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Atlantseg l i n g 

Några intryck från Atlantkappseglingen och Bermuda

kappseglingen 1960. 

A v kapten NILS SALANDER. 

Sommaren 1960 var en stor hav skappseglarsommar på båda sidor 

av Atlanten. Förutom elen vartannat år återkommande Bermucla Race 

från Newport t ill Bermucla - i år med rekorclcleltagancle - genom

fördes bl a Transatlantic Race från Bermucla till Skagen - även 

den med rekord stort cleltagancle, skolskeppskappseglingen Norge

Ostende, Skaw Race i Skagerack, Karlshamn-Travemi.incle, Trave

munde- Marstranet o s V. Här skall ges några glimtar från de båda 

fö rsta långseglingarna (längd 635 respekt ive 3 500 dis t. min ), vilka 

kanske kan intressera T iS läsekrets. 

Genom lyckliga omständigheter och efter fö rstående förmäns väl

vill iga bifa ll kunde författaren acceptera en inbjudan att tjänstgöra 

som navigatör på en 15-meters amerikansk havskryssare på färden 

Newport- Bermucla-Skagen med början i Long Island Sound elen 

15 juni och slut i Marstrand omkring elen 21- 25 juli. Chansen att 

i hård täv lan få göra elen långa seglingen över N ordat lanten med 

förstklass ig båt och skeppare, goda hjälpmedel och nio sympatiska 

- ehuru från början obekanta och engelsktaland e skeppskamrater 

lockade naturligtv is. Förutom spänn ingsmomentet och den ständigt 

lurande längtan ti ll s j ö ss och segel lockade möj ligheterna att ånyo 

ta en du st med sextant, tidssignaler, väderlek och radioförbindelser 

på allvar - ute på stora vatten och kanske under besvärliga för

hållanden. Och så frestade naturligtvis N e w York före, Bermuda 

"på mitten" och Marstrand efteråt. Ingen av dessa fö rväntn ingar 

kom på skam ! 

Bermuda Race 

, Eft er c :a en månaels förberedelses~isong med diverse kappseglingar 

Pa olika p latser i Ame rika samlades en rekordstor havskryssaref lotta 

bvärd c :a 36 mi lj kr) ti ll start i N ewport, Rh ode Island den 18 j u ni. 

en tJugoandra Bermuclakappseglingen samlade 135 startande, där-

47 
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Bild 1. 

Bermuda Race (New port-Bermuda) mäter 635 distansmin uter. 
Å rets Transatlantic Race ( Bermuda-Skagcn ) mätte 3500 distansmin;, er. 

ibl and samtliga de sj utton slutg iltigt anmälda t ransatlanti ska J>;, arna . 
D en pittoreska N ew England-s taden och gigant iska Hottbasen :J c w
port visad e inte sina vackraste vyer nä r a lla dc startand e - , stor
lekar mell an c :a 10- 23 meters längd - p lus all a hundrata b [tslå 
cla rbåta r - ifrån jollar ti ll jaga re och stora passage ra r Li r j ' r -
försökte samlas till starten vid Brentons revs fyrskepp utan för \Tew· 
po rt i svepande, mjö lkvit och kylig t jocka. En ostämd men nång· 
höv dacl kö r av mistsigna ler - frå n fyr skeppets dj upa na uto l mbas 
till jaga rg lasvaktens klämtand e i skeppsklockan och segelj ak crnas 
"foo·horn s" i a lla tonarter - bidro<x till förvin·in o·en men o·a v alla b b b . h 

åsk;tda re en viss akusti sk kompensation för utebliven ögon i ;· g-nad-
E ft er åtski ll ig fördröjning g ick star ten , en rörig och svår sta1 med 
m ånga t illbud trots svaga vindar. 
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Bild 2. 
Amerikanska P A LAW' A N som vann k lass B i Bermuda Race och k om 6:a i 
atlantkro ssning. S parkman & Stephcns konst ruktion med höga fr ibord och 

centerbord, byggd i Hambu rg 195 7. 

Två förh å ll and evis ointressanta dygn med dålig vind och el :o sik t 
följde. Inga as tronomiska observationer men radiope jl och en Conso l
station på N an tu cket ( elen för sta på v:ist ra siclan a v Atlanten ) gav 
godtagbar lägesbestämning . Huvudkursen (sydost) sb r ungeb rEgen 
vinkelrätt över Golfst römmen. Av största intresse var att söka lo
kalisera Golfströmm ens norra gräns och a tt försöka utnytt ja st röm
ll1en taktiskt genom a tt fö l ja elen sydgående delen av en ti d vis myc
ket markant men " vandrande" S-fo rm acl oregelbundenhet i ström
fåran. H ydrogra fiska informationer hade lämnats fö re starten, va r
av framgi ck, a tt man egentligen inte v isste så mycket om elen mäk
tiga Golfströmm ens nycker, att man va r tacksam för alla seg la res 
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Bild 3. 
En flotta med färgglada spinnakrar är en magnifik syn. Här fr<ln Off So 1dings 

Race i Long Island Sound i juni 1960. 

hjälp med mätningar och iakttagelser etc . och att man sa1 :<>likt 
kunde v~inta den s-formade strömfåran någonstans ( inom 1-: nska 
vida gr~inscr ) . Följaklli g<.:n m~itte alla il[tlar regelbundet vattc tt:m
peratur och sökte beriikna sin avdrift i hopp 0~11 att kom m riitt 
på den gynnsamma strömmen. 

•När tredj e dagen grydde med strålande sol och värme ocJ, man 
mitt på havet i klar sikt kunde räkna upp till 45 färgspra ,mde 
stora spinnakrar inom synhåll steg humöret märkbart trots en fort
farande alltför Litt bris. l lavet ändrade snart färg till dju ] ,, lått, 
temperaturen i vattnet steg med 4- 5° på några t immar och d··lf in
stim, portugisiska bidevincl sseglare, sto ra sjögräsf lak och en le fu llt 
p laskande två-metershaj intill båtsidan bekräftade intrycket av has
tig men definitiv klimatförändring. Go lfströmmen var lyckligen nådd 
( elen gav oss tursamt 3- 4 knop i rätt riktning uneler ett h elt (•rgn) 
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Bild 4. 
Bermudas egen DON CHERRY med Guvernören Sir Julian Gascoigne ombord 

under bogsering hem efter masthave ri. 

men vinel en skulle gynna de små, Eitta båtarna och det hela såg ut 
att bli el en långsammaste Rermuclaseglingen i historien. 

Det sista elygnet förändrades bilden. Ett lokalt lågtryck utv eck
lades hastigt t i Il en ver itabel hurican e-unge och överraskade med 
vindstyrkor över 30 m j s under c :a 5 t immar och fortsatte därefter 
med 20- 25 m js uneler hela nall en, medan vinelen vred sig kom
passen runt. De båtar, som hade ett gynnsamt utgångsläge, som bann 
reva ti ll r~ickligt i tid och som seelan lyckades utnyttja stormen maxi
malt genom att göra slag i lämplig tid fick god skjuts åt rätt håll 
och återfanns så småningom högt i prislistorna för de olika ]Jas
serna. Vår PALAvVANs rullrev, vilket egendomli gt nog är relativt 
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Bild 5. 

Bermuda Race blev blöt. l förgrunden tvåan i klass C, R oyal Naval \ailing 

Associations BELMORE med berömde cmdr En·ol Bruce som skt pare . 

lnnanfi::r vinnaren sammanlagt, amerikanska F! N!STERRE. 

siillsynt på amerikanska bå tar visade sia ov~i rd e rli o· och m · ]o·av 
' b b ~ 

(t illsamman~ med påpass lig skiftning av försegel och justeri1 ,c: av 

centerbordet ) att utnyt tj a vinelen t ill det ytte rsta utan. beky1 mer. 

Men sto rm en blev besvärl ig för många båta r . Två mastbrott. , Je ra 

bomhaverier samt en roderfö rlust rapporterades förutom de n inga 

segel. som skörades uneler detta dygn. Många i"ilch·e båta r läckte · 1!\ rt, 

däribland flera a v U . S. N a val Aca clemys sto ra ya w le r, som c!Olll' ra ts 

till Annapolis av civ il a ägare men som f lottan inte kan unel er 1[tl la 

tillriickligt på grund av medelsbrist S jökacletterna ombord fi ck t ill

bringa å tskilliga timmar v id pumparna oci-i' deras seglingsentu; 1asm 

var 1 flera fall mycket dämpad efte r ankomsten i må l. Trots fle ra 

till bud undveks denna gång alla person fö r luster - en överborclL,tng

en återfanns genom en öcl els nyck efter en halvtimmes letan cl(_, Jllitt 
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Bild 6. 

FI N l ST E RRE, segrare för 3:e gången följd Bermu.da Ra c e. 

i natten av en båt och en annan sto r yacht vräktes omkull så a1:t 

samtliga på däck hamnade i vattnet men kla rad e sig tack vare säker

hetsbälten . Men många veteraner va r Överens om, att det sista elyg

net nog varit det hå rdaste man kund e minnas i Bermuda l{ace. 

Trots "köra ren" mot slu tet segrade de snabbaste småbåta rna sam

man lagt i korrige rad tid över de större bå tarna. För tredje gången 

i följd, vilket är un ikt , segrade samma båt, elen lill a ( lO-m eters ) 

specialri tade och ytterst viii seglade yawlen FINISTERRE och er

Övrade elen eftert raktade och pm1piga Bermuda T rophy. Icke h ell er 

i år lyckades någon utlänning vinna någon sege r i denna, en av 

D. S. A :s mest uppmärksammade kappseglinga r. Sammanlagt 14 ut

länclsb. båtar fr ån E ng land , Tysk land, Sverige, A rgentina och Bra

silien deltog i å r . D e svenska A nitra och Cassell a II fick dock i lik-
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het med alla de övriga transatlantseglarna " respektabla" plac, ringa_ 
i sina olika klasser. Vår PALA WAN vann elen näst störst. 1 k la 

1 

sen vi lket gav oss bloclad tand inför nästa etapp : Bermuda-~l,ag:~
Men först bestods en veckas välkommen andhämtning och - bok~ 
stavlig ~ uppvärmning på det soldränkta och kalypsosj tw,;ande 
Bermuda. 

Transatlantic Race 

Så nalkades starten för elen 3 500 clistmin långa f~irclen fr ft,, Ber
n1Ucla till Skagen. T io amerikanska, tre engelska, två svens! ·, och 
två tyska havskryssare indelade efter storlek i tre klasser 'tällcle 
upp. A lla var bemannade av erfarna och skick:liga seglare - leJ vis 
i motsats till en del av båtarna i Bermucla Race, som trots al: gav 
intryck av "sönclagsseglare" på sina hålL Genomgående impou raclc 
nu kunnigheten och kvaliteten hos individer och materiel. Li'n ·<a, i 
vissa fall årslånga förberedelser låg bakom dessa båtar s deltai',mcle 
och ingenting lämnades å t slumpen, varken då det gäll de säkc ,-het, 
hjälpmedel, segel, mat ell er båtarnas trim. 

Enligt tävlingsbestämmelserna gick banan från Bermuda till 1 eller 
rättare "syd och ost om" ) en "point Ab le", c :a 450 cli stmin syclost 
om N ewfoundland, vilken punkt angavs av säkerhetsskäl med led
ning av de färskaste isbergsrapporterna från Canadas ostkust. 1) är
i från skulle vägen tas nord om O rkneyöarna ti ll mållinj en vi ll ~ka 

gens fyrskepp. P entlancl F irth fick sålunda e j passeras. Till O r.-11ey 
gällde det storcirkelnavigering och enligt all väderstatistik ~ ulle 
sydväst-nordvästliga vindar komma att dominera helt. Något star
kare vindar kunde väntas norr om storcirkeln men samtidigt over
ensstämde denna med månaelens "mean storm-t raclc" och mel ·u ro
logerna spådde minst 2~3 ordentliga lågtryckspassager uneler c· ver
färd en. strategin, vi lk en alla båtar tycks ha följt, bl ev att sök sig 
kortaste vägen, el v s på storcirkeln men att söka " vädern avigcra" i 
så måtto att de akterifrån annalkande fronterna och lågtryc !-:ens 
vindar sku li e ge bästa effekt. När det gäll de väclerlekstj ~in st va r för
utsättningarna mycket varierande på olika båtar . Från elen helt tele
grafiokunnige amatörnavigatören via elen svenske sjöoff iceren (1t1 ed 
c :a 75-takt ) till elen per fe kte radiotelegrafisten (t ex på tyska GER
MAN IA V) ell er elen berömde radioamatören och sjökaptenen C arl-
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Bild 7. 

Rorsman med " fighti ng face". PALAWANS skeppare och ägare Tom Watson 

Jr till rors i styv och kall kuling på No rdatlanten. 

sen (från F lying Enterp ri se) med specialutrustning på sin redares 
WI NDROSE och 120-taktsmottagning utan svårigheter. Då tele
grafi är det helt för härskande vid sändning av Atlantsynopser och 
-prognoser bl ev naturligtv is såväl vå ra som de senares .kartor där
efter! Deras fördelar torde dock ha varit begränsade till något bättre 
förvarning vid v;iclerförsäm ringar och obetydligt bättre möjlighete r 
till vägval men gav i stort sett knappast någon avgörande favör . 



716 

Bild 8. 

Svenska LaMrinkastern CASSELLA Il startar i T ransatlantic Race. 9,65 ·new· 

lång och med fem mans helsvensk besättning var hon en av täv lingens •·;illSta 

båtar n;en gjorde väl ifrån sig trots bombrott och hårt väder. 

Efter sta rten den 30 juni nåddes punkt "Able" redan den ( jul i. 

M edeldistan sen per dygn - med Go lfströmmens hj ~ilp - låg om

knng 200 distminuter under den na del av färd en och detta l;om 

~t t bli de snabbaste daga rna totalt sett. Spinnaker blåste troget -

liksom .. uneler större delen av r esan - men måste naturligtv is sk iitas 

med Jamna mell anrum med hänsyn till v in d och sjö, s litao-e och di

verse of rånkomliga småhave ri er. Dessa sto ra konstf iberspi'nnak ar i 
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1
.011 och nylon av olika vik t. sto rl ek och styrka (sammanlagt med-

daC · · ) .. l .. 1· S l l 
·"rde t ex PALA \N AN fem stycken var noc vane tga . tar ;a oc 1 

~~äns liga fö r vä_ta v~r de otroligt tå liga segel men sam~icli gt ~hanter
·O'a och besvarltga Jattar m ed ot roltg kraft 1 stg vtcl tnsk vmd. De 

]!·~ta seglen mås te passas inten sivt med sik te på eventuella smårevor 

lach för att kunna behå ll a dem uppe så länge som möjlig t utan att 

~iskera dem i friskande v in cl. S tyrning i mestadels ganska grov lå-

1ino·ssj ö och by ig v ind med fria skot bj öd på intensiv motion och 

;stvde abso lut kon cen tration. D åliga ror smän avslöjades ob~rm~är
tigt i sådant ~äder H avs kappsegling vinn~ til ~ stor del av Int l11ttvt 

skickliga rorgangare med verk ltg kansia fo r bat, vmd och SJ O samt 

_ inte min st - bli ck för kompass och fartlogg. 

Temperaturen föll märkbart och snabbt. F rån det varma Golf

strömsklimatet till Labradorströmm ens utlöpare sydost Cape Race 

med dess iskylda vatten och f riska vindar var ett obehagligt steg 

från 30° ti ll 15 ° medeltempera tur. D en första kal lfronten och stor

men kom efter sju dygn och efterföljeles sedan av ytterligare två 

ordentliga oväder med tvära vindkantr ingar och t idvi s byiga v ind ar 

över 16-20 m j s på vägen till O rkney. T denna första sto rm drab

bades den britt iska DR UMDEA T a v mastbrott och måste för nöd

rigg söka skydd vid Ne:w foundland. D en svenska CASSELA lT , täv

lingens minsta båt, bröt storbomm en men kunde efter 5 timmars re

paration (laskning ) fortsätta och fullfölja tävlingen. I stort sett va r 

dock vädret hyggligt - och överenss tämde med stati stik och pro

gnoser. I varj e fa ll kunde det inte hindra oss från att laga tre varma 

mål varj e dag under hela resan. 

So l. och stjärnor höll sig synliga ti ll rii ckligt för naviga törens he

hov (miclclagshöjcl t ex 16 dagar av 20) men var i övrig t snåla med 

sitt sken. N avigeringen skedde till en början enbart med ast rono

miska observat ioner, v ie! angör ingen av J-lebricl ern a och i Nords jön 

kompletterade med det europeiska Consol-nätet och rad iopej l. Släp

logg, fa rtloggar (2 st, huvud sakligen fö r att egga ro rsman till stor

dåd ), ekolod, kronometer och goda radi omottagare utg jorde jämte 

sextan t elen til lå tna utrustningen i övrigt. Radar, Loran och Decca 

liksom a tt utnyttja elen ob ligatoriska radiosän daren "to obtain spe

cia! weatb er informati on not ava il abl e to a ll " var en ligt tävlings

bestämm else rna icke till åtna hj ;il pmeelel. 

Den sextant jag elisponerade (fö r siikerhets skull m edföreles iiven 
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en reserv ) hade sin egen historia . D en var extremt lätt, gjon av e 
slags magnes iumlegering och av Plaths världsberömda fabrika . l\Ic::

1 

certifikatet i locket var stämplat "Kriegsmarine Hamburg 6/L 19-!-3,; 
och lådan l i k som instrumentet var fö rsedel med den tyska , ,J bbe]. 
örnen och hakkorset. En extra lapp tillkännagav att " denna ·:-;, tant 
om händertogs av U. S . S . Sut ton (DE 771) efter det tyska sa 'lllan
brottet 1945, då ubåten U 234 ( l 600 ton och elen största 1 ,;'ttc:n 
som byggts unel er VK 2) kapades på väg till J apan f rån B, gen i 
Norge". En god vän t ill vå r skeppare, som tjänstgjort på U. <..; _ S 
Sutton v id tillfäll et, gav oss sextanten som "gooc11uckpresen1 före 
avfä rd en från Amerika. Det är än i denna dag det lättaste Ol 1 ele
gantaste precisionsinstrum ent som tänkas kan! Det underlätta(' ock
så avsevärt navigatörens tidvis långvariga och tröttsamm a, hal 1 ak
robatliknancl e fö rsök att "skj uta" him lakroppar från ett krä1 1nde 
och hissande litet chick, med saltstänk och skum f rån lova' och 
seglen i vägen i lä - förutom att norma lögonhöjclen, 3,5 metet oft a 
va1·ieracle med min st 3- 4 meters dyning. Då gällde det att rop; ''nu" 
när horisonten Överhuvudtaget kunde ses för stad iga, sj(·, rona 
vågoryggar, som rullad e fr am över havet och bollade med oss. ,kill
naden är stor mellan en stab il fartygsbrygga och ett segelbå, •liick 

det avseend et. 
N är höjderna väl var tagna beredde uträkningen inga beky1 mer. 

J det fall et har en oerh örd utv eckling skett und er de g?mg1 :t 15 
åren. Borta ~ir logaritmer, N T lO och ABC-tabeller, borta ä r niis
tan) all interpolering och behovet av f igurritning ell er tryckt: for
mubr. N u slår man snabbt och behändigt i naut ikala lmanack 1 -

ell er ännu enkla re : i "Air Almanack" - och går sedan in i det tme
rik anska tabellv erk et H. O . 214, som direkt ger höjd och <1 imut 
med enklast tänkbara in terpolering. Särskilda flygtabell er, "Pncom
putecl. Selected Stars" (H. O. 249 ) , ger ändå snabbare reslu t<t vad 
gäller sex lämpl iga stjärnor vid alla tider och på alla la titud er . . agoi 
av "sport mom entet" som sammanhängde med de äldre räkne r ste
men har utan tv ekan gått förlorat, men för lu sten uppvägs av 1ö jet 
att vid behov kunna ta fl er höjder och snabbt lägga ut dem utan 
egentlig tankemöda. 

A ngöringen efter 16 dygn till sjöss skedde und er dage r i lå lig 
sikt. Besticket hade vari t gott och täta Consolobservat ioner lJL' riii
tacle läget. D en obelysta men höga ögruppen St. Kilcia väst om He-
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Bild 9. 
Fas tkrokad med säkerhetsbälte och med spjärn mot stora skotv inschen 

("Kaffekvarnen") brottas småbåtsna-vigatören med sol, rigg och dyning. 

briderna siktades för st och passe rades på 10 cli stmin avstånd . I kväll
ningen angjordes ögruppen Flannan ] s les, där el en höga fyren sik
tades först på 4 di stmin hålL Sedan började nya bekymmer med 
tidvattnet kring de skotska öarna och viidret som stadigt försäm
rades. En ytterst förvirrad väderlekssituation med ett stort, statio
närt lågtryck och flera smii rre lokala stö rningar fö rorsakade resans 
tredj e och sista egentliga storm. Stick i stäv c :a 20 m/ s föranledde 
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ett dygns hå rd kryss (den enda längre kryssen på vägen ) 'Ch en 
dygnsdi stans på enelast 72 di stmin. Consol, el v s B ushm i s- Och 
Stavangerfyrarna, ävensom det skotska väl utvecklade sj ör;· lio fn . 
nätet kom vä l ti ll pass, men navigatören hade ett par intens i1 clygn 
i besvär liga vatten, där obelysta klippöar av typen Rockall ticker 
upp helt omot iverat mitt i havet . 

Rundn ingen av banans norra "märke", fyren North Ron a] (, ty på 
elen nord ligaste av Orkneyöarna bj öd på seglingens obehaglig, te er-
farenh et. V i inträffade lagom, d v s just då tidvattnet viin 1 • och 
fick en stark medström runt udden. P lötsligt panikrapporL a eks: 
"br~inningar förut - långt åt båda sidor - Överall t! " l\if'yck, t r ik
tigt bröt sjöarna i en utdragen s k ticlvattensrace, långt utan i i land
g rundningen och betyd ligt in tens iva re än t idvattenkartorna vi ll med
ge. Samtidigt dog vinelen ut tota lt med på fö ljd att P ALA\\'1\ ·. med 
slak logglin a, utan fart genom vattn et och med döda, vålel sam t li'u.:n
de segel t räffades tvärskepps av 3- 4 meters krabba och hr: ande 
sjöar, som alstrats vid ticlvattenkantringen. E tt farligt och 11Ögst 
o.behagligt rull ande utan stab ili serande vind blev resans stÖ N., på
fr estning på riggen, som dessbättre hö ll. Samtidigt gjorde vi lyck
ligtvis 6- 7 knops fart över grund med tidvattnet och svepll förbi 
fy ren in i Nords jön utan egentlig egen förskyllan . Efter en nnnc 
var allt över, sjön hade lagt sig och v inelen återvänt. 

De sista dygnen blev sp ~innande - v i visste föga om v~t r;• 'Jled
tävlares lägen - och bjöd på rykande snabb läns ned mol < •nska 
kusten, där en gynnsam ström på över en knop gav oss en ·:\l ra 
sk ju ts upp mot mållinj en. En morgonsömnig fyrskeppsv~llda · på 
"Skagens Rev" klockade vår ankomsttid ti ll GMT 04 ti m 3· Jlllll 

13 sek elen 21/7 el v s nästan exa kt 20,5 dygn efter startcJ ; fdtn 
Bermucla. 

Nå, hu r blev slutresul tatet? Här ska ll inte ägnas allt för mycke n tid 
åt resulta t och prislistor, dä rom ha r dagspressen redan berätta t tfö r
ligt. Va re nog sagt, att alla de medelsto ra båtarna (k lass l ~' slog 
samt liga, såviil större som min d re !)åtar, att inom B-klassen de 1in cl· 
re båtarna slog de större samt a tt ya w le rna genomgåend e s l<·~· de 
marconiriggade båta rna i ko rrige rad tid. De lvis ä r väl r esul tat t be
vis för att hanclikapreglerna kan ge ovänta t kraft igt ut slag. E n iver
vägande undanvindssegling som denna a tl antfärd bl ev utan l ekan 
även en yawlernas tävling med deras något gynnsammare hau likaP 
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Bild 10. 

Y a w len F! GA RO segrare i k lass B. 

i fö rh ållande till sin segelarea och deras möj ligheter att föra mer 
segel vid slör och läns, i först a hand i form av mesanstagsegeL Vid 
mer kryss hade pri sli stan s~ikert sett ann orlunda ut. Rent presta
tionsmäss igt g jord e samtliga båtar en förnämlig insats genon: at·t· -:
med ett unclantarr DRUMREAT - utan a ll va rliga haven er tu ll fo lp 

bl . 

denna k6i vancl e seo· lats med så små tidsskillnader som några ttmm ar 
-upp till högst n1tgot dygn - på hela sträckan . _Ä r någon värd en 
särskild honnör, bör det förutom segraren , amenkanska FIGARO, 
vara samtl iga småbåtar (klass Cl som med jämförelsev is små be
sättnin()"ar i fl era fa ll utan motorer för laddning och med mycket 
begrän:acl' ti llgå ng på elkraft, värm e och annan bekvämlighet klarade 
sträckan efte r c :a 25 dygn t ill sj ö ss. 

