
N:r 7 1962

KUNGL  ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET



525 

Red Crusader-affären 1961 

Av löjtnant TORBJORN ARI NELL 

Efter många års konfl ikt mellan Storbritannien och Danmark om 
fiskerättigheterna vid Färöarna träffades år 1959 en överenskom
melse i denna fråga mellan de båda länderna. I korthet inneb2.r 
överenskommelsen att båda länderna erkände en "blå linje" nnit 

Färöarna. Endast danska fartyg fick rättighet att f iska innanför 
denna linje. Hur denna linje är dragen är för fortsä ttningen av un
derordnad betydelse. 

I maj 1961 inträffade en incident mellan den danska fregatten 
Niels Ebbesen och den brittiska trålaren Red Crusader. Intermezzot 
har sedan ofta kallats "Red Crusader-affären". Incidenten inträffa
de vid den blå linjen och orsakade en häftig debatt i press och 
radio, f rämst naturligtvis i de båda berörda länderna. Händelsen 
kommenterades också i svensk press. I september 1961 t illsattes en 
brittisk-dansk undersökningskommission, som i slutet av mars 1962 
avlämnade sitt yttrande. Aven om de förhållanden som rådde vid 
incidenten inte är direkt tillämpliga på svenska förhållanden finns 
däri mycket av intresse även för vår del. 

Händelseförloppet 

Fregatten Nils Ebbesen tjänstgjorde vid tillfället i fråga som fis
keriinspektionsfartyg vid Päröarnas Marindistrikt. Den 29 maj ld 
1737 fick Nils Ebbesen ett meddelande från Chefen för Päröarnas 
Marindist rikt vari meddelades att Myggenaes kustutkiksstation hade 
baPP?rterat att fyra icke danska trålare befann sig innanför "den 
f'la hnjen". Niels Ebbesen avgick omedelbart från Torshavn och 
lek omkring kl 2100 radarkontakt med några fartyg som av fre
~atten bedömdes ligga klart innanför den blå linjen. (Red Crusader 
e
1
fann sig också verkligen innanför den " blå linjen" med trålen 

Ut agd mellan 2100 t ill k l 2114, varom mera längre fram). 
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Trålaren RED CRUSADER på 174 ton anländer till Aberdeen efter in termezz ot 
eskorterad av två örlogsfartyg ur Royal Navy . 

Kl. 2139 började Niels Ebbesen att med signalstrålkastare och 
ångvissla beordra Red Crusader att stoppa. Red Crusader hade nu 
tagit hem sin trål och ignorerade signalerna. Från Niels Ebbesen 
avgavs då ett 40 mm prejskott för om Red Crusader, varvid tråla
ren stoppade. 

Från Niels Ebbesen sändes fartygets fiskeriofficer med båt över 
till Red Crusader och trålarens befälhavare Wood fördes i båten 
över till det danska fartyget. I fartygschefens hytt hölls en kon
ferens. Med motiv att Red Crusader hade fiskat innanför den blå 
linjen förklarade fartygschefen på Niels Ebbesen att trålaren stod 
under "arrest" (ordet används i den danska redogörelsen och har 
ej översatts här). Trålaren beordrades att följa efter Niels Ebbesen 
in till Thorshavn där Red Crusaders sak skulle prövas inför en 
färöisk domstol. 

Kl 2320 fördes Wood tillbaka till sin trålare. Till trålaren med
följde också en löjtnant och en korpral från Niels Ebbesen. Radio
förbindelse mellan Niels Ebbesen och Red Crusader upprättades 
(troligen walkie-talkie e dyl) . Fartygen satte kurs mot T horshavn, 
varvid trålaren följde efter på c:a en distansminuts avstånd.o d-

Under infärden till Thorshavn kom trålarens befälhavare. pa an .Jl 
ra tankar och ville kl 0258 att löjtnanten skull.e sända en s~.g~1al t~d 
Niels Ebbesen och meddela att Red Crusader Kke skulle folJ a Dl 
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Fregatten NIELS EBBESEN. 

till Thorshavn. Wood ansåg att han fiskat utanför den blå linjen 
men att en rättegång på Färöarna trots detta skulle gå honom emot. 
Löjtnanten vägrade sända meddelandet. 

Kl. 0350 blev den danske löjtnanten inlåst på Red Crusader och 
korpralen "inviterades att gå ned under däck där han under c:a 
en timme hölls under hövlig men effektiv bevakning av några 
besättningsmedlemmar". Samtidigt vände Red Crusader och styrde 
ut fr ån kusten. Woods beslut var nu att snarast återgå till hem
orten Aberdeen. 

Niels Ebbesen tog upp förföljandet och försökte nu på alla sätt 
att stoppa Red Crusader. Därvid användes följande metoder som 
alla lämnades utan notis på trålaren 

Kl 0322 sköts på 2.100 m avstånd ett 12,7 cm skott akter om 
trålaren 

Kl 0323 avgavs stoppsignalen "K" med ångvissla. 
Kl 0324 sköts på 2.100 m avs~ånd ett 12,7 cm skott för om trå

laren. 

Kl 0326 avgavs ånyo "K" med ångvissla. 
Kl 0340 beordrades Red Crusader i megafon med elektrisk för

stärkning att stoppa. 
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Kl 0340 sköts åtta enkelskott med kulspruta mot antennerna. 
Kl 0341 ny order att stoppa. 
Kl 0342 sköts 21 enkelskott med kulspruta mot trålarens mast 

- inga träffar. 
Kl 0344 sköts en salva 40 mm projektiler mot topplanternan 

- inga träffar. 
Kl 0347 sköts ett 40 mm-skott mot masten - ingen träff . 
Kl 0347 signalerades till trålaren "Stoppa eller jag blir tvungen 

att skjuta på skrovet". 
Kl 0351 sköts två 40 mm-skott mot stäven varav ett träffade. 
Kl 0352 sköts ett sista 40 mm-skott mot stäven - ingen träff. 
Därefter gav fartygschefen på Niels Ebbesen order om att beskjut-

ningen - som i sin helhet ägt rum på danskt territorialvatten -
skulle upphöra. 

Låt oss där tillfälligt lämna de båda fartygen åt sina respektive 
öden och önska att det välförtjänta dagvaktskaffet på båda far
tygen smakade särskilt väl denna krutdoftande morgon. 

Värdering av positionsuppgifterna 

Eftersom motstridiga uppgifter förekom i positionsfrågan blev 
kommissionens första uppgift att söka klarlägga om Red C rusader 
varit innanför "den blå linjen". 

Efter den första radarkontakten kl 2100 och fram till tiden för 
"arresteringen" omkring kl 2140 gjordes på Niels Ebbesen en serie 
optiska lägesbestämningar. Pejlingarna gjordes av två officerare, 
som noggrant antecknade alla värden i loggboken. Stor omsorg 
synes ha nedlagts på att välja pejlföremål, som gav goda skärning~r. 
De erhållna värdena utlades i sjökortet med en stationpointer. V1d 
varje pejltillfälle togs också optiska bäringar och radaravstånd till 
Red Crusader. Kommissionen har mycket noggrant studerat dessa 
bäringar och avstånd och funnit 

att Red Crusader legat innanför den blå linjen kl 2100- 21 14, 
med trålen utlagd och utan att fiskeredskapen varit undanstu
vade från däck, men , 

att Red Crusader befann sig utanför den blå linjen kl 2139, da 
N i els Ebbesen avgav den första optiska stoppsignalen. 
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Samtidigt med den optiska lägesbestämningen kontrollerades ock
så Niels Ebbesens läge med radar. Radarlägena överensstämde inte 
helt med de lägen som erhållits genom optiska pejlingar. På grund 
av att episoden inträffade så känsligt nära den blå linjen har kom
missionen inte sparat någon möda, när det gäller att söka klar
lägga den tillförlitlighet som kan tillmätas radar vid lägesbestäm
ning. 

Kommissionen konstaterar inledningsvis att "radarudstyr installe
rat på skibe til navigationsformål kan endnu ikke anses for att vaere 
fuldstaendig nöjaktigt. Sådanne installationer er afgjort langt merc 
nöjaktige til måling (mätning) af afstande end optiske afstandsmå
lere, men radarinstallationer till navigationsformål om bord på 
skibe kan dog endnu ikke betegnes som praecisionsinstrumenter". 
Ungefär på samma sätt uttryckte man radars tillförlitlighet för sex 
-sju år sedan, och sanningen i det citerade kan väl knappast ifråga
sättas. Det nya och intressanta är dock att man undersökt tillför
litligheten hos vissa radaranläggningar som fanns på Niels Ebbesen 
och som också är standardanläggningar även på svenska örlogs
fartyg. Man börjar utredningen med landuppställda stationers till 
förlitl ighet och konstaterar bl a följande: 

För de allra modernaste landanläggningarna som är installerade 
med tanke på säker navigering i trånga farvatten (t ex i Wesers och 
Elbes mynningar) konstateras att avstånd kan bestämmas med nog
grannheten ± 20 m + 1/4 °/o av maximal räckvidd på använt skal
område. För "Nieuwe Waterweg" (kanalen från Rotterdam och till 
sjöss) som installerades för sex år sedan är motsvarande värden ± 
25 m + 1/2 OJo av den använda skalans maximala räckvidd. 

Man konstaterar att fartygsburna radaranläggningar inte kan m~[
ta sig med dessa prestanda. Efter jämförande prov och expertutta
landen finner kommissionen att både navigationsradaranläggningar
na Decca 12 och Marconi Marine Radio Locator IV har en av
ståndsnoggrannhet på ± 2 Ofo. Med utgångspunkt från detta värde 
konstateras att det läge som erhölls med navigeringsradar vid ak
tuell tidpunkt ligger inom denna tolerans ( ± 2 Ofo). 

Beträffande navigationsradars bäringsnoggrannhet ansåg kommis
sionen att man icke bör räkna med att denna är bättre än 2°, var
vid man gick emot fabrikanternas påstående, att man på långa av
stånd kan räkna med l 0 noggrannhet. 



530 

Läget bestämdes också med Niels Ebbesens PS-23. Efter ornfat
tandc utredningar godtar kommissionen en mätnoggrannhet av 
± 5 o;o av det maximala avståndet på använt skalområde. Dirti ll 
måste läggas en fast korrektion för varje installation. För att under
söka om denna fasta korrektion var införd på Niels Ebbesens PS-23 
gick kommissionen in i liggare och undersökte vid danska nJ:trin
varv hur och när denna korrektion bestämts och godtog så småning
om den på Niels Ebbesen gjorda korrektionen (på 0,35 distansn11_ 

nuter). 
Sammanfattningsvis konstaterades att det läge som angetts för 

Red Crusader på grund av navigeringsradars informationer kunde 
bestämmas inom ett område på 0,4 distansminuters bredd (1 O distans
minuters skala hade använts). Med långt mindre säkerhet kunde 
kommissionen också godkänna att man med PS-23 kunde best:.mma 
Red C rusaders läge inom ett bälte av två distansminuters l redd 
(avståndet till land var omkring nio distansminuter). Sedan man 
således noggrant undersökt den tillit som kan ges radarobserverade 
lägen konstaterar kommissionen dock till slut att man - " for att 

undgå alla komplikationer" - endast skall taga hänsyn till det 

optiskt bestämda läget. Episoden ger oss här den viktigaste brdo
men, nämligen att man i rättsinstans ännu år 1962 undviker att 
fatta ett domslut, som klart lägger radarobservationer i endera av 
domarens vågskålar. 

Vid flera tillfällen har avstånd mellan Niels Ebbesen och Red 
Crusader också mätts med en 4 meters optisk avståndsmätare. Den 
installerades på fregatten 1959 och undersöktes av experter ; juni 
1961. Därvid konstaterades att mätaren var dåligt justerad och att 
såväl den fasta som rörliga avståndsmarkeringen hade brister bl a 
i överföringarna. Vidare konstaterades att avståndsobservatören bara 
tjänstgjort ombord i två månader 

Man konstaterar därför att de avståndsuppgifter som lämnats 
från den optiska mätaren måste lämnas utan avseende. 

Våldshandlingarna 

Beträffande förföljandet under tiden 0322-0353 konstaterade 
kommissionen att fartygschefen på Niels Ebbesen på två punkter 
överskred sina befogenheter, nämligen 

Fregatten Troubridge som 

531 

intermezz ots slutfas försökte hindra ytterligare 

v åldshandlingar. 

a) då han utan förvarning avfyrat skarpa kanonskott mot trå
laren och 

b) att han utan tvingande nödvändighet riskerat människoliv ge
nom att skjuta direkt på Red Crusader från kl 0340. 

Red Crusaders flykt stod visserligen i uppenbar strid mot erhåll
na order, men rättfärdigar inte våldet, ansåg man. Kommissionen 
konstaterade dock att fartygschefen måste ha känt "harm" över 
att man på trålaren spärrat in en officer och en korpral från Niels 
Ebbesen. Aven om hänsyn togs härtill kan våldet ej ursäktas. 

Kommissionen ansåg att fartygschefen på N iels Ebbesen skulle 
~a försökt andra. medel för att förmå Red Crusader att följa med 
~Il Thorshavn. Om dessa medel använts på ett riktigt sätt anser 

0rnmissionen att Red Crusader skulle följt med. Vilka medel som 
avsågs omnämnes tyvärr icke i kommissionens rapport. 
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Incidentens avslutning 

Vad hände då med löjtnanten och korpralen på Red Crusader 
dan vi lämnade dem ombord på Red Crusader vid dagvaktens b·s~
ja;1? Längre fran:- på dagen satte skeppare~ ~ood ~e två o111b~1~d 
pa HMS Troubndge ur Royal Navy, som 1 sm tur aterförde mä 
nen till Niels Ebbesen. Denna inblandning av den engelska flott~; 
har klandrats av de danska myndigheterna. Kommissionen finn . 
d k · · d er oc att mgnpan et - oavsett orsaken - var den bästa lösnin<> 
under förhandenvarande omständigheter. Inget skulle vunnits an~~~ 
man, om en dansk officer och en dansk korpral förts till Abcrdee~ 
ombord i en brittisk trålare, som försökt undslippa danska 111y 11• 

digheters jurisdiktion. 
Viss kritik har också riktats mot fartygschefen på H MS T rou

bridge för att denne försökte blanda sig direkt i episoden mclla;1 

de två fartygen. Vad som egentligen här inträffat behandlas ej i 
rapporten, men det konstateras att officerarna från den brittiska 
flottan gjort alla möjliga ansträngningar för att undgå att våld an
vändes mellan Niels Ebbesen och Red Crusader. Denna hållninO' an-b 

ser sig kommissionen icke böra klandra. 

V ad händer härnäst? 

Ovanstående är som tidigare ang1vltS en komprim: rad redogö
relse för undersökningskommissionens rapport. När undersökningen 
igångsattes synes tanken ha varit att senare dra upp skuldfrågan 
inför internationella domstolen i Haag. Sedan rapporten offentlig
gjordes den 30 mars i år synes man dock på både brittiskt och danskt 
håll tveka. A v knapphändiga tidningsnotiser kan man möjligen dra 
slutsatsen att affären icke kommer att dragas upp inför domstol utan 
göras upp i godo. Danska regeringen har t ex förklarat at t den 
skada som åsamkades Red Crusader av 40 mm-träffen skall betalas 
av danska staten. Ersättningsanspråken har redan förkla rats vara 
rimliga. 

Harm eller inte harm så förefaller det åtminstone ur dc båda 
befälhavarnas resp sidor vara oklokt att verka för att saken rages 
upp inför domstol. 
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stutsatser 

Inledningsvis angavs att erfarenheterna från Red Crusader-affä
ren måste omföras till svenska förhållanden med försiktighet. Vår 
nya IKFN medger t ex inte att ett svenskt örlogsfartyg skulle kun
na öppna eld mot ett civilt fartyg under de omständigheter som 
rådde vid det här relaterade tillfället, hur mycket "harm" en far
tygschef än må känna. 

Vår IKFN innehåller upprepade maningar att noggrant kontrol
lera läget vid varje ingripande. Red Crusader-affären ger ytterligare 
ryngd åt denna maning. Affären visar också vilken motvilja som 
finns i sjörättslig instans mot att godkänna radar som ett tillförlit
ligt medel för lägesbestämning - en allvarlig tankeställare för ra
darna viga töre r. 
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Ubåtsmannens syn på planering och 

projektering av ubåtsmateriel 

Av löjtnant B. STEFENSON 

På senare tid har i denna tidskrift behandlats, eller kanske rät

tare uttryckt diskuterats, systemplanering i Marinen (TiS mars -62). 

Man har därvid hållit sig till en allmän syn på teknisk planering av 

marinens materiel. Denna del av marin planering, som ytterst egent

ligen hör hemma i Marinplan -60 och dess framtida efterföljare, 

utgör en stor byggsten i den helhet där målsättning vägd mot eko

nomisk förutsättning är grundpelaren. 
I denna diskussion har, tyvärr såsom så ofta, stänk av kårp res

tige och "social drive" i marin version smugit sig in i det i grunden 

stimulerande tankeutbytet om planering av marinens matenelan

skaffning. 
Ytterligare polemik kan dock e j hel t undertryckas. När man dis

kuterar "planering och projektering i marinen" framställ es prakti

kerna i sammanhanget på följande vis: "Det är utomordentligt 

framsynt att höja löneläget för teknisk personal vid forsk ningsan

stalter och vetenskapliga inrättningar, men man måste tänka på, 

att när forskningsresultaten skall omsättas i praktiskt bruk, ford

ras det praktiska tekniskt-ekonomiskt tänkande ingenjörer inte bara 

med tekniskt läroverk som grund utan med högskoleutbildning". 

I ett tekniskt sammanhang måste väl till praktikerna i ett v a pen

system först och främst räknas handhavarna således fartygsbe

sä ttningarna. Dessa bör således, i likhet med vad som sker inom 

andra tekniska områden, först och främst få ha sitt ord med 1 

forskarlaget. Så länge ett vapensystem är bemannat av människor 

vars insatser är nödvändiga för att göra vapnet följsamt i de oänd

liga kombinationer ett krig innehåller, så länge bör dessa män

niskors erfarenheter också tillgodogöras. Att sedan mellanhänder; 

na, de högskoleutbildade ingenjörerna bör ha praktisk skolning pa 

fartygen understrykes gärna. . 

Åter till systemplaneringen. Eftersom den synes vara svår att dis

kutera på ett allmänt p!an behandlas här ett konkret exempel, pla-
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ring av vår ubåtsmaterieL Ubåtar utgör i sig ett vapensystem och 
oe . o o • 1 1 1 

. 
d 

t bl1r pa sa v1s ta om ett s ags systemp anenng. 
e . 
pörutsättmngen är att man i ett större sammanhang ansett att 

oskaffning av ubåtar svarar mot den målsättning man satt sig 

före, och att man dessutom är beredd att satsa tillräckligt med 

engar för att fylla antalet ubåtar i ett verkningsfullt ubåtssystem. 

p I nästa steg, den så kallade tekniskt-ekonomiska planeringen, 

kan man emellertid ej lämna målsättningen, utan den måste även 

här vara grunden, som även tämligen små tekniska problem måste 

gå ti_!lbaka ;ill. Exempelvis uppstår ofta konflikter mdla~ de olika 

reki1lska seKtorernas betydelse (buller-effekt, fart-spamngsorgan, 

vapen-vikter/deplacement) då man måste gå tillbaka till vapen

systemets (ubåtens) målsättning. 
Det är således i den tekniskt-ekonomiska planeringsfasen som 

samarbete är så viktigt, samarbete mellan strategiska beställare, ma

terielens konstruktörer och materielens handhavare med den ekono

miska planeringen ständigt i bakgrunden, åskådliggjort på detta 
rundabordssätt. 

(ekonomisk delplanering) l 
Framtagare av projekt 

Beställare, marinplanerare 

(allmän ekonomisk planering) 

Praktiker, handhavare 

'\ 
\ 

l 
t!{ 

Man kan även tänka sig att redan här blanda in utomstående 

konstruktörer som får erbjuda hela, till vapnen anpassade, projekt. 

