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Å r 1638 synes kasLmen ha fö rts till s in p lats i Söclerström och a;·. 

betet med dess beklädnad med s ten h a påbörj a ts . " B iocksten, kl ink. 

sten och s im ent" hä r till in fö rdes f rån H oll and. Och följ ande år a r

betades på "nye vattus kru va rnes (po r tarn as) fö rf ~i rdigancle" . "Vatt u .. 

skruvram parn a" kopparkbclcl es. 1640--1641 fo r tsattes a rbetena med 

"vattuskruvarna" och vattukva rna rne" ell er "slu ssekv a rn a rne" el v :; 

d raga nordningen för por tamas öppnande. T ill att smörj a mask innin 

mccl an vändes smör och s~il t ra n . Po rta rna skull e dragas av hä star uch 

för dessa hästar hyggel es ett särski lt sta ll vi d slu ssen. Å r 1642 bygg<k:; 

en trappa av sten, och port- och bropelarna klädd es med g råsten , S<' lll 

tillhugg its un eler de båda fö regående å ren. Murningen ut föreks .t'/ 

s venska och tyska murmästare. Sl uU 1gen uppföreles nya vi ndbrygg nr 

öve r s lu ssen och tv[t "s lu ss vakta rstugor" byggdes . Detta å r stod slus 

sen änt ligen b rcl ig . Dc holb ncl ska hantve rka rna hemsändes t ill J lol

land och "smeden och sni cka ren, dä r h olländska arbetsfolket hav:t 

haf t sine kvarter " f ick betalt fö r mkvarteringen. Å r 1642 bekliiddcs 

slussen med s k holl ändsk k linker. I v;istra muren av slussen fann:; 

inmurad en sten tavla, som berätt.1de att "Durch G rundels und F le

mingz w itz uncl mach t. I st d ieses '1i\'erk zum end gebracht el v s clc't 

G rundels var bo rgm;istar e och F leming öve rståthå ll a re i S tockholm 

fullbordades slu ssbyggnaclen. D en fö rsta slu ss förordningen är elakrad 

elen 28 septemlx :r 1642 och dagtecknad av Klas F leming och slussen 

inv igdes sam ma dag. E nl igt s lussordningen skull e "slysan" vara öp

pen för s jöfarten " fyra reso r om dagen : om morgonen n;ir klockan 

är 6, n~ist för middagen klockan 9, ef ter middagen klockan 12. <JCh 

seelan om aftonen klockan 3". P å 1700-talet ändrades de b[tcla si st

näm nda t iderna ti ll "efter middagen klockan 2 och om a ftonen kl oc

ka n 5". 

I v ilken utst räckning skepps farten ökades v id mitten av 1600- tal er, 

får man en fö reställning om dä rav, ;-,tt tullinkomsterna mellan ,1 ren 

163 5 och 1645 sexclubbla cles. Byggnadsverket va r dock gan ska skiirt 

och ta rvade ideliga reparationer. I den nyssnämn da slu sso rdn ingen 

f unnas också d ras tiska straffbestimmelse r fö r den, som skadade sluss

anläggningen. "På det n y slysan och h ela dess verk må tte fö r skada 

befriat varda, skall ingen fö rdrista s ig att kasta några stena r , grus 

ell er något annat vad det va ra kan , i slysan ell er näst utan själv" 

inloppen , vem sådant gör böte fy ret ie mark, eller gånge för k~irran 

att utfö ra orenlighet från staden . I lika m å tto förbjudes a tt stata 
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Bild 29. 
Slussområdet från öster. 

Detalj ur W. Hartmans kopparstick av Stockholm Cir J() JO. 

Fotografi i Stockholms Stadsmuseum. 

uti portarna eller sjä lva muren med bå tshaka eller annat vasst, eller 

på annat sätt fördärva och skämma murar och portarna". Det kanske 

förtj änar p åpekas, att ännu på 1880-ta let i slussordningen föreskrevs 

"att å fartyget v id genomfarten anbringas fr i hult till skyeld för sluss

portar och murar, varjämte det är förbjudet att å portar eller murar 

stöta med båtshake". 

År 1654 anställdes byggmästaren Adrian van Stolck från Rotterdam 

att ha inseende över slussen samt vidtaga erforderliga reparationer och 

förbättringar. Och repa rationer fordrades tydligen nu i ganska stor . 

?tnfattning . K ontraktet m ed mäster Adrian förnyades 1662. Förutom 

Inseendet över slussen skulle han nu även "befordra stadens timmer- -
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arbete vid vad byggningar det helst vara kan" och unelervisa och in
formera timmermännen i deras arbete. 

V id södra strömmen fanns en järnvåg och över denna pass 1 ad e 
bl a ett 50-tal kanoner som bärgats från regalskeppet W asa fö1 att 
säl j as t ill Llibeck. 

I början av 1700-talet hade elen gamla slussen alltmera för f; !l it 
och kraven på en helt ny och större sluss gjorde sig allt starkare ,.;ä l ~ 
!ande. Ytterligare ombyggnader och reparationer å elen gamla slu·-: se11 
ansågs ej längre möjliga. Den 30 januari 1724 hade K. Maj :t hos 
överståthållaren hemställt, att slussen i Stockholm snarast skulle re
pareras och sättas i gott stånd, varvid elen samtidigt borde gin as 
8 a 10 fot djup. Anledningen ti ll denna hemställan var närmast att 
tegel skulle fraktas från mälardalens tegelbruk t ill "fästningsverken 
här utanför S tockholm". Stadens byggnings- och ämbetskollegi 1m, 
som med anledning härav yttrade sig, fra mhöll, att elen gamla shh sen 
ej längre kunde repareras , stenen var förvittrad , fyllningen mellan 
pålarna bortsköljd och virket uppruttet. Kollegium hade em ell < rtid 
klart för sig, att ett fö rdjupande av slussen måste innebära dess ·ull
ständiga nybyggnad. Magistraten vände sig i denna fråga till I.. ris
toffer Polhem. Polhem skulle gärna lämna råd och anvisningar, ':kr i
ver han elen 6 april från Sljärnsuncl , men hans ålder och avtag~t11 de 

krafter lade hinder i vägen för att han skulle kunna påtaga sig led
ningen av arbetet. 

Uneler de närmaste åren uppgj ordes flera olika förslag till ny s.uss
byggnacl: dels ett par av på detta område tydligen fullständigt okun
niga personer, vi lkas avsikt uppenbarligen i första hand vari· att 
u tfå fö rskott på arbetet, dels ett försl:1g av borgmästaren Göran J lSlta 

Aclelcrantz och två olika alternativ av staelsarkitekten J o han Eberllarcl 
Carl berg, skriver N orclberg. Samtliga dessa förslag granskades 1 n s-
1729 av olika myndigheter och sakkunniga. F ortifikationskontore: av· 
gav sålunda elen 10 mars 1729 ett långt betänkande, där de inkomna 
förs lagen ingående bedömdes. Borgmästaren A clelcrantz, heter rlet i 
betänkandet, hade visserligen uppgjort en "mycket vacker dessein och 
grundligit försl ag till dess reparation, eller nästan å nyo uppbyggan· 
de"; fortifikationskontoret fö rordade emellertid Carlbergs fö rslag, 
som avsåg, att en ny sluss skulle byggas söder om elen gamla. Stadens 
byggnings- och ämbetskollegium hade visserligen den 9 mars 1727 be
stämt avstyrkt en flyttning söderut av slussen, men med hänsyn ti!l 

655 

de bättre grund fö rhållandena för slu ssens anläggning närmare J ärn
·n·aven elen 29 februari 1728 ändrat mening och fö rordat det Carl
bergska förslaget. 

Som sista instans, innan frågan upptogs till avgörande av K 1Iaj :t 
hördes Kristoffer Polhem, vilkens yttrande är dagteckna t den 8 juni 
1730, samma dag, som avgörandet träffad es av regeringen. Polh em 
ansåg Carlbergs förslag vara de bästa och - tillägger han en s mu la 
maliciöst - "uti de van liga byggningsreglarna så väl grundade att 
jag icke det ringaste vid desamma kunde hava att påminna om detta 
arbetet uti lugnt och sti lla vatten vore ärnat att anläggas" . Då här mås
te dämmas för åt båda sidorna och icke, såsom vanligen va r fa llet vid 
slussbyggnacler, enelast på elen ena, va r det Ca rlbergska förslage t 
emellertid icke genom fö rbart. Polhem ville dock icke ingå på någon 
detaljerad kritik och fö res lå ändrin g;_;_r, "då jag", skr iver ban, "med 
detsamma oundvikligen skull e upptäcka ett och annat som j ag gärna 
till den ändan vi ll hava mig förbehållit ... och således undgå den 
olyckan jag och en annan gång ti llförene råkat uti medelst det jag 
lämnat mina inventioner till andras utförande, då alltid skulden mig 
blivit påbördad, när intet allt velat lyckas efter önskan såsom det 
både bort och kunnat ske"_ Om arbetet uppdrogs åt honom, skulle han 
bäst kunna visa, "vad som uti cle andras förslager varit felat" , fas tän 
han ingalunda eftertraktade ett så "svårt och ansvarigt arbete" . H an 
hävelade emellertid bestämt, att elen nya. slussen borde higgas på elen 
gamlas plats. 

K Maj :t beslöt i enlighet med Polh ems ytt rande, att elen nya slussen 
skulle byggas på elen gamlas plats. Överståthållaren och magistraten 
fick i uppdrag att ofördröjligen om slu ssbyggnadens utförande ackor
dera med en man, som "vist prov av fullkomlig erfarenhet och hm
skap om olika slussverks inrättning" och härmed avs~tgs giv etvis 
Polhem. 

Den 27 i samma månad vände sig också magistraten till Polhem 
med hemställan , at t denne ville åtaga sig slussanläggningen och till 
magistraten inkomma med förslag och kostnadsberäkning. 

Redan en vecka senare (3/7) var Polhem färdig med sitt svar jämte 
ett förslag till slussbyggnad och beräkning på erforderligt material. 
Den 13 juli erhöll Polhem magistratens svarsskrivelse, som tydligen 
~åde förvånade och förargade honom. Magistraten förklarade näm
hgen, att den icke kunde reflektera på Polhems förslag, då detta gick 
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ut på en slussbyggnad av t rä som sedermera skulle stenbekhidas , ch 

att magistraten icke fö rdri stade s;g att lfd a förfireliga en slussh:, ~R

nacl av tri, d[t K Maj :t resolve rat. att slu ssbyggnaden skulle 1> va 

"i framtiden beständig" . :\.Iagistratcn ämnade nu i stället tills vi <' t r~ 

låta s;itta elen gamla slussen i stånd. 

I en inl aga till konungen elen 20 juli 1730 gick Polh em i skarp:1. o h 
lag tilli"iltta medmagistratens okunnighet i slussbyggnacl sh ;igor . C d

bergs och A cl elcrantz förslag utdömdes nu utan alla fö rskönande r 1l

skrivningar : slu ssen kunde omöjligen hava bestånd, om elen lJyg;._ 'es 

efter deras ritningar. Polhems fö rslag skull e icke allenast kosta " tr Ja 

flera resor mindre" :in Carl bergs fö rsb g till slussbyggnad av sten. ,Jet 

skulle också kunna genomföras pft betydligt kortare tid . Tv;ir tc wt 

magi stratens cl ~irom fällda omdömen tilltrodde sig Polh em kunna Le

visa och svara fö1· att en slussbyggnad av trä i enlighet med J ms 

förslag skulle bliva i framtiden heständ i g. Det förefaller , som nm 

uppgiften att bygga slussen i Stockholm nu för Polhem vunnit vet ·lig 

lockelse. 

Dagen därpå (21 /7) remitterade K ]\.!Iaj :t Polhems memorial till 

överståthållaren för magistratens yttrande. Och dir blev det liggal.Cle. 

I-Jela denna viktiga fråga vilade ulan några vidare åtgärder i j ä ·m t 

ett decennium. 

Först i början av 1740-talet, sedan rikselagen och K Maj :t hitrom 

påmint, togs frågan om slussbyggnaden åter upp. På våren 1742 

vände sig nu magistraten åter till Kristoffer Polh em och hemsti< Ide, 

a tt han måtte åtaga sig uppförandet av elen nya slussen. I ett mem< rial 

elen 20 februari 1742 framställde Polhem sina fordringar, ocl ett 

förslag till kontrakt i enligb et h~\rmecl uppsattes den 8 april sa1 1t11a 

år. Kontraktet blev emellertid icke då av Polhem underskrivet . r

saken härtill var enligt vad Polhem sj älv i gripande ordalag 1 ccl

clelc.r K Maj :t elen 22 februari J 743 med anl edning av K 1\Lt j :ts 

förfrågan, huruvida han för sin höga ålders skull kunde åtag~' sig 

slussbyggnaden i Stockholm, att "en ganska svår och nästan dö·lelig 

sj ukelom emellankommit". "I genom den besynnerlige Guds ll;tcl", 

fo rtsätter han emellertid, "att mitt 82 års gamla huvud ännu är täm

meligen friskt i synnerhet till de invärtes sinnen, så kan jag väl vara 

i stånd att fullkomlig-en utgrunda a11t vad som till detta angelägna 

verkets iståndsättande fordras", "fastän min kropps skröppel!ghct 

n fi\!STr ll ' liEk l't \l l 11<\l 

Bild JO. 

Oljm:dlning av j. H. Schef fel . Vetenskapsakademien. 
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Bild 3 r. 

Modell a·v Polhems sluss. Fotografi i Stockholms Stadsmttsettm. 

efter sista mm svåra sjukdom nu sällan släpper 1111g långt i 1 rån 

sängen". 
Den 29 februari 1744 unclerteckn;:tcies ~.ntligen kontraktet med l 'ol

hem. Om han avlecle, innan slussbyggnaden fullbordades, skulle s• nen 

Gabri el Polhem "vara förseeld med så tillräckelig unelervisning om 

hela herr Kommercieråclets clessei n, att verket likafull af honom kan 

i fu llkom lighet stånd sättas". 
Arbete var förenat med stora tekniska svå righeter. Polhem 1adc 

beräknat att det skulle fu llgöras på två år. Förgäves prövade P ol1cn1, 

detta geni, som spände över så många skiftande områden av in,.:·en

j örskons ten, på alla mö j liga metoder för att hålla graven fr i fr ån 

vatten, medan slussen byggeles om. Han fick verkligen pröva på skill

naden mellan "Fröken Theori" och "Byggmästare Practicus" so!11 

han själv kallade det. Både häst-, vind- och vattenkraft användes, 

och Polhem säger sig för elen slussens skull ha funnit på sju slags 
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Södersluss ach slttssplan efter teckning av Elias Martin r784. 

Ny lll. Tidn. 187]. 

nya pumpar, men allt förgäves. Då måste till sist hela slussverket 

g~ras färd igt i land. "Vi hava sett" skriv er en samtida, "med största 

fo~unclran samma förtimring hänga Över graven som en åbäkelig stor 

p ram och sedan småningom sänkas neder på sitt ställe". 

När. elen stora pråmen var nedsänkt, bars gamle Polhem elit elen 

16 apnl 1748 i en för ti ll fället utsmyckad bärstol, och i själva bottnen 

av slu.ssen blev han högtidligen dekorerad med det nyinstiftade kom

mendorstecknet av norclst j ärneorclen. 

.. Polhem hade ock tillfredsställelsen att uppleva el en dag, då det 

f?.~·sta fartyget gick genom den nya slu ssen från Mälaren ut i Salt

SJon. Anno 1751 gick "el en svenska mekanikens fader" ur tiden. 

Slussen öppnades för trafik fö rst år 1755, seelan den fullbordats 

av Gabriel Polhem. Slussen hade en längel av 150 fot, 32 fots breeld 
och 10 fots djup. 

l" För .. landtrafikens framförande fanns två vindbryggor, den ena be

agen oster om Slussen vid utloppet till Saltsjön, den andra över själv::t 

slussgravens västra del. De båda vindbryggorna uppkallades efter den 
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färg de erhållit och kom sålunda att få namnen Röda slussen , son 

var belägen närmast Mälaren, och den andra Blå slussen. 
1 

Ångbåtarna och den ökade trafiken hade inom ett sekel g j or l Pol

hems slussan läggning otillräcklig. År 1836 bevilj ade K Maj :t n l'c\e] 

ti ll en ny slussbyggnad under förutsättning att staden bidrog ll1ed 

samma belopp. Göta kanalverks övermekanus, överstelöjtnant G. L::t

gerheim, hade två år tidigare uppgjort förslag och kostnadsbl räk

ning till en ny sluss bredvid den gamla. Denne framsynte man La dr 

också föreslagit att trafikleden med hänsyn till trängseln och tra rke1~ 
borde flyttas till Hammarbysjö, som ju också blev fallet 100 år se

nare. Kommitterade förkastade emellertid Lagerheims försla,g r 

1841 utlystes i stället en tävlan med ett pris av 200 dukater fi 1·· de 

bästa ritningar och planer till en ny sluss. Då inget förslag inko1 n ut

färdades 1843 en ny kungörelse om denna tävlan då med 500 du! ater 

i pris. Aven denna tävlan blev resultatlös. 

Överstelöjtnanten vid flottans mekaniska kår N ils Ericson för

klarade sig till slut villig att utarbeta en fullständig arbetsplan ·ned 

ri tningar och kostnadsförs lag till en ny sluss mot ett arvode a v 500 

dukater och ytterligare 2000 riksdaler banko för färdigställan de· av 

erforderliga unelersökningar m m. Förslaget framlades i juni 1843 

och antogs i oktober samma år. Den nya slussen förlades i elen g •mlc1 

kvarnr~innan, där stadens mjölkvarnar förut varit belägna. Den s k 

Karl J oh ansslu ssen byggdes 1846- 1850 och fick en nyttig Ein~, l av 

45 m, bredd 9,5 m och djup 3,3 m under Salts jöns lågvatten. Den 

var kostnadsberäknad till 422.000 kr. Denna mycket omsorg; iullt 

byggda sluss uppfördes delvi s på pålgrund i en 6,25 m hög trii •råm 

(kasun) . Timranclet av kasunen igångsattes vid yttre ändan av !Jj ur

gårdskanalen och bogserades sedan till slussgraven där den kli Ides 

med sten och nedsänktes . Slussen blev fä rdig ett år tidigare in be

räknat och blev också 36.000 kr. billigare! Ni ls Ericson tyck s till 

skillnad från andra slussbyggare i Sverige i de fl esta fall ha l.Y··kats 

hålla kostnaderna under kontroll. Den 28 november 1850 skedclt den 

högtidliga invigningen av konungen. Polhems skapelse cletronise' ades 

nu till avtappningskanaL 
"Ett nytt verk har uppstått i Sveriges hufvudstad; det är väl icke 

af verldens underverk (emedan ingenting i vår tid är underverk), 

men likväl ett verk, som väl är värdigt samtidens beundran, och sorn 

också sannolikt skall t illvinna sig beundran af ett sednare slägte. Det 
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är elen nya Slussbyggnaden, öppnad till genomfart år 1850", så skriver 

G. Sweclerus i "Stocksund och Nya Slussen" (Stockholm 1850) och 

fortsätter: "Så står nu denna väg emellan rikets viktigaste inre vat

tenvägar och saltsjön, åstadkommen genom en fören ing af det clju-

aste förstånd, en mognad erfarenhet, kall beräkning, varmaste om-

~org och nit, samt ett lika varmt uppfattande af den moralisko. 

·runden för menniskors samverkan vid företagen . Ingen olycka har 

~fbrutit det j emnt och l i fligt fo rtgående arbetet; ingen arbetare går 

med barmset sinne clerifrån. En färg af sedlighet har hvilat öfver 

det hela, och, der hos dem som i framtiden draga vinning af detta 

storverk, en djupare tanke säger dem hvad mennisl.::osnillet här upp

byggt, hvad medborgerlig frikostighet hos hufvudstadens målsmän 

velat, bekostat, låtit utföra - det skall också i en lång framtid er

känslan möta dem som åstadkommit detta arbete". 

"Från Mälarens otaliga vikar, från Hjelmaren, vVettern och andra 

vatten inom riket, skola - helst en gång under kommande friare lag

stiftning för sjöfart och handel - skepp flyta ut till aflägsna haf och 

åter hemföra der tillbytt rike som åter hos oss alstrar rikedom genom 

påkallande af nya produkter. Då skall elen idoge tillverkaren och cl ~n 

idoge seglaren stundom erinra sig hvacl rikets hufvudstacl verkat for 

landets förkofran, h vad snillet uttänkt och redbarheten genom fört 

för efterkommande nytta; och bredvid det h i storiska minnet af elen 

store Jarlen, som för fienden täppte inloppet ti ll våra inhemska vat

tenådror, skall en efterverld erkänsamt uttala namnet på elen man, 

som öppnat dem för våra vänner och för Sveriges egna män då de 

med skatter återviinda från fremmanclc länder". 

Redan år 1866 var man hirdig med planer till en ny sluss , som 

framlades av den då sittande stadsplanekommittcn. Detta förslag ledcle 

dock icke till någon åtg~ird. 
Den rramla Slussen orsakade under 1920-talet trafikköer som ofta 

sträckte"' sig bortåt Slottet å ena sidan och djupt ned i Götgatan på 

den andra. Det är ibland knappast bättre nu, men detta kaos uppstod 

på en tid då det bara fanns en bråkdel av dagens bilbestånd i staden. 

1926 beslöts att man skulle inskränka tiden för slussning och 1930 

stängde slussen fö r sjötrafiken under dagarna mellan kl 6-22. 

I expertutredningar och i stadens traf iktekniska granskningskom

mitteer satt från 1900-talets fö rsta år en mycket t illbakadragen järn·· 
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Stockholm. Slussen. 

Bild 33· 

Nils Ericsons s hm. Fotografi i Stockholms stadsmuseum. 

vägsingenjör, en stor expert på räl s och spår. Han hette Gösta L und

borg. Det var han som uppfann Slussmaskineriet som det är i ;ag : 

klöverblad sidcn, som fungerade så perfekt. Den arkitektoniska ut form

ningen svarade arkitekten Tage \Villiam-Olsson för, assisterar av 

seelermera stadsträdgårdsmästaren Holger Blom. 

Den 6 mars 1930 tillsattes en utredning, el en 5 febr uari 1931 f t:lm

lacle den sitt förslag och elen våren bes löt staelsfullmäktige fö n rk

ligandet. Det blev Slussen sådan den ser ut i dag. Den invigdes den 

15 oktober 1935 av kung Gustav V. Ingen drömde då att trafiken 

skulle bli så väldig som elen är nu efter 25 år. Men Slussmaskmen 

härdar ut ändå. 

