verkstad sdrift utanför verkstadsorgan t 1tio
nen och ansåg att i vart fall särskilda materielupplag i ell er .nvid 
verkstaelen erfordrades . Slutligen ansåg nämnden att dess försla ;. ic k,: 
hindrade ett framtida genomförande a v funktionell förr ådsorg; nisa
tion vid kustartill eriförsvaren. 

Då chefen för marinen hösten 1960 avgav sitt und erdåni ga n·gC~ 
nisationsförslag förelåg det ovan r elaterade prin cipbes lutet i n trin
förvaltningen om införande av funktionell a förråd, vilket Cheft 1 för 
marinen omnämnde i sin skrivelse. Likaså an förd e Chefen för m;1 rinen 
bl a att marinförvaltningen i olikhet med Statens organisationsnamnd 
icke kunde bekänna sig till en förvaltningsgrensvis integrerad materiel
förvaltning, vilken åskådning icke vore förenlig med strävandena att 
sammanföra likartade verksamheter till funktionell t arbetande organ
Chefen för marinen föreslog i anslutning till marinförvaltningens 
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J t a tt materia liönåclet skull e kva rstå inom intencl enturfö r-- ·npun ' ·er . .. . .. . 
~a l tningen. K ungl MaJ :ts beslut fore ll g-ger <~nnu tckc. _. . .· _ 

I oktober 1960 avgav Statens o-.·gamsatJOnsnamn~- Olgamsatloon,
. ort i ör Göteborgs och Bohu s samt H a ll anel s iorsvarsomraclen 

1 ~~~e Göieborgs kusta rtilleriförsva r. lhri omnämndes att S ta·
Ja s oro·ani sationsnämnd blivit informerad om marinförvaltningens 
tei~ncipl;es l ut ang in fö rande av funkti onell a förråd. Nämnelens för
pila. till förrådsorgan isa tion fö ljde p;-in cipen för Gotlanels kustartill e
' i~~rsv ar och H emsö kustartill eri försva r med ett viktigt undantag, 
1 

.. 11liaen att det hefi ntli<! a materialförrådet hänföreles till intenclen-
n~ "' ~ . 
turförrådet och a lt inget sär skil t ve;·kstaclsförråd skull e tJllkomma. 
Det samm:mförancle av för råelen förvaltn ingsgrensvis som föreslogs 
borde, an fö rde Statens organisat ion sn ~imnd , ses såsom ett led u t
vecklingen mot en helt genom fö rd , funktionell fö rrådshållning 1 av
vaktan på ytter ligare utredningar i marinför va ltningen. 

Förrådsorganisationen vid flottans regionala förvaltningar. 

1953 års varvsutred ning ansåg sig med hänsyn till det då på
gående arbetet in om marinledningens förrådsutredn ing icke böra ingå 
på förrådso rgan isationen utan anförde endast att ett sammanförande 
av förråelen till s~i r sblcla fönåclsscktioner inom resp avdelninga r ell er 
eventuell t t ill en för hela örlogsva r vet gemensam förrådsavdel ning 
syntes böra överviigas samt att i elen organisation av varven, som ut
redningen föreslagit. en dylik äl1flring, om den befunnes lämplig, lätt 
kunde inpassas . 

Våren 1960 hade marinledningen att avge utl åtande Över en inom 
försvarsdepa rtemetentet u tarbel ad promemoria angående örlogsvar
vens organi sCt ti on. J promemorian anfö1 des bl a att de erfarenheter som 
vunnits under pågående und ersökningCtr rörande förrådstjänstens ord
nande förutsattes bli beaktad e vid upprättande av förslag till ny led 
ningsorgan i sa tion. 
. Marinled ningens yt trand e kom att omfatta fö rslag till organisation 
Icke bara av varvsförvaltningen u tan av flottans regionala förvaltning 
1 hela dess vide!. Med beaktande dels a v det i maj 1960 fattade prin
c~pbeslute t ang införande av funktionella förråd , dels besparingsutred-
11111gens rekomm endationer upptogs inom elen föres lagna "örlogsvarvs
förvaltningen" vid resp marinkommando ett funktionellt förråcl. 

I utlåtandet anfördes att förrådsverksamhetens anknytning till un-
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derhållstjänsten i krig gjorde att elen borde anförtros en mili tii r Per. 
sonalgTupp bl a för att på så vis kunna utbi lda för unclerhåll st j, nste1 
erforderlig personal. V idare borde en funktione ll förråclsrörel s1' Var

1 

ansluten till en förvaltningsmyndighet med regionala leclnin!-.SUpp<l 
gifter. 

Marinledningen hade övervägt att alternativt förlägga det fun ktionel. 
la förrådet till örlogsförvaltningens in tenelentura v delning (j f r Göt1,_ 

borgsförsöket ) eller att föreslå inrättandet av en särskild för rt: dsav 
delning och stannat för det sis tnämncia alternativet, men för utsa tte att 
detta kunde tas till omprövning i samband med organisationens ge
nomförande. 

I elen s k varvspropositionen 1960 (prop 184/60) tog cleparte1 lents 
chefen icke direkt ställning ti ll förrådsorganisationen men anförde att 
erfarenheterna av marinförvaltningens försöksverksamhet på fö.råcls
tjänstområdet borde beaktas vid cletaljmganisationens utfmmanil e. 

Chefen för marinen har seelermera av Kungl Maj :t fått i uppdra" 
att inge förslag till detaljorganisationer av elen regionala förv al tJ ·i nge~ 
vid Marinkommando Ost för örlogsvarvet och vid JV[arinkomn 1ando 
Syd för förvaltningen i dess helhet. 

Detta arbete pågår f n , varför man kan förvänta att marinl edning 
ens seelan åtta år bed rivna undersökningar på förrådstjänstområdc! 
inom nära framtid kommer att ges konkret uttryck i en faststä lld or· 
ganisation i vad avser flottan. 

varfö r bygger Västtyskland 

6000-tons jagare? 
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Av löjtnant SöREN SERVATIUS 

Den väs ttyska flottan har sedan sitt "födelseår" 1956 genomgått en 
. flera avseenelen märklig utveckling. Sällan har en så omfattanek 
l . l o o J . l 
'ömili tär organisa tion uppbyggts och vunmt stac ga pa sa wrt ttc. 

Sj , [ h " p o o o 1 11 1 Målet, som sattes v1c starten, var og t : . a atta ar s m . e s 'apas en 
flotta bestående av 12 jagare, 40 molortorpeclbåta1·, 12 ubåtar, 6 fre-

gatter samt _talr ika_ mindre enhete;-· " , . . .. _ _ . . 
Genom kop av alclre fregatter tran Storbn tanm en och fmhyrmng 

av jagare från USA kunde utb ilcinmg av personal igångsittas på ett 
tidigt stadium, och redan på våren 1957 ställdes de första tyska flott
förbanden till N A TO :s förfogande. 

De, som har ansvaret för elen marina återuppbyggnaden, har ställts 
inför stora problem. Som på de flesta andra områden fick man h ii r 
starta från nol l. - Detta kan i och för sig vara fö rdelaktigt för en 
organisationsplanerare, men det er bjuder väl sto ra svårigheter, nir 
det gäller <ttt bygga upp en krig~makt. - Man hade varken organisa
tion, baser eller fartyg , unelantagandes ett fåtal mindre bevaknings
båtar. P ersonal av alla katego ri er fick utbildas från början. Misstänk
samheten var på många håll stor mot en tysk återupprustning. Ti ll 
detta kom så de av Västeuropeiska union en1 ) stipulerade begräns
ningarna, innefattande bl a att tonnaget maximerades till 3000 ton 
för övervattens fa rtyg och 350 ton fö1· ubåtar samt att inga avstånds 
verkande minor fick användas . 

Uppbygg andet av elen västtyska flo t lan har hittills fortgått med stor 
energi och målmedvetenhet, och det uppgjorda programmet har t ill 
största delen följ t s. Det väckte därför naturligt nog förvåning på 
tnånga håll, när det i början av innevzcrancle år meclclelacles, att vidare 
iagarbyggen, utöver de fyra fartyg , som elittills sjösatts, hade upp .. 
skjutits t i ll ~ vidare. Givetvis uppkom antaganelen att 3000-tons jagare 
skulle vara för stora för aktuella farvattnen i Östersjön och Nord-

1) Västeurop.eiska unionen är den organisation som bildats inom NATO för 
att bl. a. möjliggöra en kontrollerad västtysk upprustning. Medlemmar är Stor
britannien, Frankrike, Västtyskland, ItoJicn och BeNeLux-länderna. 
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sjön, och att man därför ämnade koncentrera sig på att bygga mtnclre 
enh eter. Efter någon tid v isade det sig emell ertid at t anledn ing-l 1 Va ;· 

elen motsatta. I börj an av maj sammanträdde i Bonn VästeurOJ>l' tska 
unionens mini stermöte och här bifölls en begäran fdtn förhu n lsre
publiken att få öka maximitonnaget för övervattensfartyg till 600() ton 

Uneler de fem å r, som återuppbyggnaden av elen tyska ma ·inen 
hittill s har pågått, har utvecklingen sålunda medfört, att den viist
tyska ledningen ansett sig behöv a utöka Övervattensfartygens tOl lll ag~ 
till det dubbla mot vad tidigare ansetts nödvändigt. Det fört j·inar 
kanske nämnas, att när 3000-tons gräc1sen fastställdes, ansåg tysh rna 
själva, liksom sina NATO-alli erade, att fartyg av denna storlek var 
t illräckliga för att lösa de uppgifter, som skulle komma att åv i':t c]~ 
tyska sjöstridskra fte rna i ATO-försvaret. Dessa uppgifter, sa so111 
de off iciellt angivits, ar 

att avvärja anfall över farvattnen utanför förbunclsrepu hlikens 
kuster, 

att i händelse av krig och krigsfara trygga transportern a över Ld vet 
av livsmedel och rå varor, 

att upprätthålla de allierade fl ottornas förbindelse r mecl fö rbunds
republiken, 

att medverka vid Lrygganclet av de viktigaste ti llfartslederna till 
Östers jön. 

Då det inte finns någon anledning förmoda, att dessa uppgifte · nu 
har ändrats, är det således uppenbart, att man anser det nöclviiw ligt 
med fartyg av upp till GOOO tons sto rl ek för att utföra de relttivt 
"kustnära" operationer, som det här ändå är fråga om. 

Den främsta anledningen till elen nu beslutade tonnageökn i11 gen 
torde med s~ikerhe t vara utvecklingen på det vapentekn iska omr;i dct. 
De moderna vapensystemen för bekämpning av luft-, yt- och undervat
tensmål är skrymmande och av ansenli g vikt. Det gå r föl jaktligen inte 
i dag att på ett fartyg av konventionell jagarstorlek pressa in all den 
materiel som behövs för att bekämpa alla slags mål. Det, som fra t,l för 
allt ökar fartygsstor leken, är robotvapnen med tillhörande sty r- och 
eldledningssystem. Här a v ses då inte närförsvarsrobotar typ Seacat. 
utan sådana med räckvideler på mer än 20 km såsom Talos, T errier, 
Seaslug. Visserligen finns bl a i USA exempel på mindre robotut
rustade fartyg (c :a 3000 ton ) , men det är här fråga om äldre, om· 
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b ,ggda fartyg, där robota rna ersalt något annat "vapen. De fa rtygs
t ~per, som från början konstruerats med tanke pa robot och .,som nu 
;örjar fiircl igställas, ä t- av storleksorclnmgen 5- 6000 ton . . Exe111p ~ l 
härpå ä r elen amerikanska Farragut-k lassen ( DLG) 1), ttll vilken 
bl a hör D cwcy, som nyligen besökt Stock holm och som på ett .cl e,pla -
ement av c :a 5000 ton medför ett 40-ta l Terrier-robotar. Den 1 lcng
~and uneler byggnad varande County- kl assen (G uided Missil e Des·· 
troyer ) har ett deplacement på cirygt 5000 ton och kommer att ut
rustas med både Seaslug- och Seacal-robotar. 

Bägge de här nämnda typerna klassificeras som synes som jagare, 
även om tonnaget måhända skulle motivera en annan benämning. Detta 
tyder emellertid på att det för liinder som USA och S torbritann !en 
ansetts vare:. elen minsta möjliga fartygsstorleken där plats kunnat be
redas för ett effekti vt fjärrobotsystem för luftm ålsbekämpning utan 
att avk all behövt gö ras på övriga fö r en jagare erforderliga vapen
system. 

Mot denna bakgrund ii r el et n a tu rLgt, at.t iiven tyskarna, om dc nu 
anser sig behöva all sidigt utrustacl t: jaga re, måste öka storleken pä 
dessa . Av elen ursprungliga nybyggnadspl anens tolv jagare återstå ,
åtta och det ~~r all tså dessa, som nu torde komma att byggas efter el e 
nya kraven. Den enda uppgi ft som stålt ~ttt få beh-;ifiancle bestyck
ningen ä r - enligt l\!Ia rinkalencler 1961 -- att de skulle utru stas med 
elen amerikanska Tarta r-roboten (lu ftfö rsvarsrobot, räckvidd c :a 20 
km, hastighet 2 Mach ) . Man kan därutöver förmoda att stort utrymme 
kommer att ges åt antiubåtsvapen av modernaste slag. 

Vartill skall Västtyskland nu använ da dessa relativt stora och med 
naturnödv~indigh et dyrbara fartyg? För el et första får man då 
komma ih åg, att föi-bunds republiken iir en av de ivrigaste föresprå
karna för en långt driven samordning av fö rsvarskrafterna inom 
NATO, och att man därför vill bidraga på effektivast möjliga s~itt t ill 
de gemensamma ansträngningarna . Bortsett h ~irif rån kan man emeller
tid förm oda, att de nya fartygen kommer att ha viktiga uppgifter at t 
fylla i det egna landet närmast om g· i vande farvatten. Av västtyska 
flottans uppgifter (se ovan) är den, att medverka v id försvaret av 
Östersjöutioppen, i flera avseenelen den intressantaste. Man kan nog 
antaga att de stora jagarna inte är avseelda att operera i dessa trångC~. 

-----
1

) DLG: Gu ided Missile Destroyer Leaåcr. 
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och grunda farvatten men de kan g i v:tviso verl-::.samt biclra~a till ~6 r
svar av området i fråga mot anfa ll fran sava! aster som vaster. h u·. 
tygen kan v idare väntas få stor användning vid skyddet av t ranspor:-

vägarna över havet. o .. .. . . . . . . 
Att storleken på en fartygs typ maste okas fot att plats fo t ny 

vapenmater iel erfordras, är ingenting nytt. Sällan har väl d:.nna tt

veckling emel lertid skett så has ti gt som med våra da~ars ' J~.ga t ·". 

Det är speciellt intressant att nu kon statera att en sa. ~1y SJofa rts

nation som Västtyskland följ er de t raditionell t sto ra SJOmaktenn i 

detta avseende. För oss kan det dessutom vara en tankeställare att 

Väst nu anser det nödvändigt med örlogsfartyg av 6000-tons storlek 

i farva tten, där även svenska f lottan har sina operationsområden . 

Sö3 

Inre vattenvägar Södermanland 

Av led amote n YNGVE ROLLOF 

~\ nnu på medelticlen st räckte sig en långsmal havsv ik ett pa r mil 

in i Söclerman!ancl utmed el en nu va rande 1\.ilaån, som nu fl yte r ca 

2'1 km utan forsa r ända från Ålberga till Nyköping. E n bit öster 

om N yköp ing f inns ruinern a av en "kastal" , Stora K ungs-Laclugår

cen, som uppfördes, troligen uneler 1100-talet, som ett lås fö r vikens 

och åns mynn;ng i ofredsticl er på samma sätt som ett annat to rn 

byggeles vid Nyköp ingsån och som sechm utvecklades t ill Nyköpings

hus. Tornet i.ir byggt i regelbundna ski f t av ohuggen sten med tre 

meter tjocka murar . 

Bild I. 

Kildn m ed ruinerna av kastalen till v änster pd bilden. Foto : Bengt Ldftman 1961. 
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Bild 2. 

Sv,jrtaJn strax o-vanför Svärta bruk. Foto: Förf 1961. 

Svärtaån, som utfaller i Östersjön öster om .\yköping i S jö- t 

f j ~irclen, var ännu under folkvandringsticlen segelbar upp till Luclg >

sjön och p;l 1700-ta let transporterades en del av de kanoner, so111 

tillverkades vid Sviirta bruk p<"t ån. 

J den s k enestaförsänkningen gick i forna ticl er en viktig (1 l

fiklecl mellan Miilaren och Ös ters jön, som begagnade el en lån .l ;1 

raden av mer el ler mindre sammanhängande insjöar mellan :Mari ·

fred och T rosa såsom Klemm ingen och Visnare n. Sundet mell; n 

Frustunas jön och Klemmingen var ännu uneler m.ecleltiden segelbart. 

Trosa var på 1300- och 1400-talen en liten fiskarstad och låg 

där T rosa sockenkyrka nu ligge r ca 4 km ost om den nuvaran(le 

staden. Genom Trosaåns uppgrundning blev fiskarstaelens öde snart 

beseglat. och unele r senare h~ilften av 1500-talet hade elen upphört 
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a tt existe ra . l drottn ing K ri stinas reg istratu r för 1623 finn s ett br·· v 
till L ars B öök m ed befallning att lilmna underrättelse om brecldt n 

och djupet a v elen st röm , som. löper från Sill en ned ti ll Trosa, em ,·
clan Drottningen och H ans Maj :t Konungen hade ett "ansiag11" 

fö re därom. ( Styffe s 53 ) . Å 1· 1832 g jordes också en unclersökn int; 
för eventuell kanaliser ing a v Tmsaån, t ill den 1.'\ ngsträckta sj ' ,11 

Si ll en, som enelast ligger 10 m över havet. Tros<~.å n ~i r nu " kan<~.l i ~··

l·acl" endast genom staelen och till utl oppet. 
Und er 1800-ta let och i börj an på 1900-talet clrömcle man om ;!' L 

fä .- trafik nyttiggöra det r ikt fö rg renade sjösystemet i Söcle rmanla nol. 
[nclast smärre kanaler skul le behöva byggas för a tt lanelskapet sk t.J

le bli farba r t tvärs igenom från norr till söder och från öster t'll 

v~is t er. Talrika kana lprojekt har också dryftats och prövats . Tran , 
porten t ill sjöss- på naturl iga ell er konstgjorda vattenväga r - v o~ r 

för över ett sekel sedan det enda alte rn at ivet till landsviigstrZt nsp< -

len, och den förstnämnda hade övertag i fråga om både snabbh et o• h 
bil ligh et, doc k med el en inskränkningen att den v;n försalt ur s1 ·l 
när vintrarnas is läggning kom. 

1\.analprojc /~t Yngarc11-Mälaren. 

I Södermanlands Kong l Hushålln ings-Säll skaps Handlingar And a 
hiiftet av år 1820 finn s en utredn ing ka llad "Något om. \ Vat ten 

drag en i Södermanland" av en anonym författa re (Tibell ?) . F i11· 

fatta ren fö res log där bl a en stads anläggande i O ppunda härad l) 

mil från Nyköping, 6 mil fr ån Esk il stuna och 8 mi l från Öreh, o 
(v ilket all t stämmer ganska väl med K atrineholm s bge som <h k 
blev stad först 1917) . Författaren skriver hl a : 

"En stads anhiggande i Oppunda hä rad, wid Yngarn s stö rsta 11 , t

tendrag, synes af en betydand e nytta fö r elen kringliggande nej c! e11 ; 

;ifwen om icke detta wattendrag skull e kunna gö ras båtfarLart". 
" D et iir eme11 er tid en erkänd sanning, att kringvandrande han (lt

werkare och hanellande ~iro lika skad lige fät· all mogen som för ~ ! ~ 

sjelfwe, el en förra får dyrt betala sina waror och de sednare fii···
stö ra sin winst på land swägarne: Landtmanncn , som är för l ån :~ t 
a flägsen från städer, måste, med fö rlu st a f många fö r honom dyr
har<~ öke- och karldagswerken, göra långa s tads resor, som ofta kos

tar mer än det lilla han har att sälja ell er köpa . Om deremot på 

passande ställ en och på måttliga a fståncl , smärre uppstäder an la
ges, där nöd ige hancltwerkare och handlande kund e nedsä tta s1g, 
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sku ll e dessa små men nyttiga sa mhilllen uppkomma a f de nu kring
wandrancl e sockenh an cltv,·erkare och kringfarande markn adshancllare , 

r·i fwa dessa en stadgael bostad och säk ra re utkomst. samt lemna 

~~rön t . att en kanal ti ll förenande av sjöarna Y ngaren och Mälaren 
utan synnerliga sv[trigheter kan anläggas". Man räknade med stora 

vinste: genom under l ~itlandet av frak terna . i.iven om man f ruktade 
konkurrensen från "de inom prov in sen siird eles ta lri ka och lä tta 

vintervägarn e". 