Snart är det mesta a v detta glömt - om inte förr när nästa sto r-
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segling stundar. Men för oss 200 deltagare, varav totalt 11 sv· nska. 
skall en delminnen säkert bli kvar. Godmen hård sport, intress. nt oc~' 
lärorik navigering, nyttig sp råkpraktik och många nya havssee-ltr v:

1
· 

1 

" <11-
ner blanclas för min del med intrycken av Bermudas vänliga soL \Jord. 
atlantens kyla, julisto rmarnas styrka och havets oföränderlig 1 lllen 
var je gång lika Överv~lldigande maj estät - när man som k ir verk. 
ligen kommer det inpå livet. De framstår som de glada och be~ tencle 
minnena av 1960 års Transatlantic Race. 
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Frekvensplanering 

Av kommendörkapten C .-M . von DöBELN 

Teleteknikens snabba utveckling uneler cle senaste decennierna och 
dess allt fii tigare ianspråktagande för ett flertal olika ändamål har 
skapat vissa p roblem , som tenderar att bli mer och mer svårbemäst
rade . Hit hör frekvensplaneringen, som syftar till att möjliggöra ett 
rationellt utnyttjande av tillgängliga irekvensområclen. Det iir där
vid många faktorer, som måste beaktas. Vågutbreclningsförhållanden. 
lämpliga materield imensioner och vikter, tillgängliga komponente rs 
prestancle, effektbehov och mycket annat hcgriinsar möjligheterna till 
fritt val. Härtill kommer elen nöclviincliga h;insynen til l andra intres
senter, såväl militära som civila. Det gäll er sålunda för elen militii.ra 
frekvensplaneringen att inom ramen för tekniska och ekonomiska 
resurser tillgodose olika Önskemål på ett sådant sätt att bästa möj 
liga transmissionsförhålland en utnyttjas, att ömsesicliga störningar 
från andra intressenter unelvik as samt att samtrafik möjliggö1·es i 
sådana fall där detta anses av behovet påkallat, antingen med andra 
militära radiostationer eller med civila radiostationer av betydelse för 
totalförsvaret. Dit vi här i Sverige tyv~irr saknar ett samordnande 
frekvensplaneringsorgan framstår det såsom absolut nödvändigt att 
den militära och civila frekvensplaner ingen sker i intimt samarbete 
mellan de ansvariga myndigheterna, försvarsstaben och telestyrelsen. 

Den, som i sin tj;inst kommer i kontakt med eller är beroende 
av radiotekniska hj~ilpm e cl e l och kanske tar för givet att dessa skall 
funger;c~ klanderfritt , ha1· siillan klart för sig vilket puzzelarbete. 
som måste föregå a ll anskaffning a v ny telemateriel enelast för elen 
till synes enkla uppgiften att finna ett lämpligt frekvensomdtde. Det 
iir trångt i etern och blir iin trängre för var dag som går, detta 
gäller inte bara de "klassiska " fr ekvensområdena för långvåg och 
kortvåg·, utan numera iven ultrakortvågs- och mikrovågsomrftclena. 

Internationelle. radioreylelllentet (RR) oelz dess tilll:omst. 

Frekvensplanering iir i grunden en fråga av internationell r~ick
Vidd. De normgivande bestämmelserna återfinnas i det av elen in-

48 
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te rnationell a teleunionen (ITU) utgivna rad ioreglem entet (R! ) Ocl 
dessa besbmmelser kompletteras vid behov med detaljbestäm elser

1 

som kan avse visst slag av racl io traf ik, deta ljplanering för SJ •· ciell;; 
frekvensområden m m. 

Det nu gällande internationella radioreglementet är res u lt;·, l: t av 
elen administrativa racliokon fe rens, som. avhö ll s i Atlantic Ci t) 1947 
Såsom exempel på specialkonferense r för komplettering och ·t alj~ 
planering i anslutning ti ll radi or eglementet kan nämnas den , t·gio
nal2. europeiska ru ndradiokonferensen i Stockholm 1952, va re upp
g ift va r att fördela frekvenser för a ll a europeiska FM- oc1 Ty _ 
statio ner i de för rundradio upplåtna frekvensbanelen 41-6~ \ 11-lz 
(TV-kanal 1- 4), 87,5-100 MHz (FM-bancl ) och 174- 21 () \ i H z 
(TV-kanal 5- 10) . D et är så lunda på grund val av elen vi d cnna 
konferens upprättade s k S tockholmsplanen, som utbyggn ad 1 av 
våra och övriga europeiska länders FM och TV-station er har -kctt. 

1~1 östen 1959 hade tolv år gått sedan Atlantic City-kon f <: 1 n sen 
och unel er denna tid hade rad iotekn iken gått framåt med ston• ,; teg . 
T id en ansågs mogen för en ny adm ini strativ radiokonferens vars 
huvudsakliga uppgift sku ll e vara att r ev idera raclioreglement<:t len 
na konferens i vilken 88 av teleunionens 101 medlemsstater m< -or
gani sationer var representerad e med tillsammans c :a 700 el<: l t ._: are. 
höl ls i Geneve uneler hösten 1959 och varade drygt fyra m[tt l·t der. 

Det rad ioreglemente, som skapades vid Genevekon fe rensen av-
sett att tr~ida i kraft elen l maj 1961 och ersätter då Atlant i c ' ity
reglementet. De olika kapitelrubrik erna kan ge en uppfattning· -. lort 
av reglementets innehåll. Dc återges hiir nedan, utan ansp r k p?t 
att ordalydelsen i den off iciell a svenska Översättningen, som t ._:-cs 1 

Televerkets författn ingssam ling, kommer att överensstiim m;I m~cl 
denna. 

Kap l. T erminologi 
2. Frekvenser 
3. Anmä lan och r egist rering av f rekvenser. Interna lt l!l ella 

f rekvensregistre r ingsbyrån 
4. Åtgärder mot stö rningar 
S. Administrativa föres krifter fö r stationer 
6. Bemanning vid rörliga stationer 
7. Expeditionsfö reskri fter fö r rörlig trafik 
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8. Nöd-, a larm-, il- och varningstrafik 
9. Radiote leg ram och radiotelefoni 

10. Vissa s lag av stationer och trafik 
11 . Reglementets ikraftträdande. 

frehvensförd clwingstab cllcn i nya RR. 

Internationell a radioreglementets frekve nsförclclningstabe ll, som 
återfinnes i regl ementets kap 2, omspänner frekve nsområdet 10 
kBz-40.000 M H z vi l k et i för hå ll ande till Atlantic City-reglementet in
nebär en avsev~ircl utökning. Det gam la reglementet går enelast upp 
till 10.500 MH z. T illdelningen av fre kvensband ~ir i tabellen vä rld s
omfattand e ell er regional med avseende på dc tre regioner man in
delat jordklotet i för detta ändamål. l cle ofta fö rekommande fa ll , 
då en ytterligare geografisk uppdelni ng erford ras, sker detta mecl 
specialbestämmelser i fotnoter t i Il tabell en. 

De olika i tabell en förekommande tjänsterna ;i r 

fasi traji/l 
rörlig trafil<, land-, SJO- eller lu ft radio 
rundradio 
radionavigering, sjö- eller lu ft
amatörradiotrafil-1 
meteorologiska hjä/1~mcdel 
standardfrekvens samt 

de vi el. Genevekon fe rensen ny in förda t j änstcrna 

rad,iol o lwliscrin !J 
rymdradiotrafilc och 
ra dioostron om i. 

. Det stora behovet av f rekvenser för olika ~indamål omöjliggör i de 
flesta fall exklusivt upplåtande av ett frekvensband för en enda 
tjänst. De flesta f rek v ensbanelen måste utnytt jas för f lera olik a 
1Jänster. Det ~ir sålunda mycket vanligt att samma band upplåtits 
_för såväl fast som rörlig t rafik. Rundradioba nelen avses i v issa fall 
aven för andra tjänster såsom t ex fast trafik, luftraclionavigering, 
radiolokalisering. En sådan delning av ett frekvensband tarvar komp-
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letterar:de bestämmelser. Dessa kan bestå i att man i tabelk -1 11 

1
-
1 

-
1 

--- o • .. , d.. le<) 
o 1 --:a st t arter anger en t]anst sasom pnnW1', se,cun 01' eller , !!u te 

l sådana fall clå den regionala uppdelni ngen ej ~ir l illfyl lt- ~ ut''· 
· l ·· 1 l l 1' · · · an 

~n mera prec1serac geogra l1 s ;- o "a 1senng av en v1ss t jänst ·fo r(] . 

ras, kan denna anges i fot not såsom en tilläggstjänst för det l,.-o 1-:· .'-, <l ll -

sacle området til l de i tabell en angivna ell er en alterna tiv l_J ;it son1 
ers~itter dessa. I nedan stående tabell å tere·es fr ekvensförclelt1 '---' 1g-:; ta-
hell ens procentuella uprJClelnine- av delba nd för olika prim~ira t 

~ n ster 
i r egi on l. -

TJANSTER l 
D el band 

-

l l 

- -
i MHz Fast Rörlig Rund- l Radio- l Radi olo-l 

t rafi k trafik radio navigerin g kal iscrin g 
C rigt 

- -
< 1 5 19 60 16 

1-10 40 40 18 ~ 

10-100 28 23 45 1 ) 

l 
10-1000 23 17 48 10 l l 

1000-10000 36 22 22 20 

> 10000 30 30 1 11 23 5 

Anm. Siffrorna ange hur stor procent av r esp. delband, 1som reserver.. ts för 

tjän sten i fråga. 

N å g ra kommentarer till tabellen : 

Frekvensbanelen fö r fast och rörlig trafik är tämligen regel h 111 clet 
återkommand e i hela tabellen. Rundradions dominans i ban d t 1.( 
M Hz och dess andel i bandet 1- 10 M H z är betingad av t,· för 

ljudradion avseel da frekvensområdena samt i banelen 10- 100 -:\IHz 
av TV- och F M-frekvenser. Radionavigeringens and el av delhandet 
< l M1-1z är koncentrera t till långvågsom rådet och dess relativt stora 
andel i 1000- 10000 MHz är huvudsakligen radarfrekv enser. Nad·io
lokaliseringen är som primärtjänst helt koncentr erad till mikrovågs

området och återfinnes i · de lägre banelen endast sporadisk' so111 

sekundär- eller til låten tjänst. 
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J11ilitä-r f-re /w ens riarw-in g 

Det internationella radioreglementets fr ekv ensförd elningstabell t jä

ar i först a hand som r~ittesnöre för den civila fr ekvensp lan eringen. 
~et mili tära frekven sbehovet är i många fa ll helt olikartat det ci-

'1" och sku lle inte a ll tid kunna ti ll g>·odoses, om man vo re nödsakad 
yta. 
att strikt fö lja det internationell a radioreglementets för eskrift er. 
Man har också i el en av ITU :s medl emsstater avslutade internat io

nella telekonventionen ( Buenos A ires 1952) gard erat sig på denna 

punkt. En~i gt en artikel i_ denna . kon~:1:tion b i beh_åll~r nämligen 
unionsmedlemmarna fu llstanchg f n het 1lraga om tmhtara rachoan

läggningar, c1ock att man om möjligt skall iakttaga reglementenas 
föreskri fter rörand e hj älp vid nöd , åtg~ird e r ti ll förhin drande av stör

ningar samt beträ f fande sändningstyper och fr ekv enser för det slag 
av trafik som utföres. Då det av olika skäi ej ä r möjligt att fö lj a 

reglem entet så medger så lunda konventionen alt avsteg göras. Det 
är självklart, att man cbrvid ä r bun den av hänsyn t ill sådan radio

trafik, som av anständighetsskäl måste ges prioritet. Hit hör t ex 

nödsignalering, rundrad io, luftraclio, radionavigering. 
I anslu tn ing härtill skall en elast lämnas några ko rt fattade synpunk

ter på elen milibra fr ekvensplaneringen inom. kortvågs- och ultra

kortvågsområclena, som i många avseenden erbjuder väsentligt skilda 

aspekter . 
Valet av f rekvenser för kor tvågsförbindelser är av elen allra störs

te. betydelse för sambanclssäkerh eten. D et är h~irvid i huvudsak två 
faktorer att beakta; dels gäll er det att finna ett i rekvensom råd e, 
som med hänsyn t ill rådande vågutbredningsförhåll anden kan vara 
användbart, dels att inom detta fre kvensområde fi nna en f rekvens, 

som icke redan utnytt jas av en tredj e part och cl~irför kan komma 
att störa ell er störas. O m förbindelseavståndet är relativt kort, så 

att förbind elsen kan upprättas med markvåg, d v s med utnyttjande 
av den radiovåg, som fortplantar s ig längs jordytan är det som re
gel ganska lät t att f inna en användbar frekvens. Vid större fö rbin

delseavståncl , då rymdvågen måste utnytt jas, el v s elen radiovåg som 
efter ref lexion i jonosb ren åter vänel er till jordytan, blir det litet 
besvärligare. D et skull e fö ra för långt att här redogöra för elen teori, 
som ligger till grund fö r det prakti ska utnyttjandet av rymclvågs

förbind elser . D et får räcka med att nämna de betyde lsefullaste fak
torerna i detta sam manhang, nämligen höjelen öv er jordytan av de 
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F i g 1. Exempel p !t radioprognoskurvor. 
Kurvorna ange optimala arbetsfrekvenser för radiotrafik fr!tn Sto ckholm i 

sydlig riktning under september 1960. 
. (Ett fullst~ndigt kurvblad omfattar fyra diagram, ett för varje kardinal reck. 
Dessa mnehaller dessutom kurvor för flera avst!tnd än vad denna bild , 1sar). 

joniserade skikt mot vi lka radiovågornas reflexion sker, som är 1lika 
~ag _och nat t ooch oli~<a under somma r och vinter, samt solfläc· spe
IIOdtClteten pa elva ar, som påverkar jonosfärens egenskaper. l de 
nordligaste delarna av landet, påverkas frekvensvalet av dc ,Jita 
forekom~11 ancle norrskenen, som skapar oberäkneliga beti n1-. ·lser 

JOnost_aren . . For att unelerlätta frekvensvalet upprättar lO r
s:arets :orsknmgsanstalt månatliga rad ioprognoser i kurvform (se 
f tg l ) pa gt:undval av observerade förändringar i jonosfären, vse
encle rachoforbmclelser från Stockh olm, Göteborg och Luleå i r ikt
nmgarna o nord , ost, syc~ och _v äst. M ed tiden på elygnet och förbin
~e l s eavstancl:t som mgangsvarclen kan man ur kurvorna utläs<J op
timal tt~aftktrekvens och lämplig sändningseffekt Då dessa 1 rog
noser sandas ut c :a tre månader i förväg, kan de användas för 1 ort-
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"ktig fr ekvensplanering inom de frekvensbancl, som med hänsyn s:ll internationella rad ioreglementets f rekvensfördelningstabell och 
t Janerad frekvenstill delning till andra militära och civila intressenter , 

~inns tillgängliga. 
l]k-frekvensplaneringen erbjuder inga möjligheter till detaljplane-

ring med hänsyn till vågutbredningsförhållanden på liknande sätt 
sotn ovan beskrivits. Här gäller det i stä llet a tt redan vid planeran
det av ny materiel fö rviss.a sig om vilket fr ekvensområde som ur 
vågutbredningssynpunkt med hän syn ti ll den avseelda användningen 
är det lämpligaste. Seclan får man bara hoppas, att det frekvensband, 
som man önskar sig inte redan är upptaget av andra intressenter. 
Och här tangerar vi uk-frekvensp laneringens kärnpunkt, d v s den 
planering, som syftar t ill en uppdelning av frekvensområdet i del
band för civilt , mili tärt och gemensamt civilt och militärt utnyttj an
de, all t med hänsynstagande ti ll internationella radioreglementets fr ek
vensfördelningstabelL Nästa fas i p laneringen består på den militära 
sidan av en detaljuppdelning av de för militä rt utnyttjande avsedda 
banden på de olika användningsområden, som är eller kan komma 
att bli aktuella, så att den materielplanerande myndigheten icke be
höver riskera att bli utestängd f rån ett frekvensbancl , som befunnits 
lämpligt för honom . 

Tyvärr h indrar sekretessen en konkretisering a v f ramställningen 
rörande den militära frekvensp laneringen tned aktuella exempel. Om 
den ändock förm ått att hos läsaren öppna ögonen för ett av tele
tjänstens fundamentala problem, vars existens de flesta enelast anar 
utan att riktigt ha anledning att bekymra sig om dess innebörd, så 
får målet för denna schematise rade framstä llning anses nått. 
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Marifimiseringen 

Av j ur. dr. ER IC CA RL ( U iS"J' 

~ · · _~\nnu vicl 1700-tal ets mit t hade utveckli ngen av tcknike1 hos 

E uropas och el en Övriga vä r ldens kulturfolk icke fort skri d it 
l 

J u st 
n_1 __ yc 'et längr e än elit man hun_n it redan ett j)a r tu sen å r för•, 

1 ~ rtsti 
r_ocle lse." (B risman: :\l"at ional ekonomi , s. 85). l\t[en ef ter förstni nda 

t1cl,-:- mitten_av ]700-ta let alltså- komma som bekant epokgi> nde 

tck n1 ska upptmnmgar slag i s lag . Som el en utan _1·ämföre ls•· ·1 
~ ' ti-

gask bland dessa hava vi nog att främst bemärka uppfi nnin u av 

elen moderna ångmaskin en år 1769 av enge lsmannen Jam es w-~~~ :-\i n 

m er praktiskt betyclelscfu Il a t ill ämpning· fi ck emell ertid denn;t 
.. pp-
±llllli ng först år 1785, då för första gången en ångmaskin 1 -1111 _ 

sta ll des: s_a.m drev en sp innmaskin (B risman o.a . s. 85) . Det . JU 

1ngen tdltalhgh et, att de första, det miinskl iga sam häll slivet 1 ett 

:~er genom,~·npancle satt .. omgestaltande tekn iska uppfinni n;.. ma 

kommo till 1 E ng land. Dar hade alltseelan början av 1700-talc . 1
ch 

senare natur vetenskaperna framv isat en glänsand e uppblomst ng, 

som bland annat tog s1g uttryck 1 dc många på dessa vetensk •per 

v1la1:_d e _t ekntska uppfmnmgar, vilka då sågo dagens lju s ( lokonw vd, 

de tOI~battracle metodern a för järnframstii ll ning, som bl a kom ar

tygsp laten t il l godo, m m ) . O ch redan uneler å r 18 11- 18 12 - na 

år efter Fu l t~ns "Clement" - byggd e Henry Bell i Glasgo"· ng

lands forsta <mgbåt "Th e Comet" för trafik på f loel en Clycle . )en 

enge lska skeppsbyggnads industri ens nydaningar på de maskind , na 

fattygens gebit h ~r gamla anor. D essa snabba framsteg på i ,du

stil ens, transportvasendets och handeln s områden e j blott frim . des 

~tan i många fa ll först möjliggjordes genom det . samtidi ot ;' 11·kr 

iramv~ixand e bank- och fö rsäkringsväsendet i E ngland, clela1b av ko

nom lska liv et. där detta land a lltseelan början av 1800-talct il' ·wit 

en ledande ställning. (B ri sman o.a. s . 200). D e samtidiat till kr 1 1~a 
uppfinningarna på elektroteknikens inv ecklad e blt, sås01~ te leg-r ien 

- I Sven ge öppnades elen första telegrafledningen år 1853 Iml lan 

S tockho lm och Uppsa la - och från 1870-ta let te lefonen o·enom (; ra

ham Bell , voro uppenbarligen i hög grad ägnad e att fr:ä~1ja af irs

hvets utveckling genom de nära och snabba kontakter, dessa is t-
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:; mnd2. uppfi nninga r öppnade mellan a llmänheten och företagarna 
11 ~0111 närings li vets olika delar. 1 sistnämnda hänseende ble vo nu ock-
tn ·· · 

f den allmänna postbefordran, som und er senast angivna t id g jort 

s:~ra f ramsteg. av epokgörande betydelse. År 1874 avslöts n~i mligen 
5 

Bern det s k inte rnati onella posttraktatet, varigenom 22 stater i 

~vr2. värl dsde la r sa mmanknötos ti ll elen s k Allm ~inna postföreningen 

_:_år 1878 benämnd världspostiöreningen , sedan hela elen civili serade 

värl den förenats till ett enda internati onellt postom råde m ed ena

handa porto och med gemensamt fö rvaltn ingsorgan, " l nternationclla 

postbyrån i nern". S in s ~utli~a samhällsorganisatoriska _ fortb~ldning. 

stabili sermg och av runclnmg tick elen v1cl 1700-ta lets m1tt 1 l~.ngl anrl 

inledde. " indus triell a revolutionen" genom den lagstiftning, som ett 

århundrade senare och tid igare infördes i England och E uropas 

Nord- och Väststater till norm ering av de särskil cia samle vnads

prob lem, som uppstått genom nydaningarna på industriens, handels

och transportväsen det s ~-c bi t. 
Övergången från 1700-ta lets agrara samhällstyp ti ll elen un der 

1800-ta let a llt mer framväxande industriella hade samtidigt medfört 

genomgripande förän dringar i elen s k sociologiska strukturen i Väst 

europas stater, h ~i 1 · nu närmast med tanke på dessa ombildninga r i 

England, prototypen för industria li seringens genombrott hos Europas 

väststater uneler detta t idsskede . I korta drag kan som bekant denna 

samhällelige. omdaningsprocess karaktä ri seras med att städerna och 

tätorterna tillväxa på lanelsbygdens bekostnad. A llt större delar av 

åkerjorden tages i anspråk för byggnadstomtcr, fa briker, verkstäder, 

vägar m m. Påföljd en hiira v, närmast med tanke på fo lkets livsm e

delsförsörjning på de britti ska öarna , blev nästan av katast ro fal na

tur. Ännu uneler å ren 1841- 1854 hade spannmå lsskörelen i England 

räckt till att för sö rja 24 milj människor m ed spannmål. Å r 1932 

kunde knappast 4 milj människor förses med inhemska jordbruksals

te;·. Härvid är dock a tt bemärka, att unel er samma tid (1841- 193 1) 

hade till höj ande av den animala produ ktionen i England betesmar

kernas area l ökats med 2 milj hektar. (:-Jo rdi sk Familj ebok 3 :e upp! 

art Storbritannien, s 591 ) . Transport a v livs m cd el blev nu en träng

ande nödvändighet för England liksom för de Övriga i Västeuropa 

starkt indu striali serade staterna , Tyskland, Belgien m fl. Men så

dana såsom vete, råg, majs m 111 kund e em ell ertid icke i ti ll räcklig 
111ängd och till sk~i li gt pris erh å llas annat än från de transmarina 
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länderna USA, Kanada, Sydamerika m fl. Och det är 111 s 
särski lt ångbåtarna träda fram i bil den av det ombildade sat , j l äl~~11 
segelfartygen med hänsyn till såväl avgångs- som an komsttid . n t. 
obestämbara transportredskap kunde nu av lösas med de ti n ~le::r 
tidpunkter mer fixe rade ångbåtarna, v ilka dessutom genom si11 sto r~ 
lek och lastförmåga även i förhållande till de större sege] f;, tygen 
kunde forsla så mycket stö rre laster och därmed även iii, 1illiga 
priset bl a på importen av de erforderliga li vsmedlen. Att ån g-1 tiarna 
dessutom kunde i regel hinna med flera resor till de nu ], rörcia 
länderna än segelfa rtygen, bidrog säkerligen också t ill att de ·<'nare 
all tmer slogos ut i konkurrensen om de transmarina "frakten '' 

Vid sidan av liv smedelsimporten framstår kravet på stor i1 ii rsel 
av råvaror och bräns len (kol, olj a etc.) fö r handeln och inch trien 
som det kanske mest utmärkande draget i den ombildning ; elen 
agra ra samhäll stypen, som förmedlades av elen "industriell a n volu
tionen" i Väst- och N ordenropa och inleddes med ·watts upp f, ntng 
av ångmaskinen. Särskilt gällde detta ju sådana råvaror, son icke 
a lls ell er i oti ll räcklig mängd eller kvalitet kunde uppbringas nom 
de europeiska staternas egna " landam~i.ren": bomull från U SJ\ eller 
Egypten, ull från Australien, hudar från Syclamerika m m. Et han
da handelsgeograf iska principer, som kommo att gälla föt· ni ,nncla 
staters import av livsm edel och rå varor jämte bränslen fö r in dustrien 
och i viss mån handeln, fingo ä ven sin till ämpning på sam m, län
elers ex port. Avsättningen på hemmamarknaden a v varor fram s .. i l! da 
av importerat eller inh emskt råmateri al blev i många fall 1Ögst 
begränsad. Försälj n ingsområdena måste sökas inom en allt · örre 
rayon . Enelast över transmarina fä rdevägar kunde dessa enw ' ertid 
av lätt insedela skäl uppnås . Så uppkom bl a både Englan d och 
vårt eget "sjöhanclelsimperium". Och en världsomspännande ' nari 
timiseringsprocess" satte in för industristaterna, bl a mani fest l ·ande 
sig i en all tmer framväxande linj es jöfart. Utan sjöfarten bad den 
"industriell a revolutionen" i Västeuropa uneler 1800-talet kna 1past 
varit möjlig. Det var dock den , som då - med allt beaktan e av 
industriens och handelns betydelse härvid - egentl igen mö j ligg ·orde 
och uppbar de starkt indu strialiserade västeuropeiska staternas både 
fysiska existens och ekonomiska uppblomstring, utan vilken väl var
ken England ell er Tyskland skulle hava kunnat höj a sig till st01 nak
ter . Kanske sk u Ile man kunna våga konkretisera det sagda mc l att 
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o o att det eo·entligen var " die fi.1hrencle Geister" inom Västeuropas 
Pasta, b .. .. l 1.. l r- och mäk larkår, som har den storsta aran a v c en g ansanc e 
reda ången inom handel och industri i Västeuropas stater under framg . .. .. . 
tiden till ±ram en~ot for sta : _arldsknget. .. _. . .. _ _ f 

v dan av det har ovan an torda torde man kunna bolja to1sta, vad 
~e l 1· eg·entliaen är att inlägga i den samhälls- och statsvetens .:ap tga , sot11 b .. . . b.. . 1. 
l 

·sl·a term en· "maritimi serin o·". Att dan ttll en o q an 1gger, te<nt ' . .. . .. . b. . .. . .. 
att en stat med SJOgranser 1 kla_r mstkt om et~ SJOvasendes betydelse 
för dess ex istens samt el~onom t ska och _polttts l~a ut~:~klmg vet att 
utbygga sin sjö fart och 1 anslutnmg da.rtdl sttt SJOtorsvar, . a r_ ett 
skäligen plausibelt uttalande. M en dett~ ar d~cl~ blott en mantJmtse
ring i sina mer elementara form er, en manttmtserung zwetten _Ran-

" son1 t)rska statsveta re kanske skull e uttrycka det. Inneborden ges , . 
ordet maritimisering, som ju är en a llmän tendens t en kultur-

::ats tekniska, ekonomi ska och poli tiska utveckling, kan då icke gär
na bliva annat än att en stat i sistnämnda hänseende i övervägande 
grad är beroende av import och export öv_er tran:m.arina färdevägar. 
De sjömilitära konsekvenserna härav behova vt t d ett~ _sammanha_n_g 
icke närmare beröra. Dessa tekniska ekonomiska, poltttska och SJO
militära förhå llanden måste sålun da unelersökas för var j e stat sä r
skilt för att man skall kunna bilda sig en säker uppfattning om 
strul~turen och graden av den maritimistring varj e enskild stat fram
visar, och i ans lutning därtill har att träffa de praktiska ano rdningar, 
som samma struktur och grad påkallar. U r sistnämnda "avancerade" 
maritimisering är tydligen också nava lstatsbegreppet att härl eda (av 
mig senast närmare utv ecklat i Tidskrift i S jöväsendet, juli och 
aug. häftet 1959 s 504) . 