I samband med skapandet av de nya uppfartsvägarna vid Karl J o

hans torg ersattes elen Ericsonska slussen 1935 med en ny nårrot när-
' b 

mare staelsholmen förlagd s luss, ungefär mitt emellan Polhemsslussen 

och Nils Ericsons sluss, 75 m lång mellan portarna, 10 m bred och 

3,4 m djup på saltsjötröskeln samt en sänkhöjd vid medelvatten i 

Mälaren och Saltsjön av 0,4 m. Slussen begränsas vid båda ändar a·t 
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fasta broar moecl c :a 5,4 m fri höj~! över Mälarens n1::lelvatt:nyta 

ch kan vid lagvatten passeras av tartyg med upp ttl l 10 m langd, 

·~ 01 bredel .och 3,2 1~1 clju~gåencle . Po:·tarna i doenna nya sluss .har 

·hållit en saregen uttormnmg. De besta av en pl atlucka som t stangt 
.el . . Il 
läge står nästan vert ikal t men i öppet l ~ge hgger honsont: t ~m~~-

.delbart unel er vtaclukterna. Portarna har aven konstruerats S<~ atL ~td 

behoV ej mindre än 140m3 vatten i sekunden kan avtappas. Nt ls Ene

sons sluss användes numera som avtappningskanal för reglering av 

Mälarens vattenstånd och har för detta ändamål försetts med ett 

bjälksätt som vid lågt vattenstånd i Mälar~n hålles stängt och vars 

bjälkar i erfor_clerlig omfattnmg borttagas 1 sambat~;t med tappnmg 

av vatten ur SJOn. Polhemsslussen bar bltv1t 1genfy11d. 

Gula gången har än en liten doft av gamla Slussen, där järnbärarna 

·gick och balanserade de långa stängerna som kom från bruken Över 

Mälaren, vägdes på järnvågen och lastades utåt världen i Staclsträd

gårclen. Och från de samtida sumprunkarn~s tid, vid ~ lutet av l SQO .. 

-talet, de som med sinnrika manövrar höll hsken v1d hv och hade en 

sak att tänka mest på: att inte fa ll a i sömn under sina arbetsnätter. 

Många läsare visste kanske inte att ordet "sumprunkare" har en reeli 

bakgrund. 
En söndagskväll på sommaren klättrar nu för tiden bortåt 300 små .. 

båtar över slusströskeln. Då går trafiken i riktning Saltsjön- Mälaren 

men på fredagarna går klivet nedåt, från Mälaren t ill Saltsjön och 

:alla sommarstugorna i skärgården. Slussningen kostar inget för båt

·~garrra. Cirka 10000 småbåtar passerar årl igen slussarna. 

Kanalprojekt från Stochholm till Södertörnsjöarua. 

Ar 1825 utgavs i Stockholm en skrift med omstående titel: 

i vilken pliideras för ett kanalsystem från Årsta vid H ammarbys j? 

till sjöarna Magelungen, Drevviken och Orlången för att utnyttp So

•dertörns skogar som vedbrand till Stockholm i stället för att importera 

veden från Finland, som ju fö rlorats efter det olyckliga krig~t 1.~09 . 

De tre sj öarna ligger i det närmaste på samma nivå, c :a 68 tot over 

MälaF,en. E n sluss planerades även vid N a eka. Genom kanalen skulle 

skog på omkring 60.000 tunnland kunna tillgodogöras. 

Man beräknade, att från Södertörn med varje båt skulle kunna 

:göras -en r-esa i dygnet och med var j e pråm minst tvenne resor i veckan. 
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Underdånigt Forsfag 
att 

genom en 

S j ö .. transports öppnande 
till 

mre delarne af Södertörn, 

·je m te 

tillförsel af Landtmanna-producter 

göra 

Attatiotusende Tunnland hittills 

obegagnad Skog 

tillgänglige 

för Hufvudstadens behoC 

H~rmcd följer on liten l'Larta öfv~r ifiig&varande skogar. 

S T O C K Il O L l\1 , 

tryckt hos Fn. n. NEST!Us, 

lli id 3 4. 
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Bild 35 · 
Kanalproj ekt från Stockholm till Södertörnssjöarna . 
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Goenom kan~len s kulle kunna erhållas en fyra 1:1illå~1g, gen och beL v;i
111 

batkommu111katJon mellan huvudstaden och Soclertorn . Man planerad" 
även ett litet skeppsvarv vid kanalen. Kanalen skulle bli av relativ. 
små dimensioner med högst S fo ts djup, 10 fots bottenbredel oc11 3 ~ 
fots breeld i vattenytan. Man beräkn:ccie, att det skulle erfordras c :a 
90.000 dagsverken eller omkring 59.000 riksdaler för arbetet. :Wan 
avsåg att använda timrade slussar efter de goda erfarenheter, som 
erhållits av överdirektör Hagströms vid Grängshammars bruk i Da
larna, så att de skulle kunna utföras för endast 3.000 riks· la ler 
stycket. Det skulle behövas sex slussar. Sammanlagt beräknades k ·ma
len kosta c :a 100.000 rikselaler och förlagsnämnelen framhöll, att c!et 
var mer verksamt än alla strömrensningar i N arrbotten och aH det 
skulle göra Sverige oberoende av främmande tillförsel samt att 1nan 
skulle slippa tullavgifter på minst 200.000 rikselaler eller clubbcl1 me
ra för varje år. 

Södertälje !?anal. 

Den vanliga handelsvägen till och från Mälaren f rån södra Ö~ter
sjön under äldre ticler gick upp genom fjärdarna nedom det nu va
rande Södertälie, varifrån man hade den kortaste vägen in i ::vfä
laren till elen alldeles ovanför liggande Björkön, skriver Samuel E. 
Bring i "Söclertälj eleclen i historisk belysning till slutet av 1600· 
talet", varur huvuddelen av historiken är hämtad.1 ) 

Från geologisk ståndpunkt har gjorts gällande, att den fortgående 
landhöjningen, som under seklernas gång förvandlat Mälaren från 
en vik av Östersjön ti ll en insjö, ungefär 200 år f Kr framskrielit 
så långt, att sundet vid Södertälj e var avspärrat och sålunda icke 
farbart vid vikingatiden. Om också icke något öppet och fri tt vat· 
ten, där fartygen obehindrat kunnat föras fram, omkring år 800 
förenat Söclertäljeviken med den nuvarande sjön Maren torcl t än
dock vid elen tiden denna gamla förbindelseled varit för båtar fram
komlig. Först och f rämst är det j u mycket möjligt, att vid särskilt 
högt vattenstånd i Mälaren en segelbar förbindelse funni ts förlli 
Tälje. Man kan ju också mycket väl tänka sig, att fartygen drogs 
fram i elen gamla strömfårans mjuka, slamuppfyllda och lösa gytt· 
j e botten eller kanske rent av på några ställen över fast mark I 

1
) Bring-Lawski: Södertälje kanal, historik och beskrivning. Uppsala I924· 

667 

.. Jdre tider, då man ännu hade jämförelsevis små och Eitta fartyg 
~ar en sådan släp n i ng på ru ll ar icke alls ovanlig och praktiserades 
nligt hävdernas vittnesbörd inte enel ast av vikingarna utan 

:ven av friserna. Rimkrönikan berättar också, huru marsken Karl 
J(nutsson i början av maj 1436 for från Stockholm till Nyköping 
för att taga Nyköpingsl1Us i besittning och därvid lät draga sina 
"2 skyttebata sma" över elen smala landtungan vid Tälje1

) 

Vad här ovan sagts, gäller enelast det lilla näset vid nuvarande 
staelen Södertälj e, vilket förr var mycket smalare än nu och vars 
bredel i äldre ticler blott uppgått t ill omkring 600 m och icke elen 
söder därom liggande t rakten. Ty genom denna fanns betydligt läng
re en öppen och naturlig vattenförbindelse med Östersjön. Under 
hela medelticlen kunde man säkerligen utan svårighet sjöledes kom 
ma från Saltsjön fram till Tälje. Söder om staden utbreder sig nu
mera sjön Maren, vars äldre namn var Stadsviken och som t illika 
utgjorde stadens hamn. Från denna utgick tvenne segelleder, en me
ra östlig i sänkan mellan lVIars t j ärten-Egelstaviken (Iglesundet) och en 
mera västlig, den s k Strömsleclen, genom Engelbrektsgraven och 
den lilla sjön Tu llstuguputten, Saltskogsfj är elen (vid Scania Vabis
fabriken), Träsket, Strömsgraven ut i Strömsviken. Av dessa 
försvann elen östra först, men vid vilken t idpunkt elen genom lanel
höjningen och uppgrundningar blev fullkomligt ofarbar, torde vara 
vanskligt att avgöra. Ännu i senare hälften av 1500-talet synes 
denna led ha varit fullt farbar. Till J oh an III hade nämligen inkom
mit klagomål över att de, som bodde närmast Iglesundet, "elen al
mennelig simthe leecl", med sina fiskeverk tilltäppte kungsådran, så 
att heter det, "man nu näpligen kan ther med een lithen bååth fram 
komme, szom man tilförene med stoare skuther hafuer lupitt samme 
sund upåth". Då stängningen stred mot Sveriges rikes lag och var 
undersåtarna till stort hinder och obotlig skada i deras handel och 
näring, som "for then gieen Ieee\ schuld the hafue hitt till Stockholm, 
szå och til the marcknadz platser, szom är här i Tälie, Upsala och 
flere steclz udi upstäclerne", befallde Johan III elen 25 maj 1578 
Måns Persson, synbarligen någon befallningsman i orten, att med 
12 erfarna män anställa syn och rannsakning. De som hade utlagt 

-----
1
) Namnet Tälje, som lär betyda skärning, behöll staden under hela medeltiden 
och ett stycke in på r6oo-talet då det utbyttes mot Södertälje till skillnad 
från Norrtälje som erhöll stadsrättigheter år r622. 
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Bild 36. 
Södertäl je kana l. 
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de olagliga f iskeverken , skull e straffas eft er lagen med böter, tvingas 

att uppriva de nya och taga bort a ll a gamla, " szå att samme skutte 

~ch båthl eecl kunne blifua reen och w iclmacht hållen" . 

Den västliga segell eden, Strömslecl en, var betydligt längre, men 

också sumpigare, varför el ensamma då och då behövde upprensas och 

vidmakth ållas . Dylika ing ripanden g jordes flera gånger under 1500-

och 1600-talet, men det oaktat uppgrundades leelen mer och mer, 

samtidigt som uneler för sta häl ften av J 700-talet dc vi el tagna för

stärkningar fick fö rfalla . V id den undersökn ing som gjo rdes 1750 

för en då planerad upprensn ing kunde undersökningsmännen ännu 

fara med båt hela leelen igenom, men Engelbrektsgraven höll i ge

nomsnitt icke mer än en alns djup. Snart angav enelast träsk, vat

tens juk mark och en liten bäck el en forna leden. Genom elen fortgåe n

de landhöjningen, uppgrundningar och ut fyllningar har nästan över

allt uppstått fast mark; snart erinra1· enel ast en och annan vatten · 

fylld sänka i marken om , va rest elen forna vattenförbindelsen gått 

fram. 
Söclertälj es icke obetydliga handel och sjöfart, gynnad av det ut

märkta läget, blev snart en nagel i ögat på Stockholms borgare. Des

sa försökte också uneler trycka elen handelsrö relse, som bedrevs av 

det lilla samhäll et vid T~llj eviken. I ett konungabrev från juli 1423, 

utfärdat av elen utländske unionskonungen E rik på s tockholmsbor

garnas beg~i ran , förb judes också all handel och skeppsfart på ell er 

från T~i lj e utom elen, som staelsborna själva idkade. Detta förbud 

förnyades a v kon ung K ri stoffer i mars 1444. M o t denna handels

politi ska bakgrund to rde man otvivelaktigt böra ställa det fö rsta 

försöket att åte r öppna en för fa rtyg fu ll t farbar förbinde lse mell an 

Mälaren och Östersjön vid Tälje, skriver Hring. 

I "N ya ell er Ka rls krönikan" , bes kr i ve r el en okände förfa tta ren 

Engelbrek ts ingr ipand e s;'\ luncla: 

-----

Medan de herrar elen dagtingan hafva, 

begynte Engelbrekt i Telge grafva, 

han mente att göra en graf så djup, 

a tt man sku lle fara med skepp där ut. 

Det kunne dock ingen gangl ) hafva 

och ingen kunne så djupt grafva. 

') Det gamm alsvenska ordet gangh står här betydelse fram gång. 

45 
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P å E ngelbrekts ticl var änd a f ram till näset söcler ii d n en 1-, J f ... ] . j j UiJ t t ~ r-!ar . 01: J mc e se, v~dan något ingrir,ancl c a'~ ~11 änni s koh and i i ·r <l\ t 
cl ,ll oppna en ny segelled 1cke behovcl es. E ngelb rektsgrave11 '• :· 
:ckså en s~~1a re uppkomm en benämning: och cl ~n ha r av t racl iti > n e~\r 
,enom v~lk et_ m1nnet av E nge lbrektos grav nmg to rtl evde, l?und ih vi ci 
en sena1 e fo1 etagen upprensnmg, da ele n naturlwa vatten fci rhi n<' ·l l ' l l .o - ~ • .. · b ' sen .1o pet att uppgrundas. 1\..lmkrond-::ans ord kunna emell er ti d · 

l ICke 
tyc as ann orlunda, än att E nge lbrckt icke lyckats att för a till si L. sitt 
påbörj ade företag att gr äva igenom näset. R imkrö nikan för! 
J ~ j <ger '.ngc l 'rek\ s genomgr äv ningsfö rsök tiil våren 1435 . 

Genom lämp liga åtgä rder för mådd e hertig Ka rl i slutet a v J )()Q 
talet staderna kring _Mälaren att , med und vikande av S tockh ol n , till 
T a !J e transpor te ra sma va ror, vilka fö rdes över näset och där ·i ter 
mi astades på nya fa r tyg . Av bevarade handlinga r framgår ock s,, att 
malm från Bergs lagen forslades elen vägen och seelan från T ä! i•· ut
s!-:: ejJpades ti ll Tysk land. För a tt hå ll a segelleden, med all säl~nhet 
Stroms lecl cn, fr~m \'l örköf järden intill staden kl ar fick en a· dc 
so rmland ska kn ektefennikorna 1) tidi gt på å ret J 586 befallni ng a 1 på 
en langel av 2.000 famna r (3.600 m ) påla på båda s idor om j, den 
där som den är "grundest ihn åt Sa lttsiön" ; materialet sk u Ile 1 il j e~ 
horn a sjä lva hugg·a och fram fö ra. T älj ehorn a gick emell ertit. ~tt 
st~g läng re. De anhöll , att h ert igen skull e på egen Ilekos luad E1tJ 
gr a va en grav t ill 4 a s alnars (2,4 ~l 3 m) dju p genom n~isd liirbi 
staden . T ill kan alens byggnad vill e borgerskapet bidraga vad 111 , j ligt 
vo re, och gen om den avgift på varj e löst god s. som förd es där· ige· 
nom, hoppades man kunna återbetala her t igens omkos tnader. , 

F rån konungens sida möttes denn a Tälj es tillv:ixancle han del med 
ska rpe. motå tgä rder. Mäla res t~ide rn as skutor, som nödgades tag; vii 
gen genom Söcl erström, belades med betungand e utgif ter vid 1nsse· 
rancl~t a~ Stockh olt~1 eller kva rh ä llos ren t av där. 1 ä r detta ej h älp· 
te, fmbjodos uppstadern a att fö ra sina va ror över Tälj e v id hot att. 
0111 ej be fa llningen efterk oms. all seglation genom Söderström . ulle 
fö r vägras dem. 

Sedan Karl IX blivit konung fortsatte han sin mot T älj e ytte rst 
välvilliga politik. H an hade a vsikt a tt lå ta g rä va en g rav, så att 
- ---- l l '·•' ;f ! 
' ) Om denna befallning utförts, är det den första, åtminstone· hittill s kända 
gång, som svenskt krigsfolk anv ändes till ett kanaliseringsföretag. Ti o år senare 
komm enderades manskap till utgrävnin gen av Hj älmare kan al. 
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skeppen kunde komma, såsom c~ et b et~r , u t~r ?altsj_ön in till s_taden. 
Befa llning härom utfärdades v1cl __ besoket 1 T alJe 1 no~~mbe_t 1 610 

l 
riktades till foo·c\en 1 Daaa, Oknebo och Holebo haJade! . Den-0c 1 b b . . . . o 1 ne sku lle underh andla med ~llmogemännen 1 J uh t~ och Ostet:a ;:ers 

l
-
11

ar att de mot a vd ra o· p a deras utlago r skulle a taga s1g aJ betet , so c" < ' b . fördelade i lag på J 00 man åt gångenmed e~: ar~etst 1cl av 14dagar. 
Genom tillkomsten av slu ssen 1 Soclerstrom ar 1642, erholl s en 

]ätt och bekv ~im ut- och infartsväg fö r alla varor f rån och t ill Mä-

l 
-edalen. Däre fter behövde man icke längre begagna s1g av den aJ J b .. 1· l t o·amla handelsleden förbi Södertälj e mec dess esvar tga om as -

b . . . . 
ningar och forsling av va rorna over naset. . .. 

F lera o·ånger under mitten av 1600-ta let rådde ovanltgt hogt vat-
tenstånd bi Mäla ren va rav strandägarna runt omkring led stor ska
da. Förmynda reregeringen bes löt 1640 att låta " upkasta then gJ~af 
wen igenom stadh en ( Söder tälj e) på t hen saneke orth_ och s talle: 
clei· wat net kan beq uämligest skära sigh igenom och smncka af 1 

Saltsjön" . För detta ändamål f ick generalmajoren Caspar Ot~o Sper
ling i början av juni befallning att dit beordra 100 man a~ L!V garcl et 
och ett kompani av de sö rml ändska knektar som bodde narm ast dar-
omkring . 

Avsikten med el en planerade genomgrävningen var, alltså att av-
leda Mälarens överflödsvatten och sänka ni vån vid högvattenstånd . 
l offi ciell ;:>. aktstycken, skrivelser och rådsprotokoll framskymtar un
derstundom en fö rhoppning a tt samtidigt kunna fö rmedelst genom
grävningen öppna en fö r fartyg farbar genv äg f rån M älares:äderna 
ti ll Östersjöns sydligare dela r . En sådan skull e, heter det 1 radspro
toko llet för den 16 augusti 1641 gagna både Söclertälj e, Stockh o lt~1 , 
Mälarestrände rna och landet i övrigt, då de därigenom kunde "s tg 
emellan beqv emli gen fö r skicka sine saker" . 

Tidigt på vå ren 1661 in trä Hade ett nytt högvattens~åncl i lVI~l ~
ren, fr amkallat av elen gångna vinterns myckna sno och ts . S tor fo ro
delse anställ des på de runt sjön Ji ggande åkrarna. l Stockholm gick 
vattnet långt upp på M unkebron och trängde på andra ställ en -~n i 
husen. F ram fö r all t hotades broarna och elen nya slussen av ode
läggelse. F örmyndareregeringen lät då bortriva en del kvarnhu s och 
andra hinder i Norrström, men när cietta icke hjälpte, beslöt den a tt 
låta än vidare upparbeta graven vid Södertälj e, som " i förtijden 
är begynt". Den borde göras så djup, att vattnet genom elensam
ma något kunde avrinna . Befallningar härom avgick till lanclshöv-



672 

dingarna i Upplanel s och Södermanlanels bn samt ståth ~tlL · r cn 
över änkeclroltningens l-l edv ig Elconoras livgeding, vilket bl a ·m1, 
fattade G ripsholm, S trömsholm, l·~skilstuna och trakte rna chromk1 ing:. 
T ill griivningen beordrades först och främst 300 soldate r . 150 1 1<tn 
a v Södermanlands regemente och Ii k a många av lJ pplancls regcmc ll
te, av vilket Upplandsknektarna fördes ti ll Södertälj e med båt från 
Enköping och S igtuna. :\Ilen även al lmogen uppbådades. "mecl l·ud
kaflar och annan a llm:in utlysning" så hastigt som någonsin sk e l ,Jn 
de, till ett antal av 2.600 man i sänder . därav 1.500 från Uplan cb 
län, elit då även Söclertörn hörde , 500 från Södermanlanel s län :-,,t mt 
från Livgeclinget, som dock låg re lat ivt långt borta. 600 man . 1•:11 "god h och sta rek arhetskcu'l" ell er om möjligt tvenne hån varje g.i r(] 
sk u Ile uttagas. A Ila borde me el föra kost för 8 eller 14 da r och spa
dar samt de närmast Söderbi l j e ell er vid lVI i11a ren boende "ett st; . rkt 
hräcle 6 el! er 7 alnar ( 3,6 ~~ 4,2 m) långt, en sparre eller spi j ra 1111 
l O a lnars (6 m J längd och el t CJ"' arter ( 15 cm ) i fyrekan t uthi sto ra 
ii nclan" . l ~ftcr 8 ell er 14 dagar skul le elen för sta kontigenten tv
lösas av en ny ti ll samma antal. Liins- och f järdingsman nen f,·;'\n 
va rj e härad, varifrån fo lk var uppbådat, skulle medfö lja som 1 n l
ningsman. Sam lingselagen för allmogen va r utsatt ti ll senast den 
13 maj. men redan dessförinnan torde åtski lliga av knektarna h;t 
infunn it sig. Från :-trti ll erigårclen i Stockh olm lworclrades timme r
män och smeder t i 1l a rbetsplatsen. A m i r a l i tetskoll egi u m ålades att 
på båt ci;tföra spik. briider, spadar. hackor och and ra materi ;t er. 
norgmästaren i Södcrtälje fick befallning att uppköpa så må't ga 
skottk ä r ror och så mycket bräder, som han kunde komma över. 

Den samlade adJetsstyrkan va r sålunda synnerli gen ansen! i g . . \ , en 
om :t tskilliga icke kunnat hörsamm a elen uts ~i ncla huclkavc1n . l<.t-dc 
man i a lla fal l kunna räkna med att unel er ma j månad in emot 3.!J00 
man arbetat vid Söderblje, ett antal. som enligt vederhörand e IJe
r~ikni ngar sk ull e stå ti ll förfogande. 