överstelöjtnant J. Edström up pgjo rd e på anmodan av sto ramirals

ämbetet år 1839 förs lag till en kanal med 6 fots djup mellan Y ngaren 
o·enom L ångh a lsen och Båven ti ll Mälaren med slu ssar av 6 fo ts 
" ~ 
djup , 2L~. fots bredel och 120 fots länge!. Kostnaden beräknades till 

9 1 2 . 80~- rik sela ler b<~.nko. Riksens ständer anslog sedan medel ti ll slut

giltig- unelersökning av kanalproj ektet 
Major C. A . O li vecrona uppgjorde på 1850-talet en plan pi\. kanal 

från Yngaren genom Stors jön till Mälaren vid Läggesta. Han fö lj de 
i hu vudsa k Ed ströms fö rslag men minskade slussarnas d imensioner 

ti ll 5X 20X 75 f0t och vidtog åtskilliga förenklingar för at t kost
naderna skull e nedbringas. J<ike:s ständer lämnade ett bidrag att utgå 
mecl 100.000 Rdr B :ko under loppet av vi ssa å r. "Företagets ut fö ran

dc ansågs ej vara av sådan vikt. att det kunnat framkal la något all 
männare intresse varken hos den dåvarande bnsstyrelsen e- ll e r ens hos 
länets egna in våna re" . Som intressenterna a ll tså ej heller kom över

ens om företagets utförande och således ej hell er om anskaftandet 
av de medel som erfordrades utöver statsanslaget, s~t blev arbets

planen ej gillad av K Maj :t varfö r medlen hemföll till r ikets ständer. 
De~ f inns flera andra mindre va ttendrag där vattenvägar med lätt

het bö r kunna byggas, skrev T idskrift för bygg-nadskon st och Ingen 

jörsvetenskap 3 ( 1861) s 22: 
"Om vi fö rst ta i hetraktande sjöarne Dunk ern , Mi steln och Kyrk

sjön , vi lka utfal la i sjön :-Jaten v ie! St jä rnh of, så ge 'Överstelöjtn ant 

Edströms undersökni ngar vid handen, att dessa tre sjöar ligge r näs
tan lik <~ högt. och den lill a höjdskillnad , som nu finns dem emellan , 

sku ll e komm e\ så gott som att försvinna , seelan desamma blivit sänkta 
i och för odling a v vattendränkt mark. D enna vattenväg skulle bli 

omkring 1% m il lång . En sammanhängande vattenväg mell an dessa 

sjöar och sjön Håven kan väl ej åstadkommas utan anläggning av 

en sluss i vattend raget vid Stjä rnhoL Men en sådan slussbyggnad 
torde ej på länge bli av behovet påkallad, ty vad som sjöledes kom -
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mer till Kyrksjöns södra strand kan med mindre kostnad köras till 
Stjiirnhof". 

"P~t samma sätt som två vattenvägar kunna få förbindelse n l"d 
j~irnviigen vid Stjärnh oL så lämpar sig iiven det vid Gnista fr ;;n1-

rinnande vattendraget siirdeles vill till att därpå åstadkomm a vatt ·11_ 

viigar. ty norr om Gnista ligga F rösjön och Klämmingen i jiimnhi id. 
var:genom mell an K lämmingens nordligaste iinda och Gn ista h u rk 
erh;'Jilas en 11/ :z mil lång vattenväg, och från Gnista söderut är s ·in 
Sillen ~egelhar så gott som t ill Åby giistgivaregårcl, mellan vi k .~ 
avs:ånclet är mer iin 11,4 mil " . 

"P~t nu föreslagna vaLtenvägar skall med all säkerh et en betydl ig 
rörelse till skyndas västra stambanan. Utom ladugårdsalster , som pt1 
dessa ny<>. kommunikat ioner skulle söka avsät tning i huvud stad il . 

komme säkerligen iiven mycket ved och trävaror att h itta samma v g. 
En si1dan försincln ing av ved bör bli lönande, clå man vet, a'ct b l l 

nen björkved kostar i det inre av Södermanland endast 5 it 6 J~ :r. 
meP. i Stockholm 20 ~t 25 R:dr". 

Planer f' å N ·yl< ö jJ1:ngs !<anal. 

Gustav Il Adolfs mode r, drottning Krist ina el ~i, som dter t.: rl 
Fi li ps död erhåilit större delen av Söderm anland i för läning hacle !llllt 

~:l ute l: av sin levnad pabörjat en slussbyggnad vid Harg i Nyköpi ngs
im förmod ligen i avsikt att sätta Yngarens och Södermanlanel s 1 tt 
utgrenade valten i segelbar förbinde lse med Salts jön (Styffe s S l. 
Ett brev till änkedrottn ingen från hovmitstare Dich·ik von Falk \ n
berg elen 26 januari 1626 lyder så lunda: "Dee Slusorna som i ha f 1c 

uti verket lå th a vij oss medh behagha och vele att dhe icke hell er sL dl 
settie tillbaka, så frampt dhe icke allt för högh omkostnaclt tagh ". 
En sluss blev färdig samma somma r och byggnaden av de övr c; :1 
liksom kana l g r~ivningen skulle enligt K Rr till ståthålla ren i K yl ci
p:ng med allmogens hjälp fortsättas. Gustav H Acloif Lit ii \ ' Il 

fortsätta arbetet men tycks ha blivit avskriickt av elen dryga ko~ t-· 
naclen för att fullborda planen. 

P lanerna på vattenvägens anordnande vilade seelan i mer än 100 
år. De återupptogs vid mitten av 1700-talet men ledde ej heller då 
till resultat1). 

1) Det finns i lan tmäteri ark ivet i Nyköping en karta från r764 Ö·ver vat ten
draget mellan Långhalsen och Saltsjön . 
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Ar 1825 väcktes kanalfrågan åter till liv genom att åtskilliga jorcl
"oare kring Yngaren i skrivelse till K Maj :t hemst~'tilde om undersök-
3i'11 a av möj ligheten att uppt a en v;_ttenviig för mindre båtar från 
~i l~ i sydöstra delen a v Yngaren till den söder chi.rom framrinnande 
Lund aån och längs denna till Saltsjön . Genom att förena Yn~aren 
med de angr;insande sjöarna kunde nyttan av vattenvag-en utstrackas 
jänwiil till de inre delarna a v Södermanl and. . 

Med anledning av denna framställning anbefallde K Maj :t elen s k 
trömrensningskommittcn att lå ta verkstii11a unelersökning i ~irenclet , 
~ch uppdrogs denna åt överstelöj tnanten C. P. Hällström , som av
Jämnade si tt förs lag i januari 1826. H:an fann emellertid el en ifråga · 
satta sträckningen från Vik till Lumlaån olämplig på grund av el en 
mellanliggande terrängens stora höjd och mäktighet. H an föreslog 
istä11et en segell ed från N yköpings hamn förbi Minninge till Bagar
torp vid Nyköpingsån och genom ån till Täckhammar samt genom 
sunelen eller näsen vid Vrena och Balla till Yngaren ävensom en 
förbindelseled mellan Långhal sen och Båven 1 ) Enligt l-Tällströms 
plan skulle i N y köpingsån an hg gas sex slussar med samma mått 
som slussarna i Strömsholms kanal , ell er med 5 fots djup, 20 fots 
bredel och 75 fots nyttig länge!. Sammanlagda kostnadern a för före
taget beräknades till 265 .664 riksdaler banko. 

På anmodan av strömrensning-skammitten böll därefter landshöv
dingen, friherre G. Peyron, den 16 oktober 1826 allmänt samman
träde i H usby sockenstuga med de för frågan intresserade for att 
utröna, om de vore villiga att bidra till arbetets utförande. Offer 
villigheten hos de närvarande befanns emellertid icke vara stor, 
och förslaget rönte därjämte motstånd från ägarna till vattenverken 
vid Harg. Vicl samma tillfä lle framkastades även tanken att i st~\ilet 
för den ifrågasatta vattenviigen längs Nyköpingsån förb inda Båven 
med Mälaren medelst en vattenväg norrut genom sjöarna Lockvatt
net, Storsjön och Klemmingen till Liggesta nära Marief red. 

Major C. A. Olivecrona verkställde seelermera en ny undersök
ning a v elen av Hällström föreslagna kanalen längs N y köpingsån 
till havet med användning av de mind re slussclimensioner, som han 
föreslagit för vattenvägen från Y ngaren till Mälaren. 

Medan 0 1 ivecronas undersökning pågick, hade redan byggandet 
av Sveriges fö rsta järnväg påbörjats, och blott några år därefter 
--·---
1
) Handlingar till Ny köpings kanal, Stockholm r9r r. 
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begynte man att bygga stambanan genom länet. Stora fö rhop1)ni11" . 

1 .. - ·n -., at 
'~o t st g tt detta nya sam färdsmede l och kanalplanerna fick ;[ ter 
v t la. 

_ Först vid sekelskiftet upptogs vattenvägsfrågan på nytt av k·· ns. 

liråcl et Hugo Ttgerschiölcl på Öster-Malma. A nlcclnitwen härtill v . 

ifrågasatt sänkning av sjön Båven för att erhålla Ökad och i Ö~~ 
battracl oclhngsmark å dessa stränder. I skrivelse till KB. i Sö(ter

n;an lancl_s lät~ - - den 15 september 1903 sökte Tigerschiölcl visa, att 

langt storre forde lar skulle beredas vidsträckta trakter av länet " _ 

nom att öppna _e_n farled till Östersjön från Båven, Lidsjön, L[l 1~;
hal_sen, HallbosJon och Yngaren genom en upprensning och kanali

senn?" _av o Baggetorpsån (Sibro), H usbyån, Skrädclartorpsån Kh 

~y~opmgsan, samt uttalade den förhoppningen, att K.B. måtte väl

vt lhgt uppta och unelerstödja planen och eventuell t sammankalla de 

för frågan intresserade att rådslå i saken. Tigerschiöld framhöll : 

__ "Nyk?pingsåns vattendal är av betydande utsträckning och v1dd. 

Langst 1 nordost ligger en af dess källor, elen sto ra sjön Båfvel' 69 

fot Öfver ha f vet med en längel a f mer än 2 mil samt bredel v ·ix

lancle mellan ~ till %· mil med en yttvid a f 65 kvkm och on' ~" a t
tande med alla sina tillflöden ett nederbördsområde af 9 kvad ·at

mil. Båfven a fflyter genom Sibroån eller Baggetorpsån med c1
t 2 

a o 3 fo~s fa ll vid Sibro kvarn i Lids j ön och däri från genom den 

nagot langTe och krokigare 1-:1 usbyån ner i Lån o· halsen bilclancll ett 

f Il o . b ' 

a pa 4 fot vtcl Vads kvarn. Lång-halsen, som ligger 62 fot ö; ver 

hafvet och har en ytv idd af 41,6 kvkm, äger sammanräknaclt · tccl 

!-idsjön ett neclerbörclsområcle af 10 kvadratmil. F rån Långhasen 

mkommer man genom V rena ström i Hallbos J· ön och därifrån o·c•1 om 
. b 

elen redan uppren sade Binkli nge- eller Skräcldartorpsån upp i Y 1•ga-

rens dalgång. Denna sjö ligger 63 fot öfver hafvet och har e!t yt

innehå ll af 50 kvkm. Dess flodområde, som omfattar ej mindn -än 

19 kvadra tmil , st räcker sig genom Åkf01·såns dalföre förbi E ,cs

berg och Forssjö bruk upp till Viren och Kolsnaren, som up p:;tga 

dels vattnet från sjön Tisnaren på Kolmårelens norra sluttn il ·"· i 

Östergötland dels ock vattnet från Närikess j öarne Sottern och T i

sarn ända vid gr~in sen till Vätterns källor. Seclan vattnet så lunda från 

nordost och nordväst förenat sig i Lång-halsen, aff lyter detsamma 

genom Nyköpingsåns breda och djupa strömfåra, störtande sig i någ

ra starka fall , förbi Nyköping ut i Byfjärden af Östersjön ." 

'"Det karakteristiska för detta vattensystem och som enligt min 
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1ening gynnar dess kanalisering är dels att a floppet f rån Lång

~a l sen til l baf vet ar jämforelsevis kort, namligen endast 1% mt1 _ 

dels att kanall eelens fallhöjd koncentrerar s1g på denna stracka, 1 

det att ån fa ller f rån Bagartorp t ill hafvet omkring 53 fot eller.~lltså 

om.kring 80 procent af far ledens hela fa llhöjd f rån Båfven till Oster

sjön. Då man alltså väl kommit upp till _ -~ånghal sen , utg_?ra odenna 

sjö samt Båfv en och Yngaren j<lmte LtdSJOn och_ H~llbosJon sa godt 

som en enda stor och mes tadels djup vattenbassm ofver allt af na

turen lämpad för vattenkommunikation och som genom sina ota

liga uddar och vikar erbjuder en i förhållande ti ll sjöarnas yta och 

andra kanaliserade vattensystem ofantligt lång strandsträcka öppen 

för trafik. Den nya fa rleelen får äfven en betydande länge!. Från 

Nyköping till Lagmansö vid L ånghalsen är 5 mil, sidoleelen från 

Vads kvarn till Penningby vid Båfven är 3 mil och sidoleelen åt 

Yngaren från V rena till Vik äfv enlecles 3 mil hvaclan elen nya far

Jeelens längd skulle uppgå till 11 mil. En blick på kartan visar, att 

de artifici ella delarna af leden, d v s de som fordra kanalisering 

och upprensning, skulle blifva korta men de naturliga delarna myc

ket långa." 

Med anl edning av skrivelsen utlyste K.B. ett allmänt samm anträde 

den 2 december 1903 med av ärendet intresserade, för att dessa 

skulle bli i ti ll fäll e inför honom yttra sig dels angående nyttan och 

behovet av den angivna va ttenvägen, dels ock angående frågan om 

reglering av vattenståndet i Båven och Lidsjön, för så vitt denna 

fråga hade samband med kanaliserings frågan. 

På förslag a v Tigersch i ö l el beslöt mötet hemställa, att K. B. ville 

hos K Maj :t anh ålla om undersökning på sta tens bekostnad av en 

vattenväg med 5 fots , alternativt 7 fots djup från Håven, Yngaren 

och Långhalsen ti ll Östersjön , cl~irvid jämväl borde undersökas kost

nadern a fö r upprensning av ån mellan sjön N aten och Båven samt 

vattenvägens eventuel la utsträckning från Yngaren till Fo rssjö bruk. 

,Seclan K.B. i skrivelse ti ll konungen den 24 decem ber 1903 gjo rt 

hemshillan i en ligbet h ~i.rmed , och Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen,. 

som anbefallts i ärendet avge yttrande, uttalat, att företaget, om 

det komme till ut förande, skulle bli till stort gagn för det allmänna, 

samt att en fa rled av den omfattning och betydelse som den ifrå

gavarande icke borde ges mindre djup än 7 fot (2,1 meter) med

givande intill 1,8 meters (6 fo t) djupgående å farkosterna,. 

anvisade K Maj :t elen 22 juni 1904 högst 6.000 kronor, att, sedan 
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ytterligare 6.000 kronor insamlats på enskild v~ig användas ti ll 
11

_ 

dersökning på föranstaltande av Väg- och vattenbyggnaclsstyn :sen 

av den ifrågasatta vattenvägen med ett djup av 2,1 meter. Sc lan 

6.000 kronor msamlats genom bidrag från N yköpings stad och en. 

skilda personer, uppdrog Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen åt m,, j
0

• 

ren Fr. Enblom att verkstäl la undersökningen. 

Enblom framlade resultatet av sina unelersökningar el en l aw•usr 
1906. ~ l 

I Överensstiimmelse med Viig- och vattenbyggnadsstyrelsens för· la r 

hade Enblom unelersökt och utarbetat en plan dels för en sam1 , 1 11~ 
hängande vattenväg med 2,1 m djup från sjön Naten vid St i~ 1 rn 

hofs stat ion å västra stambanan genom Båven, Lidsjön , Torpfj i 1 len 

och Långhalsen samt längs Nyköpingsån till Östersjön, dels fö·- en 

vattenväg med samma djup från Forssjö genom Yngaren och l ia ll 

bosjön ti ll Långha lsen, där de båda lederna förenades. Vattenvi Jen 

Naten-Östersjön kallades den norra leden och vattenviigen Forss i ;_ 

Långhalsen den västra. 

I den norra leelen sku ll e i huvudsak följande arbeten verkstäl'as : 

Fördjupning och riitning av utloppet från N a ten ti ll Båven, 1 pp

tagande av kanal genom passet vid Sibro mellan Båven och .id

s~?n, kanaliser ing ~v }-l:usbyån från Lidsjön till Långhalsen vid Te rp

fJarden, upprensnmg av kortare sträcko1· i Mälsundet vid Svärcls ta 

samt bottenrensning vid Tärnösund och Pålsunclet mellan M o. son 

och fasta landet, upprensning och kanalisering av N yköpings<ln 1e!-

1an '_Lickhammar vid Långhalsen och Period ens bomullsspinner i vid 

Nykopmg samt slutligen en kanal från Perioden och väster om ;ta

den till Östersjön nedanför hamnen_ 

Följande mått hade antagits för pråmarna : 

Lingel · · - · · · · · . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 meter 

Bredel . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Djupgående n1ed full last . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 

Lastförmåga ........ . .. . .. . ..... _ . . . . . . . 215 ton 

Bogserbåtar, vi lkas maskiner även vid kanalfart utvecklade full 

kraft, förutsattes ej ha större djupgående än 1,5 111. 

. Anläggningskostnaderna för vattenvägen hade beräknats uppgå 

till 2.410.000 kr. Härav kom på bileden Yngaren- Forssjö bruk 

en kostnad av ej mindre än 535.500 kronor, uneler det de egentliga 

huvudlederna skulle dra en kostnad av 1.874.500 kronor. 
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Utförandet av trafikberäkning och bärigh etskalkyl uppdrogs åt 

byrådirektö ren i j ärnvägsst~rel sen A. d'Ailly, som avgav _sin utred-

. o· i ser)tember 1911. d'A !lly hade uppskattat den godsmangd, som 
nmb o . .. . . 

o ·l·o·en kunde komma att transporteras pa vattenvagen, ttl l omknng 
at 1b 

o 1 
· -- 11 

] 50.200 ton, bestående av olika varuslag, såsom __ spannma, mJO ~, 

triivaror, sten , foderämnen , kalk, cement, tegel, Jarn m m. 

d'Ailly framhöll vidare: 
"De vidsträckta, om kring 545 kilometer långa striinderna kring 

dessa sjöar, vilka uppta en yta av sammanl agt omkring 200 kvkm 

ch ha ett t rafikomdtcle, som omfattar större och mindre delar av 
o ... .. . 
26 socknar, äro, trots fö ref intligheten av tre prnvagar mom tra-

fikområdet, ännu t ill sto r del i avsaknad av lämpliga kommunika · 

tioner. De fl esta gårda r vid sjöarna ligga ännu på ansen li gt avstånd 

från närmaste järnvägsstation och äro för in- och utfö rsel av sina 

produkter och förnödenheter hänv isade till långa landtransporter 

samt flera omlastningar och därmed fö renade oh\genh eter ." 

"Genom upprensning av vattendragen mellan sjöarna och dessas 

förbind ande med Öste rs jön skulle för en jämförelsevis måttlig kost

nad erhå ll as en t rafi kled av omkring 160 km längd, varigenom 

stränderna kring det omfattande vattensystemet erhölle i hög grad 

unelerlättade möjligheter ti ll avsättning av lantmanna- och skogspro

dukter och direkt införsel av för jordbruket och byggnadsverksam

heten behövliga förnödenheter. Att härmed jordbruket skulle höjas 

och länets utveckling befrämjas synes påtagligt och har också f rån 

all e. håll vitsordats ." 
"För Nyköpings stad skulle den nya vattenvägen jämväl bliva av 

betydelse. S taclens läge vid vattenvägens utlopp i Östersjön till fö r

säkrar densamma möjligh et att utvidga sitt handelsområde samt att 

i övrigt ernå de formåner detta läge med för. " 

"Även för staten såsom jordägare bör vattenv~igen anses bliva till 

di rekt nytta, i det att d ~i rigenom möjlighet skull e beredas att sj ö · 

leeles uttransportera skogsproclukter från kronoparken F j ii llveclen vid 

Lidsjön samt f rån vissa ecklesiastika fastigheter." 