~etta borde vara möjligt inom ubåtsvapnet likaväl som för hela ro

Otssystem eller flygplantyper. Visserligen kan man inte få exakt 

~kräddarsydd materiel men i gengäld kan man få den utan fördrö

~~~de, fördyrande och onödiga konstruktionsomgångar mellan b~
al!are och tillverkare. 

. Såsom tidigare sagts måste man hela tiden snegla på m~hätt-
11.~ngen som, vad gäller svenska ubåtar, enkelt uttryck är : "Till

rackligt med sprängämne skall detoneras i de fiender man vill sän-



536 

ka". Ubåten är därvid ett transportorgan om än ett komplice 
och i vattnet dolt sådant. A v detta framgår att konstruktion ~~b 
satsning på vapensidan är av minst lika stor betydelse som nydani~ 
och insats på transportorganets sida. I och för sig utgör mesta dlg 
len av vapnen också transportelement men vi skiljer för nän 1ranJ· 
på fartygsmateriel och vapenmateriel och det synes som om 1en s e 
nare materielen, vad gäller våra ubåtar, ofta blir styvmoder)i;; 
behandlad. 

Vid den tidigare nämnda tekniskt ekonomiska planeringen måst 
således vapenteknikerna och ubåtsteknikerna ledas samman ti ll d;~ 
effektiva system beställaren avsåg. Om man i alltför hög grad låter 
en ny maskinkonstruktion bestämma ubåtsekonomin kommer lä•• 
vapenmaterielen i kläm och tvärtom. I detta skede av ubåtsplan~: 
ringen, som är det mest komplicerade, manglas projekten många 
gånger och som stöd för slutgiltiga ställningstaganden behovs re
sultat från särskilda prov och beräkningar. Härvid är det sär
skilt lätt att tappa målsättningen, ofta beroende på att ,] e del
tagande teknikerna alla har sina specialiteter som de ide:t!istiskt 
värnar om. 

Teknikens snabba framsteg har sålunda medfört att m ä1 niskor 
som arbetar med tekniska ting allt mer måste specialisera •g. Ett 
stor antal specialtekniker kan då lätt få stort inflytande på ut
formningen av vissa fartyg och vapen utan att de eg( ntligen 
har några möjligheter att se till stridsmaskinens slutgiltiga helhw
värde. Därför har man hitti1ls fått det intrycket att det 1te all
tid varit detta samlade stridsvärde som varit rättesnöret ,d alla 
ubåtskonstruktioner, utan de för utvecklingen aktuella spe ·ia!tek
nikerna har ofta fått inverka i alltför hög grad. Den samlade in
stansen, innehållande alla i rundabordsfiguren angivna parter, har 
i detta sammanhang ett avgörande för hela projektet. 

Men var finna denna goda karamell? Dagens organisatic•ner in· 
nehåPer ju så många planerande instanser både på stabspla11et och 
på förvaltningsplanet, att en ytterligare planerande instam skulle 
få en än mer betungande inverkan. Nej , en mer lätthan terLg fonn 
för enande av beställares, konstruktörers/ teknikers och handha· 
va res k ra v bör kunna skapas. Eftersom differentieringen i mode~Il 
tid gjort våra fartyg, deras system och handhavande så vitt skd ~ 
får man därvid tänka sig särskilda forum för varje fartygsVapen 
system, i detta fall ett ubåtsforum. 
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för att effektivera den tekniskt ekonomiska planeringen skulle så
l des de tre intressenternas representanter vid lämpliga tillfällen 
e 01}as till några dagars mangling av projekt och ombyggnader. 
~är skulle huvudvikten läggas vid behandl!ng a.v alla de .a':
vägningsproble~: so~ framkommer under ~.rOJekt~r~~gen samt 1111-

·ering och utvardenng av prov. Detta galler sava! vapen- som 
~~eppskonstruktioner så att ubåtens helhetsstridsvärde hela tiden 
~eaktas. På så vis kan man också bättre och snabbare klara ,w 
rnånga ritningsremisser som nu, p g a bristande tid, behandlas allt
för summariskt. 

Man får dock icke tro att sådana komminesammanträden skul
le kunna lösa alla gordiska knutar. Kommitteprodukter blir ibland 
häxbrygder blandade av för många kockar där det individuella 
initiativet förkvävs. Men icke förty saknas för närvarande till
fä llen för ubåts-folk och -konstruktörer att komma till tals på 
det snabbare muntliga sammanträdessättet. 

Dessa sammanträden måste naturligtvis föregå specifikation av 
nya typer men bör även sammankallas under senare faser av bygg
nationen liksom även för att behandla behov av ombyggnader. 

Ett memen to: Våra "nya" ubåtar som konstruerades i slutet av 
40-talet och i början av 50-talet har ej varit föremål för någon 
som helst modernisering samtidigt som samtida jagare nu är inne 
på den andra ombyggnaden. Så framsynta var tyvärr ej våra 
ubåtskonstruktörer att en modernisering av Hj- och Dk-klasserm. 
icke skulle vara aktuell . 

Här har i korthet skisserats en för alla parter gemensam form 
för tekniskt ekonomisk planering. Denna form skulle, frånsett sin 
för resultatet, ubåten, eventuellt förbättrande inverkan, även bi
draga till de olika parternas förståelse för varandras problem. 
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stabskurs Storbritannien 

Av ledamoten BENGT RASIN 

Med några års mellanrum erbjuder den brittiska flottan u t 1änds. 

ka officerare p latser vid dess "sjökrigshögskola" , the Royal a val 

Staff College, vid vad man kal!ar Staff Course for Interm t ional 

Students. J ag hade förmånen att få deltaga i en sådan kurs 1961 

och då det kanske kan vara av intresse både för f d eleve r vid 

vår KSHS och för MHS-elever att känna till den brittisb mot

svarigheten, vill jag gärna berätta om några erfarenheter från 

denna kurs. Det blir, och måste kanske bli så, mest om själva kur

sen, om eleverna och om skolan som sådan och mindre JV vad 

man lärde ut; kursomfånget var nämligen till större delen klas1i

ficerat som "restricted". 
Kursen var verkligen internationelL De 45 deltagarna kor1 från 

inte mindre än 18 nationer : Argentina, Belgien, Brasilien, Canada 

(två elever), Danmark, Frankrike, Indonesien, Israel , Japan, Ne
derländerna, N ya Zeeland, Pakistan (tre elever), Storb rit~ nnien 

(25 e~ever), Sverige, Syd-Vietnam, Thailand, USA och Västtysk

land. 
Åldrar och branscher var också mycket varierande. D e .rngsta 

eleverna var omkring 30 år, den äldste 47. De brittiska off ;cerar

na och de från samväldet var seaman officers, supply office ·s, en

gineer off icers och en läkare, medan främlingarna uteslutande 

var seaman officers. Ett exempel på en av konsekvenserna ; v Ge

neral List! Bland de brittiska eleverna var också en armeoff icer, 

en flygofficer och en "scientist" från amiralitetets forskn, ngsan

stalt. Det var alltså många språk, religioner, hudfärger och åsik

ter representerade på kursen, och e1everna kom från alla ty er lV 

flottor; från mycket små upp till den väldiga US Navy. Er, gan;· 

ka heterogen samling kanske man kan tycka, men det var fönra; 

nansvärt och glädj ande att erfara hur mycket gemensamt vi ä;;da 
hade. Och slutsatsen blir att sjöofficerare i stort är sig ganska Jika 

världen över, något av en internationell klubb. Det gememarnJ111 

språket var engelskan och all undervisning ägde naturligtvis ru rJ1 

på engelska. Bara detta att träffa och umgås med al!a dessa reP' 
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Royal Naval College, sett från Themsen. 

resentanter för främmande mariner var naturligtvis en stor upp

levelse och samvaron var både angenäm och berikande. Typiska 

exempel för umgänget nationerna emellan är t ex en kvällsutflykt 

till en t revlig landsorts-pub, där fem eller sex olika nationers e1e

ver utbytte tankar över ett glas öl, och att dagen därpå i bilfärden 

till ett studiebesök fyra nya länders representanter utgjorde res
sällskapet. 

Kursen är förlagd till Royal Naval College i Greenwich, en 

plats, som väl för övrigt är mest känd för nollmeridianen och 

GMT. Royal Naval College är nu något av en brittiska flottans 

utbildningshögborg. Förutom stabskursen går där en Senior Offi

cers ~ar ~ourse, en kurs för något äldre gentlemän (captains 

och bngad1ers), där finns löjtnantskurser (elevernas ålder ungefär 

densamma som vår VOS), diverse tekniska kurser och dessutom 

utgjorde WRNS kadetter ett angenämt inslag i den för övrigt myc
ket maskulina bilden. 

o Skolan är inrymd i gamla byggnader i Greenwich, vilka genom

gat: många öden innan flottan övertog etablissementet. Där h ar 

v_ant ett kungligt slott, pensionärshem för sjömän och soldater, 

SJukhus m m. Det bildar med sina vackra byggnader och välsköt-
ta .. · 
do gra~_matto.~ en oas 1 en annars ga?sk~ ~yste_r tra~t i Sto r-Lon-

de ns so~ra_ fororter. The~sen med sm hvhga sJÖtrafik flyter ome-

·/ban mt1ll skolans omrade och ger en effektfull marin bakgrund 
tl l de teoretiska studierna. 

l N~_gra ord om skolans organisation. Chef för Royal Naval Col

ege ar en Rear-Admiral, som har en stab bestående av en captain 

en Commander, en first-lieutenant och ett ganska stort antal ci~ 
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vilanställda. Denna organisation är sammanhållande för all verk. 
samhet inom skolan med tonvikt på den inre tjänsten. Varje hrs 
har sedan sin egen skolstab, Directing Staff, som har en mvcket 
självständig ställning. stabskursens ledning utgjordes av en captain 
som chef, en annan captain som närmaste man, Deputy D irector, 
och dessutom nio commanders (motsvarande), varav en var ka
nadensare, en intendent, en från Royal Marines och en från h.oyal 
Air Force. Bland dessa fanns naturligtvis alla vapengrenarna, ubå, 
signal, marinflyg o s v, representerade. Mångsidigheten i sko i: 
staben var således väl tillgodosedd. 

Undervisningen bedrevs, liksom hos oss, i form av förelä '1 ing
ar, applikatoriska exempel och hemarbeten. Föreläsningarna gjoi·
des centralt med alla 45 eleverna samlade, och varje förebsning 
åtföljdes konsekvent av en timmas frågestund och diskussion, då 
eleverna hade tillfälle att tränga djupare in i vissa avsnitt av före
läsningen eller ta upp angränsande ämnen till debatt. r ;u v äg~,
gångssättet var enkelt och effektivt; den som ville ställa en fråga 
reste helt enkelt på sig och framförde vad han hade på h irtat. 
Det var ytterst sällan som frågetimmen inte b'ev helt utfylld, och 
var det särskilt intressanta ämnen som avhandlades, gällde d t att 
vara påpasslig med uppstigandet för att få en chans att ta upp en 
fråga. 

Som föreläsare uppträdde givetvis skolans heltidsanställda lärare, 
the Directing Staff, men i avsevärt mindre omfattning än va l som 
åtminstone tidigare varit fallet vid KSHS. Det är nog ingen over
drift att säga att flertalet föredragshållare kom utifrån, fr ån Ad
miralty, från något ministerium eller från den privata se1 torn, 
t ex från affärs- och tidningsvärlden. De var synbarligen valda 
med stor omsorg och med sin stora erfarenhet och sakkunskap 
gjorde de föreläsningarna mycket intressanta och givande. Som 
exempel kan t ex nämnas Admiral of the Fleet, Earl Mountbatten 
of Burma ("Philosophy of Defence"), First Sea Lord, Sir Caspar 
John ("Naval Affairs"), Field Marshal The Viscount Slim ("Lead
ership"), vilket kanske ger en uppfattning om föreläsarnas stan
dard. 

Före varje föreläsning presenterades fö reläsaren av DeputY Di~ 
rector, som gav en kort beskrivning av vederbörande, om ha~' 
bakgrund, karriär och tjänstgöring, vilket var både trevligt oc 

1 

värdefullt för oss elever. Det gavs naturligtvis exempel på rnångl 
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lika föreläsningsmetodiker, men ganska genomgående var det 
~Ila t~ic~et .. att inleda med något skämt eller någo~ ro!ig histo ria 
ch pa sa satt skapa kontakt mellan estrad och audttonum. Detta 

~revs nästan till fulländning av den amerikanska flygöversten, 
0111 , väl medveten om att han skulle ta vår uppmärksamhet i 
~nspråk väl länge, inte bara inledde med ett "gags" utan också 
exakt i halvtid drog ytterligare ett. Och det var förvi sso inga im
provisationer utan säkerligen väl förberett! 

Bland de många hemarbetena utgjorde de s k "appreciations" 
lejonparten. En appreciation utgörs närmast av ett bedömande av 
en situation och ett förs lag till operationsplan. Men där förekom 
också många andra typer. T ex redan första veckan hade vi till 
uppgift att skriva en uppsats betitlad "My Life", en nog så delikat 
uppgift. Därom är väl för övrigt bara att säga, att det naturligtvis 
var en utmärkt metod för lärarna att lära känna sina elever. And
ra typer av hemarbeten var operationsorder, tjänsteskrivelser, stu
dier av sjöstrider från andra värld skriget, sammanträdesprotokol!, 
P.M. för "the Admiral", grafiska presentationer t ex av förråd s
komplettering av en sjöstyrka till sjöss och många andra. Arbets
rytmen för hemarbeten var på ett sätt behaglig; det var ytterligt 
sällan som de inte skulle inlämnas samma vecka som uppgiften 
ställdes, m a o veckosluten var arbetsfria. Undantaget var det 
stora hemarbetet, som här kallas the Final Paper, och som gavs 
ungefär efter halva kursen och skulle inlämnas den näst sista vec
kan. Men genomsnittligt var det två relativt omfattande hemar
beten per vecka, så några fritidsproblem exis terade ingalunda! 
Man var dessutom mycket noga med utformningen och uppställ
ningen av alla tjänstepapper; de detaljerade bestämmelserna i den 
marina stabshandboken rörande sådana rent formella ting som 
rubriker, underrubriker, momentering, understrykning o s v m ås
te slaviskt följas och man såg också helst att hemuppgifterna in 
lämnades utskrivna på maskin. Dessa krav på det formella ut
f~rmandet var kanske mest betungande i början av kursen, men 
sa småningom blev de vad de var avsedda för, en hjälp för att 
~ogiskt ställa upp skrivelser och order och en garanti för att intet 
lev bortglömt. Det kan också vara värt att nämna att hemarbe

tena ofta dessutom blev en nyttig repetition i geografi, de omfat
tade situationer i Atlanten, Medelhavet, Persiska Viken och Fjär 
ran Östern och med en viss tyngdpunkt på Mellanöstern. 
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Föreläsningarna gavs alltid centralt, d v s alla 45 eleverna sa 111
_ 

lade. Men för detaljarbeten med applikatoriska exempel, fö r ,ö rbc. 

r~delser för och diskussion ~v hemarbe~en. och an~ra liknan d ~· upp. 

gtfter var kursen uppdelad 1 grupper pa SJU eller atta elever 1 varje 

och under lednin g av en av skolstabens officerare. I dessa gru pPer 

var umgänget mycket informellt mellan lärare och elever och god" 

tillfällen gavs att lära känna varandra litet n~irmare. Ny grl'ppin. 

delning gjordes några gånger under kursen för att tillgodose n ång. 

sidigheten. D et var också gruppledarna son1 granskade de C1skil. 

da uppgifterna och betygsatte dem . 

Mycket gjordes för att träna eleverna i muntlig framstäl n in". 

Ovan har redan berörts de centrala fråge- och disku ss io nss tt . nde~
na. Centralt ordnades också diskussioner av vissa hemuppgift r. En 

sådan ägde bl a rurn o m en taktisk studie av sjöstriden vid --Jord

kap i december 1942, och inbjuden att deltaga var då fart y _schz

fcn på ett av de deltagande fartygen (FC Hms Jamaica), nume

ra pensionerad, och han kunde kommentera våra synpunk t( med 

personliga erfarenheter fr ån hur situationen tett sig i verll ighe

ten från en fa rtygsbrygga, ett värdefullt bidrag till våra ,kriv

bordsspekulationer. J a, detta var en parentes. Vid sådan t dis

kussioner utsågs i allmänhet inledare, förste talare och av l utar·~ 

några timmar i förväg, liksom också då en parlamentarisk cl ebau 

spelades upp med regeringsbänkar, oppositionsbänkar, "cross

benches" i full parlamentsstiL 

Andra sätt att öva oss i muntlig framställning gjordes i f ·m av 

"oförberedda talares klubb" inom grupperna. Läraren gav e t äm

ne och efte r n ågra minuters förberedelse gällde det att s t~ 1 l a sig 

upp och hålla ett li tet föredrag av fem till åtta minuters ängd. 

Varje elev fick dessutom h ålla ett för berett kort föredrag på c1 

åtta minuter inför hela kursen, det gjordes rutinmässigt im an dc 

centrala föreläsningarna. Eleverna fi ck då välja sina ämnen sjä]vl 

och ämnesvalen va r verkligen omväxlande. Japanen t ex talade 

om kvinnans ställning i J apan, en av de pakistanska kam n terna 

om curry och kryddor, en engelsman om att brygga öl, en ann ~n 

om den nya amerikanska given med Kennedy som presid en •: ,. den 

tyske kollegan om " das Deutsche Wunder" o s v. Goda m ö l:ghe· 

ter fanns att spela u t all eventuell spi ritualitet. Efter fram fö 1·andct 

gavs en kort och saklig k riti k enskilt, grundat på det lilla 1Jroto' 

koll som samliga lärare förde. 
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The Painted Hall, som utgjorde gemensam matsal för alla elever . 

. Ytterligare ett annat sätt att träna eleverna uppträda och tala 
1~för publik var bokrecensionerna. Bland ett stort antal böcker 

ft.ck var och en välja den han ville och därom skriva en recension, 

Vtlken framfördes muntligt inför gruppen. 

Men det var inte bara arbe te, det förekom oli ka former av säll

skapsligt umgänge också. Redan andra veckan på kursen arrange

:ades en mottagning, där alla eleverna och de hustrur, som fann s 

bnorn_ gripbar distans, samt lärarstaben med fruar träffades och 

ekantades med varandra. Familjeumgänget var annars ganska 
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sparsamt, de flesta eleverna bodde på skolan och det var Ytter, 
få som hade sina familjer eller hem i närheten. De bodde i stä]);t 
i Portsmouth, Plymouth eller på andra marin a p latser ute i l and ,~ 
orten och försvann i allmänhet över veckosluten. Men am iralen 
skolchefen och hans ställföreträdare, vilka alla hade tjänstebosta,i 
på skolan, var desto flitigare, och varje elev var nog åtminstone 
en gång inbjuden till deras hem. Dessutom blev regelmässigt för
middagens föreläsare bjuden på lunch, antingen i skolchefens he111 
eller på mässen, och då utsågs alltid två elever att vara bit rädande 
värdar. Till söndagslunchen fick gäster inbjudas, och då var den 
väldiga matsalen, the Painted Hall, livligt besökt av familjemed. 
lemmar och vänner. The Painted Hall, mest känd för sina ePorma 
takmålningar, var den ordinarie matsalen, som hade plats rör ca 
400 personer. Den behövdes för alla de kurser, som var för lagda 
till Greenwich, och absolut fylld till sista plats var den på mot
svarigheten till våra mässaftnar, de s k guest-n ights, som g1vetvis 
följde en gammal tradition. The Captain of the College satt i 
högsätet och dirigerade med toast-masterns hjälp målticleD från 
bordsbönen över Majestätets skål fram till marinpastorns tac. k för 
maten. Några tal förekom i allmänhet icke, men undantag före
kom. T ex när en lärare fått ny kommendering och stod i be
grepp att lämna skolan, brukade hans elever tvinga fra m ett tal 
från honom genom att ihärdigt dunka i bordet med k nytnävar 
och bestick och högljutt ropa fram honom. Och då fanns .utur
ligtvis ingen återvändo! Stabskursen hade dessutom sin "Staf c Col
lege Dining Club", som arrangerade några kv;illar för enba1 t dess 
elever med i allmänhet någon prominent person från kul urelb 
eller politiska kretsar inb juden. Denna gäst fick då göra r ,_r t för 
sig med ett kåseri eller föredrag från den intressesfär h an repre
senterade. 

Om umgängeslivet kamratfamiljerna emellan icke blev så livligt 
i Greenwich, så blev det desto intensivare vid studieresor u till 
andra orter, t ex Portsmouth, där våra engelska kolleger visade 
en utomordentlig gästfrihet under hela den vecka kursen Vc.r där. 

Portsmouthbesöket var för övrigt ett angenämt avbro tt skol
rutinen. Det var ett studiebesök vid de flesta marina anläggningh 
arna där. På många av skolorna, H M S Vernon (ubåtsjak t- 0~ , 
minskola) och H M S Excellent (artilleriskola) t ex kom man c/ 
och då i kontakt med lärare eller brittiska kamrater, som ha t 
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svenska sjöofficerare med på sina kurser, vi lket alltid var en gläd
. 11de och smickrande kontaktorsak Under Portsmouthveckan 
)Jordes också det enda besöket ombord på brittiska flottans far
~yg under övningar till sjöss. Eleverna fördelades till ett hangar
fartyg (H M S Hermes) och några moderna fregatter och fick un
der en dag följa en uppvisningsövning till sjöss. Där var dessutom 
många andra besökare; grupper från parlament, från andra civila 
institutioner, från skolor och universitet . Denna form av uppvis
ning, i England kallad "Shop Window", pågick dag efter dag i en 
vecka med samma program, så det blev ganska många åskådare, 

50m på det sättet fick stuelera marinflyget i verksamhet, vapen
demonstrationer, förrådskomplettering till sjöss och evolutioner 
för att n ämna några inslag. 

En annan demonstration bjöd den brittiska armen på. Den ägde 
rum p å ett av armens stora övningsområden (Larkhill) och om
fattade en demonstration av armens vapen i aktion, luftlandsätt
ning av fa llskärmssoldater, luftburet underhåll och eldunderstöd 
från marin flyg, en stort upplagd övning för nästan uteslutande 
militära åskådare, förutom Staff Course många andra militära sko
lor, ett stor antal försvarsattacheer m fl. 

Umgänget och samläsningen med de andra försvarsgrenarnas 
stabsskolor var ganska sparsamt. Mellan flottans och armens stabs
kurser förekom icke något därav. Men däremot besöktes under 
en vecka en av det brittiska flygets stabsskolor där gemensamma. 
föreläsningar hölls, applikatoriska exempel studerades i blandade 
grupper och idrottstävlingar utkämpades. På motsvarande sätt 
gästades R. N. Staff College av en annan flygets stabsskolor där 
eleverna också var International Students, någon svensk elev fanns 
där dock icke. 

_Man har i Storbritannien diskuterat en integration mellan de 
ohka försvarsgrenarnas stabsskolor, men ännu har man inte kom
mit fr am till någon slutlig lösning. En av orsakerna därtill synes 
~ara den olika längelen på respektive kurser; flottans stabskurs 
h: f n 22 .:'e~kor lång, ~ch man har två om året, medan de övriga 

r ungefarhgen en ettarsrytm. Dessutom skulle förmodligen elev
antalet vid en gemensam skola bli ganska stort. Problemet disku
terades emellertid på skolan, och då det nya svenska systemet 
illed en militärhögskola kom på tal, vann det aktning och intresse. 
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i'wsiktcn med dessa "glimtar från. Greenwic~1" ha; endast Varit 
att ge en allmän uppfattning om studierna ocl: h vet pa den o bnttisLa 
flottans stabsskola. skolans symbol var pehkar:en; ~en aterfanns 
som en dominerande figur i skolemblemet och 1 en h ten gla. 111on. 
ter i föreläsningssalen stod en silver-pelikan. Och till densam111" 

fanns - vilket får utgöra avslutning på dessa "glimtar" -- fö). 

jande text: 

"The Staff College crest was ehosen because, accordmg to 
ancient legend, the pelican pierced her brest to provid, nou. 
rishment for the young, thus symbolising the elimi'lation 
of self for the community - the ideal for which the: Staff 
College and the Staff Officers should strive in their oervic2 

to the Navy" 
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vattenvägar Värmland 

Av ledamoten YNGVE ROI.I.OF 

Värmland var ett lyckligt lottat landskap beträffande järnhan
teringen. Här fanns i riklig mängd de tre faktorer som var nöd 
vändiga för framställnin?,en av järn: malmen, skogen och vatten. 
Vattnet gav dels kraft till driften, dels var de många älvarna och 
sjöarna utmärkta vägar. Och alla går de till Vä.nern: Glafsfjo rden 
med sitt älvsystcm. Frykensjöarna och Klarälven likaså. 

Från järnvågen i Göteborg utskeppades år 1541 inte mer än 
21.000 ton värmlandsjärn men i slutet av detta århundrade 83.500 
inte minst tack vare hertig Karls kraftfulla insats. Aven om i andra 
delar av vån land såvä l gruvdrift som bruksrörelse tog sin början 
något tidigare än i Värmland, stod dock landskapet redan 1695 i 
främsta rummet med inte mindre än 89 hamnar. En ovanligt starkt 
markerad skillnad kom att råda mellan bergslag och bruksbygd be
roende på att brukslagstiftningen här nästan fullständigt uppnådde 
sitt krav på att tackjärnsblåsning skulle skilj as från brukspatroner
nas smide. Landskapet översållades sålunda med järnbruk till ett 
sammanlagt antal av över 100. 

Det var om dessa bygder som E rik Gustaf Geijer skrev: 

Här järnet bröt bygd, 
och bryter den än 
på höjd och i daler djupa. 
l skogen går Trätäljas yxa igen, 
och furo r i strömmarna stupa. 
Bland forsarnas dån, 
vid hamrars takt, 
i lågande masugn, 
i gruvornas scha.kt, 
där växer mest Värmelands skördar. 

År 1710 vägdes och skeppades över Göteborg 107.000 ton värm
landsjärn, J 761 162.000 ton och vid 1700-talets slut 220.000 ton. 
På den ståtliga fontänen på Järntorget i Göteborg kan man se åt-
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skilliga stämplar för de värmländska järnbruken. De har inte k0 111_ 

mit dit som dekoration endast, skriver värmlandsskildraren Linlls 
Brodin. 

Bruksrörelsen i Värmland nådde sin största utbredning dnder 
1830-talet för att under 1800-talets senare hälft åter draga sig till
baka till ett begränsat område närmast bergslagen. 

Effekterna "forades" i regel efter häst och oxe, ett besvårligt 
företag på de usla vägarna, som dock vintertid erbjöd lättare ,·ram
komstmöj ligheter. Enligt en kunglig förordning av år 1734 kunde 
ingen bonde tvingas att på sin kälke ta tyngre last av malm eller 
tackjärn än 2 skeppund och 4 lispund (ca 420 kg). I största mojliga 
ursträckning användes också de nordsydgående sjösystemen o h se
gelbara älvarna, som gav de billigaste transportvägarna, men som 
förorsakade många omlastningar, då segelleden avbröts av ed mel
lan sjöarna eller förbi forsar och fall. Det finns ett otal "ed'' i de 
värmländska ortsnamnen. 

Transportsvårigheterna kom till fö lj d av den stora utspridri ngen 
av bruken att bli ett av den värmländska järnhanteringens ; Örsta 
problem. Att få råämnen till "bruket" och effekterna därifrå1 blev 
mången gång ett vida större problem än själva bruksanläggn,ngen. 
För den senare behövdes bara ett vattenfall, ett par stenkistor, en 
stockdamm, stämbord och dylikt. Vägarna var i många fal l endast 
klövjestigar - i Värmlands älvdal ti llika pilgrimsstigar från td ost
ren i Västergötland till Nidaros och Helig O lofs dom, sorr· blev 
kommunikationsleden även för brukens del på 1500-talet. 

En nutida människa har svårt att föreställa sig de för samtiden 
självklara mödor som transporterna krävde i äldre svensk jälnhan
tering. Fororna behövde vara långa och forbönderna många, dels 
för att hjälpa varandra, dels för att på de dåliga vägarna, långa 
avstånden över osäkra sjöar hålla livet i bruket igång från Pere
grinus d. v. s. mitten av maj till fram emot jul.l Då det lill vat
tendraget frös till, tystnade hammarslagen och smedfamiljern 1 fick 
leva på ett och annat förskott ur "uttagsboken". 

Kommerskollegium beskriver transportläget i Sverige år 1842 
sålunda: 

1 Pcrcgrinus var i bruksdriften en tidpunkt för säsongarbetets början . l garnla 

almanackan fram till 1900 hette den 16 maj Peregrinus. 
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''De varor, som huvudsakligen ingå uti Sveriges handel äro jern, 
·ävaror, spannmål och brännvin. Dessa varor är svåra att trans

ttortera och bära icke kostnaden av en lång-väga landstransport, 
?ärdeles som över allt på vägarne finner mer eller mindre stora 
~ackar, som man lägger hinder i vägen för framförande av tunga 
)ass. Nämnda varor transporteras i föl jd därav så vitt så göra låter 
sjövägen:o me~ d~ und~.r vintern ?fta flera m_ånad~r av året sjö
farten maste mstallas, ar varutraf1ken under uden 1 synnerhet om 
så kallad barvinter inträffat af föga betydenhet". 

De bruk som byggts vid segelbara älvar hade en stor fördel som 
tryggade deras existens och gjorde dem fruktade av småbruken. 
Dessa fick kämpa hårt för livet och försökte förbättra sina kom
munikationer med rallvägar och kanaler och lyckades ibland uppe
hålla driften ett århundrade. Men till slut tog de stora bruken död 
även på de resterande hamnarna. 

Den svenska järnhanteringens fader Sven Rinman skriver i sin 
"Berättelse om grövre järn- och stålmanufakturer uti Värmland, Dal 
och Bohuslän år 1768": 

"I allmänhet finnes väl i Värmland och på Dal de naturens för
måner av mångfa ldiga sjöar och strömmar, gott järn och tillräck
lig skog jämte åtskilliga hågade och muntra bruksägare samt ett 
idogt folk .. . men så möter här även många svårigheter, som icke 
så lätteligen kunna övervinnas, såsom en ganska svår och lång trans
port såväl med rudimaterien som med produkterna genom älvar, 
sjöar och svåra landsvägar, varigenom flera upplagsplatser samt ur
och inlastning erfordras, som allt förorsaka flera omlastningar, tids
utdräkt och bekymmersam omtanke ... Där beqvämaste belägenhe
ten av strömfall och skog gives, finnes gemenligen landsmån så 
oländig, bergig, stenig och steril, att till bärgning för smeder och 
~rbetare föga jord . .. kan uppodlas. Sådan belägenhet förorsakar 
aven mycken dyrhet på spannmål och sådana viktualievaror, som 
från sjöstränderna skola anskaffas". 

Erik Fernow säger i sin klassiska "Beskrifning öfver Värmeland" 
hl773-79): "Sjöar och strömmar eger detta land till den mycken-
et, att en viss Auctor icke hållit för lättare att räkna dem alla än 

sanden i hafvet". Antalet sjöar i Värmland (med fisk) lär vara ca 
2.1oo. 
da~ed 1800-talets ~ekn~ska framsteg .~öljde en g.enomgripa~de om