Det kan emellertid ifrågasättas, om elen ansen liga arbetssty1 -: an 
icke medhann mera ~in att gräva graven och om de av allmo~en 
medförda och cl e inköpta stockarna gått åt vid gr ävn ingen, då sj i;i va 
graven icke blev pålad. En i Riksarkivet bevarad hand ling ger oss 
emellertid upplysning om att a llmogen f rån 22 socknar, belägna hu
vudsakl igen i Södermanland och Södertörn, inti ll elen 29 maj 1661 
i Södertälj e av lämnat 640 st stockar och 595 st bräder. S tockarna 
har t ro ligen anv~ints t ill att bekläda sidorna i Strömsgraven och E n-
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Il 
.• J- tco·1-- 1v• ·n vilka antaoli~en upprensats samticlig.t som Söcler-. , JJ e' Jo < ~ • "' " _ .. l' ge . .. set o·enomgrä veles. V id 1756 års unel e rsökning t an n n am 1gen pliena ,..., l OJ - 1 . .,t ' d -sö l·nin g·sn'imnclen i Strömsgraven tvenneracer pa.at une et Ve -u~~1 ~t
1

an \ in ~1 8S famnars (338,4 m) längd och 22 alnar~ .. ~ !3 ,2 .m ) 
t re~d från varandra, vi lka pålar da va r nastan alldeles t0 11Utl~1acle. 
b, är mellan ftren 1661 och 1756 intet mera betydande arbete , sa v1tt 'En :· . u tfö rt c i och för förbiittrin<r och underhåll av segelleden kant a1. " ... t>. . ... . 1> fral11 till Söclertälje, bör med _tan1 hg_ ~ 1 ss het kunna antagas, dtt c en 
l756 observerade på lning-en har ror tran_ a~·betct 1 maJ 1.661._. . ~ I februari 1683 meclga v Karl XI , dartJI l fo ran lede l el v k lctg om,Li 
från Söclertäljes sida öve r seg:~ li edens uppg;·un :l l~mg genom " hr~ stan
Je underhå ll , att skitliga avg1tter skull e fa palagg~s de. bata1 och 
varor, som fördes ti ll staden. för att chirigenom skatfa nocllga medel 
ti ll. "grafwens up ränsandc". Men cl etta för slag torde alclng ha b! Jvlt 
utfört. .. o En kanal - dock utan sl uss - blev slutligen färdigstalid <tr 166 1. 
ehuru elen snart ånyo förfö ll. På grund av att Mäla rens hogvatte1: 
vållade skada. upprensades kanal en till Strömsv iken 1780. 

Sedan major mechanicus Erik No rcl ewall på uppdrag av lanels
hövdi ng Eric a f \ Vetlersteclt uppriittat alternativa förslag tJll e_n tra 
fikka nal Mälaren- Saltsjön utfärdades el en 15 mars 1806 pnvdegter 
för ett bolag. som i augusti samma år konstituerades som "Söcler
tälj e kanal- och slussverksbolag' '. För dettas räkning genomförde Nor
dewall efter många svårigheter (bl a hotades bolaget å r 1812 med 
upplösnino· och ]Jenningbrist på grund av kriget med Ryssland) ka-" c l . nalbygget, vartill i stor utsträckning medgavs arbetskommene enngar 
från indelta regementen och även av franska och ryska krigsfångar. 
"1807 i lVIajt månad ankomma till a rbete 310 man af Södermanlanels 
Regemente och i J u n ii 360 man H elsinga r . samt 130 man vVestman · 
länningar. tillsamm a 800 man. M en. r edan då, så till sägandes. i 
sjelfwa anläggn ingen af företaget, hunno krigets vverkningar att 
skada det. Troupperna nemligen kallades till wa pen, och måste efter 
en kort a rbetstid afmarche ra. De nyss påbörjade förberedande ar
beten skulle nu i stället fortsättas med Fransyska krigsfångar, utan 
tnteresse för ändamålet, utan de inh emske arbetames wana, drift 
och förmåga." 

"Följande å ret 1808 trädde Ryska krigsfångar, i de Fransyskas 
ställe, till Canal-arbetet men utslaget af deras handl äggning vvar 
icke mera gynnande än' af de fö r res." 
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Bild 37· 

' \ 

KAR1' A 

.--=~-.. ~ ;-; · ~-~ >)~ 
' . ..:=.;,~~allal'cn~.> 

~-~np ·-~. 

.SöDF.IUF.U;E 
,... I&••••MAhrrw M lJ,., .. _~ull . 

Karta över kanalen och sege lleden vid Södertälje clr 1806 av N. G. W ern;n g. 

Farl eel en tog härigenom tre gånger längre tid och blev fem gi'1 1ger 
elyra re än beräknat Farleelen utfördes för 12 fots (3,56 m ) (från 
början hade djupet föreslagits till 15 fot ) djup, kanalens botten
bredd bestämdes till 40 fo t ( 11 ,9 m ) och en sluss, fö rlagd vi d in
loppet ti ll kanalen från Mälaren , gavs 140 fots ( 41 ,6 m ) längd, 
29 fo ts (8,6 m ) bredel och 12 fots (3,56 m ) djup . 
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l(ana lens planbge va r i hu vud sak detsam ma som elen nuvarand e, 

n med mera shu~rancl e utformnin!t . S lu ssens konstruktion erbjöd 
t!1e . ~~ o ._, . 

våra tek111ska problem pa grun d av att ma rken va r synnerl1gen 
~enoms l äppig för vatten , var igenom to rrl ~iggn ing av platsen för slu ss
b ,crgnaclen visade sig o genom för bar. Sam uel O w en . som kons u lte 
r;des, föreslog, att slu ssen antingen helt skull e g jutas i tackjärn ell er 
också byggas av mu rve rk i en "s lu ssp råm". Det senare al tern at i ve~ 
~sål ed es murn ing i kasun - valeles slu tligen och genomförd es med 
framgång. Den 7 oktober 1819 invigdes kana len av Ka rl XIV J ohan. 

I "Berä tte lse till Sö clertelge Canal - och SJuss-VVerk s Bolag af 
D!rectionen wicl Holags-S tämman i Söcle rtelge el en 23 September 
1819," (S tockh olm 1820) f ramh ålles hl a : 

"Men un der en tid , då swå righete r och betryck följ de äfwen el en 
idoge och tarf lige Medborgarens företag, skull e, wicl all t jemt wäxan
de ford ringa r å Actie ägarn es tillskott, fö1· ett ~i n clamå l hwa raf Ef
terkommand e hade a tt uppbära elen egentliga win sten, brister slute
ligen upkomm a , som ounclg~i ng li gen påka ll ad e bi träden , utom l-lo
laget" . 

"I afseend e p!i ändamålet af detta Canala rbete, heter det uti grund 
fö rfattningen cl erom , ell er K ong! Maj :ts Nåd iga P ri vilegium af ~tr 
1806: "at t elen ifrån långliga ticler t ill baka önskade och yrkad t> Durrh 
fart emellan Mäla ren och Saltsjön , wi d Söcle rtelge, öpna r en betyd lig 
genwäg så wiil till som från S tockh olm. och all a söder ut belägne 
Städer och O rte r . som emellan desse sedna re och S täderne omk rin o 
Mälarn ; h wacl an denna communi cat ion mell an R ikets af lägsna re p r~~ 
vmser och det in re a f det mest upbru kade Landet, lofwar fö rdelar 
å~ framtid en, w~irdige att bereda och grundlägga, i det de unelan
radJ a såcl ane hinder, som ligga L ancitbrukets fö rkofran i wäo-en · och h . b ' 
wanbland cl e som hämma och betunga warutransport·en emellan det-

t?. wieisträckta R ikes långt if rån h warancl ra aflägsna provinser, icke 
htet b'd ·11 N " . · · .. . l raga t1 a n ngam es vVantre t nacl , då den ena med det 
otwerskott af wa ro;·, som naturen och f li te n de r f rambringa . i c k ~· 
kap unelerstödja elen an dra, som deraf ä r i behof" . 

"M en om man enelast såsom H yclog ra f och N a vigatör betraktar 
denna sak, så har Söcl ertelge-wägen f lera förmåner sig ensamt för
behållna, hwilka aldrig kunna förminskas, än mindre elensamma helt 
och hållet betagas. D e bestå cleri , att inloppet ti ll Södertelge äger ett 
afgjor t företräde f ramför det , som leder ti ll S tockholm förbi Lands-
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ort och Dal a rö. P å det förra är man e ite1· en mil s r;itt linigt I" Pp . 

hamn, och har derefter en behaglig Skärgårcl och fullkomligt a ,- h rot~ 
för Hafswågorna , så att man utan möda kan lofvera sig fra n c1l

1
, 

öfriga delen af wägen , om winclen icke skulle fa ra fort att r ar~ 
gynnande. Ett Fa r tyg. som på sena qw~i ll en stå r utanför L andson 

kan utan all fara löpa in Söclertelge loppet, men elen som ämn; ,- :; i ~ ; 
till Dalarö, måste i sådan händelse w~inela om till S jöss , emeclaJ • ha;; 
har 4 gånger så långt til l första hamn, som ä1· E lgsnabben, och ickv 

obetänksamt få r utsätta sig för el en 1-vådan att uneler en lån,L ociJ 
mörk höstnatt försätta Fartyg och Last på de sto ra Fjärdarne neJ 

lan Muskön och Landso rt, der wågen o fta fall er högre och fi·. !;ir
ligare än utanför hafsbancl et. " - - - -

" P enninga r, använde i handel, kunn a g ifwa has tig vinst, m eJJ S: il
lan utan i sammanhang med en motswarande wåda : företaget u s~> 

lyckas ell er har det framgång; den ena speculanten går uneler den 

andra blir rik: det enrt af dessa enskildta förh ållan den CJvl·itta rid 
andra . S taten har dermed ingenting- att skaffa. Men, om elt fii cta, , 

framställ es såsom af en allmännelig gagnelighet, och Meclboq _ 1 rn~ 
upmanas t ill bidrag, tro cl erpå, och anwända sine ti llgå ngar a tt dct 

ernå; så ä r det deras rätt. att icke s w i kas i beräkningen på en 1 1;\tt

lig afkas tning. D e A utoriteter , som äro satte i werksamhet fii -jt 

sådant företag, skada Samhället, och rubba elen al l m~inna crcdll ens 
gru ndwal, om, ware sig genom ofu ll ständiga beräkningar ell l ·- !_ i

elens föriin drade ski ck i sakernes betraktande, hw acl som en .t: 1111-: . 
Uneler en sådan slags garanti haft W~trcle såsom T;:g-endom . får ·ali:t 

ti ll in te t. \!Verkningarne h ~i raf både i mora liskt. politiskt och Ol • mo

miskt afseende äro oberäknelige; och st rii cka sig ej blott omedl ,har· 

ligen till dem, som gjort elen felslagna speculationen. utan 1 id ~ 

längre." 
Extra ct af Räkenskaperne, som wisar Fördelningen af de ti L :-; ii

dertelge Canal - och S lu ss-·vVerks-Dygg;nacl å tgå ngne lVIedel. ' rån 
\Verkets början till den 18 September 18 19. 

Directionens Resepenningar _ . . ...... _ . . . . 
Arbets-Directeuren _ . ............ . .... . 
T j enstemän w id \ IV er k et .... . ........ . . . 
Arbets-Commencleri ngars Ordinari e 

U nderhåll 
Dito Öfwerbeting samt Diverse Arbetare .. 

7,300 
9,666 32 

47,000 18 

161 ,766 43 
135,425 18 

3 

9 
2j3 
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Sta Ilets Unelerh å ll .. .. __ . . .. . . ... ...... . 22,281 34 41;~ 

]Vlaterialier - . . . - . . ... . .. - ... - . . . .. _ . . . . 87,768 44 s 
Instrum entali er och J nventarier . : .. . .. . . . 18,254 37 7 1/3 
Ang-Machiners inköp .. _ . ...... _ ... . . . . 33 .145 28 9 1 / 'l 
D;verse Utgifter . __ .. .. _ .... . . ..... . . . 15 ,673 28 9 l n l J 

Interesse å L{tn i l)anquen .. . . . 12,462 19 7 
-------------------------------

Summa 550,746 16 9 2;.) 

Denna kanal kcm under 1800-lalet att bilda en viktig· länk i fö:··

bindelsen bl a Stockho1m-Göteborg då Göta kana l bl ev b rcl:g ett 

årtionde ::;enare. N or r om den gamla l ;; nd sv~igsbron kan man ~in;1 c1 

se sp;'i r a v denna gam la kar~ al. H är har slu ssp lanen rr_ej s:.ussport , 

vridspe l och andra anorcln:ngar bevarats . En minnestavb finns ock 

så . St rax söder om h ron ligger p~t vistra si dan ett stycke k\·ar a'! 

själva kanalen och en bropelare av den gamla landsvägsbron. Kanai 

biten h::tr s :n gamla träskoning i behåll och har blivit en utm:i1·kt han~ n 

för stadens båtkluhbar. Lite längre ner, mot den nuvarande slussen . 

finns ytterligare en bit kvar, kallad nl'ncltarm en och anviind fö,

mera tillfälliga förtöjningar. l-Lir kom elen gamla kanalen n: ed en 

skarp krök ut i Saltsj öhamnen och Maren . 

Redan uneler 1890-ta let dryftades ett förslag till fördjupn ing av 

kanalen och denna fr åga blev iiven aktuell i anslutn ing till de starka 

önskemål om reglering av Mälaren s vattenstånd , som f ramtr~idcle om

kring sekelskiftet . 

År 1914 framlades för slag till en kana lanläggning för alternativ ·. 

4,0, 5,5 och 6,5 m djupgående fartyg . Vattenfallsstyrelsen förk la

rade, att utsikt e j före låg, att en förräntning , än mindre amorteri ng. 

av ombyggnadskost naderna skull e kunna påräknas. men ansåg all 

ledens öppnande för större fa rtyg skull e vara till sto rt gagn för 

Mälardalen . Om med hiinsvn till allmänna intressen en fördjupnin;:. 

befanns böra komma till -stå nd , förordade Vattenfa ll sstyrelsen en 

5,5 111 led med sluss med 7,5 m tröskelcljup, ävensom upprensnin;': 

av fa rlederna genom Bockholmssund, Agnesund och Kvicksund till 

5,5 m leder. Det så lunda förordade ombyggnadsalternativet antog:o 

princip:ell t av 1916 å rs riksdag. Slusskammaren fick en nytt ig längd 

av 135 m, 20 m bredel och ett vattendjup av 8 m. Byggnadsarbetena , 

so111 u rsprungligen beräknats kosta 8.1 15.000 kr blev i hög grad för

elyrade genom att de såsom arbetslösarbeten fu ll föl jeles under in-
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Bild 38. 

}änvägsbwn över den forna Södertäfje kanal. Träsnitt a·v C. S. Hallbed 

fiafoas;hen med anlitande av s kat t en~edel sa n s !ag. Slutkostnad en l lev 
15.469.000 kr. 

Kanalombyggnaden slutfördes i huvudsak före utgå ngen av l ' .Z~ 

och kanalen öppnades för den större sjöfarten den 17 novcmJ, r. 

D en nya kana len leeler från Södra Hjörkfjiirelen i ]\ilälarcn till L i J<!· 

sund. som med 30 m bottenbreeld fördjupats på ci rka 900 m b 11 1 

vidare genom el en smala viken fram ti ll in loppet av elen s k no T :l 

kana1en , vilken vidgael och riitad fö ljes til l sjön Maren vid J _r ~ 

udden, elä1· slussen är förlagd. Höjdskilln aden mellan Mälaren • c i1 

Saltsjön är normalt ca 0,5 m. Vid Marens södra ände vidtar de n 

utvidgade södra kanalen fram ti ll j gc lstaviken. 

!)en ans lutna farleelen har åt Tviälarsidan ett dj up vid lågvatten a v 

6,0 m vid bottnens yttre kanter och 7,0 m i dess m itt. Efter s,ir

ski lt medgivande får fartyg med 6,0 mete rs djupgående passera ka · 

na len . Söder tälje stad p lanerar u tbyggnad av en olj ehamn, varv ic1 

räknats med förd jupning till omkring 10 m av såväl Skanssundet 

som Brandalssund på Saltsjösidan. 

Bild 39 · 

Södertälje sluss. 
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"Svensk Lots" anger, alt vid meclelvattenståncl fartyg kunna till 

nedan ang ivet djupg;~encl e med biträde av lots framföras å följanek 

leder i Mälaren. 

l. 
2. 
1 
.:>. 

4. 
5. 
6. 
7. 

Södertälj c-Kv~cksunc! . .. .... . . . . .... . 
Kvicksunel - Köping ...... . ..... . .... . 
Söclertälj e- Västerås . .. ... ........ . . . . 
Söciertäl je- Strängnäs ... .. . . . ... . ... . 
Söclertälje- Stockho lm ............. . . . 
Stockh olm- Stäket . . . . . . .. . . .. .. ... . 
Stäket- Uppsala .... . . . . ........ . .. . 

för mete r djupg ~cnde 

6,0 
5,8 
6,0 
3,8 
6,0 
5,0 
2,7 
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Bild 40 . 

G !SN A under inhivning i Södertäl je sluss . 

Fartyg i sto rl ek om 4.700 d w ton (exempelvis det kombine 1 .1 <1 ~ 
tank- och malmfar tyget B jörnö med nytti g last av 4.703 ton ) '. an 
tra fikera kanalen med full last . 

E tt av de stö rsta d ellas tade fartyg som passe rat kanalen var < Jt.:
tankern A ase }/[aer.;k på 9.000 ton d w med en lingel av 12"1 111 
bredd av 16,6 m och en las t vid ti ll fä ll et ifråga av n~ira 4300 1< 111 

Lastmotorfartyget Gisrw på 13.000 ton el w levererades 1960 lral' 
Ekensbergs varv i Stockholm. Fartyget är det största , so n< n~tgOJh 1' 1 

byggts vid et t skand inav iskt insjövar v. D et avgick v ia Söcl ert .I J': 
kanal. Då Gisna ha r en tota l längel a v 138 m och 18,8 m bred . va1 

det små m arginaler vid slussningen. . 
Transporterna på kanalen bestå r av typiskt massagocls, exempelvis 

järnmalm, cement, kol , koks, olj a, trävaror och skrot. .. . 
De senaste å ren har särskilt cement- och olj etransporterna o k;~_' . 
Kanalen har billiga avgifter (en segel- eller motorbåt kosta r dock 

3 kr i Södertälje eller tre gånger så mycket som i Hammarby-
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slussen där dock tid sspi ll an i regel måste ske genom at t sm~irre 
farkoster samlas ti ll gemensam slussning vi d vissa bestämda ticl e r ) 
samt betjän ar till s törsta delen elen direkta utrikestra fik en till och 
fr i\n de stora ~.1ä 1 arhamna rn a V äste rås och K öping. T ra fik en på 
J;analen har öka t från 1,3 m; ljoner lastton å r 1938 ti ll nä ra 2,0 mil
joner å r 1960. 

!\lied en fö rdjupning av Söcl erb lj e kanal t ill ca 8 m mot n u va
rande 5,5 m skull e man kunna få 6.000 -tonn are i stället för normalt 
3000-tonn are t il l Västerås och K öping . En senare bredel n ing av ka
nalen skull e göra det möjl igt för fa r tyg på 9.000 ton d w a lt tra
fikera leden . Genom en fördjupning av kanalen och far lederna till 
Västerås, Köping och S tockholm kommer alltså det större t ran so
ceana tonn aget att ];unna gå in i M äla ren och fördelarna med ett 
sådant a rrangemang ligge r i öppen dag. 

Bland inclu strifolk kring Mälarens upp land i[r man allmänt pos;
tivt instä lld till en fördju pning av Söcl ertä lj ekanalen och Mäla rfa r 
leclerna . M an menar att man därigenom kan spara å ts kill igt i läg r,' 
frakter etc. S venska M etallverken i Västerås skull e un d vika kos t
bara om lastninga r. Västerås ångkra ftverk räkn ar med å r li ga bespa
ringar i kol och olja på cirka 100.000 kr . Fagersta !·huk skull e kun
na leda sina skrotskeppninga r över ·västerås och Skånska Cemen t i 
Köping, som sj ~ilv ämnar bekosta sin kajfördjupning , räkna r med 
att kunna exportera cement. K öpings största djup är nu 6,5 m. O lika 
projekt för upprustning a v den s k djupleden och Söcle rtä lj e kanal 
i Mälaren pågå r för närv a rande inom sjö fa rtss tyrelsen och beräkn as 
bli fram lagcia til l hösten . Undersökn inga r pågå r i sjä lva kanalen 
och i Linasund gö rs omfattan de borrningar , seismiska undersökninga r 
samt massberäkninga r fö r olika linj esträckninga r, ~iv en brofrågo nn 
är under utredning . Mycket p reliminärt har man därvid kommi t t ill 
ungefär följ ande kost nader: 

a) för en farl ed för 7,5 m djupgående fartyg mecl bibehållan de 
av nuvarande sluss 30 a 35 mi ljoner h. Detta sku ll e medge trafi 1 ~ 
Jned fart yg på omkring 7.000 ton d IV . 

b) för en fa rl ed för 7.5 m djupgående fa rtyg med för längel sluss 
~5 a 40 mil joner kr. D etta sku lle medge tra f ik med fartyg på 8 .000 
a 9.000 ton d w. 

,Även ett p roj ekt med helt ny sluss och farled för 9,5 m clj up
gaende fa rtyg vi lket skull e medge bulklastare på upp ti ll 14.000 ton 
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d w och tankfartyg på 20.000 ton har skisserats, men kostnad r 11 . L 1 

stige r cl ~i rvicl högst avsevärt i höjelen och de rent h:kn :ska s1 , r ig-
hete rna för utförande av en såda 1t a nlilggning bedöm s som m _1 r k;l 
sv;ha och kostnad en skul le röra s ig om ca l 50 mil j kr. 

Tryck l uft för att h å ll a far l e d e n öpp e n v int e t • i<! 

Genomsnitt ligt har unel er ;hen ] 945/46- 1956/ 57 sjö fa rten i Sö. 

cl erblj e kanal vintertid varit stängel beroende även på nödvitHliu 
å rsöve rsyn av slussen ca 7 veckor varierande från 5 till 8 H · ko~ 
med början omkring l februar i. Hiir angivna data för shin gn1 1gs 
perioclerna varierande med ung ± 2 veckor. Sött ~- ~~tt en Rl' e•1 
myc ket hå rd kärnis och uneler senare å r ha;· därför möj li g het\" ,ti l 
hi'tll a isfria fa rleeler öppna mede ist tryckluft diskuterats och pri· a ls. 