"Den med vattenvägens genomförande förenade regleringen av 

sjöarna skulle bli t ill avsevärd fördel dels för jordägarna, i det att 

högvattnet kunde sänkas omkring 0,5 m och avbördas lättare än för 

närvarande, dels för vattenverksägarna, i det att företaget skulle 

möjliggöra en ökad och jämnare avtappning vid lågvatten och ge

nomförandet av en rationell dygnsreglering samt genom vattendra-
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gets rationella "avtappning" medfö ra en koncentrering till \ ssa 

punk ter och därmed en ökning av fa llh öjderna i Nyköpingsån, dit 

så lunda inn chi\rand e en ökad krafltill gft ng". 

R-:s t!l tatct av ut redn ingarna f ramlades på ett av lanclshövcl iJ -;en 

i länet utl yst allm i\n t möte i Nyköping den J l november 1911. 

\ ' id dett a möte fr amsLi llcles v issa erinringar dels m nt de \ rk

stil! cla kostnads- och trafikbcräkningarna, dels ock emot de l rc

s l agn~\ kanalclim cnsioncrna. Disponent Karl Skölcl be rg i Spa rrci ,J 111 

anförde bl a att det var okl okt att ge el en i frågasatta vatten v; <en 

elt djup av enelast 7 fot. Därmed hade man alltför mycket bcgr:l1 ,;al 

vatten v ~igens traf ikmö j li ghetcr. Den fraktfar t , som beräknades f :·c

komma å vat tenviigen . bord e givetvis bed rivas med pråmar, \ ler 

andra farkoster av sådan storlek, att de ku nde befara å tmin sl ne 

hela Östersjön. D c föreslagna 6 fot djupgående pråmarna var ·ke 

användbara i öppen sjö. Följ aktligen måste vid fraktning av v; ror 

från ell er ti ll av lägsnare orter omlastning äga rum i Nyköping c ler 

i dess n ii rh et, vilket vållade kostnader och tidsutdräkt. Verkligt "lor 

nytta skull e man erhålla av kanalleden, först om elensamma m

lades på sådant sä lt att elen vore tillgänglig för pråmar av ända t ill 

10 fots djup. På grund hära v hemshillcle Skölclberg, att förnyad ul

reclning skull e verkställ as fö r en vattenväg med sådana clim ensiOJ er, 

att pråmar av JO fots djup kunde framfö ras. Skölclbergs s, n

punkter synes vara i hög g rad beaktansvärda men hans hemstidlan 

avslogs och mötet beslöt enhälligt att 

ultala sig för, a tt ett kanalföretag i enlighet med de genom tr

betsutskottets fö rsore· verkställda utrednino-ar måtte snarast mo··,·liot 
C> b . b 

komma till stånd , och att arbetet i och för företagets realiserai!Cie 

full fö ljeles på grundvalen av, att anläggningskostnaderna bestn cl s 

t ill en tredjedel genom statsanslag, en tred jedel genom statslån och 

en tredjedel genom bid rag av kommu ner och enskilda . 

I anledning av detta bes lut stiftades N y köpings kanalaktiebolag 

med uppgift att an lägga och underhålla elen s k Nyköpings ka. tal 

i ven som att driva med denna verksamh et sammanhängande rö reise. 

A kti ekapitalet skull e u tgöra minst 500.000 kr och högst 1.500.000 

kr. V ar j e aktie sk u lie lyda å l 00 kr. 

Den 13 november 1912 hölls konstituerande bolagsstämma, och bo

laget bildades. 

Emellertid inlämnade disponenten Sköldberg m fl medlemmar av 

för ifrågavarande kanalanläggning intresserade kommuner i clece 1-
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~ 811<SS 
Bild 4· 

F öreslagen N y köpings kana l. 

Grova linjer v isar planerade kanaliseringar. 

ber 1912 en skrivelse till konungen, vari hemställ des, att, innan bi

fall lämnades till elen av stiftarna av N yköpings kanalaktiebolag 

gjorda framställningen om statsunderstöd för anläggning av en vat

tenväg frå n sjöarna N aten och Yngaren ti ll Östersjön. K Maj :t ville 

föreskriv a, att nämnda vattenv~ig skulle anläggas för fartyg av 2,4 

111 d j upgåencle. 
I skrivelsen hävdades till en början med stöd av intyg . från ett 

flertal personer, att farkoster av så litet djupgående som det fö 

reslagna eller 1,8 m icke kunde anses sjödugliga. 
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Av intygsgivarna hade sjökaptenen hos Stockholms Rederi aktie
bolag Svea, K. Sköldebrancl, uttalat, att enligt hans bestämda itsikt 
ett fartyg av elen ifrågasatta storleken, 36 m längd, 6 m bredd och 
1,8 m cljupgåencle, icke var sjövärdigt att användas i kusttrafik , utan 
enelast kunde brukas i kanalfart Ett fartyg av 26 m längd, 6 111 

breeld och 3 m el j u pgåencle kunde däremot anv~indas i t r af i k på 
Östers j Ön. 

K. Kanalkommissionen anbefalldes 1916 och 1917 att avge yttr; ncle 
om kanalförslaget och skrev i sitt betänkande (S .O.U. 1922 : 24) : 

"Kostnadsberäkningarna hade av kanalkommissionens överingenjör 
sammanst~illts eller utförts för fyra alternativa förs lag, nämligen 

Alt. I. kanalkommitterades förslag, avseende en vattenväg för 
fartyg av 1,8 m djupgående och med ett vattendjup av 2,1 m S<.tmt 
för sträckan Perioden-Östersjön en kanal melian Kråkberget uch 
staden. 

Alt. II. en vattenväg med samma dimensioner som alt. I, men 
med en kanal för sträckan Perioden-Östersjön genom staelen enligt 
ett av kanalkommissionen utarbetat förslag. 

A lt. III. en vattenväg för fartyg av 2,3 m djupgående och mecl 
ett vattendjup av 2,8 m samt de dimensioner i övrigt, som här ovan 
föreslagits för en sådan vattenvägstyp, samt med samma striick
ningar som alt. II och 

Alt. IV. en vattenväg av 2,1 m vattendjup och samma striick
ningar som alt. II och III, men med slussar och undervattensspräng
ningar u t förda med hänsyn till fartyg a v 2,3 m el j upgåencle." 

Vattenvägen hade överallt beräknats utförd såsom clubbelled men 
med enkla slussar. 

Enligt kostnadsberäkningarna skulle anläggningskostnaderna fö t de 
olika alternativen med 1912 års priser bli: 

för alt. I .. ..... .... . 2.900.000: -
II •••• o ••••• o. 2.680.000: -
III . . ...... . .. . 3.265 .000 :-
IV o o •••••••••• 3.095 .000 :-

K. Kanalkommissionen skrev som sammanfattning: 
att vid utförandet av en N y köpings kanal bör sättas ifråga att till 

en början utesluta kanaliseringen mellan sjöarna Naten och Båven 
att ersätta kanalen längs Husbyån med en kanal över näset vid 
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].ZåbY och kanalen !_ängs Skrädclartorpsån med :~ kanal någonstädes 
··v er näset mellan SJoarna Y ngaren och Hallbos j on, samt att kanalen 
~rån Perioden till Östet-sjön bör framdragas genom Nyköpings stad, 
på sätt kanalkommissionen föreslagit, 

att kanalen helst bör utföras för fartyg av 2,3 m djupgående och 
med ett vattendjup av 2,8 m, men att det kan sättas ifråga att till 
en början utföra endast slussar och undervattenssprängningar med 
hänsyn till fartyg av nämnda djupgående men vattenvägen i övrigt 
med det av kanalkommitterade föreslagna vattendjupet 2,1 m, 

att fö retaget måste anses bliva till avsevärd gagn för de trakter 
det skulle beröra dels såsom kommunikationsled dels med hänsyn 
till den ökning i vattenkraft, som därmed skulle vinnas, dels ock 
med hänsyn till de stora fördelar j ordbruksintresset kring s j öarna 
skulle ernå, 

att företaget, sedan stabilare ekonomiska förhållanden inträtt, 
sannolikt kan giva en sådan avkastning, att dess utförande kan mo
tiveras, men att med nu varande prisförhållanden detta icke är fa l
let, samt att det med hänsyn härtill knappast kan komma ifråga 
att o~1eclelbart genomföra företaget. 

Sjömän och varvsfolk hävdade i sina yttranden att far leden bor
de få ett djup av 3 m, så att för Östersjön lämpade fartyg sku lle 
kunna trafikera kanalen. Som i sina övriga utredningar följde dock 
Kanalkommissionen ej dessa experters råd. Över huvud taget kan 
man säga att Kanalkommissionen i samtliga sina utredningar för
ordade alltför små dimensioner på föreslagna kanaler. 

Ä ven om de stora sörmländska s j öarna aldrig kom att kanaliseras 
b~ev dock ett par av dem ett led i lanelskapets kommunikationer. 
Å.r 1862 började ångbåtst raf ik på Båven. Angslupen Y ng aren tra 
fil~erade s j ön med samma namn samt Skräddartorpsån till Hallbo
sjön och angjorde bryggor i Oppuncla vid Akerö och Vrena. Den 
sattes i trafik år 1880 och !gick två turer i veckan. Trafiken upp ' 
hörde på 1920-talet. 

År 1921 föreslogs ,en kanal mellan öljaren och Hjälmaren, sedan 
!\$kö järngruvor i Öpteråkers socken åter börjat brytas. Kostnaden 
fpr kanalen beräknades till 350.000 kr. 

Till Albysjön och Tullingesjön i Mälarens sydostH del finns en. 
farled urspt'ungligefl 3,9 m tljup men nu endast rrit;dgivande trafik 



.598 

Bild 5· 

Farleden till T ullinge. 

.av högst 3,3 111 djupgående fartyg. Denna led användes ännu bl a 

för transport av sand. Kanalen mellan sjöarna har en bottenbredd 
.av 9 m. 
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Bild 6. 

F emö remnds kanal. 

Femöresunds hanal. 

En kanal g·enom F emöresund eT~ivdes för hand år 1921 uneler in

genjör Gäst~ Pousettes ledning. oArbetet, som drevs som nödhj älps

arbete och sysselsatte ett 40-tal man , avslutades i oktober samma åL 

Syftet med kanalen, som är cirka 600 111 lång och 1,5 111 djup, var 

att åstadkomma en kortare och bekvämare förbindelseled mellan 

Oxelösund och Marsviken - i vilken kanalen utmynnar. Tidigare 

111åste vägen tas runt Femöre huvud, som ligger öppet för vindar 

l11ellan sydost och sydväst. I första band hade man fiskar- och kust

befolkningen vid och bortom Marsviken i tankarna, men även små

båtsfararna. N umera trafikeras kanalen nästan uteslutande av nö

iesbåtar. Över kanalen leeler en bro med en seglingsfri höjd på cirka 
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Bild 7· 

Femöresunds kanal på I9JO-talet. 

2 m . Kanalen, som hade grundats uppmuclclracles åter år 195 1 En 
fiskehamn anlades också innanför kanalens östra mynning. E11 ny 

bro byggs för närva rande över sundet. 

Dragets llanal. 

Draget ä r en mycket gammal led kanske rent av äldre än 'ärn

ålclem. Om man tar i beräkning landhöjningen med omkring 40 mm 

per år - dock är därmed inte sagt att landhöjningen varit kons tant 

- så skulle va ttenståndet omkring år 1000 ha stått omkring fyra 

meter högre än nu. 
Den forna segell eelen efter ostkusten gick många gånger fran• dä r 

det nu är torra land. Se t ex Ture Hederströms tolkning av 1-ielge 

Hunclingbanes saga "Fornsagor och Eddakväden i geograf isk belys-

ning", del 2 (Stockholm 1919). . . 

I fo rna ticl er gick fa rleelen troligen genom Svärcl sösuncl och folj de 

seelan Torö östra strand intill Tattmarsström och därefter styrde 

man mot Dragsö . När man seelan passerat J ärflottas nordvästudde 

styrde fartygen en kurs på omkring 90o. Om man tar fram en ge· 

neralstabskarta och noggrant studerar omgivningen så är det san

nolikt att en f om led följ t elen nuvarande Dragets kanals st rackning. 
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Bild 8. 

Dragets kana l. 

Den nuvarande kanalen är sprängd genom ett ganska högt berg 

Och det är t roliot att den forna leelen gått genom ett näs . Detta bär 
b l fo lo 

namnet -öre (av fornnordiska sten) lycka el. lucka, man ar ca 

åter ta landhöjningen med i beräkningen. Namnet Dragsö synes peka 

På att skeppen här fordom dragits över land. 
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I "Navigatio Danica" från början av 1200-talet och som återf inns 
kung Valelemars Jorclabok/) intt·ess rar fö lj ande passus: 
"På andra siclan Bråviken ~incla till Femöresund två ukesj ö, ,liiri

f rån till Örspaka en, ti ll Sävösunclet en, till Hänö en , ti ll Fifon .~ en 
till Svärclsö en, ti ll Ekholmen en, ti ll Yxelösuncl en, o s v" . De; 
är egendomligt att namnet Dragsundet uteslutits. Genom detta :·,und 
var det än gått fram, måste de sjöfarande passera för att komrn~ 
från Svärclsö till Ekholmen. 

O. Thörnflycht, som i början av 1700-talet satt som ägar , till 
Nynäsgårcl, fördjupade Draget år 1701. Befolkningen i Nynäslrak
ten flydde just genom Draget för att undgå ryssarna år 1719. 

Den 22 februari 18S2 inlämnades följande framstä llning till 
K. Maj :t: 

"Ang de upgjorcla planerne för kanalers öpnancle på åtskillig-t lo
kaler uti Sthms Skärgårcl till lättande av kustfarten. 

På grund af Chefens för E. kg!. J\!Its S jöförsvars Departement 
uneler framställning rörande vigten för öpna fartyg och båtar som 
besörj a kustfarten inom Stockholms Skärgårcl, att, så vid t mr jligt, 
ej behöfva utlöpa i öpna havet, - och då på hela kuststräckan mel
lan Söcler Tel je viken och Öregrunds grepen enelast få ställen an ;ågos 
finnas der sådant för närvarande är nödvändigt, hvaclan en ·ly lik 
olägenhet i det närmaste, eller möjligen helt och hållet, skulle. en
ligt bemälde Departementets Chefs ås igt, kunna afh jelpas mu le1st 
antingen uprensning till 8-ta fots djup, eller och genom grä fn 1< 1gar, 
dels af det så kallade D raget och farleden norr om Svärdsön och 
Torön samt af Järflotta sundet i Stockholms södra skärgård , 1l[tgot 
norr om Landsort, dels af sundet mellan Råclmansön och fasta h nclet 
skärgårelens mellersta del något söder om Norr Telge viken dels 
af näsen mellan Östhammars och Kallriga fjärelame samt n ellan 
Storskär och fasta landet i norra delen av skärgårelen vid Öregru nds
grepen - så täcktes E. kgl. Mt, genom Nåd . bref af elen 6 te ~1 aij 
18S1, anbefalla Styrn för Allm . V. och Vclr att föranstalta 01 ;1 un
dersökningars verkställande, och upprättande af ritningar samt kost· 
naclsförslag för öpnancle af far leeler till 8-ta fots djup vid ofvanom· 
förmälde lokaler; och blef för utförandet häraf en summa af 2.000 
R dr Bco statsmedel i N åder anvisad. 
------
1) Denna jordabok är bevarad i en avskrift från omkr. qoo utg. foto grafiskt 
med kommentarer av Svend Aakjaer, Köpenhamn 1926-46. Originalet förva· 
rades tidigare i K. Biblioteket i Stockholm men finns nu i Köpenhanlll · 
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seelan de N å els t anbefallde erforderlige Undersökningarne blifvit 
under loppet af nästlidne sommar förrättade, samt beräkningar och 
arbetsplaner seelermera uneler hösten och innevarde vinter hunnit up .. 
o·jöras, får Styrn nu, med åberopande af de närmare uplysningar 
~0111 för hvarj e hu fvuclafclelning särskild t äro uti förslaget anteck
nade, i unct::·cl. till E. kg!. Mts Nåd. prövn ing öfverlemna när
mare planer. 

"Plan och profil kartor (PI: VI General karta, och VII- VIII 
samt IX Special kartor ) för korta kanalers Öppnande genom Dra
get, Lillsunclet och Svärclssunclet, till lättande af inomskärs Com
municationen norr om öarne Järflotta, Torön och Svärclsön i Stock
holms sydligaste Skärgårcl. Kostnaden af dessa 3ne kanaler skulle 
endast upgå til 2S.171 Rclr 13 s 2 r Bco, cleraf för Draget 10.913 
Rclr 32 s 4 r, Bco, för Lillsunclet 3.769 Rdr 38 s S r och för Svärels
sundet 10.487 Rclr 38 s S r Bco. Utan all fråga skulle denna com
municationslecl, jemförelsevis med öfriga ifrågasatta och härofvan 
anmocle, blifva för kustfarten utaf största nytta hvaclan elen så
ledes nu kan och bör företrädesvis i under. ti llstyrkas; börande Styrn 
härvid likväl icke lemna oanmärkt att, på sätt genom röd prickad 
linie är å S jökortet markerat, segelleelen inomskärs bli fver öppen 
om blott kanalen genom sundet Draget anlägges, och att förs laget 
rörde kanalers uptagancle igenom Lill- samt Svärdssunelen blott afse· 
att undvika de betydliga, f lere olika vindar erfordrande omvägen 
som måste gjöras af kustfarare ifall Draget vore segelbart men 
inga kanaler öppnade genom Lillsunclet eller Svärelssundet äfvenväl 
får Styrn i und. anföra, att ifall arbete på denna lokal skulle kom
ma att företagas, och, i ändamål att bespara kostnad , inskränkas, 
till en början, till kanals öpnande blott genom Draget, torde kost
naden af detta företag dock blifva 1.000 a l.SOO Rclr högre än 
fö rslaget antyder, samt följ agtligen omkring 11.SOO R dr erfor d ras 
ensamt till Dragets uprensning enär förslagsberäkningarne blifvit 
gjorde med antagande af att arbetet i alla t re sunelena skulle lik
tidigt utfö ras, hvarigenom lättnad samt minskning i utgifter i åt
skilliga hänseende borde upstå ." 

"Något bidrag, åtminstone till kanalerne igenom Draget, Lillsun- · 
det och Svärclsunclet, är icke att påräkna från elen glest befolkade 
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ortens innevånare ; och följakt ligen måste således statsanslag le
111

_ 

nas till dessa för etags verkstäilande". 
Konvoy K ommissariatet och Stockholms H andelsförenings Fu]l, 

mäkt ige inkom med yttrande att företaget "hvarken skulle bered·t nå
gon bå tnad för elen stör re Handels & S jöfarten ell er ens fö r h;:ust

far ten medföra någon betydligare nytta, äfvensom att Konvoy t(orn
missa riatets pluralitet t veka t huruwida öppnandet af ifrågava ande 

kanalen i dessa glest bebodda trakter kunde anses i kommersi ell ! och 

indu stri ell t hänseend e m edföra den nytta och vara så a f hl lOvet 
påkalladt, a tt ett anli tande a f H andels & S jöfa rts fonelens till g ngar 
till ifrågasatta belopp vore med hänsigt till andra möjligen fön ,, o111 _ 

mande a rbets företag lämpligt, h waremot en af Kom missariateb leda

möter, vi ce A miral en Kreuger, som ansåg öppnandet af K om111lll1i
cation norr om Öarna J ärflotta, Th orön och S wärdsön blifva 1 ttigt 
för inomskiirsfarleclen till Stockholm och i synn e1·het wie! intriif ande 

krig med öfverlägsen sjömagt ware af stor wigt, i unde rcl;'iJ ighet 

tills tyrkt att kanalen genom Draget ell er emellan J ärflotta och fa sta 
land et måtte \varda öppnecl till 8 fots cljup" 1). 

11. 500 Rd r Bco erhöll s h ån Handels- och S jöfartsfonelen · uppå 

requi si tion hos Konvoy Kommissariatet utbekommas" till "Kanil utan 
Sluss genom sundet Draget i Stockho lms Söch-a Skärgårcl no r om 
L andsort" . 