ntng av kommumkatwnsmedlen. Varmland bhr under v1ssa ske-
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den ett experimentfält för de nya samfärdsmedlen. Först gällde d 
kanalbyggandet, sedan järnvägarna. Under nära ett sekel sh,!Je :t 
mängd kanalprojekt se dagens ljus och till viss del också rea'isera n 
Svårigheterna att med tidens transportteknik fullgöra det er[ o rde:~ 
liga transportarbetet hade lett till de mest egenartade lösninga,. Mat 
kombinerade landsvägar, sjösystem, kanaler och hästbanor på d~ 
mest olikartade sätt i sin strävan att i största utsträckning använd 
sjöburna transporter. De många omlastningarna gjorde att dess: 
kombinationssystem arbetade tungt. Det var icke ovanligt aLt man 
kunde få ett dussin omlastningar vid transport av en en d va ra 
mellan två platser. 

Landshövding af Wingård berättar 1828 i en redogörelse f ir (av 
honom föga u p p mun trade) kanalföretag: "Pro j ek ter i mäng i låga 
redan från min företrädares tid på Lands-Cancelliets hyllor." Han 
menar dock att "de lifliga transporterne vintertiden, hvaraf dlmo
gen egentligen kan hemta nytta, torde ... jemte bristande pet'ninge
tillgångar och saknad kännedom om bästa arbetssättet vid Jylika 
anläggningar hafva fördröjt verkställigheten". 

Det värmländska landskapet karakteriseras a v de mot l äner
bäckenet orienterade dalgångarna och höjdsträckningarn a Lika 
hindrande som denna topografi var fö r samfärdseln mellar· gruv
hyttbygd och hammarbygd, lika gynnsam var den för bruksbygder
nas in- och utförsel av produkter över Väner-städernas och Göte
borgs hamnar. Trollhätte kanal byggdes inte minst för att tillgodo
se de värmländska brukens trafikintressen och dess öppna 1de år 
1800 inspirerade sannolikt till åtskilliga industri- och komn unika
tionsprojekt. I huvudsak kom de värmländska bruksägarnas intres
se för kommunikationer att gälla de mot Vänern riktade redan be
fintliga lederna, som med relativt enkla medel kunde för bättras. 

Säffle kanal och Byälvens segelled. 

Redan på 1600-talet bedrevs en ganska betydande sjöfart på. By
älven. Alven hade dessförinnan spelat rollen av samfärdsell ~d men 
dess största betydelse var då att transportera människor trän en 
trakt till en annan. Godset, varorna hade under naturahush\ llntng· 
ens århundraden ej så stor betydelse men när de många järnbrukeii 
anlades efter Glafsfjorden på 1700-talet blev älvens betydelse c11 

helt annan, den blev helt enkelt en förutsättning för deras ex:is renS· 
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Järn och plank var de stora artiklarna . Alven var den enda puls
åder, som stod i förbindelse med Vänern, Göta älv och havet. 

Bygden har till stor del haft kanalen att tacka för sin uppkomst 
och utveckling. Inom den del av Värmland, som kanalleden berör, 
ligger flera av landskapets mera betydande exportindustrier, och 
att dessa i stor utsträckning även anlita r kanalen som transportled 
visar kanalverkets statistik. Före järnvägarnas tillkomst spelade gi
Vetvis kanalen en ännu större roll i det dåvarande näringslivet än 
nu för tiden. Man kan nog säga, att den materiella odlingen ocl1 
förutsättningarna för fortsatt materiell utveckling vuxit fram med 
Säffle kanal som stark drivkraft. 
f' Byälven utgör utlopp för den 17 distansminuter långa sjön Glafs
! ~rden och passerar söder därom genom Björnefjorden, Gillberga

SJon och Harefjorden samt därifrån förbi Säffle till Byviken, en vik 
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av Vänern. Hela höjdskillnaden på den 90 km långa sträckan frå 
Jössefors vid Glafsfjordens norra ände till Vänern är endast 0,87 il 

och denna övervinnes nu med en enda sluss, nämligen den i Säff1~1 

I gengäld har det varit ett besvärligt arbete att rensa och m udd r· 
" upp farlederna. 

Vid färden utför strömmen måste båtarna förr till och m• an, 
lita lots samt dessutom 10- 15 man för att helbrägda ta s 1~ ig,:. 
nom. 1 Annu värre var det förstås att ta sig uppför ström mtn. Då 
fick man ha en variation av pråmdragarna vid Volga och haL1 
fram båtarna utefter stränderna, men c:a 6 km från Vänernstran
den vid Seffle bro eller Knusesund, som p latsen vid det nuv arande 
Säff le kallades, och i Hökströmmen längre upp i farleden va r <;t rö 111 . 

men så stark att vindspel måste tas till hjälp. Arbetare vid dc när
liggande herrgårdarna Sund och Seff le samt folk från den iw riga 
trak ten uppbådades regelbundet för att hiva fartygen upp fö r <;t röm
men. Sådan arbetskraft kunde vanligen räknas i hundratal van även 
ingick kvinnor och barn. Till dessa "bogseringar" hade man en sä r
skild överenskommelse med ortsborna på respektive platser. N ågot 
la tmansgöra var det sannerligen inte att hala de stora flatbo tnadc 
segelskutorna uppför strömmarna. Vägen som dragmanskapet t ram
p ade upp brukade kallas "trälvägen" och det namnet säger ju en 
hel del om arbetet. Då gick dragarlagen på var sin sida om älven 
och knegade och drog till långt förbi nuvarande järnvägsbron i 
Säffle. Mellantiderna ti llbringade de i väntan på en krog, 'Träl
n ingen" försiggick huvudsakligen under veckosluten och 1 ränn
vinet utgjorde en viktig faktor både som betalning och som " uppliv
vande" medel. Man ser dragarlagen framför sig, svettiga och med 
böjda ryggar, medan skeppet ytterst motvilligt låter sig fö ras ge
nom den brusande forsen. En båtfärd under sådana omstän digheter 
kom därför att kosta åtskilliga slantar, omkring 225 kr årl igen fö~ 
varje fartyg . Det var på den tiden dock inte samma jäk t som 1 

maskintidevarvet. Man hade gott om tid och det var vå r He~re; 
vind som ofta bestämde takten. Blev det dålig vind eller inge'' VJ 110 

alls var det inte så mycket att göra åt saken. Det var bara att 
vänta tills det behagade blåsa i önskad styrka och riktning. 

Annu 1825 var det inte mer än 25 fartyg som stod för t rtfiken 
på Byälven. Dessa fartyg gjorde vanligen sex resor årligen, bälfteu 

1 Wilhe lm Berg: Sefflc kanal och Byä!fvens vattendrag, Stockholm I 9 I2 · 

553 

. v-ardera riktningen, med Låka som ändpunkt i söder. Vid Låka 
:kedde omlastni1_1g til_~ s~~rre fartyg. Vid UJ?pfart frak;ad~-~ tack
··· ·n säd och ohka fornodenheter, medan v1rke och stangJarn ut
Ja~rde nedlast. Fartygen kunde vid högvatten in lasta i medeltal 300 
:~eppundo st ångjärn ~ller 80 tolfter plank årli~en. Fartygen h~de 
tt djupgaende av 5 u ll 7 fot samt master med rasegel som var fa ll
~ara fö r landsvägsbroarna vid Nysäter och Säffle. Den industriella 
tvecklingen i orten gick emellertid om kommunikationerna. 28 

~tångjärn shamrar och 42 sågramar åstadkom en stark ökning i såväl 
konsumtion som produktion. Värdet av de varor, som på detta 
sätt fraktades på Byälven, rörde sig årligen, med den omfattniag 
trafiken h ade år 1825, kring halva mi ljonen. Men tillverkningarna 
vid järnbruken och sågverken ökades, och de bristfäll iga förbindel
serna med hamnplatsen vid Låka blev mera framträdande. 

K Maj :t uppdrog därför den 5 juni 1811 åt statsrådet Baltzar von 
Platen och dåvarande landshövdingen i Värmland O. af Wibeli, 
att med det snaraste undersöka Byälvens vattendrag från Vänern 
till riksgränsen för att utröna vad som kunde gö ras för att undan
röja "alla n aturliga och andra hinder, vilka till den nu varande 
eller framdeles blivande fartens förbättring kunna och böra undan
röjas, ävensom de inrättningar, som skola därtill förnämligast bi
draga". D e tillkallade framhöll bl a i sitt utlåtande av den 21 ok
tober samma år, att Byälvens vattendrag kan betraktas som det 
kanhända märkvärdigaste i riket dels emedan det redan i sitt nuva
rande skick kan användas för sjöfart på en sträcka av hela åtta 
mil, dels att den genomlöper en brukbar och ganska tätt befolkad 
landsträck a bildande ett "det vackraste skådespel i naturen", samt 
att denna vattenväg ytterligare kunde förlängas in i Norge ända till 
Kongsvinger. Detta utlåtande gav anledning till ny undersökning 
av farl eden av en annan av K Maj :t tillkallad sakkunnig, 
major G. J. W arberg. Samtidigt därmed anmodades K . B. i Värm
land att utse "några kunniga och patriotiska män i orten, för ::ttt 

med dessa överenskomma om en fullständig p lan, huru ifrågava
kande arbete till allmän nytta och hushållsammaste bedrivande må 
.. unna full bordas, utan och om de inkomster och förmåner, som i 
ovrigt skulle denna inrättning tilldelas genom lämpliga avgifter av 
de trafikerande, så att staten, som för närvarande h ar dryga allmän
Ila Utgifter att bestrida må undgå att, åtminstone på annat villkor 
an som förskott, med penningar till detta företag bidraga, börand~ 
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denna plan ju förr desto hellre till vår nådiga prövning och fas 
ställelse insändas". Undersökningen skulle avse de angelägna· te "~· 
betena för sjöfartens främjande och arbetsplan en grundas på '·'· 
tillgång av 6.000 kronor samt en arbetskommendering av 25 bå~,l\ 
män under befäl av en unde rofficer och en kvartersmästare v-id 
amiralitetet. 

Närmaste följden av regeringens skrivelse blev en av lan clshöv. 
ding Olov av Wibeli den 24 december 1811 utfärdad boml astisi · 
skrivelse, ur vilken följande kan förtjä na anföras: 1 ' 

" H v ad K ungl Maj :t sålunda i nåder förordnat varder till <' llm:i n 
efterrättelse allmänneligen kungjordt, hvartill jag med stöd af hvad 
Kungl Maj:t i nåder förklarat, lägger den uppmaningen ti ll ·> r ~ens 
innevånare att möta Kungl Maj:ts hulda och välgörande a ·siktcr 
med uppoffrande af egennyttiga och fordom okända anspPk fö;· 
att förtjäna Kungl Maj :ts nådiga välbehag, samtidens höga] tnin:s 
och efterkommandes välsignelser samt visa sitt minne åt eft c ·vä/ 
den i v älgörenhet, va r ak tigare ::i.n en på ob~!liga inkräktning~: och 
omedborgerliga påståenden grundad vinningsförmåga". 

"Billigheten skall leda den åtgärd K ungl Maj :t m ig an! A allt. 
Som jag inför Gud, konung och mitt eget samvete kan best å skall 
jag följa denna ange lägenhet efter mått et a f mitt först ånd Där 
jag mötes af billighet och med borgerlighet, skall jag f inn as f og!ig, 
ty jag känner mig plikrig att högakta och foga mig möj ligast till den 
ädle och välvillige medborgaren. Men jag ber däremot h v ar o ·h en, 
äfven för egen heder, skona mig för allt, som smakar af ege1 villig
het och egennytta, för att ej nödga mig både inför k ronan och ef
tervärlden göra en medborgerlighet känd, som försöker att f irsvå
ra en välgörande monarks visa bemödanden fö r folkets väl". 

Den påkallade utredningen resulterade i förslag den 27 februari 
1812 av major \Xfarberg om att muddring av 16 grund i farl eden 
mellan Säffle och Sulvik skulle verkställas. Om dett a arbetL bk' 
utfört är emellertid ej känt. Däremot vidtogs senare en ann :m 2.r· 
gärd, som kom att spela en nära nog avgörande roll ifråga c'm det 
blivande kanalbygget. Den 26 oktober 1815 avlämnade Samuel 

1 af Wibeli hade tidigare va rit landshövding i Knopio län och stann ade på sin 

post även sedan Kuopio fallit i ryssa rnas händer och sökte på allt si tt skydd~ 
befolkningen mot övergrepp. E tt utomordentligt ärem inne över Wibcli h:H sb!· 

den Johan Ludv ig Run eberg rest i dikten "Landshövdin gen" i Fänrik Ståls s:igncf· 
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owen p å landshövdingens uppdrag ett kostnadsförslag på en ång
~varn , ~ l uos oc~ upprensning ~v nio ~ rund .. Endast kvan~en blev 

1
e!lern d verklighet. Den uppfordes p a enskdd bekostnad ar 182 L 

~enna ~~varnbyggn~d är det n~.varande stenmagasinet, för övrigt 

11 
av Saffles fa sevardheter av aldre byggnader. Man sprängde en 

eänna i berget och ledde vattn et dit och lät det sedan gå i rät vin
~el till älv en. 

Alla ansträngningar att förbättra vattenvägen hade sålunda en
dast resulterat i att kvarnbyggnaden kom ti ll. Frågan om k varn 
vid Seffle bro figurerar emellertid ä nnu lång tid f ram igenom i 
inlagor, disk ussioner och utlåtanden rörande en blivande slussbygg
nad. Så snart K Ma j :r vidtog åtgärder för bättre f ramkomstmö j
ligheter på ä lven, gjorde sig kvarnintresset påmint. 

Kriget i Finland hade tagit hårt på statskassan och det följande 
kriget mot Napoleon och grannarna i väster blev inte billigare. Ar
betet p å Göta kanal tog för övrigt de medel och det int resse SOEl 

återstod för åtgärder av detta slag. Kanalfrågan var dock av så
dan v ikt, att den inte helt kunde falla i glömska. Den 1 december 
1823 skrev riksdagsmännen Jonas Nilsson och Olof O lofsson till 
K Maj :t och påpekade, att ännu intet blivit uträttat för de 6.000 
kronorna, som K Maj :t anslagit tolv år tidigare. Riksdagsmännen s 
skrivelse gav till resultat en ny utredning genom Kungl Strömrens
ningskommittens försorg, so m anförtroddes åt major C. P. Häll
ström. 
~en 7 februari 1825 hade ma jo r Hällström färdig sin utredning 

angaende farleden. Hans åsikt v ar, att en sluss v ore nödvändig, 
vilken kunde åst adkommas antingen på det sättet, att man tvärs 
Ö~er den nedersta forsen vid Seffle, Backströmmen, uppförde en 
hal!damm , varigenom vatteny tan skulle höjas till samma läge som 
ovanför Billerudsströmmen, och att öster om denna damm spränga 
en grav, vari slussen k unde byggas, i samband med vilka a rbeten 
Sefflebron borde förses med vindbrygga. Eller också kunde maa 

~~V~nda .den p~ västra sidan av ä.lven bef~ntliga kanalen, som 
hv1t sprangd for att leda vattnet ull den ciavarande kvarnbygg

naden, vilken kanal låg utan användning. 

I-J: ·~nli~: major ~~lls~röm bo~de .. uppmt~ddring ske a~ grunden vi~{ 
Suokstro~n:en, Stopr~nnan, N~sater, Glllber.ga, Skasas, Fröbol ocil 

nd, v1d mloppet ull Kyrkv1ken och Arv1ka, allt för en beräk
nad kostnad af 47,250 kronor. 
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A v sikten var att nå ett d ju p av 7 till 8 fot, vilket, und c r f ö. 
utsättning av en sluss vid Seffle, skulle ställa denna farled, " n1:d 
afseende på dess längd, djup och stilla vatten, fu llt i jämnbredd 
med om icke öfverträffa den i Göta elf," och av flera skäl bord,, 
målet bli att samma fartyg, som komme att begagna Byälven, kun: 
de gå ända till Göteborg. Hela förs laget hade beräknats kosta ' O.Ooo 
kr och till bestridande av dessa kostnader beviljade K Maj :t c en 23 
mars 1826 ett statsbidrag av 82.500 kr, att i vissa poster utg _ frå, 
och med 1827. Vid detta statsbidrag var emellertid en del v illko: 
fästade, främst att det bolag, som borde bildas i orten, skul c för
binda sig till vissa skyldigheter beträffande arbetenas full följande 
m m. För att bringa saken till utförande, utfärdade K. B. en kun
görelse, varigenom alla de, som av företaget hade att vänta n ytta 
och var benägna, att deltaga i bo laget, kallades till samman träde. 

Vid sammanträdet fördes kvarnint resset ånyo fram och ef er en 
ganska hetsig debatt, och sedan ägarinnan till Seffle säter , fru 
Eleonora von Krusenstjerna, erbjudit sig att för 7,500 kr avsb jord 
till den blivande slussen, beslöts att bilda det avsedda bolaget. 

Fältkamrer Em. Poignant ådaga lade stort nit v id kanaler-. till
komst. Han blev kassaförvaltare då bolaget bildades och innc:hade 
denna syssla ända till 1841. Det var dåligt ställt med bolagets eko
nomi och Poignant fick vid flera t illfällen ställa egna m edel till 
bolagets förfogande och måtte alltså ha varit en god kassafurval
tare. Den första bolagsstämman skulle hållas i Säffle den 2" juni 
1826, då de som tecknat aktier i " företaget att uppföra slus,·' ygg
nad för Olof Trätäljas sluss vid Seffle-bron" hade att infinn 1 sig. 
66 aktier å tillhopa 6 600 riksda ler banko eller 9 900 kr var teck: 
nade. Vid detta sammanträde blev Säffle kanalbolag kons tituerat. 
I fråga om slussen enades man om att lägga denna i den red m be
fintliga kanalen vid Seffle bro, "då all uppdämning kunde und
vikas och kvarnlägenhet beredas på båda ställena såväl vid :ands
vägsbron som vid Backströmmen" d v s Idehålen. 

Inte heller denna gång blev det dock något slussbygge av. ·L varn
intresset blev åter hindret. De som ivrade för kvarnen vid >-effle
bron opponerade sig mot att slussbygget icke förenades med } varn
bygge, och man klagade över att de sakkunnnige "lämnat ur sikte 
den största och viktigaste nyttan av anläggningen, nämligen k var· 
nars förening med slussbyggnaden". 
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Så blev det återigen nya utredningar och undersökningar. Det 
nybildade kv~rnbol ;g~_t . fick också förständigande av höga ve~er
börande att 1cke paboqa arbetet, dock hade bolaget fattat v1ssa 
beslut för att få arbetet igång. Sålunda hade entreprenör antagits 
för utförande av bl a slussen, som föreslogs skulle "uppkallas efter 
Olof Trätälja såsom anlagd vid foten av Dess gravhög". All möda 
var likväl till ingen nytta . Amiral Baltzar von Platen som nu var 
chef för "Overstyrelsen för vattenkommunikationerna i riket", som 
även k alla des "Storamiralsämbetets Tredje Avdelning", (som från 
och med år 1828 övertog Strömrensningskommittens verksamhet) 
företog på hösten 1828 åter en resa ti ll Säffle samt utefter Byäl
ven. D en ansedde kana lbyggaren förk larade att det förefintliga 
försl aget ti ll slussbyggnad var ändamålslöst, emedan det var byggt 
på ofullst ändiga undersökningar. Det var en avgjo rd sak att kana
len måste sprängas två fot djupare än som föreslagits. 

Man fick då låta släggorna vila och åter sätta igång med be
räkningar, ritningar och utväxla skrivelser med landshövding, Stor
amiralsäm betet och andra instanser. Bolagsmännen funde rade på att 
under tiden förena den redan sprängda kvarnkanalen med älven 
omedelbart nedan för det nuvarande stenmagasinet, och på så vis 
skaffa sig en provisorisk farled förbi forsen vid landsvägsbron, 
men i övrigt anordna tillfä ll iga trälvägar och vindspel för farty 
gens halning uppför de andra två strömmarna, Backe- och Billeruds
strömmarna. Dessa funderingar hann emellertid aldrig omsättas i 
verkligheten, ty en ny plan med kostnadsberäkning som slutade p å 
355,167 k r, hade upprättats av kapten Ekenstam och denna skulle 
behörigen granskas och godkännas, innan något vidare fick åtgärdas. 

Bolagsledningen skrev ti ll K Maj :t och gjorde sina erinringar, 
ty de sto ra kostnaderna, som beräknats i det senaste förs laget, var 
skrämm ande höga. Vid en granskning av kostnadsförslaget av bl a 
den framstående kanalbyggaren Nils Ericsson fann man att kost
naden för slussen och dragbron över kanalen skulle bli 114,693 kr 
och för upprensning av farleden ovanför Säffle 84.000 eller till
hopa 198,693 kr. Men undersökningarna var inte slutförda trots 
detta. Nya företogs med otaliga skriverier i släptåg, innan slutligen 
Storamiralsämbetet den 9 maj 1832 kunde meddela bolaget, att 
~l_ussa rbetet skulle verkställas genom ämbetets försorg och att staten 
kldrog med 120.000 kr med villkor, att aktieägarna tillsköt 30.000 

r. De senare gick också med på förslaget. 
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Säffle kanal omkring 1835· Vinjett från aktiebrev i Seffle Canal-Bol {· 

Kanalen sådan man från början tänkte sig den. I förgrunden och till hö1·· r syns 
älven och till vänster därom den med älven jämnlöpande kana len m ed ussen, 
kvarnen ("magasinet"), kanalbmn och landsvägsbron. Över magasinet n u sig 

"Olof Trätäljas hög". 

Slussen skulle byggas i förlängningen av den sprängda ka .alen, 
som ledde till den misslyckade kvarnen, som spelat så sto r ·all i 
kanalverkets skiftesrika förhistoria. 

Arbetet med Säffle kanal började först 1835 och till a rbl schef 
anställdes dåvarande löjtnanten David Wilhelm Lilliehöök, se n se
dermera inträdde i bolaget som verkställande direktör fö r ')äffle 
kanal. Det Lilliehöökska namnet har sedan också varit knlll t till 
kanalen. 

Slussen byggdes av slussbyggmästare Ljungström från Gö ·borg, 
samme man som byggde slussen i Karlstad. Den blev 11 O fot )3 m) 
lång och med eljest samma mått som 1800 års Trollhärtel d, 22 
fots bredd och 6,5 fots djup. Från början skulle slussen bl1 Jit 10 
fot längre. 

Kanalarbetet utfördes huvudsakligen av soldater under be ;·il av 
en subaltern och arbetsstyrkan ökades efter hand till 300 D1 8 1. Of~ 
ficern tillerkändes en dagavlöning av 36 skilling banko jä1 te fr; 
bostad, medan soldaterna endast erhöll 8 skill ing för varje 1g dl. 
regn och oväder ej hindrade arbetet. För· att "övervaka · rbetet 
hade Nils Ericsson blivit förordnad, och denna följde ocks3 dettl 
kanalbygge med stort intresse. 

I "Prospekt till W ermlands Tidning den 1 O december ' 836'' 
kunde man läsa om Seffle kanal: 
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"För provin_sens inwånare, och särdeles Westerlandets eller dem 

50
m bo omknng Byelfwens wattendrag, måtte den underrättel se 

wara _my~ket tillfredsställande, att det nya kanalarbetet wid Seffle 

11u bhfwn ~ullborda~t, s~ att kanalen kommer att öppnas till ge·-
110rnfa:t w1d segla_~wn~ttden nästa år. Likwäl återstå åtskilliga 
muddnngar ofwanfore 1 wattendraget, som äro nödiga, om djup
gående fartyg_ skola gå fr_~m e~edan der fin~as flera betydliga 
grund, af hw1lka ett pa~ aro 2 a 3 000_ alnar langa och w id lågt 
watten end_ast _lemna 2 a 3 fots segeldJup. När framdeles mudd
ringarne bhfwn werkställde, kunna fartyg af samma dimensioner 
med d_em, _?wilka nu pass;ra Trollhättan eller af 5 a 600 Skepp, 
och w1d hogsta watten 8 a 900 Skepp drägt, gå upp ända till A r
wika och Sulewik, belägne p å 8 mils afstånd från Wenern. Hurll 
mycket denna communikation skall inwerka på Westerlandets n;i 
ringar kommer en ej aflägsen framtid att utwisa. Arwika köping 

o 20 o o f o • ' som nu pa a r uppstatt ran 1~1tet och nu äger öfwer 500 inwå-
nare, manga vackra hus, samt 1 landthandel och handtwerkericr 
täflar med ~rovinsens städer, ~kall_?felbart ännu mera tilltaga, isyn
?er~et om _rorels:n med det narbelagna Norrige blir lifligare, hwars 
~~_wanare 1 Arw1~a hamn här:fter torde kunna uppköpa Wester · 
go_thlan~s spam:mal. Från_ Arw1ka köping till Riksgränsen räknas 5 
n:JJ, der_tf~an. ttll Ko1:gsv~~1ger 3 miL Afståndet från Kongsvinger 
tJJl Chnsttama, som ar narmaste hamnort i Norrige är 8 l j. ., h ol d o .. , 2 mu, 
oc sa ': es nagot l_angre. Den trakt af Norrige, som li(Yger ofwaa 
Ko~gs_vm_ger , har till följe däraf äfwen närmare till An~ika, än till 
Chnsttama; hwarutom också bör beräknas, att Norrska milen är 
750 alnar drygare än den Swenska. Utom sjelfwa kanalen wid Seff
le, .. har äfwen en mindre genomskärning blifwit gräfd wid Höke
strom~en norr om sjön Harefjorden. Genom kanalen wid Seffle 
undw1kas de der i elfwen belägne fallen Broströmmen och Backr
:~römm~~1 kallade, _genor::- hwilka fartygen förut med mycket swå
k~~et fardats; h~Ilket a~_wen me~fört stor kostnad, emedan om-
.. g 40 man plagat. behofwa anhtas för att draga fartygen upp

fore, och har omlastmng ständigt warit af nöden wid den i elfwens 
ut!o b l" l l o b PP e :gna . astagep atsen Lakan; så att andra fartyg måst 
b~-g~gnas p a elf w en, andra på W ene m. Kanalgräfning w id Seffle 
s 0 :Jade först å r 1826 på entreprenad af Kommerse-Rådet B. Nor
t~om, men, sedan 11.000 R:dr af Statsmedel blifwit derpå för-

8P1llde, upphörde arbetet." 
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"För den som reser genom den wackra Bydalen, ?resentera den 
färdi o-byggda kanalen med dess snygga arbete och mtressant o111_ 

gifni~gar en skön anblick. Kanalen är till st~rre delen eli t r en 
sträcka af 660 alnar sprängd genom berg och g ar 21 O alna r . b ·noc1 
en ängmad, så att dess längd inalles utgör 870 ~Inar. ?m1ens1e 1erne 
äro desamma som Trollhättans eller 7 fots dJup wtd lagsta Wat
tenyta och 221/ 2 fots bredd. Wid wanlig wa~tenhöjd k.~n n. 9 a 
10 fot djupgående fartyg derigenom passera. DJupaste sprang1 111gen 
är 24 fot och gräfnin<>ens medeldjup 11 fot. Blott en sluss f nes, 
och är mellan portan~e lika bred med kanalen, 120 fot lånt och 
med 2 fots sänkning (skillnaden mellan öfra och nedra wattc ytan 
wid slussen)· hwilken sistnämnda, eller skillnaden i watten[,. jden 
ofwan och ~edan slussen, bort blir större ända till 5 a 6, någOJ gång 
8 a 9 fot, i fall elfwen flödar medan Wenern är låg. Kanalb,1 •tkar .. 
nes höjd är 1 O fot öfwer lägsta wattenstånd et. Ka.nalen g: ,. till 
en del i krok som föranledes deraf, att man welat tdlgodog( a en 
gammal på l780-talet af Seffle gjord sprängning till en ·'' arn
ränna" . 

I mars 1837 föreslog major Ericsson att ett särskilt bolag Jorde 
inrättas för åno-båtsfart på Byälven huvudsakligen för bog ring. 
Avsikten var at~ beställa en ångare om 35 hkr vid Motala ve' ·~ stad 
men planerna gick om intet. . . o 

Den 1 maj 1837 var slussen färdtg och den 6 1 sam~1a n·· anad 
passerade det första fartyget, nämligen segelfartyget Amtral , astat 
med 133 tunnor råg och 229 tunnor havre. 

Kanalen invio-des i all enkelhet den 21 maj 1837 och enl t ert 
brev från ordfÖranden i kanalbolaget E. Poignant till Lill höö~ 
"för vilket tillfälle det borde ombesörjas servering med puns, ·1, bi
schoff, the och en supe på stående fot." Det var allt. Den 11 okto
ber 1837 var majestätet själv, Carl XIV Johan, i Säffl.e 0 ( h be
sökte kanalanläggningen och den dagen är antecknad 1 bel agets 
hävder som den e<>entli o-a invigningen. Kostnaderna för k nalen 
hade då uppgått till 27S .OOO kr, varav· 136.500 erhållits i stars-

bidrag. älv-
Under återstående delen av året användes kanalen av 52 

pråmar och 29 segelfarty g. . 1 
Först den 31 mars 1847 begagnades den av en ångbå t, A1 Jtka, 

men trafiken hade nu tilltagit så att kanalen detta å r använues av 

1 Arv ika (ex Westergötland, ex Wettcrn ) byggdes vid Motal a mek. v crk •. rad ar 
18 38 och fick namnet Arv ika 1847. Det var en hjulbåt av trä . 
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Propeller J ern-ång/a rtyget ARV l K A. Vinjett till aktieb rev f rån J O ma j I 8 5 I. 

Detta fartyg gick av stapeln 185r hos Keillers i Göteborg. Far tyget var byggt 

av svensk järnplåt, grundgående och Lastdryg. Far tyget såldes på auktion 1862 

till Stockholm f ör endast 12 150 D rdr, sm k. ' 

tillsammans 28 ångfartyg, 615 älvpråmar och 336 segelfartyg, fö r 
vilka i avgift erlades kr 16,529: 90 . 

Tiden var nu inne för kanalens slutliga avsyning, vi lken ägde 
rum på sätt som följande utdrag ur intyget visar: 

"I anledning af Seffle kanaldirektions hos Styrelsen för All
männa Väg- och Vattenbyggnader framställda begäran att, sedan de 
vid den af undertecknad år 1848 verkställda besiktning å Byelfvens 
segelled anmärkta felande muddringar för erhållande af det vid 
lägsta vattenståndet bestämda segeldjupet 6,5 fot, blifvit behörigen 
fullgjorda slutlig afsyning å denna segelled måtte af mig denna 
höst företagas, har en sådan förrättning blifvit verkställd den 9, 
10 och 11 innevarande månad i närvaro af tvenne ledamöter af 
kanaldirektionen, Herr Brukspatronen Sahlin och Herr Majoren 
D. W. Lilliehöök". 

Farleden fram till Arvika fullbordades år 1851. 
Det sjörika Västvärmland hade äntligen fått den kommunika

tionsled, som man hoppades så mycket av och som också skulle visa 
sig bli till stor nytta för långa tider framåt. Men en trafikleds be
tydelse kan inte endast mätas med viktmått och siffror från den 
dagliga samfärdseln. Det är så många andra värden, som skapas 
genom ett väl fungerande trafikmedel. D e kraftiga impulse r som 
Säffle kanals tillkomst gav byälvsbygderna både ekonomiskt och 
ku~turellt väger också tungt i vågskålen. 

Ar 1868 passerade enligt Sveriges officiella statistik 893 seg
lande fartyg och båtar av 3 nyläster och däröver samt 128 ång·· 
~len, varvid uppbars kr 20.487: 90. 

Götaverkens minnesskrift r 84I-194r. 
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På Glafsfjorden insattes bl a ångbåten Sejd år 1855. D c var 
en hjulbåt "som förde ett fas ligt väsen och höll på att sln : 1m" 
livet ur en del vidskepliga människor". 

I "Sveriges lastageplatser", som utgavs 1867 och 1882 av I- By. 
st röm, u p p räknas 17 l astagep~a tser i Glafsf jords bäckenet. 

På 1870-talet fick Sulvik reguljära ångbåtsturer genom e1 liten 
båt som hette Sjöfröken. Köpman T. Traung i Arvika1 äg 
förutom ångaren Nordstjeman och Svea - år 1900 även c.1 båt 
Thule med vilken fraktfart bedrevs ända bort till dåvaram c St. 
Petersburg. Bortfrakt var järn och returfrakt ryskt aspvirJ, · för 
tändstick sfabrikanternas behov. Ångbåts AB Byelfven med 1te i 
Arvika hade på 1920-talet den i Oskarshamn redan 1868 b ggda 
ångaren G lafs fjorden. 

När kanalen kom till var samhället vid Säffle ström ba 1 en 
liten marknadsby. Den första kraftiga impu1sen till fram åts! dan
det fick den genom kanalen och denna har sedan varit en av driv
krafterna för den fortsa tta utvecklingen. Säffle blev stad år 951. 
Man behöver heller inte söka länge för att finna, att Arvik2 som 
blev stad 1911 , har kan alleden genom Byälven att tack a för myc
ket av det, som kommit staden att utvecklas på det snabb sätt 
som skett. 1927 anlöptes staden av 1 400 fartyg med sam m nlag~ 

100.000 ton. 
I Linus Brodins bok om "Arvika, köpingen och staden 1 11-

1911-1936" (Arvika 1937) finns en redogörelse för sjöfart•n på 
Arvika. 

Säffle kanal har under sin mångåriga tillva ro naturligtv inre 
blivit vid det gamla. Det har ändrats mycket fast många våra 