Å rskostnaden för en isfri fa rl ed i :Mäla ren m ed tryck lu ft och pt.: r 

for erad plastslang från Köping och Vii stedts till Södertä lj e ha lw
riilm ats till omkring en mi lj on kr och till ungdär sam ma helop1• h~ 

r ~i kn as den samhällsekonomiska nyttan a v "bubbel leden " , som 1 .t s:1 
s~itt sku ll e möjl;ggöra sjöfa rt å ret runt. Sannolik t blir förd• .mt ·! 
ännu större 0111 elen cliskuteracle fördjupn ingen av Mälaren ko1 lnwr 

til l stå nd. Det ä r kontentan a v el en rapport, som kommitten fii1 is iri 
farlecl i Mäla ren presente rade 1959. Försöken med issmiiltni n,., via 
tryckl uft har visat att det är prakt iskt möj ligt att ordna en is fr i fa rled 

i 1\~älaren som ur s jö fa rtens synpunkt iir ti ll fredsst ilil ande ocl som 

i jämförelse med en bru ten is riinna medför den 1örde1cn alt trty· 
gen kan passera med god {art och int e behöver invänta isbry tar k' lVOJ. 

Tryckluftsmetoden är ganska enkel. 101 millime :er tj ocka dast· 

rör ha r föran krats med betong klumpa r på djupet, som pi't , , sjt1 

kil ometer lång försökssträcka mätte l 0- 30 m. Tryckluften ·us;n 

ut genom små h å l och rör upp det relativt varma 1Jottenvat1r: t' sun1 
på så s~itt hå ller rännan öppen. Trycklu ftsbehovet kl a ras nh d en 
kompressorstation. men 0111 den proj ekterade 90 kilomete r lån g·a le
elen i M~ilaren med trycklu ft komm er til l stånd behövs ca l _; stora 

kompresso rer. 

Carl IX:s grav och Eskilstuna lwna!. 

D et berättas från m edeltiden, att man vid färder från avlägsna 
o rter fram till kyrkan var beväpnad med båge, spjut, svärd och yx~ 
- bågen för att fä lla vi ld d jur, som man kunde möta unel er vägen, 
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svärdet för a H fö rsva ra s ig m ed och yxan för att komma fram. 
ifall träd fallit omkull öve r stigen ell e r man behövde er siitta en bro. 
som fördärvats av vå ldsamt flöd e. samt spjutet för att kunna hop · 
pa över ett vattend rag. 

På sbttern a var cl et ju lättare att te~ga s ig fram, m en elj es t var 
stigarna L el et s tora hela prim i t i va. Å r J 593 k lagas i en sörmländsk 
tjänsterapport fr ån en förhålland ev is talr ikt be folkad bygel, att vä 
garna var så usla att man knappast. gående ä n mi ndre ridande hm
de färdas å dem. l någon större utst riickning kom verkliga vägar 
ti ll först på 1600-talet; för övrigt g jordes ju inte h el ler mycket för 
vårt lanel s vägv:isen förrän fram åt mitten a v 1800-tal e t. 

Uneler dessa lantkommunikationernas svå ra ticln begagnade man 
sig därför om möjligt av vattendragen för resor och varutransporter. 

Mången handl ing från l 500-talet ge r vid handen, a tt de fl esta 
transporterna från Nä rke och dess be rgslag samt de närmaste de
larna av Viirmland och Väste rgötland då , liksom helt visst tidigar e. 
hade att passera Eskil stunatrakten. På T-1jälmaren g ick cle från Ö re
bro till 1-l ynclcvacl och måste därifrån föra s vidare förbi eller o-e-

E 
. b 

nom ,skil stu na och Tarshäll a för a lt där in skeppas . Örebro s lott 
hade egen båt. som tjänade fraktpengar m ell an Örebro och Hynde· 
vad, _å r 158~- lönades för detta ändamå l fem båtsmänl ) Karl, herti g 
av Sodermanlancl. Närke och Värmland , lät både av omsorv fö r de t 
allmännas bätt re och av n it för Eskil stuna , som han g jor; ti ll hu 
vudort för el en tidens främsta verkstads industri och vars hand el 
och _niiringar han vi ll e befordra genom bttare kommunikationer un

der åren .1596- 16 10 gräva Sveriges första kanal , varigenom e;1 se 
gell ed Miilaren- F ski lstuna- Hjälmaren skapades n[tgra årtionden 
framåt. 2 ) 

.. 1596 är kana lens första del - än kal lad "graven vid Torsilia " 
an "graven vicl Fårekättaängen" - unel er a rbete. Det g:ill er att i 
e~ lång omväg, en sträcka av 3.500 a ln a r el v s d rygt 2 lm1 komm a 
forbi fa ll en i T orshälla. 

. In i minsta detalj kan man i kronaräk enskap erna och andra ha ncl
hngar fö lj a gången av det för den ticlen stors lagna arbeteP ) början 
----- ' 

:; Knut Hellberg : Eskilstuna genom tiderna, Katrineho·lm 1935-38 . 

; Gustaf Nerman: Hjälmare kanals historia. Uppsala 1910. 

) Efter en historik sammanställd av kanalinspektören, komme ndörkap ten 
GöJta von Schou ltz. 
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leel es arbetet av ett par tyska "g raffnere" ( gr~ivare ) Clas och Ch·· i··

ti ern och arbetsfo lket utgöres dels a v knektar, dels av a ll mog e1 'l ii~ 
från orten och det 4 a 5 mi l härifrån belägna Julita. l 

1956 är ett av .. å rhundradets många nödår. Detta var tro i ~ en 

? rsaken till att gravnmgen avbrytes redan de första månad erna. 1 )en 

aterupptages så mycket ivrigare fyra år senare, sedan Anders R n 11 11 5 

s l ~tt s fogcl eno i Eskilstuna, på våren gett hertig Karl svar på cl e1ti le!; 

fraga, ~1ur langtarbetet fortskrielit med " th en graf som H. F. -:-: ;,·l he 

vill hatve emall an Esk il stuna och uthav om T orsili a". 

_ Samma år, 1600, gö res för kanalarbetet 350 skottkärror och , l11-

tattancle arbetskommenderingar utfärdas. I juli månad uppform as 

a v det }1emma varand e krigsfolket en och annan avdelning i sii1 der 

a~t l , nag1·a veckor a rbeta på g raven eller slussa rna mot uncl n ,1å]] 

p a Eskil stuna gård (Kungsgården). Till knektarnas utspisnino m

kommer exempelvis i juni månad 5 skeppund kött, 12 t unn~· sill 

och 3~· tunnor salt f isk. Å tsk.illiga av knektarn a förklarar emeller

tid sin ovill ighet till detta arbete. "Vi hava gjort skä l uppå tåg JC h 

resa för vår lön , så att vi icke behöver yttermera a rbete därför o-( 1 a". 

säger de och slår ring om sina ui)psyningsmän. Strej kl u sten ~ re

da~ vid denna tid förnimbar - lägger sig emell ertid seelan he r t gTn 

av latJt ett ska rpt brev, vari de, som icke fullgjorde sitt arl.cte. 

hotades att bli sända ti ll N arva samtidigt som han lovade arl H.: ls

vi lliga knektar hemförlovning, då varje rote g jort brdigt sig till

delat stycke v1d kanalarbetet Grund ligt uppläxades också mil iti ··be· 

fälhavaren, överste Samuel N ilsson, av hertigen. " Oss förund ra1 att 

du in te haver sett på, att de have slagit min fogde och g rä· are 

och I ~ke_ talat dem dä rtill ", skriver hertigen och än videtre s·iger 

han tdl overstcn , att "om du icke utreder, vi lka som kommi t s: dant 

bull er åstad och ej tager dem cbrför uti tillbörligt straff. cl ~t ,kall 

du mgen tack have av oss att förtjäna" . 

För grävning och annat kan a larbete uppbådas genom fo o-cl Jrna 

a llmogemä nnen icke enelast i Väster- och Öster Rekarne, ula~ irån 

så. långt avlägsna trakter som Åkers, Selebo och Daga hära< er i 

Sodermanland och än vidare från S iencle, Non-bo och Tulll·lldra 

härader i Västmanland . U ppbådet gäller i allmänh et att gräva en 

kubikfamn per man , ibland något mindre. Stundom äskas 2 ~l 3 

dagsverken på mantalet. 

Bristen på erfarenhet och oti ll räckliga tekniska hjälpmedel reste 

ständigt nya binder. Vintern 1600-1601 får allmogen från s;J.!11 i11a 
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trakter befalln ing alt framföra timmer till Tarshällagraven mot lind

ring i sina utlagor. Genom flottning ell er på annat s~itt skall dc 

ditskaffa 2-4 stockar på mantalet. På förhand är i det kungliga 

brevet dimensionerna noga bestämda. Vid samma tid utfärdade ko

nungen befallning, att till fö lj d av inträffade ras skulle graven 

förstä rkas genom förtimringar och pålning samt medelst "hammar

bancll1 och ankere". 
Pålarna nedslås uneler uppsikt av enkom därtill förordnade påle

mästare eller på led rivare, Jacob Eskilsson och Adrian Pålemästare. 

Båda sköter å r 1601 var sin pålkran, Eskilsson fortsätter arbetet 

c]ärmecl även 1602 mot en lön av 10 ~l 12 Öre om dagen. Sedan 

någon tid är nu kanalarbetet under ny ledning; en elen tidens in

gen jör, "vall mästaren" i Nyköping, Petter von Lybeck, bar hit

kall ats. Berg ell er större stenar unelanröjas genom eldning eller "brän

ning". Ar 1601 är sålunda fyra man uneler 93 dygn sysselsatta i 

"graven vid Torsilia" med att bränna och utbryta kli ppor, 1602 få r 

Kammarrådet i uppdrag att låta slå tre hamplinor, varelera 150 

famnar lång och 6 tum tjock, att begagnas v id kanalarbetet, för

mod ligen vid pålningen. Sistnämnda år arbetar vid kanalen und er 

eP månads tid 124 dalkarlar mot löfte om skälig betalning. 

Året därpå , 1603, är kanal en vid Tarshälla så färdig, att sluss 

byggnaden där fö lj ande å r kan påbörjas. Platsens slussar, två eller 

tre, ut föras under ledning av en hill ebardssmed vid Skogstorp, Jön s 

PHvelsson, som 1604 utnämndes ti ll på en gång byggmästare över 

slussarna och faktor över smederna vid Eskilstuna, 1603 arbetar 

vid kanalen bland andra 170 dalkarlar, som var kiinda både som 

goda stenarbetare och sk ickliga timmermän och som av konuno en 

hiirför uppmuntras med var ; in tunna spannmål. "' 

Redan år 1600 hade hertigen i brev till Jören Henrikssons knek

t~r uttalat, att ån skulle göras segelbar ända upp till Hjälmaren. 

Uneler elen tid arbetena påginga vid Tarshälla påbörjades ~iven sluss

byggnader v id de närmast högre upp belägna fallen. 

1605 på våren omtalas sålunda " then slysen emellan Torsi llie och 

Eskilstuna (slottet) och någon månad senare får Björn Lake kung

hg fu llmakt att resa hit för att taga besked om slussarna. Dessa 

byggeles vid nuvarande gevärsfaktoriet. Dag ut och dag in anlände 

tdl Eski lstuna liksom ti ll Tarshälla väld iga timmerforor och annat 

hyggnac\smateriel. Var bonde i Rekarne härad samt Fogclö och Hä

rads socknar åligger det att till kana larbetet framföra en stock om 

46 



686 

sexton alnar och tre kvarter i tjocklek, de i Väster R ekarn e dess. 
utom en av trettiotvå alnar i längel och en halv aln i lilbndan sa1111 
cl e i Öster Rekarne tillhopa 24 bjälkar av 24 alnars längd och tre 
kvarts alns tjocklek. Samtid igt förhand las med allmogen i \ il l[111_ 

incre att var bonde skall lämna två stockar om tjugo alnars liin"(l 
b , b 

emot 3% öre stycket och för en betalning av 101 daler i pen ni ngar 
och 12 tunnor salt inköper fogden j~imt 1.000 sågstockar, en del till 
Torshälla och en annan del ti ll Eskilstuna. 

l mars 1605 meddelas, att t immermännen vid kanalbygge t. iir 16 
och att deras lön utgör, utom spannmål, en mark om dagen. Det 
var mycket ont om egentliga daglönare på denna tid och utom tim. 
mermännen utnyttjades icke några s~tdana ständigt. Fortfaran dl" mås
te därför hjälpdagsverken utkrävas ; en order senast niimncla mtmad 
gäller 200 dylika av Åkers härads allmoge. Erforderliga körslllr ut

föras med kronans dragare. Och på dess bekostnad anskaffas ni.1digo 
materia lier och redskap såsom stångjiirn, skottkärror, skyfil ar, knos
ter samt järnkedjor och en stendrag med rullar att begagnas vid 

stenars uppdragande u r graven . 
Samma månad är en holländsk slussbyggmästare, Johan Cl:tl'Sson 

Eski lstuna för att besiktiga slussarna. 
Sommaren 1605 beser konungen de omfattande arbetena och fi n

ner då, att ävenledes vid Fors (Tunaf01·s ) påbörjats slu ssa r, tre 
stycken, av vilka två skulle sammanbindas. Och i februari 1606 ta 
lar konungen i en skrivelse om Fors slysen, bestående av "en duh
bell och en enkäll sluse". Gång på gång uthirdas nya order om ti m
merleveranser. l juli 1606 utgår befallning till Julita, Vibyholms 
och U lvesands och Eski lstuna län , att var bonde skulle liinm,t två 
stockar, vart halvt hemman och varj e torpare (de som hade mi n ch· ,· 
än ett halvt hemman ) samt fjärdingstorpen en halv stock, varför 
på elen skatt, som benämndes månadshjälpen, avd rag skul le göras 
efter 2 Öre för stock. stockarna skulle vara ända upp ti ll 20 111 lå nga 
och en t redjedels meter i lilländan. Det var tydligen svårl 1it f{! 

de stora timmerkistorna vattentäta. 
Konungen fö lj er arbetets för lopp med största in tresse och h ~n 

tillmäter denna landets första kanal sto r betydelse. Han skriver sa
lunda till Rekame-allmogen elen 18 juni 1606 "Vi Carl etc. till
bjuder Eder dannemän alle som på Bästre och Öster Rekarne äre 
vår gunst och allt gott med Gud tillförencle. Och vele härmed av 
Eder samtJi gen och synnerligen begiiret hava, att I ville vara obesva· 
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Bild 4r. 

Kanalen v id K ö/sängen. 

rade ti ll att hjälpa var ett dagsverke eller tu till att rensa graven 
som är d~ir "n idhre vid Torsilia" att man seelan kan släppa slu ssen, 
så att man med båtar kan komma där upp och ut igenom, vilket 
både Eder och riket vore gagneligt. Vi fäste oss till Eder att l 
som trogne undersåtar Eder häruti icke v~igre, utan godvi lligen där
till hjälpa, att samme grav måtte bliva rensad och fullgraven , ef
tersom Jöns i Skogstorp vet besked om, Gud befallandes" etc. Å r 
1606 fungerade kanalens fö rsta etapp från Mälaren genom nuvaran
de Nyby bruk. 

Samma år blev en ständig slussvaktare tillsatt i Torshälla. 1607 
framfors las mera timmer och anmodas allmogen i Rekarne och Åker-
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bo härad att uttora tre dagsverken på mantalet med avräkni nli p·' 

de årliga ut lagorna . .Ännu 1608 fortgår slussarbetena vid Tun;tfor;t 

De blir dock fä rdiga detta å r . Fa ll et vid Skjul sta sökte man g;"t iör~ 

bi med en enkel grav. Höjdskillnad en var bara en mete r och cl;ir 

grävdes en 450 m lång förbiv~ig öster om ån , som ti ll en del m?tste 

sprängas eller rättare brännas uti berget. Fallhöj elen bl ev härigen0111 

utjämnad så att man kund e dra farkoster uppför kanalen och så. 
ledes sli ppa hygga en sluss. Om man nu betraktar de tre hol mar11 ,

1 
vid Skjul sta observerar man på nedanståend e ka rta hur smalt det 

vattendrag är som skilj er den östra och största holm en, K öls;ingcn. 

från land. 

I verkligh eten ser elen gamla kanalen nu u t som ett kraftigt dike. 

Det är inte så lätt att tänka sig att det smala diket vid Kölsängen en 

gång sbppt igenom fartyg lastade med varor. Det återstod nu au 
"klara" dc tre övre fa ll en ni1rmast Hjälmaren, nämligen vid Skogs

torp (sedermera Rosenberg), det ned re H ynclevaclsfallet ( 1\ ()scn

holm ) och det översta vid Tysk Hyndevad. 

För att se vad slussbyggnadsarbetet li der undan, uppchålln s;g 

K Maj :ts li vknekt Bengt N il sson Ruth i Eskilstuna nära en m;lnad 

år 1608. }1. it äro nu kommenderade hövitsmannen på Gripsholm 

Peder O lofssons kn ektar, likas~t Rekarne samt Åkers och Sckbo 

h~iracls allmogemän, som ha att gräva minst en halv famn på man. 

På hösten komma R ekarneborna igen för tre dagsverken va r med 

h;irning av sten, jord och mossa till slussarna. 

Ännu 1609 får fogden Hwass befallning att underhand la med all · 

moo·en 0111 ny·a dagsverken till kanalarbetet. 1610 arbeta 80 \" ärm· 
b "1 

lanelsknektar i sex veckors tid på slussarna vid Hyndevad. OmstCCi 

samma års sommar kan fogelen på Eski lstuna hus underrii tt:t ko· 
-n~mgen , att det l ångv~r iga arbetet då avslutats . Fogelen får d; irför 

tillstånd att hemförlova knektarna. 

Det kungliga beskedet härom lyder som följer med oföriindral 

sta v sätt: 

" Wij hafwe bekommit din skrifwelse Christiern Hwass deru thin

nan du gifwer . ti lkenna at S lyserne der weclh Hynclewaclh ä re nu 

fe rclighe, och förf rågher cligh om du må förlofwe the Ottetij e vVerme· 

landz lmecter som ther på arbethet hafwe. Så äre wij nådigest td· 

fred z at .buar drager hem till . sitt, och lätt oss wete om man J;atl 

komma der. op och nedh medh Båther". 
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Bild 42 . 

Mellan snödrivorna på de uppkastade vallarna forsar ·vattnet fram i Karl l X:s 

gamla kanal. Foto: :.Jlof Redin. 

Vid de tre översta fa ll en hade byggts sammanlagt fyra slussar. 

Fall et vid Skogstorp kringgicks genom en "grav", gående öster om 

nuvarande Roscnfors. Och Rosenholmsfa ll et undveks genom en grav 

vid "Jorclan" . Vad nu kanalens str;ickning vid frynclevad angår 

läses härom i ett protokoll ] 868 rörande unelersökningarna i och 

för Hjälmarens sänkning: " Några hundra fot ovanom nuvarande for

sens början utgå r från vattendragets södra strand en djup dalgång, 

som helt nära stramlen nedanom fallet förenar sig med en annan, 

grävd. eller spriingd kanal , som tvivelsutan utgjort ledning för vat

tend rift av en järnhytta, samt med denna hyttekanal har gemen

S~tnt utlopp i l\!Iasugnsviken. Det är mer än sannolikt - att först 

namnda dalgång utgör en lämning av elen kanal med slussbyggnacl , 

som konung Carl IX låtit anlägga förbi HyndevadsfaHet, emedan 

antagas kan, att fa llets börj an elen ticlen vidtagits längre uppåt vat

tendraget än nu och att segell edskanalen således icke kunnat hava 
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samma liige med ovanberörcia hyttekanal, som inmynnar vid nuv
ran de for sh u vu det". el· 

. A ll t_ som a ll t byggeles unel er å ren 1603- 10 fjorton slussar ---.. 

mklustve halvslu ssar - mellan Tarshälla och Hynclevacl för att . 

_iän~na hö jdski ll naden mel~an .M~ilaren och Hjälmaren (nu 21 m ) . ~~~ 
va, uppforcia av grovt tm1mer, dtktacle med mossa och drev . 
. · ·· • . . .. .. Sd111 1 

tJa I strukna och nkhgen forstar kta med sten och järn. Kanalsid . . · 
l l "B l .. J o 1 o dl . . o t n,t 
1ac c o war (e uppa Ja 1e Stj clhor". / 

Trots a!Ia svårigheter kunde vattenleelen 1610 öppnas för t r f·] · 
R 1 o 

a 1, 

_:ec an poa _! 620-ta let var träs lussarna dock förfa ll na, men segla-

tJOnen pa _or~bro_ s~nes ~ock ha kunnat fo rtgå till omkring 16SO. 

Vad som 1 var tid at·erstar av "hertig Karls grav" är l,~ana lcn · 1 

Torshä lla, det vattendrag som bmnar cl rivlhaft åt anlägo-11i11,,.a
1
v

1
c. 

. l N 1 l b ,_,c il d 
v~c yJy Jruk. 

H U.r eländiga voro inte elen tidens vägar och transportmöjliohe

te r for at~ nu enelast tala om det järn som sku lle till bruken, hur ~lyr t 
blev det mte med många mi ls frakter ti ll lands- och sjöss och alle

handa tributer _före och uneler transporterna. Sträng kontroll var 

d:t over ~Ila hll städerna införda varor. För järnet måste lösas 

v~:gseclel vtcl au~~toriserade järnvågar. Sådana vågar fanns i Tors

halla , Arboga, Orebro, Nyköping, Stockholm m f l städer och var 

en in komstkii lla för respektive städer. Redan den 7 juli 1636 hade 

Tors!1alla stad fi'tt t ti ll stånd att inrätta ett vågh us, där all t till sta · 

cl~n ml~~mmancle jä:·n skull e vägas emot viss avg ift. Så mås!\' ock· 

s;•. det Firn, som fran bruken kom till exporthamn , v~igas inn.tn det 

f ick ur r iket utföras (skyldigheten att uppväga järn av skJ fi ades 
fö rst 1864) . 

Den 24 oktober 1646 ingav Henrik Lohe i Eskil stuna vid her•rs

kolleg~_ets soess ion en_ skrive lse däri han ödm jukligen gav t i llb 1~~n 
vad for manga besvar fa ll er på l skeppund järn, a ll elen slund han 

för sina tre hamra r måste köpa järn till utsmiclnino·l) 

Lohes klagomål över h~ir berörda tran spo rtkostn~der iir t· tl ancle 
nog: 

l. 

2. 
3. 

Första gången vid Nora inköpes järn och gwes där san1n1a· 

städes vägarlön. 

Föres järnet 3 mil till Örebro; där måste givas posttull 

och g ivas vägarpenningar. 