Löjtnant E lworths uppgj orde plan och kostnadsförslag som fas t
stä lleles av K. Maj :t elen 8 september 1852. K Maj :t Befall ;ngs
h a f vancles i Stockholms län ku ngjor de den 19 november 1 8.~ }, alt 

a rbetsföretaget "kunde få öfvertagas av possessionater ell er and1 a per

soner i o rten, en eller flera, som kun na w ilja sig derom förena emot 
erhå ll an cl et af det an wisade anslaget" . A rbetet skulle börj a 111cler 
n ästkomman de år och vara fullbordat inom elen l oktober 1854. 
A rbetet innefattade bl a sprängning av 260 kubik fa mnar bert;. 

1 ) Konvoy kommissiariatet var ett ämbetsverk, som bild ades 1724 och upphörde 

r 867. D ess uppgift var at t förvalta H andels & Sjöfartsfonden, en särskild fond, 

som K. Maj :t ägde att oberoend e av riksdagen disponera. Fonden skulle ur

sprungligen användas för att bes trida utgifte r för handelns och sjöfartens skydd 

och dess tillgångar utgjordes av en viss avgift s.k. extra licent på inkommande 

och utgående varor, som inflöt till konvojkassan. 
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Bild 9· 

Dragets kanal fr dn söder. F o to : Axel Öberg. 

Överste C. G. A dl ercreutz, ägare t ill Nynäs gård . och li vsmeclicus 
W. S. Nerman teclmacle kontrakt med Styrelsen fö r A llmänna V äg

och Vattenbyggnader elen 26 januari 1853 om arbetets utförande och 
kanalen fullborclacl es år 1855 och f ick då a lltså 2,5 m d jup. 

F lottan lä t omkr ing år 1900 fördjupa och bredela D 1·aget så a tt 
torpedbåtarna skull e kunna passera sundet 

Muskö !?anal. 

Ryssarna hade år 1719, då de kringrän ts av svenska flottan på 

Bårsfj ärden, enligt uppgift g rävt en ~'anal tvärs över det smala näset 
vid Rummet på JVI u s kö t ill H ammarviken och på detta s~itt tagit 
sig ur fäll an. Landhöjningen har så småningom torrlagt denna far

led. Fort har det inte gått m en säkert. U neler 1840-talet ev. f ram till 
1850 kunde man ännu vid högvatten ro genom det smala vassom
kantade diket tvärs igenom åkermarken . 

Strömmingsfiskarena önskade på 1930-talet få en genare väg till 

sjöss och för landning av fisken vid Vitså brygga för att på detta 

41 
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M uskö kanal. 

sätt spara en timmes v~ig i vardera riktningen_ Från början hade 
kommunen planerat att hyra ett mudderverk och man hade bt räk
nat, att detta enligt anbud av Nya Asfa ltbolaget skulle kosta 4S.000 
kronor_ Kommunen var beredd att satsa en tiondel a v beloppet och 
lyckades också uppbringa 4.500 kronor. 

Förslag till en kanal uppg jordes av Väg- och vattenbyggnadssty· 
relsen den 28 januari 1932_ Kanalen skulle enligt förslaget bli 560 m 
lång, varav 360 m över land med en bredel av 8 m i vattenlinjen 
och 5 m på l meters djup under medelvattenytan samt ett djup un· 
der medelvattenytan på 1,7 m, som vid utloppen skulle ökas till 2,0 
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Bild I r. 

Muskö kana l under byggnad. Arbetsma r/madssty relsens arhv. 

m. Därjäm te sku lle en ny bro byggas för en bygcleväg, so 111 _ko rs~cl e 

kanalen_ Bron, som skulle bl i a v kl aff typ, skulle ha en t n ho J el 
Över medelvattenytan på 2,0 m och en fri öppn ing av endast 3,5 m. 

Genom beslut den 12 januari 1934 medgav K_ Maj :t att genom 
uppgrävn;ng av kanalen allmän fa rled fick inrättas. Vidare för
klarade Österbygdens vattendomstol genom uts lag elen 6_ oktober 
19y. farl edsan läggningen vara av laga beskaffenhet. E rtorderliga 
tnark- och vattenområden uppläts av vederbörande markägare. 

Kanalen grävdes till största delen för hand av ett S?-ta~ ~rbetare 
och utfördes som AK-arbete år 1934. Arbetarna hade 1 borpn 4,50 
kr per dag i underhåll, senare hö j des lönen till 6 kr. A1~betarna 
bodde först på pingstvännernas pråm "N oaks ark", men da denna 
Var fuktig hyrde de i stället in sig på annat håll på ön. 
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Bild I2. 

MHskö kcmal Hnder byggnad med den egendon:liga brokonstruktione;z. 

A rbetsmarknad sstyrelsens arkiv. 

Vid grävningen cbmde man upp kanalens båda mynningar Jch 

stensatte sedan sidorna innan vattnet släpptes på. Mudderverket m

sattes sedan först i södra delen, därefter i norra delen. Det behövdes 

inga bergsprängn ingar. Kanalen kostade i slutligt skick inte mi ndre 

än 128.000 kr, av vilket Muskö kommun bidrog med 4.500 h . En 

av orsakerna till att kanalen blev elyrare än beräknat var att n:i set 

bestod av fi n sand. som under arbetet gled ned i vattnet igen. ~ [ an 

måste därför förstärka kanalens slänter med fask iner och stenbe· 

klädnad. Man byggde i kanalens norra del en li ten klaffbro, men 

brofästet konstruerades så egendomligt , att man förlo rade minst en 

halv meter i bredel i onödan. För närvarande medger kanalen endast 

trafik med 3,28 m breda båtar och strömmingsfiskarnas båtar byggs 

också efter detta mått. Segelfria höjelen är 4,24 m över kanalbotten 

och 2,54 m över MVY. 
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Bild q. 

M~tskö kanal den 12 augusti 1934 med den smda brop.1ssagen . F o to: F. Carlsson . 

. Kanalen Öppnades för trafi k elen 2 september 193-1- av landshöv

chng Eden. V id invigningen spelades li ksom vid Suezkanalen s invi,,.

ning Triumfmarschen ur A ida. Det var åtta man från ku stflotta1~s 
musikkår, som bidrog ti ll högtidligheten i amiral Tamms n~irvaro . 

Från början fa nns en brovakt, A rvid Söderlund, som skulle öppn a 

bron för segelbåtar med handkraft. Brovakten drogs dock snart in . 

Maximifarten i kan alen iir 3 knop. 

En ligt kontrah av elen 7 maj 1933 mellan S tatens arbetslöshets

kommission och M uskö kommun å ligger det kommunen att bl a 

svara för el en rätta f ramtida vården och underhållet av de utförda 

~rbetena intill dess detta eventuellt kan varda annan i lag·a ''o rdnin o· 
ala t" D . .. . . o 

.g · en 20 november 1939 begarde kommunen 1 en sknvelse 

sta ll~ ti ll Konungen att få bli befri ad från underhållsskyldigheten. 

. Da farl eden uppgrundats, uppgjordes i oktober 1946 ett förs lag 

~~:. Ytterliga.re f.ördj ~pnin~- och förbätt ring o av kanalen. Kostnaden 

en fordjupnmg tdl 3,J m beraknades da tll l 250.000 kronor . 
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Dalarö kanal. 

I "~ avigatio Danica" nämns också Dalerusund, som troligen h tft 

samma sträckning som nuvarand e Dalarö kanal. Kanalen gå r f n
111 

mellan Askfatet och Vaclv iken, som fått sitt namn efter ett gamlllalt 

vadställe invid kanalens östra ände, vid torpet Vadet, som ii nnu 
finns kvar. 

Vattenclj u pet kring stränderna runt Dalarö var alltför stort för 

att skyddsanordningar i form av vågbrytare för en småbåtshamn diir 

skulle vara ekonomiskt mö j liga. Det låg därför nära till banels att 

förlägga en sådan hamn till dalsänkan, elen s k Schweizerda len, norr 

om samhäll et. Därmed skulle samtidigt en effektiv sanering av dal

sänkan ernås. Diir fanns nämligen två vattengölar med sti llastående 

vatten, som en ligt provinsialläkaren utgjorde en verklig pesth :i rd 

med ty åtföljande sanitära olägenheter. Vattenytan i gölarna, s 111 

saknade naturligt avlopp, låg ungefär 80 cm över Salts jöns medel
vattennivå. 

Hamnens för läggande till den plats, där gölarna låg, föruts;, tte 

dock en tillfartskanal från Askfatet. Enär kostnaden för utsträckai,clet 

av denna kanal fram till Vadsviken befanns bli jämförelsevis ri tga 

(omkring 12.000 kr ) ansågs en dylik utvidgning av kanalen \a ra 

mot i v era d. Därigenom erhöll s biittre vattenomsättning i hamnen \ ar

j ä m te elen åsyftade saneringen blev mera effektiv. Ä ven om kan; len 

så ltmda förbinder Vadsv iken och Askfatet och diirigenom får en ' iss 

betydelse såsom skyeldad och bekväm genomfarts led så var denna 

omstäncligb et inte avgörande för kanalens til lkomst. Det primä , a 1 

det utförda projektet har alltså varit anordnandet av en hamn Jch 
ej en genomfartsled . 

Önskemålet att bereda möjlighet ti ll en skycldacl landningsp lats för 

den på skärgårdsöarna utan för Dalarö bosatta fiskarebefo lkningen 

utgjorde även en förutsättning vid hamnanläggningens ut form ning. 

Jlanclförandet vid Dalarö av fiskefångster försiggår främst u1 der 

bösten och vintern. Under dessa årsticler måste man räkna med att 

en utm ed kanalen belägen hamn är isbelagd. Den i Askfatet ut förda 

yttre hamnen tillkom därför närmast med hänsyn till f iskarnas be

hov. Därtill hörande vågbrytare tjänar dock i viss mån även så

som skydd för kanalmynningen. Enär dessa fiskare under sommaren 

ej i nämnvärd grad behöver någon hamn, står även den yttre ham

nen under denna tid till förfogande för motor- och segelbåtar i all-
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Bild 14. 

Dalarö kanal. 

· 'd 1· vö1·1 såsom bamn för mänhet. Den lämpar sig clärv1 synner 1gen -

trafikanter, som t ill fälligt besöker p latsen. 

Dalarö hade i början :w se ldet varit statt i fortgåen cJ ; ti llbakagån~. 

K t .llsalte cl·a·I-fo"r- på 1930-ta let en komtmtte med upp g ltt ommunen 1 , , . .. . 

att uppgöra för slag till åtgärder, .som km:de beframJa eno ny ut

vecklino· och möjliggöra för samballet att ater havda s1g s~som e~ 

omtyd;~ sommarort. Hamnanläggningen var att betrakta_ ~oason~ etl 

led i kommunens strävanelen i dessa a vseenclen. 1-:T am n f01 lu ll a n e.~1a 

på platsen hade nämli gen tidigare varit m~cket ogynnsamma. _For: 

utom ångbåtsbryggan å yttre sidan av Dalaro utme~ segelleden tamb 

.. o 1 ·11 1 dl de bryo-eror Da skydelad hamn-
dar enelast nagra ens o c a os "Y c a bb · o . ._· .. 

plats helt saknades, int räffade därför alltemellanat v1cl stormullfaller~ 

att båtar sönderslogs och sjönk. Behovet av en skyddad hamn var 

därför påtagligt. 

Dalarö kommunalnämnd anhöll i oktober _1934 -~ärför hos Svensk~ 
Skärgårclsförbunclet om dettas medverkan till utiorandet av en kana 
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mellan Vadsviken och Askfatet, bl a avsedd såsom hamn för miwlre 
båtar. 

När frågan om en hamnanläggning först uppkom, fa nns änn 
ej möj lighet till sta tsbidrag till motorbåtshamnar. Det var cl ä 1 fö1.

1 

ko?"1n1unen vände sig till Svenska Skärgårdsförbundet - vars up ~ 
gift ar att b1stå skärgårdsbefolkningen i skilda avseenden - 11 ~1 
h.emställan om dess medverkan. Till lycka för kommunen anv i ~.td~ 
n ksclagen därpå ( för första gången) det anslag, som närmas t är 
avsett för motorbåtshamnar. 
• S venska Skärgårdsförbunclet hemställde i sin tur bos Väg- och 

\ attenbyggnadsstyrelsen om en utredning rörande kanalen samt åt
gärder, vartill utredningen kunde föranl eda. 

I juni 1935 förelåg genom Väg- och Vattens försorg en arbds
plan. Planen omfattade dels en yttre hamn i Askfatet, dels en nre 
hamn j ä m te t i 11 f artskanaler från Askfatet och V ad sviken. Kostna
den beräknades till 172.000 kr. 

V id ett av Länsstyrelsen utlyst och talrikt besökt samman tride 
med befolkningen i Dalarö i november 1935, som hölls uneler ]a ,• ds
hövding Edens presidium för att utröna ortsinvånarnas intressr för 
det föreliggande hamn- och kanalprojektet utta las enhälliget öu~ke
målet, att det måtte rea liseras. 

K Maj :t faststä llde i januari 1936 en arbetsplan för yttre ham
nen och beviljade statsbidrag f rån anslaget till mindre hamn ar och 
fa rl eeler av bensin skattemedeL 

I enlighet med ett av Väg- och Vattens hamnbyrå utarbetat l, Jst
nadsförslag gick förslaget ut på anläggandet av en 2 meter dj up 
kana! mellan Askfatet och Vadsviken Kanalen skulle dras " C!I 0 111 . . h 

dc två gölarna i ten-ängen, av vilka den största skulle utnyttj ; s som 
hamnbassäng för småbåtar medelst anläggande av en enklare för
töjningsbrygga av 150 m längd. För förbindelse mellan Dalar ·· 'JCh 
Schweizerdalens badstrand utfördes en mindre gångbro med 3 me
ters fri segelhöjd, dock med möjlighet för passage av mastade b[!tar. 

E n yttre hamn skulle också anläggas vid kanalens mynning i A.sk
fatet. Denna hamn skulle få formen av en 85 meter låno· våo·br)tare 

l l 
. b b 

me.c (~j samt därjämte en 90 m lång träbrygga. Vattendj upet invid 
kajen 1 yttre hamnen är 3,5 m vid medelvattenstånd. 

I juni 1936 påbörjades anläggningen, som i huvudsak fullborda
des i juli 1938. Vid denna tid återstod ti llfartskanalen från Vads
viken, som ej kunnat utföras i direkt anslutning till anläggningen i 
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Bild 15. 

G tingbron över Dalarö kanal. 

övrigt i avvaktan på omläggning av Dalarövägen samt utförande av 
ny bro. 

I ap ri l 1939 påbörjades elen återsl:teucle tillfartskanalen från Vads-
viken. I skrive lse till K Maj :t elen 9 maj anhöll Väg- och Vatten 
om ytterligare 22.500, då kostnaden uppgått till 197.000 kr. 

Grundförhållandena vid vågbrytaren i yttre hamnen var mindre 
gynnsamma. Djupet till fast botten är 18---16 m. Grundförstärkning 
genom pålning och rustbäclcl var därför nödvändig. Dessförinnan 
måste en i sandbotten inmängd lerkörtel med otillräcklig bärfö r
måga bortmuddras . Vågbrytaren består av å stenfyllning vi lande 
timmerkistor samt med överbyggnad av betong. Vågbrytarens inre 
sida är utbildad såsom ka j. 

Den muddrade kanalens längd är 950 111 och dess bredel i vatten
linj en är 11 111. Den inre hamnen är belägen utmed kanalen och ut-
gör egentligen en bredelad del av denna. 

Dalarö kanal invigdes elen 21 maj 1939 av nuvarande konungen. 

Farleden genom Baggensstäl(et. 

När man kommer söderifrån på väg t ill Stockholm med ett fartyg, . 
som är större än en skärgårdsbåt, måste man (frånsett Södertälj e 
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kanal) gå elen långa omvägen run t Värmdö och genom Oxdjupet till huvudstaden, vilket följande historia visar. 
Vie\ sekelskiftet skulle två av flottans torpedbåtar (senare kalh ele vedettbåtar) gå från Hårsfjärelen till Stockholm. När den som stal'tat först kom ti ll Skeppsholmen låg den andra torpedbåten redan där. Då gick chefen på den sist anlända och frågade sin kollega hu r l1an burit sig åt och fick då som svar: "J ag gick genom Stäket" . N ;· sta vecka var förhållandet omvänt, men elen som passerat genom Stäket kom högst förgrymmad till elen andre: "Du sa att Du hade gått <enom Stäket. Titta på mitt roder och min propeller" och fick då ~.rm1 svar: "Det var likadant för mig förra veckan". 
Baggensstäket eller Harstäket, som det tidigare kallades, bar ä~tda till medeltidens slut varit den farled, som nästan uteslutande beg·tgnades av sjöfarten mellan Stockholm och södra Östersjön. Efterföljande äldre historik är huvudsakligen hämtad från Gunnar Li1 des avhandling om Baggensstäket; Samfundet SanktEriks Årsbok F '47. 1 en av våra medeltida lagsam lingar, Biaerköa raetter, avfattad vid slutet av 1200-talet eller början av 1300-talet, nämnes K ungshamn . len vik, där leden genom nuvarande Baggensstäket och Skurusun det nöter stora segelleelen in till Stockholm . I Biaerköa raetter stadgas L' a: "Om någon förövar ett inbrott i andra land eller andra städer, Kh det icke bli r förlikt, förrän de komma till Konungshamn, då skall det allt bötas efter staelens rätt". 

Valet av Konungshamn som den plats, där fö rlikning senast m. ste ske, om målet ej skulle dras inför stadens rätt, skedde nog ej på måfå. Här möttes de två viktiga segellederna in till Stockholm, len genom H ai·steket och den stora leelen förb i Vaxholm. Det var pr t k· tiskt att fastställa en plats, som måste passeras, vilken led man än färdades, och valet fö ll då på själva skärningspunkten. 
Det är ~annolikt, att Kungshamn även varit mötesplatsen för vi· kingatidens ledungsflottor. Fartyg från söder, öster och väster möttes vid den lilla holme i närheten, som fåt t det ståtliga namnet Sveriges holme på grund av sin betydelse och sitt läge som en hjärtpunkt i Svealand vid de viktiga ledernas skärningspunkt. I Kungshamn låg konungens skepp för ankar. 
Ett annat tecken på att Kungshamn var elen sista viktiga stationen på vägen in till Stockholm har man i seglingsbeskrivningen i den danske kung V alclemar Se j rs jordebok. På vägen till Stockbol111 
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. el .1. d baricstik och litle swethiuthae. rar man enligt enna ut ,un , - . .. o .. . • l passe t!. tl e" a"r· Sverio-es holme. Detta ar vartaldsta bevaraLe ''Litle swe 11u 1a < _ .. "' 

l" o·o· på det o-amla Harstaket . r ... 1. be at;"' -.. , . "'. t' den eller sommaren 1436, omtalas l h .. arlskrol11 ,an, Lanare tJ.am l 1 ' - . Il l f . o "tet < "'K 1 rr t (Bonde) å tervände t1ll S to c.;: 10 m 1 an mo t t då ar ~nu sson , c " II. "l t ·u v•·-a E ·1 X III · Kalmar too· han väo·en genom - arsta .;:e . r.Lans -ed ~ n .;: .L 
1 

' "' "' · 1 1 l at•· 111 E -·1 · p l·e hade dock stänot farleden oc 1 .1oppac es c c derdeloman , ~I l'" Lh ' "' .. .. S"d ·t'T h'· ·l Knutsson skull e vända om och ta v agen .over o .ei et J ~· c.'. I{ai .. l .. utsta .. llt Karl Knutsson lat unelamoJa bmchen fö rsåt for 1onom vat · : · .. . ~ . 1 ·"l·_ t l for·tsatte elen vanlJ o·a vagen ttll ~tockholm. ) i f{arsta, e oc 1 - "' , 

:Krönikan lyder: 
Thy for han tit som ater var sänkt 
thz haffde erik toch otenkt 
ban lot oprensat i liten stund 
oc löste mangen sten aff grund 
at ther wart ater en godh leclh 
til bata diwp oc offrit bredh 
oc kom til Stockholm mz tb en liste 
at erik ey förre wiste 
än han war i then stadh 
thes wart han ey mykit gladh. 