dagar kanske tror, att allt det som är blev till för 125 år edan. 

Major Lilliehöök utarbetade ett förs1ag enligt vilket hela segel
leden skulle utökas till samma dimensioner som Trollhätte .anaL 
Förslaget beräknades kosta 512.306 kr, varav 70.159 kr k, m på 
Säffle sluss och resten på uppmuddring av farleden. Det urs1 ·ung
liga förslaget ansågs dock dra för mycket pengar, va rför m 1 be
slöt låta utföra arbetena efter ett reviderat förslag som be ikna
des kosta 79.000 k ronor. 

En ombyggnad med statsbidrag om tillsammans 49.600 kr ver~
ställdes 1866-1873, då Säffleslussen fick något större m < t t an 

1 Från Vä nern till Västerhavet , Göteborg 1947. 
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Bild av vinjett till aktiebrev i Seffle Kanal och Slusswerk av år 1859. 

Säffle kanal och Byälven sedda från utloppet. 

Göta kanals slussar. Den fick en längd av 35,5 meter, medan slus
sarna i Göta kanal har en längd av 32,0 m. Vattendjupet å sluss
tröskeln blev i Säffle 3,20 m mot i Göta kanal 2,97 m . I Säffle 
kanal kunde därefter framföras fartyg m ed 300 tons lastdryghet. 

Kana1en fick efterhand allt större betydelse, men i början av 
1900-talet började det bli tydligt, att kanalen hade allt för små be
stämmande dimensioner. Efter Trollhättekanalens ombyggnad 1916 
kunde Vänern trafikeras av fartyg, som var alltför stora för Säff
le kanal. De större fartygen kunde visserligen billigare än föru t 
frakta varorna upp till Byälvens mynning, men omlastning till 
Säffle kanals mindre fartyg medförde stora kostnader och v issa 
risker. 

Åren 1900-191 O verkställdes åtskilliga förbättringar av farle
den, bl a anlades en damm vid Säffle för reglering av vattenstån
det ovan slussen. Vintern 1909 fördjupades leden ovanför slussen. 
Slussbron i Säffle, som ursprungligen var rullbro, d v s den drogs 
upp på land då fartyg passerade, blev senare utbytt mot svängbro. 
Denna ersat tes 1928 av en elektriskt driven klaffbro. 

Den eLdrivna bron från 1928 ersattes i sin tur med ny klaffbro 
som drivs hydrauliskt och togs i bruk 1961. 

I mitten av 1930-talet passerades slussen av 2 000 a 2 500 farty g. 
I slutet ::tv 1930-talet planerades en utvidgning av kanalsyste

lllet. Utrednin gen som överlämnades 1940 kom fram med tre oli-
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Farleden vid Värmlands Nysäter mellan Gillbergasjön och Harefj ori' •rz. 

Foto: Erik Liljeroth i bildverket Värmland, Allhems förlag, 1951 

ka alternativ, av vilka det största förordades av såväl vatte falls
styrelsen som kanalbolaget och Billeruds AB. D etta alternat i giC1' 

vidare till myndigheterna. En ombyggnad efter detta för s! g in
nebar att fartyg om 53 m längd, 9 m bredd och 3,3 m dju pg 1 e n~c 
skulle kunna passera kanalen. Lastförmågan skulle därmed ök;1 fran 
nuvarande maximalt 300 lastton till 700 lastton. Kostnaderna ör e~; 
ombyggnad hade på grundval av 1938 års prisläge beräkM rs nl 
1,8 milj kr och förslagsvis hade statens bidrag till kostM lern:t 
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beräknats till l ,2 mil j kr under det a t t resterande 0,6 mil j kr sk u l· 
le ]l:omma på intressenterna. 75 proc av trafiken berörde även 

1'ro!lhä tte kanal. 
Genom beslut år 1945 uppdrog chefen för kommunikationsde-

artementet åt förre generaldirektören G. Malm att verkstä lla ut
pedning och med vederbörande föra förhandlingar beträffande dels 
~rnbyggnad och förbättring av Säffle kanal, dels kanalens fram 
tida drift och förvaltn!ng. Enligt förelagd utredning föreslogs en 
utbyggnad åren 1949- 52 till 3,6 m minsta farledsdjup för en be
räknad kostnad av 2 91 O 000 kronor. 

Enligt propositionen nr 210 av den 9 april 1948 föres logs bl a 
att kanalombyggnaden å sträckan Vänern- Säffle, eventuellt även 
å den å:erstående sträckan, skulle utföras ti ll 3,9 m vattendjup till 
beräknad kostnad av 3 41 O 000 kronor samt att beträffande den 
framtida förval tningen, Säffle kanal borde sammanslås med Tro~l
hätte kanal och liksom denna ställas under vattenfallssty relsens fö r
valtning, varigenom icke oväsentliga driftskostnadsbesparingar syn
tes möjliga at t uppnå. 

Totala kostnaderna för kanalanläggningarna hade till 1950-ta
let uppgått till ca 760 000 kr, varav 187 200 kr i statsanslag. 

1951-52 breddades kanalen närmast nedanför slussen och b ot 
ten sänktes från 40,3 till 39,8 m ö h endast en sträcka av ca 90 m 
vid Säffle, så att man söder om slussen skulle kunna släppa fram 
fartyg på 700 ton mot tidigare högst 300 ton. Fartygen kan dock 
knappast vara längre än ca 40- 45 m och då sjunker lastförmågan 
en hel del under 700 ton. Sammanlagt sprängdes 700 m3 berg bort 
och 1 200 m3 betong gick åt till den 88 m långa gjutna ledarmen, 
som skulle hålla den strida Byälven i schack i stället för de hund
raåriga och skröpliga stenkistorna. Först fick man bygga en 134 
m lång fångdamm. Det var 42 man med förhandsmän och arbets
ledare f rån Norrland som arbetade vid kanalen i vattenfallsstyrel
sens regi. Kanalen byggdes om från mynningen i Byälven till slus
sen i Säffle så att djupet skulle bli minst 3,36 m. 

Sedan apri l 1952 ingår Säff!e kanal i Trollhätte kanalverks för ·· 
Valtning. 

b Dämningsmöj ligheterna förbättrad es ytterligare när den fasta 
ron över strömmen byggts om. Under den nya bron är monterade 

tre luckor, som vardera är ca 1 O m långa. Luckorna, som manöv
reras elektriskt togs i bruk under sommaren 1958. Dessförinnan 
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Säffle sluss. Foto: S. T. Rollof 1962. 

dämdes med stockar och plank, vilket var svårt att utför i den 
hårda strömmen. 

En ombyggnad av Säffle kanal beräknas kosta omkring u mil· 
joner kronor, förklarade vattenfallsstyrelsen, som i skrivel · 1959 
till regeringen förklarat sig beredd att åtaga sig detta arbet under 
de närmaste åren. 

Starka önskemål om en modernisering av kana1en f .. eligger 
bland annat från Arvika stad. Styrelsen påpekade också at lämp
ligt tonnage för kanalen i nuvarande skick alltmer försvin ~r och 
de förluster s-om driften redan nu medför skulle öka y w . ligarc, 
om ombyggnaden inte kommer till stånd. 

Fartygsstorleken kan med 3,6 m farledsdjup och mots a rand1~ 
dimensioner uppgå till 530 a 680 ton (alt l) kostnadsberäl, 1J t .:l:· 
6,85 milj) och vid 3,9 m till 630 a 830 ton (alt 2, kostnad bera~
nat till 7,3 milj), vilket i båda fallen motsvarar farty g ~ w äna

bara i Nordsjöfart. 
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Säffle . Kana/parti. 

Ombyggnaden skulle enligt gjorda undersökningar medföra en 
trafikökning per år med 110 000 ton till 265 000 ton och sedan ökJ. 
med 25 procent under en 35-årsperiod. Trafikinkomsten med bi
behållen taxa beräknades de närmaste åren till 250.000 kr. Om om
byggnaden genomfördes snarast efter det förslaget inlämnats skulle 
anslag på 1,5 milj kr behövas för 1960-1961, 2,2 milj för 1961--
1962 samt återstoden under 1962-63. 

Det definitiva beslutet om ombyggnad av Säffle kanal får inte 
f?rdröjas, framhöll vattenfallsstyrelsen i oktober 1961 för rege
nngen. För olika ombyggnadsåtgärder har redan lagts ned ca 1,15 
rnilj kr, och ytterl igare investeringar blir aktuella inom en nära 
framtid, om inte farleden inom överskådlig tid skall läggas ned . 

~essa medel ger inte och kan inte väntas ge någon avkastning, 
lnnan farleden gjorts tillgänglig för större fartyg. 

Vattenfallsstyrelsens förslag har tillställts Sjöfartsstyrelsen på 
~~miss. Det av Vattenfall förutsatta utförandet har ansetts kunna 
!trädas av Sjöfartsstyrelsen med undantag för några enstaka punk

~e:, där uträtning eller vidgning av farleden senare kan komma i 
raga. 
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Säffle kanal. Foto: Erik Liljeroth i bildverket Värmland, Allhems fö r! g 195 6. 

Vattenfall är beredd att vid detaljutformningen av f< rslagct 
söka genomföra vissa förbättringar, som är möjliga utan a ·sevär· 
da kostnadsstegringar. Däremot anses inte mera långtgåen e för· 
bättringar, som drar stora kostnader, försvarliga i varje 1ll !!l" 

nan man har praktiska erfarenheter av navigeringssvårigl eterna· 
Framtida förbättringar bedöms inte i nämnvärd grad f ·svåras 
eller fördyras genom nu föreslagna åtgärder. 

De kostnadsökningar, som kan uppkomma med an1ednint av _d ~ 
diskuterade åtgärderna, bedöms av Vattenfall inte böra Ö':~ rstlg'· 
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50 000 kr. Styrelsen anser inte heller, att den förutsatta standar 
~ 

11 
för farleden innebär sådana svårigheter för trafiken, att man 

e denna anledning inte skulle få den beräknade nyttan av om
aV 

byggnfaden. l h f" l . .. . k l 'd 'A·l Sjö artsstyre sen ar ores aglt en utratnmg av ana en v1 n v-
ängen, Hökesu:~mmen och N rsä

0
terbron. .. . . . 

Vidare har SJOfartsstyrelsen 1fragasatt en okmng av d!menswner -
a för slussen i Säffle så att de kan medge genomfart av 70 m 
~nga och 11 m breda fartyg. Vattenfall ställer sig tveksam till å t · 
crärden, då de stora svårigheterna och kostnaderna för en motsva
;ande utvidgning av farleden i övrigt gör en sådan föga sannolik. 

Uppgifter rörande Säffle kanal åren 1949-1961 

Häri • o 

Antal Antal Transporte- Jngar Kanal-timmerflotta r 
År fartygs- netto rad gods- avgifter 

resor reg.ton mängd ton antal kbf fast kr 
mått 

1949 3I42 I359I6 221430 I485 I39II5 88488 
I950 3087 rs69o9 206787 68r 68o65 977°7 
I9P 2I73 II I6o2 I80441 949 94687 89981 
I952 2077 95406 15 69or II78 II7796 84484 
I953 2620 I28I87 179368 III7 I II730 1I6406 
I954 2903 II97 27 r5 89o2 968 96& 56 II1776 
I955 2760 9}091 154413 897 89669 IIo6r5 
I956 2737 96770 172244 I 128 I 128 I6 127677 
I957 3 55 4 120145 I45629 836 83555 123532 
I958 2809 I02II6 14I385 98I 98I47 I0995I 
1959 315 3 I04I68 154809 1203 120}46 II4578 
1960 2778 10308I 154548 I074 107509 12 5359 
I96I 35 }2 IIJ654 I6ozo8 ro86 I08722 IJ86J4 

Anm. 

Fr o m r/r 1955 
tidigare reg.total. 

övergått till den internationella mätningsregeln = 77 °/o a v 

, Säffle kanal är nu enligt "Svensk Lots" trafikabel för 3,0 m djup
~aende fartyg. ~v sege1ledens omkring 80 km utgörs 34 km av 
anal eller kanaliserade älvsträckor. 

l ~vensk Lots behandlar "Byälvens segelled och Säffle kanal" re
atlvt utförligt och betonar speciellt vikten av påpasslig styrning 

Och manövrering med hänsyn till ström i den smala och krokiga 
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Vänerskuta i farleden mellan Gillbergasjön och Björne/lagan - nära h,' rgJrden 

Odenstad. Foto: Erik Liljeroth i bildverket Värmland, Allhems förla~; 1956. 

rännan, särskilt vid Badens kanal, där rännan endast är 15 '1 bred 
och Rollserudskanalen, där spring vanligen erfordras för dJ · t la;
tade nordgående fartyg. 

Kanalen genom Hökeströmmen är trång och tidvis svår t t tra
fikera för djupt lastade fartyg. Fartyg med svag maskin m å e var
pa sig fram på nordgående. 

Farleden får nu trafikeras av fartyg med högst 32 m länt :l , 7,12 
m bredd och 3 m djupgående eller timmerflotte (mosa) a högst 
28 m längd, 6 m bredd och 2 m djupgående. Ett farty g · 1ed en 
längd av 33,92 m har dock passerat slussen. . 

Farleden korsas strax ovan slussen av en landsvägsbro s'' nt vid 
Rollserud av Bergslagsbanan. Vidare finns landsvägsbroar ö er ka
nalen vid Nysäter, vid södra ändan av Gillbergasjön och v J ska· 
sås, norr om Björnöfjorden. Samtliga broar är rörliga. De sut?,111 

korsas kanalen av en färjeled vid Högsäter söder om Björ 1öfJar· 
den. 
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stussarna i Lenungsälven. 
I "Glava Socken", utgiven av Glava Hembygdsförening 1936 

k 11 man läsa: 
a" Inom Glava socken hava dessa kvartsgångar visat sig vara kop-
rförande, och gåvo på sin tid upphovet till Ruds Koppargruvor 

?:0111 hemmanet Ovra Rud. Tvenne fyndigheter fanns där, nämli-
11 

1 
Glava Västra och Glava gamla gruva. När dessa först belades 

ge~d arbete är obekant. De tidigaste uppgifter man har härröra från 
n~uret av 1700-talet och början av 1800-talet då brytningen var i 
full gång. Den utvunna malmen forslades till stora Gla för .att sed~n 
båtledes fraktas till Lenungshammar". Lenungshammar hgger v1d 
nordvästra stranden av sjön Stora Gla. 

I Carl Erco "F rån Svarta till Vita Kol", del I (Arvika 194 3) be
skrivs de för längesedan nedlagda järnbruken Gladåker och Le
nungshamm ar. 

"Första gången jag besökte platsen, där det gamla järnbruket vid 
Lenungshammar legat, var 1904. Jag hade besökt Ärjängs marknad 
och hade cyklat över skogen och beräknade att hinna till Kässeln, 
därifrån en liten ångbåt brukade gå till Glava glasbruk vid 8-tiden 
på morgonen. Man kunde sedan på brukets järnväg komma ned till 
Bergsviken för att hinna med ordinarie båten till Arvika kl. 11 f. m. 
Hela resan kostade den tiden 55 öre, vilket måste anses billigt för 
3 mils färd". 

"Tackjärnet togs samma väg som för Gladåkersbruket, och de 
båda bruken hade gemensam järnfrakt på slutet, men Lenungsham
mar kunde ta sitt ända upp till bruket genom älven, i vilken det 
byggts tvenne slussar". 

Vid sekelskiftet gick den s. k. "Finnbåten" till Glava Finnskog 
över Stora Gla från Glava Glasbruk med arvikaresenärer. 

Lenungshammars bruk, som hade en spiksmedja, var beläget vid 
den lilla och korta älv, Lenungsälven, som förbinder de båda intill 
Varandra liggande sjöarna Ovre Gla och Stora Gla. Alven med sina 
t~enne forsar, som nu är torrlagda genom kraftverksbygge, har en 
langd på något över en km. 

För att slippa ytterligare en omlastning byggdes två slussar för 
~e sista 175-200 meterna fram till bruket, där älven inte var segel
:r. Hela höjdskillnaden var 1,5 till 2,5 meter, beroende på vatten

standet i Stora Gla, som kunde variera 1,5 meter. Slusströsklarna 
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av trä synas fortfarande vid lågvatten. Slussarna var byggda leda
11

_ 

för forsarna, och det fanns alltså icke någon kanal för bi falle
11 

Några slussar till Ovre Gla har däremot aldrig funnits. I-I"" dskil): 
naden är nämligen inte mindre än 23-25 meter. 

Där älven från Ovre Gla mynnar ut i Stora Gla låg under bruks. 
tiden ett faktori, Kässeln, som fått sitt namn efter den intill gande 
kronoskogen. Dit gick sjötransporterna, men för Lenungsh nn1ar. 
brukets del alltså ytterligare ett kort stycke in i älven. 

Trafikleden Glafsfjorden-Eda. 

Sedan urminnes tider ända fram till våra dagar följ de rafik
och farlederna de större vattenvägarna, till vilka bebyggel~ n var 
anknuten. Rasmus Ludvigson beskrev 1560 en väg som m a1 kom
mer med "Stora Skepp" till Norge från Vänern in i Glafs orden 
(44,8 m över havet) och över ett ed till Ränken (87,8 m ö er ha
vet) upp till Köla prästgård i Jösse härad. 

Over Ränkesed till Sulvik fanns förbindelse fram till f jl darna 
ner mot Vänern, "detta lilla hav" för att tala med H arr Mar
rensson i "Kana1erna och Atlanten" i hans bok Kap Farvä 

Det finns i lantmäterikontoret i Karlstad en karta över " atten
draget mellan Eda skans, Jösse h:d och Vänern" som upp ·ättats 
enligt landshövdingens order den 10 november 1717 och SO t'l upp· 
tar en sege:led mellan Eda skans och Vänern med förefin tl1 1 hin
der av broar, grund och dylikt. Eda skans, som var en viktig 
gränsfästning mellan Norge och Sverige, låg i det smab asset 
mellan sjöarna Hugn (87,8 m över havet) och Bysjön (som r käll
sjö till Byälven) 13 km från norska gränsen på vägen me~b · Karl· 
stad och Kongsvinger. Skansen uppfördes år 1657 och n i lades 
1905 efter un~onsupplösningen. 

Styffe skriver: "Byelfven öppnar en segelled af 8 mete r längd 
hvilken med lätthet skulle kunna utsträckas ännu längre ·1emot 

N or ska gränsen". . k 
Inne i H ugn delade sig trafikleden från Ränken. En h l g1c d 

norrut in i Vrångsälven upp mot Charlottenberg, medan en le 

gick åt väster in o i K_~la_~lvens ~dopp till ~dolfsfors ~ruk. -~ ·t so~; 
skulle fraktas pa K~laalve~s ?vre lopp ttll och fr_ar: Sko1 1er~uk 
bruk kördes med hastar forb1 Adolfsforsfallet. Skdlmgsfo1 bi 
hade också egen båt i sjöarna. 
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En tredje led från Ränken gick till östra si dan av Hugn till bryo--
an och magasinet vid Ragnerud, ett gårdsnamn, som stavats hög~t 

~lika. Från Ragneruds brygga gick körväg upp mot Eda skans och 
Charlottenberg. Till Ragneruds brygga fraktades åren 1808-1809 
krigsmateriel, bl a haubitser och mörsare, till Eda skans. 

Sundet mellan Ränken och Hugn heter Noresundet. Det har 
överbyggts av ett brospann. År 1915 var minsta djupet i sundet 
z,S m. Det har dock varierat, ty det berättas om ett vadställe 
där. Sundet har senare muddrats för pråmtrafik. Att djupet i sun
det varierar beror på att den milslånga Ränken endast har 
obetydliga bäckar som tillflöde, medan däremot Hugn har de 
relativt stora älvarna Vrångsälven och Kölaälven. Följden är, att 
vid stora vattenflöden matas va tten från Hugn in i Ränken ge
nom Noresundet, varigenom detta grundas upp. Ränken anses som 
djupsjö, medan den mindre sjön Hugn, som ligger i samma för
kastningsspricka är uppgrundad av ovanstående skäl. 

Sedan Norge förenats med Sverige ökades trafiken längs sjöarna. 
Vid ståndsriksdagen år 1815 var farleden föremål för behandling 
och man planerade bl a muddring i Noresundet och en kanal ge
nom Ränkesedet. Därav blev dock intet. 

Wilhelm Törnblom framhåller i "Berättelsen om Charlottenbero-s 
Bruk" (1935): 

0 

"Järnbruken i västra Värmland med sina besvärliga frakter av 
såväl råvaran som av de färdiga produkterna var mera känslio-a 
för den knappa och hårda tiden än de lyckligare belägna öst~a 
bruken. Tackjärnet forslades sommartiden till bruken från Bergs
lagen över Vänern och Glafsfjorden, för Eda- och Kälabruken vi
d_~re öv~r Ränken-Hugn med hästkörningar mellan sjöarna och 
for de s1sta sträckorna fram till bruken. Säffle kanal fanns mte 
ännu". 

I en bok av Ragnar Ljung och Bengt Redeli "I Värmland" finns 
en skildring från en resa, som C. A. Nicander företog år 1824. 
Ban berättar: "Vi gingo i båt till Adolfsfors bruk, som ligger i 
~n skön nejd och bebos av älskvärda människor". "Vi gingo i båt" 
Innebar i detta fall rodd. 

Carl Erco skriver i sin bok "Från Svarta till Vita kol" del l 
(!943): "Brukets (Adolfsfors) avlägsna läge orsakade dock a~t frak

~:rna o blev ~ätt b~~ungande. Produkt_~ rna fr~ktades på fl_atbottna
pramar over s;oarna Hugn och Ranken t11l ett fakton vid Sul-

40 
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vik. Före 1854 måste transporten mellan Ränken och Glafsfjo rden 
verkställas med hästskjuts, men detta år blev en 1848 på l .. r j ad 
järnväg färdig". Byggandet av denna järnväg har skildrats av Ivan 
A. Bodstedt i hans utmärkta "Historik över Sveriges små')anor 
1802- 1865", Stockholm 1945. 

Beträffande inrikestransporten från Skällarbybruket, så h 1r en 
äldre ortsbo meddelat, att man där måste passa på att anv~nd, hög. 
vattenstånd för utforsling till djupvatten och stapla vtrku vid 
Skällarbyvikens båda sidor för att därifrån under sommaren kunna 
frakta vidare på sjön med "plankbåten". Denna båt kunde också 
med halv last härnta plank vid bruket under högvattenstid. T idvis 
hade en flatbottnad färja använts mellan bruket och viken. 

Om virke måste fraktas ut direkt från bruket sommartid, sit kör
des det till djup lastplats vid Hallebol, eller direkt till Sulviks bryg
ga vid Glafsfjorden. 

Adolfsfors bruk ilade en liten ångbåt på 1870-talet och senare 
en likadan. Därefter följde bogserbåtar (som avlöste varandr ) och 
som drevs med oljemotor. Båtarna gick endast i fraktfart . Jlassa
P-"erare kunde dock få medfölja. Från H allebol till kyrkan t ex 
~ar prise t för den en mil långa sjöfärden år 187 4 kr 1.50. 

En a v båtarna, som ägdes av ett sågverk, hade namnet V ästanvik. 
Dess ångmaskin var på endast tre hästkrafter. 

I Aftonbladet av den 15 oktober 1942 kan man läsa at t enligt 
Hamars Arbeiderblad före låg planer på en kanalförbindelse slo
f järden-Stockholm i samband med kanalisering av Gl m1ma. 
Förslagsställaren Tollef Kilde tänkte sig tydligen att farleden ;kulle 
gå över Kongsvinger och Arvika. 

Han hade tänkt sig kanalprojektet på följande sätt. Glo n men 
skulle ledas genom en kanal vid J u tu lhogget ned i den norska Sror
sjön, varvid dock erfordrades en 700 meter lång tunnel. Genom 
en stor bassäng i Storsjön kunde strömmen i Glammens nedre 
lopp regleras. I förs ta hand skall man nu, ansåg Kil~e, bygga ka~ 
nalen Oslofjorden-Oyeren och på denna sträcka skulle uet bl, 

l l f .. l N'' d · l yauet en stor tunne oc 1 yra sron·e s ussar. ar enna etapp 1 ) oo 
var aenomförd kunde man få förbindelse Oslo-Kongsvinger-b 

Arvika-Stockholm. . d 
I Värmland förr och nu 1939-40 (Meddelande från Värmlan 

5 

Fornminnes- och. ~use.i.förening). sk_river Helge , ~je llin i . sil' u~r 
sats "Värmeland 1 s1tt amne och 1 sm uppodhng , som galle' d 
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1 
vid några gruvor i västra Värmland: "Någon drift synes dock 

rei ha kommit i gång förrän omkring 1890, då gruvorna ägdes av 
e)

1 
i Charlottenberg bosatt engelsman, Emil Pay, vilken i sin egen 

~~ubåt med särskilt inredd restauration färdades över sjön Mangen 
3ill och från gruvan, när han inte föredrog att åka landsvägen ... " 
penna uppgift är dock märklig ty år 1890 fanns stambanan för 
'ärntransporter och j;irntrafiken to rde knappast då ha skett ge
J om Hugn och Ränken. 
11 

1 höst utkommer en utförlig artikel av Anders T. Byberg, Väx
vik om "Sjöleden genom Köla" i "I Köla" del IV, som utges av 
](öla arkiv- och folkminneskommitte. 

Trafiken på V ärmeln. 

Fröding skrev i sin bekanta dikt "Vackert väder" i "Gitarr och 
dragharmonika" 

"Och som högtidsklädda långskepp summa Värmelns holmar 
fram" 

Det har även funn its verkliga fartyg på denna vackra sjö. 
"När Borgvik år 1845 sökte ökade smidesrättighete r, anförde 

några andra bruksägare, att Borgvik håller en större pråm som alla 
somrar seglar Värmelns stränder omkring och söker vad där av 
kol uppslukas kan" skriver Jalmar Furuskog i sin bok "De värm
ländska järnbruken" (1924) och Carl Erco skriver i "Från Svarta 
till Vita kol", del II (1948): 
. "Transporter till och från Brunsbergs bruk underlättades väsent

hgt av läget i närheten av sjön Värmeln. Tackjärnet fraktades om 
sommaren över Kristinehamn till Borgvik, där det kördes förbi fal
len, _och sedan på Värmeln, om vintern kördes det genom Nyed 
forbt Deje och Fryksta; sommarfrakterna voro endast hälften så 
dyrbara som vinterfrakterna. " 

Enligt en notis i Nya Wermlands Tidningen 15 augusti 1855 
var en j ärnv~gsan läggning under arbete mellan Värmeln och Vä
~~kn d~tta år. Det var kamm~-~her~e Sköldebrand, ~gare av Borg
J" s ?.ruk, som med denna prnvag skulle underlatta frakterna. 
;rnvagen stod i förbindelse med båtfart på Värmeln. (se även I van 
}odstedt "Historik över Sveriges småbanor 1802-1865") 

.., .. nnan järnvägen kom till ägde transporterna rum på en lands
ag Varom ett protokoll över syneförrättning utförd den 14 juli 
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1813 av "vägen över Edet mellan s jöarne Wermele:• och ~ ·nern 
förbi Borgviks Bruk. Såsom parter närvar Borgv1ks ~ruk i ga re 
och \'V ermelens tillgränsande och i detta vattendrag traf1 k er. nde.'' 

Den 7 augusti 1860 m eddelade Wermlands-Tidn~ngen att \ enne 

segelfartyg om 500 skeppunds dräktighet fanns ~dl sa~.u. D gick 
för tillfället på sjön Värmeln men kunde med nagon andru ~ a

11
_ 

vändas i t rafik p å Vänern. 
I mer än 52 år seglade A. G. Eriksson på bogserbåten B rgvik 

på Värmeln. Är 1896 började han sin anställning p å båt eP so
111 

redan då hade varit i bruk ett 20-tal år. Är 1901 blev h an skep
pare, en befattning han innehade ända till 1948. Borgvik är nu111e-

r a ombyggd och går fo rtfa~ande .. påo Vär~eln. . o .. 
1 Är 1898 bildades ett bolag for angbatstraftk pa Varmcln Bo

laget ägde en ångbåt, som var byggd i Edane av Tobias L rsson, 
Eransbol och som fick sjöns namn. 

"År 1897 byggeles V ärmeln, pop.ulärt ka!~a~ !ör "Troäsko , : o~h 
som gick mellan Edane och Borgvdc Det ar 1 ar ocksa tret 10 ar 

sedan sjöfarten för alltid upphörde på Värmeln", skrev Ny a \ferm
landstidningen den 11 april 1962. V ärmeln började sommaw 1899 

regelbundna turer mellan Strand i Värmsk~g och Edane. ~ör 1ånga 
platser var detta den enda reguljär a förbmclelsen . De forst åren 

gjordes tre turer i v eckan, sedan tv~ och slutl igen . e.nd ast c·1 tur; 

Den fö rste skepparen hette F. A. LilJegren som ud1gare g tt . pa 
saltare vatten. Sedan två bolag, som ägt båten efter varand L gJort 
konkurs, köpte kaptenen, Lars Johan Jonsson, båten 19 jul 1913. 
Han var en driftig man, som gjorde t~1tare båtturer. . 

Några år före Värmelns tillkomst gjordes försök m ed er• lnen 
ån gbåt, "som dock blev mera till löje än gagn", skriver Isal Stake 
i sin bok "Värmskogs socken" (19 16). 

I Svenska Turistföreningens r esehandbok XIX (1911) "värm
land och Dal" kan man läsa : 

t tnen "Regelbunden ångb~tstrafik äger rum p å de viktiga~te 
... " på Värmeln: frå n Edane ti ll Värmskog (en gång 1 v el ,an)"· 

1 Bolagsordni ng för Vermclns Ångbåts~kticbol ag, registre rad 23 jan I S •.'J att K 

sjön V~rmcln med å ngbåtar bcdrifva persontr~fik. Redare var faktor A r• 1 Jans· 

son . Edan e. . .. 
1 - bo k . b l . d f b t • :'\ SJOl Bolagsordn in g för Edane Ang atsa ·n e o .ag registrera 4 e r 1901 a ' . 

" o l o b ' 'f b ... . bo· cnngM Vermcln med angbatar och astpramar eun va samt om esorJa , 

och fraktfart. Senare ändrades namnet till We rm skogs Å ngbå tsbola g. 
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Bild av V ARM E LN i bö r jan av 1 900-ta lct. 

"Ångbåten Viirmeln (ti lläggsplats strax O om (Edane) statio
nen (enkel restauration) går regelbundna turer hvarje lördag k l 5 
f. m. från Högen (i Värmsko g) till Edane, där den inträffar kl 1/ 21 O 
f. m. och med avgång ti ll Värmskog kl 3 e. m. Tilläggsplatser: 
Taseboda, Svartviken, N. Gärdsjön, Långstad, Gantsbyn, Värm
skogssundet, Rolfsbol, Strand och Högen. (Från Brunsberg avgå 
Borgviksbolagets lastångare ett par gånger i veckan till Borgvik . 
Oregelbundna afgångstider. Passagerare få medfölja). 

Därefter följer en detaljerad beskrivn ing över färdleden.l 

"Träskon" gjorde Edane ti ll ett dåtida centrum för socknarna 
Utefter Värmeln. På sina reguljära turer från Str ;J.nd i Värmskog till 

Edane tre dagar i veckan hade den hundrata ls passagerare, som 
antingen handlade i Edane eller passade tågen där för resan in till 
Arvika. Och handlare ända upp från Gräsmark utnyttjade båten 
fö r att f å sina varor från Göteborg via Borgvik. 

För att hjälpa upp rörelsen gjordes också lustturer på sjön mest 
Varje söndag. Då ål-te folk mellan de olika bryggorna för att roa 
sig. Och roade sig gjorde de m en ibland också så att de var stup

~tällde till med slagsmål och det var inte all tid så ro ligt 

ani·iirrneln utgick aldrig. fr?lll Högen utan a lltid f rh Su·~nd . Högens bryggan 
0 °Ptes dock 1bland. Varmein hade en langel av 21 m, srors ta bredd av 9,5 m 
ac~ !2 hkr maskin. Den var bes ikti gad för r2o personer men kunde ibland ha 
n a upp till 300 passagerare. 
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för båtpersonalen. Marknaden i Arvika i oktober var nåt:,ot f· 
sig. Då var det trångt på V ärmeln och på kvällen när båten oj 

0k 
från Edan e till bryggorna utefter s j ön till Värmskog fons~tc 

"l " . d. d . d te man att eva marten som man gjort tt tgare un er agen . 
Arvika. 

1 

V ärmeln gjorde sin sista resa sensommaren 193_2.1 D~n 25 sep. 
ternber avfördes båten ur Kommerskollegiums regtster sasom upp. 
huggen. 

Trafiken på Frykensjöarna och föreslagen kanal från Frylen till 
Vänern. 

"Längre ut i världen vill sjön färdas" skriver Selma Lat-e rlöf i 
sin mästerliga skildring av det frykdalska landskapet. Nutid a fryks
dalingar vill fortsätta på denna tanke. 

Med anledning av ett ifrågasatt nedläggande av den år 1914 
byggda Fryksdalsbanans övre del, har frågan om en kanalise ring 
av Frykensjöarna för Nordsjöfart nyligen tagits upp till ut redning. 
Denna har överlämnats till Ingenjörsfirman Orrje & Co AB, som 

bl a bearbetar f rågan om kanaliseringens bärighet. 
En kanal mellan Fryken och Vänern är ett gammalt och na

turligt önskemål. 
Redan vid riksdagen 1756 fäste värmlandsrepresentanten Jacob 

Larsson i Lidetarp ständernas uppmärksamhet på fördelan1a med 
en kanalförbindelse mellan Frykensjöarna över sjön Hyn till Klar
älven och Vänern.2 

Jacob Larsson framhöll den stora olägenheten för befolknmgen i 
Fryksdals härad, som låg däri, att man vid nedforslingen a> skogs· 
produkter till Karlstad, vid södra ändan av Fryken var h:,nvisad 
att "föra både lastbåtar och varor över sund först till sjön Hyen 
och sedan till Stora älven Clara", i vars lugnvatten man därefter 
hade något över en mils båtfärd till Karlstad, samt sedan på åter
färden, då lasten vanligen bestod av spannmål och livsfö,nöden
heter, hade att dragas med samma tidsödande och kostsam n a färd
sätt. Icke minst för de stora bruksägarna, som hade att forsla sitt 
stångjärn angivna väg från sjön Fryken, var detta oms6 ndhg1. 
transportsätt kännbart . Dessa olägenheter, menade han, skulle ura;l 
alltför stor kostnad kunna undvikas genom inrättande av e!l ka11.