1
) Knut Hellberg: Eskilstuna genom tiderna, del 2. 

4. 

" J. 

6. 
7. 
s. 

JO. 
l l. 
12. 
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Item sammastädes bropenningar. Från Örebro fö res järnet 7 

mil ti ll Hynclevacl, om sommaren sjövägen, om vintern lands · 

vägen. Därifrån skall det föras en halv mil till Eskilstuna ham

rar, och nii r järnet där är utsm itt, föres det en halv mil till 

Torshälla. 

Där g ives porttulL 

Item vägarpenningar. 

och bropenningar. 

Föres järnet därifrån 12 mil till Stockholm, givandes vid Lång

holmen lill tu ll. 

I Stockholm viigarpenn ingar. 

Item to lag 
och fatt igpenningar. 
Sedan elen svåra stora tullen förutom frakt samt åkar- och 

clragarlön. 

Lohe hemställde nu om någon lindring i dessa sina utlagor. I 

synnerhet, säger han , "att jag kunde bliva förskonat med de städers 

molest i T orsillia och Örebro". Han hade också en lång kolväg, så 

att l1 ans omkostnader hart när nödträngde honom att överge bruket. 

Vad nu åter angå r 1600-talets järntransporter kan vidare anföras 

vad stadens riksclagsfullmäktig, borgmästaren Anders Biörnström, 

därvidlag sade vid 1714 års ri ksdag: "Den kontribution som Eskils

tuna stad 1689 fått på sig, skedde av el en orsak, att järnet från 

Närke och Värmland tillförene gick genom Hjälmaren då Eski ls

tuna därav hade någon fö rtjänst men sedan Arboga grav (Hjäl

mare kanal) på Carl XI :s tid ombyggts, hade Örebro fört järnet 

självt". Dessa s k sjöänclkörslor synas sålunda, så länge de pågick 

ha varit a v stor ekonomisk betydelse för dåtidens Eskilstuna. Dc 

torde ha gått i tur och ordning mellan staelens borgare. 

Om man idag fö ljer kana len genom Nyby bruk kan man se att 

arbetet varit förbundet med stora svårigheter .!) Höga vallar, djupa 

kanalgravar nedanför cl e gamla slussarna måste ha bjudit på stora 

arbetsproblem. Vid utfl ödet från fabriksområdet har terrängen an

nat utseende. Här flyter vattenvägen genom flackt ängsområde, m

nan den vid nedre hamnen nå r ån igen fö r vidare fortsättn ing till 

Mälaren. Kanalgraven tjänar nu som Nyby bruks turbinränna. 

-----
')K Hilding Källen: Eskilstuna-Kuriren 16/6 1955 och 6h2 19 56-
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N~i r Bell man den 19 maj 1788 gjorde si n berömda hird ptt fl l:i
laren och tog sig fram på kanalen t ill Nyby, i1 r det tveha mt. 01 :

1 

några som helst rester fan ns kvar av de gaml a slu ssa rna . lk lhn;111 

kom endast till Nyby. 

"T ill Nyby! ropte jag - och grd 
Du ljuger skeppa re ! 
Nej! sade han: jag min kosa vet. 
Jag svarade: Må ske! 
Der få r jag råka elen - jag tänkt 
Att aldrig råka mer. 
At - "XXX" oförkränk t 
J ag hela hj ertat ger" . 

Först i början av 1800-talel väcktes planerna på en "Esk ils tuP;1 

bna l" ti ll nytt li v. D irektören för- Eskil stuna fristad, ]-;: rik y, rcle
'Xal l, eldtog i elen utredning, som Baltzar von Fiaten fö rordna ts ut
föra ;\r 181 5, och fö reslog, att man i ställ et för en ombyggnad av 
H jä lm are kanal skul le öppna en helt ny kanalled i anslu tn in .:.; t ill 
Eskil stunaån. Han Liste bl a uppmärksamheten på dalgången fi irbi 
Ekeby, Flacksta och Källby, genom v ilken sänka vatten brukade 
söka sig v~ig vid högvattenstånd i Hjälmaren. von Fiaten fiirkas
tad e emellertid projektet som skull e ställt sig betydligt dyrbarare. 
än en ombyggnad av Hjälmare kanal ; dessutom var man förc ;"mg
b~ttarnas t id angelägen att i möjligaste mån undvika rinn ande Yat
ten. rörslaget unelerkastades ett pa r ~t r senare ;innu en och mer" 
ingående prövning, nämligen i samhand med en utredning i'tr 1821 
rö rande H jälmarens reglering. Utredningen ansåg t err~ingförh;tll an 

cl ena icke erbjuda några sv[tröverkomliga hinder, men avs! yrUes 
dock detta alternativ såsom betyd ligt dy rba rare iin en utvidgn ing av 
H y n d ev aclsström. 

Eskilstunaindustriens uppblomstring ledde - liksom i så n1!ing;1 

svenska bruksbygder - till skogsskövling för tillgodoseende av 
br~insl ebehovet. N"är de västsörmländska skogarna ej längre fö nnåd
de tillgodose detta behov, såg man sig hänvisad till betydand e sten 
kolsimport O lägenheten att från mälarhamnen vid . T orshälla fra kta 
kolet landsvägen tre kvarts mil till Eskilstuna aktualiserade fråga n 
om en kanal, dock ej mellan M älaren och Hjälmaren utan endast 
fram till staden. -

Bi ld 43· 

V åra dagars leanal gdr öster om Torsh~lla stad, men hertig Karl lät gräva 

Väster om staden . H ans grav finns ännu att se inom N y by bruks omrdde, men 

särskilt tydlig blir den pd denna karta av dr 1707. Det är strdket, som gdr 

frdn !!kröken längst ned mot namnkartuschens högra kant . 

(Originalet v id Nyby bruk.) 
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Kanalens tillkomst möjliggjordes genom beslur av riksdagen 185-1, 
vid vars förhandlingar representanten för Torshälla, stadens borg
miistare , energiskt a v sty rkte kanalen men rikselagen anvisade 100.000 
kr. Naturligtvi s såg Tarshä lla icke med blida ögon skapandet av 
denna segell ed, som genast skulle komma att sätta denna stad ur 
spelet som en transitohamn för Eskilstuna staels livliga kommun i
kationer med. Mälarst~iderna och andra hamnar. l\,fan sökte också 
seelan beslutet var ett fa ktum förgäves sitta krokben för kan C~la r
hetets utförande. 

De dåvarand e torskillaborna, som tydligen icke på rätta s;i lkt 
tolkat Martin Luthcrs lilla katekes om "trogna grannar mm s~tcl a11l " 
såg med yttersta ovilja huru leeles kanalarbetet satte igång i sl utet 
av juli 1855 med en arbetspersonal av endast 16 a 17 man , men 
vi lket först i början av september begynte skjuta fart, sedan man 
till arbetschef fått kaptenen J. H. Laurent, som snart fick arbets
styrkan fu lltalig. Då gjorde man i Torskilla en sista krampald ig
ansträngning, v ilken för nutida ögon ter sig ganska grotesk. Ma
gistraten utfärdade niimligen en kungörelse, som vid vite av 5 r ik s
elaler förbjöd Tarshälla stads innevånare att härbärgera någon av 
kanalarbeta rna. 

Kanalen invigdes el en 27 juli 1860 och f irade alltså 100-årsj u
!J;leum 1960. Den första båt som tog sig upp till Carl Gustafs stad 
och lade till i Eski lstunas hamn var ångfartyget Eshifstun a, som 
möttes a v saluterande kanon er från Munktells mekani ska verkstad. 

Händelsen vållade sto r uppstånd else i Eskilstuna, som ti di ga re 
inte få tt se någon annan farkost än ångs lupen Lärhan vars skepps
klocka nu h~inge r i kanalin spektörens tambur. Lii1'lwn beford rade 
passagerare och fraktgods från Torshiilla. Mycket folk stod Lings 
skinclerna , berättar Esk il stuna A llehanda i ett dåtida report;Jgc. 
P å aftonen samlades en del Eski lstunabor till en gemensam sexa 
ombord på Eshfstuna för att fira invigningen. 

Kanalbygget kos:ade samman lagt 373 .795 kr. D i't hade man också 
byggt en hamn vid nedre Eskilstuna~L11. Kanalens hela hingel är 10,6 
km. Höjd skillnaden i vattendragen, som uppgår till 8 m, övervinnes 
medelst två slussar vid Torshälla. Djupet på tröskeln är 2,5 m och 
slusskamrarnas nyttiga längel 35,6 m och bredel 7,10 m . Den grävda 
kanalen har en längel av l ,6 km. Enligt Svensk Lots är kanalen nu 
trafikabel för 2,4 m djupgående fartyg. 
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Bil<d 44· 

F ar leden till Eskilstuna. 
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Bild 45· 

L'skilst•m,1sfussen med f.SK ! LSTU N A !Il. Foto från f.s kilstt:na Museer . 

Esk il stun a nedre kanal kom pletterades 1864- 65 genom hyggatl

det av en s luss v id Gevärsfaktori et, varigenom kommunikation in i 

staelen möjliggjordes. så att båta rna kunde gä up p till hamn en Yi< l 

Gamla bron. Denna slu ss är 37,5 rn lång, 7,65 m bred och ll ar 2.7 
n1 djup över trösklarna. 

S lussarna i Eskil stuna kana l ä r sig lika idag som n ~ir de byggeks lll c' ll 

ett enda litet unelantag finns från ursprungbygget i mediet av 1800-
ta let: nedre slussen har huggits några tum bredare och det skeddl: 

un eler M unk te ll s storhetstid , niir jättemudderve rk byggeles fö r l",_ 
port, bl a på Ryss land. Det kom ett elylikt imponerande mon~trum 
uneler förra viirlclskriget . Det va r byggt efter slu ssmåtten i T ors

h i1 ll a, men man hade g lömt att riikna med a tt slussbredel en snd

nacle av nedåt . M udderverken f ick segla hem igen, slu ssen höggs 

upp och mudderverket avriggades för att seelan med en enda tums 
marginal kunna tas ut genom · portarna! 

D et gamla projektet om en kanal ända upp till Hynclevacl åter

upptogs ännu en gång av kapten Gustav Nerman, vilken i samband 
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·' HYNDEVAD S STRÖMMEN 
Skajft. l :60000 

Bild 46. 

J-l yndcvadsstriirmncn . 

med unelersökningarna i och för anläggandet av en regleringsdamm 

vie! H yncl evacl utarbetade ett prelimin ä rt förslag till "en vatten

väg mellan Eskil stu na övre ångfa r tygsbrygga och Hjälmarens lugn

vattenyta". IGnalbyggen ansågs erforderliga vid S tålfors, Skjt1~ s t a 

och S kogstorp. l si n " Ticlsk ri f t för Byggnadskonst och .~ t1genJ ors

vetenskap" g jorde Nerman 1867 en kraftig propaganda fo r denna 

kommunil;ationslecl , som han ansåg skull e komma att få en utomor

dentlig betydelse sä rskilt i an];nytning till elen planerade Oxr;lö

sundsbanan. Han framhöll också elen ökade tillgång på vattenkraft, 

som skull e komma industrin till godo, samt dirige rade i ett lockande 

framtidspersl)ektiv järnexporten från Örebro till Skogs torp och Tuna

fors där et; cen trum för hela landets j ä m förädlingsindustri skulle 

Upp~tå. M ed adress till sjösänkningsbolaget uttalade Nerman som sin 

mening, att de pengar, som man ämnade nedlägga på en pa:rttcll 
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Bild 47· 

Ångfartyget SV EN R! N M AN i slussen vid Gevärsfaktoriet. 

foto: Hanna G råberg, Eskilstuna Museer. 

ombyggnad av Hjälmare kanal, med ojämförligt mycket större fi) r
clel skulle kunna placeras i ett kanalbygge Hynclcvacl- Eskil stuna. 
Nermans förslag avs[tg en kanal med 7 fots djup. Kanalen pla nc
rades kringgå Tunaforsfallet på v~istra stranden förbi Stålfors. 

Från Hjiilmaren finns en led med 2 m djup genom 1-:Iynclevads
strömmen till Skogstorp, st rax ovanför Eskilstuna. 

En av K. Kanalkommiss ionen 1916- 21 verksbild utredning gav 
vid handen, att en kanal mellan Torsh ~illa och Skogstorp visserl igen 
skulle komma att sbl la sig c :a 35 % elyrare än Hjälmare kanals 
ombyggnad till större dimensioner, svarande mot elen nutida tra i i
kens krav, men att en fa rl ed i elen föstnämnda sträckningen skull e 
kunna påräkna en "icke oväsent ligt större" trafik än elen nu varande. 

Den gamla mariefredsbåten, som transporterade Strindbergs Idoc
kare från Taxinge i "Staclsresan" och Almqvists huvudfigur i "Det 
går an" har ihågkommits i elen stora litteraturen annars är mälar
båtarna försummade, åtminstone ångbåtarna. Blanche skrev aldrig 
om sin resa i Eskilstuna på 1860-talet, men Bellman och Fischerström 
ski ldrade åtminstone sluparna. Redan i september 1818 gjorde elen 
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Bild 48. 

mlf CARlTANA passerar slussen i Tarshälla i juni 1954. 

Kanalinspektör von Schoultz på kajen. 

första svenska ångbåten , Sam uel Owens hjulångare / l111jJhitT·itc på 
4 hkr, sin första l[mgresa från Stockholm på lVhlaren. 

På 1920-talet gick s ju fartyg i reguljär trafik mellan Eski lstuna 
och Stockholm och övriga M älarhamnar. N u mera har all sådan re
gu ljär trafik för länge sedan upphört utom för båten mell an Ma
nefred och Stockholm. 
. I Svensk Sjöfartstidn ing 1959 s 2.452 finns en intressant histo

nk Över Eskilstunafartygens öden. 
Något jubileumsfirande vid kanalen blev det inte i juli 1960. Det 

sku lle bli ett gravöl i så fall. T ra fiken tunnas ut för varje år och 
so111 trafikled har Eski lstuna Nedre Kanalaktiebolag, som Tarshäll a 
kanal heter n;ir det skall vara mera off!ciellt, inte längre någon 
b~tydel se. Någon utde lning i bolaget har det inte blivit seelan 1946. 
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Eskil stuna stad måste numera subventionera för att det skall gå 
ih op. 

Uneler åren 1925- 27 ankom i genomsnitt närmare 600 fartyg <'tr
ligen ti ll staden, av vilka cirka 500 passerade övre slussen. Van1. 

omsättningen utgjorde i medeltal 40 ton . 1953 var antalet fartyg 208 
(33 passerade slussen upp ti ll övre hamnen) , 1955 200 (22 ) och 
1957 176 fa rtyg (10) . Varuomsättningen sjönk samtidigt till cirk;t 
25 ton om [tret. De flesta fa rtygen stan nar nu nedan fö r övre slu ~sc 11 
vid elen s k Nedre hamnen . 

Hjäfmarc hanar. 

"I-Ij ä lm are kanals krönik a ~ir i sanning uppbyggligt: a ll a vi driga 
öden till trots övervinnas motigheterna, med de största ofier av 
pengar och arbetskraft besegras naturens hinder och gottgöras dc 
fö rsummelser, otillräckli ga resurser och vanvård åsamkat anläggn ing
en, och efter sju sorger och åtta bedrövelser ha r företaget bragts 
lyckligt i hamn", skriver lanelsantikvarie B . vValden i "Den stora 
S jösänkningen" (Örebro 1940). 

Sedan elen av Karl I X anlagda trafikl eelen mell an Mälaren ()Ch 

Hjälmaren genom E skil stunaån ej kunnat vidmakthållas, p[d)ör jad c,; 
1629 ett kanalbygge mellan A rbogaån. och Notholmsviken i Stor
hj iilmaren, som beslutats av Gustav II Adolf år 1620. 

Av en karta, som f inns i Riksarkivet och har titeln "Geograpl1 isk 
Lan dt Cha rt aff. Situat ionen mell an J elmaren och Arboga Åh it och 
elen Nya Gra fens lopp, A nno 1626", upprättad av ingenjören, seder
mera gene ra lk varterm ~1staren Olof li ansson Örnehufvud att dö
ma planerades fdm början en str~ickning av kanall eden från F reds
hammarsviken förbi S ickelsjö och över Tjurlången t ill Arbogaån 
v~ister om A rboga, som skulle blivit 1,8 km kortare men kriivt en 
stigning på cirka 10 m mer ~in den led, som valdes, nämligen genon1 
Hav-, K rok-, Lång- , Lill- och Värhultasjöarna . Man funderade iivcn 
på en urgammal transportled för båtar f rån östra H jälmaren till 
Arbogaån strax väster om Kungsör. 

A rbetet med elen första H jälmare kanal pågick i t io år. Det bedrevs 
under överinseende av ståthållaren i Närke, Carl Bonde, med dels 
svenska, dels en 1631 införskriven holländsk slussbyggmästare sotll 
arbetsledare . Arbetsstyrkan bestod av soldater från Södermanlanels 
regemente, allmoge från Glanshammars, Fellingbro och Åkerbo hii-
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Bild 49· 

Olof Hansson Örnehu fvu d s 1626 upprättade karta över Hjälmare kanaL i dess 
förs ta p lanerade sträckning genom Tj url/ingen. Original i R iksarkivet. 

rader, vilka åtagit s ig dagsverken mot viss f rihet från utskrivning 
till krigstjänst, samt a v bergsmän f rån Skinnskatteberg, vi lka "brän
de" d v s sprängde bergen på den sträcka av cirka . 600 m, där 
kanalen än i dao- bär namnet "Berg·karlskanalen". Arbetet var mö-o . 
·dosamt och gick långsammare än beräknat. Att Hjelmare Slyssa 
eller A rboga Graf sam kanalen också kallades trots alla motigheter 
ändå fullbordades var nästan uteslutande den energiske Carl Bondes 

'!7 
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L M-! N ·,\' f 1\ ' C 1: Il; 
l ----

T 

Bild jO. 

Bergkarlskanalen melLan Kroksjön och Lillsjön. Karta från år 1820 . 

förtjänst . Tio slussar byggdes de första åren av trä men senare ;:ven 
av sten. Den översta slussen nära Kroktjärn, had e emellerti<1 e] 
tillräcklig höjd att uppdämma Hjälmarens högvattenstånd. 1640 in
träffade ett osedvanligt högt vattenstånd som orsakade stor sk.tcle· 
görelse på kamlens översta del, och omfattande iståndsättningså1 .~ ii r

der måste vidtas. 
Genom denna kanalförbindelse med Mälaren hade man väntat sig 

att Örebro skulle blomstra upp ti ll en sjöfartsstad av stora mått 
med fartyg från främmande länder ankrande vid Skebäcks hamn
Att dessa förväntningar sveks berodde i stor utsträckning på ~tt 
dåtidens segelfar tyg behövde stort svängrum speciellt på kryss, vil
ket de grunda f järdarna närmast Örebro ej medgav och på de brist-
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fä lliga slussarna, som elen gamla kanalen från början utrustades med. 
Dock fortfor den för Örebros del så viktiga handeln med järn, som 
];:om från Bergslagen. V id denna tid fraktad es nämligen stångjärn 
ti ll Stockholm, tackjärn - även till sörmländska hamnar - samt 
takplåtar och spik. Stora mängder svavel, rödfärg, vitriol, alun och 
pottaska sändes från Dylta m fl bruk i Niirke och Bergslagen. För 
trafiken på Övriga hamnar kring Hjälmaren var f isken den viktigaste 
speciell t gädda och gos, som sändes ti ll Stockholm. 

Seclan holländska experter i början av J 640-talet flera gånger be
siktigat kanalen, ombyggdes den översta slussen först med närkes
kalksten som snart visade sig oanvändbar, senare med huggen grå
sten, holländskt tegel och cement. Lanelshövdingen i Örebro, Chri s
ter Bonde, hade fö rordnats som högste arbetschef. Ytterligare re
parationer följde 1642- 47 och 1661- 63, och fö rst 1672 kunde ka
nalen ånyo öppnas för trafik. Detta oaktat fick större fartyg på 
rullar framspelas i Bergkarl sberget söder om Kvarns jön. l\Iecl an
ledning härav kallades de fartyg, som trafikerade leden för "Ö rebro 
kälkar". Fartygen måste ofta lättas genom urlastning, för vi lket ar
bete fanns anstäTi da s~irskilda "l ich ta re". Lo h man skriver i sin år 
1737 utgivna Arboga Känning: 

"Nu hade thenne Graf ansenliga penningar kostat, men hade dock 
intet djup för skutors och andra elylika fartygs genomfart, utan 
måste the som vi11 e fram, öfvwer runda kaflar , på bottnen lagde, 
spelas, hwarwicl fo lket icke alenast t röttnade, utan fartygen ofta 
gingo sönder, särdeles emellan nu warande 8 och 9 tan, thär wägen 
är igenom Berg-karlsberget sprängder". 

•De tio slussarna hade namnen "Axel !Spar re" , ".f.\ ngsslussen", 
"Regeringen", "Drottning Hedvig", "Konung Carl Gustaf", "Gustaf 
Bonde", "Majoren", " Carl Bonde" , "Claes St jernskölcl" och 
"Konung Carl XI". Trots dessa vördnadsbj udande namn visade sig 
slussmurarna för svaga att motstå större vattentryck. Vattentillgång
en befanns också ofta otillräcklig, varför förs lag om uppelämning 
av Hj älmaren vid olika till fä llen framföreles men möttes av strand
ägarnas protester. 

E fter ett misslyckat fö rsök år 1683 att förmå borgerskapet i 
Örebro att överta det bedrövliga slussverket såg sig kronan nöd
sakad att ånyo gripa sig verket an med ett vidlyftigt ombyggnads
företag.Karl XI besåg sommaren 1687 de skröpliga slussarna samt 
beordrade tygri1ästaren Samuel Örn att upprätta en arbetsplan. U n-
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Bild p . 

Slussen "Carl XI" (Regeringsslussen)· 

·clersökningar verkställeles och förslag utarbetades på 1690-talct or
utom av Örn av lantm~iteri clirektören Carl Gripen h j elm, general
kvartermästaren Carl Stuart, arkitekten Nieodemus Tessin el )' ch 
de holländska ingenjörerna de Moll och de Bourg. De utlän( ska 
experterna, som medverkat vid byggandet av elen berömda Lan· ue
cloc-kanalen (Canal du Micli ) i södra Frankrike, var emellertid helt 
främmande för de svenska terräng- och klimatförh ållandena, ch 
deras råd visade sig snarare vara till skada än ti ll gagn. Icke .les; 
mindre har det nästan hela 1600-talet igenom bedrivna arbetet pa 
Hjälmarens kanal betecknats som "ett verkligt försöks- och studie
företag i kanalbyggnadskonst i vårt land". 