N o o_. år senare eller 1441, då den till konung valde Kristofter a,la " ' . IJ t"l t Ir ·l K nuts -o .. • t ' l l Stocl ·holm möttes han v1d ~J ars ·a .:e · av ~al var pa vag 1 , , . 

l .. ··f· . f bele cl~ao·ade honom t1ll Stockholm . son som ca11 1an ~ "' · 1 En hän delse, som belyser Harstäkets st~· ategi~k.a bet~clel~e v1c mc: deltidens slut, berättar Olaus Petri or:_: i s1~ kromka . Knst1an I .. hack efter slaget vie\ Haraker kyrka elen l; apnl 1464 flytt ttll Stockl:oln~ och utrustade häri från en flotta för att fara t !l l Danmark och hai:1ta förstärkningar. Vid Stäkesun cl bli r han överfallen a~ en skara bon-el · 1 .. o·a • beslao· rJ å hans skepp och hans baner. et, son1 a,, et "' 1 o • f" .. t.... f tyo· an-F ·l el . ])lev secler·r11era ofarbar, atmmstone or s olle ai "'' a1 e e 11 
· 1 f.. .. 1 g r · el . l· .· o . 1518-1520 o-Jorca orsan.;:nm a, tag h gen genom un e1 ,ngsai en "' 

~~:;-:-;rån Djurhamn genom Vindöström -och Vaxholmssund~t va~ l ä;1nu ej 
känd och Kanholmsled·~n upptäcktes först r6r6, då bonde~ J~ns f"o s~oenna . . k f 'h h andra formaner or n Sol!enkroka på Vindön bevtlpdes s ·atte n et oc 
bedrift. 
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ty en u~prensning befa nns vara behövlig, sedan Gustaf I förska • iat 
landet ±red och orclnmg, och då han, fö rlagt sina g ale j or ti ll ;\ !vs
nabben, Önskade erhålla en närmare fö rbindelse med huvuclsta1 lc1 

än el en fö~·hi \~axh olm . H~u: skrev med anledning därav elen 13 ,1 u 1~'i 
1544 t ill sm svager Sten Enksson LeiJonhufvucl och Botvid Lar,·-;

0
,
1 

A nkar "a tt ?e (skull e) . rådslå med "Skeppar Oloff", konun,t,en.s 
sl~eppsbyggmasta1:~ och overste skeppare, och rensa upp " H arsti1kc

1 
;,": .ther kun~e b.ht±we tll ann 4 aln ar djup" för galärerna . Oloff ]n eJ~ 

torstand pa shghe saker" menad e kungen men förs laget ti ll lösn inn
kommer f rån Botvicl. Botvid ansåg ''att det icke väl kan göras djup;. r; 
med mmdre dar blev upphuggne två bolverker ( timmerkistor ) <l Ch 

att va.ttnet då kunde .giva sig något högre", och därmed åstadko11 , 111 ~ 
det for . kungens galejor erforderliga djupet. Konungen, tydligen tiir

a.rgad over det enfald iga förslaget, skrev emellertid , den 24 ju l i ] S44 
till samma Botv1d bl a fö lj ande: "så fö rstå vi icke din menin o- i ,J 

måtto, Vi låta oss j u tycka, att där skall väl slå råd till för:tan ;l~ 
~Jolv erker . Att där som blöt ell er lerbotten vore, skulle man bruk;, ett 
mstrument, som en stor plog, attt plöja upp, i så måtto , att man ln clc 

vmcle1: (spel) uppå bä~ge sidor i landet, och vind e så plogen, n ch 
en fo1 e etter med en bat, som styrde plogen. Der som och stenel u·>c n 
botten vore, att man låte och så göra instrumenter dä rtill som man 
kunde fatta slika stenar med och h ä va dem in uppå land~t". B n · vet 
sluta.r: ':J wele änn n u Ii j teligen rådsl åå om samme ärende och j w 

så tanckle ther till, att ther motte bliffue någet cliupere". 

Ännu elen 9 augusti är emellertid inget uträttat. Gusav Vasa ·•er 
då St:n J;:-e ij onhuvud och Botvid L arsson en ny påminnelse . ..,De 
skall rads ia med Oloff: "J wele och szå finne ther till hwadt råd t i 
kunne, att thet szå skee motte' ' . 

Säkerligen rann heJa pro jektet ut i sanden. Kompetensen hos den 
a~htacle sakl~unskapen var. tydligen diskutabel, och ingenting ty ler 
pa att Harstaket gJordes dJupare under Gustav Vasas regerin o· . 

. :'S täk" har betydelsen "pålverk" eller "fiskebyggnad'' och o I 1 ar
stakets betydelse för fiskeförsörjningen vitsordas bl a i en reduvis
~~ing för leveranser till Stockholms slott år 1529: "fisck plägas koma 
til Stockholm utaff th e Fiskerij som her effter står. 

Aff åålåstäket på Värmdöö. 

Item aff Stäckström" ( = Harstäket). 

Mot slutet av 1500-talet har farleden liksom f järden utanför sanno-
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likt fått sitt 11uv~ran de namn efte r amiralen J a ko b Bagge. som skrev 
·u t ill det darstades belagna Boo. st., 
l]nder 1500-talets senare hä lft vidtas i stä llet åtgärder för att göra 

Baggensstäket t ill en faded av ringa eller ingen betydelse. Det har 
visat sig nödvändigt att kontrollera all a fa rtyg, som är på v~ig till 
Stockholm, före deras ankomst ti ll staelens hamn, och visiteringsplat
sen bli-r Vaxholm ell er Vaktsholm som det fö rut skrevs. Botvid Lars
son får 1549 och under 1550-talets fö rsta år av Gustav Vasa i upp
drag att uppföra ett blockhus på Vaxbolmen och anbringa bommar 
mellan Vaxholmen och Rinclön samt mellan Vaxholmen och Vaxön. 
Oxdj upet och Påtsundet skall sänkas, för att lybeckarna skall hindra:; 
från att tränga in mot hu vucl stacl en 1

) . 

Säkerligen bidrog denna krigsfara till att Daggensstäket ej istånd
sattes utan fick behålla sitt r inga djup. Den förnämsta orsaken var 
dock, att uneland ra sig visitationen vid Vaxholm genom att de k:uncle 
ta någon annan väg till Stockholm. Det föres lås t o m att Stäket skall 
fyllas igen. E n av de första befallningsmännen på Vaxholmen, \Nil
Jiam Dansonouvill e, skriver sålunda på 1500-talet, att all a "koossor", 
som förut använts vid färd t ill och från huvudstaden, som är "herste · 
kitt" och andra, måtte "ödel äggas", på det att ingen måtte kunna 
undgå visitationen vid Vaxholmen . Den av befallningsmannen på 
Vaxholm begärda ödeläggelsen av Stäket sattes dock ej i verket, med 
påföljd, att denna led fliti gt utnytt jades för smuggling av varor med 
smärre farkoster, på vilka man lämpat över lasten från de stora 
skeppen, som sedan, avsevärt lättade på gods, tog den off iciella vägen 
över Vaxholm. Karl IX tar itu härmed i sin "Fullmacht fö r Daviclh 
Daniel sson Hund att hafua befalningen på vVaxholmen" , 18 juli 
15962

) . David Danielsson lägges om hjärtat "att a ch te och sök i c H . 
Kongl. Maj :t och Cronans gagn och biiste vth1 alle måthe, Och ser
deles att inthz godz skal her efter ti lstädies, att tages vthur Skip, 
Sebutor eller Båtbar och fö rst genom lille Stäket, som in ti ll thennc 
tidhen altt för myckeclt skeeclt är" . 

Allt tyder på att det är Baggenssbket, som är skärgårelens för
nämsta smugglingsled vid denna t id. Det är enelast påfallande, att -1

) Se L. W:son Munthe, Stockholms befästningsfråga under nyare tid , S:t 

Eriks årsbok 1920, s 96 f. 
2
) Herti g Carls riksregis tratur, Riksarkivet. 
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detta så sä llan säges rent ut i det synnerligen rikhaltiga urkunchllla
terial, som stå r t ill buds. Det heter , att småbåtar "sticke sig h lwmb
ligen hi jt in i Staden", varor införes genom "å tskillige påfunder tÖr
do lt" o s v . Den 16 april 1638 talar emellertid förmyndarregeri n~en 
mera rakt på sak. Av å l el er har det va rit förbjud et att fö ra \ :tr or 
in till huvudstaden någon annan väg än över Vaxholmen, heter det. 
Några har dock överträtt förbudet, " i thet th e med Godz och LH
kost äre lupn e ifrån Da larön , \ Vaxholmen förbij igenom Bagilens 
St~iäk". Det för elylika överträdelser sedan gammalt stipulerade st 1af
fet , konfiskat ion av gods och farkost, kommer obönhörligen att gå 
i verkställighet och drabba vem det vara månde, som unelerstår sig 
att i fortsä ttningen segla genom Baggensstäket med varor. 

Karl XI nödgas konstatera, huru kronans inkomster förmi ns;.;as 
genom smuggl ing i stor skala, men han visar större sinne för n ;lli 
teter, då han ej i likhet med sina företr~iclare förbjuder trafihn i 
fråga utan i stället söker ordna ett effekt iv t tull system även för 'em 
som färdas genom Baggensst;iket. Den 23 juni 1680 förordna ~ en 
tuiljakt vid Blockhusudclen, där alla fartyg- måste anmäla sig för isi
tation, således vid en plats som måste passeras, antingen man k.,m
mit via \ i\Taxholm eller via Baggensstäl.::et. 

Den 13 september 1682 ut fä rdas ett "öppet breff angående opsy
ningzmannenz vvid Stäket förrättning sarnt bohtnens in r ä tianek '1 ) . 

I begränsad omfattn ing och i annat syfte äger denna förrättn ing vid 
Stäket bestånd ännu i våra dagar. Det påbj udes, att farl eden s:.;all 
spärras med en bom, vid vilken en uppsyningsman skall visitera far
kostern a 

Seclan Baggensstäket nu genom en kunglig förordning blivit en 
officiellt till åten farled, vinnlägger man sig med stor iver om <ess 
iståndsättande. S~irski l t frå n 1600-talets två sista decennier och börj an 
av 1700-talet fin nes en mängd hand lingar bevarade, som visar. hur 
man arbetar på att vidmakthålla och förbä ttra elen fa rled, som i < ver 
hundra år fått förfalla . 

Ledens smalaste del ä r K napens hål - troligen uppkal lat efter tull
verkets inkasserare O lof Knap, som levde i börj an på 1700-t<tlet. 
Här fanns förr en bom,. som från 1680-talet och f ram till N ieodemus 
T essins d ä t id hade varit ett medel att tvinga fram extra strafftull 
för de som ville undvika elen obligatoriska varutullen i Vaxholm. 

l ) Riksregistraturet, Riksarkive t. 