8
'' 

för vars utförande han ansåg, att naturen ej lagt alltför stora huJ· 
der i vägen. 
1 John Engvall: Ångbåtstrafiken på Värmeln 1899-1932 i bokverket " Värn'· 
lans län i ord och bild". En hundraårskrönika, Göteborg 1958. 
2 Svenska lantmäteriets his to ria 1628-1928, Stockholm 1928. 

579 

Ständerna fann dessa planer värda att uppmuntras och hemstäLl
de, då nyttan av företaget var "ögonskenlig, i anseende till de 
många fördel ar, som durchfarters inrättande medföra så till landt
hushållningens upphjälpande som handelns befordran", att lant
mäterikontoret måtte anbefallas "att ofördröjligen anställa under
sökning, huru och på vad sätt denna omförmälda durchfart ifrån 
sjön ~:yke~ i Fryksda.~s ~ärad i Värmland_ till Klarälven ~Uer ock 
till s;on Vanern bekvamhgast och med mmsta kostnad ma kunna 
inrättas på det ställe, som vid undersökningen bekvämligast fin
nes". Dåvarande överdirektören över lantmäteriet Jacob Faggot an
befalldes också av K Maj :t att låta verkställa ifrågavarande un
dersökningar. 

Det är dock tvivel om några undersökningar verkligen kom till 
stånd. Visserligen framhöll Faggot i sitt tal i vetenskapsakademien 
den 30 april 1760, att möjligheterna för farleds inrättande mellan 
Fryken och Karlstad "nu snart genom undersökningar och avväg
ningar kommer att utrönas", men det är troligt att inga mera in
gående undersökningar vid denna tid kom till stånd. 

Trafiken på Norsälven, som är Frykensjöarnas naturliga avlopp 
till Vänern omfattade master, plankor och bräder från hela Fryks
dalen.l Omkring år 1760 bekostade lagman Antonsson en särskild 
kanalanläggning vid älvmynningen. Han begärde sedan ersättning 
av statsmedel med 12 000 dir. smt. Då Karlstads stad yttrade sig 
om denna begäran uppgavs att årligen å älven nedfraktades 2 000 
tolfter sågtimmer och mellan 4 000 och 5 000 tolfter plankor. Dess
utom utfördes på denna väg det stångjärn som tillverkades vid 
Edsvalla bruk. 
. Först i slutet av århundradet togs frågan om kanal på allvar upp 
tgen. I kungligt brev av den 28 mars 1797 anbefalldes dåvarande 
överdirektören över lantmäteriet Eric af W ettersred t att undersöka 
"möjligheten, nyttan och båtnaden av tvenne föreslagna vatten
led~1i~ga r, den ena mellan Filipstad och lastageplatsen Sjöänd i 
Knstmehamns socken och den andra rr.ellan sjöarne Vänern och 
Fryken." 

. Under sommaren sistnämnda år företog af \\/ ettersred t förrätt
km~en i n~rva~_o av la_ntmä~erfsekr~~eraren Jan Eri~- _C?erss och me
amkus duektor Davtd W1den. Forst utreddes mo;hgheterna fo r -------[ Karlstads stads Historia del II s. 93 (1939) . 



580 

en kanalled från Fryken till Vänern genom Norsälven. Det befann 
därvid att "ej allenast älvens emellan berg sammanträngda t. tlop s 

utan även många i älven inrättade skattlagda mjölkvarnar, såga~ 
bruk och flera vattenverk skulle till ytterlighet försvåra inrätt 1nde; 
av en segelled denna väg." 

Något större förutsättning befanns då det förslag ha som 1Vså,, 
att från Fryken strax norr om Kils kyrka genom sjöarn a 1 --Io rr ~ 
Hyn och Acksjön åstadkomma kanalförbindelse med Klarälvc,, och 

Vänern . Undersökningarna gav emellertid vid handen, att den ka
nal, som måste grävas mellan Fryken och Norra Hyn, skulle bli 
ungefär 6.000 alnar lång samt löpa genom sådan terräng, at t gräv

ningskostnaderna måste bli bety dande. Endast för ett begränsat 
område skulle också en kanal med denna sträckning bli ti ll 1åg011 

verklig nytta. 

af Wetterstedt undersökte även ett framkommet förslag at.. fran 
Fryken leda "durchfarten" till sjön Visten och därifrån ~en om 
Dimleån ut i Smårissjön samt vidare genom en kanal till s .:S arna 
Norra och Södra H yn ut till Klarälven. Over trakten mellan sjöar
na Fryken och Visten hade direktören vid Trollhätte slu,s verk 
Schweder år 1792 upprättat en "cituationskarta" men dem ,1 var 

ej så fullständig, att den kunde tjäna såsom underlag vid ' nder
sökningarna. I anledning härav erhöll kommissionslantmäta reP Nih 
Bredberg order att kartlägga området mellan sistnämnda båda sjöar. 
Vid de å marken verkställda undersökningarna befanns svår ighe
terna, som skulle möta att med bibehållande av an lagda vatt< ·•1verk 
ordna segelled i Dimleån så stora, att ifrågavarande försl ag -:j an
sågs böra föreslås till utförande. 

Ett annat förslag, som blev föremål för undersökning, V« r det, 
som avsåg att från Fryken leda kanalen till sjön Visten och hän
från till sjöarna Skivkärn och Stora Kärn samt ifrån demu s~st

nämnda sjö till Klarälven. Mellan Skivkärn och Stora Kärn ·1n sa~.5 

en sluss vara erforderlig och likaledes en mellan sistnämn la SJ0 

och Klarälven. 
Då kartmaterial saknades över det område, varigenom k111alen 

lämpligen borde dragas, och man med hänsyn härtill ej ansåg si,; kun
na fastsl å vare sig kanalledens sträckning eller slussarnas annl och 
läae beordrades förenämnde komissionslantmätare Bredbe ·g att 

b ' -

"markens höjd emot sjön Visten och Klarälven noga avväga s a~ll' 
karta däröver upprätta". De hinder, som förelåg för segelkds 1n-
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:·trande i Klarälven ned till Vänern, fann man huvudsakligen bes tå 
~ade höga fallen vid Dejefors och Forshaga. Genom inrättande av 

\,.å kombinerade slussar skulle man sannolikt kunna övervinna fal
;en vid Dejefors, under det att endast en sluss skulle erfordras vid 

Forshaga. 
- Sedan Bredberg inkommit med begärda kartor och profiler och 

därefter nya undersökningar och utredningar för kanalens inrät
tande blivit verkställda samt fö renämnde Wielen uppgjort ritningen 
över erforderliga slussar ävensom kostnadsförslag över kana lledens 

inrättande ingav af Wetterstedt den 20 november 1799 till K Maj:t 
en utförlig redogörelse över resultatet av de verkstä llda undersök
ningarna. 

Av de undersök ta sträckningarna ansåg han leden Fryken--Vis

ren-Skivkärn-Stora Kärn-Klarälven ha många företräden fram
för övriga framkomna förslag. Detta förslag ansåg han "förena 
a-llt med denna durchfart åsyftad förmån, att ej mindre de kring 

Fryken och Visten belägna bruk utan även de kring Klarälven 
belägna hava av durchfarten enahanda bekvämlighet" . Med denna 
sträckning av kanalleden erfordrades emellertid, att en sluss an
lades vid Frykens strand, en mellan Skivkärn och Stora Kärn och 
en emellan sistnämnda sjö och Klar~ilven. V id sådant förhållande 
fa nn af \V'etterstedt det förmånligare att in rätta en kanal direkt 
emellan Visten och Klarälven, då endast en sluss sku lle erfordras. 
Kanalen skulle i så fall grävas från Visten invid Hedegårdens 
soldattorp till Klarälven, där en sluss skulle inrä ttas. Den sträcka, 
som skulle genomgrävas mellan Visten och Klarälven, var endast 
2.000 alnar lång, och karta och profiler över detta föret ag hade 
upprättats. Inrättandet av en kanal i överensstämmelse med detta 
förslag tillstyrkte af W etterstedt på det liv ligaste . Han understry

ker betydelsen för hela landet av kanalens inrättande. Klarälven 
skulle på detta vis bli segelbar ända upp till Munkfors eller unge
färligen sju mil och alla utmed Fryken och Visten belägna bruk 
och sågverk erhålla bekväm förbindelse med Vänern samt, sedan 

kanalbyggnaderna vid Trollhättan blivit fullbordade, även med ut

landet. Efter att ha verkställt en längre utredning om transport

kostnader och företagets ekonomiska bärkraft, kommer han till den 

~lutsatsen, att denna fr~g~. är av den oart, "att var och en väl täJ~
t nde medborgare skulle onska att fa se skyndsammaste verkstal
lghet a v företaget". 
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af Wetterstedts stora förhoppningar i denna del kom ernelle. 
tid ej att gå i uppfyllelse. Visserligen lämnad~ K Maj:t sit t bifa\[ 
till företagets utförande på sätt denne föreslagit och översände d 
underdåniga betä_i:kande~ tillika med av Wide~1 upprättade . r· t ni 1;~~ 
ar och kostnadsforslag ttll Konungens Befallmngshavande 1 vär

111
_ 

lands län för att med "vederbörande överlägga om nödiga ,l ns tal. 
ter samt sättet till detta arbetets företagande till rikets befrän

1
. 

jande", men företaget kom dock aldrig till utförande. 
Greve von Platen framlade också en stor plan på en kanal me]. 

lan Fryken och Clara El f för "den enorma kostnaden" av 7 )6.1 88 
R dr. 

År 1847 diskuterades åter en kanal. Kaptenen vid Flottans Me
kaniska Corps C. Norström gjorde år 1849 en plan för "m udd
ring till fördjupning" i Fryken. Han kalkylerade med en kostnad 
av 8.220 Rdr B:ko "för en fördjupning till 5 fot under lägst1 vat
tenytan och sex uti åtskilliga trånga pass ut efter sjön v u ande 
uppgrundningar" jämte inköp av ett hästmudderverk av nnjoren 
Liljehööks konstruktion samt två avföringspråmar. Detta fö rslag 
insändes till K. Maj:t den 4 juli 18491. Denna plan gillaeLs den 
22 augusti 1850 och arbetet erhöll understöd av K. Maj :t med hälf
ten av de beräknade kostnaderna eller 4.110 Rdr B:ko såsPm an
slag utan återbetalningsskyldighet från Riksstatens 6:te Huvud- . 
titel av medel till främjande av handel och sjöfart. De sökande mås
te förbinda sig att fullborda arbetet före 1852 års slut enligt den 
fastställda planen, även om verkställigheten därav skulle erfordra 
större kostnad än den beräknade summan av 8.220 Rdr B::w . 

Denna plan var ett led i den kommunikationsväg, som öppnats 
genom ångbåtsfarten på Klarälven och den 8 km långa jär wägen 
mellan älven vid Lilled eller Lyckan, som det också kallades, och 
sjön Fryken som öppnades för trafik i september 1849. D en 30 ok
tober 1850 anmälde direktionen, att den saknade förmåga a. t upp
fylla vi llkoren, då F rykstads Jernvägsaktiebolag, som bild 1ts fö;· 
järnvägens an läggning och för anskaffandet av "bogserinp~åt J 

Clara E !f", ej vi lle ge tillräckliga bidrag. E j heller kunde p a en
skild väg medel påräknas, då företaget åsyftade allmänt ga:.;n. A; 
denna anledning anhöll direktionen, att hela kostnaden skulle urgJ 
av statsmedel. K. B. framhöll i sitt yttrande, att fördelen av Fry-

' K. Sjöfartsstyrelsens arkiv . 
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]<ens uppmud_dring ~~1vudsakligen ~kulle. tillfal~~ jän~vägen genon~ 
.. ]<ad och utv1dgad rorelse och att atslulltga delagare 1 Engs fakton 
~ade förklarat sig beredvilliga att såsom bidrag till muddringen till
skjuta 1.000 Rdr B:ko, varvid de dock uttryckt önskemålet, att 
det planerade mudderverket skulle få bibehållas på Fryken. 

Den nyvalda direktionen för järnvägen förklarade senare, att 
den åtog sig verkställigheten av planen och det framtida under
hållet av Fryksjöarnas för bolagets ångbåtsfart nödiga uppmudd
ring från och med den dag, då det för arbetet beräknade kostnac1s
beloppet blev tillgängligt. Den 9 maj 1851 meddelade K. Maj :t, att 
järnvägsbolaget erhållit ett lån på 3.000 Riksdaler ur Handels
och Sjöfartsfonden att innehas räntefritt i fem år och därefter amor
tering med en femtedel årligen jämte 4 procents ränta. K. Maj:t 
medgav även järnvägsbolaget att uppbära en låg taxa på de varor, 
som transporterades å de uppmuddrade farlederna intill dess me
del för inbetalningen hunnit samlas och att mudderverket skulle 
få kvarstanna på Fryken. 

Men när järnvägen fått tjänstgöra i några år kom förslaget upp 
igen och i slutet av året 1855 började ett nytt cirkulär att vandra 
mellan bruken i Fryksdalen och Alvdalen .1 Denna gång avsågs ka
nalen gå genom Norsälven. 

Initiativtagarna denna gång är bruksägare G. A. Wall på Rott
neros, Bernhard Pettersson på Stöpafors och J. G. Örtenholm på 
Björkefors. Det är på den sistnämnda bruksherrgården skrivelsen 
är daterad, nämligen 9 juli 1855 . Förslaget innehåller fyra punkter: 

l) att göra Norsälven segelbar genom slussar, så att fartyg som 
lastar på Fryken kunna gå direkt på Göteborg; 

2) att anlägga en järnväg från Fryken till Norsälven, där den
~a är segelbar, i händelse av naturhinder skulle slussar anläggas 
1 älven; 

3) att i händelse intet av dessa projekt kunna utföras, söka för
må Frykstads Bolag att utsträcka järnvägen till Kanikenäset och 
anskaffa en ändamålsenlig ångbåt på Fryken och slutligen 

4) föreslås i händelse projekten rörande slussanläggningen i 
Norsälven skulle finna gehör, att i och för undersökning bilda en 
bestyrelse, åt vilken uppdrogs att meddela projektet till förutnämn
da socknars prövning, vilka sedan de gillat förslaget, borde vid all--------'N . W. T. J4.II.I958. 
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män sockenstämma lämna bestyrelsen uppdrag att å samtlig? de, 
sa kommuners vägnar ingå t i 11 regeringen med en petition 1'1 a:;~ 
slag av allmänna medel för bestridande av undersökningsk"st n ~\
derna. Och slutligen kallas samtliga bruksägare till ett samm, n trä
de på Permässamarknaden i K arlstad. 

Detta sista cirkulär är ett mycket intressant aktstycke, när lige11 
en översikt av förhållandena i Fryksdalen och Alvdalen vad liv1_ 

betingelserna, kommunikationerna etc . beträffar. 
Nya \V ermlands Tidningen för 18 juli 1855 har denna not s: 
"Vid ett sammanträde i går med bruksägare i Fryksdalc· ha ;· 

blivit ifrågasa tt att hr. majoren och riddaren D. Liljehöök -;k uii~ 
anställa undersöknin g om slussanläggning förbi vattenfallen i \fors
älven så att seglation mellan sjöarna Fryken och Vänern må kun
na äga rum ." 

Med anledning av majo r Liljehööks försla g t ill en "kan l ilcci
ning" mellan F ryken och Vänern till en kostnad av 1.275.000 RrL, 
varav hälften påräknades som statsbidrag, uppgjordes en "c k ul" 
av G. A. Wall och Bertil Pettersson i Rottneros. 

"Tableau öfver 1855 års Transportkostnader emellan SJ<ia rn c 
Fryken och \Vfenern" av den 28 maj 1856. 

Från Frykstads faktori till Karlstad. 

Plankor 11.5 8 s Tolft 18.146.01 
Bräder 303 

" 
527.18 

Stångjärn 13.673 skeppund 5.473. 
Spik 1.523 Kistor 444.10 
Spannmål 6361/ 2 Tunna 298.40 24.o80.27 
och från Karlstad 
Tackjärn 13.5 64 skeppund 7.235 
Spannmål 1.642 Tunnor 848.18 
Lastvaror 5.016 

" 
3.553.06 11.( 36.24 

Diverse gods båda vägarna 8.592. 
Passageraravgifter 5.232.16 
Faktoriavgifter v id Frykstad 535 14-- 65 ---Summa 50 .l-19 1.28 

Ränta och underhåll samt förvaltning av kanalverket be• 1knW 
des till 45.000 riksdaler per år. Härav fråndrogs frakt och oassa-

erara v gifter på 
g . k nade m omster, 
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F ryk en men å andra sidan tillkom an dra beräk
så att den verkliga kostnaden utgjorde 63 .175 

riksdaler . 
Det framhölls även att "trävarutrafiken från Fryken med tiden 

minskas, men med visshet kan dock förväntas att här, liksom an-
norstädes, vid lättade communicationsanstalter många nya föremål 
för in dustri som fullt uppväga denna minskning" ... 

"Att en sammanhängande Båtled sku lle framkalla ökad transport 
av tackjern, är så mycket mera antagligt som det blefve den natu r-

lioaste vägen från Christenehamn, då deremot kostnader för land-
ö . 

transporter hwaqe år stegras. - Innan Frykstads jernväg kom ti ll 
stånd, togs sjöledes högst obetydligt tackjern, men sedan denna 
befintliga lättnaden i transporten har många dubblat detta qvan
wm." 

Frykdalens många järnbruk, såsom Annefors, Antonström, Löf
staholm, Thorsby, Högfors, Gustafsdal, Vägsjöfors, behövde en 
snabb och billig transportväg till Vänern. 

Bland de många fördelar som öppnandet av den föreslagna far
leden nämndes: 
"lmo. Undvikas de förluster, som uppkomma genom tid sutdrägt 
vid t ransporten, Waronus vanvårdande, t o m spoliering till följd 
af de många omlastningar och handhafvande af flerfalldiga perso
ner. Denna olägenhet träffar allt emballeradt gods, men kännbarast 
trädvarorna, hvilkas härigenom orsakade försämring, svårligen il
ter sig beräknas, men dock uppgår till minst fulla beloppet af 
frakten. 
2do. Den för hvarje år mer och mer upgrundade C larelfven, 
Carlstads Kana ls nästan completta oduglighet, för sitt afsedela än
d~mål , samt bristen på utrymme i kanalen och å upplagsplatserna 
Vid Kanikenäset, äro äfven stora hinder v id trafiken, hvilka gc
n?m den föreslagna farledens öppnan de undanrö jdes. 
3Je. En blick på chartan v isar hvilken betydlig del af Länet, som 
skulle draga fördel deraf nemligen icke alenast hele öfre och nedre 
~ryksdalen utan äfven betydliga sträckor af Grums, Jösse, Kihls och 
Ofr~ Elfdahls härader, hvilka orters uppblomstring så väl i mar
cantdt som industriellt afseende blefve en nödvändig följd af ka
~alanläggningen för att endast nämna skeppsbyggeri torde få 
""'k~ndsoner kunna täfla med denna, i tillgång på materialier och 
s lcklige Timmermän. 
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4. En annan ytterst viktig fö ljd af kanalanläggningen blefve ett · 
hög grad ökat wärde hos jord och skogsegendomar. För de hä,~ 
belägna många Stångjernsbruken är den så mycket mer af behofver 
som genom tackjernsexportens frigifning, snart torde komma i n öd~ 
vändighet, att sjelve tillverka tackjern, hvilket dock endast kan 
komma ifråga om lägenhet finnes , att lätt transportera malm från 
Gruffälten i andra delar af riket. 
5. En omständighet mycket tryckande för denna ort äro de otro
ligt stora utvandringarna af tusentals de kraftigaste och skickli
gaste arbetare, som nu använda sina bästa krafter, att odla en främ 
mande jord, men då ålderdom och orkeslöshet inträda, fall a co11;_ 

munerna till last. Orsaken till dessa utvandringar är natu rligtvis 
den att arbetskraften här ej kan användas med samma fördel till 
lika högt pris, som i de trakter af landet hvilka äro lyckligare lor
tade i afseende på Communicationsanstalter. 

Blifver denna ort lika lyckligt lottad i detta afseende, och i följd 
deraf jordbruk och näringar uppblomstra, är sannolikt arbetaren 
hellre antager den förtjenst, som lemnas honom i hembygden, ~in 
söker den å aflägsen ort. 
6. Kan denna kanalled åvägabringas är äfven mycket antagligt, att 
den väganläggning, som är påtänkt emellan Kongsvinger och Riks 
gränsen och hvilken wäg innevånarna i detta Läns Norra del, re
dan arbetat på att möta, blifver kraftigt påskyndad och kom mer 
att föranleda en liflig transithandel Rikena emellan" skrev G. A. 
Wall och Bertil Pettersson vidare i sitt yttrande av elen 28 nuj 
1856. 

Fryksdahlens Bruks- och sågverksegare samt jordbrukare i . 'stra 
och Westra Emterviks, Sunne, Lekwattnets, Kils, Fryksände, m fl 
sockenmän i W ermlands Län, inkom med petitionslista om stats
bidrag för Canal-anläggning mellan sjöarna Fryken och \'x/cnern 
genom Norselfven dagtecknad den 20 december 1856. 

"Stormäktigste, Allernådigaste Konung!" 
" Till vår kunskap har kommit att Herrar Bruks- och s ågverks

egare inom Fryksdahlen beslutit anlägga en segelled emellan sjön 
Fryken och den segelbara delen af Norselfven, hvarigenom en oaf
bruten vattentransport emellan Fryken och Wenern skulle vmnas. 
Om det är obestridligt att denna transportled blef för tillverkarnc 
af träd- och jern-effekter gagnelig, så är det icke mindre oemotsäg
ligt att den skall medföra de mest vä lsignelserika följder icke alle-
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ast för hela denna ort d. ä. Fryksdahlen, utan äfven sträcka sina 
~erkningar uppåt Elfdahlen och Norrige. Eders Kongl. Maj :t har 
. Nåder och med en aldrig hvilande landsfaderlig omtanke i hög 
~ rad befrämjat alla kommunikationer inom Wermland; vi njuta 
~ed den lifligaste tacksamhet frugterna deraf, och efterkommande 
1 
kola välsigna minnet af den store Konung som befrämjat det säk

:.aste medlet till sitt Lands industriella utveckling. Denna tid är dock 
ej lik den förflutna; allt går nu med ilande hast framåt, och hvad 
som för l O år sedan ansågs tillräckligt för näringames dåvarande 
ståndpunkt, är nu på långt när icke tillfyllestgörande och kanske 
ofta ändamålslöst. Så förhåller det sig ock med de för flere år 
sedan öppnade kommunikationerne emellan Fryken och Klarelfven 
samt denna senare och Wenern. Transporten på jernvägen emellan 
Fryken och Klarelfven kunde efter få år ej tillräckligen bestridas 
med hästkraft, och ett Lokomotiv måste derföre numera utföra den
samma. Men äfven med detta skyndsamma medel är denna kom
munikation förenad med mycken tidsutdrägt, hufvudsakligen för
orsakad af så väl de flere omlastningar varorna äro underkastade 
emellan Fryken och Wenern, som den högst besvärliga seglationen 
på Klarelfven, hvars grunda, af beständigt sig förändrande sandban
kar, uppfyl lda vatten blott svårligen, kan sägas vara segelbart. 
Hvad åter beträffar den kanal som vid Carlstad förenar KlareHen 
med W enern, är om dess otillräcklighet ej mer än ett omdöme. Man 
torde således, utan att våga allt för mycket, kunna säga att för
bindelsen emellan Fryken och Wenern är i denna stund i största 
behof af en genomgripande förändring, eller rättare den hufvud
sakligaste förbättring. Vi tro att en sådan lika behöflig som ända
~ålsenlig skall vinnas genom en segelleds öppnande från Fryken 
tlll Wenern genom denna senare sjöns naturliga utlopp; den så 
kallade Norselfven, och det är för att förorda densamma vi nu 
utbedja oss att få nalkas Eders Kongl. Maj:ts thron ." 
, "Vi k änna att det är af sakkunnig man med full tillförlitlighet 
adagalagt att omkostnaderne blifva högst betydligt nedsatta i 
Jernförelse med hvad de nu äro, om nemligen transporten kan på 
Vattenkommunikation tillvägabringas. Det blefve en möj lighet för 
oss att f o o .. l h 'lk · b" d ran var ort exportera en mangc varor, v1 a nu eJ a.ra 
B en dryga transportkostnaden, med Stadsumgälder. Hamn- och 
;openningar, om nemligen en oafbruten sjötransport bildades, och 

"'
1 skulle då se för oss en ny och ljus framtid öppnad, fullt öfver-
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tygade att underlättade kommunikationer äro de bästa medlen f' · 
uppväckandet och utvidgandet af näringar. Vår ort har till hu~~ 
v~d.saklig export;ara: skogen~ alst~_r, m~n .. bjel~ar, timn~er och v~d 
fa 1cke fragtas a Frykstads Jernvag; v1 aro saledes stangde ino 
Frykens dal med hvad vi lättast kunna åstadkomma och om, s~: 
som man förespår, stångjernstillverkningen skulle i framtiden be
tydligt aftaga i qvantitet och således kolningen minskas, få vå
ra skogar ett ringa värde då vi ej ega utväg med deras hufvudsak
ligaste produkter. En segelled till \'V enern öppnar för oss n öj[j 0 _ 

beten att i vår skogsrika bygd idka skeppsbyggeri; vi kunde d1. fö;1 
de nybyggda fartygen ända till Göteborg och ett högst önskvät·d: 
tillfälle att till ett betydligt värde förhöja våra skogars alster skul
le således yppa sig och blifva med lika mycken tacksamhet 50111 

värma omfattadt. Men äfven tillverkning af andra trädvaro r skulle 
vinna en hitintills oberäknelig utvidgning; åkerbruksredskap, möb . 
ler, dörrar, fönster, laggkärl, med ett ord allt som vi redan äro 
kända för att kunna åstadkomma, men i brist på billiga transport
medel aldrig kunnat i större mängd afsätta skall af denna orts i 
slöjder skickliga befolkning blifva tillverkad t och finna utv ig arr 
spridas till Rikets alla öfriga delar. Dessa och många andra n;iring
ar skola uppblomstra inom vår on, om v i blefvo lycklige nog att 

kunna vinna en billig och oafbruten förening emellan vår dal och 
det vatten som skulle förena oss med hela den handlande vcrlden. 
Då Fryksdalens innevånare sålunda egnade sig åt hemslöjdc , blef 
ock en af följderne att de nu så olycksaliga utvandringanw upp
hörde. Befolkningen skulle både finna trefnad och utkomm:J i sinJ 
hem och den skulle osvikligen vinlägga sig om uppdrifvandet af 
eget åkerbruk, i stället för att såsom nu sker biträda andra orters 
uppodling under det egen åker /ör/aller. Vi hafva väl ej soderns 
bördiga jord att odla, men vår gifver oss god ersättning för v3rt 
arbete, om vi vårda henne rätt. Hufvudsaken är och blir art egna 
åkerbruket den omsorg det fört j enar och behöfver, men dertil t ford
ras håg och arbete. Nu är hågen vänd åt andra orter, der u beret 
ock nedlägges. Blifva andra näringar rotfasta och vinstgivande fö r 
vår ort, då blir befolkningen hemma och de skall man snart finna 
a tt jorden gifver sin odlare herrliga skördar." , 

Denna välformulerade framställning ledde emellertid icke •ill n ~
gon åtgärd. Nästa fas i utvecklingen inleddes genom att Väg- ocJ 
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Vattenbyggnadsstyrelsen år 1897 förordnade majoren i K. V. o. V. 
c. M. öhnell att utreda frågan. 

I ett protokoll i Östra Amterviks kommunalst ämma från den 
!9 september 1897 kan man läsa följande: 

"Genom Konungens Befallningshafvande hade från Kong! Väg-
o. Vattenbyggnadsstyrelsen meddelande ingått att Kong! Maj :t ge
nom nådigt b:ef af den 30 sistlidne Juli behagat anvisa ett belopp 
af 2.000 kr tlll undersökn:ng för kana1anläggning mellan Venern 
och Frykensjöarna i Wermlands län med det v illkor att vederbö-
rande för företaget intresserade, före nästkommande November 
månads utgång skola hafva till Kong!. Väg- och vattenbyggnads
styrelsen inkommit med förbindelse eller protokoll innehållande 
de1s att de utan kostnad för statsverket tillhandahå]a handtlang
ning, båtar o. sådan undersökningsredskap, som ej är hänförlig 
till instrument, dels ock att de till öfrig undersökningskostnad till
skjuta hvad som kan kamma att erfordras". 

"Denna fråga var i dagens stämma föredragen, och beslutades 
efter en stunds öfverläggning, hvarvid endast en men:ng rådde om 
den stora nytta och ekonom:ska fördel en kanalanläggning emel
lan Venern och Frykensjöarna skulle komma att medföra för 
Fryksdalen och omkring1iggande orter, att för Östra Emterviks 
socken deltaga i nämnda kostnader till så stor del som på socknen 
belöper, med villkor att fyra af häradets öfr:ga i frågan intresse
rade socknar deltaga i kostnaderna och fördelningen sker efter 
socknarnas kyrkta]!" 

År 19CO utfärdades tekniska bestämmelser för den planerade ka
nalen av Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. 

Distriktschefen, major öhnell, inlämnade den 16 december 1901 
ett "Betänkande och kostnadsförslag för ordnande av farl ed i Fry
kensjöarne och Norselven". Arbetsplanen avsåg en led fö r mas
ta~e 3,6 m djupgående fartyg med 9,5 m bredd och 56 m längd. 
DJupet på sluss tröskeln skulle vara 4 m och slussbredden 10,5 m samt 
mötesplatserna i naturlig led minst 25 m breda. Vidare skulle minst 
300 m långa mötesplatser finnas omedelbart ovanför och nedanför 
varje sluss. Strömhastigheten i naturlig led skulle ej överstiga 1 m/ 
sek. Leden skulle kunna trafikeras av fartyg på c:a 600 ton. 

De vattendrag, som berördes, var tre, nämligen sundet vid Sunne 
kch Nilsby med varandra förenade sjöar, Ovre Fryken, Mellanfry

en och Nedre Fryken samt deras utlopp Norsälven till Vänern. 

41 
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Hela vattendragets längd räknat från Ovre Frykens norra än t 1 .1 
V

.. . d k. t) l 
anern ut~_Jor e ~.m n ng 9? km. A'! dessa vattendrag var F Yke,; 

samt Norsalvens ovre del ull Gunmta och dess andra del up) .
1 

Edsvalla farbara, ehuru ej till ifrågasatt djup överallt. Den h tll 
stående delen av älven var däremot besvärad av flera for sa r· .er-- , 1an1-
ligen Näsforsen, Kronforsen, Frykenforsen, skårbolforsen sam o· · V-

re och Nedre Edsvallaforsarna, vilka tvingade till anläggan 
kanaler och slussar. av 

Det krävdes även upprensning av en ränna i Sunnesundet 8 5 
km längd, i Nilsbysunder av 2,4 km längd samt kanaliserin 0~~ 
upprensning av Norsälven till 28,8 km längd. Höjdskillnader mel
lan Norra Fryken och Vänern var ca 17,9 m, varav Näsforse och 
Kr~nforsen tillsammans utgjorde 2,42 m och Frykenforse1 och 
S~arbolforsen 6,62 m samt Edsvallaforsarna 8,86 m. För att Jve r. 
vmna denna höjdskillnad och vattenvariationen i FrykensJ arna 
p
1
lanerades tre slussar med tillhörande kanaler, nämligen den Srsta 

s ussen med kanal längs älvens högra strand förbi Näsforsc och 
Kronforsen, den andra slussen förbi Frykenforsen och den redje 
slussen förbi Ovre och Nedre Edsvallaforsarna. Kanalen bet l <n a-

des i sin helhet kosta 6,14 miljoner kronor. 
I major Ohnells förslag av den 24 maj 1904 beräknades k 1alen 

~osta 5,57 .miljoner kr. En i Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ,.; jord 
overarbetmng under förutsättning att Näsforsen och FrykJ orscn 
skulle sammanslås slutade på 4,55 milj kr. 

En skrivelse från Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen till lä 2t är 
daterad den 26 juli 1905. Den lyder sålunda: 

" Jämte det att Kong l V. o. V. härmed öfverlämnar af J Oren 
C. H. Ohnell upprättad plan bestående af betänkande med ost
nadsförslag samt två bandritningar för anordnande af farled Fry
kensjöarna och Norselfven, öfver hvilken plan vederbörande m es
senter t.or.de lämnas tillfälle att afgifva yttrande, får Konb Sry
relsen tdhka anhålla att I behaganden från Sunne socken in Jrdra 
ett belopp af 200 kr samt från Lysviks, Gräsmarks och O stt Em
terviks socknar tillhopa 1,995 kr 27 öre eller tillsammans 2,( d5 kr 
27 öre, hvilka medel I behaganden låta tillställa undersökni1 ', sfär
rättaren. Nämnda socknar hafva nämligen enligt hvad bi 1gade 
handlingar utvisa förbundit sig att gälda alla de kostnader, Sl n ut
ö~~er det af Kongl Maj :t för farledsundersökningens utföran e bc
vrlpde anslaget 2,000 kr kan erfordras, och enligt undersök 1ings· 