Som "världens" maritimisering är väl i första hand att för stå 
den transmarina sjöfartens uppkomst och utveckling i Väst- och 
Nordeuropas stater unel er senare hälften av 18{)0-talet ·och all t intill 
denna dag. - V id sidan av denna "transmarina maritimisering" gavs 
det ju allt seelan de första årtiondena av sistnämnda sekel en "hem
mamaritimisering" både här i N orden och i Västeuropa , USA etc. 
i den livliga ku stsjöfart och sjöfart på insjöar, floder, kanaler m. m. , 
som då framväxte i dessa länder och bl ev av elen stö rsta betydelse 
för dessa länd ers samh äll sutveckling i både socialt, ekonom iskt och 
kulturell t hänseende. - Den all t mer framträngande bilismen och 
flygtraf iken samt brobyggandet ti ll skärgårdarnas öar har som bekant 
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; hög g rac! reducerat denn a " in tern a" sjötranspo rtverksamh\ r· 
den ej helt tagit död p~1 el ensamm a - en fö rändring i samh ~il <t r( ar 

··1 ]' · 1 · · Llk . 
turen, som sa .;er tgen t c .;e enbart vant tt! l gagn fö r denna . 

Den " indu stri ell a revo lu tionen" framvisar som bekant m ån 
' 1 för 

::;amhä 11 ets maritimiseringsp rocess betydelsefu ll a fö ljdfenomen . L·
10111 

a tt skeppshyggnadsinclustrien i kulturstaterna både för ci v1 Och 
mi litärt behov och mecl E ngland som den ledand e nationen hii r idla" 

e rhå ll er ett eli tt ill s icke u ppnått uppsving, kuncl e den tekni s .1 ut~ 

vecklingen inon'. s jöväsend et nu framv isa så dana betydelseftt 
t re-

sultat som : förbättrad fyrhelysning, säkrare: och f u11 ständig·; · .,. ut-

pncknins. e ffektivare lotsuppassn ing samt icke att fö rglön111 den 

fö r vissa Lineler så betydelsefulla isbrytningen. D et är ju ock,. ir<"tn 

denna tid som ett rat ione11 a re bänn1inPsväsende egent lio-er1 . t•· 
~ o b d, 

datera. - Också hamnarn a börj a nu a tt u tbyggas med kii( JJ ·der-

1?111ga kajer och för a llt mer djupgående fartyg, sam tid igt so1 diir 

ock til lkomma a ll t mer tek niskt full iincl acle krana r för lasten s ikra 

och snabba ombordtagande eller lossande. Det var en utveck lu , av 

hcmmtrnas kapacitet, som sannolikt icke varit möjlig så snabb , 0 111 

nl' blev fa 11 et . dä rest icke den framträngand e industria li sering-L och 

kommersia li se ringen be rett kommunalmyndigheterna och sta ·I ed

ningarmc mö jligh eter hä rti ll genom stegrade inkomster f rån si 1tter 

och tu ll avgifter m m . Det är uneler denna t id de för fi skets ra t' ma

li se ring så betydelse full a ångt?·ålarna nu konstrueras och bvove ~ )C k 

så i dessa nydaningar med E ngland, som ledande nati Ol; -"'l)ct ·11ecl 

de11 " industri ella revolutionen" i E uropas väst- och nordstater 1dcr 

tW ifrågakomna tid fö lj ande "ekonomi ska vä lståndet" hos ens ilda 

fö retagare och tjänstemän kunn a vi bl a också avläsa i el en tpp

b!omst ring. som sege lspor ten då erhöll , även i dessa hän seen el en med 

England som " fi.ihrencle Geist", fastän vi svenskar som bekant icke 

va r mycket efter med vå rt KSSS . segelsportens betyd else fö r v id

makth ~tllancl e och upp väckan de av "seasense" hos maritima na1 mer 

stod ju redan unel er berörda tid kla rt för ledarna inom han del sJO

fa rt och örlogs flotta m f l. 

Det kan hä r, i en sjömi li tär tidskrift , icke vara erforcl erl ig1 att 

nä rmare erinra om el en betydelse el en " indust riella revo lu tionen ; med 

dess utformning sär skilt inom skeppsbyggnadsindustrien uneler !800· 

1900-talet .också f ick för s jökrigsmaterialens nydaning och b tnti

ta tt va tt! lvaxt; de viildiga slags keppens, de snabba kryssarnas oc' ja-
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0
. rnas, underva tten sbåtarnas m f l örlogsfartygs stolta epok liksom 

f~,e heJl er om.clen omgestaltning fr ån ticli ga1:e skeden i s jökrigets 

]listoria , som. SJOkr:geLs st rategt och takt tk c rh ~ 11 mec~. elen nya mate

·ie,en inom orlogst lottorna . H ar sku11 e v1 1 stallet Vl tJ a komma med 

~n politisk-his torisk frågesbllning . j.\ r det trol igt, särsk ilt med tanke 

på Engiancl, prototyrcn fö r en stats maritimisering unel er 1800-talel 

och början av 20 :e århu ndradet , all denna man t im !sering - som 

väl. fick sitt mest express iva uttryck i el en " politiska teorin" om "1' 11 0 

powei· standard" eller a'Lt den engel ska fl ottan skull e va ra starka re 

än två anclra state rs flottor av vilken kombi nati on som helst - ens 

varit möjlig annat iin bakom ryggen av E nglands örlogsf lott;:s makt 

ställning uneler senast angiv na tidsskede. - En svensk a f L!rsman, 

vilken från slutet av 1800-ta lct och ti11 mell an krigst iden haft sin 

verksamhet ;nom E nglands affii rsliv, sade mig en gång på tai om 

erfarenbeterna - både i kri g och f red - om relat ionerna mell an 

affärsli v och örlogsflotta , att enligt de enge lska affärsmänn ens upp

fattning "går det in te att göra någ ra affärer utan en stark fl otta " , 

under krig sjä lvfallet men också unele r fred för då behövs "show

ing the flag" för samm a ändamål, - en a rt av sjömilitä r diplomati 

alltså. 
Särskilt i ti clen efte r det andra världskrigets slu t ha r man ju 

kunnat iakttaga elen sna rt sagt övera llt i världen inträdda inskrii.nk

ningen i användningen av fartyg som transportmedel, en följd av. 

såsom v i ovan nyss framhå lli t, elen starka motoriser ingen till lands 

och lu ftf a rtens snabba. och omfattande framm arsch . I sistnämnda 

hänseende om luftfartens uppsv ing, kan cl et bär kanske va ra på sin 

plats att erinra om , att passagerart ra fiken Över N ordatlanten enligt 

uppgift i dagspressen numera till över vägande del förmed las av fl yg

plan från att tidigare - till hä romåret - hava utg jo rt jord ens mest 

frekv enterade sjöfartslinjer för passageraretrafik. Och även el en fl yg

burna god strafiken ha r numera en icke obetydlig omfa ttning på snart 

sagt de f lesta luft fa rt slinj e r. Vad sedan "airise ringen" av ör logs flot 

torna genom t illkomsten av hangaria rtyg, helikoptrarna, etc betytt 

för omgestaltningen av sjökrigsma terialens struktur och k rigets till 

sjöss strategi och taktik behöver nog icke närmare utv ecklas i en 

sjömilitär tidskrift. Har då denna inskränkn ing i användn ingen av 

fartyg som transportmedel för både människor och varor - och 

Vapen - som onek ligen ~1 gt rum sna; t sagt Övera ll t i vä rlden . bl a 
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haft t ill fö lj d att den art av speciell samhäll s- och statsutv v• klin 
vi hiir fö rut betecknat som staternas maritimi sering, helt stan1 -11 g, ( av 
eller visat tyd liga tecken på att mer redu ceras och nu snart sku]]' 
vara fä rdig att blott betraktas som en h i storisk företee lse. T t , s va e 
på detta spörsmål torde först följ ande omst ~incligh eter vara , , t be~ 
märka. 

l. En inskrän kning i användningen av fartyg som transpor necle! 
ti l1 förmå n för f lyget har onekligen ägt rum på de f lesta tran st•,a rin, 
linj er, när det gä ller persontrafiken och a ll d les särskilt mell at Eu~ 
ropa och Nordamerika, dä r såsom v i redan fö rut å denna si d. sagt. 
de med f lygp lan befordrad e passagerarna överst iga de med .t rt\·cr 
Överresta. M en någon "katas tro f" synes ännu icke hota pass;t '' -r;1~ 
trafik en ti ll s jöss. H ä rpå tyder bl a de gigantiska " liners", om r' lera 
tiotusen tons tonnage, som alltjämt s~ittas i sjön: engc lsm ;i nens 
"Canberra" för transport av passagerare mellan England och \ us t
ralien, holländarnas "Roterdamm", fra nsmännens "France" or ': ita
lienarnas "Lionardo da Vinci" , de trenne sistnämnda samtlig fö r 
persont ra fik mell an E uropa och U SA. 

2 . När det gä ll er transporter av mer skrymmande beska ft , 1het 
såsom olj or, malm, spannmål, trämassa, tyngre maskiner, jän ·tgs
räls m m är handelsfartyget a ll tjämt det suv eräna transporti t. -t ru
mentet både av ekonomi ska och tekniska m f l skä l. Och elen hvliga 
verksamhet, som allt intill detta år ägt rum på skeppsbyggn;, b in
dustr iens om råde. tyder sannerligen icke på någon reduktion i ron 
på anv~indni ngen av fartyg som transportmedel för nu sen a~ ' an
g i vn2. godsslag. Att sedan en del lättare varor bäst befordras med 
flyg än drar icke riktigheten av påståendet om fartygens dom 1ans 
sono " lastdragare". Världshandelstonnaget uppgår ju ock fö1 nar
va rande till omkring 125 mil! ton. 

3. Både för si n impo rt och export och därmed för sin e:-.. 1 tens 
överhu vud taget äro industr istate rna all t jämt i huvudsak häm ~a d c 
till de transmarina marknade rna , som de a ll tmer söka nå bl a g< nom 
CP omfattande li njesjöfart , och nya sj~llvständ i ga stater som l1 lien. 
Indonesien . Ghana m fl ådagalägga stor ene rgi i att - både a\ ·ko
nomiska och politiska skäl - söka bygga upp sina hanclels fl ,·ltor 
Maritim iseringen är m a o som vi redan ovan eri nrat om all tJi ti11t 
en a ll miin tendens i de nutida staternas ekonomiska och poli' iska 
utveck ling . 

737 

Och denna sistnämnda art av 1:1aritimisering , som vi hiir skulle 
a beteckna som elen lwrnrnerstcl!a har JU sm full a motsva n ghet 

ptnn ... ·1· .. b' I o l el l el . t l t' t l , det SJOmt 1tara ge 1tet. atoma erns oc 1 e m er .;:on ·men a a 
P\otarnas epok hava - av för el en sjömi litära expertisen vä l in-
10dda orsaker - örlogsflottorna sannerligen icke för lorat sin betydelse 
se rn instrument för staterna att kunna hävda sin maktst~illning i de po
~i~iska rela tionerna dem emellan, j a, fö rh åll er det sig kanske i detta 
hänseend e till syvende och sic1st så, som den n.uvarancl e marinch;fen . 
l]SA, am iral Burke, v id en presskonferens 1 Stockholm elen J maJ 
detta år yttrat. "Om inte marinen är så sta rk, att den kan f u l l göra 
sina uppgifter, tjinar försvar i öv rigt icke mycket ti ll för en sjö-
nation" 



738 

T al av Amiral Arleigh Burke, chef för amerj. 

kanska flottan, till nyutnämnda kontera mi. a ler 

Pentagon den 18 aug 19,'i8. 

Det 2·bder mi !! att t räffa er a ll a iclal'. N i h ar en h å rd ocl ~ ~ ~ myc-
ket kräva nde vecka fr amför er. som jag hoppas ni kommer ;. 1nse 
är typ isk för det arbete , som f rån och m ed nu blir ert. F r nch 
m ecl nu kommer ert liv a tt bli hå rt och ni komm er att bli un ,· rkas
tade snäva tid sscheman. Xi komm er a tt fi nna , att sak er il l ti ng 
är värre, än n i anat. 

J ag v ill bara säga några o rd om era uppg ifter . N i har bli, t ut
va lda till den högsta perman enta g raden i f lottan icke enl > .. t på 
g runcl. a v tidigare presta tion eL E ra t idiga re presta tion er ha · gi
vetv is ett stort in flytand e, m en ni b lev utva lda m ed tanke 1 vad 
ni ];an gö ra för flot tan i fram tiden . Det finns inga andra g1 ncle r 
föi · befo rdran ti ll f laggman. A miralsgrad en a r inte n ågon hL lll ng 
för tidigare prestationer. 

Ni m åste natu r ligtv is ha var it bra . M en ni ble v utv a lda < iriö r 
att ni h ad e uthå llig het. fra måtan da , en t usia sm, " drive" , intell igen . om
döme och a lla andra egenskape r , som krävs av en f laggm an :\1ecl 
and ra ord , f lottan räkna r m ed att få u t m ycket arbete av er <· 1 _1ag 
;i r ganska säker på att elen få r det. 

E n ann an sak, som jag v ill ni skall in se och elen komm er l nske 
som en chock för er. N i är gamla män. N i ä r nära slutet >å er 
ka rri är. N i h ar in te lång tid kvar. 

Nume ra vet jag, att det är hemskt. N i tror, att n i är ganska 111ga. 
Det var hem skt för m ig a tt märka att j ag ä r gammal och jag i bill ar 
mig ännu då och då att jag är ung och fu ll av energi, m en så k< 11111e r 

man n ed på jorden. N i ha r inte lå ng t id kv a r. 
N i ha r 10-12 å r k va r. någ ra av er b r re. E n f laggman le ·r ett 

hundliv och det ä r av ungefär samma längd , så ni kan intL slösa 
bort en del av t iden. 

N i komm er inte att va ra istånd att göra t il l närm elsev is så n 11·cket, 
som ni tror at t ni kan. N i kommer inte att kunna fullbo rd a 1ic sa-
1;e;·, som ni avser a tt genomföra. N i få r inte tid till det. N i k< nmer 
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inte att hinna gö ra mycket, så vid a ni inte börj a r m ed detsamma. Fl ot~ 
tan v ill ha va rj e d roppe energ i och entus iasm och ini tiati v, som 111 

har och vi v ill f å u t det under hela tid en, hela 12 [tr - ell e r vad 
som ä n tilldelas er. 

'Kom ih åg, att ni m[tste starta omede lbart. N i kan inte ta a rbetet 
gradvi s och säga : "Om fem år skall jag göra det och det" . De fem 
åren komm er att ha passe rat innan ni m;i rker det, om ni in te sätter 
igång m ed e ra p laner om edelbar t. 

N i har kommit in i en högre d ivision nu . N i är i en div is ion , cl;i r 
ni för närva rande ä r en junior. Men. inom ko rt , komm er n i att be
finna er på mycket ansvarsfu ll a poster. 

Era skylelio-heter mot fl ottan. mot er s jälva , mot er t land , mot el en 
organi sation f v ilken ni a rbeta r i1 r ve rkli gen sto ra. Era möj lia heter ä r 
obegränsad e. Ni är en sto r del - vi i detta rum uto·ö r en stor del 
av det tota la anta le t f laggmän i f lottan . 

T många av era a rbeten komm er ni at t va ra kun g. N i komm er at t 

49 
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vara den, som flottans personal vänder s ig till för att f å lv lnin 
De kommer att se upp till er som ett föredöme . Om ni är c\ett· 
om ni är skapande, kommer ert arbete att gå bra. Om ni inte :i r e~; 
föredöme och arbetet överstiger era krafter, då kommer arbc ·t at 
gå mindre bra och flottan kommer att fö rlora på det. t 

Ni kan gö ra mycket gott, massor med gott och del intas 
av er . N i kan också göra mycket skada mycket snabbt . D et i in ns 
inget "mittemellan" som f laggman. Det finns ingenting som c, tnc . 
delmåttig flaggman . Ji ä r antingen bra e ll er också dålig Ol 1 0111 
ni är då li g beroende på mindre god hä lsa eller beroende på at t li tar 
saker och ting a llt fö r lätt eller av något annat skä l, så gö r 1 en 
massa skada, en oerhörd mängd skada . 

iMedelmå tt ighet är acceptabel endast om el en inte ha r något 11 fll' 
tancle och någon inverkan på högt ledarskap. Ni kommer att v;' ;1 ;le 
end a som vet huruvida era prestationer är medelmått iga ell e1 1nte. 
Det kotmn er att ta lång tid för andra att upptäcka detta, m .~ ui 
vet det. Vad ni kanske inte vet , unel er en lång tid , är hur stor acla 
som kan göras genom m edelmåttiga insatser av män med stor. an
svar. Det intryck ni gör på bland andra era underly dande, på , tcl ra 
män i tjänsten och i det off iciella livet - -- a lla dessa k01 ' lll <.T 
a tt påverkas av era prestationer. 

Det ä r en annan sak som j ag vi ll eliskutera ett tag. Era vyer 
m åste vara mycket vida. N i måste utvecklas snabbt. Några ; \ er 
har vida vyer och några av er har det inte, met~ ni måste t nka 
på h ela Förenta Staterna. Vi lket arbete ni än har så måste ni t nka 
på landet som en helh et. N i m åste tä nka på h ela 'f lottan. Ni fa , inte 
tänka enbar t på flottan ensam, u tan p å vad flottan kan gör., för 
h ela landet och världen. Det är ibland svå rt att överblicka hel det 
område, som vi a nsvarar för. 

N å väl , jag vet att ni a lla förstå r detta. J ag vet, att ni vet al h vad 
jag säger, m en jag v ill inprägla det i e r , så att ni se r p~t al l<: era 
problem i fö rhå llande t ill Förenta Staterna, i förhå llande ti ll hela 
flottan . N i m åste gö ra kla r t för er att h ela f lottan är med, att ;1rje 
del av flottan ser s ig själv i förhå llande till cle andra delarna. D et inns 
v issa saker i vi lka vi inte är en enhet. Dessa m åste vi klara u t och 
klarlägga, så att vi får de bästa lösn ingar, som vi kan få och ~,·dan 
måste vi samarbeta - - - alla parter. 

Våra problem löser sig icke av s ig sjä lva. Vi m åste eliskutera llika 
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]-ter studera olika faktorer, se vad som är bäst fö r hela flot-
)rnpun'" , .. . 1 .. 5 h kläcka de bästa besluten. D et ar mte att. . taN ~c väntar många av er kanske p~: att ~å anvisningar. ~l komme_~ 

. tt få så mycket d i r ektrv. D et f mns m te mycken lcdnmg att er tnte a · ,. · · "Nf borde "uda. Det är en stark tendens l fl~tt an att_ Sc\ga. c~gon .. . 
b] Nårron borde tala om vad vr skall gora 1 Mcllctsta Ostem v1sa oss. b · .. T · _ " och vi skallutföra det . Någon borde talaom.

0 

for oss_ om atwat: "
0

• 

Svaret är att vi m åste tanka s ]~1 va. _V t mast e f_atta bes! u:. V t f a: 
. llti cl Jednina. D e flesta chrektlv, som vr kommet att fa mte a b . . o •• • . • .l -· . 

o t vi s]--1pa SJ" ä lva Om 111 tJ·agar efter vaglednmg mt ueras era mas e '-C . . . • 
a rekomm endationer av denna vagleclnmg. 

eg
1J1 

har lärt i detta arbete, att flottan förmodligen är en av de ag 1 h "Il l ,. · l bästa organisation erna för att lösa landets pro~J em oc _1 ' an c ~~ c en 
den enda, som. har dc informat ioner, som ertordras for att !osa en 
del av dessa problem. .. 

Ibland finn s det problem , som inte har något att go ra med flot-

t Men när vi t ror att vårt land skall gö ra något ell er mtaga an. . .. o • o el 0 viss hå llning ~ir det oss det åv!la r att gora nagontmg at et . m en ' . l, l . t .. o t 
el-a försJaa ä r bra och om ni har en bra ! C C oc1. m e go r nago · 

b D f" ] o med den, gör ingen annan någonting åt el en heller. et mn s . c a 
chanser att ingen gör någon ting åt elen. Somliga av er komm~r 1:1.te 
att tro detta, men jag kan försäkra er , att om ni önskar ta stallnmg 
till något internationellt problem, el v s vad Förenta Statcm a skall 
göra i en viss situation, vad v i skall göra, krävs det 1bland m ycket 
strid fö r att få saken at t gå i rätt riktning. 

Vi m åste vara säkra på att vi har r~itt, emedan v i annars Över
lämnar Förenta Statema åt en fe lakt ig handlingskurs, om vi inte 
har rätt. Men ni kan ändra tenden ser , ni kan ändra riktningen och 
ni kan få en hel del bra saker gjorda. M en för att göra detta åtgå r en 
hel del extra arbete. Van !igen behövs det 20 procent mer arbete 
för att erhålla l procent b~ittre resultat. 

'Jag kan in te nog unelerstryka för er nödvändi gheten av att Linka 
i stort. Tänk på vad Förenta Staterna hör gö ra och vad f lottan bör 
göra, vad ni bör göra inom flottan för att få dessa saker gjorda och 
sedan slåss för vad n i tror på . Stå u pprätt, för säkra er om att ni 
har rätt . F å flott an bakom er. Sälj er ide. D et ä r ingen mening att 
ha en bra ic!C, 0111 ni inte kan få elen accepterad. S~ilj er ide och stå 
för elen. N i måste kämpa för elen. 
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En dag kan Förenta S taternas fortsatta existens mycket v: 1 her 
på huruvida ni såsom sjöofficerare ell er våra efterfölj a re k 111 st; 
för vad de tror och för vad de vet är rätt för vårt land. tt 

J ag sku lle nu vi l j a eliskute ra några problem. J ag a v såg a t tal, 
om de speciella problem, som flott an stä ll s mtor. Nästan · 1" _a 

' u ar 
varandra helt olika. D et största problemet iir pengar . V i h a1 ti drio 
tillräckl igt med pengar. " 

E tt annat problem iir bcfälsbefogenh eter. Vi har a ldrig ti ll ri rkli ot 
med befogenheter. N ästa problem är staber. Vi ha r gemen ~ mn~a 
staber och speciella staber och det är av vikt att sjöoffi cera re t rst;"tr 
dessa, vad de gör och hu r el e arbetar. 