Bon~(. ~Ja p:~ 

IOr~rbntng; 
9ttgåenbe afgiffteu roi~ Ja6tten gen"!" ~ag~ 

gen~ ~tdfct 1 f om föltanbe T~xa utWtfar/ 
~ifwtt Heilsberg ben 7 JuruJ 1704, 

Cum Gratia &;I?r\viJc-giq S:~ Reg. M:ti~; 
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- @;~.O§.it~t)~fu?; ___ _ 
~~~«t ut~i ~ongl. ~ooetr. 6oo5 E: ~tf <Wonrtjf5 '2tncri1l J 

~(f J oH, HENR, WERNER. 

Bild r 6. 

Den 3 november 1697 anbefallde regeringen Kammar- och Kom
merskolle()'ium att ta i övervägande frågan om farledens upprens· 
ning, vilk:t hade till följd att Karl XII den 4 juni 1704 utfärdade e.tt 
Privilegium för hovmarskalken och överintendenten N ieodemus T essJn 
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.d.y. " till farledens inrättande genom sundet vid Baggenss täket ·. 
I "K ong ·Maj :ts Föro rd ning Angående afgifften 11·icl fah rtcn g 11011 

B <..: .. 1 " o 11 1 >aggens- ...Jta .;:et , sta r ) . a.: 

3. 

"Såsom bemelte f ah rt af ballast, som illwilliga människor ut a sta 
där sådant eij hämmat blefwo, lätteligen torde taga skada, och ~ <:n-· 

ståppas; A ltså hafwe vVij härigenom welat fö rbiu da, det inge!• sio· 
må understå wicl Stäke sundet någon ballast att utkasta på någon , h er~ 
sidan wid con fiscation af fa brkåsten och E tth undrade clahler Si h·Yer
myntz böter för elen som därmed beträdes Hwilcket Hoffmarsk;:l kcn 
och bans effter kommancle, som iahrten \-vid macht hålla, till .C, <Klo 
komma skal l. 

4. 

\ Vij effterlåte och i nåder H offmarskalcken och öfweri ntend,·n tcn 
·Tess in och dess effterkommancle, att på sina ägor wid den tra ·h tcn 
inrätta så många krogar, som de til de Siöfahrandes nytta och l nm
moclite nödige pröfwa , men fö r alla an dra där omk ring skall det , , ara 
fö rbudi t någon krog att inrätta, undantagandes den ena krogen som 
på Grefwinnan Charlo tta Dohnas ägor af långlig tid wid Stäkes ...; un·· 
det warit och ännu är , hwilken allena må blifwa Conserverat och 
bibehållen. 

s. 
Såsom Hoffmarskalcken har gifwit wid handen, at till detta ,,;irc

kets skyndesammare företagande och fo r tsätt ianetc nöd igt will 1 ara, 
at t det samma w id Andetiden angripes, då minsta fahrten d;i rig~ · nom 
är, men ;ir då elliest wärst at t få arbelsfolck, fö rdenskull han under
dånig-st begärt 60 M ann af fångarna i Lanclsorterne med en O r iice· 
rare, sig af deras arbete därvid att willia betiena, t illbj udanek > att 
willia beta la dem så mycket, som de wie! S låtts arbetet åtniuta och 
Ett Öre S il fvermynt dä röfwer till Manns om dagen. Så haflya \ \'ij 
och dertill i nåder welat samtycka." 

T essin f ick alltså själv bestämma vilka krogar som skulle finnas 
v id Stäket till de resandes bekvämlighet. Ett nytt värdshus uppfördes 

vid östra ändan av S täkets sund i anslutning till bomspärren. K rog· 
rörelse bedrevs där ända fram till 1875 . 
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Tessin, som ;igcle Boo herrgård på norra stranden av leden, mudd
rade upp leelen med hjä lp av 90 straff ångar och 40 dalkarla r, 24 
hästa r och åka re fr tm skördetiden till oktober. Tessin kunde dock 

ej åstacl kon1ma det utlo ~acl e djup~t . av 8 fo t (2:4 m ) , vilk_et ans_ågs 
tillfyll est for orcl man e farkoster ttll dess el en tramcl eles tor storre 
fark oste r till en behör ig djuph et kunde av honom ell er andra entre
Jrenö re r komma att fullfölj as" . I ersättning för kostnaderna skulle 
~i.' essin i 30 års tid oavkortat <'\ tnjuta "hela avgiften, som de båtar 
och fa rk oster, vilka icke kunn a f lyta Över el en i vattnet utlagda 
stocken, utan att den måste för dem öppnas böra erlägga" . E fter 
hans död skulle hans arvinga r uppbära end ast b;il ften av dessa av-

gifter. 

Genom Baggensstäk et kom å r 1710 med en estnisk kapten pesten 
till Stockholm. H an gick iland vid Stäkets krog för att ta sig ett järn 
efter el en långa sjöresan, somnade och vaknade omsider ill a sj uk. Det 
som från bör j an fö rmodades vara en kraftig baksmälla spred sig se
dan f rån krogen ut över landet. 

På Skogsöberget anlades en skans. Denna stoppade elen ryska galär
flottans framträn gande el en 13 augusti 1719, den enda segerrika drabb
n;ngen uneler det krigsåret och landets r;iddning. Det var fort ifika 
tionsöve rste Carl Balthasar von .Dalh eim med 800 östgötatremänningar 
och Överste Fuchs med 700 man f rån Södermanlanels regemente, som 
kastade ti llbaka amiral Apraksin. F uchs hyllades efter segern som 
huvud stadens räddare och upph öjdes till generalmajor och f riherre. 
Hans bataljonschef belönades med 100 butelj er vin ur drottningens 
vinkällare men den andre segerh erren von Dalheim f ick till följd av 
det godtycke som alltid kännetecknat de styrandes nådebevi sningar -
varken tit lar ell e1· butelj er. Han delade de ka rolinska veteranernas van
liga öd e och dog i glömska och fa ttigdom. An fa ll et kostade ryssarna 
500 man, som ligger begravda på elen s k Rysskyrkogården på Ingarö
landet. S tyresmannen i A rmcmuseum, H eribert Seitz, har givit en 
levande skildring av denna strid i "Karolinska förbundets årsbok 
1960", under rubriken "Den stora förödel sen 1719 och striden vid 
Söclra Stäket". De stenlastade fartygsskrov man sänkt i S täket för 

att hej da fienden tog det hela tre år att få bort. 
Uneler det senaste seklet har ett stort antal projekt för farledens 

fördj upning framlagts men av strategiska eller ekonomiska skäl har 
de stannat på papperet. Frågan diskuterades särskilt livlig t i slutet 

42 
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Bild 17. 

Baggensstäket Cir 1719. K. Vitterhetsak. arkiv. 

av 1800-talet1 ), men fortifikationens t<c!lesrnän kriivcle så omfatta l de 
hefiistningsverk för att försvara en djupare Iee! , att projektet :iill 
1genom g;mg på gång. 

Bland alla förslag kan följande nämnas: 

Ägaren till Boo och Lännersta, kaptenen J. Gripensvärd, erh öll .:::e
nom hm g l brev 23 oktober J 823 tillstånd att på egen bekostnad up !J· 
rensa Stäksunclet mot ersättning i bompenningar. H an satte dock t ro· 
!igen ej igång arbetet. 

P[t nedanstående karta anges djupet i sundet till 61/2 fot. Som fr am
gå r av kartan föreslås två alternativ för kanaler genom Moranedet och 

1) Se Henrik Gis iko: "Histo ri k över ifrågasatt fa rled t ill Stockholm mellan 
Bagg,ensfjärden och Lilla Wärtan, del I 1903 , del II 1935· 
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Bild 18. 

Södrc; delen a·v Stcket. Fr!m Uinnerstasundet nedtill t. v. utg!ir de föreslagna 
kanalerna till Baggensfjiirden , den övre genom Glingedet, de n nedre genom 
Moranedet. Detalj ur förslag till karL<lgriivning mellan Lämzerstasundet och 

Baggensfjärden utarbetat av ingenjör Sven K olthoff, 1829. 

Glingeclet fö r att göra passagen genom St~iket obehövlig. Ej heller des
sa förslag ledde till någon åtgärd. Hösten 1833 utförde kaptenen vid 
flottans mekaniska corps Johan Oldenburg unelersökningar av bott
nen, djupet m m men på våren följande år bestämde K Maj :t att 
någon åtgärd ej skulle vidtagas. 
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En år 1839 tillsatt kom.mitte som fått i uppdrag att utarbeta planer 

för kustförsvaret, framlade elen 7 december s itt betänkande, en li "t 

vilket Stäket bord e upprensas t ill er forde rligt djup för skiirgårchfa~-
tygen och befästas. 

V icl 1840- 41 ?t rs riksdag v~ickles förs lag om att etl lån måt t•· be

viljas enskild person. som åtog sig alt muddra upp Stiikc:~ till 11 flit s 

djup. Motionen blev emellertid avslagen. 

Samma öde rönte en motion vid 1844- 45 års rik sdag om f ö sla \ 

ti ll kostnader för uppmuddring t ill 18 resp 24 fot. Avslaget moti ve

rades med att utredning-en om kostnaderna samt far ledens bet y• lt-Js2 

var bristfällig. 

År 1845 gjordes en framstäl lning till Styrelsen för Väg- och \' at

ten om unelersökning av kos tnaderna för uppmuddring ti ll 18 resp 16 

fots djup. Kostnaderna befanns uppgå till 225.000 respektive 20.' 000 

R el r b :c o. V id unelersökning a v Chefen för Ingen iörsUnen Ltnn c\ l nnc. 

att kostnaden för de befästningar, som var nödvändiga för alt h i Hlra 

fientliga styrkor från att anviinda sig av ka nalen, sku lle uppg:, till 

600.000 J\clr h :co; vi lket ansågs göra fö retaget outförbart. Stockld 1ns 

Grosshandlarsociet.et tog sig samm<t år an det segslitna prohlenwt 'ned 

stor energi och inkom med en anhål lan om ans lag fr;tn Hancl c:l s- och 

S jöfartsfonclen. c:;rossh;md la rsociteten skulle sj;ilv str\ för reskil :J\' 

kostnaderna, mot att få upptaga en mindre avgift av fa rtyg p {L mer 

än 5 fots djupgående. 

,Den 27 oktober 1847 f ramlades ett förslag grundat på beräkningar 

av löjtnant Nordmancher. Ett djup på 16 fot skull e betinga en l.osl

nad av 129.739 Rdr 32 s medan 18 fo t skulle kosta 159.287 1\d r .12s. 

Förslaget länmaeles utan å tg;ird av K l\laj :t med tanke på ck kw-J na

cler som erforderliga befästningsanläggningar skulle medföra. Gross

handelssocietetens och skeppsrederi ernas deputerade lät sig emelkrtid 

e j hindras av motgångarna. Ett protokol l för elen 17 november 1849 

innehåller en utförlig r edogörel se för hm· man tänker sig, att arbetet 

skall gå till. m a skall fördjupande! ske inom länspumpade cl C~mm tr. i 

vilk a S t;iket skall indelas. Man ansöker i december samma å r på nytt 

hos K Maj :t om anslag: l 50.000 R dr för ett d j up a v 18 fot , 130.000 

rdr för 16 fots djup . Under uppmuddringsarbetets gång behövde sjö· 

traf iken ej ligga nere, utan båtarna kunde fö ras från Knapens hål pli 

en bana med vallar över elen om kring 1.500 alnar långa lancltungaJl 

förbi sundet till Länners taf jiirclen, eller också kund e varorna på ].jr-
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Bild 19. 

Baggensstälcet. Träsnitt av C. S. 1-/ allbeck I8Jo. 

ror eller vagnar fo rslas denna väg för omlastning till ångiJttt i Liin

nerstaf j~irclen . En svihighet var att bron i Skurusumlet. som blev 

färdig 1832, ej byggts med t<tnke på någon trafik med större fartyg. 

Även denna gång avslås Grossbandelssocite tens och skeppsrederi

ernas hemställan, fortfarande av strategiska sb[l. K Maj :t infordrar 

den 25/7 1851 yttrande. huruvida man i stället för uppmuddring vill 

åtaga sig bogsering med ångbåt till hj ~ilp för seglande fartyg mot ett 

engångsanslag av J 50.000 Rclr jämte: 8.000 Hclr å rligen. Den gamla 

uppfattningen v idhålles emellertid. alt uppmuddring är att föredra. 

(6 december 1851 ) och Grosshandelssocietetens och Skeppsrederierna3 

alla energiska och uppoffrande anstr~[ngningar blir resultatlösa. 

Den ovan återgivna bilden från 1850 ger en uppfattning om hur 

Stäksundet såg ut vid denna tid. I mynningen av sundet med de låga, 

~å sina ställen vassbevuxna eller steniga stränderna synes en hjul

angare vid platsen för bomspärren. F ö trafikeras sundet av roddbåtar, 
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bl a ii r ett par rodderskor på väg ut genom Stiiket med ett sii llskap. 
Mellan Raggensfjärelen och Blockhusuclclen fanns fem krogar 1 :irn lj. 
gen vid Boo, Stäket . Klinten och Kungshamn, cbr roclclarna ku ll(k viJ ,

1 
och förkvicka sig under de långa rodelturerna som ofta gick ända tii] 
Djurö. På Fjiiderholmarna var förr i vii.rlden skärgårdsbornas Po
puläTaste förlustclsestiill e, när cle kom roende mot huvuclsta cl Ln iii r 
a tt sälja sina fångster. Där söps, slogs och smälldes klackam a i ta
ket nätterna i ända1

) M ed vår förändrade syn på tid och arbct .. · har 
vi svårt att föreställa oss dessa långa roddturer. 

På 1850-talet börjad e Guslavsbergsbolaget regelbunden lrafi k med 
hjulångare mellan Gustavsbe rg och Stockholm, och under sådan;, För 
hållanelen låg det naturligtvis i bolaget' intresse att hålla S täket ra ii
kabelt. Seclan Stockholms Grosshande issocietets och Skeppsrecl. r ier
nas månganga gemensamma ansträngningar misslyckats , åbl ·opar 
innehavarn a av L:inner sta, genom G. af Troile c~et. för kapt e11 Cri
pensvärcl 1823 utfärdade privilegiet för iigaren ti ll L:i.nn crsJ t att 
upprensa Stäkets sund och överlåter den 28 juni 1853 denna riit ighet 
t ill AB Gustavshergs fa brikers intressen ter . 

Redan i september kan GustavsbergsilO laget av låta en skriv el 'c ti ll 
K . B. att upprensning av Stiikets sund och Knapens hål verko' ällts 
genom civilingenjör E. E . von J\.othstein på bekostnad av Guctavs
bergs fabrikers intressenter. 

1857 inlämnas förslag till ny taxa, som fastställes 8 april 1859 Mot 
en ers~ittning av 18 Rclr rmt årlige n får bolaget som gottgöreb': fij, 
upp1-cnsningen uppbiira avgifter av passerande fartyg, som har över 
två fots djupgående. 

Något särskilt omfattande arbete kan ju knappast ha hunnit ned· 
läggas på denna relativt korta t ic! , och en 1856 tillsatt kommitte yt trar 
1857 om Stiiket , att någ ra befästningar hiir ej är behövliga med hiin
syn till det ringa djupet. 

1860 eliskuteras återigen fadeel ens utformning, och två altenariv 
föreligger, uppmuddring till 18 eller 16 fot för en kostnad av 43 ') 000 
r esp 386.000 J\clr eller anbggn;ng av en helt ny kanal genom J\] ora
neclct. E n sådan kanal skulle dra en kostnad av 2 mil j R dr . 

Vid 1862- 63 års r iksdag väcktes tJ·e motioner i saken, två av L 
J. Hierta och en av O. A. vVallenberg. Den förres motion inneböil 

l) Är r829 beräknad,cs den årliga konsumtionen av brännvin till inte mindre 

än 46 i'iter per individ. N uvarande spritk'DnsuJntion i Sveric;e är 3,7 li te r. 
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... . ]acr om utredning av kostnaderna för en kanal genom J\!Ioraneclet 
tO l S b . · · l j ·n 8 fots el j up. Eiksclagen a v styrkte mot10nerna. Dessa mot1oner 1 ~c r:: 

~ock ti ll följd att undersökningar ig ;m~sattes ocl~ .. en kostn~clsber~ k-
.. ut fö rd es som slutade på 2 .019.000 kronor tor en 18 J:ots clJUll n mg · ' 

far led. 
1867 motionerades i 1 :a kammaren ~tnyo om upprensning· av Bag

. s-t-a .. l·et Statsutskottet fö reslog· en shivelsc till K Maj :t med oen ~~' ~ . - ~ .... 
begäran om förslag· i ämuet till nästa riksdag ~fter c!e tmhtara myn -
digheternas hörande. l-låda kamrarna avslog torslaget. 

[Tidskr ift för llyggnadskonst och l ngcniörsveienskap 1867 s 33 Le 
handlas behovet av en upprensning av Baggensst~iket och fört bedömer 
att man sku ll e kunna påräkna en minskning ~v 47.855 1\clr i segla
tions- och d ri ftkostnade1· för de segel- och ångiartyg, som traftkerade 
Stockholm . A r 1869 tillsattes en ny kommitte av fyra stockholmsre
elare uneler ordförandeskap av överstelöjtnant Lejonaneker som fram
lade en plan att breelda leelen och göra elen 20 fot djup för en kostnad 
av 430.000 R dr. Rikselagen a vslyrker, då det vo re betänk! igt med en 
så djup farled i huvudstaelens niirh et ulan tidsenliga befästningar. 

1868 kom frågan upp i Stockholms staelsfullm äktige om begäran 
om ett stat l; gl anslag av 300.000 Rdr, varvid förutsactes. att uppmudd
ringen skulle kosla 800.000 Rdr. i-\renclet remitterades till ch:ätse lo
niimnden, som lät uppgöra nya kostnadsberäkningar. Dessa lod pa 
380.000 kronor för upprensning a v Baggensstäket och 1.560.000 kro
nor för en ny farled genom Moranedet. Trots de fördelar som det 
senare alternativet innebar, nämligen rakare och kortare striickning· 
samt ostörd sjöfart uneler byggnadstiden , ansåg nämnelen icke dessa 
fördelar motsvara den stora prisskillnaden, utan det förra förs laget 
ansågs vara det enda , som hade utsikt att bli genomfört. Efter att he · 
redningsutskottet yttrat sig, aviitts en skrivelse till K J\11 aj :t om alt 
staten måtte ombesörja upprensning till 20 ell er 18 fots djup , varvid 
staelen skull e bidraga med 160.000 respektiv e 140.000 Rclr K Maj :t 
infordrade utlåtande från lant- och sjö försvarsdepartementet samt 
från Styrelsen för allmänna Väg och Vattenbyggnader. Den senare 
avstyrkte förslaget att staten sku lle ombesörja arbetet men föreslog 
ett anslag på 300.000 Rdr till Stockholms stad fö r utförande av ar
betet. 

Den landmilitära instansen framhöll i sitt yttrande att beroende på 
att befästn ingarna måste göras minst lika starka som cle v id Wax-
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holm, dessa måste få formen av permanenta fästniw.>·ar och att c[(,S " 
u ,")a 

skulle draga en kostnad av 986.000 Rclr. Flottans milibrbyrå anså, 
dock att en farled genom Baggensstäket vore enbart till fördel 'J c l~ 
nästan en nödvändighet för elen svenska flottan , då farleelen sL tl le 
möjliggöra en hastigare koncentrering och smidigare omgrupperi n"" 
av sjöstridskrafterna i händelse av krig. Chefen för sjöförsvar •-f le~ 
partementet föreslog i samband med detta att en muddring till 12.5 
fot borde utföras, varvid kanalen bleve farbar för flertalet far t: gs, 
typer, men på grund av det ringa djupet utestängde fient liga fl o•tor 
av större slagkraft. Därjämte skulle kanalen befästas med ett mindre 
batteri, varvid kostnaderna ansågs bliva obetycll iga i jämförelse med 
de förstärkningar av Stockholms försvar, som vanns genom de 1na 
farleds upprensning. Denna åsikt företrädeles ~iven av cheferna för 
generalstaben och fortifikationen, elen senare ansåg dock att far le. 
elens el j up borde ökas till 18 fot. 

Under ticlen hade emell ertid ett bolag genom f el kaptenen vid 
VoV K Lindmark och civilingenjören G. A. Dahlqvist år 1876 t ill 
K Maj :t inlagt ansökan om koncession på vissa villkor för upprc1s
ning av Baggensstäket ti ll ett djup av 6,25 m (21 fot). Till stöd för 
ansökan angavs de fördelar som både ur nationalekonomisk och fö r
svarssynpunkt skulle vinnas genom upptagande av en ny farled , va r
vid man framkom med nya detaljerade beskrivningar Över farl ecl:ns 
kommersiella betydelse och motsatte sig de synpunkter och elen kr ii il, , 
som från militärt håll förut riktats mot förslaget om en ny fa rl< ·cL 
Ansökan blev dock återtagen, troligen av ekonomiska skäl, då k(ls t
naclen för upprensningen beräknats uppgå till 872.000 kronor. K M;, j :t 
infordrade dock elen 30 december 1876 av Styrelsen för allmän;1a 
V:äg- och Vattenbyggnader en utredning om upptagandet av 12,5 fo ts 
d;up farled. Förslaget överlämnades 1878, och av förslaget fram ri ck 
att kostnaden uppgick till 382.000 kronor och arbetstiden till två ,0tr. 
K Maj :t anbefallde därefter chefen för lantförsvarsdepartementet att 
göra en ny utredning om en eventuell farleds inflytande på Stock
holms försvar, då de förut uppgjorda befästningsplanerna ans:\gs 
vara i behov av revidering på grund av krigskonstens utveckling un
der de år som förflutit. Enligt go av den 12 april 1878 ti llsattes en 
kommitte med chefen för Fortifikationen, generalmajor Fritz B. A. 
Leijonhufvud som ordförande att avge underdånigt yttrande angåen
de det inflytande öppnandet av en segelled till olika djup genom B:-tg·-
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o·ensstäket kan komma att utöva på Stockholms försvar i allmänhet 
"amt beträffande omfånget och beskaffenheten av nödväneliga be
~ästningar och Övriga åtg;irclcr, som på förhand bör träffas till själva 
segelledens försvar. Kommitten a v~~lV elen 31 j am:ari 1879 sitt ytt.
rande. Man konstaterade tdl en bor;an att alla pa senare t1d vant 
eniga om. den betydelse farleden skulle ha för handelss jöfarten , medan 
kritiken uteslutande kommit f rån dc myndigh eter, som fört föl-svarets 
talan. Frågan hade nu komn1.it i en annan dager på grund av de nya 
resurser som stod till försvarets förfogande, främst genom minväsen
dets utveckling. Man framhöll också den strategiska betydelse kanalen 
skulle få ur försvarssynpunkt , genom att krigsfartygen gavs till fäll e 
ti ll en smidigare och hastigare omgruppering. Kommitten föro rdade 
dock ett vattendjup av minst 20 fot, s{L att även de största krigsfar
tygen kunde använda sig av farleden. Betänkandet remitterades till 
chefen för generalstaben, som i huvudsak tillstyrkte förslaget, men 
med hänsyn till de kostnader som befästningarna skulle dra med sig 
lades förslaget till handlingarna. 

1882 inkom två officerare vid VoV med ett nytt förslag, vilket 
innebar en upprensning av Daggenssbket till ett djup av 3,56 m (12 
fot). Chefen för fortifikationen hiinvisac!e till tidigare utredningar av 
1878 års kommittc och förordade ett djup av 18 till 20 fot. 

Den ihärdighet med vilken frågan om Daggcnssbkets upprensning 
återkom, samt elen ändrade åsi kt, som börjat göra sig gällan de 
beträffande farledens vikt ur fö rsvarssynpunk t hade till fö l j d att 
K Maj :t elen 11 juni 1884 lät tillsitta en kommission, som ånyo skulle 
utreda frågan om farledens betydelse ur militär synpunkt. 