Den stora ombyggnaden igångsattes 1690 med en arbetstyrka, so~1l 
varierade mellan 1.300 och 1.700 indelta soldater, och blev färdJg 
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l70l. " Dergkarlskanalen" hade fö rdj upats o~h antalet slu ss~ 1~ minskats 
till åtta jämte en halvsluss. Slussarn a omdoptes till, nechlran raknat 
"Konung Carl Gustaf", "Drottning Hedvig Elcono ra", Konung Ca:·] 
XI", "Drottning l .J irika Eleonora", P rins Carl", "Prinsessan H edv1g 
Sophia", "Prinsessan "Clrika E leonora", " \Yestmanlancl" och (halv
slussen) "Söderman land" . 

Baltzar von F iaten berättar i '"Försök tJI utredning av fö ljderna 
taf elen a rbets-meth ode vid Götba Canal bliivit bmkacl samt cl erv1d 

~nväncl kostnad jämte en blick p[1 denna_ canals bEfvancl~ nytta" 
(Linköping 1822 s. 11 ) att"konung Carl XI -~!orvyrchgsto 1 :umnnel~ 
se som fa nn räknmgarne v1da ofverstlga s1n tormoclan, pa h .ong sohr 
k~stad e dem. på brasan, för att betaga sig och eftervedelen a Il [m ger 
öfver de stora summorne ban derpå använclt' ' . 

Karl X I:s slussverk ägde bestånd i tjugo år - tjugo krigs- och 
krisår, under vilk a man hade ann at att t~nka på än kana~byfE.gen 
_ innan de första skavankerna påta b eles . V 1cl bes1ktmngar pa 1/20-
talet och år 1740 konstaterades sättningar i murarna och andra 

' o o l bristfälligheter, men planerade repa rationer måste ~nsta ~a grunc 
av b·iaet mot R yssland. Dock kunde i gynnsamma tall 6 fot cljup
gåencleb fartyg obehindrat passera t o m "en enda Galliot" på 7:5 fot 
hade enligt Hårleman gått igenom k~nalen. " el ~ ·watnet } 1k11·al öf
werflöclacle alla bräclclar både på gra twen uch Slussarne . 

Slussverket arrenderades vid denna tid av maj or Fredrik Six tus. 
Arrendet övertogs 1739 av ett konsortium n~irkiska brukspatroner 
och örebroborgare samt 1745- 66 av en bland dessa , brukspatron 
J. vV. N orclenfelt, ensamt mot en årlig summa a v 1.355 daler smot. 
Uneler No rdenfelts tid förföll kanalen totalt, tid tals kunde lllga ba
tar ta sicr fram . Ato·ärder mot denna vanvård IJlev resultatl ösa. till 

b b .. v 
dess sekreta utskottet 1766 upph~i.vde arrendet. som overtogs av e : 
nytt konsortium örebroborgare, samtliga fartygsägare. . . . 

Ett ombyggnadsförslag förelåg 1766, men sta_~sverl~et v1lle eJ vtcl
kännas de ch·yo·a omkostnaderna. Kanalen utbjocls 1!67 till hugade 
spekulanter uta~1 köpeskilling ell er lösen men mot skyldighet att sva r~ 
för ombyao·naclen och det framtida und erhållet. Vid en aukt10n J 

Västerås ~l:n 15 september 1768 fö rvärvades slussverket "såsom 
owärclelig egendom" av fu llmäktige från Örebro, men när det kom 
till kritan, vägrade staelen att adoptera sorgebarnet. I stället bildades 
ett bolag med nitton aktier, en för varje nummerfartyg .. Med anslag 
av riksens ständer, lånade statsmedel och aktieägarnas ti llskott, sam-
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Bild 52. 

Charta ö/wer Hjelmare Slussar ur Carl Hårlemans Dag-Bok ö/wer En ifrån 
Stockholm igenom åtskillige Rikets Landskaper gjord Resa År 1749· 
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Bild 53 · 

Ruinen av slussen "Gustaf lll", tidigare "Ulrika Eleonora" i Gamla Hjälmare 
kanal. Foto: B. Walden. 

manlagt 94.000 daler kmt, påbörjade slussverksbolaget 1770 ombygg
naden. 1773 och 1775 täcktes Gustav III besöka kanalen och uttryc
ka sitt höga välbehag, som bl a renderade bolaget fö rmånliga ränte
och amorteringsvillkor. Den 6 september 1776 öppnades trafiken med 
jakten Windrufvan (som senare fic k det mindre dionysiska namnet 
Slussgångaren J, och minnesstenen vid ·vindbron avtäcktes med in
skriptionen : "Gustaf III. Svea r ikes konung understödde med all
männa medel detta sluswerk böriadt 1770, fu lbordadt 1776". 

Slussen "Ulrika E len01·a" omdöptes detta sammanhang till 
"Gustaf III". 

På 1770-talets byggnadsarbeten hade nedlagts mycken omsorg, 
men vid murningen hade använts kalkbruk, som i längden icke mot
stod vattnets påverkan. Redan 1814 hotade flera slussar att störta 
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samman . . D å gav slussverksbolaget tappt och ålerEimnacle kana leq 

t ill staten. E n och annan kättersk opinion gjorde sio· hörd. En av 
. .. . . . b 

SJOSankmngsp lanernas ivrigaste förespråkare P . D. Berndes undrade 
om Hjälmare kanal verkligen vore "oumbärlig för N erikes v h istånd ,., 

Det töreföJJ som om bergshanteringen redde sig elen förutan. Bem 

cles erinrade 1817 om "de nu i England med fördel bruklige j en 
1

_ 

vagar" och menade att om man på 1700-talet känt till el ylika så ha< c 
"AriJoga grafs förbättrande och unelerh ållande icke vidare kom n 

1 
i fråga" ! , 

K lVIaj :t och kronan va r emellertid av annan mening. JVIycket Olll 

fattande och sakförståndiga unelersökningar och kostnaclsberäkning·1 r 

föransta ltades och prövades. luss inspektören vid Strömsholms k 1-

n:Li . A. G. Rerger, och en brukspatron Törngren had e redan 18 () 

pa bo lagets uppdrag utarbetat ett ombyggnadsförslag, som skull e gå 
löst på 267.237 rclr bco. Major Fr. Blom räl-made 1815 med en ko t

nacl av 294.000 r dr bco . Samtidigt fick landets främste au ktori1 d 

Haltzar von F iaten i uppdrag att i samarbete med Göta kanals öv, r

mekanikus Erik Hagström avgiva yttrande jämte kostnaclsberäkni J<r 
O o 0 A Q 

;-.., 

over liragasatt ombyggnad av Hjälm are kanal. von Platen skr i\(.: r 

i sitt underdåniga yttrande "Om Hj elmare S lusswerk" av år 181 6 
" \Vördade minnen, fäs tade w id . detta uraamla företa o· a öra 11• i11 b b' b 

hand darrand e wid tecknandet af klander derå; men med denna 

gä rd åt Carl elen XI :s, Gustaf Adolphs, Gustaf \iV asas och Engvl

brechts omwårdnacl_. följer jag trygg tidehwarfwets upplysning ''111 
111111 Öh1·ertygelse" . von Flatens betänkande är i fl era hänseenelen . n

miirkningsvii rt. ej minst i fråga om planerna på Hjälmarens sii11 k

ning, mot vilken elen frejdad e kanalbyggaren riktade en ytte rst a·~ g
ress iv, nedgörande men - som framticlen skulle komma att ut\ tsa 
- på felaktiga premisser grundad kritik. 

H ag-ströms kalkyl steg till det avseviircla beloppet av 339.498 n lr 

bco. På grundval av von Platen - Hagströms fö 1·slag utarbet •dc 

kanalbyggets blivande ledare, kapten-mekanikus J. Edström, elen av 

K Maj :t fastställda arbetsp lanen. Enligt denna skulle elen galll la 

kanalens sträckning mellan Sågsjön och Arbogaån överg ivas nch 

en ny kanal med åtta slussar byggas öster om denna led. Kanalens 

totala längel blev 13,7 km, slussarnas sammanlagda stio-ning 21 m, 
segeldjupet 2,08 m (= 7 fot ) . Detta ä r elen nutida Hjälmare kanaL 

men de närbelägna lämningarna efter "Arboga grav" bildar än i dag 
ett sevärt inslag i terrängen. 
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Styresman Otto D ah lin vid Centrala Flygverkstaden i Arboga har 

i persona ltidningen Bergtrollet 1958:2 och 1959:2 skildrat elen gam

]?. Bergkarlskanalens nuvarande utseende:. 
Sedan intressentema åte rställt slu ssverket till kronan, tiil sattes en 

elirektion i avvaktan på bildandet av ett nytt bolag. Oktro j till bil

dande av elt nytt "FJj elmare Canal- och ShtSS\Ye rks Bolag" utlystes . 

men under de fjo rton dagar . aktieteckn ingen pågick, tecknades blott 

hiilften av akt iekapitalet, 100 .000 n lr bco (1.000 akt ier ~t 100 rclr 

bco) . I kungörelsen hette det bl a: 

'Alltså och emedan V i om nyttan af denna udlclriga kanalan

läggning, h vilken sbdse vunni t Sveriges framfarna konungars syn

nerliga omvårdnad, hysa en desto mera grund öfvertygelse, som elen

samma ovedersägligen i alla ticler ha ft och troligen framd eles kom

mer att bibehålla ett förd elak tigt inflytande på näringa m es för 

kofran i de inre delarne af riket, samt särdeles befordra en sjö

transport fdm Örebro till hufvuclstaclen a f omkring femtio tusen 

skeppund stångjärn jämte f lera tusen skeppund tackjärn årligen: 

hafva Vi enär statens tillgångar ej meclgifva öfvertaganclet af 

detta verk för Kronans räkning med afseende såväl därå som 

och på hvad Riksens Ständer vid sista riksdag angående medel 

till denna kana lbyggnad sig yttrat, samt med anl edning för 

öfrigt af g ref ve v Flatens underd åni ga förslag, om hvars an

tagande f lera invåna re i Örebro Lin hos Oss i underd ånighet an

hållit, för godt funnit att genom den na Vår nådige kungörelse i nå

der ti1lb juda åt enskilda af Våra trogna unelersåtar Vårt höga pri 

vi legium ti ll. octrojerancle af ett bolag fö r att unel er namn af Hj el

mare kanal- och slussverksbolag ombygga och fullborda samt där

efter allt f ramgent i evärdelig-e ticler äga och unelerhålla Hjelmare 

kanal- och slussverk med efte rföljand e villkor och förm åner" . 

En ny kungörelse utfiirclacles elen 1 O juni 1818, men en andra 

subskri ption gav ej mera än 8 .900 rdr bco. Seclan sbnclerna ställt i 

utsikt att lån på 200.000 rclr bco som bidrag till slussverkets om

byggnad, kom emellertid bolaget omsider till stånd . Den fö rsta bo

lagsstämman hölls i Örebro uneler Hindermässan 1819. Till elirek

tionen valdes lanelshövdingen greve N ils Gylclenstolpe, överste Aug. 

A.nckarsvärd, friherre J. O. Cronsteclt, kommerserådet C. G. Broms 

och landssekreterare L. Cassel. Av dessa var Broms det nya bolagets 

egentlige tillskyndare och det torde främst ha varit denne fram

synte och energiske örebroborgares förtjänst, att det vanskliga före-
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taget fö rdes till ett lyckligt slut. K analbolagets privilegier av den 
31 juli 1816 gällde till den 2 maj 1898, då förnyad bolagsordning 
stadsfästes. Enligt statuerna överläts på bolaget hela det gamla sluss
verket med dess hemman och lägenheter jämte ett 200 alnar brett 
-område för den projekterade nya kanalen. Kanalen ti ll försäkrades 
hägn och beskydd som å öppen landsväg. Fri seglation, kanal- c ch 
slussfart garanterades för framtiden. Bolaget ägde att av andra h r
tyg än kronans upptaga vissa avgifter enligt faststä llda taxor. 

I statsbidrag ti ll ombyggnaden lämnades 780.000 rdr bco. T ot<d. 
kostnaden steg till vida över den kalkylerade och uppgick till 828.- 17 
rdr 21 sk 11 rst bco. De av aktieägarna 1816 och 1818 subskri
berade medlen uppgick till 74.200 rdr bco. För att t~icka den u pp
l~omna bristen å 48.417 rdr bco utlystes 1823 en ny aktieteckn i;1g, 
som emellertid blev resultatlös. Bolagets ekonomiska trångmål ,iit
tades framde les genom avskrivningar å stats lånet. 

Kana l en bygges om. 

Ombyggnaden påbörjades 1819 och tog tio år i anspråk; 181 J-
23 arbetade 332 man ur indelta armen jämte ett 40-tal andra ail)c
t·are på kanalen. Oföru tsedda svårigheter mötte, såsom ras och ö ·er
.svämningar på grund av regnig väderlek, som gjorde jordmassurna 
lösa och fl ytande. Tidvis måste man arbeta nattetid för att pumpa 
.schakten läns på inströmmande vatten. E tt med ångkraft drivet n ucl
derverk anskaffades, varmed inloppen vid Arboga och N othol1t1en 
.samt segell eelen genom Hjälmaren uppmuddrades. 

I september 1826 besökte Karl XIV J oh an slussverk et. H ö;·. ten 
1828 kunde kanalen upplå tas för trafik med halvlastade fartyg. ,)en 
14 november 1829 erhöll slussarna av konungen godkända nya na nn: 
"Fädernes landet", "Riksens ständer", "Konung Carl XI", "K··on
prins Joseph F rans Oscar", "Arfprins Oscar Fredrik", "Arfv ins 
Frans Gustaf Oscar", "Arfprins Carl Ludvig E ugene", "Konung 
Carl XIV J o ban" och "Hjälmare Slu ss". Namnen är nu mesta·! els 
glömda, t o m kungens eget, ty Karl J ohans sluss kallas vanl rren 
Dockslu ssen efter elen närbeEigna Hjälmare torrdocka som ryn ,;ner 
sju kanalbåtar samtidigt ; Hjälmare sluss har fått vika fö r namnet 
N otholmss lussen. 

Så hade dock - efter tre bekymmersamma sekel - "fordna ticlers 
erfarenhet och sednare tiders dryga omkostnader" fullbordat en 
kommunikationsled av stor betydelse för hjälmarebygden. 
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Bild 54 · 

Hjiilmare kanals mynning vid Notholmen. Foto: B. Walden. 

I och med detta arbete hade kanalen genomgått föl j ande stadier: 