Det är viktig t att vi ä r säkra på att fl ottans eff ektivi tet :-;, n en 
stridsstyrka icke försvagas oavs ikt ligt av dem som inte har iu 1 t iii r
ståe lse för f lottans möj ligh eter . 

N ästa a llmänna probl em är organisati on, organi sati on incm • iö r
svarsclepartementet, organ isati on i regeringen och organi sa tion 1 t' lot
tan. 

'Ett annat p roblem är nya vapensystem. V ad för sorls vapen ~ ·, tcm 
kommer vi att få? Hur kan vi skaffa oss ett nytt vapensystcu ' 

Och seelan hat· vi balan sen mellan a ll a dessa problem, bal. 1scn 

mellan befogenh eter och hur mycket pengar, som går till de olika pro 
jekten , hur mycket pengar för omedelba r beredskap och hu r nyc
ket för framtiden . 

Jag sku ll e vilja upprepa dessa saker. Niistan alla vå ra problem ·n nc
fattar penga r, befogenh eter, staber, organi sation och i1 ya vapens: tem. 

Nåväl, al la dessa problem är av så dan storl ekso rdning . a: ck 
a ldrig kommer att bli slutg ilti gt lösta. l)e :ir åte rkommande pn k m. 
N i löser dela r av dem . N i ta r ett litet steg mot en lösning, lll < 1 ck 
blir a ldrig helt lösta ell e r a vfärdade för gott. D e :ir stämltgl tlcr-
kommande. . 

Till exempel organi sa tion . O rganisation ä r ett kontinu erligt pn ,. lem. 
D en är a lltid uneler granskning . D en på verkas av nya fr amsteg nya 
omständighete r i världen - nya personligheter - nya metoder ilen 
är inte sti llastående och det är viktigt a tt sjöoffi ce ra re inser att 
inget organi sationsprob lem kommer att va ra stabilt . V i måste levatned 
det och fö lja upp det, emedan det a llt id ~ir ett levande probien. 

N i löser inte budgetproblem heller. Ä ven efte r det att ni hat fö r
brukat penga rn a, är ni inte färdiga med det. N i mås te fortfal tnde 
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... -]-:!ara , hur penga rna förbruk ades och vartor. D etta ä r a llt gott 
jO! o • o J l o 11 .. . o J . 

1 
vii i, det ba ller oss 1ga ng oc 1 1a er aven 1gang ano a . 

ac~i få r a ldrig ett prog ram för fa rtygsbyggnad och säger "Så skall 
et vara" , emedan ni sex månader senare kommer underfund m ed 

d t ex pri set på stå l och a rbetslöner har gått upp femton procent 
3 t t . . . 1 el . l l f o l ch ni kan inte få så många fart yg, som ni troc e ni . ~une e a oc ' 
0 

1 ~1 s t e av besblla fa rtyusby''g·en vä rd a femhundra milltoner doll a r, nt n c · o b 

som vi nyligen måste gö ra. . .. .. . 
Det första ni ska ll komma ih åg är, a tt dessa problem Icke ar moJ -

l 
. . att lösa slutcrilti ot A llt vi kan !!Öra är att a rbeta framåt mot ,oa b o · · " 
p~ob lem en s _lösning, leva med ~l em fr amgångsr ikt, klara ut dem och 
o öra goda h amsteg mot en b a ttre flotta . 
" Det andra, som ni mås te komm a ih åg är, att kunskap om dessa 
problems förhi stori a ä r viisentlig. Ni kan inte sätta igång från cla
"ens läge. N i måste sta rta från någo n punkt långt t il lbaka . O ch fö r
historien ä r olikartad i de olika problemen. För a tt göra en intelli
gent värde ring av problemen måste ni känna probl emens bakgrund. 
Det är dä rför vi så sta rkt betonat kun skap om pengar, kunskap om 
styrkor, kun skap om organisation och det spelar ingen roll vi lket 
arbete ni än har , ni m~t s te Linna til l fö rhistori en , bakg runden ttll all a 
dessa probl em. 

För det tredj e ä r iindringar oundvikliga. D et :ir oundvikligt be-
träffand e personal. Det är oundvikligt emedan folk är olika. D et ä r 
oundvik ligt på grund a v omshincligh eterna och cl ~i.rför måste pro
blemen vara under ständig gran skning . 

För det fj ä rde ligge r inget av dessa problem utanför ert verk
samhetsområde. Inget av dessa p roblem kan skjutas åt sidan . N i 
kan inte s~iga: " Det där ä r inte mi tt problem". De iir era. D et spe
lar ingen roll var ni iir ell er om n i inte ens har några penningbe
kymmer, i v issa a rbeten kommer ni a tt f inna att ni åter igen får 
beröring med dem i niista befat tning. 

Det fe mte problemet ä r det v iktigaste . Vad som görs med dessa 
Problem, fl ottan s instä llning till dem, iir beroende av er , på vad ni 
tänker, på vad ni gör och iir inte beroende av någon annan . 

Jag vill inpränta i er, att fl ottans framtid beror på vad ni vet och 
Vad ni gö r . V i kan gö ra vå r f lotta betydligt bä ttre utan att ge ut 
ett enda öre till, om vi a ll a arbeta r tillräckligt hårt. 

Och nu vill jag gö ra ett sista påstående. 
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Herber t Hoover' ) skrev, nar han var ingenjö r, en arti h 1, 
50 

han sade var en broschyr över vad som ar nödvändigt för 1tt ~~~~ 
framgångs rik. Han satte upp en hel lista over faktorer. D 
v iktigaste faktorn av a lla u tgjorde endast 25 procent av det t ota~11 

och 25 procent av det totala var kunskap. Om en männt sk 1 ä er e a 
kunskap kommer ban att få framgå ng . D et fanns två faktorer \ 'r cl~ r~ 
omfattande 25 procent. Kunskap va r elen ena och den and ·1 va t· 
vad folk tror att ni kan . Med andra ord, ert anseende, in . Vad 
ni vet utan vad folk tror ni vet är utslagsgivande. 

D et är inte tillräckligt att ku nna sitt jobb, att ha de rätta ,dce r
na. N i måste förme dla dessa ideer till andra människor och Ö\ rtyga 
dem om att ni har rätt. 

Det var tidigare vår svaghet, att vi inte kunde Övertyga d 1dra 
människor om r iktigheten i fl ottans ståndpunkt, att våra ide• var 
de rätta. Vi visste, att dom var riktiga, men arbetade inte t tl iick
ligt hårt för att övertyga andra människor. 

Låt mig an föra några exempel, på hur vi har han ei lat i v ttt t·gen 
n t·ganisation. N i har en god ide och gör en skrivelse om det t som 

inn eh ~dler alla upplysningar och lämnar in den och den kotttme r 
t il lbaka avslagen och ni säger: "Man bar inte godkänt el en, mc, J det 
ä.r någon annans fel" . D et är det in te . N i har inte sålt er p rod ukt. 
!<.n enda skrivelse är a ldrig t illr~i ck l ig . E n enda broschyr kommer 
a ld rig att sälja en sak. Ett föredrag kommer aldrig att sä lja n ,got. 
En en da fi lm kommer a ldrig att ·gö ra mycket av sig själv. N i nås
te a llt id använda ett sto r t anta l a lternativa metoder för al t :ilj a 

flottans synpunkter och för at t sä lj a e ra egna synpunkter - vad 

ni själv gör, vad er organisat ion gö r - h ela prob l e~net. 

N i kan a ldrig gö ra det med bara en m etod. Ni mås te gö r,• det 

på många olika siitt. N i måste göra det sbndigt och a rbeta som 0 111 

n i vill sä lja det och verk ligen menar det. Om det är en obct dlig 

sak, räcker det med en skrivelse och n i kan någon gång i fra1111 iden 

m ed stollhet peka på er t misslyckande i att få saken gjord. 

Flottans svaghet har varit ofö rmågan att sä lj a . Vi hå ll er p, att 

hiittra oss. men det va r förr en svag punkt. Vi måste sälja vad v tror 

på. Vi måste ta la för hangarfartyg så länge vi är ö~ertygacl l om 
deras nöclviinclighet och det är vi. V i måste tala för Polar is-u iJit tar. 

1) President i U.S.A. 1929-1 933. 
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r ];:an inte ha en ide och tro, att det ä r någon annans sak att 
\ /fektuera denn a ide. N i måste själva gå ut och tala för elen 
e h sälj a elen, detta gäll er speciellt fö r f lottan som helhet. Vi måste 
ocgumentera för f lottan och visa hur den bidrar till vår nations styr
at 

1 
. o •• 

1 
o 

ka. Vi gör ett ganska gott arbete, r~1 en _vac VI ma~~e ~a ra sa <ra pa 
.. r att a ll a, oberoende av spectella tackmtressen, forstar att flottan :r en hel del saker. Det är ubåtar och f lygplan. D et är bangarfar
tyg och jaga re_och det ä1: amf ibiestyrkor och mins~epare. A lla dessa 
delar är noclvan cltga. N ar v t talar om f lottan, da talar VI om de 
många oli ka stridsmö j li gheter, som elen m åste b a, om Förenta Sta
terna skall kunna behå ll a kontrollen över haven. Detta ä r det p ro

gram, som vi måste sälja. 
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Inre vattenvägar Götaland 

Av ledamoten YNGVE R C Lop 

IN HT;: F A I<L ED I•: I\ l BO H USL ic\ N . 

"Bohu slän har på g rund a v sitt läge vari t ett starkt t rafi h 1 ge-
nomgångsland fi~r t ranspor te r från och t ill elen bö rdiga O sl< ];\len 
och and ra dela r av N orge" skriver A rn old Helgesson i "Fa l> cler 
och kanalpro je k t i Bohu sbn". M e del. f rån Göteboro-s Geoo1-b ,., . • n st. 
1940. "Redan uneler vik ingat iden, då Schl esw ig u tg jord e tncl 
stationen för östersj ö l ~i n dernas leveranser , gick en vik ti o 1an
cle lsv ~ig norru t via västkusten upp ti ll Oslofjorden. rxt mcl 
skapet hörd e t ill Danma rk- 1\orgc, bildade det en strandrem !-> 1 till 
de fö renade rik enas inn an hav , .':i kagerack- Kattegatt, och ble ett 
genomgångs land för t ra f iken mell an Danm ar k och N orge . N ii 1 11 o
huslän seelermera fö renades med S verige , blev handelsutbytet sa nå
ningom livliga re, i det att fö rbindelserna med lanelska pets r ik a ~ p p 
lancl, Dalsland. Värmland och Västergöt land , växte. H ärifrån ak
tades t immer och jordbruksprodukter, medan f isk , sa lt m m b m1 des 
i utbyte. T imret och andra t rävaror export erades sedan v iel an t ill 
Danmark, E ngland och tys ka nords jökusten, vilken export t1 lvis 
antag1t ganska stora proportion er. " 

Då sillen "gick t ill " , mellan 1747 och 1808 blev Bohu slä1 ett 
cen trum från v ilket de rika fångsterna dist ribu erades åt oli ke\ 1åll . 
S jö fa rten var v id dessa sill fi skeperiod er oerh ört stor, och sna r t lyt
tade fo lk 1 sto ra skaror t ill ".':iill riket" f rån a ll a hå ll fö r att delt ,• •a i 
sillfi sket och i bearbetn ing och transport a v sillen. Då sillfi sket ~ l e v 
mindre givande, skaffade man sig segelskuto r och börj ade idka C tkt
fa rt. D et blev ett uppsving av denn a i och med grani tind ustriens 1 pp
blom stn ~lg~ då båtar visa de sig va ra de liimpligaste t ransportnH Ilen 
och en 11vltg t ra f1k uppstod mellan " S tenrikct" och utländska ocl in
hemska hamna r. 

HI ST O R JK. 

Behov et av skydelade far leder i el en Bohu slänska skärgården har 
seel an länge fö relegat. 

Enligt sagan är Ky rkesund el en fö rsta far led som förbättrat s i Bo-
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1
··

1 
O lof elen H eliges saga her~itt a r nämli gen att kun g O lav s skepp )lus a1 . . .. ~ ~ .. . vid en kappseglmg ].;orde rakt g_enom K yrk esundet o c h ~a ScL sat; 

ades detta U[) P De o·amla SJOma rkena S :t O lav s valar uppe pet borr · b 

berget har förkni ppats med den11a saga . . :· . , ·· _ 
Frånsett denn a saga, va r den forsta farled 1 den Rohu sl,m ska ska l -

, ·den som upprensades, Halsekanalen eller Gamla A lbrektsunds lw
ga~ mellan K oön och Kl åverön . Cl aes K ra ntz ha r i Göteborgs Han
~~ls- och Sjö fa rts-Tidning den 1.9.1958 _skrivit om denna ~ a rl ed ; 

"Ett dike mellan sanka, saftiga betessangar. Ett vattendjup p a 
högst en fot . Möjligen går det a tt staka sig f ram där med en flat
bottnad eka - att ro t illåte r inte fa rl edens brede\. Gaml a A lbr: kt
sunds kanal, en gång - innan den fått ep itetet Gaml a - o ffiCi ellt 
utsedel a tt vara en sjöfar tens förbindelseled mellan Marstranel s redd 
och Instö ränna. P å el en tiden kunde skeppen segla genom sundet. 
Marstrandsfjorden var in te god att tas med i storm. Kronans folk 
och båta r led mest, många liv ~ .pill cles und er trupptransporter t ill och 
från Ca rlstens fäs tning. Där för behöv des det en tryggad led. Albrekt
sund, det trånga passet mell an Koön och K löverön, va r fr amkomligt 
endast för roddbåtar och ku nde inte fördjupas på grund av sin hergiga 
botten." 

"När f rihamn en eller " Porto-Franco"-insti tutionen inr ~ittad es å r 1755 
föreslogs, att fö rbindelsen till M a rstrand s jöleeles borde förbättras, 
så att båtarna skull e kunna gå inn anför B jörkö och småöarn a, som 
ligga norr därom och därefter mellan K oön och Klöverön komma in 
i frihamnen . Så grävdes en kanal den s k l-Talsekanalen mell an sist
nämnda öar va rvid Koöns södra udde vid B jörnmannehals eller 
Björnängsba,ls genomg rä veles och en "L an el t T ullkamma re" anl ades 
för att vi sitera passerande fa r tyg. " 

"1782 var landtungan genom skuren. In vigningen a v kanalen blev 
emellerti d. både inoffi ciell och brådstö rtad. E n stormflod bröt ned fö r
dämninga rna, sopade rent i rännan och fyll de denna med vatten , innan 
slänterna hade hunnit få stenskoningar" . i 

"Trafiken öppnades, men det d röjde inte många å r innan sku to rna 
började känna dy un eler kölen. D e lösa stränderna g led u t. rännan 
smalnade och grundades. Femton år efter kanalens öppnan de kunde 
inte större båtar än joll a r och v ~i s s inga r ta sig fram dä r. Och så blev 
det i sinom tid nödvänd igt att sp ränga el en led , som nu bä r namnet 
A.lbrektsunds kanaL" 
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Bild 72. 
Gamla Albrektsu.nds kanal det nuvarande ''Halsesundet" omkring }(} J. 

" Hade västanstormen inte haft så bråttom med att öppna fa r' den 
innan den var färdigbyggd och silkrad med stenkaj er och våg-h r a re, 
skul le elen gamla kanalen troligen ha ägt bestånd ännu i dag. I\ 1 ;ir 
elen dömd att försvinna." Så långt Claes Krantz. 

Frågan om ny farled kom upp i'tr 1840. då rikselagen bev i 1acle 
27.000 Riksela ler Banco för ;indamålet. Arbetet utfördes uncl e1 ren 
1 842-4~- efter friherre Nils Er icsons förslag. Enligt detta fö1 tcles 
farl eelen bngre söderut genom A lbrekt ssundet. D et ta sund uppn Hlcl
rades, och vid dess södra del sp rängdes väg genom berget. D l' l nya 
kanalens dimens ioner bl ev : 22 fots (6.53 m ) breclcl , 6 fots ( l .h" m) 
djup och 1800 alnars (1080 m ) bngcl . Kanalen fick namn et Alhr kis
sunds kanal. Kanalen uppren sades och förbättrades 1858- 60. 'less 
dim ensioner blev längre fram för små för el en ökade t ra fiken och 
år 1904 beviljad es 182.000: - kronor till utv idgning och förbät · ring 
av kana len. Major E. M. Öhman upprättad e en arbetsplan och ,,on
trakt skrevs 1905 med två danska undersåtar, A. P. Gunnessen och 
H. vV. Etzelingen, om arbetets utförande. Staclsfullmäklige i >! ar-
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Bild 73. 

Nya Albrektsu.nds kanal omkring 1920. 

strand inkom emeller tid med en skrivelse, i vi lken beg~ircles, att djupet 
i kanalen skulle ökas från 3,6 ti ll 4,0 m ete r. Detta beviljades, och sist
nämnda siffra m arkerar a lltså kanalens djup v id medelvattenstånd. 
Bottenbredden blev 6,5 m eter och lingelen 3,2 km . A rbetena avslu
tades år 1909. Under å ren 1936- 1937 har A lbrektssuncls kanal åter 
uppmuddrats. 

F l l n · .. t .. l To f to .. su r1cl fo" t·ciJ. Llpacles och uträ-ar e c e rna genom n J a r e ro - o c 1. -

tades å ren 1871- 1872. 
Toftösuncl förbättrades ytterligare uneler åren 1888- 1892. 
Uneler åren 1899- 1901 fö rbättrades far leelen genom Kalvsu ndet 

(Tj örnekalv ) , Kyrkesunds- och Skaftölanclsrännorna, Hornösund och 
Bamborgssund. 

Farleelen genom Väckholmssundet upprensades under åren 1908-
1909. M ellan Hasselösund och Grindh olmen samt i det s k Smyg
hålet v id Smög-en utfördes upprensninga r och spr~i ngningar under 
åren 1911- 1912. 
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S istnämnd a tv å farl ede r var avseelda för mindre fisk ch:t r Och 
fick därfö r end ast ett djup av 2.5 mete r. 

Med undantag av far lederna g·enom Ky rkesund srän nan och \ 'äck. 
ho lmssundet, som e rh öll e tt dJ.UI) av 6 meter. H ornösund och I l 

<llll-
borgsuncl som f ick 5 meter samt A lhrektssuncls kanal , som t liga rc 
nämnts förd jupaeks til l 4 meter, har a ll a nämnda farled er up•>Lagits 
till ett djup av c :a 3,5 mete r uncln medel vattenytan. 

SOTE:-JKANi\ LEN. 

Uneler å ren 1931 - 1935 utfördes elen s k Soten kanakn n , I Ut 
djup av 4 .5 m und er mecl clvattenyt:tn . Den na farled omfa!t;t• :1ven 
far leden förbi l-Tu s- och Grinclh olmarna. 

Kanalbygget har varit påtänkt a llt sedan 1901 men kom t1' ut
förande först trett io år senare. 

D en seelan urminnes tider fruktad e Sotcn kan vara som c1 ko
kand e häxkitt<.: l, där de utifrån ha vd kommanek vågorna si;. dn
brytas till sku m mot a ll a ck tusental s sk:i.r och und crvattcn s~-, und, 
varav farv attnet å denna ku stslrii cka ä1· uppfyllt. Och clå kan \ rdet 
av en skyclclacl led knappast öve rskattas. D en gå r nu symboli sl. m
nanför Tryggö. 

D c fornfynd. som under kanalarbetet gjorts, vi sa r enligt sa l, , un
nigas uppfa ttning oförtyd hart pi't att de vikar - Skutvikcn i ,1orr 
och Å lstenshamn i söd e r - i vilka kanalen nu bör ja r och si la r. 
tjän stgjort som skyeldshamnar för forntida s jöfarande secla1 ti r
tusenelen t illbaka. Ett av fynde n lyder med täm li gen stor sii!,, rhct 
på alt det varit ett offer åt g uela rne. Och tyd ligt är då att det ;: •>rts 
av en fartygsbesättning, som hiir sökt et t nöclviindig t skyeld mr•' ett 
rasande hav. 

Tanken på en skyeldad led mell an H unn cbost rancl och Smi ..;e n
Gravarn<.: är sålunda ingalund a av fä rskt dat um, ehuru kostna< ·rna 
för dess för ve rkligande ticli~a re vari! oöverstigliga . 

Å r 1901 blev frågan emell ertid föremå l fö r behandling av ( <ile
borgs och Hohu s läns landsting , vi lket r esulte rad e i att ett f ö· slag 
till. farled med 4 m djup upp6ittacl es. För de skattetyngda l , nJJ 

munerna fanns emellerti d ej möjligh et att realisera detta obj ek t 
'M ellan åren 1913 och 1929 va r kanalbygget aktuellt och sä1 ,kilt 

di skuterades kana lens el j up. D å fr ågan 1930 ånyo kom in för 'tks-

7 51 

10,$ 12 (~ 
41 i 39 6.'- , 

i." 40' if 
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Sotenkanalen. 

dagen, beslöts ny utredning, enär det icke ansett s k la rt utrett, huru
vid?. farl eden borde ut fö ras m ed clet senast fö r eslagna djupet 3,6 m 
eller om djupet borde anpassas ef ter ku stångbåtsfar ten, som forcl-
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Bild 75 . 
Sotenkanalen under byggnad. Flygfoto : Oscar Bladh. 
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Bild 76. 
Ångaren GöTEBORG passerar Sotenkanlen. Foto : Arnold H elgesson. 

rade ett dju p av 4,5 m. Fhuru det icke fö rnekades, att kanalfö reta
get skulle bli till sto r t gagn för västkustens fiskarbefo lkning och 
den bohus l ~inska kustfarten, var statsu tskottets ailtjiimt tveksam om 
medelsan visningen. Lösningen a v elen finansiella frågan blev emel
lertid att rikselagen beslöt göra framstiillning till K. Maj :t om fcu· le
dens utförande som reserv arbete . Mc el hiinsyn t i Il el en svåra a r bets
lösheten i trakten kring Soleniisct , ansågs en sådan lösn ing syn
nerligen önskvärd. Vederbörande myndighet till sty rkte också, att far
leden måtte utföras som reservarbete . men betonade att det måste 
ifrågasättas, huru vida clet angivna kostnadsbeloppet, voro ti llräckligt 
för utförande av arbetet mecl hänsyn t ill de vanskliga grundförhå l
landena - den bekanta bohusleran på berg. 

Kanalens hu vudclimensioner blev : 
Djup, 4,5 m uneler mcdelvattenytan. 
Bottenbredel i berg : l 5 m. 
Totalt bearbetad längel: 6 500 m. 
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De sto ra muclclringsarbetena, bortt agand e 
föreles med unelantag a v 30.000 m3

, med 
S to c h ho/m. 

av cirka 875.000 11" ut. 
hjälp av mud dL verk et 

En del av Sotenäset förvand lades till ö, och det blev red; 1 från 
börj an tyd ligt, at t förbind else måste ordnas på annat sätt ä 1 s0 111 i 
det ursp rungliga förs laget angavs, näm ligen med en liten Lirj.- V~ig 

och vattenbyggnadsstyrelsen bes löt dä rför, att svängbro sk ul l. upp
föras. Själva bron är byggd som en olikarmad svängbro nw ti stora 
armen 22 m och Ii Ila armen 16 m. F r ia genom fartsöppni ngen ii 15 111 

och f ri a sege lh öjelen vid medelvattenstånd 7,2 m. E j a ll tfö . stora 
f iskebåtar kan således obehindrat passera utan att bron öpp s. 

Kana larbetet tog sin början i maj 1931 och det tog fyra r att 
full borda far leden . Den stö rsta a rbetss tyrkan fö rekom i augu st 1933 
och utgjo rdes av 241 man. Antalet dagsverken utgjorde 21 2 lO. 

F u ll t färd ig kostade kanalen, oberäknat jo rdlösen, i avru nt 1t tal 
2,76 mil j , vi lket innebar en bespar ing jämfört med elen vid a, ;>etets 
börj an g jorda beräkningen på icke mindre än cirka 960.000 k 

sotenkanalen ä r till skillnad från andra större kana ler i :-, t' rige 
avgiftsfr i. 

r nomshiiT sfaTicdc·n S trömstad- Göteborg. 