Kommissionen förordade sammanfattn ingsvis kanalen som en nöd 
vändighet i sitt utlåtande år 1884. Kostnaderna för befästningarna 
uppskattades till 507.000 krono:-. På grund av detta info rclra cl e 
K Maj :t anbud från Stockholms stad på dess bidrag till en farl ed 
med 20 fots djup. Stadens byggnadsch ef utförde en kostnadsberäk
ning av dels en upprensning av Baggensshiket, dels en kanal genom 
Moranedct, båda 6 m djupa och 36 m brecl:J.. Kostnaderna beräkna
des till respektive 1.780.000 kronor och 3.370.000 kronor. Hamnkap
tenen fann, att vinsten för sjöfarten genom minskade driftkostnader 
Uppgick till 47.700 kronor per år. Frågan gick därefter till drätsel 
nämnden. 

Denna konstaterade, att trots de fördela r som sträckningen genom 



630 

Moranedet erbj öd, i form av rakare sträckning och ostörd sj" fan 
under byggnadsticlen, prisskillnad en bleve fö 1· stor för att man s"ulie 
kunna förorda något annat förslag än det som gällde Baggensst iket 
Nämnelen hemstä llde att staelen skulle bidraga med en tredj ed· 1 av 
kostnaderna intill l 50.000 kronor om året med en beräknad arbetslid 
av fy ra år. Beredningsutskottet prutade ner bottenbreelden till 21 l11 

varvid kostnaden sjönk till 1.146.000 kronor och hemställde till Sl n ds~ 
utskot tet:, att detta skulle bidraga med 100.000 kronor per år l nckr 

fyra år. Detta förslag godkändes av staels fullmäktige den l fe] ,, uari 
1886, men arbetena igångsattes ej. Först s ju år senare togs fr 'iga11 
upp på nytt. Initiativtagarna, med bl a överståthållaren, fr ihen " G. 
Tamm, i spetsen, anhöll den 21 januari 1893 hos K Maj :t a r lir 

handels- och sjö fa rts fonden ell er av andra medel få sig anvisat ett 
belopp av 400.000 kronor samt från Stockholms stad ett ansb '~ på 
600.000 kronor, för att utföra en kanal genom Moranedet 

Gustaf Nerman skri ver vid denna tid : 

"De mot far ledens bättre ordnande yppade betänkligheter ha fram
kallats huvud sakl igast av ett, såsom oundgängligt ansett behov all til l 
fö rekommande av fientliga fartygs framt rängande därstädes , sl arkt 
befästa den vid inloppet till Baggensfjärd belägna K orsholmen, som 
ligger strax innanför Fäll ström. Behovet eller kanske omfattningen 
därav torde dock i viisentlig mån kunna minskas , om farleelen .agcs 
över Moraneclet, som ojämförligt lättare att fö1·svara än den g•·nom 
Baggensstäket, ty v id bedömande av denna fråga bör icke fö r1 ises. 
att om i de höga bergväggarna, på kanalens båda sidor, anlwnga·; 
1ningallerier, kan, på snart sagt ett ögonblick, kanalen fy llas md 
stenmassor. " 

"För ku stfö rsvarets 61tta ordnande hör det emell er t id vara a v syn
n erlig vikt att från Stockholm iiga två i ställ et för enelast ett u!lopp. 
ty det ena kan av en fiende möjligen stängas, men föga troli gt ll ;'tda 
två samtidigt." 

Den 8 juli 1893 infmclrade K Maj :t yttrande av chefen för ,orti· 
f ikationen. Denne framhöll i sitt yttrande bl a att frågans avgörande 
syntes bero av elen vikt man fäste vid att kanalen komme till stånd ; 
j u större fordringar man stä llde på fästningarna, desto mer minskade 
man utsikterna att kunna utföra arbetet, ehuru å andra siclan då efter· 
satta fordringar med avseende på försvaret i framticl en kanske mås te 
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fy llas. Förövrigt ansåg han , at: frågan krävcl~en ~11; r all sidig militär 
utrednmg an elen han kunde astaclknmma. v 1cl i ragans behancllmg 
inom Stockholms staelsfullmäktige tilistyrkte alla berörda instanser, 
ehuru med vissa reservationer . 

Hamnkaptenen avgav elen 17 augusti 1893 sitt utl åtande, där han 
i detalj utvecklade fö rdelarna med elen nya farl eden. De va r huvud

sakligast: 

1. Förkortad inomskärs led med söder om Stockholm belägnJ 
orter. 

2. Minskade driftskostnad er och lotspenningar för sjöfarten. 

3. Gynnsammare isförhål landen vintertid för segelriinnans öppet
hållande. 

Han avslutade sitt utl åtande på följand e sätt: " att den före-
slagna farleelen genom Skurusuncl till Vindbådan vid Huvudskär 
sku lle komma att utgöra en v~isent lig förbättring i huvudstaelens sjö
fartsförhållanden i allmänh et, alt elen föres lagna kanalens el;men 
sioner j~imte Övriga anordningar (påpekade förbättringa r iakttagna ) 
var lämpliga, och att han följaktligen kunde föro rda fö rslagets an
tagande". 

Drätselnämnelens första avd elning avgav häretter sitt yttrande, där 
man tillstyrkte förslaget uneler vissa villkor. Bl a fö rordade man, att 
staelen ej borde utbetala anslaget förrii n kanalen var utförd och av
synad . 

Sökanclena uttalade sig nu i sknft elen 3 februari 1894. Man be
mötte här de villkor som drätselnämnden uppställde i sitt utl åtand e. 
och vände sig sii rskilt mot det obi lliga i staelens villkor att anslaget 
ej skulle utbetala s för rän arbetena voro kl ara. Detta ansåg man vara 
oantag·bart. 

Beredningsutskottet avgav elen l ma rs 1894 sitt utlåtande ti ll stads 
fu llmäktige. Utskottet fann att anslaget, med vissa i å tta punkter 
formulerade villkor, borde beviljas , och att kanalen efter dess f u 11-
borclan skulle övergå helt i staelens ägo och unelerhållas av denna. 
Man modi fie rade något de villk01·, drätselnämnelen uppställt, till för
mån för de sökande. Slutligen kom fdgan upp i stadsfullmäktige den 
20 mars 1894. Härvid framdrogs bl a elen risk, staden tog, genom 
att åtaga sig kanalens underhåll, om kanalen vid krigshot bleve för
sänkt. Av cle åtta punkter, som beredningsutskottet uppställt som vill· 
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kor, å tervisades de sex första. De två sista sammanslogs till en, \ ari 

uttrycktes att inget av staelens bidrag skull e utbetalas, fö rr;in ka n;den 

var färdi ~t och avsynad. S lutligen återförvisad es utskottets fö nlao-
~ 

,., 
både vad g~i lld e hemställan om bi dragets bev iljande som frå,;an 

rörande stadens övertagande och underhåll a v kanalen. 

Under 1900-talet har den nya leel en varit aktuell särskilt vi d 're 

tillfä llen. 1904 gjord e bankdirektör K. A . l iVall enberg en unclercl ;'hi ~ 

frams täl lning inne fattande: 

"dels att, cb rest K Maj :L in om ckn närmaste ticlen heslöte att 11 u ] 

eiler utan medverkan av S tockholms stad upptaga en fa rl ed av m i;J sl 

6,6 m djup och 19,5 m bottenbreeld mellan Baggensfj~irden och L in

nerstasunden över det s k Moranedet, han skulle förbinda sig ·, tt 

utan crs~ittning tillhancbh ålla elen erfo rderliga marken, 

del s att, därest K Maj :t lämnade honom nådigt t illstånd att upp

taga en sådan farled, han skulle förbinda sig att antingen själv e11er 

genom ett svenskt aktiebolag åstadkomma en kanal över MoranerJet 

av ovannämnda dimensioner enligt ett av Väg- och Vattenbyggna 1s

styrelsen godkänt förs lag, för vilken kanal kostnaden beräknades i il l 

l 500 000 kr, samt att unel erh å ll a elensamma mot villkor att han eller 

det eventuell a bolaget erhölle, 

dels elt anslag ur handels- och sjöfartsfonelen eller av andra nK·k l 

av 500 000 kr att utgå m ed 125 000 kr årl igen uneler fyra å r . 

dels ock rätt av fa rtyg, som icke tillhörde K ronan, uppbä ra \·

gifter, ej högre iin dc av KunglMaj :t för Söcl ertä lj e kanal fas tsti:iJ J,!a. 

n1ed staten tlllförsäkrad r~itt att när son1 helst övertaga kanal en >ft 

de inlösningsvillkor, som plägade föreskri vas vid be vi l j ande av j ä n

viigskoncessioner". 
K Maj :t infordrade bl a yttrande från chefen fö r flottans st th, 

som varmt tillstyrkte kan a Jens byggande. 

D å bankdirektör vVallenberg icke erhållit något sva r på sin fra n

ställning i börj an a v å r 1907 åter togs densamma. 

Vid 1916 å rs riksdag viicldes inom första kammaren av dåvara1• de 

kommendörkaptenen, sedermera statsrådet och amiralen Hans F ric

son - under åberopande av elen stora betydelsen för vår uneler stark 

utveckling varande sjöfart, som en för stora fartyg tillgänglig fö r

bindelseled mellan Baggensfjärden och stora farleden till Stockholm 

skulle ha - motion om utredning i denna fråga . Kanalkommissionen 

erhöll då uppdrag att verkställa en teknisk-ekonomisk utredning 
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Bild 2o. 

Föreslagna leanalleder. 

(Medel nr 4) som blev färdig 191/. Tre alte rnativ diskutcracks, 

nämligen : 

Sku rusund et- Moranedet 

Sågsjön- Kilsviken 

Torsbyfjärden genom )\ ]stäket till ::\fämndöfjiirden. 

För sam tliga a ltcmativ unelersöktes fyra olika djup å farled en. 

nämligen för fartyg med djupgåend e av 5, 5,5, 6 och 7,2 m. 

Av dessa a ltern at iv t ill sty rkte chefen för marinstaben och lotssty

relsen elen 3,6 km långa sågs jökanalen ( till Lövbergaviken ), som 

fastän fem gånger elyrare än Moranedskanalen ur navigatori sk syn

Punkt var fördelaktigare framfö1· allt på grund av de raka ti ll farts

lederna m ed god sikt. 

Ålstäksleclen in nebär, att ett enelast350m brett näs av grus och rull

sten skall skäras igenom. D essutom krävs en upprensning av ti ll farts-
led f.. .. f erna or ston·e artyg. 
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Tanken att upptaga en di rekt farl ed mell an Stockholm och si lra 
skärgå rel en genom Å l stäket, som samma nbinder O rm ingelandet · 1ch 
Värmdön i_ir gammal. En li gt en i Stockh olms läns l antm ~it erikoJtlor 
förvarad gammal karta fi nnes till ocl1 med en fa rl ed markerad l;\: 

nom näset. Ryssa rna, som a lltid v isat stort in tresse för kanaler . l• ir
sökte redan 1719 hjälpa oss att griiva igenom näset för att ber . da 
gabrflottan v~ig ti ll Stockh olm. 

Den senaste större framstöten för a tt lösa fråg;:m g-jo rd es 1933 d;'1 
Knut och A lice \ 1\Tallenbergs st ifte lse i skri velse elen 14 juni t ill St()t' k
holm s stael sfullmäktige erb jöd sig, att om bes lu t fattades av ve' o: r
börancle myndigheter om upptagande av en ny avgif ts fri fa rled s(), er
ifr ~tn ti ll S tockho lm genom Moranedet ell er Baggensstäket med s[H i li ll 
d j up att pan sa rbåtar kun de passera och om a rbetet därmed påbörj <~• b ; 
före elen l ju li 1935 , bidraga ti ll kost;1aderna för sagda farl ed med l'l t 
belopp av två mil joner kronor. 

I sk rivelsen f ramh åll es också : "Intet ä r så ont, att det ej har n; <•H 
gott med sig. Kan elen rådande a rbetslösheten bidraga till att sk iu; ;·:1 
kortsyntheten rörande vik ten för vårl fö rsvar, för Stockholm s :'l 'td 
och för den svenska sjöfa rten att en ny och förkort ad fa rl ecl t pp
tages till landets huvudstad. så kommer a rbetslösheten att åtmi nst >lll' 

efterl ämna ett lju st minne". 
Ärendet remitterades t ill hamnstyre lsen fö r yttran de. Man undn 

sökte chi r de två givn a a ltern ativ en , varelera med tv ;"t olika kanal di·
mensioner näm ligen 8 111 djup , mmsta bredel 38 m. och 7,4 111 d up. 
min sta hottenbreeld 31 m. Kostnadern a förde lc!d e sig· srtlu nda 

Alternativ I 

L ed genom Moranedet . . ..... . 
Baggensstäket 

A l ternativ II 

L ed genom Moran edet ... .... . 
Baggensstäket 

kr 8.950.000: -
., 5.1 30.000: -

kr 6.980.000 : -
.. 4.040.000: -

H amnstyrelsen förordade i sit t uti åtande leelen genom Baggen3-
stäket, alternativ II, då de högre kostnaderna för de andra alterna
tiven ej motsvarade deras större fö rdelar. Ti ll de ovannämnda kost 
naderna !;om kostnad er för markförvärv och skad estånd, in al les 
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1
zo.000 kronor, varför tota la summan steg till 4. 150.000 kronor. Här

vid anförd es av föred ragande borgar rådet - som i egenskap av 
hamnstyrelsens ord fö rande ];ort förut til1 s ty r k~ fö rslaget men som nu 
efler kommun:::iarheta rnas mot stPmcl mot ;_u·betets utförande s:"tsom re
servarbete iinclrat ås ikt - bl a fö ljande : på g rund av osiikerh etsmo
!11ent icke minst av ekonomi sk betyd else fö r staelen to rde denn a icke 
böra engagera sig i f<1r ledens upplagclllcl e va rav fö ljde att donationen 
borde avbö jas. 

Efter denna politi ska pe rsonligh etsk ly vning bl ev detta också driit
sel kammarens beslut med 4 röster mol 3 och stacl s ful lm äkliges beslu t 
den 17 juni 1935 med 45 röste r mot 39. 

J935 å rs kanalprojekt avsåg en kanal med endast 7,4 m minsta 
vattend jup , som herii kn acles kosta c :a 4 milj oner kronor. M·ecl tanke 
på den all tmer stigand e storleksorclnmgen på fartygen bör en eventuel l 
kanal å tmin stone ha samma djup som S tockholm s h amn , el v s c:a 10 
111. En sådan kanal skul le kosta avsevärt mer än 4 mi lj on er kronor 
med dagens penn ingvii rcl e. ( Det ~i r 35 m fri segelh öjd L;ncl er Skuru
brons betongval v). Fa rl ederna Sandh am n-Stock h olm och Land sor t-
Stockholm n~edger {Ör niirv" rancl e vid meclelv a t'enstånd trafi k med 
iartyg med ett största djupgående av resp JO och 9 m. I sto rl ekso rd
ning motsva ra r detta el jupgåend e fart yg om c :a 25- 30000 ton el . w. 
med i u Il last. 

Vilka fö rdelar skulle cl å en si't clan kanal ge? 

Först och främst c :a två timmars 111inskaci gångtid i varje riktning 
och därmed min skade driftkostn ader och min skad import av bräns len 
och smörjm edel. En tid svin st av fyra : immar fö r varj e resa blir m ed 
åren en avsevärd sum ma. Tidsvin sten skuil e också medföra m inska J: 
sli tage och unel erh å ll av fa rtygen , vilket a llt sku ll e ge minskade t rans 
portkostnader . D ess u tom skull e lotsavgifte rna bli mindre, då de j u 
grundar sig förutom på fa rtygens stor lek också på färdvägens länge!. 

Hur stor elen ekonomi ska vi nsten ,;k ull e bl i ä r svårt att ber:ikna . 
Enligt unelersökninga r un der ledning av docen ten O . Jonasson (se 
Staclskolleg iets u tlåta nd en och memoria l 1935 nr 235-249 s 1160) 
si;ulle ett transportarbete motsvarande fraktand e t av 50.000 ton gods 
Pa en vägsträcka som är lika med avståndet m ell an S tockholm och 
Biekingekusten, ha vunnits för enba r t inrikesgodset uneler å r 1932, 
son1 Var ett lågkonjunkturår. 

Sjöfartsstyrelsen slut förde 1960 en transporttekni sk unelersökn ing 
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Bild 2r. 

Den föreslagna kanalen över Moranedet. 

angående Öresundsdelens fördjupning, som kan ge en viss ledn ing. 

Den visade att en 8.000-tonnare med en fart av 12 knop drar 11,6 to11 

olja till en kostnad av 1450 kr/dygn. Tidsbefraktningshyran per dygn 

beräknas till 7050 kr/dygn. För en 20.000-tonnare med 14,3 knop ble'l 
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dessa kostnader resp. 3.630 kr/dygn och 11.440 kr/dygn med 1959 

' rs priser. 
a Det skulle vara intressant att göra en beräkning över vi lken natio-

alekonomisk förlust, som hittills uppstått genom beslutet att inte 
)1 o 

bygga kanalen ar 1~35 . . .. .. 
Genom att den langa och simgrande leden runt Varmdo skulle 

unelvikas vid ett kanalbygge minskas också riskerna i dålig sikt och 

tjocka och inte minst på vintern med dess risker med bl a isbelagda 

fyrar. Som bevis på fördelen med en kanal i vissa avseenden kan 

anfö ras att flera rederier beordrar sina fartygschefer, att uteslutand~ 

använda Falsterbo kanal vid dåligt väder, i shillet för att gå runt 

Falsterbonäset. Svårigheten för stora tartyg att manövrera i krokiga 

leeler måste tas h~in syn ti ll. Bromssträckan för ett fullastat fartyg är 

lång. 
Kanalen skulle också kunna medföra , att Stockholms hamn vid 

Lännerstavikens södra strand kan få fyra kilometer nya kaj er meci 

utmärkta kommunikation smöjligheter. Kanalen skulle också kunna 

ås tadkomma bättre cirkulation på Stockholms lortvatten. 

I april 1951 inlämnade tv[t teknologer, \iVilh elm Kempff och Len

nart Ringqui st, sin övningsuppgift avseende "Infartsled till Stock

holms hamn via Baggensfjiirden" och i september 1952 inlämnade 

den förstnämnd e en komplette rande driftkalkyl. T eknologema disku

terade ytterligare ett projekt n~imligen en farl ed genom Insjön till 

Velamsund. Leelen skulle börja i söder vid U lvik och gå i grävd och 

sprängd kanal i rät linje till Insjöns sydvästra hörn och däreft er fort

sätta i båge öster om ögruppen i mitten av Insjön varifrån den ge

nom ett smalt näs - det gam la Velamsundet - och fortsä tta rätt ut 

i Velamsundsv iken . Kanall ängden skulle bli c :a 1.300 m och viss för

djupning och bottenbredelning behövde göras i Insjön , som ~iven skull e 

sänkas omkring 60 cm. 

Ringquist och K empff gjorde en sammanfattning av dc alternativa 

lederna enligt omståend e tabell. 

De skriver i sin avslutning följ ande tänkvärda ord: 

"A tt frågan behandlats icke mindre än elva gånger uneler förra sek-

let vittnar om ett stort int resse. Däremot har myndigheternas intresse 

varit betydligt ljummare, emedan de ekonomiska fördelarna icke sy

nas vara uppenbara. Betecknande för planens behandling är skälen till 

avslagen, som icke gällt hur mycket leden skulle kosta utan hur denna 

43 
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l 
l 

Baggens-

l l 
Sågsjö-

l 
-Moranedet Velam;u 11d 

l 
stäket Lövbcrga 

---
Kostnad (en! 193 5) .... ro,5 milj kr rS,o 29,6 29,6 

Farledslängd ... .. . .. J 2,7 km 10,7 12,6 r6,4 

Tid för passage •• • • • o 49 mm 42 42 54 
Hastighetsbeg ränsad 

sträcka •••• • •••• •• o 7,8 km 6,9 4,0 5,0 

Tid för passage o • •• o. 36 min 32 19 23 
Antal kursförändr. .... Il ro 7 4 
Gradsumma o 

367 
o 

r64 
o r63 

o 
• o •••• • • 547 

Sikt • o ••••• • • o •••••• dål ig dålig god god 

Befolkningstäthet • •• o högst näst högst hög lägst 

i\ v lastning av nu varan·· 
de led .. . .. ... .. . . nej neJ Ja Ja 

Isbrytningssträcka .... 12,7 km 10,7 9·9 9·5 
Brobyggnad er •••• o o • • billigast näst billigast 

F ör d ju pningsarbeten i 
framtiden på en L750 m 9-JO + 2-430 + 2.9 50 m 
sträcka av ••• o • • •• spr +mudd 290 m 68o 

kostnad skulle delas av staden och staten. Särskilt må ännu en gång 

nämnas den Wallenbergska donationen år 1935, som kunde ha gjort 
det möjligt att med en kostnad av enelast 2,15 milj kr från det all

männa ha fått det billigaste förslaget fö rverkligat.." 
Det ä r tämligen uppenbart att ju bekvämare, snabbare och bi lli-;ate 

infarten ti ll en hamn är , desto stö r re ä r förutsättn ingarna för steg rad 
trafik. I skrivelse av elen 12 maj 1954 erinrade länsstyrelsen om pro
jektet om en kanalförbindelse med Baggensfjärelen av vida stö rre 

kapacitet än elen nuvarande farleelen genom Baggensstäket. Det om
råde som beräknats vara erforderligt för en kanal genom det s k 
Moranedet har hittills lämnats fritt från bebyggelse. 

Vid S venska H amnförbundets kongress 1961 framhölls att om man 

fördjupar leelen genom Baggensstäket till 4,5 m så att paragrafbåtarna 
kan gå denna väg skulle en årlig trafikvinst på ca 250.000 kr kunna 
påräknas. 

Det är så uppenbart att farleelen skulle få stor betydelse för sjö fartc}l 
även om den skulle kosta staten och staelen tillsammans några 100.000 
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_. 0111 å ret, att man egentligen inte skulle behöva sp illa några ord 
1'

1 
. . å men i S verige är intresset f rån de styrandes sida minst sagt 

d<HPt • för sjöfarten och dess unelerlättande såsom vattenvägar, lots-
IJU!11 .. 11 .. d . .. le! b t . 
fartyg m m. _Medan n:an over~ t ann?.rsta es 1 var en y~g-er u sma 
. ·e vattenvag-ar - rblancl till oerh orcla kostnader och ar tacksam 
1111

er den av naturen givna och av mzmniskan förbättrade möjl igheter 
0~1 billigare transporter, betraktar man i Sverige förbättrade far leel er 

~~r sjöfarten med minst sagt förstrött intresse. 

J-fammarbylcden. 

Förf. tänker inte engagera sig i elen gamla akademiska striden var 

aränsen mellan Södermanland och Uppland går i stockholmstrakten. 
" Inre vattenvägar förenar och ski lj er inte, och de går ofta genom 
flera landskap . Här kommer Hammarbyleden, S ickla kanal, Stock
holms sluss och Baggensstäket att behandlas i Söclennanlancls, me
dan Strömma kanal och Runmarö kanal kommer att behandlas bland 

Upplanels vattenvägar. Ingarö och Värmdö liksom Runmarö ti llhör 
nämligen odisputabelt det nordliga landskapet. 

Seclan lång t id tillbaka hade det varit i f rågasatt att i Stockholm 
genom Hammarby sjö och Å rstaviken uppta en far led mellan Salt
sjön och Mälaren. I en underdån ig skrivelse elen 16 februari 1774 
angående nybyggnad av elen över g ra ven vid Skanstull ledande bron 
yttrade sålunda överståthållaren Carl Sparre: 

"At åter igenom denna graf inrätta en Canal emellan Hammarby
siön och Å rstawiken, som utgiör en del af Mälaren, wore wäl möje

ligit, för a tt befordra Communi cationen siöw~igen omkring hela Sö
clermalm, men som Hammarbysiön ligger 5 alnar 2lj2 qwarter högre, 
än Mälaren, så är kl art, at denna Communication icke kan wärkstäl