Första a nläggni ng sked de å ren r629-

~~~~yg~~~d· -~~r·k·s~~l-l d~~ . ~~:"· ~~ . ~ ~~~_:_: . . 
1672 .... . . ... ... ' ....... . ... ' ' . .. . 
Förnyad ombyggnad åren 169.1-1701 
Förnyad ombyggnad åren 1770-1776 
Ny ombyggnad, delv is ny sträckning 

fot 

' a 

7 

Djup 
Sluss tröskel 

l m 

o,89 

41 o,89-1,1 9 
2,}8 
2,}8 

2,08 

Verkligt djup 

fot m 

o,89 

c:a I ,5 0,45 

},5 l 1,04 

},5 1,04 

7 2,08 åren 1819-1829 ...... . .. ...... .. · · · 
--------------------~~ --~------~----~--~ 



Bild 55. 

Parti av Hjälmare kanal. Foto: Lindskog. 

I samband med el en stora s~inkningen av Hjälmaren på 1880-t 1let 

av storleksordn ingen 1,2 m måste omfattande kanalmuclclrinoar ke. 
b 

Korr om Långsjön utfördes sprängningar i berget. Notholmens :: u ss 

och "Södermanland" ombyggdes helt och gjordes djupare. 

Den efter 130 år ännu bestående kanalens nio slussar bar på 

tröskeln ett vattend jup av 2,08 m och en bredel av 7,19 m. Sl tss

kamrarnas nyttiga längel är 32 m, vilka medger trafik med 30 !11 

långa fartyg med ett djupgående av 1,95 m vid lågvatten. Kanalen 

är 7,4 elistansminuter lång mellan Notholmen vid Hjälmaren och 

Gravudden vid A rbogaån, varav de grävda och sprängda delarna 

utgör 4,6 distansminuter. 
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BiLd 56. 

Farleden Arboga A.-1-Jjälmare kanal. Ur Svensk Lots. 

K Kanalkomm issionen har i sitt meddelande nr 3 av år 1921 

sammanfattningsvis uttalat, att "en ny tidsenlig vattenväg mellan 

Mälaren och H j ä l maren enligt Kanalkommissionen förmenande mås

te anses bliva till största gagn för det av elensamma berörda upp

landet och dettas framt ida utveckling". Kommissionen anser det dock 

vara belyst, att "en elylik vattenväg icke fö r närvarande kan visas 

från börj an giva en skälig avkastn ing på anläggningskapitalet men 

att framdeles, och särskilt seelan upplandets naturtillgångar blivit i 

högre grad utnyttjade än nu, det bör visa sig berättigat att bringa 

företaget till utförande". K Kanalkommissionen lade efter flera 

års utredningar fram inte mindre än fyra förslag till clubbelled med 

slussar. Det billigaste hade ett el j upgåencle av 2,3 m. Man förut

satte att slusströsklarna, skulle sänkas från 2,08 till 2,8. Andra al

ternativ var en 3-meterslecl med 3,6 m, en 4-meterslecl med 4,8 m 

och 5-meterslecl med 6 m till slusströskeln. I samtliga dess beräk

ningar utgick man från en slusskammarbredd på 16 m. 
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För 2,3 m dj up kostnadsberäknades arbetet till 6,9 miljoner kro
nor inklusive erforderliga muddringar. 3-metersförslaget gick i ' Unt 
tal på 9,5 milj oner, 4-metersförs laget på 16,7 miljoner och S-m et ·rs

förs laget på 27,2 milj oner . 

Överingenjören i Stockhoims hamn, tTlajo r Herman Johansson. gj or

de 1940 en omräkning av 5-metersleden. Genom att använda ·110• 

clerna maskiner och med förkrigspriser kom han fram till att S
metersleden som 1921 skulle kostat 27 miljoner kronor 1940 s]. tlle 

kosta 31 mi lj oner. Den lilla skillnaden berodde på att man räknade 
med helt andra arbetsmetoder. ~'Jågon närmare utredning finn s lll te 

ännu vacl dessa 31 miljoner sku lle motsvara idag. Det ~i r v~il !ro 

ligt , att man inte kan motverka penningförsämringen genom : He r
liga re förbättrade arbetsmetoder eller maskiner. 

Skånska Cement g j ord e också en utredning, som innefaitack ett 

par alternativ. r det ena aiternati vet för eslogs en breeldning av k;• na

lens smalaste del den s k Bergskanalen med 2 m fö r säkrare ;c:"mg 

med pråmsläp, försedel med tre mötespl atser. Kostnaden fö r arhc .cna 

<i kul le gå till 1/ 4 milj on kronor. 1938 kostnadsberäknades två aher
nativ av ingenjör Dahlgren, ett med nuvarande slusströskeld jup orör

'indrat. ett annat med ett slusströskeld j up på 2,44 m. Man u b, i ck 
f rån förutsättningen att acceptera förh ållandet, att vattendjupet vid 
exceptionella tillfällen gick ner till 2,08 men 2,44 skulle bibeh[tllas 

vid normalt lågvatten, och detta djup skulle man klara genon' att 
i huvudsak bygga på vallarna, som omger kanalen på den n, dr e 

sträckan och en fördjupning av nedersta slussen mot Arbog., ån, 
under det att man på sträckan Notholmen- åttonde slussen sk l le 

utnyttj a elen vattennivå, som fanns fram till normalt lågvatten 
Det var förhållandevis blygsamma förbä ttringsåtgärder, som .,yf

tacle att hö j a lastförmågan hos fartygen t ill 220- 230 ton mol nu 
ungefär 170- 180 ton . Kostnaden för lågvattensförslaget skullt be

löpa sig ti ll 300.000 kronor. 
1945 gjord es av byg-gnadschef Albert i Örebro en beräkninr av 

en 4-meters enkelled . Denna skull e med förkrigspriser belöpa sir till 

16,5 miljoner kronor inklusive djuphamn i Örebro. Han räk1,ade 

med slusskammarbredden 12 m och hingelen 70 m. Lastkapaciteten 

skulle på detta sätt höjas till ungefär 1.200 ton. . 
Då Slånska Cement år 1938 beslöt att bygga en cementfabrik 1 

Köping gjordes en transportteknisk undersökning om kalkstensför

sörjningen från Forsby i sydöstra hörnet av Hjälmaren ca 38 kt11 
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Bild 57-

Linbanan Tarsby-Köping där den passerar vägen v id sjön öljaren, strax norr 

om Forsby. 

fågelvägen från Köping. I Teknisk Tidskrift 1940 :4 s 25 har di s
ponent N. Danielsen analyserat valet mellan järnväg-, kanal-, bil

och linbanetransport J ärnväg uteslö ts dock på ett tidigt stadium så
som oräntabelt. 

Analysen gav följande resultat. 

Fartyg: (inkL r km linbana) mer än 

lastbil : 
Hesselmansmotorer __ .... . . __ .. __ 
Bensinmotor _____ .. . ____ .. __ . .. . 

linbana: __ .. .. __ . ...... .. _ . . ... . 

Kapitalinv. 
kr 

I .070.000: -

1.03!.700:-
889.200:-

4·050,000: -

Kostnad per ton 
fraktat gods vid 

4 7 5 .ooo ton/ år 
kr 

1.17 (första ro år) 

0,95 (efter 15 år) 

3·37 
3·79 

0.98 (första ro år) 
0.46 (senare) 
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Bild s8 . 

ÖREBRO T AN K slusslhr. 

Vid unelerhandlingarna med kanalbolaget om en utvidgning ( riit
ning och fördjupning) av kanalen framhöll bolagets represc·n tant 
att denna investering t roligen ej skulle förränta sig. I nveste
ringens storlek skulle enligt preliminära siffror ha rört sig om rnel-
1an l och 1,5 milj kronor. Enligt föregående utredningar beräk· 
nacles kostnaden uppgå till 0,30 milj för en ökning av farlecls
<cljupet med 30 cm. Ej heller denna förhållandevis ringa investe-
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Bild 59· 

ÖREBRO TANK i Hjälmare kanal. 

ring ansåg sig emellertid kanalbolaget kunna åstadkomma. Därför 
utfördes linbanan, som innebar en betydande kapitalinvestering, men 
som enligt dåvarande kalky ler skulle ge elen lägsta transportkostna
den per ton räknat. Emellertid steg bl a på grund av kriget investe 
ringen för anläggningen till omkring 5 milj kronor. För utbyte av 
linor, bockar, förstärkning av spänningsstationer etc har vidare ett 
betydande ytterligare kapital nedlagts. För åren 1949- 52 uppgick 
de egentliga driftskostnaderna (oräknat kapitalkostnader ) till mel
lan 1.02 och 2.35 kronor/ ton med medelvärdet 1.60 kronorj ton. 

På uppdrag av K Lantbruksstyrelsen gjorde professor Torsten R. 
Åström och civilingenjör Åke Claesson en "Utredning om S jöfarten 
på Hjälmaren och Hjälmare kanal (Stockholm elen 30.10. 1953). Ut
redningens uppgift var att klarlägga elen roll som sjöfarten spelat 
o;h kommer att spela i samband med näringslivets utveckling i om
radena kring Hjälmaren. En fördjupning av kanalen till 4,0 m för 
att medge s k paragrafbåtar på 500 ton att gå upp till ÖTebro clis-

48 
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kuterades. Antalet slu~sar _skulle då minskas ti ll tre med 45 111 längd 
och 8,2 m bredd . Anlaggnmgskostnaderna fö r en dylik kana l beräk
nades med 1953 års priser ti ll cirka 38 milj kr . 

.. De11 gam la turistleden Örebro-Stockholm erbjuder mera en SJÖ
f:rd_an en kana l färd , __ enär av ledens c :a 220 km långa sträcka 95 ·% 
ga r over S.J oarna Hplmaren och Mäla ren. Örebro rederi AB traf i
kerade 1940- 1957 leden med ångaren Örebro III på 240 bruttoum 
och cert ifikat för 280 passagerare och 45 hyttplatser. Seglat ionsti dcn 
var början av juni till slutet av augusti och färdtiden 16 timnn r 
Rederiet uppskattade an ta let 1953 befordrade turi ster till ca 7.00(· . 
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Litteratur 

B R ITIS H BATTL E SHIPS 

av 

Dr Oscar P arkes, O.B.E .. Ass. I.N .A. 

Med f öretal av Ea rl Mcuntbatten of Burma har författaren utgivit en fu ll 

ständig historik öve r de brittiska slagskeppen från 1 S 59 års första pansarfregatt, 

W'arrior, till det sista slagsk eppet, V angttard, ut ran gerat roo å r senare. Dr Pa rk ·~s 

har här kommit med ett monumentalverk (70 1 sid or, 130 foton, I 30 skisser över 

britti ska slagskepp samt över 200 skisse ,· öve r både detaljer på brittiska 

slagskepp och ski sse r över utländ ska fart yg) . Osca r Parkes är ju vä l

känd och som marin expert och auktoritet hade han knappast si n like. Han 

uppger, a tt verket krävt 3I år (1925-56), men bakom detta ligger ett helt li v 

av forsknin g och han s kunskaper och i:1 leve! se r i ämnet är beundransvärd :t. 

Hans redov isade källmateriel upptar end ast ett fåtal verk, men det mesta har 

han f ått g.enom att uppmärksamt följa med utveckl ingen samt genom arki v

studier. Dr Parkes var under f lera år utgi,·are av den kända mari nkalendern 

"Janes Fightin g Sh ips" . Mest känd är han dock kanske för sina utmärkta teck

ningar och skisser av örlog·s fartyg med alla detaljer exakt återgivna. 
Verket beskrive r I 98 brittiska P"nsarfregatter, monitorer, slagskepp, pansar

kryssare och slagkryssare med noggranna skisser och data för varje enskilt far 

tyg, kompletterat med fotogra.f ier av hög klass. Särski lt intressanta är några 

foton av pansa rfregatter tagna på 1 86o- och r 870- ta len med dess för moderna 

ögon groteska utseende. För att få f ram den histo riska utvecklingen gör Parkes 

en fortlöpande jämfå relse med utländska mer eller mindre epokgörande farty g 

från motsvarande tidpunkter samt med fartyg ur en presumtiv f iendes flott a: 

först Frankrikes, s,edan Frankr ikes och Rydands och till slu t T ysklands. Han 

gör även en styrkejämförelse mellan de olika slagf lottorna vid ol ika tidpunkter 

och Parkes' omdöme är här baserat på a ll den sakkunskap, som var hans stark;t 

sida, trots att han inte var aktiv sjömilitär. 
I Storbritannien har "Chief Constructor" en domin erande ställning v id ur · 

formandet ,w örlogsfartygens konstruktion . Därför har författaren ägnat flera 

kapitel åt de olika befattn ingshavarnas levnadslopp och inställning till olib 

konstruk t iva p rob lem samt slutligen resultatet, d v s fartygstypern a under va;· 

och ens ämbetstid. 
För utveck lingen inom slagskeppsbygget är även projekten - förverkligade 

eller icke förverk ligade - av intresse nt känna til'l, sä rskilt de projekt, som 

haft inflytande på den framt ida utveck lingen. Man får föl ja tillblivdsen av det 

första slagskeppet, pansarfregatten Warrior (r 8 5 9-6 r), de första slagskeppen 
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utan segel, Thunderer (r87r-73) och Dread.'wught (r87o-79), det väldiga sb ~ .. 
skeppet Inflcxible (1876-Sr) med sina 40,6 cm mynningsladdade kanoner m fl. 
~: ;irskilr utförli gt beskrives - med talrika citat ur Lord Fishers s:i rd ~ l es musr i"a 
korrespondens - hur det moderna slagskeppet och den moderna slagkryssar n 
tillkom: Dreadn ought ( r905-o6) och lnvincible (r9o6-o8). 

Eftersom slagskeppets hu vudvapen är ~anonen, ägnas mycket utrymme i t 
artilleriets utveck lin g. Här dras även fram n ågra av de provsk jumingar, s0111 

ledde utvecklin gen i olika spår. Det är m;irkl igt att engelsmännen höll fast vi d 
mynningsladdare så länge (det sista slagskeppet med dyli ka kanoner levereraacs 
r8S3), trots att de flesta andra flottor redan i slutet av 186o- ra!et gå tt över ti ll 
·bakladdningskanon er. Parkes v isa r att anledningen var, att arti lleriet då Li r 
tid en sorterade under lantförsvaret, varför Admiral'ty's synpunker ej allrid vum it 
t illbörligt beaktande. Det blev en änd rin g 1886, då sjöartille ri et öve rfördes td l 
flottan under lednin g av den sedermero. så berömde Lord Fisher. Längre f r.l,<l 
visar Parkes, att dåvarande "Controlle r'' (Jeliicoe) ilr 1908 beordrat uppgöranJ c 
av nytt förslag till svil ra pansargranater rr.ed ledning av provskjutningar mor 
det utrangerad e slagskeppet Edinburgh med pansa rgranater i sned an slagsvin ke l. 
Då Jellicoe kort därefter blev sjökommenderad, råkade ordern falla i glömsl .. 1. 
Då amiral Jellicoe ledde "Grand Fleet" i Skagerack-slaget år I9I6, saknade 
han därför fullt funktionsdugliga pansarbrytande granater . 

För första gången får man äv.en en uppfattning om hur avståndsmätarna l'Ch 
artillerieldledningen utveck lats, dock uppger författaren här ej årtalen, vir,:c 
hade varit ay intresse för en bedömn ing, om Royal Navy följt med i utveck
lin gen utoml ands eller ej. 

Parkes visar äv en hur lågt skj utskickligheten egentl igen stod vid sekelskiftet 
och hur Percy Scott unders,tödd av Jeilicoe och Fisher sedermera lyckad.es for .. 
b ättra resultaten avsevärt. De rekordhållande kanonkommendörernas namn '• .u 
t o m bevarats till eftervärlden. • 

A v övriga tekniska moderniteter må nämnas, att torpeden, efter att i bör p n 
ha montera~s på slagskeppens ångs lupar, i slutet av I87o-talet installerades pa 
slagskeppen för att förbli där i ett halvt århundrade. Av naturliga skäl ly1er 
däremot min::tn med sin frånvaro. Dock utn yttjades slagskeppet London I9I 7- ! S 
som minfartyg med stor kapacitet . 

Radion ("gnisten'') införd es för första gången på ett örlogsfartyg, då sb ,;
skeppet Alexandra år I899 utrustades meå den nya uppfinningen; härvid är dock 
att märka att hennes segel och rigg några år tidigare utgått ur skeppareuppbördcn. 

Före radams tillkomst spelade strålkastarna en avgörande roll för "torped
värnet" (anti-torpedbåts-artilleriet). Strålkastarnas placering ändrades ofta och 
Parkes redovisar detta. Fartygssilhuetten förändras nämligen genom omplace
ring av strålkastarna, särskilt då dessa byggdes in i små torn med riktarna i 
tornets underdel med utsikt genom en springa och strålkastarna höj- och sänk
bara i tornets övre del, så att intet ljus skulle läcka ut i förtid. 
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Författar2n har lagt ner stor omsorg på att besk ri va slagskeppen s skyd d, 
pansar och vattentäta indelning und er olika tidsperioder. Som en kuriositet ml 
nämnas att slagskepp med träskrov förse tt med pansar av järnplåtar förekom i 
Royal Navy ilnnu så sent som I8 89 (Repulse). Förträffli ga ritningar över slag
skeppens tv;i rskeppssektioner visar pansa rets fördelning o fr a jämförda med sam
tida utländ ska motsvari gh.erer. Efrersom Parkes' uppgifter är mycket vede rh äf
tiga, får man här för första gången de ri K:t iga pansa ruppgiftern a för de svage 
skyddade slagkryssarna !ndefatigable, lnvincible och Quen Mary, vi lket prede
stinerade dem att inte överleva elden från jämnåriga tyska slagkryssare i skage
rack-slaget 19I6. D e tre lätta slagkryssa rna, som Fisher lät påbörj a I9I5 för 
operationer 1 Öste rsjön, voro försedd a 1red änn u svagare skydd, men i gengäld 
voro de bestyckade med 38, r eller t o m 45,7 cm kanoner. 

Utveckl in gen inom framdrivning smaskineriet har följt i ständigt accelererad takt 
från pan sa rfregatten Warriors I 2 50 nom hkr (å r 1 86r ), tornfartyget Royal ':Jaks 

2460 ind hkr (år I864), slagskeppet Dreadnoughts 8210 hkr (år 1879), turbin
drivna slagskeppet Dreadnoughts 23 ooo hkr (å r I9o6) till Hoads 144 ooo hk r 
(år I92o). De första slagskeppen (pansarfregatterna) had e naturligtvis äv~n 
segel som hjälp vid framdrivningen. Minotaur (10 690 ton), som var flaggskepp 
i "Channel Fleet" under den långa tiGsrymden I 867-85, hade till en början 
t o m 5 master med rår på fyra. Stormasten på Achilles (98 29 ton, by ggd r 864) 
mätte 54,6 m från däck, endas t I,2 m lägre än på Ne l'sons Victory. Då Teme
raire (8540 ton) färdi gs tälldes I877 va!· hon världens största brigg med en segel
yta av 232 3 m2 . Storråns längd va r 3 5 m (j fr därmed p,6 m på Nelsom 
Victory) och focken (yta 475 m2 , v ik t 2 ton) var det största segel som n ågon
sin sömmats i England . Men snart försvann seglen: I 8 8 r färdigställdes det sista 
slagskeppet med segelrigg, Neptune (93I0 ton), men ännu det I886 färdi gs tällda 
imperieuse ( 8 500 ton) var ritat att föra segel, vi lka dock ilandtogs v id färdi g
ställandet. Parkes noterar att Swiftsure (byggd I 867-70, 69I0 ton, segelyt<1 
3890 m2) å r 1893 för sista gången i Royal Navys historia hissade signalen: "Kan 
ej hålla eskaderfanen , anhåller få sä tta se~el" . Redan I 867-70 konstruerades 
emellertid monitoren Cerberus (3 340 ton) ut~n segel, likaså I 869-73 slagskeppet 
Vevastation (9·330 ton). Bland de modernare slagskeppen intresserar fördelning~n 
mellan eldEJm och maskinrum, särskilt om antal.et pannor uppgår till 42 såsom 
å Lian (by ggd 1909-!2, 26 350 ton). 

Några ålderdomliga tekniska detaljer må framdra gas ur glömskan . P å Warrior 
(byggd 1859-6I, 92I o ton) vindades ankarer hem mede lst ett kabel'larium pl 
huvuddäck och 90 (!) man i spelet akterut r-å övre däck . De första slagskeppen 
(pansarhegatterna) var svårmanövrerade, v ilken egenskap förbättrades genom 
att dikt ror ändrades till 4 varv på ra tte:~, medan 3 varv sedan urminnes tid 
Varit det fa stställda antalet varv för dikt rC'r. Galjonsbilder förekom endast på 
de två första fartyge.n. av de i boken redovisade, nämligen Warrior och Black 
Prince (by5gda I 8 59-62, 92IO ton); sedan försvann denna typ av utsmyckning 
från slagskeppen. 
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Parkes berör även färgsättningen : först den klassiskt nelsonska svart m~u 

vita kanonportar, sedan svart med gul överbyggnad och gula skorstena r och 

slutligen den grå, under krig stundom med camouflering i skilda mönster. I tl'o 

pikerna va r skroven dock i regel vitm ålade. 

För va rj ~ fart yg anges de tid er, d~ t va rit ru stat samt dess öden . D cssuton1 

lämnas uppgift p å de ru stade eskadrarnas samman sättning vid olika rid punk •er 

samt dessas basering. Särskilt under mabdise rin gen av den brittiska flotran 1 87 ~ 

och r 88 5 i samband med de n öve rhängande faran för krig med R yssland, nJ, . 

ta des en mängd äldre fart yg ; Parkes använder beteckningen " menage ri " om r 8:1 5 
å rs " Speci a l Squadrorr" , vari ingick bl a pansa rfregatten Repulse, en träfregltt 

byggd I 866- 68 och då försedd med pans:u i va ttenlinj en. 

E n kort sammanfattand e beskrivnin g av de olika krigen förekommer, särsk d~ 

framhävande artill eriets ve rkan, taktik och skydd och detta binder ihop der 

historiska sammanhanget. P å l ikn and e sätt lämnar förfat taren äve n plats åt d ~t 

inrikes politiska och marinpoliriska spelet bkom den marina byggnadspolit ikc n. 

Man kan märka Parkes ' vemod, då han konstaterar, arr Eng lands första sl,:;

skepp (pan s:ufregatt) Wa rrior (byggd r 8 5 9- 6 I) fortfarand e existerar - mc 1 i 

form av en pir. Likaså åte rfinner han V aliant (byggd 186r-68) och A ghtcr.•m 

(byggd r 86r-67) som oljetank resp pråm. Det ä r a llt som i denna stund fn n; 

kvar av de 198 bes krivna fartyg en, under hundra å r slagkraften i det brittisb 

imperiet . 

Parkes är kritisk i mångt och mycket, men kritiken är saklig och framLi res 

hovsamt. H ans starka sida ä r emellert id detaljerna, ofta rena kuriositeter. t-Lir 

någ ra exe mpel! För pan sarfregatten Shannon (byggd I873 - 77, 5670 ton) kunde 

man under hennes livs rid (18 77-99) aldrig hitta p å någon lämpli g användni ng. 

P ansa rfregatten Zealou s (byggd 1859-66, 6 roo ton), som utrangerad.es I 886, .', ic k 

a ldrig i formering med andra slagskepp och förfl yttade sig mera under seg<. l :in 

med ånga. P ansarfregatten O cean (byggd 186o-66, 68 30 ton) an krade al d ng ; 

bri ttis ka farvatten under sin 20-å riga livst id, seg l ad~ I 868 till H ongkon g l r 33 

d ygn), kom hem r 88 2 un der ånga (164 dygn) och ä r det enda slagskepp, >:J!ll 

r unda t God:1 hopps udden under segel. Slagskeppet Conqueror (byggt r 879· -8 6, 

6200 ton) deltog i de årliga h östmanövre rn ~ 1888-92 och 1894, men var < lj:sr 

ald rig ur sibe av land. Slagskcppet King Ew ard V ll (byggt 1902-05, 1 500 

ron) var all rid flaggskepp, v ilket kun gen bes tämt v id hennes sjös:ittning; hon 

minsprängdc:; och sjcnk 1916 vid det enda tillfä lle, då hon gick som e •kelt 

fartyg. Ncp tune (byggd 1874-81 , 93 10 ton) var de t sista tornfartyget med 

scgelrigg, det dit t il ls dyraste och det fö rsto. med badrum; då hon sålts fö r ned · 

skrotning och skulle bogseras borr r 90 3, p::ssade hon på a tt ramma först slag

skeppet H ero och sedan Nelsons V ictory. 

Det är inte så ofta, som man önskar ta ti:l superlativer vid rescension av en bok, 

men här är det berättigat. Sällan har ett "er k närmat sig fullkomligh eten s& 

som denna bok. Några få felaktigheter äro mestadels att hänföra till rena tryck-
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fel. Det är möjligt, att Parkes funderat p~ att få fram liknande verk över krys

sare, jagare o s v, det är säkert att resultatet blivit lika strå lande, men riden 

räckte ej till. Parkes avled 1958 i en å lder av 72 å r. ' 'British Battleships" blev 

sålunda hans svaneså ng och ett epita fium över han s enas tående kunskaper och hans 

detaljkännedom om Royal N avy och and r"- florror. Skull e ett likn ande, fa stän 

mindre verk över de 2 3 sve nska pansrade a rtillerifa rtygen inte pr yda sin pl ats? 

Allan Kull. 

THE BIG PUSH 

A Portrait of the Battle of the Somme av Brian Gardner. 

(Cassel , Lond on). 

D en stora britti ska offensiven vid Somme i mitten av 19 16, som engelsmänn en 

drömde om skul'Ie sätta punkt för bl odbariet på västfronten men som i stä llet 

blev inledn in gen till en människoslak: a v enorma proportioner, levererar, när 

den nu kan ses i nära nog .ett hal vt sekel s perspektiv, värdefulla aspekter p1 

militärt ledareskap och faran av att f rån gå strategiska grundsatse r till förm ån 

för handlande efte r politiska linjer. D et blodiga misslyckandet låg nämligen in te 

endast i en svag högsta militär ledning - hemmapolitikerna hade också sin andel 

i att Englands bästa ungdom hä r offrades till inge n nytta. 

Den engelske överbefälh:1varen Douglas Haig hade gå tt ut Sandhut·sr som 

etta i sin 1rgång. Han var nu en n1an i 5 5- årsåld ern, elegant, spänstig, v it -:t.l 

men bunden av fördomar om det egna vapensl agets oe rsättlighet . Han var kaval