A v n a tu ren f inns redan vissa sträckor, där kust far ten i ck bo
hu slänska skärgården kan gå f ram relativt skyeldad fö r sjögå1 och 
svå rare strömmar. V id fä rd utefter kusten fr ån Strömstad ti ll ;ö le
borg måste dock ett f lertal öppna f jordar passeras. 

Från norr räknat är dessa: 
K osterfjorden, Tjur pan.nefjordcn, S otefjorden, Gatten v·id .S , II () C

huvud och Islandsberg, Kn1bundsgap innanför Kä.ringö fl · ··den, 
Il jäTteröJjorden och M/ar strm1dsfjorden. 

D essa mer eller mindre öppna f jorda r kan h elt ell er delvi ' und
vikas genom anordnande av inre far leder . 

1\.osterfjorden genom en leds öppnande frå n Strömstads han ·1 in 
nanför Valö, Daftö, Tj ä rnö, Råssö och Resö . 

Tjurpannefjorden genom en far led, som skär igenom landt ungan 
mel lan Sannäsf jorden och Isvikskilen . 

S otefjoTdcn genom förd jupning av Hornö sund och ledens f < ·tsät
tancle utmed ku sten över ytt re delen av Bottnefjorden in i ösö tj n·cl en 
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.. ·bi Hunnebostrand samt genom den redan Lird igställda Sotenka
fo l]en från Ramsviksk il en till Ålstensbamn och vidare innan för H us
nal Grind holmarna ned ti ll Gravarne. Denna farled medger traf ik 
oc 1 . o 

fö r fa rtyg med 4 m el j upgaencle. . o o • 

Gattet v1cl l slandsbcrg kan unclv!l.;as genom att lata far leelen g a m -

anför Skaftö mellan denna ö och Bassholmen, F latö och Malö ned 
11 'l f"' f el ti ll E llösf j ord en. Denna led medger nu enelast traft < or artyg me 

'? 7 m djupgående. 
~ , f(rålcsundsga f> genom uppren sning av Bockholmssundet mellan 
Bockholmarna innanför Bråtö. Denna led är nu framkom lig för 
mindre fartyg med 4 m djupgående. 

Hjä.rtcröfjordcn genom att använda den befint liga farleelen genom 
Kyrksundet innanfö r 1-hrön och vid are genom fördjup ning och bredel
ning av Toftösund, Kupsu nclet och H jä r terö sund . Denna led med
ger enelast traf ik för fartyg med 2,7 m el j upgåencle. 

Mars trandsfjO?-dcn genom att föra fa rl eel en i sundet mellan Tjörn 
och Tj örnekalv och vidare innanför öarna Norra och Söclra Åstol 
genom Instör ~innan in förb i öarna Instön , Koön och K låverön. 

Asplunds förslag. 

Genom motion i första kammaren elen 2 januari 1913 framföreles 
förslag att en utredning angående upp rensning eller nyanläggn ing av 
inre farl eeler i Bohu slän mellan Strömstad och Göteborg borde ge
nomföras . Denna motion fö ranledde en skri v el se från riksdagen till 
K. 111 aj :t. Med anledning härav anmodade K . Maj :t Väg
och vattenbyggnadsstyrelsen å r 1916 att låta utföra erforderliga un
dersökningar och upprätta förslag. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
uppdrog i sin tu r å t dåvarande eli striktsingenj ören Asplund i Göte
borg att uppr~itta fö rslag till inomskärs far led Strömstad-Göteborg. 
År 1918 överlämnade Asplund sitt förslag. 

Det Asplundska förs laget är baserat på, att far ledsdjupet vid me
delvatten antagits 5,0 meter, där sjöhäv ning kan förekomma och 4,8 
meter, där botten utgöres av berg samt i övri gt ti ll 5,0 m i mitten 
av mud drad ränna och 4,4 m i fa rledens bottenkante r. 

Om man börj a r längst i norr har v i först det s k Star-Edct. 
Öarna Valö och Starholmen sammanbinds av ett smalt näs av 120 

rn brede!. Genom att genomskära detta näs och bearbeta ytterligare 
650 m erhåll es förbi nd else mellan Strömstad och Daftö ränna. 

so 
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Förslag till inomskärsled Strömstad-Göteborg. Ur Arnold Helgessons uti ./ning . 

Daftö ränna mellan Daftö och fast landet. H~ir erfordras enligt \sp

lunds förs lag enelast en mind re uppmuddring av 240 m. 

T ångholmeri. 

Här erfordras enelast en mindre uppmuddring en ligt Asp lund, för

slag med en bearbetad längd av 380 m . 
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ElgÖ lera. 

Denna del av fa rl eelen börjar mitt emellan D illehuvud och S ty rs

!Jolmen samt fortsätter mell an Råssö och fast land et ned t ill Ga ltö 

10
rdspets. D en nuvarande leden är mycket grund med i a llmänhet 0,5 

~i JI 1,0 111 vat tendju p. Enligt Asplunds förs lag skulle el en bea rbetade 

]ängden bli 3.800 m . 

Rö ö. 

Befintligt djup ä r c :a 2,5 m. D en nuvarande fa rleden gå r öster 

0111 St. Manholmen och Rösholmen. En ligt Asplunds förs lag, ska ll 

en längd av 260 111 bearbetas till en beräknad kostnad av 7.600 kronor . 

En ligt förs lag av Väg- och vattenbyggnad ssty relsen å r 1935 skull e 

den bearbetade längel en bli 230 111 vid ett djup av 5,0 m. 

H a 111 borgssund. 

Farleelen ä r belägen c :a 4 km söder om Fjällbacka i sund et m ellan 

Hamburgön och fastlandet. U neler åren 1899- l 901 uppmu ddrades 

farleel en till ett djup av 3,5 m uneler m.v.y. och en bottenbreeld av 

14,85 111 och å r 1955 ökades djupet ti ll 5 m . 

I Svenska Dagbladet el en 24.8. l 956 fra mhöll s behovet av den s k 

Isvillslwnalcn : 

"Två bohu sländska kanal er har r edan namn, fastän dc inte finns. 

Hasscldalslwnalcn skulle gå genom näset vid Nordviksstrand på väst ra 

Tjörn och Jsv·ikslwnalcll frå n E dsviken norr om Grchbesta cl t ill San

näsfj orelen för undvikande av passagen över den sä rskilt för väst

liga stormar sta rkt exponerade T jurpann ef jorden. Håcla omnämns av 

kustbefo l knin~en med längtan men också med el en vö rdnad som myc

ket gamla tankar inger . De gamle i Edsviken minns och talar ~i nnu 

om de tafatta stakning-ar för kanalens lopp , som g jordes när seklet 

var nyfött. Sedan dess har modernare tnetoder som f lygfotogra fe

ring och ekolodning anv~ints, m en detta till trots har kana ltanken 

inte avancerat liing re än till avs lag på Väg- och vattens pet itaskri

Velser. " 
"1918 fram lades ett för slag . 1935- då sotenkanalen sprängts fram 

snabbare och bill igare än beräknat - var fråga n mycket aktue ll. 1940 

Interpellerade riksdagsman Oscar Osbcrg i 1-Lirfendal soc ia lministern 
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om utbyggande av I svi kska na len som statligt bereclskapsarbe' . 111 • 

f . l . o o f .. l l l b l t t] l C< nega ttvt svar, tva ar sena re o r ' a racc ar etsma r m ad sk, 11 111 · 

sionens ordförand e lanelshövd ing Th omson att värdet av den 1!a1;s: 
racl e kana len inte a lls motsvarade kostnaderna. Isv ikskanal en ~k u l~ 
bli två kilometer lång (Sotekanalen ä1· c :a fem km) och ko.- na ds~ 
beräkn ades å r 1951 till fem mi ljoner ink!. mark lösen. K analen -;kulle 
sammanlänka havet med Bladviken i inre delen av Sannäsf. 'Hlen 
Havstcnssuncl , som genom kanalen skull e komma att ligga p; en ö·. 
skulle få förbinde lse med fast land et genom en fast bro i k; 1;tlens 
v~ist ra del. Bron beräknades fö r åtta å r seel an kosta en milj o1 19S l 
företogs de senaste grund liga mätn inga rna vid Edsviken och ,edan 
dess har två anslagsäskanelen från Väg- och vatten avvisats. " 

" ··nclå t rots avslagen och uppskjutandet, hoppas sjöfararna t sin 
kanal och de lokala myndigheterna ge r tanken sitt stöd. Befolk ngen 
vet vad T jurpannan kan shi ll a t ill. Kustångaren på sträckan ;öte
borg-Oslo har fått vända, i dåligt väder måste fiskebåtarna tgga 
och vänta i Havstensund och Grebbestad och i hög s j ö är de l< lrii ta 
klippstupen en verklig fä lla för den lätta turisttrafiken. " 

"En kana l till den natursköna Sannäsf jorden skulle även im . bära 
att turisttrafiksäsongen kunde fö rlängas. Det är även lätt at t i• rstå, 
att en inomskärskanal i de besvärl iga fa rvattnen i norra BoL li slän 
skulle ha betydelse ur sjömilitär synvinkel. " 

H ornö ränna mellan Hornö och fast landet, upprensades un der ~t ren 
1899- 1901 till ett djup av 3,5 m och år 1955 ti ll 5 m. 

S kaftölandsrännan. 

För undvikande av det vid sydvästliga vindar besvärliga ;! attet 
framför Is landsbergs huvud å sträckan mellan Lysekil och G1 !ho l
men är leden föres lagen att dragas från Lysekil in mot N ords röm
marna samt Skaftöns nordspets samt v ida re genom el en s k V ii f:, röds 
ränna mellan Skaftön och Bassholmen, mot det s k Snäckc< upet 
söder om Skabbholmarna samt vidare söderut väster om Björkho·men, 
Rappö och Malö till E llösfjorclen. Denna farled upprensades tnder 
åren 1899- 1901 till ett djup av 3,5 m unel er m.v .y och med en bot
tenbreeld av 14,85 m . En ny unelersökning och kostnadsberäkn i1 g- ut
förd es av Asplund år 1918 som beräknade elen bearbetade ]ii1 gelen 
t ill 2. 260 m. 
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Denna del av fa rl eel en upprensades under å ren 1908-1909 till ett 
d·up av 6,0m med en_ bearbetad längel av 400 m. . . . . 
J Förslag ttll bortsprangnmg av ett 1 fa rl eden . bef n~t~tgt .. gt und t~P.~

D"jordes av Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen ar 19.:>.:> for en berak-
~acl kostnad av 53.000 kr. 

Bockholn~ssund . 
För att un dv ika den besvärliga passagen över K råksuncl sgap 3 km 

norr om Mollösund har Asplund år 1918 föreslagit uppmuddring av 
sundet på 260 m längd mellan Bockholmarna. 

Nfollösund. 

Cirka en km söder om Mollösund ligge r i farl eden ett flack berg-
grund. Asplun d ha r å r 1918 fö reslagit g rundets bortsp rängning och 
farledens utprickning. Bearbetad längd 80 m. 

Kyrk esundet. 

Denna del av fa rleelen upprensades unel er å ren 1899- 1901 t ill ett 
djup av 6,0 m uneler m.v.y. för en kostnad av 289.200 kr. Den be
arbetade längden var 1.000 m. 

1933 beviljade K. Miaj :t ett statsbidrag av 19.700 kr. t ill ytter
ligare upprensning av samma far led och arbetet utfördes uneler åren 
1936- 1937. 

Toftösund. 

I denna del av farleden erfordras upp rensning av sundet mellan 
Toftön och T jä rn . Farleden upprensades uneler åren 1899 och 1901 
till ett djup av 3,5 m uneler m.v.y. och en hottenbreeld av 15,0 m . 

Till en mindre upprensning samt upptagn ing av nedrasad sten i 
farleelen bevi lj ade K. Maj :t ett statsbidrag av 4.800 kr. Arbetet 
Utfört uneler åren 1935- 1937. 

I april 1936 har genom Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens försorg 
nytt förslag upprättats fö r en ber~ilmad kostnad av 81.000 kr. Den 
bearbetade längden skulle bli 700 m, och djupet 5,0 m uneler m .v.y. 
och bottenbredd en 40 m. Förslaget omräkn ades i november 1943 till 
112.000 kr. 
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Kupsundet. 

Den nuvarande leden, som går innanför Korsho lmen m fl h 

är i sin nedre del mycket krokig, varför Asplund i s itt år J 91. 

rättade förs lag föres lår fa rl edens för läggande i sundet mellan 

sund s- och Korsho lmen rakt ned mot H j ~i rtösuncl med en hea 

längel av 920 m. 

Nytt fö rslag uppr~ittacles genom Väg- och vattenbyggnadssty r 

försorg i april 1936. Bearbetade längel en skull e bli 450 m, clj u
1 

m unel er m.v.y. och bottenbredelen 40 m. Fö rslaget omräknat 

vember 1943 till 490.000 kr. 

H.färterösund omfattar far leelen i sundet meilan H järterii1 

T jörn samt fortsättningen ned till Stora Vrång-holmen. 1861 

utfördes en upprensning a v fa rleden. 1888- 1892 utförd es ( 

upp rensning av nämnda far led, som helt täcktes med stats1 

Denna upprensning utfördes till ett djup av 3,5 m unel er m. v. 1 

med en bottenbreeld av 8,0 m. · 

I april 1936 har genom Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens ir 

förslag upprätta ts till en kostnad av 754.000 kr. Den bearl
1
, 

längden skulle bli 1025 m, djupet 5,0 m under m.v.y. och botten] 

elen 40 m och i förträngel bergsektion 25 m. Förslaget omräkn a 

november 1943 till 1.398.000 kr. 

Flatholn1.ssundet. 

Den nuvarande farl eden framgår här mellan F latholmen och 'f 

holmen. För att underlätta nav ige ring genom det trånga sundt 

höver ett från F latholmen utskj utande berggrund bortspränga-

T .förneka/v. 

l111at 
upp. 
K up. 
>e t ad 

Isen, 
t 5,0 

!lO-

och 
872 
ny 

'<i eL 
och 

-o rg 
ad e 
·ecl
·s i 

<rn-

För att undvika yttre delen av Marstrandsfjorden har å ren 1 ~ "1-

1 ~0. 1 verkställts upprensning av sundet mellan T jä rns huvu d JC h 

TJorns kalv. Denna upprensning utfördes t ill et t djup av 3,6 m u der 

m.v.y. och med en bottenbredel av 8,9 m. En ytte rligare förbä t, ing 

av farleel en har av Asplund år 1918 kostnadsberäknats till 257 300 

kr. Den bearbetad~ längelen skull e bli 540 m. 

Uncle~- åren 1934- 1936 utfördes upprensning samt reparat tons

och sprangnmgsarbeten i far leelen för en kostnad av 15.588 kr. , 

vara v 15 .100 kr. u tgj or el e statsbidrag. 
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sar~dlwrnet. 

I Snikefjorclen mellan Karholmen och Brandholm en erfordras upp-

uddring av en där bef intlig bank. 
)11 

Inomskärsfarl ederna längs bohu slänska kusten sku lle säkert bli av 

tor betydelse för sjöt raf iken genom Bohuslän. Även om Pompejus 

~ramhö ll , att det är viktigare att segla än att leva så borde det finnas 

11 s törre förståe lse för f iskarena och deras behov av skyclclacle far

~ede r , när de ger sig ut på sin hasardbetonade och riskfyll da näring 

å N ep tu ni åkrar. De nya farlederna kommer i många fall att 

~öjliggö ra en betydande tidsvinst, då det mindre tonnaget ej hindras 

vid hårt väd er. l händelse av krigiska fö r vecklingar komm et· dessa 

fa rl eeler säkerligen att få stor betydelse. 

Sammanlagd st räcka, som enligt Asplunds för slag skull e bearbetas 

var 19 km och kostnaden beräknades till c :a 8 milj kr., v ilket säker

ligen skull e vari t en värdefull investering . Farleelen mellan Ström

stad och Göteborg är 170 km lång. Asplunds fö rslag f ick vila till 

1928 då K Maj :t uppdrog åt Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen att 

omarbeta detsamma. I oktober 1929 överlämnade styrelsen en omar

betad plan , i v ilken far ledsdj upet var reducerat ti ll 3,6 m och beräk

nade kostnaden ti ll 4.867.500 kr. 

Nordre älv. 

Vid Surteraset blev N or ch· e ä l v en lös n in g men med stor svårighet. 

Det blev fakt iskt ett kejsa rsnitt. De anordningar som fanns vid elen 

gamla järnvägsbron var i m iserabelt skick och vid den nya landsvägs

bron fanns ej några skyddsanordningar. Farledens djup är enelast 

1,5 men uppmuddring till 2,5 ell er 3,5 m ha r föres lagits år 1950. 

Norclre älv hade innan raset betraktats som en sege lled för nöjesseg

lare men inte för trampfartyg. Den kan dock åter bli aktuell som en 

reservled både för merkant ilt och kanske även för militärt bruk. 

Inre vattenvägar till Uddevalla. 

Sydvästra Dalsland har avlopp genom Örekilsälven och dess biflod 

Yalboån (Kv istrumsälven ) . örekil sälven fram rinner i sin nordligaste 

krök vid Lerbäck i RöJancia socken blott en halv mil från s jön Stora 

l e, som sträcker sig långt upp i de värmländska :;kogsbygclerna. Tim-
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mer flottades förr utför Örekilsälven till Kärnsjön och såga<' .. s s 
dan upp ti ll bräder, som skeppades f rån Saltkällan. e-

År 1603 gav Kristian IV Uddevalla ti ll stånd att exportera . räv 
ror även från svenska skog·sområclen vilket fick stor betyd el-o . 1-_ ~-, · or 
stacl en .1 ) 

År 1685 befalldes lanelshövdingarna Schönleben och von Vi d n att 
genom a llmogen låta upprensa Örekilsälven och andra lämpl ig vat
tendrag för att unelerlätta timm erflottningen. Regeringen am 1sacle 
år 1688 5.000 daler s.m. och sände lantmätare Fredrik Sixtt s att 
ombesörja saken. U ddevallaborna röjde själva upp i Va lbo~tn inda 
upp till sjöar i ödskölts socken. År 1695 hade intressenterna i ( 'd cle
va lla sågebruk skoncern in te mindre än 32 sågkvarnar i gång 1 re
kilsälven och Valboån. 

På grund av hammarpatronernas missnöj e med Göteborgs 11 mo
polställ ning ti llsatte stockh olms-regeringen en stor kommissi on , som 
sammanträdde 1711. Från Bergslagshåll framhö lls i stället U dd ·val
las lämplighet för järnhandeln. Kommissionen ansåg också at t L:d
devall a låg bättre till. I ett principuttalande föres logs att stång] ,ms
handeln skulle bli fri, men att Uddevalla borde betala en kon ,·>en
sation på 16 öre skeppundet därför att järnet hade närmare v~i;. dit 
och göteborgarnas transportkostnader sålunda bl ev större, ett ur 
U deleva lias synpunkt egendomligt resonemang, som dock var baserat 
på att Göteborg var den viktigaste fäs tningen och därför av r ·ge
ringen ansågs böra gynnas. 

Stångjärnet kom från den egentliga Bergslagen och f raktades < ft er 
häst från Vänersborg till U d elev alla. Grossörerna i U cldevalla be~ Jkte 
F~stingsmarknaden i Kristinehamn där dylika affärer gjordes 1pp 
pa 1700-talet. 

1År 1720 började Öresundstu llen upptagas igen, vilket gyn11acle 
västkuststäclerna. 

Vid rikselagen 1726-27 fram höll Göteborgs borgmästa re N ertn ius 
i samband med striden mot Uddevalla angående kontributione1 att 
"Till Ud devalla däremot kan järnet föras från Korseberg på b ror 
på några timmar en god wäg, 2% mil" medan ti ll Göteborg ''f•irst 
skall järnet på k~irror fors las 1% mil förbi den bekanta strömmen 

1 ) Sten Kristiansson: Uddevalla Stads historia, Uddevalla 1952, som in om pa
rentes är en utomordentligt läsvärd tidsskildring. 
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·ollh ~ittan. Där skall det uppläggas i avbidan på båtarnas ankomst. 
'[J 1 ]·an en sådan färd kräva månader". Detta sku lle framkall a Jblanc ' 

cl].::äns la med Göteborg men hade nog motsatt effekt. 
n1e o o · U lcl 11 · l Ar 1738 utmalar sagverksmtressenterna . c eva ~s 111 opp s~m 

eket besvärligt. V id Sunnmgen kunde eJ lastade iartyg som hg-
11~. över 12 fot djupt passera. T ill Saltkäll an däremot var inloppet 
g .. t 
bekvam · .. o • 

Tanums-prosten Oedman skrev 1738 om Uclclevall a och Bavean 1 

· hembygel sbok om Bohuslän bl a: " Igenom staelen flyter en starkt 
:.:~nande Älf från \ 1\Tennersborg änna i H afwet, öfver hwilken för 
de resandes Commoditet twenne kostbara bryggor aro ~-Jo rd a, then 
andr2. nya nederst i staden. Älf wen är icke allenast nytt1g, helsosam 
och god för inwånarnas hushålcl utan ock för köpmännens handel, 
ithy alla theras spiror, bjälckar och bräder ifrå bruken kunna flåtas 
therigenom, och hwacl sjö leeles kommer från salta hafvvet kan med 
båtar och prommar fö ras ända upp i staden". I Uddevalla fanns 
på 1720-talet omkring åtta pråmar , som forslade va ror ut och in i 
hamnkanalen. 

Linne besökte Uddevalla elen 17 juli 1746 och skriv er: 
"Ucldevallafjorden låg rätt västeru t från Uddevalla stad av två 

kvartsmi ls längd . På ett ställe (tydligen Sunningesun d) var han så 
grund, att han ej släppte f ram fartyg, som voro Över 12 fot djupa. 
Innersta in loppet ell er inom (-utanför) hamnen , där skeppen lågo, 
var passagen så krokig och smal. att han på bägge sidor var utsta
kad med stänger, såsom en smal väg, utanför vilken båten ständigt 
fastnade på t ä ta grunden" . 

:"Bommen vid U ddeval la var om aftonen ti llsluten. Den flöt på 
vattnet ti ll skapnaden som en sparryttare. Han öppnades, och vi 
seglade in igenom en stor och el j up flod, som gick genom hela staden. 
På sidorna var elen uppmurad med stora stenmurar, som Ömse sidor 
uppehöllo de största träbyggningar, utur v ilka genom muren voro 
nedgångar med stentrappor ifrån själva husen, så att man immecl iate 
(-direkt ) kunde st iga ifrån förstugan neder ti ll vattnet eller båten. 
Vi tyckte oss ha kommit till sjä lva Venedig, då vi kommo till Ud
devalla." 

"Natten kom oss till vi la i Uddevalla efter sex m ils sjöresa f rån 
Marstrand". 

"U clclevalla stad är tämligen stor , utsträckt i väste r och öster på 
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bägge sidor av en sto r och stilla f lytande f lod, där han går ut , have 
l o f. l " t genom en . a ng J or c . 

P å 176.0- talet upp rensades hamnkana len mellan s ta~en o;h . kepps. 
holm en till 4 000 alnars !angel. E nligt reglemente for Pram~-, ilet av 
år 1761 kostad e en tunn a sill i frakt 3 öre smt fr ån älvnw • 1inoe 

- h n 
upp till Packartorget P å 1790-talet arbetade 15 man på " L d evaila 
Canal" . Man strävade efter 3 fots djup och 20 alnars br, ld till 
Skeppsholmen. 

\År 1787 lossades i Uddevalla ej mindre än 19.880 tu nn1 · llle
clelh avssalt. U nder den konserverade födan s tid användes salt . långt 
större utsträckning än nu och t illgången på salt ansågs liv ·ikt ig 
Trots fo lkmängel ens tillv äxt och trots att salt num era fåt t s, r an
vändning för industriell a ändamå l är Sveriges saltimport nu 1 nappt 
mer än dubbelt så stor som uneler 1700-talet. Und er Gustav '· asas 
tid uppgick införseln av salt till en fj ärdedel av hela im]"'rten. 
Ar 1796 utförd es inte mindre än 38.357 tunnor sill (en sill tu 1, 1:1 = 
209 li ter ) från U ddeva lla . 

Trots att Uddevallas näringsliv i hög grad var baserat på ~· 1iart 
var staelens läge ur sjöfartssynpunkt verkligen knappast förde. ktigt 
på segelfartygens tid inn erst inn e i en lång fjord med besvär!< in
segling . Man kryssade med dåtidens rigg ej gärna inomskärs Far
tygen kunde därför försinkas i skärgården i veckor genom olämpliga 
vindar. Tull upptogs utanför Marstrand vid Dyrön och senar vid 
Askerön. 