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förr~ttarens afg}vna, hä~städes granskade .arvodes- och omkostnads
räkn1ngar uppgar hans ttllgodohafvande ull 4,085 kr, 27 öre". 

Ett protokoll från samma år, daterat den 10 oktober berättar om 
att kanalundersökningen "blivit dyrare än beslutat var från bör
·an", och kommunen krävs på ytterligare ett belopp av 635 kr 36 
~re. Med tanke på den höga uttaxeringen, som man vid denna tid 

h
ade i socknen, ville man inte gå med på ytterliaare penningutlän-a 

.. • o . b h b 

uran beslot att mga tdl statsmakterna med begäran om statsanslag. 

Kanalprojekt av år 1958. 

Det senaste förslaget om kanal mellan Frykensjöarna och Vänern 
framfördes ursprungligen av riksdagsman Oscar Werner i Höjen i 
slutet av 1958. Den 2 februari 1960 hölls en konferens i Sunne med 
representanter för länstyrelsen i Värmlands län, vägförvaltningen, 
industriföretag i Fryksdalen och Mellansysslet, kommuner inom des
sa härader samt enskilt kallade, varvid professor Torsten R. Åström 
höll ett inledningsanförande i kanalfrågan. I slutet av november 
1960 lämnade en särskild inom bygden tillsatt kanalkommine un
der ordförandeskap av kommunalnämndens ordföranden, Erik M. 
Eriksson, i Sunne köping i uppdrag till Orrje & Co AB att verk
ställa en transport-ekonomisk utredning. I juni 1962 gjordes en före
dragning i Karlstad inför kanalkommittens arbetsutskott. 

En intressant ändring har skett mellan järnvägsbron och Fryk·· 
forsen genom den 1908 utförda påbyggnaden av Frykforsdammen, 
v~rigenom de forna fallen vid Näsforsen försvunnit. Vattenspegeln 
gar nu så gott som lugn från Frykforsdamme:n in i Fryken och där
med har en sluss i 1904 års plan försvunnit. Frykf~rsen har nu
mera en höjd av 9 m. Från Fryl<.forsen till Edsvallaforsen, c:a 9 
k:n, löper älven i en smal och djup ravin med nästan rak sträck
n~ng. Här upptar det gamla förslaget endast smärre ändringar, bl a 
vrd stambanans järnvägsbro. 

Den dyrbara slussen, som skulle sprängas i berg vid Fryksforsen 
och en rad andra arbeten längs Norsälven skulle bli överflödia;: 

~ o ' 
om man kunde dämma upp älvfåran någonstans ovanför den nya 

J~ndsvägsbr~·n · vid Eds~.alla. med en 9.'5 .. m hög damm. F rykforsfal
t skulle hangenom forsvmna och 1staller skulle skapas en djup 

och tillräckligt bred och bekväm vattenväg i nivå med Frykens 
Vattenyta på en sträcka av drygt 16 km. Men den största fördelen 
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med denna radikala lösning vore om man från den bärigenon ho· 
da vattennivån kunde leda kanalen från någon punkt ovanför d a 1~: 
men i en rak sträckning snett över högplatån på näset vid Eds ·a)!;

1
_ 

forsarna och samla hela fallhöjden från Fryken d v s 17,9 m i e 
enda slusstrappa. Denna sku lle då utmynna i älvkurvan neq11 fi:i~ 
nedre Edsvallafallet. Därmed löstes de nära nog oöverstiglig, svå, 
righeterna i ~et gamla förslaget att anlägga. sluss~rna .i de t ·ånga 
älvkurvorna 1 Edsvallaforsarna mellan fabnksanlaggmngarn och 
järnvägsbron. 

Den nu gjorda, alltjämt ganska skissartade tekniska utredn ngen 
pekar på en investering av mellan 25 och 31 miljoner krono1 var: 
vid det lägre beloppet hänför sig till ett alternativ med bibel lian
de av det nuvarande kraftverket vid Fryksfors och en kanal förbi 
Frykfors med en sluss därstädes samt en andra sluss vid Ed alla. 
Den högre kostnaden hänför sig till ett alternativ med nyby gnad 
av Frykfors kraftverk strax norr om Edsvalla, som ovan antytts, 
och vattenflödets uppdämning till Frykensjöarnas vattenyta ända 
fram till denna punkt. Två slussar skulle då förläggas h ' -, en 
strax norr om det nya kraftverket och en i höjd med Ed valla 
kraftverk. I båda alternativen skulle man med kanal skära i ~ ·nom 
de båda landtungorna nordost och sydost om Edsvalla kra "verk 
för att få en rakare sträckning. De högre kostnaderna i det enare 
alternativet sammanhänger dels med invallningar på sträckan I ryks
fors-Edsvalla samt dämningsskador, dels med nödvändighet n av 
att anlägga ett nytt kraftverk utan däremot svarande nän w ärt 
ökad lönsamhet i kraftuttaget från Frykfors. 

I första hand skulle den nya utredningen undersöka om en ådan 
investering är ekonomiskt försvarbar. Enbart Rottneros fr al kost
nader till Göteborg uppgick 195 8 till l ,7 milj per år. 1962 lane
rades att ett stort tidningspappersbruk skulle uppföras i Rot . 1eros, 
där nu den största tillverkaren av våt slipmassa i Skandi1 w ien 
finns. Pappersbrukets kapacitet beräknas till 100.000 ton p r år, 
medan det nuvarande sliperiet har en kapacitet av 90.000 to! . Om 
sågverken längs Fryken kunde lasta sitt exportträ för direkt s ,epp
ning på England, Holland eller medelhavshamnarna skulle det a sä
kert medföra en prisförbättring på skogsuttagen. Vad en öka l och 
livskraftig industriell verksamhet sedan skulle betyda för b gden 
kan inte enbart mätas i pengar. 
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Trälastbåtar på Fryken enligt Erling Arlingsson. 

Det ligger något särski lt lockande uti att kunna förvandla de 
åtta mil långa och mycket djupa Frykensjöarna till en vik av 
världshavet. Med Torsby som slutpunkt, 30 mil mitt inne i det sinn
dinaviska fastlandet, där det är som bredast, sku lle en export- och 
importhamn av betydande omfattning kunna uppstå. Frykenbäcke
net innehåller c :a 300.000 har produktiv skogsmark. Den trä- och 
massaexport, som nu söker sig ut från Västerdalarna över Gävle 
skulle nå Västerhavet genare och billigare över Frykensjöarna och 
Vänern i all synnerhet om kanalen Vänersborg-U ddevalla för
verkligades. 
~or_::älven är nu segelbar till Edsvalla, ca 6,5 nm från mynningen. 

F~an Asfjorden till Norsbron går en farled för högst 3,2 m djup
g:ende fartyg och från Norsbron till Edsvalla för högst 2,7 m djup
gae~de fartyg. Ca 4 knops ström kan enligt Svensk Lots förekom
Illa 1 älven. 

l rafiken på Frykensjöarna. 

b[Den .. långa F:ykensjön eller -sjöarna var "stora landsvägen" inte 
5 . .0tt for mänmskorna, utan också för de många järnbruken utefter 
~~hn. Det fanns omkring ett dussin dylika bruk. I äldre tid roddes 

seglades produkterna över sjön. 
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Halvlasting på Fryken enligt Erling Arlingsson. 

Konstnär Erling Arlingsson i Västra Emtervik har lämt at fö l
jande upplysningar och utf~rt n~d~nst~;nde skiss_er av o F ryk( 1s last~ 
båtar. De var byggda av 2 X 8 ttll 9 furu, klmk pa spa11 som 1 

slao-en och valven av kölskarpet akter bestod av fyrkan 1uggna 
b . l " x " 11 d'' k . självvuxna furustockar or (a 9 , 9 e er ar om nng. 

Läno-d överallt c:a 90-102 fot. 
b 

Största bredd 21-26 fot. 
Fribord ballastad c:a 7 fot. 
Djupgående på last c:a 8 fot. 
Lastförmåga 150-200 ton. 
Besättningen bestod av två man, som kallades båtkärer. 
Kajuta med kokspis och två kojplatser, låg akter ut under iloopen: 
Betino- fanns akter om förstäven för bogserkabel och dubb! pollare 

b o . .. ~ f " k c )pen for i bogar och lanngar samt en stor trapump pa or ant av P 

länspumpning. o .. • box och 
Ankarspel med två stockankaren. Under backen lag kamn 

kabelgatt. 
o .. • . . .. o rarnat, 

Denna battyp var en ren forston~g av de gamla p : n ,a alla· 

J·ärebåtar på dialekten eller halvlastmgar, som de vanh g n k n· 
o k l fl ... orn a des. Halv lastingarna seglades pa Fry en oc 1 era SJOar, s as· 

d f o l ·11 ... b k D r en111 ' vändes som transporde er ran oc 1 t1 Jarn ru en. et v d vM 

tade halvdäc~~?e båt~tr med ett stort. råsegel.. Båtarnas l 1:~ JirW 
c:a 50 fot mOJhgen nagot mera och bredden c.a 13-14 f J 

1 För järnlast, e j av järn. 
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båtarnas typ u~pförstorad~s helt. enkel~ i de stora trälastbåtarna, 
då träet slog ut prnet som mdustnvara 1 dessa bygder. 

1 Värmland förr och nu 1939-1940 har Helge Kjellin skrivit en 
intressant skildring av virkestransporterna över Frykensjöarna ned 
till Norsälven : 

"Nedfraktningen av virket till Norsälven var ett besvärligt pro
blem, innan bogserbåtarna kommo i tjänst. Man bemannade flot 
ren med ett "seglarlag" på åtta man, och när det blev passand e 
nordlig vind, gav man sig av på den åtta mil långa resan. Det gäll
de att från början få in den rätta kursen. Denna reglerades av 10 
segel, vart och ett omfattande 40 kvadratfots yta. Åtta av dess 
segel uppsattes i bredd längst fram på flotten, alltså på de yttersta 
fyrkanterna, de andra två seglen fingo sin plats vid vardera sidan 
av flotten och tjänade till att styra den. Seglen voro av grov duk 
och förfärdigades vanligen i O le by". 

"Dessa timmerseglingar föjdes ofta med stort intresse av be
folkningen vid Frykens stränder. Det var en stådig syn att se des
sa timmerflottar, som med seglen i topp plöjde Frykens blåa vat
ten. Men det var ingen direkt snabbsegling man åstadkom. Hela 
resan tog i bästa fall åtta dagar och i sämsta fall kunde den åtta 
mil långa vägen ta både två och tre veckor i anspråk" ... 

"När den propellerdrivna bogserbåten Vålberg gjorde sitt intåg 
på Fryken sommaren 1874 blev det slut på såväl seglingen som spel

L ningen med spelflottarna. Ångaren Sunne uppträdde också vid un
gefär samma tid och drog också några bogseringar" . 

Vid 1800-talets mitt började passagerarångare trafikera Fryken. 
Enligt notis den 20 maj 1854 går Esaias Tegner (f d Föreningen , 

Drapa, Sjöhästen) från Frykstad till Torsby onsdagar och lördagar 
kl. 8 f m och från Torsby till Frykstad måndagar och fredagar kl 
4 f m. 

Bergmästare Franz von Scheele antecknar i "Värmland i Bilder" 
- - - "för trafiken på sjön inköptes ett äldre ångfartyg i Stock~ 
hol~, varav endast maskinen begagnades uti den vid Fryken bygg
da angbåt, som fick namnet Esaias T egner. Det var då ett gemen
:.~rnt bolag för hela fraktleden, men då man erfor att trafiken på 
b~rnvägen och Klarälven lämnade god behållning, varemot ång
f atsfJ.rten på Fryken gick med förlust ville bolaget icke längre fort
fara utan sålde år 1855 Esaias Tegner till enskild person, som fort
or att trafikera med densamma till hösten. 1861. Emellertid bildade 
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sig ~.tt särskilt boL!g för ångbåtsfarten på oFryken, vilket ~ utala 

bestall de. ett nytt angfanyg, som ankom ar 1861, m: n vllkcl vid 

provseglmgen befanns vara för djupgående för att p::tssera N lsbv. 

sundet. Kostnaden för muddring och nödiga ändringar på fa y; 
vållade icke ringa förlust men sedan allt nu är i ordning h< p;~t 
man att företaget skall bära sig bra". Fartygets namn var A 1der: 

FryxelL. 
Enligt notis i Nya Wermlands Tidningen den 2 april 18 56 l. l d-:: 

Esaias Te gner på auktion i Kristinehamn till kapten Barde 1 fö; 

2.900 riksdaler banko, men denne överlät köpet på kapten Blo 1grc1 

och Palmgren så att ångbåtsfarten på Fryken kom att fortsä ta. 
1 

Efter dessa första försök med passagerars j ö fart på "Lövens ån<>a 

sjö" ägde en livlig utveckling av båtflottan rum, och nyti llk ) J11~a 
ångare fick ersätta eller komplettera de äldre. 

De flesta båtarna på Fryken hade "litterära namn" så son An

ders Fryxell, C. M. Bellman, Esaias T egner, Gösta Berling oc' Sel

ma Lager/ö f. Gösta Berling byggdes vid Karlstads Mekaniska Verk

stad år 1900. D enna båt fick sitt skrov sammansatt vid Fryks 1 och 

bogserades över Frykensjöarna till TorsSy, där fartyget b, ; gdcs 

färdigt. Plåtarna i Gösta Berling var tunna men av god kval1 ~ . De 

bågnade över spanterna och den goda Gösta Berling såg ut s• •m en 

husarlöjtnant, enligt fryksdalshumorn. Men båten var dock s.1 för

näm att den ansågs som den stiligaste i svensk inomsjöfan Man 

hade bl a så mycket mässing att putsa ombord att man h dc en 

särskild pojke anställd för detta ändamål. Skrovet till Seln :z L,z. 

gerlöf tillverkades och sattes också samman vid KMW och ne mon

terades för att bitvis levereras till Torsby, där båten samma 1sattcs 

vid Notnäs och sjösattes i maj månad 1905, sedan 27 plåt lagare 

fr ån KMW verkställt hopmonteringen för den första provtv en. 

Plåten i Selma Lagerlöf ansågs ej vara av bästa kvalite, ut. n fick 

bytas under årens lopp bit för bit . Fartyget var dock i hö grad 

sjödugligt och skulle ännu i många år ha kunnat fullgöra si1 tjänst 

om inte den nya tidens kommunikationsmedel på landback n sia· 

git ut ångbåtstrafiken, som fick vika för både bilism ocl flyg

buren trafik. Alla ansträngningar och initiativ, både enskiL a och 

kommunala, var förgäves. Selma Lagerlöf skars ned bit fö r 1it vid 

flottningsföreningens kaj vid skiljet i Gråbo, Oleby år 196 . 

Enligt "Vägvisaren för Resande i Sverige" N r 4 Sept 1862 av· 
· k f o K l d o · · · l ch 

g1c ran . ar sta angaren Om ttll Lyckan ons- och !öre 1g 0 
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GÖST A BERLING vid Stmne r9o6. 

från Frykstad ångaren Anders Fryxell omedelbart efter bantågets 

ankomst dock ej före kl 9 fm och anlände till Sunne emellan kl 

12- 1 och till Torsby vid Fryksände omkring 4-5 em.l Enligt 

~assagerar- '"!'axa för ångfartyget Anders Fryxell kostade resan från 

fryks tad till Thorsby 4 kr för Salongsplats och 1.50 för däcksplats. 

För familj av 3 personer rabatteras 16 2/ 3 Ofo och för familj av 4 

personer och deröfwer 25 °/o." Rabatten gällde dock endast för sa

longspassagerare. 

Amalia började under året 1863 "med särskilt lämpligt construc

~ad: la_stpråmar". J?en avgick ~rån Frykstad till Torsby kl 8 f m 

arJe t1sdag och fran Torsby ttll Frykstad kl 6 f m varje torsdag 

tned fraktgods och passagerare. Agare var bruksägare R. Weidling, 

Konradsfors. 

Ångaren Victoria gick mellan Sunne och Frykstad. Det var en 

s~sterbåt till Freja (som kantrade utanför Bössvikens brygga och 

SJÖnk sommaren 1896.) 

--------~~Örnen > iös ~tttes r8 10 hos Keille~s i Göteborz. Det var en hjulbåt roo fot lång, 

Il! d Ot bred 1 skrovet och 28 for over hJu lhusen samt endast I7 tums djupgående 

k;o ~assagerare och last. V1d. provres~!l den 29 april samma år gjorde båten 9 
red~n fa~t och med bogserslap med 1arn last 4 knop. r86r fick Omen ny in 

toriet gL for passagerare hos. Ked lers .. varefter den !'! i ck m p! lan Karl stad och fak-
yckan. Ångaren existerade ull slutet av r86o-talet. 
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I annons i mars 1872 utbjöds ångbåten Anders Fryxell t il salli 
I annonsen sägs att den var byggd vid Motala av järnplåt, O fo; 
lång, 15 fot bred och 6 fot djupgående. Insattes i trafik 186[ 

l 

fart 91/2 knop. 
Propellerångaren Bergsäng (byggd på Eriksbergs Mek Ver stad) 

sattes i trafik i maj 1875. Den hade 25 hästars maskin och va r n1nd
re än Rottneros. 

I en notis av den 29 april 187 4 framhålles att "ångbåts; n alet 
vittnar om den ofantliga utvecklingen Fryksdalen på ett t ic al år 
erhållit. Nu är i trafik 6 båtar på Fryken". 

En notis i Wermlands Allehanda den 28 maj 1875 omtalar 
"I Fryken går nu 4 järnångare, varav Anders Fryxell och J yke_.1 

äro propellerbåtar samt Rottneros hjulfartyg." Rottneros h, le ti
digare (från 1869) trafikerat Vänern under namnet Mässvik 

Sundsvik (f d Liljedal) sattes i trafik på Frykensjöarna se 11ma-

ren 1880 efter reparation vid Lindholmens varv. 
Ångbåten Fryksta byggdes vid Karlstads Mek Verkstad, , 1 var 

avsedd för bogsering, maskin 100 hkr sommaren 1899. D en z 1 båt 
finns ännu kvar. Lastångaren Fryken var byggd 1861. D en vgick 
från Frykstad alla måndagar, onsdagar och fredagar och från f ors
by alla tisdagar, torsdagar och lördagar. 

Det fanns även andra ångbåtar i trafik på Frykennämligen ryks
dahln, Harald, Billerud, J uno och T or. 

Den vid sekelskiftet så livliga sjötrafiken efter Frykensjöar a har 
nu i det närmaste upphört. Vad som å terstår är en del bogs ing<H 
av timmermosor, men även dessa har minskat på grund a last
bil trafiken. 

M/F Kavaljeren gick de senaste åren från den 15 maj ti ll en 15 
september dagligen rundturer på övre Fryken och Mellan- l yken. 

Den har 27 4 hkr, gör 16 knop och kan ta 120 pasagerare. . . 
I slutet av 1961 meddelades att Kavaljeren skulle förfl yt 1s nll 

andra vatten. Orsaken var ett ständigt v ikande trafikundert 2; . Vi
dare ansåa sia icke rederiet röna förståelse från Sunne köp ' gs st-

b b o 

da. Sunne köping har tidigare icke ställt sig avvisande ti ll ragan 
om subventioner. Men först 1960 blev det aktuellt att ta ut 1 kar 
avgift av rederiet. Frågan aktualiserades främst av att man b ~ggt 
ny kaj för Kavaljeren och för den skull föreslog kapinge fo r~t 
en ganska stor summa av rederiet för rätten till kajplats. Se r rnet~ 
frångick köpingen denna tanke, och en överenskommelse tr. ff ades 
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sightseeingbåten KAVALJEREN. Foto: Erik Liljeroth bildverket Värmland , 

Allhems förlag. 

om en årlig kajavgift av 1.000 kr. 1961 beg~rde rederiet, ~nderstött 
av Värmlands turisttrafikförbund, att avgiften borde sankas och 
helst utaå med ett symboliskt belopp. I november 1961 avgjordes 
frå o-an i kommunalnämnden. Nämndens arbetsutskott hade före
sla:it en sänkning av avgiften för 1961 med 500 kr. I nämnden 
föll dock A U :s förslag. Avslagsyrkandet motiverades med att Sun
ne Rederi AB är ett affärsdrivande företag och som sådant fick 
man också finna sig i att ta de med rörelsen förenade riskerna. 
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Något väsentligt i Fryksdalens turistliv skulle försvi1~na . or al[ 
turisttrafik på Fryken upphörde. Aven om denna trafik mtc lit
nyttjades av me~ än ett relativt fåtal turister, så är det dock f ·åg.t 
om en turistservice. 

I november 1961 utgick från Sunne Rederi AB cirkulärsk ri elsc 
till samtliga turisttrafikföreningar i landet samt till ett antal tt ··ist
trafikföretag, vari rederiet framförde olika alternativ till " on la
cering" av Kavaljeren. Försäljning nämndes, likaså kompanjam ;.ap, 
men samtliga alternativ gick ut på att Kav aljeren skall fö rf! ttas 
till annat och lämpligare farvatten. Ann u sommaren 1962. var Ka
v aljeren kvar i Fryken och går enligt annonserna en dag 1 veL , an. 

Påbörjad båtled mellan Östmark och T orsby . 

"För anläggning af båtled jemte slussar mellan SJOarne Klä, ~en , 
Flaten och Kilen i Fryksda1s härad af Wermlands län, eller rån 
Ostmarks kyrka till Thorsby bruk i närheten af sjön Fryken' be
viljades av rikets ständer såsom anslag utan återbetalningssky lig
het 58.000 Rdr, att utbetalas till det bolag, som genom kont llu , 
hvilket senast inom 1864 års utgång borde vara afslutadt, t il ör
bunde sig att fullborda och för all framtid underhålla båtleder ch 
slussarne. 

Planen för denna båtled, som beräknats till en kostnad af 6(; 779 
Rdr erhöll nådigt gillande den 29 Sept 1864 och arbetet påb r ia· 
des ~nligt till Väg- och Vattenbyggnads-Sryrdsen ingånget b yg, 
"medelst gräfning och stenbrytning under loppet af påföljande e
cember månad" . "Som fråga emellertid inom orten uppstått att 
verkställa sänkning af vattenytan uti en bland de sjöar, hva tge
nom båtleden skulle sträckas, nämligen sjön Kilen, hvilken är om-
gifven af frostländiga sanka myrar, som icke kunna afdikas fe r_~n 
sjöns vattenstånd undergått ändring, o ch då den ifrågasat ta SJO
sänkningen nödvändigt måste i viss mån inverka på kanaliseri1 ;_en, 
så ansågs nödigt, att detta förhållande blef genom undersök 11ng 
utredt. Det visade sig härvid, att sjön Kilen skulle kunn a sä 1kas 
3 fot, utan att kanaliseringen derigenom tillintetgjordes, meJ an 
åtskilliga extra arbeten och rensningar i sådant fall påkallade' f~r 
farleden, uppgående till en kostnad af 4,173 Rdr. Enär kanall ]c.
aet emellertid icke ville åtaga sig att utföra äfven dessa ext r ar
beten emot det af Rikets Ständer till båtledens anläggning an isa-
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Konrad sfors 

Kl äggen 

Fryken 

Påbörjad båtled m ellan Östmark och To rsby. 

de bidraget 58,000 Rdr, behagade Kong! Maj:t i nåder medgifva, 
att bolaget, i händelse sjösänknings-intressenterne beslutade sig för 
aftappningen så snart, att bolaget derom kunde erhålla tillkänna
gifvande före den l Augusti innevarande år, skulle såsom 
extra bidrag få påräkna ä f ven förenämnde belopp 4,173 R dr, 
mot skyldighet att låta verkställa det tillökade arbetet för båt
leden. Först sedan detta hunnit afgöras och regleras, kunde kon 
trakt upprättas rörande båtledens anläggning: och denna handling 
blef derför icke af Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen antagen 
förrän den 31 December 1864. Arendet är, såsom af det derom nu 
anförda synes, ur formel synpunkt anmärkningsfritt, enär kon
traktet afslutades inom 1864 års utgång, hvarförinnan arbetet äf
~en blifvit börjadt; men åtskilliga brytningar i affärsförhållandem 
f os en del bolagsmän ha orsakat, att företage t icke under år 1865 
_ o r~gått, och att ej heller något förskott å statsanslaget hittills få tt 
b~lksgäldskontoret lyftas. Kontraktet bestämmer, bland annat att 
atleden bör fullbordas inom den l J u ni 1868, och detta kan låta 
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sig göra, förutsatt likväl att företaget snart kommer att fo rt ättas 

och med drift bearbetas." 

Så säger de officiella handlingarna. Vad låg då bakom detta 

projekt och hur gick det sedan? 

Linus Brodin har i sin bok "Fryksdalens Finnsocknar" 923) 

skildrat bakgrunden. 
Den näst yngsta av Fryksdalens många järnbruk, Konra( >fors 

låg i Ostmarks socken och var beläget vid Röjdån ungefär t å ki~ 

lometer ovanför kyrkan, som ligger 88,3 m över havet elle 26,7 

m över Fryken. Dess anläggare var Conrad Bleckert ting-

hoff, som den 21 juni 1838 erhöll privilegier å två härdar '1 två 

hamrar med ett årligt smide av 1.000 skeppund. Året där å Ut

ökades dessa privilegier till att omfatta även en knippha mare 

och fyra spikhammare med en klippsax och tre ässjor. 

Ett av brukspatron Fitinghoffs intressantaste företag, vi! ke kun

de ha blivit av stor betydelse för samfärdseln och socknen h rest 

det blivit slutfört, var ett kanaliseringsobjekt, som också delvis 

utfördes under hans tid. Iden avsåg att medelst uppmudd1 1g av 

älven och sprängning genom Flatforsen skaffa en förbind lseled 

från bron vid Ostmarks kyrka ner till Torsby. 

Vilket år detta företag påbörjades kan icke med best ndhet 

sägas, men torde ha varit omkring 1855. På hemmanens ka or av 

år 1852 finnes icke kanalen upptagen eller någon anteckm 1g om 

densamma, och veterligt är, att då Fitinghoff 1856 kom i k 1kurs, 

var kana1en under arbete. 

Från Kyrkbron och söderut uppmuddrades älven, och tskju

rande uddar och näs togs bort på en sträcka av cirka en IT l. Här 

mötte Flatforsen, vilken passerades genom en kanal, som räng

des och grävdes en god sträcka. De flatbottnade båtarna, .u las

tades vid Kyrkbron, kunde sedan fortsätta över Kl äggen ( 7,6 m ) 

och Fiaten (86,8 m) ner till Kilen (85,7 m över havet) vid } ~nnks · 

holm, ungefär en mil söder om Flatforsen. Här skedde see n orn· 

lastning på vagn för återstoden av vägen ner till Torsby . \ lrsaken 

varför arbetet med kana!en upphörde var delvis Fitinghof s kon

kurs samt Torsby bruk, som på allt sätt motarbetade fe etager. 

Dessutom låg Wälsfors bruk i vägen och hindrade arbett . 0~1: 

kring 1 ~60 upphörde kanalar~et:t o~h den storartade ide . skr~~

lades. Till företaget anslog~ pa sm nd en summa av 70.0 O rik" 

daler silvermynt. Fitinghoff kunde nämligen skaffa peng~·, Yl 
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dock icke förbr~kades, och_ då arbetet upphörde begärdes av kom

munen de ater~t~ende penmngarna till vägarbete, vilket beviljades. 

Vägen mellan Ostmarks kyrka och norska gränsen blev då byo-ad 

för dessa medel och var färdig 1867. t:>t:> 

Karlstads pråmkanal. 

Den l~nga vattenvägen genom Värmland, Klarälven med sm 

fortsättn~ng öv:r Vänerr~ o~h Göta älv till Västerhavet, utgör se

dan urmmnes tider en viktig kommunikationsled för handeln och 

samfärdseln.1 

Karlstads hamn låg i västra älvgrenen nedanför bron över den

s:mma. Dess.~tom fanns en yttre hamn, Jastageplatsen vid skoghall 

pa Hammaron. S~utorna g1ck 1 allmänhet ej längre än till denna 

senare plats. Traf1ken däremellan och staden sköttes av flatbott

nade batar, som fraktade ned lasten till skutorna eller upp från 

dem.
2 

Dessa. båtar fram~revs av bå;k.arlar, som var organiserade 

som ett skra .. un~er J_ednmg av en batalderman och hade att rätta 

s1g eft_~r en sarskild Instruktion. En såda1~ utfärdades 1729 (27/ 6). 

D~n ~~reskr~_v, att s~uto rna skulle lastas 1 den ordning de ankom

mit. Overtradelse harav straffades med 3 dir smt i böter D" _ 
f k · . are 

mot 1c . e; o~de_r tagas av de enskilda befraktarna, vilka kunde 

anr.agas vilJa fa Sltt g?ds fraktat före andra utan hänsyn till före

s~nv_en tur och ordnmg. För sitt arbete erhöll båtkarlarna en er

sattnmg, som ~.arier.~.de mellan l 1/2 ?ch 21/2 öre smt fö r varje frak

tat skeppun.d Jar~ (prn~t va~ den VIktigaste transportvaran) . Stun

~fm ~ar pr.J.set. n~?ot olika for upp- och nedfart, i så fall naturligt

bos hogre fo~. mforseln, som skedde mot strömmen. 1727 klagade 

arkarlarna over att skutskepparna börjat att själva fara upp till 

staden med en del gods och yrkade på att ändock få betalt för 

res~rna som förut. Det bestämdes då, att de skulle erhålla halva 
avgift .. d . l . 
k en, a ven om e 1c {e togs 1 bruk för transporten till staden. De 

s .~Ile dock vara skyldiga att vid motvind möta skutorna och bi-

trada vid d •1 d .. b' 
.. eras upp~ra an e avensom att nräda vid lossningen. 

nälarntransp?rten fran vågen var ett stadens privi1egium. Det kan 

~t 1 medeltal 30.000 skeppund järn pr år utskeppades 

l Reinh G . . . K l . . 
! · eiJer . . a r stad Hamn . Mmnessknft r 838-I93 8, Karlstad r

93
s. 

Karlstads Stads Historia del II r939, del III 1954. 
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över Karlstad åren 1720-50 och på 17 60-talet förfogades öve 
18 skutor och 14 båtar för detta ändamål. År 1795 beslöts Ltt d: 
bruksägare som skeppade stångjärn över Karls:ad skull~ b draga 
med muddringskostnader till den smala kanalliknande alvsrenen 
till Skogha!l. Denna avgift är en föregångare till den nu utg1ende 
årsavgiften för flottgods på älven. Efter hand so~ f~rtyge blev 
större fick skoghall karaktären av lastageplats. Sarskilt ko• '1 den 
att spela en stor roll för Uddeholmsbolagets träutskeppni g, då 
denna på 1800-talet tog fart. Allt efter som handelsförbind 'serna 
växte - i synnerhet genom Trollhätte och Göta kanale. s till
komst - och fartygen ökade i storlek, trädde allt starkart i da
gen olägenheterna med skoghall såsom lastageplats och dl i sti
gande utsträckning nödvändiga omlastninga:n~. Karlstad måste 
få en hamn användbar för alla Vänernfartyg 1 sm omedelba 1 när
het dit även trafiken norrifrån på Klarälven bekvämt kund ledas. 
Ett, flertal olika förslag till rensning av farledssträckan till Sl ghall 
framlades och en prövades. Bl a strödde man på våren sa1 d och 
aska på isen över farleden~ vari.!?en?m av;mältningen kon . ~ gång 
tidigare och smältvatten fran snon mne pa land rann ner alven, 
där isen tinat bort och bildat en kraftig ström, som tog ·n del 
av bottenslammet med sig men riktigt effektiv blev metod n na
turligtvis ej. I detta sammanhang. kan nämnas .att ~~mnb~te~en 
våren 1962 lät sprida ko 1stybb 1 lag~r av ohka tath~t pa 1sen 
i Karlstads yttre hamn. Experimentet v1sade, att kolpartlkb n~ re
lativt snabbt åt sig ner i isen och därigenom luckra~es upp v1lket 
medförde snabb avsmältning. Ryssarna lär använda s1g av f rgplan 
för spridning av kolstybb i Norra Ishavet o~h . d;t uppges tt W 
farten som fö ljd härav på vissa orter kommit 1gang tre ve kor tl· 
digare än normalt. Finnarna använde även kolst~bb vårvinte n 1940 
för att försvåra ryska anfall över Viborgska v1ken. o .. 

Förslag uppkom också att an1ägga en kanal med sluss 'ra n al: 
ven till Hammarösjön och där utbygga ~~. ~~mn. ~an tn Jde :~: 
så kunna få en farled utan strömdrag, dan alvens 1genslar nn a 

· l 11 d o V" f ' a plats och utskärande verknmgar s <.u e un gas. arre var att 111 1 

för en hamn ej alltför utsatt f~r .. Klarälv~ns skadegö~else . .. rads
Iden till en "Carlstads kanal ar dock mte 1830-ta ets k, ~ls 0_ 

bors eller "Stor-Amirals-Embetet" utan den föddes redan F t. 1 ~ 9 ör 
talet hos "den för sine projekter i mekai1iken bekante 1 hrc<kt _ . . rn a Heublein", som dåvarande N . W. T. meddelar 1 en non s 
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albygget.1 Direktör J. B. Heublein, "Hybelejen", en av Karlstads 
~1ärkligaste män genom tiderna, var ett mångfrestande geni, som 
på 1700-talets slut ägde Vidön, där hans många "konstiga" ideer 
icke blott föddes utan även realiserades. Han ingav till magistraten 
ett förslag att från sumphuset på Vidön gräva en kanal tvärsöver 
Vidön till Skoghalls lastageplats. Denna kanal, menade han, skul
le på sidorna förses med så höga bankar, att älven inte skulle kun
na "utifrån flöda in i kanalen, vilken vid dess början sku1le äga 
en bestämmande sluss, för vars anläggn:ng invid sumphuset fanns 
tjänlig berggrund". N. W. T. meddelar i en notis av 11 januari 
1833, att då von Platen i samband med undersökningen för Karl
stads kanal besökte Skoghall och tagit del av Heubleins förslag 50 