las utan at ti ll större delen aftappa wattnet i H ammarbysiön, h w ara f 
Mälare wattnens öfwedlöclancle, som förut så mycket öfwerklagas, 

ännu mera wo re att befara: En olägenhet, som dock icke blefwo 
elen enda, emedan Hammarby S iöns aflopp åt mälare sidan, skulle 
till ika ödelägga de qwarnar , hwara f Damviks Hospitalet har en be
tydlig inkomst och Stockholms Stacl, i anseende till beqwämligheten 
rnecl Säc!ens förmalande, e j mindre förmån och nytta" . 

__ Bammarby sjö har icke alltid legat så högt över Mälaren, som 
harvid angavs. Före ticlen omkring å r 1200 lär mellan Saltsjön ocn 
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? 

Bild 22. 

Mälarens vattenvägar vid medeltidens början. Stockholms Stadsmttseum. 
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Bild 23 . 

H ammar by sjö före sänkningen. 

Hammarby sjö fun n its en öppen förbinde lse vid Danviken. Vid elen 
avloppsränn a, som därefter bibehölls, lät Gustav Vasa sedermera an
lägga en hamma rsmedja och en mjölkva rn samt fö r att uppnå stö;·
re fallhöjd uppdämma Hammarby sjö ti ll elen av Sparre omnämnd 1 

höjden. F ör ändamålet lät han ut fö ra dammanl iiggninga r vid Skans
tul! och Danv ikstull och Eit även genom en dammanl äggning avstäng:-t 
Järlasjön s utlopp v id Lännerstav iken och av leda denna sjös vatten 
till Hammarby sjö. 

Den av Gustav Vasa uppcb mda vattennivån har bibehållits ii n da 
till dess sjön vid Hammarhyledens utförande åter bliv it sänkt. 
. Efter att vid åtskilliga till fä llen ha vari t på tal - bl a f inne3 
tarleelen antydd i det " förslag till ga tureglering i Stockholm", som 
framlades av sä rskilda kommitterade å r 1866 -- inträdde frågan om 
Bammarbyledens upptagande i sitt aktuella skede genom ett år 1900 
av särskilda kommitterade avgivet betänkande angående ordnande 
av staelens hamnväsen. Häri framl ades ett förslag till elylik farled, 
Innebärande att H ammarby sjö skulle sänkas till Saltsjöns n ivå och 
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Bild 24. 

Han.,marbyslussen år 1926. 

förenas därmed medelst en pråmkanal vid Danviken och en kanal 

för mera djupgående fartyg vid Sv indersv ik samt siit ta s i förb incle l· 

se med Å rstaviken medelst en sluss vid Skanstull. Uneler de fö l jande 

~ren l?lev förslaget ett par gånger övera rbetat och utm ynnade. slut

Il gen l ett av dåvarande byggnadskontoret utarbetat och av hamn

styrelsen den 2 december 1913 fra ml agt förslag, som låg till grund 

för stadsfu11mäktiges beslut i fråga n den 2S maj 1914. 

Detta förslag avs[tg en farl ed från Saltsjön till Mäla ren för far

tyg av S,S m djupgående och med slu ss vid Skanstull men utan 

hamnanläggningar i Bammarby sjö. Kostnaden beräkn ades till 

S.880.000 kronor. Farleden skulle erhå ll a en bottenbredel av normal: 

40 n:et~r och ett vattendjup av 6 meter under lågvattenytan. T fo rsla· 

get mg1ck klaffbroar vid Danvikstull och Skanstull med 12 S m fri 

h_?jc! över n:eclelvattenytan, el en förra avsedel för Saltsj öba,nan och 

for gatutrafik, den senare enbart för gatutraf ik. Farleden till Lång· 

sjön och Järlasjön skulle avbrytas och regleringsdamm anläggas i 
Sicklasundet 

I anslutning till hamnsstyrelsens hemställan beslöt stadsfullmäktige 
vidare den 2S maj 1914 
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Bild 25. 

Danvikskanalen med Danviksbro år 1928. 

att staden, till ersättning för elen avbrutna farleelen genom Sick

lasundct, vid reg leringsdammen ( i Sicklasundet) skulle bygga samt 

för framticlen sköta och underh åll a en sluss, som vid normalt vatten· 

stånd i Järl asjön, 8,75 m över Stockbolms slusströskel, och i Ham

marby sjö, 3,9 m över slusströskeln, kunde genomsläppa åtminston~ 

sådana fartyg, som i storlek motsvarande Sicklasundets förutvaran 

de djup, ha 1,S m djupgående, S m bredel och 18 m längel Över stäv 

med skyldighet för staden att utan avgift genom slussen framsläppa 

fartyg, vilka frakta varor eller uppehålla persontrafik uteslutand ~ 

mellan platser inom Hammarby sjös, Långsjöns och Järlasjöns nu

varande trafikområde och i storlek icke överskrida 1,2 m djupgåen

de, 4,S m bredd samt 1S m liingd, men med rätt för staden att för 

större fartyg ävensom för fartyg av nyssn~imncla storlek, då de föra 

gods eller personer till eller ifrån plats utom berörda trafikområde, 

Uppbära de avgifttr, som kunna bliva av vederbörande myndighete:· 
fastställda . 

För skapande av Hammarbyleclen har Hammarby sjö, vilken förut 

låg omkrina 4 8 m över Saltsj· ön sänkts till Saltsjöns nivå, och för 
.. b ' ' 

overgången mellan Saltsjön och Mälaren har inrättats en sluss vid 
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Skanstull , Hammarbyslussen. Jnloppet till farl eden fr[m Saltsj ö11 :·. 

för lagt vid Danvikstull och inloppskanalen , Danvikskanalen, har ~~~~ 
bredel av 35 mete r. I H ammarby sjö cbrinnanför är bredelen / () __ · 

130 m och i västra bassängen fr am till slu ssen 80 meter. Slussc11 .; 

meel e!längclmellan porta rna ä r 11 5 m och dess breeld i portkamrarn ;t 

17,<!- m . Vattendjupet i farleelen är 6 .35 m vie! medelvatten och 
5,95 m vid ordinärt lågvatten . Farl eel en får trafikeras av b rtrg. 

som icke ligger djupare iin 0,5 m frftn fa rl edens hotten. 

Fa rl eden, som byggeles uneler å ren 1917-1930, öppnades för fa r

tygstra f ik elen l maj 1926. Leden har en längel mell an Danvi kst ull 

och Lilj eholmsbron av c :a 5.560 meter. 

Den spå rvägs tunnel som nyl;gcn lagt s ned under Li ljeholmsbna· 

len låser vattendj upet i leel en t ill 7 mete r och den nya Essingehro;1 

får en segelf ri höj d a v enelast 26 meter. Mälarstäclern a önskade etl 

vattendjup av 9 m och en segelfri höjd av 32 m. E n höjn in,l!. a·i 

bron 6 m skulle kosta 6 mi lj kr utö ver beräknade 100 milj. T\"rJrc 

håll er enligt uppgift 40 m som minimum för f ri sege lh öjd oci1 F r;t ll·,: 

rik e håller 48 m för broar över stön e farled er. 

Sic ida sluss och fa rleden över .Tiirlas jön. 

Hammarbys jön var som tidigare nämnts fö re H ammarbyledens 

tillkomst en sl uten, högt placerad insjö, som genom Långsjön (som 

numera heter Sicklasjön ) och J ~i rl asjön nådd e fram t ill K olhol ten 

vid D uvnäs stati on . På en 1600-tal s karta ser man elen största hus · 

g rupperingen kring elen stri da ström , som då gick från Kolhottenl 

sjö ti ll Duvnäsviken nedanfö r. 
L ängre in åt staelen vid Nacka kvarnar uppges Gustav Va sa ha 

placerat verkstäder. Redan vid mitten av 1500-talet fann s en ]lam· 

marsmedj a och en k ru tkva rn vid N acka Strömmar, som Nack d1:1s 

av flöde i Järlasjön då kallades . På 1620-talet utvidgades den na ;tw 

läggning med ett m2iss ingsbruk, som 1626 tillfö rsäkrades frih et f r{Jil 

pålagor, tull a r och skatter av Gustaf II Adolf till "oss och r iket''. 

För a tt cle törstiga arbetarna skull e kunna läska sig efter dagens id 

byggeles en krog på kanalens sida, det 1960 nedbrunna Nackanäs 

värdshus. Krogen beskrivs i handl ingar f rån 1600-talet som ovan ligt 

rymlig. Kvarnen Ca risborg arrenderades av Bell mans gode vän hov· 

bagaren N ils Lychou. P å Stora S ickl a inrättades år 1720 ett ].:at· 

6-1-5 

Bild 26. 

Vattnet påsläppes fr ån Lång.<jön genom prov isoriska dammen vid Sto ra Sickla 

den 14 november 1929 kl. 2 cm. Stockholms Hamnstyrels es arkiv. 

tunstryckeri , som 1759 sysselsat te ej mindre än 72 pe rsoner och 

v:r i verksamhet långt in på 1800-talet. På sjösystemet tog man på 

1100-ta let industrivaror ti ll staden ; kol och tjä ra kom f rån Kol

botten, fr ån yttre Duvnäs kom klensmiden. E n 1700-tal smålning från 

Hammarbysjön visar ett vimm el av roddbåta r, slupar, barkasser oc!1 

till och med tvåmastade segel j akter. . 

~:r 1761 planerades en far led genom Hammarby-, S ickla- och Jär· 

lasjoarna samt K olbottens jön t ill D uvnäsfladen genom kanal och 

slussanlägg-n in g vid Skanstu 11 1 ) . Där, ell er in vid den gamla Gr inds 

skans, fanns fordom en grav, som under tidernas lopp bl ivit torr

la~cl och för elen ifrågasatta kanal- och slussanläggningen måste upp

gravas och å terställ as. Förslaget härom mötte emellertid svårigh eter 

och betänkligheter, såsom fram går av fö ljande uttalande a v J. E lers : 

1
) C. Forsstrand: Nacka socken. Uppsala I9·24. 
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Bild 27. 

Sicklaslussen i maj 19JI. Stockholms Hamnsty relses arkiv. 

"Att igenom denna graf inrätta en kanal mellan Hammarbysj ö llch 

Årstaviken, som utgör en del af Mälaren, vo re väl möjligt fö r att 

befordra kommunikation sjövägen omkring hela Södermalm, men 

som Hammarbysjön ligger fem alnar, 2 lj2 kva rter högre än Mäl <~ren , 
så är klart, att denna kommunikation icke skulle kunna verksbllas 

utan att ti ll större delen aftappa vattnet i Hammarbysjön, hv<Jrai 

NJälarvattnets öfverflödande, som förut öfverklagas, vore ~in me ra 

att befara. En olägenhet, som dock icke blefve den enda, emedan 

Hammarbysjöns aflopp ~tt Mä larsidan skulle ödelägga de kvarnar, 

hvaraf Danvikshospita let har en betydande inkomst och Stockholms 

stad i anseende till bekvämligheten med sädens förmalande ej mindre 

förmån och nytta . Detta torde vid pröfningen af ett förslag om en 

slussfarts öppnande vid Kolbotten genom Järla-, Nacka- och H am

marbys jöarna samt kommunikation mellan elen sistnämnda och H orns
viken fö rtj äna uppmärksamhet. 

I sekler har ganska stora slupar burit gods och grönsaker från 

S ickla, Nacka och J ä rla till Söclermalm. Mellan Skanstull och Kol-
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Bild 28. 

Siclclabron. Fotografi taget från Sickla sluss invigningsdagen den 20 juni 195.5· 

Stockho!ms H amnstyrelses arkiv. 

bottens jön gjordes ;innu i millen av 1800-ta lct dagliga roddfärcl er. 

Det fanns också c1ycket att transportera för de ångslupar, som 

på 1840-talet började trafikera vattnen. I slutet av 1800-talet 

trafikerade bl a en grönmålad ångs lup s/ s Naclwnäs (Nacka

Pell e) leelen från Barnängsbryggan över Hammarbysjön och Lång

sjön. Den angjo rde en del bryggo r bl a Nackanäs fö r att slut ligen 

nå en liten brygga alldeles invid Duvnäs station. Men omkring 1895 

nådde båten inte ens dit. Det berodde inte på att den nya saltsjö

badsbanan kommit ti ll , utan på att kanalen vid stubbsunds gård inte 

kunde hå llas djup nog. Men vid gårelen fanns en brygga, som i 

stället blev sluts tation några decennier, innan linjen lades ned för 
gott. 

När H ammarbysjön vid Hammarhyledens utförande sänktes ca 

5 111 bibehölls Långsjöns och J ärlas jöarnas vattenstånd och en sluss 
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anordnades vid S ickla . lJen p[tbörjadcs 1928 och färdigställeles 1930. 
S lussen har en nyttig längd av 20 m, en breeld av 5,65 m och et t 
t röskeldjup av l ,6 111 samt får trafikeras av fartyg med högst l ~ n1 
längd, 5 m brecl cl. Farleel en har ett vatt endjup av l ,3 m. 

Ma jor Gustaf Ne rman föreslog 1912 i en skrift "Farled mellan 
Hamm arbysjön och Daggen sfj~i rcl en over Järlasjön" en kanal i iii r
binclelse med den föres lagna kanalen över Moranedet Den 2.7 Lm 
långa Järlasj ön iir mer in tillräckl;gt djup a tt iivcn e fter dess siink
ning dä r erh åll a en far led. I den 2 km långa L ångsjön är vattcn(lj u·· 
pet däremot högst 3 m. Farl ec!en borde enligt :\erman erhåll a sam
ma djup som i el en föreslagna kanalen över Moranedet eller 6,6 m, 
så att den skull e kunna användas av fartyg upp till 4.700 ton . . \ ,, 
de 38.992 fa rtyg över 10 ton , som 1909 ankom ti]] Stockh olm. va r 
enelast två med större tond ryghet än 4.700 ton, skrev Nerman. F ar
leelen mellan Sal tsjöbaclen och Stockholm genom Skurusuncl ä r 20 
km lång, men skull e enelast bli 12,5 bn genom J ärl as jön . Mycht 
talade så ledes för en farl ed genom J ärlas jön, ansåg Nerman , som j 
dc fl esta av sina kanalförslag nöjde sig med blygsamma dimensioner 

Stochhol llls sluss ~~id 1\.arl .l ollans torg. 

Långt innan iinnu Dirger Jaris landsfaderliga omsorg fört hans 
tankar på hu vudstael ens fö rlägga nde vid Milarens utflöde i Sal tsJÖll 
känner sagan det smala näs, som genombryts av Sö cl erström . Dc 
gamla noreliska sagorn a beriittar sål unda, att inn an O lof Haraidsson 
blivit konung i No rge drog han med en sta rk flotta på härnaclsl<"tg 
till svearnas land. Med sina skepp seglade han år l 007 eller 1008 
in i M~i l aren och här jade på dess rika stränder . P å elen ticlen skall 
det enligt sagorna blott ha funni ts en förb indelse mellan M älaren 
och Salts jön, nämligen Non-ström , som då hette Stocksunclet . F ör 
att h ind ra norrmännens tillbakatåg lä t då O lof Skötkonung sp;ir ra 
stocksundet med kedjor. Sagorna ber~ittar emell ertid, att O lof l [a
ra lclsson icke lät sig hindras härav, utan helt enkelt grävde igenom 
näset Agnef it och på så sätt tog sig ut igen, och elen kanal, som 
därigenom uppkom, kallades därefter Konungsrännan. Och en saga 
tillägger: "men Stockholm kallades det land, som gick av mellan 
Konungsrännan och Stocksunclet". 
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Gunnar Dolin har i S :t E rik s årsbok 1921 framför t teorin att 
1onl "T~ivn in o-en äo·de rum j)å näset meilan A rstav iken och Harn-o·eJ b ,., b . 

~1arby sjön el v s el en smala landtunga, som förbund it Södermalm 
\,ed Söclertö rn vid nu va rande Skan stull. Här kunde O lof arbeta 
:,,era ostört på betryggande avstånd fr~m elen svenska hiiren och i 
obebyggda trakte r. Från Hammarbys jön seglade O lof seelan genom 
nuvarande S ickla- och Järlasjöarna, D uvniiss jön och Baggensstäk et. 
Enligt Bolin s uppfattning fylleles O lofs led snart igen. 

Nutida fo rskning betviv lar dock sagornas bc r~itte l se om O lof elen 
heliges kanalgräv ning. Man anse r sig näml igen ha kunnat konst~
tera, att Söderström fann s ti ll och var segelbar redan omknng ar 
1000, el v s vid tiden för Olof el en heliges härnadståg i Mälaren, och 
att vattnet då gick ca t re ~t fyra meter högre än nu. J-1 istori en om 
kanalg rävningen förklarar man på det s~ittet, att den endast sku ll e 
vara en variant av de ofta förekommande ber~itte l se rn a om jättar , 
50111 grävt sig igenom näs och så lunda skapat sund och kanaler. För
modligen har i fornticl en en likn:tnrl e siigcn funnits om Söclerström 
vi lken sedan av Snon-e och an dra krön ikeskrivare apterats på O lof 
elen hel i ge, måhända i sy fte att fö rsto ra hans rykte och gloria. 

Histo ri sk bl i r Söclerst röm i strängaste mening fö rst i och med 
Magnus Erikssons stadslag, som omtalar dc ~re broar St~ckhoh~1 
~igel e und n medeltiden , nämligen t v å broar over N orrs~rom ocn 
"Sudhra bro" över Söderst röm. Dessa broar var naturhgtv1s av t ra, 
och om desamma stadgades , att de skull e byggas och underh åll as 
!eke blott av huvud staelen själv, u lan även av sex köpstäder: Viis
terås, A rboga, U ppsala, Enköping, Sigtuna och St rängnäs. 

Å el en ~i.ld sta karlan över Stockholm ~i. r denna " Sudhra bro" delad 
i två avdeln ingar genom en holme, som delar Söcl erström -~ - en nord 
lig och en sydlig gren. Den medeltida bron var starkt be t astad, vtl
ket säkerli gen var av nöden p~t elen tiden. Genom elen inre staels
porten kom man ut på bron , men måste därefter passera genom ei~ 
yttre run t torn och slu tligen genom ~1nnu en be fästning, som bestod 
av ett torn och en vindbrygga . D;irti ll låg en skottvall mell an de 
bägge nämnda tornen. Dessa fäs tningsverk vid Söclerström fick ut
stå många angrepp uneler mecleltielen, och det kan erinras om, a~t det 
iust var över Söderström, som Gustav Vasa gjorde sitt intåg t elen 
befriade huvu dstaden på midsommaraftonen 1523 som Carl Larsson 
har förevigat i Nationalmuseum . 
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Redan tidigt hade elen nordliga leel en invid staelsholmen tagits i ·tn
språk för kvarnanläggningar - den kallades också Kvarnströmmen 
- emedan den södra grenen av Söclerström var upplåten för skepps
fa rten. 

På medelticlen hade man emellertid ingen sluss, utan när hand< Is. 
skeppen skulle in i Mälaren för att med sina varo r gå ti ll de \i eJ a 
omkring kända marknadsplatserna på dess stränder, f ick far t) w:n 
antingen ligga och vänta till s strömmen icke var så strid ell er också, 
vilket är troligare, fick man praktisera elen iinnu i dag på många h:l l! 
vanliga metoden att släpa fartygen uppför strömmen medelst ~ k 
varpning. 

De s k Strömpenningarna, de avgifter, som fartygen vid gen c11t1 .. 
farten av Söclerström mås te erlägga till staclskassan, steg till be
tydande belopp och var en av staelens viktigaste inkomster. I dc av 
Sten Sture och rådet 1470 utfärdade privilegierna för Stockholms stad 
omnämnes Söclerström och skeppsfarten första gången. "Staclen•Jm 
gives Söclerström till skepps och båtars genomfart" heter det sålunda. 
Utförligare säger Gustav Vasa i sina privilegier för huvuclstadl'n: 
"gifves stadenom Söclerström, med alt th et i strömmen mellan stadhen 
och Åsöna till Fiskerij eller annat byggjas kan samt till skepps qcit 
båtars genomfart". 

Med utfä rdandet av Sten Stures privilegier synes emelleri cl en 
bättre ordning för skeppsfarten i Söclerström ha kommit till st;'\ ml. 
För upphalanclet av fartygen genom strömmen anbringades nämbgcn 
en grov järnkedja, vars reparation då och då omtalas i stads räken
skaper. Första gången detta sker var 1520, då det samtidigt förbjöds 
att fara uneler denna kedja. 

U neler riksbyggmästarens kloka regerande växte både Stockholm.; 
stad och traf iken genom Söders tröm . Denna hade 1589 vuxit ti ll 62~ 
farkoster av olika storlek. Det intresse Gustav Vasa ägnade icke !11il1St 
Söclerström och regleringen av Mälarens utlopp visar ett brev av 
honom 1557 då en ovanligt stark vårf lod gjorde sig gällande. P å sitt 
kärnfulla språk skriver han: " Wij förmerke, Peder Kartt, at valne'< 
vexer flu x ucli Mälaren utaff then stoare jis, sniö och Dalefloclh som 
opå fercle är och tilleffentyrs gör stoor schacle både opå enger, dall1· 
mer, broar och qvarner. Är förthen schull Wår alvarlige befalning at 
thu althid skall låthe holle alle DammeJåken open ucli Stockhohn til 
thy floden kan förminschas och på th ed at aff sådane f lod icke måtte 
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ske schacle opå landet i sså måtto som förbemält står. Th etta ingalunda 
försummand es". 

Då strömmen var stark var det inte så lätt att ta sig igenom öpp
ningen vare sig i ena eller andra riktningen . .i-\n körde man sönder 
någon av strömkeclj orna, "store strömkecljan" och "lille kedj an", som 
var spända över segelrännan och som ideligen måste lagas och fö rses 
med nya lås, än fastnade fartygen i vindbryggan eller broöppningen 
och ställde till oreda i trafiken ell er gick på grund . 

I räkenskaperna från början av 1600-talet upptas fl era gånger kost
naden för tillverkning av " järn-saxar", "dä r stora stenar opptages" 
ur strömmen. 

I räkenskaperna för år 1625 omtalas förfärcli gandet av en "koppar
skiva", vilken "brukas i spelebron i Söderström, där skutorna vindas 
opp med". 

Tord O :son Nordberg har i "Söderport och slussen" (St.ockholm 
1935 ) ski ldrat slussens öden och huvuddelen av nedanstående upp
gifter är hämtat ur denna källa. 

Den första slussen i Söderström började byggas i maj 1637 av trä 
under ledning av holländare, överste \Vendtz och slussbyggmästare 
Fortun för 5 fot djupgående och 20 fot breda fartyg. En pålkran 
fördes från Rörstrand och fördämningar byggeles på båda sidor. J 
slutet av juni månad kunde man börja gräva ut bottnen i strömmen. 
Nio stenhuggare "brände store stenar sönder ur slusseströmmen" och 
soldater och byskytta r förde "store stener och grus ur slusseström
men". Själva slussdammen byggeles som en kasun eller pråm av tra 
på Skeppsholmen och bogserades seelan därifrån ti ll Söderström . Pre
cis på samma sätt byggdes seelermera på 1700- och 1800-talen Pol
hems-slussen och Ni ls E ricsons sluss. I augusti 1637 förstöreles en 
del av fördämningen a v stormen men återuppbyggdes snart. Räken
skaperna berätta härom : "Emellan den 9 och 10 augusti blev utav 
ett häf tigt stormväder slusse- cl amm-plankningen, nagla r och bräde•· 
endeist sönderbråket och av vattnet uppkastet". 

Själva slussarbetet led des av två holländska timmermän, Lennart 
Bermansson och Adrian Dams, vilka tydligen jämte flera holländska 
hantverkare inkallats till Sverige för detta maktpåliggande arbete. 
Dnder Gustav Adolfs regering hade ju skickliga holländska hant
v:rksmästare och konstnärer i stort antal införskaffats för olika upp
gifter. 