lerist och i hans pl aner ingick att kavall erie t efter av infanterie t v erk ställ t <>e-
b 

nombrott av den tyska frontlinjen skulle sz:cras in för a tt genom sin lättr·ör-

lrghet snabbt inkasse ra slutsegern . 

Han lik som han s sa mtid a offi cerskollege r - hade vunnit beford ran i en a rm ~, 
helt olik den, d;ir dc nu fö rd e befäl. Efte r Boerkri get hade de engelska land

stndskrafte rna sa tts på undantag. Officerslönerna hade var it låga med försämrad 

rekryterin g som naturlig fö ljd. Som kompensa tion för den dåliga betaln ingen 

P vs långa pe rmi ssione r. Officerarna kände sig' d;i rmed bara rill hälften . som 

:~!d ate r - i öv rigt var de soci tetslejon och goda ti ll gå ngar i sällskapslivet. D ca 

narda mili tär.'l ve rkli ghet, varm ed de nu k0nf ron teradcs, had e krävt en helt ann an 
lltbildnin<> c k k .. · 

b' .Ja samma an sagas om den srora massan av soldater. Tack var~ 

~irtch eners p~opaganda strö~made frivilliga i massor t~ll rekryteringscentral ern a 

b .att o tiO manader senare sandas t11l f ronte.n. B n sten pa instruktörer var uppen 

ar, rnanga av dem hade bara gamla instruktionsböcker att rill" å med anvisnin" ar 

sonr hörde till Zulukrigers dagar. Här :;ällår nu något helt :nnnat. Framför:II; 
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v ar motståndaren långt mera fruktansvärd. I England synes man emellertrd aldn , 
på allvar ha kalkylerat med tyskarnas enorma styrka i fält; man tog faktisk: 
inre Kaiserns paradmarscherande elittrupper på fullt allvar. 

På hansk sida hade Joffre efter Marnedager fått en position, inte oli k en 

diktators. Hans ord var högsta lag. Omedvetet lär engelsmänn en sin högste be
fä lhavare upphöjas till liknande dignitet, som befriades från t. o. m. ansa tser t ill 
kritik. Hemmapolitikerna kände det lugnt att låta glansen av Joffres fö rf luua 
också omstråla den egne överbefälhavaren. Samtidigt som de v ill e ge Haig fr i~ 

händer vid mförandet av detaljerna i de stora operationerna, krävde de at t 11 ~ 

ett ord med i laget, när det gällde planläggningen i stort . Sak samma på f rar,sb 
sidan. På goda grunder kan man därför sä,;a, att de allierades överbefälha va r~ 
kämpade på tv,enne fronter: framför sig hade de tyskarna - bakom sig poli 
tikerna. 

Tyskarna insåg de möjligheter, som politikernas inblandning i avgörant• cn1 

kunde utgöra och var inte sena att utnyttia situationen . I tyska högkva rteror 
bedömde m::tn fullt riktigt Verduns betydelse: strategiskt var fästningen a v töga 
eller mtet värde, känslomässigt betydde den oerhört mycket för Frankrike. D en 
politiker var inte född, sade sig tyskarna, som skulle våga ta på sitt ansva- a tt 

avstå en enda rumsbredd av denna heliga raark. Följaktligen skulle en offensiv 
här göra god nytta i utnötningssyfte; kallt räknade man här med männ is!<oliv 
som förbrukningsmaterial och ingenting annat. 

När de tyska planerna mot Verdun sattes i verkställighet, hade an grip1. rn a 
sannerligen inte missräknat sig. Joffre kasr<>de fram division efter divis ior a:: 
mejas ned av de tyska kulsprutorna. Länge kunde ett sådant massmördan de inte 
fortgå; fransmännen krävde en engelsk avlastningsoHensiv. En sådan bestälides; 
det blev den, som startade i gryningen den I juli I9I6. 

, Tyskarna ha ut:ryckt sin förvåning över att det allierade angreppet kom just 
p a detta frontavsnitt. Här kunde de nämligen med tillförsikt se riden an : ingen
stans på heh fronten var deras ställningar så starka som just här. Varför v;1ldcs 
då just det:a frontavsnitt för en aktion på I 8 mil.es bredd med insats a.' 14 

engelska divisioner, många bestående w rekryter, som här fick sitt elddop) Jo, 
helr enkelr därför att politikerna ansåg det lämpligt med en offensiv i skirven 
mellan engdska och franska trupper. Här skull e man kunna fastslå , alt de 
allierade kämpade sida vid sida! Fransmännen var dock angelägna att se till att 
huvudbördan kom på britterna när de senare helt enkelt vägrade leverera den 
hjälpoffensiv, som skulle avlastat det tyska trycket mot de framstormand e cngel · 
ska divisionerna. Eftersom offensiven alltså var politiskt betingad, fann s der ej 
hell'er på franskt håll några hämningar att hålla inne med hemliaheten om dess 

" annalkande. Franska opinionen måste lugnas inför förlustema i Verdun, sövas 
ned n:ed förhoppningen, att engelsmännen skulle överta åtskilligt av den tunget 
offensrvbördan. Fransk propaganda såg därför till att paristidningarna matades 
med uppgifter om förestående brittisk offensiv. Eftersom det tyska högkvarteret 

72.5-

snabbt nog fick tidningarna, förintades redan i förväg varje möjlighet till att 
utnyttja överraskningsmomentet. När <edan den engelska trumelden satte in -
på några dagar öv.erös tes de tyska ställningarna med över r.5 millioner granater 
_ hade ryskarna anvisn ingar nog för att veta exakt var stöten skulle sättas in. 

Haigs starka ställning inom hemmaopinionen före offensivens insättand.e g a v 

honom självsäkerhet i övermått. Under si,; hade han general Allenby. De var 
jämngamla, kamrater på krigsskolan, båda var kavallerister. Allenby hade vid 
något tillfälle distanserat Haig som ryttare, vilket den senare aldrig kunde fö c
låta honom . Andå hade Haigs befordran gått snabbast. Elaka tungor lät antyda, 
att han s bekantskap för att inte säga vänskap med konungen härvidlag i någon 

111ån spelar in. Allenby ogillade Haigs storD. plan och föreslog ett annat och 
mera lämpligt frontavsnitt för offensiven. Haig lyssnade ej på hans råd. Aven 
hans andre underbefälhavare, general Rawlinson, var tveksam om attackplanens 
utförbarhet. Haig fick del också av dennes kritiska synpunkter men tog lik a 
litet här intryck av dem; Rawlinson böjde sig för överbefälhavaren. I grund och 
botten hade Haig från början själv varit ytterst tveksam, inre minst därför, a tt 

offensiven i praktiken beordrats av Joffre, som också uppdragit huvudlinjerna 
för densamma. När Haig väl avfärdat underbefälhavarnas kritiska tvivel, över
talade han sig, att planen vore i allt utomordentlig. Overbefälhavare har alltid 

rätt. 

Så sattes attacken i gång. Redan efter några timmar hejdades framryckningen 
framför de tyska ställningarna, då artilleriet misslyckats med att sopa bort tagg
tågshindren. Tyskarna hade endast att meja ned de framstormande linjerna. And :'\ 
verkade Haig själv ha uppfattat första dagen som en framgång, om man får tro 
hans dagbok. Trots att striden sedan fortsatte vecka efter vecka, trots att det 
stora genombrottet aldrig blev verklighet, trots de väldiga offren i mänskoliv 
heter det i den officiella historieskrivning~n, att den " tanken al drig gick upp 
för någon i ledning.en, att det här ändå var fråga om ett misslyckande av stora 
mått' ' ! Man får en uppfattning om mänskoslakten, när efter två timmar den ~

divisionen uppgavs ha förlorat 2 r 8 av sina 300 officerare och 5.247 man av de 
8.500, som stormat upp över skyttegravskrönet. 

Av rapporterna på tysk sida synes emellertid framgå, att segern trots allt lega ~ 

inom räckhåll för engelsmännen redan ancira dagen. Tyskarna var då i grund 
och botren så hårt skakade efter bomb1.rc;.emanget och så desorganiserade, att ett 
genombrott varit möjligt för den 4· engelska armen. Denna å sin sida var emel
lertid så utpumpad, att det låg inom det otänkbaras gränser för den att urfön 
några större operationer på flera veåor. Så fortsatte det meningslösa anfalle r 
med våg efcer våg, kompani efter kompani, regemente efter regemente ..... 

Somme-slaget är historien om mili:ärerna, som vägrade tänka om. Clement 
~-tlee har vid något senare tillfälle sagt, att generalerna i första världskriget had e 
for mycket folk att tillgå, så att de aldrig behövde använda sina hjärnor. Lika 
elakt som det är sagt innehåller det dock eri viss portion sanning. Men politikern~) 
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Var de utan skuld. Förvisso inre. Lloyd George t . ex . besökte fronten h m 'd j h H . . L l f b , l ( :tg os . atg _I r;ans_ s ott, ann ehag i haGs cognac, och känd e sig i allt tämligen 
tdlfredss talld. Lan gre fram hyste han dock nå<>on tvekan och tO" · d o o 1 .. o o 0 st g a o ra c. 0 .. 
fore fraga Joffr,e ~ om det ve rkligen va r nödvändigt med sådana väldiga förl uste r 
som dem, med vdka man här rörde sig. 

Joffre å sin sida kände y rkesmannens solidariter med Hai <> och lät und 1· . o • • • l:) s l}-'P1 
stg nagor sotDatt kn g 1 vå r tid ä r sådant. Sj älv betecknade han emelle rtid Ll o 1 
Georges hanvandel se ti ll Joffre som en akt av bristande gentl emannaskap ! 

Bland dem, som besökte västfronten und er offensiven, var även H . G. W ~ll 
Han ställd e sig i mångt och mycket rveks'm till vad han h'' o · c s. . . ... • " t ar sag, 1ntc 111 11 st 
till kavallenct, vars moJitgherer att göra en insats han med rätta all va r!" <> l·. r v i v lade. t,t >, -

Förlu sr~rna vållade avsky och oro hos en infanterimajor, sena re känd S<•m 
generalmaJOr Montgomery. De sk ickli ga genera lern a nedvärderades av honom J 0 

d ' d 0 d 1 ~ e v tsa e sa ant uppenbart förakt för männi skoli v. I andra världskriger ku:n 
}vfontgomer~ att blt talesman för en :1nnan rakrik än Eisenhower. Monty v'lle 
forko; ra kr~ge t g_~nom att gå rakt på Tyskland medan Ike lär sina trupper i " ~ 
vtd bage ~vanga over Frankrike. Montgomery hade län av Somme - Eisenh ov:e r 
hade ald ng uppl.evr dess ohyggligheter . 

När offens i ve t~ pågå tt så länge, att r. o. m. Haig började rygga tillba ka l0 r 
kostnaderna 1 manskoltv, tillgrep han insätt'ndet av de tanks b d . o . . .. ~ , , vars ygga 11 ~ 
Church tll pa s m t t d som marinminister på e ge r bevåg lå tit igångsätta. Church ·n~ 
grun,dta~ke var, att det nya vapnet skulle uppenbara sig vid fronten först när 
armen forfogad.e över tanks i tillräcklig mängd för art överrasknin <>s momen er 
skulle bh stort ooch möjlighererna att skapa motmed el små. Churchills ide h:1rle 
mötts av motstand från militär sida. Efter hans avgång från marinministcne: 
demonstrerades dock ett exemplar av den nya strid smaskinen _ va rs in skrip t.or: 
H.M.~. Centtpede angav marin.ens till skor t till landk ri gförin gen . Därmed - J. ! 

m_orsrandet brutet. Snarr v ille Haig sätta in tanks vid Samme. Han h dc 
raknar med a tt förfoga över ett so-tai. H an nöjde si<> emel lertid med de , "' 
som kommit _til l front en. Befälhavar.en för åen nya enheten protes terad e hä i 1 ~; 
mot dess msattande, mnan ranks fa nn s i tillräckligt antal. Han fick snabb t f,1.-

flytt nin g. H~ig ville in re ve ta av nå->ra motsa"<>else 1· a ll1·a n11'n st f " j • · ., . l:) . ~ c. ran 1e rr '1 ill 
t Londoo n, dessa eländiga amatörer, tili vilk :ot en h umni g militär inte behii d' 
taga nagon ~O in hel st hänsy n. 

" Th e Bi g Push '' ge r rikt med glimtar a v detta slag från en k raftmätn 1g, 
som kom att kos:a E ngland öve r en hah- million man j stupade, en ohyg'\l ig 
episod, som ,bltr an, ohyggltgarc o i de närbilder, som boken ger av de bölja·1de 
srrJ~e r_na l _1 .0 man s la1~d. Anda a1 det fråga vä rt, om det allra ohyggligaste 
anda Inte ligger l d et lattsm11!ga sätt va rpå staberna fr ån säkra och bekväma 
positioner bollade med människoliv och människoöden 1· bl' d t o f" r "ffj' ' In ro pa egen o -
tra Ighe_t. och andras oförmåga. Och bakom det hela skymtar skuggorna av de 

.~tora pohttkerna ... . Der gör i sanning bilden inre mera uppbygglig. 

Eric Hägge. 
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SATELLITERNA SOM SOVJETKOLONIER. 

Fritz Schenk, Magie der Planwirtschaft. 

Kiepenheur & Witsch r96o. 

Ett av den ryska ekonomiska politikens v iktigast e mål i östblocksstaterna är 
att göra dem beroende av varandra och av Sovjetunionen . Därmed förhind ra s 
eventuell OI. självständi ghetssträvanden ,w det slag som Tito gått i land med . 
Denna kolonialpolitik v isar sig redan i att alb satelliter stå r i skuld till Moskva 
och att de är fullständigt beroende av råvaru- och livsmedelsleveranser fr ån 
Sovjetunionen. Detta gäller bl. a. sådana länder som Balkanstarerna, som för r 
hade en aktiv livsmeddsbalans. Ostblocksstaternas när ingsliv har efter kriget 
"omorganiserats" så att länderna nu är rvun gna att ideligen be Sov jet om krediter 
och understöd, v ilk et automatiskt leder till att de blir underordnad e den sov
jetiska politiska lin j,en . Sarel iirernas skuldsä~tning i Sovjet är inte så fö·rvånam 
värd, när man vet art ryssarna själva fastställer prisema för importva ror fr ån 
sina sate lli ter; de blir självfall et låga och betydl igt under världshandelns prisnivå. 

DessutOm bör det påpekas att denna skulcl särrn in g, som i praktiken gör satel
literna till de lar av det ryska impe-riet, inre genomföres mot de olika kommu 
nistledarnas v il ja utan med deras stöd. Man måste komma ih åg att dessa kom
munister tror på sina teorier, att de betraktar Sovjetunionen som världsrevolu
tionens cenrrttm och inbillar sig att de på detta sätt bidrar till att länka 
mänskligheten> utveckling in på den "enda rikt iga och möjliga banan". Det är 
en ideologi som man i västern blott a ll tfö:· ofta förhånar i stä llet för att n 
den på allvar och rätta sig därefter. 

När Sovj etunionen lämn ar krediter rör det sig inte om lån i vanlig bemä r-
kelse. Vederbörande östblocksstat kan inte fritt dispOI1lera över de lämn ade 
medlen utan måste för dem köpa råva:·or eller andra förn ödenheter från Sovjet
unionen och få r in genrin g annat än vad Moskva för ögonblicket kan och vi ll 
leverera. Köp från västern tillåtes bara i trängand e und antagsfall. 

Ett annat karakteristiskt drag i den ryska kolonia l politik en är det sätt va rpÅ 
satellitern a spelas ut mot varandra . Vid Komekon (Rådet för ömsesidig ekonomi sk 
hjälp i Moskva) möter i Ostberlin 1956 v ille Polen inre, som K reml önskade, 
öka sina kol leveranser till de an dra östblocksstaterna, eftersom landet självt be .. 
hövde sitt kol. Detta v isste ryssa rn a, som genom sin a agenter på alla centrala 
poster i alb satellitl änder är vä l informerade. R yssa rn a v ille in re själva fram 
träda utan ry sken Sel'bm ann fick som " n( utral tredje parr'' i uppdrag arr ca 
upp denna f råga på konferensen. Han fick - naturligtv is fr ån Sovje t - ett 
omfattande material om problemet och övertygade de andra konferensdeltagarna 
om att Polen med lätthet kunde höja sin stenkolsbryrning. Over huvud taget är 
det dåliga förhållandet mellan Gomulka och Ulbricht något Moskva ofta ut-
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nyttjar för sina planer och en förklaring till att Sralin-epigonen U lbricht nr 
sitta kvar v id makten i asttyskland. 

Författaren behandl'ar en rad andra intressanta frågor p å det politiska och 
ekonomiska området i öst. Till dessa hör den föregivna liberali seringen geno•

11 
att vissa grenar av näringslive t har decentralise rats, inskränknin@en av tjebn

1 
befogenheter, upplösningen av många tvångsarbetsläger osv. Tidigare häkta c'-~s 
människor och deporterades till platser, där deras arbetskraft behövdes, numcrJ 
utövar man sådana påtryckningar på dem att de "frivilligt" far till mell ersta 
Asien eller någon annanstans och där gör en avlönad arbetsinsats . Det b,, 
kanske anses vara ett framsteg i jämförelse med Stalins omänskliga system men 
har ingenring med frihet att göra. Schenk ha r också en del intressanta saker at t 
berätta om ba rnarbetet i öst, om försök till dumpning för att i kristider brin:;a 
den väs tliga ekonomin i olag, om Chrusjtjovs omfattande försök att splin:·,1 
väststaterna, om krisen i det östtyska närin gslivet 1957, som bara kund e l -
mästras genom inköp av amerikanskt kol, och om bakgrunden till Berlin-krisen, 
stridsmetoder visavi väst ern osv. 

Slurligen behandlar Schenk täm ligen utförligt frågan vad väst måste giira 
för att bekämpa v ärldskommunismen. Väststaterna bör lägga m ycket mera vdu 
än hittills vid den ekonomiska och politiska kampen mot kommunismen. Hu!· 
viktigt detta ä r visar de m ål som kommunisterna just nu eftersträvar: r ) a tt 
försvara och behålla det kommunistiska området; 2) att ekonomiskt, ideologiok t 
och militärt befästa östblocket; 3) att stärka det kommunistiska inflytan d e, ; 
utvecklingsländerna och de tekniskt l'ängre komna n eutrala staterna; 4) att 
fö rsvaga västerns positioner överal!t där det är möjligt; 5) att underblåsa kon
flikttorna mellan västern och utvecklingsläncierna samt 6) att ständigt vidmak:· 
hålla oron i hela vä rlden för att utnyttja t emat "krig eller fr ed" som polit i1 k! 
påtryckningsmedel och med all a krafter avhålla västern från att på bred basis 
fördjupa sig i begreppet "frihet eller totalitarism". 

Oskar Angelus. 
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Notiser från nar och fjärran 

sammanställda v id Marinens Pressdetal j. 

USA 

Hangarfartyg. 

Copahee, CVE-21, kom till Nagasaki 25 / 5 för att skrotas. 

lntrepid, C VA-rr, fick lätta skador v id en pannexplosion under gång utanfö r 

V irginias kust den 2 5/ 4· 

Kittyhawk, C V A-6 3, togs tjänst den 29/ 4· 

Marine N ews. Juni och juli 196 1. 

fagaren Parsons. 

Jagare. 

Jagaren Parsons är ett av USA:s första örlogsfartyg med artilleriet uppsrä l ~ t 
:så att de aktra pjäserna har den största eldkraften. 

All Hands. Maj r96r . 
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Ubåtar. 

fem Polarisbärande ubåtar skall stanoneras i NATO-området. De komm er 

att stå under NATO :s befäl. 
Aromubåten Scamp fullbo rdad e nyli gen f ramgångsrikt sin första provtur. 

Ma rin e News. Juni r96r. 

Vare sig NATO accepterar Kennedy' s erbjudande om fem Polaris-ubåtar clk<· 
ej, kommer der. andra förbandet av de robotbärande ubåtarna att operera i och 
uranför Medelhavet. Der andra depåfartyger för denna ubåtstyp, Hunley, v'inta·; 
bli förlagt till någon ankarplats på Portugal s kust . 

Missiles and Rackets. 5 JUI1l r96r. 

Fregatter. 

Atomdrivna fregatcen William Bainbridge (DLGN-25) sjösattes den rs / 4. H en 
kommer att deplacera 7.6oo ton med fulla förråd och bli r68 m lång. Fregatten 
har två propellrar som drivs av var sin reaktor utvecklande r2o.ooo axelhäs t
krafter. För och akter får William Bainbridge dubbelställ för avfyring av lv
roboten Terrier. En helikopter skall tillhöra farty get som beräknas bli färdigt 
för leverans sommaren 1962. 

M arine N ews. Juni r96r. 

Storbritannien . 

Hangarfartyg. 

Det medd elas i pressen att den "nya generationen" av brittiska hangarfartyg 
kommer att ha däck, konstruerade för att tåla påkänningarna vid vertikal start 
och landning. Om, som man rror, det första av dem skall tas i tjänst omkrin g 
1970, måste kölsträckningen påbörjas omkring 1965-66. 

Marine N ews. J u l i r 96 r. 
Ubåtar. 

'Jtter, den femte av Oberon-klassen, sjösz,nes den 15 / 5 i Gwenock. D en sjätt ·~ 

ubåten i serien sjösattes den r 4/6 i Barra~>-· . 

49 

Olympus, av Oberon-klassen, sjösattes i juni. 

Systerfartyget O tus har nyligen kölsträck ts. 

Ubåtarna Selene och T horough skall skrotas. 

Marine News. Juni 196r. 

Marine News. Juli 196r. 
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Frega tt er. 

Pevensey Ca stle, ombyggd till väderleksfa rt yg, döptes om rill \.'Veather !v!
0 11 110

,. 

v id en ce remoni i Bl yth r maJ. 

T alybout skrotas . 

Ma rin e News. Juni 1961 . 

Aurora, det femte fa rtyge t i Leander-k iassen, köls träcktes den 1/6. 

Marin e News. Juli 196 r. 

Morecc:.mbe Bay och Moun ts Bay lur förså lts till P o rtuga l. Inn an de överf( . .-c, 
kommer de ;l. tt moderniseras. 

Marin.e N ews. Juli 196r. 

Sov jet u n i o n en. 
U båtar. 

Åtta ubåta r, som ha r va rit baserade i Albanien, passerade under juni genom 

Engelska K-ana len för att -återgå til l base r i Ostersjön. Man tror a tt de tta inne b~ r 

utrymnm g a v den sovjetisk a flottbasen i Albani en. 

Marine News. Juli 196 1. 

Väst-Tyskland. 

Jagare. 

o Västcurope!s ka U~ionen s råd har lämna~ Väst-Tyskland tillstånd att bygga 

a rra p gare pa upp tdl 6ooo ton sam t hjälp fartyg av samma storlek. V idart har 

medg1vrts att man få r tillverka av st ånd s r. ~ in or . 

Marine Rundschau. Juni 1961 

Moto rtorpedbåtar. 

Motortorpedbå ten D achs sjösattes den 1 o JUni. 

Leinen Los. Juli r 96 1. 

Minsv epare. 

Minsvepare Atair har SJOSatts. 

Minsveparna Pollux, Spt'c h J · h · 
a oc u ptter ar rustats och ingår nu j r. minrör 

ningsavdelningen . 

Leinen Los. Juni r96L 
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J s brytare. 

Fisvagel på 560 ton le ve rerades i mars. l-fon har en 40 mm akan Bofors och 

en besättnin g om 14 man. 
Ma rin.e News . Juni r96r. 

Danmark. 

Moto rtorpedbåtar. 

En stor NA TO-övning, ' 'No Dame 61 ··, ha r ägt rum under t iden 9/ 5-9/ 6. 

Bl a har danska, norska, väs ttysb och bri tt iska morortorpedbå tar deltagit i 

övningen. O vnin gen har bedriv its i t re skeden, det första bör jade i K ris ti ansand 

den 9 maj , det andra utsp elades i dansk: fa rva tten r 9 maj-z juni och det 

tredj e i tysk a fa rvatten 2- 9 juni . 

Tidskrift fo r S0vaese n. Juni r96 r. 

Kuba. 

Jagare. 

Det rapporteras att två sov jetiska jagare hz.r gått till K uba för a tt överl ämn a ; 

till den kub:m ska fl ottan . Ytterliga re fyra jagare ha r C as tro fått löfte om. Der 

är mycket t v ivelaktigt om den kubanska f lottan kan bemanna farty gen med t ill 

räckligt kva lificerad personal. Man ha r ertarenhet ba ra av en gammal kanonbåt, 

sjösatt 191 r, och tre gamla ångmaskinsdrivna, före detta amerik anska, fregat ter. 

Med stör sta säkerhet kommer nyckelbesä ttHin ga rn a att bes tå av persona l ur w -r

jetflottan. 

D c brittiska fregatterna U Ister och Rothesay har beord ra ts till fa rva tten k rin g 

Kuba. 
Th e Navy . Maj 196 1. 

Italien. 

Kryssare. 

Garibaldi, som undergår en omfattande modernisering, kommer att bestycka s 

med luftvärnsroboten T errier. 

Marin e N ews. Juni r96r. 
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Spanien. 
Fregatter. 

I det försvarsfördrag som slutits med USA m går bl a modernise rin g av Aud a 1 . 

kl assens ni o snabba eskonjagare . Sex är redan i tjänst av v ilka den sena st 
A riete nyli ge n öve rlämnades till fl ot t 'ln. 

Ariete ä r p å 1475 ton och farten uppges t ill 35 knop. Maskin eri et ut vec kl.,. 
3oooo häs tkra fte r. 

D en är mode rnt elektriskt utrustad och med såväl a ntiubåts vape n som h ydrofc 
av modernaste slag och enligt de senaste rö t~ som gjorts inom dess ve rksamh et , 
område. Den ä r byggd v id E m p resa Nacic na l Baza ns va r v. 

La Va nguardi a . Den r ma rs 1961. 

Japan. 
Ubåtar. 

T v å ubåta r komme r snarr arr sjösättas, de n första i juli och den and rc1 1 
augusti . I n get ytterl igare detaljer är känd a. , men man tror att der är ubåru , 1 

750 ton i enli gher m ed flottplanen frå n 1959· 

Marine News. Juli 1961. 