Segell eclen genom Strömmarna norr om Orust användes i ·land 
trots a tt den var förbjuden av tu lls käl. Först den 14 juli 1824 l il lä t 
K. Maj :t i nåder "att norra segelleelen till U ddevalla må av c öfa
rancle begagnas" . Den norra leelen har innanför havsbandet en tngd 
av omkring 40 km m,edan längden hos den södra kan anse:, vara 
65 km. I dessa längeler är inräknad den för båda lederna gemens;, nma 
sträckan av omkring 7 km mellan Havstensf jorden och U del t' a ll a. 

iSedan T rollhätte kanal fu llbordades å r 1800 minskades ex p •rten 
av trä och järn över Uddevalla . 

Trafiken till U ddevall a gick fö r ett tjugotal år seelan pral tiskt 
tao·et helt över Hättan, strax nordost om Marstrand. E n båt, som kol11 b ... 
från Norge eller E ngland, måste alltså göra en betyd lig omvä~ tor 
att komma fram t ill U ddevalla . Ofta importerade dessa båta1 J.,:ol 
t ill U ddevalla och exporterade sten från norra Bohuslän, varför len-
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Bild 78 . 
Bäve!in i Udde·valla v id nuv arande Västerbron i slutet a·v 1860-talet . 

na omväg var hindrande. U ddevalla stad. f~~k a rbeta länge.~~ den 
s k Malöströmmar mellan E llös- och KolJ e fJorden skulle f01 djupas 

och rätas. 
1 

c 
Redan på 1840-talet undersöktes farl eden, .och kostnac ern.a ~r 

utbygganclet beräknades t i 11 60.000 riksdaler . N ar Uddevalla-Vane l s
borg-H errlJ·unoa jä rnväo- skull e anläggas på 1860-talet, cl1skuterades 

b b o r t icke sta-denna fråga, varvid banans räntabilitet ifragasattes, _:a res · 
dens inlopp förbättrades . Ar 1866 utarbetades ett tor~lag 0?1. up?
rensning av Malöströmmar av ma jor D. v:r. Ltlh~hook. Nagra a.r 
senare år 1872 inlämn ade Uddevalla Stadstullmakt1ge tlll K. MaJ .t 
en sk~ive lse, i , vilken man begärde statsbiclra_g för att wrdmng~ 
ställa farleelen i fråga , v ilket anslag äv en bev1lpdes. Den 18 maJ 
187~. påbörjades arbetet och blev färdigt år 1877: Kostn:dern a be
löpte sig till 208. 134: - kronor. M en f.~ rl eclen ftck behalla Sll1 s~ 
forn1iga sträckning, och elen starka st rommen g jorde, ~tt mar: eJ 
Vågad e passe ra med större båtar. Det var alltså enelast mmdre batar 
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Bild 79. 
H julångaren UDDEVALL A i Bäveån slutet av 1860-tale t. 

kusttra fikbåtar och fraktbåtar, som kunde använda sig av väge1 ge
nom "Strömmarna" . Ett nytt för slag om fö rbättring av denna 1· rled 
utarbetades år 1901. Und ersökningen, som gällde en farled på ( me
ters djup vid lågvatten och 30 mete1's bottenbreclcl, verkstä l lek , av 
maj or E . M. Öh n:an på uppdrag av V äg- och vattenbyggnacl ssl Tel
sen. - 1934 upprättades ett fö rslag till fördjupning av ingln jör 
Gustaf Berglund , som inn ebar 40 meters bo ttenbredel och 8 m ters 
djup. D jupet blev senare bestämt till 8,8, vilket medger passagt för 
fartyg med 8,3 m djupgående. P lanen omfattade ä ven tra fik lL !ens 
förlängning norr om K oljöfjorclen genom. Borgila- och Kalvöf jo, den 
till. H avstensf joclren. Detta fö rs lag realiserades som rese rvarhelL en
ligt K Maj :ts beslu t av den 27 september 1935 och va r fä rdigt 1 )41. 

Arbetsp lan en omfattade en fördjupning och förbättring a v följ an
de delar l ) M aJösundet 2) Frö j clecl alen-Albrektsholmen 3) B Ji) rn
holmesun cl och 4) Nö tesund. 

Malösuncl fördjupad es genom uppmuddring och sprängning, sär-
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Bild 80. 
Uddevallas inre hamn på 1880-talet. 

skilt v id Malösunclets norra sida, varvid en fångelamm måste byggas 
till tre meters djup. D en övriga sprängningen utfördes uneler vattnet. 
Den ursprungliga farleel en flyttades något för att undvika ett sex 
meters grund ute i fj orden . o 

Nästa delsträcka, Fröjcleclalen-Albrektsholmen , uppmuddrades fran 
Malö och upp mot T ärneskär och Albrektsholm en. U dden Män-pal
len sprängdes bort, var igenom en raka re väg erhållits förbi A lbrekts
holmen och in i Bj örn sundet Den 27 juli 1937 verkställeles JU St 
sprängningen av M ärrpall en. En stenmassa på l 700 ku bikmeter 
sprängdes i luften med 2.725 kg dynamit. Den va r den kraf t1gaste 
laddning, som elitt ill s fö rekommit på Västkusten. .. 

!Nästa del, B j örnsunclet, uppm udd rades, varefter sundet av stang
des medelst jordfyllda få ngdammar . A rbetet här var ganska tids
Ödande, enär bergets ski ff righetsp lan stupa r snett inåt, varför stenar
na måste lyftas upp. 

;Sista delen v id Nötesund muddrades enelast upp. 
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D enna fa rled mellan E llös- och H avstensfJ"orden är ?? 1 
. - - \ l lå 

och dc delar, som bearbetades, utgjorde till sammans 2.450 111 F
1 
'ng 

a rbetsplanen var kostnaderna beräknad e till 3.846.000 kronor. "lLgr 

I Malöströmm ar, B jörnsundskanalen och Sunnino·eoTuncl är ·t .·· 

f . .. . .. b b ' s l 0 111-

men o ta mycket stark. 1 Bjornsundskanalen kan sålu nda 
S l L · 1 enlit>t 

vens.;: ots tiC vattenst römmen uppgå till 3,5 kn op. u 

Den södra eller stora leden ti ll U ddeva ll a begr ~i n sas till si d · 

a v Sunninge sun d, som från och med å r 1959 fåt t ett d jup , 
1 

l Jup 

delvatten av 11 meter med en bottenbreel d a v 80 meter. · llle-

Planerad lw11al m ellan Uddevalla och Vä11ern. 

Frå?·a~~ om en ka nal mellan Vänern och Kattegatt är ånyo , 1 tuc ll 

och darfor skall har 1 korta drag en å terbli ck ges över el en hi s ·riska 
gången av denna frågat ) . 

D et var först seelan U ddevalla blivit svenskt, som frågan , 11 en 

kanal från Uddevalla till Vänern överhuvud kunde framkorn m och 

säger Styffe härom: "I sammanhanfT härmed wäcktes ä f ven f 
1
o·a 

o . · be n 

om en kana l mell an vVenern och U dcl e·va ll a- f järclen, h vi lken h ·.-k tcs 

vara af .naturen under l ä tta~] genom fl era små sjöar , som UJ 
1 

taga 

ha lfva vagen emellan vVasSI)Otten och U ddevall a. Konuno· Ct :x [ 
ville sjä lf på sin Eriksgata 1673 taga belägenheten i öoonsiktc, 1 

v ar~ 
r· J' ·J 1) o · '"' 

ore '-l .;s- 'adet Claes Stj ern skiöld, som brer hafva varit för~ •p·ets 

u pph~fsman, fick befa llning at t på förh and begifva sig dit n c• , .,för 

att narmare unelersöka orten och kunna därom. bmna nödiga UJ l lys

nmgar vid Konungens ankomst" . Förel ensku ll anbefall des bor<TJ sta-
. u ,., 

ren I ddevalla att ombesö rj a utp lante ranclet av en Eimpli<,. f :, kost 

i elen långsträckta Skotteneclsjön och i[ven i Bävesjön "på d alt 

maE så mycket som vara må kunna erfara lägenheterna" fil det 

ny <c•. S lysew~[rck et.2) "N å g on sådan besiktning a f Konungen ;i r er 

emellertid. icke hafva bliivit utaf. men en kar ta bl cf upprättad , i ver 

trakten", skriver Styfie. 

Ännu så sent som på 1830-ta let lär kop ior a v de kartor som Jant

mätaren Fredrik Sixtus uppgjo rt cftet- att ha undersökt och a vi[gt 

t rakten mellan U ddevalla och Vänersborg ha funnits liggan d,· på 

v inden hos en bi[Ure fami lj i Vänersborg (Uclclevalla Veckoblad 183-1 

1
) Dav id Thorburn: Historisk skiss öfver frågan om kanal emellan \ ;nc rn 

och Kattcgat, Uddevalla 1907. 
2

) 5:ten Kristiansson: Uddevalla stads hi storia del l. Uddevall a 1951 s !94· 
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2315). De~ n e lantmätare hade erh åll it be f~ l.l ning a~ kammarkoll egiu ~11 

·ående aars rensnmg och landsvagars roJ ande fo r transport av tra

a~~~~;e från Värmland till U dcleva ll a1
) . E n annan ka r ta över samma 

'·akt uppgjordes år 1689 av lantmätaren Ketti l Classon Felterucl som 

tippmätte avståndet mellan de oli ka sjöarna, dessas storlek och längel 

uamt avritade de vattendrag, som fö rband dem. 
5 

Vcldevall a lecl en un ele rsöktes åter 1757, då R ikselagen sänd e en kom

mittc till platsen. Ryttmästare J e1111ings, som själv var medlem av kom

mitten, skri ver härom : "Den all varsamma ansta lt, som Riksens Hågl. 

Stäncler til befr~[m j ancle af denna genomfart således gjort, uppväckte 

]los flere en berömlig tä flan : åtskillige förslag ti l fort sätta nde af elen 

aamla vägen, både med och utan att fördämma F lottbcrgsfa ll et , samt 

:nvisningar uppå nya vägar uppgo fv os2 ) . Man påminte sig åter äiv en

väl de gam la, såsom K rusens, och el en såka ll ade U ddeva ll a vägen. A lt 

undersöktes och det som mest Ömmade var at kunna bibehålla så 

mycket som någonsin ske kunde af det gam la arbetet, på det att ingen 

dervi d anviind kostnad måtte vara förlorad". Resu ltatet vad beträffar 

det ena alternativet, uppgives som följer: 

"Vid elen u ti Konung CARL elen X L tid uppg ifvne Botereclsvägen 

till Uddevalla, och hva rs sträckning jag förut haft el en äran att upp

gifva, är att anmärka, att om än sjön Boterecl hade haft så t ill · 

räckeligt vatten, att sl ussning både ti ll Venern och Vesterhafvet der

med kunn at befordras och und erhållas, hade dock ett större antal 

slussar behöfts, då man först varit nödsakad med fartyget arbeta sig 

upp, och sedan ned igen; fö lj akteligen skull e kostnaden på slussa rna 

ökts. H vad sku ll e ock icke Canalerna genom en väg a f in emot två 

mil s längel kosta t?" - Och kommissionen besblmmer sig fö r el en av 

Thunberg föreslagna vägen vid Troll h~ittan. 

P2. uppch-ag av Storamirals-embetets 3 :e afdelning utfördes en fack

mässig- unelersökning sommaren 1834 unel er då varande major M e c. 

N. Eriksons kontroll av löj tnant D. vV. Lillj ehöök av en eventuell 

kanall ed frå n Vänern till U ddevalla. Två aiternativ uppgj ordes . Det 

ena med samma slussdimensioner som i Gö ta kana l (20 X24 X 10) 

--------1) Svenska Lan tm ä teriets hi storia 1628-1928. 
2) Tal om Trollhätte Slussbyggnad s öden. H å llet fö r Kon g!. Vetensk. Aca

demien . Vid Pra:sidii Ned läggande, den 5 A ugusti 1761. 
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skulle kosta c :a 3 milj Rclr Bco . D et and ra med större ~ lus 
( 180 X 36X 18) uppgavs ford ra en anläggningskostnad av i ru nt sar 
7.000 .000 Re! r Bco, el v s i fö rra fallet nä ra dubbelt , i det sen; ··e n ta] 
än fy rdubbelt av den beräknade kostnaden för T rollh ättek n a ] ~1e : 
ombyggnad1 ) . Av _undersökningen framgick, a tt inga egentlig-;· natu~-~ 
hmcler fann s mot oppnanclet av en kana lled denna väl! av vad Ii111 . ~ en-S!Oner som helst och att genom öppn ande av en ledning i r n elen 
norr om kanalen hggancle betydliga sjön H ästf jorelen tillräckl t vat
ten för kanalen och slussningen kunde erh ållas. 

" Varför valdes nu icke Uddevalla-leden," skriver Thor] )(, n. _ 
E rikson an såg el en lämpliga re för elen större kana len . För de 1 1inch·e 
måtten, då endast sjä lva slusslederna behövde ändras , blev T n ,, h ~itte
Jeden bi ll iga re. Storam iral sämbetets 3 :d je a vdelning som i, t K. 
Maj :ts uppdrag att g ranska förslaget yt trade, att de fann a vs :in det 
U ddeva lla- Vänersborg 2,3/8 mil emot 8,3/4 Göteborg- Vän e ~bo ro-

"" varav måste antagas, att forsli ngskostnaden bör ställ a sig bill ig re på 
den för ra än på den sena re, vi lken fördel avdelningen dock 1nser 
motvägas av den längre skärgårelen utanför Uddevalla. Vida ~ an
iördes att på grund a v Göteborgs Överlägsenh et som handelssta< · far
tygen nog i de f les ta fa ll finge fo rtsätta till Göteborg och att '· irför 
i stort sett f raktkostnaderna på Uddevalla-leden skulle ställa sig nögre 
än på farl eden Vänersborg- Göteborg. Den förstnämnda ri ktni ngen 
skulle också med sin dyrare anläggningskostnad betinga 50 % 1Ögre 
kanalumgä lcler. V idare påpekar avdelningen, "att då det des utom 
icke kan vara med landets intressen fö ren ligt att stänga segt 1eclen 
genom Trollhätte kanal om också en ny farl ed öppnas åt Ucldl valla, 
så fö ljer deraf att den redan existerand e eller framdel es ökade varu
transporten mellan V enern och hafvet komm e att delas mellan dt båda 
kanal erna; i fö ljd af så lunda äfvenväl de bcie inkomster k1 •lll l11e 
U dd evalla-leden icke att bä ra sig", då deremot för Trollh ät te , anal, 
vars inkomster v isserligen skull e bli förminskade, "utg ifterna i1 i ven
väl härutinnan ock mycket förd elakt iga re, synn erligast cl erfö c att 
segelfa rten på Gö teborg ~ir å denna fa rled säkrast och minst r isk 
underkastad". 

P å grund av allt detta t ill sty rker avde lningen K . Maj :t si!sot11 

1
) C. ]. A. Skogman: Anteck nin gar om N ya Trollhätte kanalbolag å ren SJS-

84, Srockholm 1884. 
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do·runden för bildande av ett bolag under benämn ing N ya Troll-
l,uvu "' · ·· ·1 1 · 1 1·· t. l-a11 albolao· medo-1va vad sarskt da w mm1tterac e c aru mnan "tte ' "' "' ~ ha. 1 u 1·t I "Uddevall a staels hi sto ria" del 3 Uddevalla 19J6 s 184 · -es a, · 
t ~\dras bur uddevallaborna kände sig mi ssgynnade av_ den. styv-
skt derliga behandlingen jämfört med Göteborg. I Bohus Lans T tdnmg 
!1
10 s att "tro1J g·ubbarna v id hättan hade makten och styvbarnet skrev 

Bohuslän måste t i~a och lida." . , . _ . 
1879 utgavs 1 K nstmehamn en broschyr med t! teln D n ek t s kepps-

fart emellan \ V_ene rns o el~. utlandets h am~~ r". D et var en pnv~tman 

l
·• 't ar1t f 1 Fnbero· byramo·en]Or Vld Ostra vVermlancls Jem vag. oj n . · "' ' o . .. 

50111 
efter omfattande a rbete och sto ra kostnader undersokt en kanal 

Vänersborg- U ddevalla. · 
B an uppgjorde ett relativt full ständigt utkast til l hela kan alenmed 

ritningar i plan och prof il med beräkningar över såväl anbggmngs-
50111 driftkostnader, t ra fik , vattentillgång etc. Hans fö rslag upptog 
övre kanalytan 32 fo t över Vänerns lägsta vattenyta med stign ing 
tre slussar. Anläggningskostnaden 10 mil j k r. 

I slu tet av 1880-talet kom fr ågan åter på tal och var under 1890-
talet föremål för livligt intresse, både man och man emell an och i 
pressen. I janu ari 1889 anordnades ett möte i ·jrebro på initi~tiv av 
disponenten Frans G. Stridsberg i Degerfors. Mötet var talnid be
sökt av "Mellersta Sveriges Bruksegare" . Där u tsågs en femmanna
kommitte fö r att samla medel ti ll utredning av kanalförslaget I febru
ari 1889 behandlades f rågan av Tekni ska Samfundet i Göteborg, efter 
inledande fö red rag av disponent stridsberg och dåva rande kapten 
Laurell. 

Ett protokoll från örebrokommittens sammantr~ide 24 april 1890 
uppger: 

§ l 

att cirka 12.000 kronor voro tecknade , och ansåg major Gagner, 
hvilken på särskild anmodan infunni t sig, att denna summa skulle 
Vara tillräcklig för att undersöka kanallinjen U ddevalla- Vänern 
samt 3 hamnar vid denna sjö, då 8,000 kr beräknades för den fö rra 
och 4 000 kronor för elen senare undersökningen, och då man med 
någorlunda säkerhet t rodde sig kunna på räkna, att de tecknade med
len härtill fingo an v~i ndas , beslöts att anmoda major Gagner: 
l :o) att fullständigt unelersöka en nivå kanallinje t ill 5 alternativt 

51 
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6 meters d j up under Vänern s l ~tg v attenyta därvid så väl ral ·· 1· . 
' "' 111J 

mellan Forsbals kvarn och Svalsjön, som äfven alternativ t , , . o er 
l Il d 

.. . . ' tsans 
opp me an sag e punkter och ofver dessa lmJ er, samt dess] kes 

kana l med sti ltnine- f rån båda håll en uppaöra fullstäncli oa a1·] l len 
. . ~ ~ .. , b b '" sp a-

ner, ntnmgar och kostnadsforslag; · 
2 :o) att uppgö ra f u ll stäncl iga sådana fö rslag för ordnande af 111 . . . . ' lnar 
ti ll S alternativt 6 meters dj up v1d Otterbäcken, K ri stineh a1, 11 oc 
Karl stad . h 

§ 2 

Då herr major Gagner ansåg att ytterl igare 18,000 kronu voro 
ti llräckliga för en unelersökn ing af lin ien Vänem -Götehora s; 1t t , , "' va 
a tre hamnar utom ofvannämnde vid Vänern , med full ständiga: ··hets-
planer, ritningar, kostnadsförslag och unclerhåll skostnacl för _; dter
nativt 6 meters vattendjup kanal jämte approximativ tra fik < h in
komstberäkning, bes löts att försöka genom fortsatt teckning ,. yncl
samt hopsamla dessa erforderliga mede l. " 

Här var a ll tså ett form ligt beslu t om unele rsökn ing av Uclcknlla
leden. Men någon sådan kom ej ti ll utfö rande. 

År 1891 yrkade ingeniör E. G :son Ode l st j e rna i "J ernkon r 1rets 
annaler" på skeppskanal Uddevalla- Vänern för Grängesberg~ma l
mens ti llgoclogörancle och import av kol, anbggning av stora jiirnverk 
vid Trollhättan och Gullspång, varigenom såväl sjöfar tsniiringL ~om 

mellersta Sveriges industri skulle höjas. 
I mars 1893 iiger ett möte rum p~t Grand Hotet i Stockhol m nder 

ordförandeskap av lanelshövding Bergström. Därvid t illsattes iin u ett 
femmannautskott som skulle samla ytterligare medel samt göra ram
stä llning hos regeringen om bidrag till båda ledernas unelersi ii ning. 

I januari 1896 skriver major Nerman om frågan i T ekni sk T id
skrift, dä r vid han polemiserar mot Udclevalla-leden samt bringar åter 
den västra sträckningen vid Trollhättan. elen gamla s k Krus\.'11, väg 
i er inran. Detta uppkallar ånyo löjtnant Friberg, vilken i Tekni sJ, T icl
skrift offentliggör ett nytt förslag till kana l Vänersborg- Ucl ci t a lla, 
baserat på hans unelersökn ingar på platsen år 1879. Han läg~· r då 
kanalen i Vänerns nivå och anslår dess anläggningskostnad till , 1 runt 
tal 20 milj kr. 

Hur mycket medel kommitteerna av 1889 och 1893 till sist Jy cl ;-t cles 
få tecknade, är ej bekant. 
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Emellert id anbefallde "kungl ma j :t i nå digt bref elen 27 juni 1896 
o ansökan af kom ite rade f rån härför intresserade bland andra kungl 

pa ' 
J11aj :ts befallningshafvande i de län som höra till Vänerns uppland 
etc \V. VI/ . St. at t låta värkställa alternat iva unde rsökningar" Väners
borg-Göteborg, Vänersborg--Ud devall a jämte en del segelleder och 
]Jamnar i Vänern. Och den framstående kanalbyggaren maj oren P . 
Laurell , som fick i uppd rag att förrätta undersökningen, av lämn ar i 
dec 1899 ett utarbetat fö rslag Vänersbo rg- Göteborg samt en " utred
ning och app roximativ kostnadsberäkni ng Vänersborg-U cldevall a". 

Laurell anser sig utan v idare kun na som slu tomdöme lämna: "att 
någon tvekan icke synes ku nna råda clä ron1. a tt . . farleden övei· 
Göteborg ä r att ur alla synpun kter föred raga" (se T ekn Tidskr ift 
1898 s 1S, 1900 s 8S7) . 

Han få r kostnaden fö r kanal Vänersborg- Ucl cl evalla i Vänerns 
nivå upp i kr 47.300,000 eller cirka 1S,OOO,OOO mer än för Göteborgs
leden, kanske änn u dy rare . Laurell anser , att traf iken blir bekvämare 
åt Göteborg, samt har för övrigt endast kommersiella motiv för att 
föredraga vägen Trollhä ttan- Götebo rg. 

I "Förslag till kanalledmellan Vänern och Kattegatt öfver V äners
borg och U deleva ila" ( Stockholm 1909) fram lades A R Vattenbygg
nadsbyråns betiinka ncl e som uppgjorts på enskil t initiativ sedan 26,3SO 
h tecknats av in tresserade . Förs laget upptog ett stort antal alternativ 
irån 3, 4, S, 6 och 7 m dj up, enkel och cl ubbelled samt nivå eller 
överhöjd kanal. Som sammanfattn ing föres logs en kanal med ett seg
lationsdj up av 4 a s 111. 

Vid en flyktig blick på kartan ser kanalbygget lätt genomförbart ut. 
Norr om järnvägen Viinersborg-Uclclevalla går en sammanhängan
de dalgång meilan ett band av sju smilsjöar, som niistan ligger i linje. 
Den östligaste har avlopp till Viinern, de Övriga r inner genom Bäveån 
ut i B yf j orden. 

sträckningen av kanal linjen var i stort sett given av sjösystemet i 
den 23 km breda lanclstriickan mellan Uclclcvalla och Vänersborg. Från 
kanalens korsning med Henljungabanan fram ti ll fjorde n haclc man 
flera vägar att välja på. Kommissionen stannade för alternativet där 
kanalen sku lle börja vid Häveåns mynning och gå genom södra delen 
av staelen SOO m söder om ån. En stigning på 3S m måste överv;nna ::: 
~å Östra siclan av Bohusbanan med tre ell er fy ra slussar, varefte;· 
hnj en skull e dragas fö rbi Esperöd och in i Häveåns dalgång. Från. 
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elen östligaste s jön, Boteredssjön, föredrog man at t d ra kanak 1 fr 
till Vassbotten, som trollh ätteleclen passe ra r Kanalens lan g< : skl~;: 
bli 26 km. 

Uddeva ll a leelen skull e trots de ofrånkomliga slu ssarna, sma. JÖarn 
ligger c :a 9 m över V~inerns yta, ge snabb förbindelse \T ;; 1crn~ 
ha vet. P rån Vänern ti ll havsbandet sk u li e sträckan över U< '<: va l!a 
vara 77,8 km , nära 49 km korta re än över Göteborg. VägL från 
Vänern till sammanknytningspunkterna mellan ku rserna norr · kagen 
ä r c :a 14 km kortare från havsbandet utanför Malösund zt, irån 
Vinga. A lltså sku ll e v~igen från Vänersborg ti ll Nordsjön va r; unge
fär 6~- km kortare över Ud devall a än öve r Göteborg. Då et t 1<t rtyg 
endast behövd e gå genom fem slussar i Uddevalla leelen men .. ,L'nom 
sex i Trollhätteleden, ber~iknacles denna elistansskillnad medfö r·. v inst 
i t id av 5 lfz timmar. I ut redningshandlingarna framhålles emt'let·tid 
L'tt trots Uddevalla ledens fö rdela r har man vid bygget att räkt 1 med 
ogynn sam terräng. 