år tidigare, fann han detta gott. Enligt uppgift skall von Platen 
dock först ha skrattat åt förslaget men ganska snart ändrat åsikt 
och funnit att det icke var så verklighetsfrämmande. 

Den tillämnade kanalen ansågs bliva av stor betydelse för nä
ringslivet. Wermlands-Tidningen meddelar bl a att från "Carlstads 
wåg" utskeppas årligen omkring 38,000 skeppund järn. Före
taget hälsades därför med stor och oförställd glädje. 

1828 anlades en större trälväg utefter östra älvbanken för upp
forslande av skutor från Skoghall till Karlstad men detta var en
dast en nödlösning. Slutligen utförde Storamiralsämbetet på fram
ställning erforderliga undersökningar för en kanal. Resultatet före
låg 1833 och utmynnade i ett förordnande av, att Kanikenäset 
skulle genomskäras och en hamn byggas i själva genomskärningen. 
Man skulle där kunna erhålla såväl tillräckligt djup som gott skydd 
mot vindar. Det gällde därefter att avgöra, vilken sträckning ka
na1en bäst skulle givas. Röster höjdes för att den skulle utgå från 
älven nedanför Västra bron, där telegrafverkets hus nu ligger, och 
denna mening understödde den store kanalbyggaren von Platen. En 
undersökning av major mekanikus Nils Ericsson resulterade emel
le.rtid i förutom en fullständig plan för en hamnbyggnad vid Ka
nlkenäset även ett förslag till en kanal dit från östra älvgrenen. 
Denna plan b'ev av staden godtagen. Kostnaderna beräknades till 84,785 rdr bko. Sedan K Maj:t år 1835 anslagit 36,000 rdr bko, 
~nskaffades återstoden genom att ett bolag instiftades, i v ilket sta-
en tecknade aktier för 10,000 rdr b ko och enskilda personer i '-_ 

1 

Nya Wermlands Tidning 15. 6. 1933· 
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och utanför staden - bland de senare en rad värmländska bruk s-
ägare och några grosshandlare i Göteborg, vilka lockades a v Ut. 

sikten till avsevärd minskning av fraktkostnaderna - resten Den 

beräknade vinsten för aktieägarna var så optimistisk, att lilan 

trodde sig kunna räkna med 101/2 °/o. Byggnadsplanen va fö[. 

jande. Kanalen skulle utgå från östra älvgrenen vid "Hytta1 ' och 

få sin andra ändpunkt vid Kanikenäset, vilket skulle göra en ängd 

av 3,000 alnar. Omkring två tredjedelar av sträckan skulle , ävas 

i själva stranden av Tyggårdsviken utefter Herrhagslandet n ·d en 

bank på yttre sidan, i vilken skulle lämnas öppningar fö r g l w 111_ 

flottning av timmer. Strandlinjen i den del av staden som be · rdes 

var en helt annan än nu. Tyggårdsviken gick ända upp ti l den 

plats där slussvaktarstugan nu är belägen och därifrån i e1 bukt 

inemot nuvarande brandstationen. Kanalen skulle få en b m en

bredd av 26 fot, som vid normalvattenstånd skulle giva en ' tren

spegel av 50 fot och mellan bankarna 110 fot samt ha et djup 

vid lågvatten av 6 fot. Slussen, till v ilken grundstenen lad s den 

11 maj 1837, varvid inmurades en blecklåda "innehållan ,e åt

skilliga mynt" skulle h a en längd av 130 och en bredd av O fot 

mellan portarna. Hamnbassängen skulle utbyggas till en sådan )redd, 

att ett fartyg samtidigt kunde vara förtö jt vid vardera sidans 

kaj och ändock ett tredje passera mellan dem. Djupet skulle vara 

10 fot vid lägsta vattenstånd och icke överstiga 17 vid hög,atten. 

Arbetet påbörjades i augusti 1835 och fortgick planenlig· utan 

större motigheter. Svårast var Kanikenäsets genomskära1 le på 

grund av jordmånens beskaffenhet, uppslammad och hårdna. sand

blandad lera samt delvis berg, v ilket krävde användande v sär

skilt tillverkade tre fot långa hackor samt "kilning och sk ju •1ing". 

I övrigt bedrevs arbetet här som i kanalen schaktvis på det sättet, 

att man ingärdade schakten med dammar, länspumpade de ,a och 

utförde grävningen, varefter dammarna åter borttogs oå vatt· 

nets släpptes tillbaka. Till sist muddrades för erhållande a v de 

rätta djupdimensionerna. Arbetet leddes av dåvarande löjt ant~n , 

mekanikus Carl Edvard Norström såsom arbetschef under w enn

seende av major - mekanikus Ericsson, kanalbyggaren fram f ir oail~ 
andra i Sverige, vilken vid denna tid stavar sitt namn med rva s. 

Arbetsstyrkan uppgick tidvis ända till 400 man, däribland t t so
tal indelta soldater från Värmlands, Nerikes och Västgöta-I als re· 

gementen. Vid sitt besök i staden år 1837 besåg konung Karl Johan 

1 Nils Ericsson upphöjd es i friherrligt sdl.nd r 86o och uteslöt då ett s i s~~ 
na mn. Han hade 1835 gift sig med Vendel a von Schwerin. När Ni ls b1 >r. foiDr 

Ericsson, i USA fick underrättelse om n amn ä ndrin gen skrev ha n et argsiDg 

brev t ill Ni ls, där han framhöll att han a ldrig skulle glömma d enna a,,n ulcr si 

av släktskapen. Om möjligen Nils hustru hade någon del i namnän d r ngcb•rD 

skul le hon en dag finna, att den uteslutna bok staven skulle kosta hen 1cs ' 

en halv miljon. 
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kanalbygget och erhöll av major Nils Ericsson bl a den upplys

llingen. att slussen va~ den bredaste i Sverige. Högstdensamme gav 

även s1tt sa~1tycke u ll en av direktionen framställd begäran, att 

den skulle fa kallas "Carlarnas sluss" för att "såmedelst i en och 

samma benämning förena minnet av tvenne tidpunkter, näm

ligen för sta~;~s grundl~ggning av Karl IX o.ch ~~analens öppnande 

av Ka~l XIV . I stenkaJen mellan slussarna mhoggs sedan de bäg

ge kungarnas namnschiffer och årtalen 1584 och 1837. Den 16 de

cember ~.837 var ~rbetet med själva kanalen färdigt så att vattnet 

kunde slappas 111 1 kanalen. Den 31 augusti 1838 invicrdes hamnen 

och kanalen högtidligt av landshövding af Wingård {'närvaro av 

"hela staden". oc~1 litet till ~ch invigningen skildras utförligt i Nya 

Wermlands t1dnmgen och 1 Nygrens arbete "Carlstads historia". 

Ett fartyg drogs med en lina efter kanalen till slussen, där en mängd 

åskå~are församlats. Sedan fartyget löpt in i slussen, uppstod länets 

hövdmg och höll ett sakrikt tal, erinrande om de många och stora 

svårigheter, som företaget mött, och påpekade dess betydelse för 

stad:n, . som nu utan tvivel skulle få stapelrättigheter (vilket den 

ock sa h ck 1841 ), varefter leven utbragtes för konungen, konunga

huset och fäderneslandet. Jägarmusikkåren var tillstädes och blåste 

f~~farer. Samtidigt ?a':,s ku~gl ig salut från de å Herrhagen upp

stalida kanonerna. For aterstaende färden genom kanalen tocrs bog

sering av "ångfartyget" (O lo f T rätälja), varefter festkommi~terade 
steg i. land utanför nya järnvågen vid Kanikenäset, vilken bycrgnad 

t~gs .~. beskådande.2 Inuti huset fanns manskapet samlat till 
0
ex tra 

forplagnad och en ibland dem, korpralen Wensber<Y steg vid säll-
k . d bl 

s .~pets mträ ande fram och höll ett kort tal, uttryckande den all -

~anna tacksamhet samtliga arbetare hyste för åt dem givet till

fa lle till förtjänst och föreslog i underdånighet Hans Majestäts skål. 

Totalkostnaden för hamn- och slussanläggningen slutade på en 

~umma av 172.240 riksdaler 5 skilling och 4 runstycken, varav 25 0/o 

estreds av Kronan och 75 °/o av Carlstads Hamn- och Canal Bolag. 

Trots den korta tid, som åters tod av seglationstiden efter öpp

~~det, ar:kom ~c_h ;vgick 118 fartyg~. vilka gav en inkoomst av 510 

~ret darpa, steg antalet an landande och avgaende fartyg 

l 

, Carlstads Tidnin g 27/ 10 1 g37. 
- Denn ··· o d 

1 a Jat.·nvag som un er dc senaste å rtiondena a nvä ndes som upplagspla ts 

oc,t skräpskjul, revs på 1950-talct. 
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till 670 och inkomsten växte till 3,352 rdr bko. År 1840 f111ns i 
uppbördslängden upptagna namn på 37 p;åm~r, 32 slup~r, L jak
ter, 39 båtar, 32 galeaser, l skonert och 2 angbatar eller t1llsan1 1ans 
155 fartyg. På den direkt segelbara delen av Klarälven, d v s den 
nedanför Forshaga, hade från 1833 inträffat den_ trafikförbär ring
en, att Uddeholms bolag jämte några andra traf1kanter gemeJ' San1t 
anskaffat en ångbåt för bogsering. . 

D en 1 juni 183 8 fastställde K Ma j =t "Regler för Karlstads l am n
och kanalbolag". Enligt dessa skulle inkomsterna av kanal t r,, fiken 
i första rummet användes för kanalens underhåll. 

Det berättas att ett flertal takpannor vid nuvarande Molk uga11 
(Västra Hyttan) vid kanalmynningen blev nedriven vid "träl ting", 
vilket föranledde gubben Moll att sätta upp en flaggstång ' akt 
och mening att denna skulle tvinga "trälarna' att lyfta "trälen" 
högre än hustaket. 1 

Den till den nya hamnen ankommande varumängden var från 
första fulla verksamhetsåret, d v s 1839, ganska betydande, ·-:åsom 
framgår av följande siffror: järneffekter 31,307 skeppund, 1gadc 
trävaror 5,148 tolfter, spannmål 11,284, sill 2,851 och salt ),887, 
dessa sista tre varuslag räknade i tunnor. I synnerhet ökade ,mder 
den första tioårsperioden träutskeppningen. Ar 1850 hade dco nått 
5' 387 tolfter, d v s åtta gånger mer än 1839. Järnvarorna (~ tån g
jirn, knippjärn och spik) kom från bruken i ~larälvs~a let; (t ex 
Letafors längst i norr, Uddeholmsverken, Ransater, Domlei ellet: 
de närbelägna (t ex Alvs backa, Fösked, Mölnbacka) ''· t J 
Fryksdalen (t ex Vägsjöfors, Torsby, Stöpafor~, Rottnev rken). 
Längre österut belägna bruk (t ex Brattfors, Lmdf_o rs, __ _ M Jl_kom, 
Norum) och det närbelägna Gunnerud utskeppade Sltt p n l all
mänhet över Skattkärr. Till en del kunde även denna lasta• eplar,~ 
ifrågakomma för Uddeholm. Sammanlagt ett hundratal "han mare 
producerade järn, som exportoerades öv_~r Karlst~-~ - B_i_dragar>.Je r;;: 
dessa goda resultat är den ar 1850 oppnade prnvagen J yke 
Klarälven som föranleder en ökad tillströmning av särskil t t varor ' . . f . l . de från Fryksdalen. Huru mkomsterna efter hand steg, _v1sar p n 
sammanställning av inbetalade hamn- och kanalavg1fter: 

Åren 1839-1843 18,785 rdr bko 

" 
1851-1855 35,664 " " 

Okningen kan kanske delvis tillskrivas taxehöjningen. 
1 Mats Ronge: Det gamla Carlstad. En bildkavalkad, Karlstad I945 · 
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:Karlstads hamnbolag ansåg att Uddeholms transportprivilegium 
"en0111 staden och dess egen hamn vid skoghall var till nackdel för 
"radens nya hamn.! Dessutom hade Uddeholms åtskilligt att invända 
~ot stad~ns åt?~~-der i f; rle?erna:. Bolaget hade gjort pålningar och 
fördämnmgar 1 alven pa ohka stallen, och dessa hade hamnbolaget 
avlägsnat, trots Uddeholms försök att få denna åtgärd förbjuden. 
Staden hade sina motklagomål: Uddeholm hade fört mudder f rån 
sin egen trafikled, Klarälvens Skoghallsgren, ut i Suttersälven, den 
"ren som ledde in till den nya hamnen. I en inlaga av staden och 
hamnbolaget till K Maj:ts befallningshavande i juli 1844, refe
rerad i R. Geijers minnesskrift "Karlstads hamn" riktas häftiga 
anklagelser mot Uddeholm, som ytterligare hade sänkt en lastbåt 
i Suttersälven, tydligen för att påverka strömförhållandena till sin 
fördel. Tvisten fortsatte och ledde till beslut om åtal mot Udde
holm, men en närmare undersökning visade att pålnings- och mudd
ringsåtgärderna snarare hade varit till Uddeholms nackdel än till 
stadens, varför det hela bokstavligt talat rann ut i sanden. Ytter
ligare kontroverser 1847 avlöstes av samarbete i båda parters in
tresse. 

Bekymmer vållade emellertid Klarälvens sanciföring och lågt vat
tenstånd i Vänern. Upprepade klagomål inkom, att pråmarna möt
te svårigheter att med fulllast nå kanalöppningen. De gick på grund 
och blev svåra att flottaga eller måste lätta sin last i särskilda prå
mar vid Biskopsudden. Farleden vid Biskopsudden gick genom den 
s. k. Garvarådran mellan stadsdelen Tingvalla och Sandgrund, söm 
då ej hade på långt när nuvarande utsträckning.2 Och väl inne i 
kanalen var vattenståndet tidvis på grund av onormalt låg vatten
höjd i Vänern otillräckligt. En del pråmar avstod därför från att 
söka sig fram denna väg och gick i stället västra älvgrenen och 
Surtersälven till Kanikenäset, varav följde minskade kanalintäkter 
för bolaget. A ven för stadens handlande mötte svårigheter att få 
sina importvaror från Kanikenäset upp genom kanalen. A andra si
~an började fartyg som trafikerade Vänern söka sig genom Sutters
a_lven uppför västra älvgrenen. En vacker dag får stadsborna till 
S !~ förvåning se en lastångare ligga vid gamla hamnkajen nedanför 
~1, och den blir inte den enda. Det är ångbåtarna John 
1 

Ingvar Andersson: Uddeholms hisroria, Stockholm r96o. 
' G arvarådran är sedan länge igenlagd och på dess plats har anl agts ett torg 
llled bussta tion. 



610 

Ericson och Borgvile, som gjort fö rsöket och lyckats, och de upp, 

repade det. En del skeppare följde exemplet, allt till förf ål'~ fÖ. 
hamninkomsterna. Men handlandena var förtju sta att återig n f; 
varorna till en plats nästan mitt i staden. a 

Det är tydligt, att hamnbolaget i första hand måste åstac k0 111 _ 

ma en säker inseglingsränna till kanalöppningen i älven f; r att 

icke gå miste om de stora träbolagens och järnbrukens trans lOrter 

och därmed följande avgifter. Medlen är muddringar och på! cmar 

Det onormalt låga vattenståndet kan icke vara annat än tilL il liot. 

Muddringar igångsättas också våren 1853 bl a med ett av Jdde~ 
holms bolag förh yrt ån gm udderverk vid Biskopsudden o c '1 vid 

Hyttan d v s framför kanalmynningen. Pålarmar beslut , och 

kommer efter hand till utförande. 

Den 17 januari 1855 står en skarp artikel att läsa i Nya \lerm

lands Tidningen, vilken vänder sig mot hamn- och kanal bola, ~ t och 

gör gällande, att dess anläggningar är förfelade. Med anl dning 

härav ingår borgmästare Florman vid direktionssammanträde den s 
februari på ett bemötande av artikeln, varur kan anföras fe jandc. 

Det hade, då kanalen planlades, vid överläggning mellan ar ralen, 

greve Cronstedt, landshövdingen af Wingård och enskilda fram

hållits önskvärdheten av att kanalen finge samma djup som b mnen, 

så att lastade fartyg kunde gå upp ända till staden. Men ett sådant 

djup skulle ökat anläggningskostnaderna med femtio procent, och 

varifrån skulle pengarna därtill tagits ? Från staten var ej tt på

räkna större anslag. Okad aktieteckning hade icke haft ut kt till 

framgång, varför man fick nöja sig med en 10 fot djup ha m och 

en 31/ 2 fot djup kanal, vid Vänerns lägsta vattenstånd. DärmCl vanns 

dock den stora fördelen av en transportsträcka på vatten cl l ·r land 

av 2,000 alnar istället för 13,500 alnar från lastageplatsen Sl oghall. 
'j l 

Resultatet av kritiken blev, att bolaget lät uppgöra för ag tl l 

en hamnbassäng innanför kajen vid Kanikenäset, i den vik, sr m gick 

in mot fän gelset. 1858 års riksdag beviljade ett lån av 100 00 rdr 

rmt till staden för anläggande av ny hamn. Man beslöt egagna 

sig av detta lån, till vars amortering under de närmaste t ·e åren 

brännvinsskatten anslogs. I samband h ~irmed beslöt man oc så, atr 

staden skulie inköpa kanalbolagets tillhörigheter. Den nya 1amnen 

skulle bli stadens och ej ett enskilt bolags. Den skulle utför< , en lf 

ett förslag av major D. W. Lillihöök och förläggas till d ·t s. c: 

Nä.bblandet. I samband härmed förbättrades pråmkanalen, v rs sluss 
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Karlstads pr!imkanal med slussen. 

dessutom fördjupades. Kostnaden beräknades till 146.632 rdr banko, 

och arbetet skulle vara färdigt den l okt 1862. Kostnaderna över

skreds dock. Den 31 december 1862 hade utbetalats 159.281 rdr. 

o Den 9 september 1861 skedde invigningen. I denna deltog sex ång

b~tar: Carlstad, Uddeholm, Freja, Clara elf, Orn och Lusten, vilka 

v~d kanalbron t?g ombord passagerare, som fick följa med gratis 

pa e~ tur utåt SJÖn, runt Rävön och åter till den nya hamnen. Vid 

hamnmloppet hade rests ett större tält, i vilket resenärerna hälsa

des av land.~höv~ingen. Den 30 juni 1863 besiktigades anläggningen 

av chefen for Vag- och vattenbyggnadsstyrelsen, som fann det hela 

omsorgsfullt och väl fullbordat. 

Prå~kanalen befanns vid besiktning 1877 så uppgrundad, att 

den maste uppmuddras i hela sin längd, vilket sedan utfördes detta 

och följande år. Därtill visar sig slussportarna vara så medfarna 

att reparati?n ~ - län.gd~n icke räcker, utan en fullständig ersättnin~ 
ked nya bhr nodvand1g. Kostnaden beräknas till 9,239: 46 kr, vil 

d:~ s~~1ma stadsfullmäk~_ig~. a~1slår i mars 1884, varpå portarna 

oc f~lpnde _sommaren forfard1gas av ek och furu med järnbeslag 

h darefter msättas den kommande vintern. 
Svo . l f" bo .. . o 

f" _ang 1eten or ararna att motas 1 p ramkanalen och komma 

orb1 varandra strax nedanför slussen, där bl a avlastnino- av ved 
b 
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i rätt stor utsträckning förekom, påkallade åtgä rder. Man •änk. 
te sig till en början en sidobassäng, men kom efter hand t ili den 
övertygelsen, att bästa lösningen var att bredda kanalen g 'non1 
nedskärning och stenbeklädnad av slänterna och upprensnirg av 
botten p å hela sträckan mellan slussen och järnvägsbron. P å hösten 
1901 sattes arbetet igång. Kostnadsberäkningen l ,500 kr s te d. sig 
icke, utan måste bl a på grund av oförutsedd bergsprängning höjas 
m ed 1,000 kr. Under 1903 var arbetet helt slutfört. 

Förtöjningspollare av sten hade anordnats. Bortmuddrat m <> •eriai 
placerades ut i anslutning till kanalen och sålunda bildades de s. k. 
Vedtorget. Vid Vedtorgets övre ända ligger Slussvaktareho tället 
med sin skylt "SLUSSVAKT" . 

Som ett kuriosum kan nämnas att Karlstad år 1905 av K viaj :t 
befallningshavande i Värmlands län uppmanades att mu dd r:· upp 
Pråmkanalen, vars underhåll tydligen eftersatts. 

Trafiken genom pråmkanalen är nu y tterst ringa om man L 1dan
tager sola-båtarna, sight-seeing-båtar, som sommartid gö r run turer 
inom Karlstads vattenområden. 1961 indrogs därför slussvak jäns
ten. Redan 1959 upphörde emellertid slussvakten att handh ma
növ reringen av slussportarna och hans syssla övertogs av et pen
sionär i 80-årsåldern. Denne hade intill sommaren 1959 t jän. -gjort 
som färj eroddare mellan V åghuskajen och Kanikenäsholmen. ver
färjningen skedde med eka mot en avgift av 25 öre p er pprson. 
Dessutom utgick mindre, fasta månadsbelopp från Karlstads 1amn, 
Tullkammaren och Karlstads Varv. solabolaget avlönar nu sluss
vakten", men hamnen svarar för slussanläggningens underhåll 

Enligt Svensk Lots är pråmkanalen 5,7 km lång och har et mins
ta djup av 1,43 m. Slussens mått anges till 28,5 m längd och 3,8 m 
bredd. Den fria höjden under broarna är 5,2 m vid normal m en
st ånd. 

Staden har nu planer att ändra Klarälvens utlopp för att in~ra 
att hamninloppet slammas igen. En av Klarälvens grenar sk a l tap
p as igen och en 400 m lång kanal grävas genom Orsholmen 

A rbetet beräknas bli förhållandevis billigt - en miljon krc 10r _. 
eftersom det är sand, där kanalen skall grävas. . 

K arl stad är en särpräglad stad i så måtto att dess area varje 
år växer med flera tunnland . För några tusen år sedan fa11 1s det 
bara vatten dä r stan nu ligger - med undantag av några . .Jppar, 
t ex Karnberget, H errhagen, Lamberget. 
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_Alven för nämligen varje år med sig väldiga massor slam som 
Jagrar sig på botten av Hammarösjön utanför stan, som ä r en vik 
av Vänern. Sjöns botten höjer sig undan för undan och blir så små
ningom land. I ett gammalt donationsbrev från drottning Kristinas 
tid föreskrivs att dessa nybildade landområden skall räknas staden 
till godo. 

Det är svårt att beräkna den kvantitet slam som älven för med 
sig. Under en normal vårflod kan det väl röra sig om 40 000 ku
bikmeter. Men under vårfloden 1959, som vållade svåra översväm
ningar i hela Klarälvsdalen - kom troligen det femdubbla! 

Klarälven delar sig i utflödet i två stora grenar som famnar 
staden likt en kniptång. Västra älvgrenen delar sig i tre ådror 
varav en på vardera sidan av Vidön. Den tredje delar sig i sin 
tur i Morbrors åra (ådra), Sorgforsen och Suttersälven, vilka ut
faller i Bergholmsviken. Särskilt den ostligaste av dessa grenar 
medför uppslammning av inloppsrännan till yttre hamnen och även 
här finns det planer på en ändring av utloppet. Den östra grenen 
delar sig i två mindre. Dessutom finns den konstgjorda pråmkanalen. 

Nu har det alltså gått så långt att hamninloppet hotar stängas 
igen av slammassorna. Redan nu får båtarna ta en lång omväg på 
sin väg in till kaj. I samband med det planerade kanalbygget skall 
därför en ny inseglingsränna muddras upp. 

Man planerar därför genombrytning av Gerholmsrevet (vars berg
botten nödvändiggör relativt omfattande sprängningsarbeten), i den 
nuvarande infartsrännan till yttre hamnens förlängning samt för
djupning av segellederna till de olika hamnarna, undantaget Inre 
hamnen av år 1861, som nu saknar all betydelse för sjöfarten. Kost
naden uppskattas till ca 4 milj kronor. 

Längs västligaste tredjedelen a v Pråmkanalen har å kanalens nor
ra sida, längs stadsdelen Tyggårdsviken, anordnats ett stort anta l 
förtöjningsbryggor för lustbåtar. Dessa är emellertid gamla och skrä
piga, varför under innevarande år i hamnens regi uträtning av k a
nalbanken genom fyllning påbörjats, kör- och gångväg längs den
samma anlägges och nya lustbåtsbryggor uppföras. En trädrad kom
~er också att planteras längs kanalbanken . Denna småbåtshamnan
laggning beräknas våren 1964 vara klar ända fram till den s. k. 
~nckarsbron. Några anläggningar för lustbåtar på kanalens södra 
Sida längs Strandvägen avses icke komma till stånd. 
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Klarälven och Forshaga kanal. 

Den av Värmlands älvar, som spelat störst roll som trans Ort. 
led är Klarälven, som ju också är en av Sveriges tolv största flo. 
der. Innan järnvägens tillkomst skedde alla transporter till ocn 
från de många värmländska järnbruken och hyttorna i Klar ilvs. 
dalen och angränsande platser per båt å Klarälven. Den heter för 
övrigt i sitt övre lopp i Norge Trysilelv. Dess kvalifikationer so111 
segelbar flod lämnar dock en del att önska. Styffe skriver att "av 
Vänerus många tillopp är Klarälven genom vattenfall och ett nye. 
ket omväxlande vattenstånd mindre tjänlig för båtfart". Endast 
mellan Vingängsjön och Edebäck i sitt mellersta samt intermi" tent 
mellan Munkfors och mynningen i sitt nedre lopp kan den ' ägas 
erbjuda en naturlig segelled, och även här vållas båtfarten besvär
ligheter genom snabbt uppväxande sandbankar. Av Klarälver s 50 
mil långa lopp är c:a en tredjedel segelbar. 

Mellan Edebäck och Munkfors bildar älven en rad av forsa. och 
fall och mottar från vänster sin största och den industriellt vik
tiga bifloden U vån. Ett tre mil lugnt lopp leder sedan ne 1 ti ll 
Dejefors där ett tio m högt fall avbryter segelleden. Strax ned.1nför 
fallet delar sig älven och går med en gren in i sjön Lusten, r1edan 
den andra grenen, som utbildats sedan 1700-talet, plöjer en 1 akare 
men opålitligare fåra. En mil ned bildar älven ett fyra m höf:,t fa ll 
vid Forshaga och flyter sedan två mil till mynningen med ringa 
f allhastighet. 

Sveriges export av stångjärn var under tiden 1738-181 om
kring 357.000 skeppund årligen och Värmland var under 1800-
talet landets främsta producent av stångjärn. På 1830-talr t var 
andelen 17 Ofo på 1850- och 1860-talen 20-25 Ofo och vid sekel
skiftet 12 %. 1 

En föreställning om Klarälvsdalens andel av Värmlands stång· 
järnsproduktion kan följande tabell ge, där dock värdena är starkt 
approximerade. 

1 Sune Nyquist: Transportleder genom Nedre Klarälvsdalen fram til 1 9°~-
f · · · f' 'd G" b · · 1 ·n 24/J talet . Uppsats ör prosem111anum 1 geogra 1 vt ote orgs umversa et t _ 

. . . .. .,l l. .k Klar 1959 som har utgjort den vtkngaste kallan och stommen t11 11ston. en tl1 

älven. 
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Är Hela Värmland Klarälvsdalen O/o 

1820 12 000 ton 3 100 ton 25 
1845 23 000 

" 
4 800 

" 
21 

1860 26 000 
" 

10 400 
" 

40 
1880 35 000 

" 
15 500 

" 
44 

Värmländskt järn och trä framförallt på den engelska markna
den har i stor utsträckning påverkat projekten på Klarälvens ka-

lisering. De två sista årtiondena av 1700-talet betecknas som den 
~:dre svenska järnhanteringens mest lysande period. Vid 1800-
~alets ingång kom en prövotid, då England gjorde sig fritt från 
beroendet av svenskt järn genom införandet av koksmasugnar, 
puddling och väll~?nar med 0Stenk~l som bränsle. Svensk e~port 
uppehölls genom h_oga krav pa ~{V~.btet och genom ~:t nya mm~re 
arbetskrävande smrdesmetoder mfordes. Transportvasendets ratio
naliseringen kom även att bli ett led i konkurrenssträvandena. 

I Joh. A. Almquists bok om "Uddeholmsverken" sägs: Frak
ten beräknades 1711 till 5 daler kopparmynt per skeppund från 
Uddeholm till Karlstad oberäknat kostnaden för hållande av nödigt 
antal båtar (enl. Bergsmäst. relation) . 

I "Kort aeconomisk beskrifning öfwer Wärmeland åhr 1762 (åter
given i "Värmland förr och nu" 1952) skriver landshövding Adolph 
Mörner: "Allt Stångjern, som wid öfre Bruken til wärka, föres 
utföre Stor Alfwen på Båtar, som drages med trältog tillbakars, 
emedan Wattner i thenna Alfwen stryker ganska häftigt, åtminsto
ne med tio dubbel fart än i Wästra Dalälfwen och Glommarn 
i Norrigie". Alla produkter till och från bruken i Klarälvsdalen 
fraktades ej på älven. På vintern gick gods med slädforor längs 
särskilda vintervägar, som gärna föjde sjösystem och dalgångar. 
Mörner klagar också över att befolkningen i Ny och Dalby sock
nar alltför litet utnyttjar de förtjänstmöjligheter, som de "så an
senlige och ständige winterkiörslor med malms framskaffande till 
hyttorna, tackjerns till hamrarue och stångjerns till Carlstads wåg 
rned mera" utgöra. Annu 1858 finner man i skoghalls mottag
ningsbok för järn rubriken "på vinterföret hitkommet" och 1861 
"Ankommet på vinterföret från Uddeholm och Munkfors" . Vä
nerns islossning började ett par veckor innan Klarälven öppnades 
fö r trafik, och det innebar en fördel att ha järnet klart för skepp-
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ning så snart seglationen började. Landsvägarna i dalen befan 1 sig 
merendels i uruselt skick. 

I ett sammandrag (angående planer på slussar i Klarälven) j r 1111_ 

hå'les "att far'eden i Clara elf har fr ån urm=.nnes tider var't av 
den allra största vikt för omgivande bygden, alldenstund den före 
vägames anläggande utgjorde enda samfärdsmedel mellan , ck
name längs vattendraget och den enda utfartsväg till deras r \tur

liga stapelorter. Aven orsak till att en storartad järnindust i av 
ålder uppstått i denna floddal samt att trävarurörelsen här l unde 
uppblomstra tidigare än i andra rikets huvudfloder och här var
bliva intill nuvarande tid". I primitiva båtar tillverkade av c 1 ur
holkad stock kom de äldsta bebyggarna roende uppför älvep där 
de sökte sig lämpliga boplatser på stränderna. Klarälvsdalen ynes 
ha fått sina bebyggare tidigare än t ex Fryksdalen. Transport n på 
älven till och från handelsplatsen vid Tingvalla är sålunda av gam
malt datum, och sedan Tingvalla i slutet av 1500-talet få tt rads
privilegier under namnet Karlstad och lagt under sig större 1elen 
av Värmlands handel kan man ta för givet att älvtrafiken ·~Ev it 

mycket livlig. Tidigare gick en pilgrimsväg genom dalen " nr •dan
fields" till Trondhjem och en annan väg synes ha följt älve mot 
Dalarna. 

Mycket tyder på att de av befolkningen ännu använda tru bb

nosiga ekorna som vanligen ka1lades "flatlöss" på grund 1v sin 
flata botten, som var nödvändig för att ta sig fram över de ' ånga 
sandgrunden, är ett gammalt fortskaffningsmedel. Sedan j min
dustrin börjat" öka transportmängderna, har båtarna utbygr: s till 
stora grundgående pråmar, med plats i aktern för styrår och 
ibland med mast och råsegel. D essa drev fyllda med järn elle1 sågat 
trä, med strömmen till Karlstads våg eller Skoghalls lastageplat . I ett 
brev från 1820-talet uppger geschworner Em. Rot h off att pråm. ·n a är 

13 högst 141/ 2 alnar breda, högst 36 alnar långa och 3 1/ ,1 fot djup
gående med full last (7,8 a 8,7 X 21,6 X 1 m). Lasten k n be
räknas ha utgjort 16 a 17 ton. Sedan bogsering med ångbåt 1 , förts 
blev båtarna större. De kunde vara ända till 72 a 75 fot 1 v s 

ca 22 m långa. De senaste b å ta rna kunde lasta över 100 to . En
ligt kontraktet med båtkarlarna "var de skyldiga att vid påfc rdran 

föra segel samt biträda ångb. mede1st trälning i grunnor" I en 
PM från 1854 där nackdelarna med den grunda segelleden b ronas, 
anges att pråmarna mellan Munkfors och Dejefors fördes av 6 

617 

Den sista älvbåten med råsegel och utan motor. Fo tografiet tagit r924 . 

Göteborgs Sjöfartsmuseum. 

man och höll 45 a 50 tolfter plank, mellan Dejefors och Forshaga 
4 man och 70 tolfter samt mellan Forshaga och Karlstad 4 man 

och 90-11 O tolfter. En annan källa uppger här 6 man, tillhörande 
Karlstads roddarlag, vilka bildade särskildt skrå inom staden. För 
transporten till skoghall krävdes 9 man. 

Strax bakom den s. k. pleta satt roddarna vid var sin åra. Det 
var väldiga åror, som gick tvärs över båten med sin inre del så 

at~. den som rodde med en styrbords åra satt vid babords sidan, ~ch 
tvan v· d . o d d om. 1 vaqe ara sto essutom en man och drog i åran med 
e~ ;ladd över axeln. Den sjätte båtkarlen manövrerade en s. k. 