Konkurrensen mellan Götebo rg och Uddevall a såsom ham n ileler 
togs också upp i utredningen . För Uddeva ll a skulle kanalen fö J med 
sig en uppbl omstring, men man ansåg inte att Göteborg skull li da 
av konkurrensen. Resurse rna dä r var a llt fö r Överväldigande. 

Utredningen avslutade sitt betänkande med en va rning ti ll rege
J·ingen att inte saklöst anamma det väntade förslaget till om by.Pgnacl 
av trollhätteleden. Man insåg redan då faran av att kommuni h ians
lederna mellan vänernom rådet och västkusten koncentrerades 11 en 
enda punkt. Vad man då inte räknade m ed, var ras riskerna 1 rmecl 
Göta ~ilv. 

S trax därefter avgav S tyrelsen fö r K . Trollhätte kanal och Vat
tenverk sitt "Utlå tande och förs lag rörand e fö rbättrad farl ed J· ellan 
Vänern och Kattegatt" ( Stockholm 1909 ) efter tre å rs utred n· ngar 
Förs laget innebar, att T rollhätte kanal borde anordnas för 11·tyg 
med 4 m djupgående men att slussa r borde utföras med de fö 5 J1l 

fartyg lämpade måtten. Det framh öll s också att Trollhättelcclc;l vicl 
samma dj upgående skull e bli billigare än U ddevallaleden 22 mot 26-
39 mi lj kr för 4 m led och 32-33 mot 37- 46 milj k r för 5 1 lecl. 

I "Underdånigt betänkande afgifvet af elen af Kungl. Maj :t elen 
12 januari 1909 t illsatta kommissionen för a fg ivande af yttran de an
gående uppg jorda förslag t ill Förbätt rad fa rled me ll an Väner och 
Kattegatt" (Stockholm 1909) framhöll kommissionen kort och gott 
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l analer med stort djup icke nu kunna ifrågasättas t ill u tförande" . ''att < .· . .. . . · ,,
0111 

också kanalen g jordes t!llrack!Jgt djup_ skulle det ~ntaghgen 
- t sällan fö rekomma att en oceanångare g mge upp 1 V anern, och yttets . . . . . l 1.. -för sådana undantags fa ll gJtva ut t Jotal mtl!toner ;:ronor ar e1 

~t~- vara ti ll råd ligt " . En 7 meters kanal i Trollhättelecl en bedömdes 
tC'~ ga 68 5 m ilj. kr och i U ddeva ll aleelen 56 milj kr. Av kostnads-
bettn ' .. .. . · K · · skäl föreslogs Trollhattelecl en f~r 4 n1 seglatJOnsdjup . _ omtmsstOnen 
frambö ll dock att elen "1cke v lll e fo rneka, att 1 en tramtld fråga 
kunde uppstå at t sammanb inda Vänern oc~. Katt.eg:tt medelst en 
kanal för stora ha fsgående fartyg . D en a ll tpmt pagaencle oknmgea 
i fartygens storlek, ändrad e förhåll anden inom Vänern s uppla.ncl ~ch 
d därvarande industrin kunna möj ligen betinga en cly!tk anlaggnmg-w .. o 

snarare än man nu synes berättigad att t ro. O m och nar en sa cl an 
kanal för stora hafsgående fartyg kan behöfva byggas ,skall det 
antagligen visa sig lämpligast att för higga kana lens ändpunkt ti ll U d
devalla. D et ska ll då underlätta fr ågans lösning, at t icke genom en 
kanal med de mindre mått , som kommissionen nu förordar , el en för 
en större kanal förde laktigaste sträckningen redan är upptagen" . 

1957 års Vän erlwmmittes Seaway-projelzt Uddevalla- Vän ersborg . 

Utredninaen som utförts av en a rbetsgrupp bestående av de fyra b 

företagen A B Vattenbyggnadsbyrån, AB Skånska Cementg juteriet, 
Svenska AB Christi ani & Nielsen och Ingeniorsfirman O rrj e & 
Co AB , har inte funnit anledning att frångå den sträckning av leden 
som fö 1·eslogs a v Vattenbyggnadsbyrån å r 1908. 

Dimensionerna blir sådana att kanalen kan traf ikeras av fartyg 
på upp t ill 6.000 ton d w med 6,5 meters djupgående. C :a 8000 
slussninga r årligen beräknar man h inna med . De å rliga omkostna
derna kalkyleras till sex milj kr räntekostnader oberäknade. 

Kanalen torde bli nati ona lekonomiskt lönande och sku ll e även 
kunna bli ett räntabelt fö retag under vissa kanaltaxepolitiska fö rut
sättninga r , framhåller utredningen. Det fö reslagna stö rsta fartygs
djupet på 6,5 m anser man vara lämpligt med hänsyn ti ll el en svensLa 
handels fl ottans utseende och utveckling . l el en frågan bör dock till 
komma utredninga r om anläggnings- och årskostnadernas sto rl ek för 
ett par a lternativa farl edsdj up . 
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<I kommittens transporttekniska utredning sägs bl a att den t rans

rterade godsmängden på Trollhätte kanal uppvi sar en årlig ökning 

P~ drygt 3 % mellan åren 1922- 1939. 
p ·1)nder andra världskriget sjönk emellertid trafiken kraftigt , men 

fter år 1945 ökade den årliga transportvolymen i snabb takt för att 

:r 1956 uppnå 2.563.000 ton och därmed passera det förutvarande 

~ekordåret 1939, som hade en transporterad godsmängd av 2.532 .000 

ton. ökningarna hänför sig uteslutande till elen direkttransporterade 

utrikestraf iken, medan inri kestrafiken varit i stort sett konstant. 

Med en 3-procentig årlig produkti onsökning kan Vänernindustrins 

behov av kanaltransporter beräknas uppgå till 4,5 milj ton 1968. Där

av följer att Trollhättekanalens trafikkapacitet, som uppgår till 4,8 

milj ton blir otillräcklig. Då utrednings- och byggnadsticlen sannolikt 

inte kommer att underskl-ida tio år är det angeläget att utredningen 

påbörjas snarast möjligt, framhåller kommittcn. 

N u är det som Grenander och R osenblatt på f lera ställen påpekar 

i sin bok om tidsserier far ligt att extrapolera på framticl en ur erhållna 

tenelenser i det förflutna1
). Man kan i detta sammanhang fram hålla, 

att trafiken genom Trollhätte kanal ej bl ivit så stor som man en gång 

spådde, men detta beror troligen i första hand på att elen inte medger 

större fartyg än 2200 ton att passera. E nligt de prognoser , som upp

gjordes vid kanalens sista ombyggnad skulle elen transporterade gods

mängelen omkring år 1950 uppgå till c :a 6 miljoner ton. 

Kommitten har gjort upp några belysande tabeller : 

Väneri ndustrins transportbehov år 1968: land- och kanaltrafik. 

Produktion Land Kanal S:a transportbehov 

Malm ...... 43 .500 ton 481.300 ton 524.800 ton 

Trävaror .... 111.500 508.600 620.100 

Pappersmassa 319.400 364.600 684.000 

~apper/Papp 229.800 252.000 481.800 

Ovriga varor 96.200 79.100 175.300 

Surr: ma 800.400 ton 1.685 .600 ton 2.486.000 ton --1
) Statistical Anal y sis of Stationary Timeseri es, Stockholm 1956. 
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Konsumtion 

O lj a ...... . 
K ol/Koks . . . 
Övriga varor 

135.000 ton 
12.600 

107.000 

1.215.000 ton 
155.400 
647.000 

Summa 254.600 ton 2.017.400 ton 
Totalt 1.055 .000 , 3.703.000 

Omlandstillskott, ber. behov av kanaltransport. . 
Ber. överf lyttning, land- till kanal ... .... . . .. . 
S :a ber. kanaltransportbehov ... .... .. . . .. .. . 

Trafikvinster år 1968. 

S törre fartyg i utrikestrafiken. 

1.350.000 ton 
168.000 
754.000 

2.272.000 tu;;--
4.758.000 

300.000 tc·n 
500.000 

4.503.000 tt 1 

M ilj. k r. 

80 % av (3,7 milj. ton X 0,2 öre/tonkm X 1000 km ) .... 5 92 

Överflyttning land- till sjötransport. 

0,5 milj . ton ( 4,5 Öre/ ton km X 250 km - 0,4 öre/ ton km 
X 125 km ) - 0,5 milj . ton X 230 öre/ ton . ... : ... .. 

Snabbm·e, bättu förbindelser till havet. 
3,7 milj . ton X 70 öre/ton . . . . . . . . . . . . . . 2,59 
Lotsavgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 4'" ' J 

Elimin era d c o 111 lastningar. 

0,1 mil j. ton X 600 öre/ton 
0,5 milj. ton X 600 öre/ton 

Om l a stnin gsöverflyttnill g ar. 

(o lja ; 
0,60 
3,00 

3.\l4 

3.00 

0,5 milj. ton X 100 öre/ ton .. .... . ..... . . ..... . . .. . .... (l SO 
Summa traf ikvinstl7.2o 

Trafikvinster år 1985. 

Större fartyg i uiTikestrafiken. Milj . kr. 
85 % av (6,2 milj. ton X 0,2 öre/ ton km X 1000 km ).. .. 10, .;.j. 
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(jverflyttning land- tifl sjÖh"G11S j• ort. 

oS mi lj. ton (4,5 öre/tonkm X 250 km - 0,4 öre/tonkm 
' X 125 km ) - 0,8 mi lj. ton X 250 öre/ton..... . . . 6,76 

sn.abbare, bättre förbindelser till havet. 

6,2 m i l j. ton X 70 öre/ ton .... . ... .. ... . 
Lotsavgifter ... . . ... ........... . . .. .. . 

Eliminerade omlastningar. 

0,1 milj. ton X 600 öre/ton 
1,0 mil j. ton X 600 öre/ton 

Omlastningsförflyttningm·. 

4,34 
0,75 

0,60 
6,00 

0,8 milj . ton X 100 öre/ton ... . . .. . . . . ..... . ... . ...... . 

övershidande av T rollhö tte lwnals 111ax. lwj;acitet . 

5,09 

6,60 

0,80 

2,2 milj. ton (4,5 öre/tonl-an X 250 km - 0,4 öre/tonkm 
X 125 km ) - 2,2 milj. ton X 230 öre/ton..... .. ....... 18,59 ----

Summa traf ikvinst 48,38 

Kommitten s !<river som en slutsats : 

Det bör uppmärksammas, att det framtida ökade transportbehovet 
i och för sig innebär, att elen hittill s fortgående ökningen i skepp
ningssto rlekarna torde komma att fortsät ta . Av större betydelse är 
kanske ett av resultaten av de europeiska integrationssträvanden"l; 
nämligen större företagsenheter, v ilket indirekt kommer att medföra 
en ökning i inköpsposternas storlek, då transportkostnaderna utgör 
en väsentlig del av priset för de här gälland e varugrupperna. 

Utan några närmare analyser av räntab ili tetstal m m kan här kon
stateras, att ett byggande av en ny kanalled mellan Vänersborg och 
Ddclevalla synes komma att medföra mycket sto ra nationalekonomi ska 
vinster på längre sikt. 

In- och utloppet vid Byfjorcl en för läggs t ill Skeppsvik, vari från 
kanalen framgår i rät linje till O rmberget, där den böjer av åt öster 
och når kustbergen något norr om Epiclem.isjukhuset. Här inspränges 
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en slusstrappa, va rs totala lyfthöjd är c:a 36m. Såväl slusst1 1 
J l f

.. 
1
. . .. .. . PPan som 'anoa en ut or~s en 1gt forutsattn 1~garna som dubbelled 0 , h ka. 

nalens bada sidor forses med kajplan, dar den framgår i g rävd s. ktio 
Från slusstrappan dra((es kanal en i östlia riktning· fram t il l 1 n. ~ o Je ro 

stupen söder om Äsperöd, varif rån den böj er av åt norr och a slu ~ ~ 
ti.ll Bäveåns dalgång fram t ill Katrinedal. Höjdskillnaden h ~i r iv:~.~ 
vmnes medelst en enkelsluss vars lyfth ÖJ.d är c-a 9 m Fraon ,', . ... ' · · · · JSsen 
boj er kanal en sedan. av åt söder till Kod esjön, där ännu en enk: ,sluss 
med samma lyfthojd som den sistnämnda fö rmedlar traf iken ;11ed 
elen mell an Kodesjön och Botered belägna överhöjda kanal en. 1 Jenna 
senare f ramgår över sjösystemet Grinds jön- Käppsjön- K yrb iin
Skotteneclsjön-Gruncl lebosjön- Botereclss jön . Vid Botered sc~n ke s 
kana lens nivå c :a 9 m m edelst en enkelslu ss till samma hö jd ~om 
Vänerns vattenstånd. F rån slussen framgår kanal en till Va; sh jtlen 
där den utmynnar vid Stora Låckerecl c :a 2 km sydväst om \' i, 'le rs
borg. S istnämnda kanalsträcka jämte in- och utloppet till \' i,Tl ern 
förbi Vänersborg utformas som clubbelled 'Och framclraf!es ·11ws 

~ h 
Trollhätteled ens nuvarande sträckning. 

Kana lleelens längel mellan Byfjorclen och Vassbotten är 25 kn och 
dess totala längel inklu s i ve in - och utlopp 35 km. 

E nligt förutsättningarna skall farleden medge passage a v 6 ~ m 
d jupgående fartyg, vilka på fullast dep lacera högst 7,0 m. 

Utgående häri från har med ledning av Sv eriges Skeppslista ,,, år 
1958 för kanalen normerande största fa rtygsdim ension er föruhatts 
erhålla fö l j ande mått: 

Fartygslängel i vattenlinj en . . . . . . . . . . . . . . 125 m 
Fartygsbreeld i vattenlinj en . . . . . . . . . . . . . . 16.5 m 
S lussarna, som in spränges i berg och utföres av betong, ba r f(,r ut-

sa tts erh å lla fö lj ande karakteristi ska data: 
S lu sskammarlängd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 m. 
S lusskamm arbredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,2 m 
·Minsta djup Över tröskeln . . . . . . . . . . . . . . 8.2 m 
U tredningskostnad en, 258.000 kronor, har best ri tts med medel : rån 

landsting, kommuner, före tag och enskilda och visar att intressll är 
påtagligt och ree ll t. 

De massor, som skall bortforslas rör sig om närmare 16 mil jc•ner 
m", tre gånger mer än elen massa, som finns i Cheopspyrami• len. 
Kostnaderna för kanalproj ektet belöper sig till vad ett par nu p., g3 -
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de ordinära kra ftv erksbygge.rr., r:ölj es i Klarälv_;n .och Trä~gslet 
en . -el l'.t lven o·år p?t Som Jamtorelse kan ocksa namnas att el en . östet a c . , o< c . .. o - . . d 1 .

1
. . fyr·a mil låno·a motorv aaen fran Stockholm till A1lan a f rrh Iga c o . . o i r plats beräknas kosta 90 mtl] kr. . . o • 

f )i:astar man en återbli ck på frågans bi ston ska gang, fmn:,r man 
o n da att alternativet åt U el elevalla sedan det for st namn des. p a 1600-

sallu tt tiotal o-ånger varit föremål för undersökning och forslag. ta et e o o . 1 .. Ställ s man in för det gam la "problemet nu , sa fnmer man, 1ar som 
.. - llt annars "att alla värdena måste omvärderas". En kanalan-avera , . . . _. ]" ·ni ng Över U delevaila betingar VJ SSer!Jgen en kap italplaceung av 
agg350 milj'on er men så skapar elen också av Vanerstranclerna en 
c a ' · " '' 1 .. h~vskust lika lång som hela västkusten fr ån St römstad t1ll .. ma mo 

h 
sätter icke blott j.\ lvsborgs, Skaraborgs och Varmlanel s lan utan oc . . l l" el även större delen av Koppa rbergs, Väs.tman la11cls och O re )rO .an ~~. 

dess rikedomar av råvaror och inclustnella mo]hgheter 1 bek vam fOl-

b
. delse med s

1
· ö städer och länder på andra siclan hav en. Surteraset m . o b l -spärrade sjötraf iken omkring 30 dagar , vtlket an.sags e ty c a en met-

kostnacl för näringslivet i vänernområdet av 1 medeltal 8 : 60 kr 
~~. . . · ·· .· -Raset vid Göta i juni 1957 blev en ny stgnal t!ll nya mitlativ, eft er-
som sjöfa rtens betydelse för området framstått klarare genom c\ <'; be
svärligheter, som uppstod då kanalvägen a vbröts. 

Vid raset hamnade 1500 meter av älvstranelen med stora delar av 
Göta sulfi tfabrik i älven . Samma dag låg 108 fartyg fast i Vänern 
av vilka endast 54 kunde ta sig ut v ia Göta kanal. 44 fartyg var av 
utländsk nationali tet. 11 utländ ska kunde ta sig ut . 

Bland dem som låstes fast i Vänern befann sig bl a två ryska far-
• o J"OO t tyg om varelera 1200 ton samt svenska Lloyds Lunoana pa -J on 

och nära tiotalet Ahlmark sfartyg om samm anl agt pa omknng 10.000 
ton . Till all t annat råkade en mudderpråm på väg till rasplatsen häkta 
av en slussport i Göta kanal, vi lket föro rsakade ett kortare stopp även 
där. Enelast fartyg uneler 300 ton med en största längel om c :a 32 
meter kunde dock begagna sig av elen vägen. 

Stoppet drabbade emellertid också många fartyg i Göteborg med 
last till Vänernh amnar och in te minst elen återupptagna tunsttraflken , 
i vilken inför säsongen investerats c :a 200.000 kr i uppru stning av 
fartygen . Tra fiken i Trollh ättc kanal omfatta r sommarti d normalt 
S0- 60 fa rtyg per dygn. 
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Bild 82. 

Raset vid Göta 1957. Denna helikopterbild v isar hur enorma jordomrJdell 

sprangts loss av sprickbildningen och glidit ut i älvfåran . 
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Konsekv enserna av stoppet gjorde sig tämligen omed elbart på-

11incla. En indu st ri begärde t. ex hj~ilp av SJ med 4000 ton gods. Till 

~etta behövdes 200 godsvagna r förutom ökade besv~ir med omlast-

1jngar mot att fyra båtar kunnat klara transpo rten på bet.ydligt kor

~are t id. Fyra s k pa rag rafbåtar klarar näm ligen lika mycket gods 

50111 200 vagnar. Järnv~igsfrakte r fördyrar olj an med c :a t io kr per 

ton från Göteborg t. ill Karlstad . Genomsnittsfördyringen för trans

porterna beräl_.:nacles till fem kr per \. 011 .Ut.redn!ng:r har visat att 

näringshvets torlust bl e.v 4. 1 mt lj kr, darav 2,6.) pa redenrorelsen. 

En god del av den nya traf iken togs om hand av U dd evalla hamn. 

Ett sextiota l fartyg som elj es t tänkt gå uppför kanalen anmälde efter 

raset sin ankom st dit. K ostnaden för att sätta kanalen i bruk igen 

belöpte sig till 10,1 mi lj kr mot drygt en milj on vid Surteraset 

Den nya kanalen skull e som sagt kosta omkring 350 milj oner kro

nor - in te mer än t re års subv ention ti ll SJ. Förutom staten kunde 

emellertid å tskilliga andra va ra intresserade av att hjälpa till med 

finansieringen av en kanal , som bli r både kortare och mer ri skf ri 

än den gamla leden. 
Lerlavinen vid Göta var en bekräftelse på surterasets larm

signal. Stränderna utmed Göta älvs vattenled är så osäkra att man 

måste räkna med eventuell a ras i framticl en och bli r därför ett be

stående hot mot elen utomordentligt v ikt iga kan altraf iken . 

När Vatten fallsstyrelsen uppgj orde s itt förslag t ill Trollhätte kanal, 

vilket ligger ti ll grund för den 1910- 1916 utförda ombyggnaden 

hade man att räkna med befintligheten av Göta Sulfitfabrik. Beträf

fande rasrisker kände man till raset år 1648 strax n edan fö r Åkerström, 

som givit anledning t ill elen till ytvidden stora rasskål, som ingår i 

landskapsbilelen och likalecles var det känt att det inträffat ett unge

fär lika gammalt ras nära Bohu s järnvägsstation, som i början av 

1900-talet också kallades "J ord fallet". M en under kanalens mer än 

hundraåriga tillvaro hade ej framträtt några tecken på någon riskabel 

instabilitet på ä lvsträndernas brinkar. 
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TNRE VATTENVAGAR l DALSLA:-TD. 

Dalslands kmwl. 

Ända fram till 1800-talet var Dalsland i det närmaste blo• at p· a 
kommunikations leder. Man kan tycka, a tt detta gränsland , son: under 
å rhundraden f ick lida av de norska krigen, skulle i s~i rs kil d g 1d J1a 
varit för emål för elen svenska regeringens omvårdn ad, men 1 va1• 

icke fallet. Tvärtom f ick det förb li så iso lerat, att uttrycket " p,, Dal" 
uppstått, a ll deles som om landskapet varit en ö. Landsv;igen lit lian 
Åmål och Vänersborg var länge den enda; i Öv rigt fan ns enda· t rid
vägar och i de västliga dela rna medförd e detta, att invånarna nåste 
hämt2. största delen a v sina fö rnödenh eter i N orge. 

Redan innan Dalslands kana l byggdes, g ick fartyg, som traf i]. ··racle 
Vänern, förbi Köpmannebro genom Svanfjorden och :Hj ärteru·lsuncl 
ti ll U pperu d, men leden va r till följd av strömhastigheten vid '\.öp
mannabro obekväm . V id 1766 års riksdag väcktes därför mot i1 , om 
upprensning av vattendragen mellan Köpmannebro och Stor; Le, 
ehuru utan resultatt ) . 

Lings de cl a lsbnclska sjöarna uppstod efter han d en bety1 tnde 
sågverks- och järnbruksindustri. Timm er och sågat virke fl ot tdcs 
i ringbomma r över sjöarna och släpptes utför forsarna, medan J Jrnet 
r oclcles i pråmar, som vid forsa rna omlastades och transporluades 
till nästa sjö med h;istar. Dessa besvärliga och dyrbara tran s1' "·ter 
medförde, att önskemålet om att få far leelen kanaliserad hamtJ·i dclc 
m ecl. ökad styrka, i synnerhet seelan Vänern genom Trollh ätte Illa! 
fått förbind else med Västerhavet år 1800. 

D et första steget blev en unelersökning om möjligheten av en k nal
anbggning me11 an Vänern och Ånimmen samt mellan denna sj' och 
Ä rrs j ön. 

1842 hyggeles också en med slu ss förse del kanal mellan Åniu men 
och j.\rr samt en järnviig över Snäcked. A nläggningen kostade l .000 
rclr banko. och på fad eelen f raktades därefter å rligen omkring ]( .000 
skeppund brukstil l~erkningar. 

För en far led mellan V;i nern och Stora Le förbi Upperud gl JOi1l 

Åklången, JUvarpen, Laxs jön, Sv~ircll !'mgen, Väs tra Silen och Le
tången hade unelersökningar utförts 1836 och 1838. 

1) Gustav Åsb rink: Dal slands kanal 1868-1918 . Stockh olm 191 8. 

o 

DALSLANDS KANAL 
Kan. al an.lä.~ g n. i n.~ a r n. a. 
Vä.n.e rn.-St.oraLI! 
o c h. S t. or a L e - Ö s t. e :n. . 

Ska.lo.l : &OOOOO 
I(J f (J 

Iecke nförkl.arin g-. 

-- Jd:rrrYd.g i t:ruflk 
i.Lnder byggnad 

-- .ÅTJgbåtsled K1Jpma::nn.ebro-Beng t.sfors 
Bengtsfors - ÅQ·äng 
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..8e::r19 tsfr:Tr s -.511·Lerrnartsfi:lrs -~~ 

Töck.sfcn -Ld fL e l 

Bild 83. 

Dalslands kanal. 
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Bild 84. 
Pappersved transporteras i mosar på Dalslands kanal. Foto: Herrr:an A hlin . 

På anmälan av "Stor-Amira ls-Embetets T redje Afcleln ing" töre
lade K. Maj :t p lanen för ständerna vid 1840-41 års riksdag. men 
då förs laget upptog alternativ avstyrkte statsutskottet statsbidrag, 
och ständerna avslog propositionen. Planen upptog ej segell ed hela 
vägen, u tan järnväg vid Håvreström. 

Vid 1856-58 å rs riksdag v~icl.;te Anders J onsson från Värn~ land 
motion om bevilj andet av statsbidrag för öppnandet av en kan,,J lecl 
mellan Vänern och Stora Le ej blott med hänsyn t ill de lokal ·1 in
tressena utan även till möj ligheten av en oavbruten kanal- och j,i rn
vägskommunikation mellan de förenade rikenas båda huvuclst; tdcr. 
Motionen avslogs . Denna tanke återupptogs även så sent som på 
1900-talet. 