~~~ara i fören. Om båten inte höll sig rätt i älvfåran, eller då de 
/ara girarna skulle företagas t. ex. för att undvika de här och var 

darekommande stenrev la rna eller sandbankar s. k. "g reor", an vän-
es denna åra. 
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Alven var indelad i s. k. styrtegar. Man byttes vid_ för s_:y rning
en. Den som styrde hade en "styrteg", d. v. s. en v1ss stracl a att 
styra. . 

I kajutan lagade var och en sin mat medan kaffekokmngc11 Var 
gemensam. I kajutan fanns också britsar att s~va på under vilo
tiden. Under dessa britsar förvarades maten. Badaget bestod van
ligen av sex man, av vilka en var "båtht~sbonde", ett s~ag för
man, som mer var en kamrat med de övnga och deltog 1 a etet 
lika med de övriga. Han hade att hålla reda på fraktsedlar oc 11 dy
likt och att representera båtlaget. Han måste ta ansvaret vi kri
tiska tillfällen, då ingen annan vågade sköta rodret. Han .tnjöt 
för detta ett särskilt arvode, nämligen 50 kronor för säsonger. Att 
tillhöra ett båtlag kallades att ha en båtlott. 

Antalet roddare dikterades av återfärdens besvärligheter. Prå
men var då lastad med gods, såsom sill, salt, råg, och korn samt 
tackjärn. Båten måste dragas från stranden, där "trälstigen" l .. pte. 
Den kallades så även i officiella handlingar. Pråmdragarna höll i 
var sin "trälkäpp", från vilken en grov draglina av hamp a t rål, 
gick till toppen av en kraftig 15-18 m hög mast i pråmen en
na anordning förhindrade linan att fastna i buskar och stena mel
lan trälstigen och stranden. 

I Filipstads Bergslags Tidnings Månadsläsning av den 30 septem
ber 1939 finns en läsvärd skildring om "Järnkörare och p råmdra· 
g are i den gamla goda tiden". Det var ett. verkli_gt "tr äl ... ra.'.', 
oerhört slitsamt och ansträngande som verkhgen gJorde sk l for 
namnet. Under hejarop och sång gick männen med trossam öve: 
axeln i rad efter varandra på den smala trälvägen och d, og sa 
jordkokor och stenar sprätte omkring fötterna. På grund :n höga 
nipor, skog, åar eller andra hinder måste dragarna gång eft r an
nan skifta strand, båten drogs då in till land och lades fast, ·1edan 
dragtrossarna roddes över till andra sidan. Så fortsattes t är den 
igen. Som exempel kan nämnas att vid lågvatten t_og en ~-·'p f ar: 
från Munkfors till skymnäsboden (12 km) en dag 1 anspra mer 
vid högvatten tog det både två och tre dagar. Vid sådana t il fällen 
kunde draaarna i timmar få ligga så gott som utsträckta p ' rnar· 
ken och söka spjärn med fötterna, medan båten sakta drog de .1 ned· 
för. Vid färd utför älven hissades oftast seglet och samma sträcJ a so~ 

· d · · d k bl o ·n •11e da vid uppfarten tag1t ygn 1 anspra , tog nu ott nagon t1 1 l-
ström och ev. vind hjälptes åt att ge båten fart . seglingen v al eme 
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jertid riskabel och rorsmannen fick liksom en lots på Missisippi stå 
. spänd uppmärksamhet, ty där det för något dygn sedan var en 
djup ränna kunde det nu ligga en sandbank eller en s. k våla, 
kog, som glidit ner från någon nipa. Stötte båten mot ett dylikt 

~1 j11 der, vräktes den av den hårda strömmen på sidan och tog in 
vatten och gick till botten på något ögonblick 

Pråmdragarna på Klarälven skar trots sitt oerhört tunga arbete 
·11re guld med täljknivar. En segelsäsong, som i genomsnitt gav 
ferntio kronor pr månad, ansågs som god men det gick också 
somrar då månadsförtjänsten inte nådde upp till fyrtio kronor ens. 

Det kunde hända att pråmdragarna förstörde åkrar och även 
skog för bönderna och dessa ville då ha ersättning för skadan s. k 
landtrampsersättning. Trälvägarnas frihet har gett upphov till 
många tvister mellan strandägare och brukspatroner. I en skrivelse 
till Kong Maj:ts och Rikets Svea Hof Rätt 1873 hävdar Uddeholms
bolaget bl a: "Allt ifrån urminnes tider, åtminstone 150 år tillba
ka, har begagnats och begagnas fortfarande detta sätt d v s (träl
ning) att frakta båtarne uppför älven". 1870 lämnades av bolaget 
ersättning för "tramväg över vallbacke" och den 26 juni 1871 
borthöggs skog längs älvstranden, vilket vållade trätornål med 
ägarna. I en skrivelse till Kihls Häradsrätt, daterad i oktober 1876 
(i Munkfors bruks arkiv) skriver disponenten i Uddeholm bl a, att 
det "måste vara lagens mening, att man vid begagnande av båtled i 
älv skall äga rätt att, då till följd av naturkrafter båtarna ej på annat 
sätt kunna framskaffas, gå på strandbrädden och draga båtarna" 
och "att landsseden i detta fall icke har oskäl med sig måste ligga 
i öppen dag för var och en som nitälskar för utvecklingen av vårt 
lands industri och icke vill se denna utveckling hämmad genom 
tillstängandet av de naturliga kommunikationsvägarna" . 

Brukstjänsteman Hans Kjellgren i Munkfors har skrivit en sam
manställning om "Båttrafiken å Klarälven" (1957) som ger en god 
bild av arbetet på älven. 

En resa från Munkfors till Dejefors tog enligt uppgift i regel 
tre dagar: en ned, en för lastning och en för resan tillbaka. 

1839 trafikerades sträckan Munkfors- Dejefors av 5 lastpråmar, 
l "kolbåt" och 3 roddbåtar. 1845 fanns 6 lastpråmar på denna 
sträcka, på linjen Dejefors- Forshaga 6 lastbåtar, 1 kolbåt och 5 
:oddbåtar. 1869: Munkfors-Dejefors 8 pråmar + 8 "jakter", De
Jefors-Karl stad 1 O pråmar -:- 12 "båtar". 