1858 utnämndes greve Erik J osia Sparre till lanelshövding i >\ !vs
borgs län. Hans stora intresse för det allm änna tog sig uttryck :)\ a 
i. str~ivan att åstadkomma fö rbättrade kommunikationer. Sål unda 
framlade han kanalfrågan för 1859-60 års riksdag i en motion om 
statsanslag för öppnandet av en segelled me ll an Hattefura hamn vid 
V~inem och Håverucl vid sjön Upperuclshölj en . I motionen framlvil\s, 
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l{attefura hamn vore av naturen anvisad ti ll mötesplats för .. :let 
a~trosbruksiclkancle Dal~ land och elen saclesproduceran~e _delen cla1 av 
b "'t tillika för till Vanern angransancle land skap, VIlka agde del~ 
sat11 aol dels malmer och tackjärn att erbjuda det skogsaka men pa pannm , .. .. _ 5 

]mer fattiga norra Dalsland. Varor, som fordes mellan Vane I n 
111

a1 Stora Le, måste om lastas ej mindre än sex gånger och enabanda 
ocl_ förhållandet med elen till järn förädlade malmen , ävensom såg
voi_Je e11s p roc! u kter när de skulle föras ti ll Hattefura för att där in-
vei < , .. . l b 1- :· 

t ill Göteborg och exporteras. For att undv1ka c etta o e' vama lastas o .. . ... • • • 

. ports~itt nöclo-acles bruks- och sagverksagarna att ±01 a sma p!O-
~~~:er f lera mil bmed hjuldon, varigenom producenten erhöll ringa 
behållning eller vållades förluster . . 

Visserligen hade den framstående järnvägs- ?ch kanall~yggaren. fn
herre Nils Ericson, "tyngd av lagrar och år'> v1:l cl.enna tld egentligen 
lämnat sin gagnerika verksamhet, men han lat s1g overtalas att grans
ka plan erna. Han uppställde som villkor, att ... clen ursprungliga pla
nen för kanalen skull e ändras och att han Sjalv ICke skulle behova 
leda arbetet. Enligt Ericsons åsikt borde kanalleelen icke, såsom 
redan bestämts, dragas Åklången-Svärdlången- Västra S ilen
Lelången, med avbrott vid Håverud och en järnväg därstädes~ utan 
från L axsjön leelas direkt till Lelången, vi lken genom en b1kanal 
skulle förenas med Västra och Östra Silen. I stället för en järnv~ig 
vid Håverud borde en akvedukt med slussar anläggas. 

Dessa ändringar av planen giliacles av K. Maj :t elen 9 dec 1864 
och till bestridande av de ökade kostnaderna anvisades 157.000 rclr 
ur handels- och sjöfartsfonden att utgå med 37.000 som anslag och 
120.000 som lån. Kontraktet om kanalens byggande upprättades den 
31 december samma år och till arbetsledare utsågs friherre Ericsons 
son, löjtnanten vid Bohusl~ins regemente \!Verner Ericson. Man hade ur
sprungligen beräknat 7- 8 år för kanalens byggande, men friherre 
Ericson ställde i utsikt att arbetet i sin h elhet skulle fullbordas inom 
2-3 år. 

Galeasen \Vilhelm skall ha varit den första båt, som passerade 
slussarna vid Hå verucl och överste Ni ls E ricson öppnade därvid 
själv slussluckorna. Kanalen öppnades officiell t av Carl XV i sep
tember 18681 ). -------1) Arne C. Wrern : Dalslands kanal 75 å r, Dalslands Fornminnes- och Hem-

bygdsförbunds årsbok Hembygden 1943 . 
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Bild 85. 

Slussar v id H å-veru.d . 

Dalslands kanal, en av S veriges vackras te far leder, har en 1: ngd 
av c :a 100 km f rån V~in ern till T öcksfors, varav dock endast c :a ;.· km 
är arbetad led. Genom de långsträckta s jöarna och sidoleder u gör 

dock fa rledssystemet sammanlagt c :a 250 km. Kana l e 1~ om fatta1 till
sammans 28 slussar, och höjdskillnaden Vänern- Stora Le är •iver 

57 meter. Den fö renar Vänern med sydvästra Värmlanel s och Dals
lands sjösystem. Slussarna äro små. Största till åtna fa rtygsst( rlek 
är 1,8 m djupg., 4,05 m bredd och 22,75 m längd, v ilket mots \ trar 
fartyg med en lastfö rmåga av 70- 80 ton. Kanalen gå r genom ]edlde 
in sjöar inramade av löv- och barrskogsbev uxna strän der och av kar
ga skogskrönta klippor omväxlande med odlade fält. 

F rån K öpmannebro järnvägsstation vid f el Bergslagsbanan går un
der sommaren passagerareånga ren Storlzolmen på 39 bruttoton. ~0111 

tar 100 passagera re no rr ut över Långviken och Svan fjo r.lcn, 
genom H järteruds unclet och över sjön Spången. Genom två c;l us-
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Bild 86. 
LANDHAVN ING, Dalslands kanal. 

sar vid Upperud kommer man upp i I-löljensjöarna1
), som i sin 

tur står i fö rb indelse mecl sjön Åklfmgen genom fyra slu ssa r v id 
Båverucl industri samhälle med pappersbruk och kraftverk. 

Bär möter en bild av unikt slag. Mellan de höga klippväggarna 
Spänner en ny landsvägsbro sin 60 m höga valvbåge över U pperucl s--------l) Böl j betyde r enligt språk bru ke t i Dalsland lugnvatten eller li ten sjö. 
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Bild 87. 

Turistfartyget STORHOLMEN i Dalslands kanal vid BillingsforJ· 

ä lven, Lingre ner korsar j~inw~1gsbron klyftan och neclanfö1· d nna 

går kanalen genom vårt lanels enda akvedukt, en 32 m lång >lå t

ränna, som på sin tic! viickte ett stort uppseende. Det var ursp1 ng

ligen meningen att anl~igga en j~irnväg mellan ll ölj ensjöarn a och 

Åklången, då på grund av de geologiska förhå llandena kanal sm 

helhet ej kund e byggas på ena sidan av den strida forsen i p -;set 

mellan de omgivande höjd erna. N il s Ericson löste svårigheten g l 10111 

a tt konstruera akvedukten genom vilken kanalen ledeles öv er f1 sen 

och fortsatt e, insp rängd i berget på elen motsatta sidan a v stra1 len. 

H åverud kan med fog kallas en koncent rerad trafikpunkt (Älv- ka

nal- järnväg- landsväg) Da l-Västra Värm lanel s J ärnväg (D. V . . -.J. 
= "De vackra vyernas järnväg) gå r niimligen också över kan len. 

Sedan man passerat el en långsmala sjön Å klången kommer · 1an 

genom en sluss v id Buterud in i Råvarpen, en bland Dals vack Ls te 

sjöar. Nästa slu ss, vid ruvarpens nona ände, är Mustadsfors. " Lten 

går sedan i fyra sl ussar ti ll Långbrohöljen. Genom Långbrons uss 

komme r man så ul på den vackra Laxsjön , vid vars norra änd e 1\il

lingsfors brukssamhiille iir beläget, cbr kanalen st iger i höjden guwm 

fem slu ssar till Bengtsbrohöl je n, vid vars nordliga ände B engt ~ ' ors 
köping ligger. 

Det tar Storltol111en c :a 6,5 timmar att gå denna fy ra mil L ·1ga 
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Bild 89. 

19. slNssen vid Dalslands kanal. 

sträcka. Man kan sedan fortsätta färden på den fyra mil långa sjön 
Lelången ti ll Lennartstors i V~irmlancl. Genom tre slussar där kommer 
man upp i Foxen och ],an fortsätta på Stora Le, som är åtta J1lil 
lång till Dals Ed vid sjöns södra ände. Genom denna sjö, som sk ires 
av riksgr~insen, nås även förbinde lse med Norge. Medelst ett i1 iss· 
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verk vid Oteicl kan virke t ranspo rteras till Fredrikshalels kan. 1 
vidare till havet. Och 

,Den tidigare omnämnda siclokanalen till Silarna 
lången med en sluss vid Gustavsfors ti ll V. Silen 
sjö till Ö. Si len genom två slussar vid Krokfors. 

Snäche kanal. 

utgår fr[ul Le
och från 11e1111 a 

Kort efter Dalslands kanals fu llbordande ut fördes uneler åren 1872 
- 1874 en utgrening från densamma. Vid Snäcke i Ånimskogs S•. ,·ken 
byggdes en s lu ss, som förenar Svanf jorden med Å nimmen. :-- ·:.;el
leden, som har en längel av omkring 15 km kallas Snäcke kan; 

I Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds Å rsskri ft f ,, .111 _ 

bygden 1958 har Anders Edstam skildrat Snäcke kanals föregån 1re. 

Redan år 1742 grävdes en kanal Över näset mellan .C\rr och Ånin ·nen 
så att Vingnäs ström blev segelbar. N ivåskillnaden mellan sj i, ma 
var 1,5 m, varför en slu ss anlades, som bestod av tre fö rdämni1 •ar 
Slussen gav an ledning till en vidlyftig process, clå initiativta o. ~-e 1~ 
eJ begärt tillstånd för det vatten slussbyggnaden kvarhö ll i i\r;~ ön. 
vilket medförde att vattenståndet sjönk i Ånimmen till förfång för 
kvarnar och sågar. Kanalen förföll dock efter några å r mö jl1gen 
beroende på denna process . 

Töc!?sfors lwnal i Värmland. 

Kanalleelen Stora Le-Östen - som huvudsakligen byggdes fö r , l ll t

mertransport 1910- 15 av ett sä rski lt aktiebolag med Da lslands k;:n al
aktiebolag som huvudägare - utgöres av en kanal mell an Stora Les 
norra delen, Foxen, ti ll sjön Töcken med slussa1· vid Töcksmarkss ·Jet 

(9,5 m djup slu ss ) och Täcksfors (8,5 m djup sluss ) samt 900 1 ,·sp 
500_ m l~nga m~_ddracle kanaler mellan Töci-:en och Strömsjön, ~t: sp 
StromsJon och Osten vid norska gränsen. 
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I NRE VATTENVÄGAR I öSTERGöTLA TD . 

J(ir!da lwnal. 

I(incla kanal ar till stora delar identisk med Stångån, som hämtar 
sitt vatten från de många sjöarna i södra Östergötland och norra 

Småland. 
Tanken på denna kanal är gamm al och redan i m i t ten av 1700-talet 

övervägd e man att kanalisera Stångån ti ll Vimmerby som är en av 
landets ä ldsta städer. Stridiga ås ik ter å ena sid an angående sjä lva 
iarleden och å elen andra angående berörda sjöa rs sänkning, om intet

gjorde dock företaget. 
Redan uneler medelticlen gick genom Kinda en väg av betydenhet, 

den s k Kalmarvägen, som från "Rikets nyckel" Över V immerby, K isa 
och Brokind förmedlade traf iken till Östergötlands hjärtpunkt, L in
köping. Det var längs denna väg Dacke kom tågande med sina bonde
härar un der striderna med Gustav Vasa. I denna nejd utkämpades 
också en a v el e största drabbningarna uneler kriget, då Dacke vid K isa 
tillfogade konungens miin ett a llva rligt nederlag. 

I Tuneld s geografi kallas lanelsvägen över Pataholm till Vimm erby 
och Linköping fö r stora vägen mell an Ka lmar och Linköping. Den 
har till stor del danats av naturen sjä lv1

). 

'Hela den 20 mil långa sträckan ned till Kalmar sund kunde 
till rygga läggas med båt från Roxen på Stångån till Vimmer
by, därpå omkring en mi l Över land ti ll Hultsfred och HuJingen 
samt däri från på S il verån och Emån t ill T~l ögshy. F rån Högsby kunde 
man möjligen med båt forts:itta bngs Emån. ehuru denna å nu vik er 
av mot norr och bjuder på åtskilliga besvärligh ete r. Det synes d~i.rför 

sannolika re. att resan från Högsby ti ll Pataholm fo rtsat tes på ru ll 
stensåsen eller också på b[tt. först en halv mil över land till S innem 
och dä rpå liings Alsterån, som mynnar i Kalmar sund mitt för Borg
holm. 

iThorsten Thorsclius skild rar i Svenska Lantmäta riets historia, 
1628- 1928, del JJ , Stockho lm 1928 s. 326 de avv~igningar för ka
nalrekognosceringar som g j ord e s a v lantmätare på 1700-talets mitt. 

Bär återges ett samman d r ag: 

~----
1

) Ymer 1929 s. 126. 
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Kinda och Ydre häraden. STF Åmkri/t 1938. 

"1 samband med elen omfattande utred ning rörande möjligh et erna 
att tnratta en sege ll ed mellan Vätte rn och Östers jön vid B råviken so111 
år 1755 verk st~i lld es av lantmätarna Jonas Collin och O lof Gran . före
tog dessa även en del undersökningar om möjligh ete rna fö r en k tnal-
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·"rbindelse mell an Linköping och Vimmerby. Å r 1756 granskades 
jO . . o l ]) 17 . J o l l ] fÖrutsättnm garna mera mgaenc e. en maJ c etta ar Jeorc rac cs 
ämligen Gran att genom avvägningar och m~itningar undersöka, 

;~uruv ida det kunde vara möjligt alt inriitta båtled mellan sjöarna 
Roxen, Stora Rcnget1, ]uttern och Krön "samt så vidare stora ån 
uppför och hu ruvicla det kuncle vara möjligt att me el g ra v kombinera 

stora ån och Em~m". 
"Efter att från det i lantmäterikontoret i Stockholm befintliga kart-

materialet ha inhämtat dc upplysningar, som kund e tjäna till ledning 
vid arbetets utförande, påbörjade Gran unelersökningarna med avväg
ningar uppför Stångån och utgick chlrvicl från sjön Ro:xen . 1-lärvicl 
befanns det vara lugnt flytande vatten av erforderl igt cljup ända fram 
ti ll Nykvarn invid Linköping, clär c!l litet fall fanns. Ytterligare ett 
par mindre fa ll förekom seelan [t striickan fram till S tångkvarn, va rest 
det därför ansågs nödigt att inrätta en sluss. Hiirifdn var det åter 
lugnvatten till Tannefors , där tolv kvarnar och ett pappersbruk var 
anlagda . Höga backar, som försvårade grävningsarbetet, fanns här å 
båda sidor av strömmen, men å elen södra siclan visade det sig docli: 
möj ligt att åstadkomma genomgrävning och genom inrättandet av 
fyra slussar övervinna fallen. Vid llackeiors och ITjulsbro mötte åte r 
fall , vi lka vardera ans[tgs edordra en sluss. Fr~ltl Hjulsbro var det 
lugnvatten till Slattcfors, cbr n ~tgra mindre fall fanns och en sluss 
var nödvändig. Scclan haclc man lugnvatten över s jiin Erlången ti ll 
Sturefors . cEi r en kvarn var anlagd och en sluss ansågs erforderl ig, 
därest segell ed skulle kunna imiillas. A sträckan fram till S;iby vid 
sjön Stora Rengen fanns seelan ~ttsk illi ga fall, och Gran beräknade, 
att å denna sträcka tio slu ssar skulle behöva hyggas." 
"Vad seelan segelfarten gmom sjöarna Stora Rcngen, Rrokincls jön.' ) , 

Järnlu nd en och ÅsuncJen beträffar, så haclc cle unclersökningar, som 
av Gran tillsammans mccl Collin förcgi'ten<lc ;"u· verkstiillts, r·ivit vie\ 
handen , att å denna -t Jj:! mil långa st;·äcka enelast en sluss ~~·fo rdra
des, näm ligen mellan Brokindsjön och Järnlunclcn." 

"Avvägningarna i St;'\ngån fortsattes seelan vida re från sjön Åsun 
den söderu t. Vid Stångåns utlopp i sistniimnda sjö mötte emell ert id ett 
fall av sådan storlek. att man h;ir mi'ts te räkn a mecl två slussars in
rättande. För över vinnand e av befintliga fall fram till SJOn Erlången 

------1
) Lilla Rcngen. 
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Kinda kanal vid Hissneklint . 

beräknade Gt:an, att fyra slu ssar måste anläggas. V id Hell for s k a rn 

erfordrades aven en sluss. Uppdämningen vid denna kvarn beh nns 

vara till stor skada för angränsande ängar, i det att särskilt vårt den 

':,attne.t genon1 t:p?clämningen kom att stiga så högt, att ängar , om 

lag tmlta!s .clantran, så fullständ igt översvämmades, att man k Ltn de 

ro 1
:
1ed bat over dem. J ordiigarna hade också erbj udi t sig att "fri v ligt 

et I agga den skatt och andra förmåner, som a v denna kvarn ktnldC 

ha~:l yfta, därest de ägde frihet att alld eles upprensa denna st rr ·m". 

Sedan man passerat Hellefors fallen, var man framme vid j ön 

J uttern , :11ell.an ~i lken sjö och sjön Krön en dast mindre uppren sn i tt~·ar 
1 elen bet m~l 1 ga an ansågos erforderliga för segelfarts inrättande ;·ncla 
fram ttll Vtmmerb)'ån 1· det11a ·" J 1 ·· 1 " · · 

. . . . · l c el )C 10VC e nagra upprensnmgar gll raS 
~td Vtmmetby bro, varefter sege ll eelen sedan var klar 114 mil f ·am 

ti ll Storebro ~ruk. Frågan huruvida man därefter sku lle kunna k01nhi

nera Storbroan med Emån var heroende på, om man från sistnänL 1cla 
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f ~;:uncle få erforderligt slussvatten, v ilket förutsatte, att ån låg högre 

~n sjön Hulingen, vi lken sjö genom ett mindre vattendrag stod i för

~ind.e l se med. Emån. Vore cle~~a förhållandet, ansåg Gran möj_lighe

erna fo r mrattandet av kanaltorhmclelse sto ra. Markens beskahenhet 

\ntes i varje fa ll ej lägga hind er i vägen för en kanals inrättande 

~i ll elen i H u lingen utfallande J-lässelhyån vid H ultsfred. Härefter 

kunde segelleelen seelan fö lja denna å t ill Hu lingen, n"el lan vilk en sjö 

och Emån enelast några upprensningar var erforcleriiga." 

"Under de närmaste årtiondena efter Grans unel ersökning syns någ

ra vidare anstalter ej hava bliv it vidtagna för att föra denna kanalfrå

ga närma re sin lösning. Först de allra sista åren på 1700-talet togs 

dett2. kanalproj ekt upp till förnyad granskning." 

"Genom nådigt brev den 17 januari 1797 anbefalld es näml igen över

direktören över lantmäteri et af vVetterstedt a tt med biträde av elirek

tören Erik Norcl ewall "granska och föres lå, huru en båtlecl, som redan 

på 1750-talet skall varit påtänkt, ifrån Linköpi ngs stad genom åt

skilliga sjöar och vattuclrag genom Kinda härad fle ra mil in i ]ön

köpings län, skulle t ill bägge länens stora fördel lämpligast kunna 

företagas och fullbordas". 
"I sto rt sett kom af \1\Tettersteclt ti ll samma resultat bet räffande pla

cering av slussar och framdragandet av kanalled, som Gran tidigare 

gjort. E n del avvikelse r fö rekom dock. Så t. ex. beräknade han, att 

å hela sträckan me llan s jöarna Roxen och Sto ra Rengen skulle er

ford ras enelast l 7 slu ssar, uneler det att Gran ansett 19 slu ssar här 

erforderliga." 
"Seclan alla fä ltarbeten och undersökningar blivit slutförda och \Ni

den uppr~ittat för fö retagets utförand e erford erliga ritningar och 

kostnadsförslag, ingav af \1\fetterstedt den 27 februa ri 1799 till K. 

Maj :t berättelse Över det utförda arbetet." 

"Efter att ti ll en början ha uppehållit sig vid de allmänna förde larna 

fö r landet av kanalleders inrättande, övergår af vVettersteclt till de 

förde lar och olägenheter, som är förknippade med ifrågavarande ka 

nalled. Han finner det sålunda ovedersägligt, att elen brist på skog 

"både t ill byggnaclsvirke, vedbrand och fl era and ra behov", som i 

Linköping "och hela övre delen av länet" iir rådande, skulle med till

hjälp av de stora skogarna i Kincla härad och Vimmerbytrakten lätte

ligen kunna avh j~ilpas. Uppenbart vore, att, om kanalled inrättad es, 

''röre lsen härigenom sk ulle ökas mycket, och i synnerhet vissa nä-
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Står;gån v id Hjulsbron seder om Linköping. Foto: Gösta Lundqvist, 

Ur STF Arsskrift 1938. 

ringsgrenar få ny riktning; jiimte det skogens förnytt iga använ d 111 clc 

skulle ge an ledning ti ll jordbrukets t illväxt och många d~irav följ, ndc 

förmåner". Det gods, som huvudsak ligen komm e att frakta s, ore 

dock ej ~v så st_o.rt värd e, att til lriicklig slussavgift skull e kunna på

laggas. tor att lorctaget skull e komma att löna sio· ." 

_ "af \ V ettersled t fann, med hänsyn till dc "mångfaldiga fö r en du ch-

1 art betydltga sv å ngheter" , som möter å sträckan mellan s j öarna h ox

en och S tora Rengen samt från sjön Äsunclen söderut, limp ligast \ tra, 

att for etaget mskriinktes till a tt endast omfatta seo·e lleds inrätt 8 nde 
.. . b 

genom SJosystemet S tora R engen- Asunclen. Leelen sku lle då kot1 ma 
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a å n1.ellan Abyviken i Horns socken vid s j ön As und ens södra ände 
;tlt " S n l T l · .. · • l ·n sjön tora .t'-engens norra stranc. . c enna mrattnmg ansag l an 

ti t "både staelens och åtskilliga av landets innevånare" skull e vara 

at o·acle att deltaga. E nelast två slu ssar, en vid Brokind och en v id 
]1U, l 11 b 1 .. . .. . l .. l f . 
J( villa, s .;u e e l Ova mrattas, om pro Je det t mge c enna om attnmg. 

J(ostnaclen före n sådan segelleds_ inrä ttande skulle ej helle r komma 

att ställa s1g hog-re. an att ortsbetolknmgen mycket va l skul le kunna 

~å i land med det, och den ökade kommunikation en likväl erbjuda 

betydande förd elar." Så långt Th orseliu s. 

Att sedan ut st räcka kanal en f rån Vimme rby till havet genom E m

ån har det av naturliga skiil a ldrig varit fråga om, då elen från sina 

källor 22 mil långa ån ej ~i r alltför vattenrik och har många forsa r. 

Som kano tled är den däremot utmärkt och som sportfi skevatten har 

Emån internationell ryktbarhet, där havslaxöring och lax fångas . 

Ar 1799 gillades kanalanbggn ingen av K. Maj :t. Bolags regler stad

fästes den 2 juni 1801. Enlig t dessa skull e båtleelen sträcka sig från 

Abyviken i Horns socken till Labbenäs v id sjön R eng-en s norra strand, 

en mil fr ån Linköping. Kanalens längel skull e bli 10 mil. Den l maj 

1803 bör j a de kanal- och slu ssarbetet för högst fem alna r breda båta r. 

Det gick dock långsamt med arbetet, bland annat beroende på el en 

stora skillnaden mellan de i fö rslaget upptagna kostnaderna samt de för 

tillfället gångbara pri erna ävensom en del utgifter, v ilka i förs laget 

var helt och håll et förb igångna . Vid 1807 års slut var arbetet s~t ti ll 

vida färdi gt, att enela st v ind spe len å slussen ocb en bro vid Brok ind 

fattades . Våren 1808 unelerskar vattnet emell erti d tröske ln till kanal

rännan vid Brokind och bort fö rde fyllning under kana lkisto rna , så 

att slu ssen blev obrukbar. R eparati onen måste uppskjutas beroende på 

bristen på arbetsfolk som i sin tur berodde på det påbö rj ade finska 

kriget. En del av denna repa ration vid slussen företogs visserligen se

nare, men synes aldrig ha blivit fullbordad. Vad som är säkert är, att 

kanalen aldrig då bl ev fä rdig för trafik, ehuru kanalverksdirektionen 

ännu i december månad 1809 förespeg lade aktieägarna , att segelleden 

inom några månader skuU e vara Lirdig f rån Abyv iken till Labbenäs. 

Såsom ett minne av detta arbete fanns, ända till s kanalarbetet åter 

Upptogs r ester av en triislu ss med v indbrygga vid B rokincl. 

År 1854 blev kanal en emell ertid å ter föremå l för intresse, och rikets 

ständer beviljade då för densamma ett icke obetydligt statsbidrag . 

Arbetet bö rj ade därefter år 1865. Frågan gä llde då enelast en båtled 
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K inda kanal. 

till Labbenäs . Först senare bestämdes, att kanalen skull e for b ttas 

t ill Lin.~(öping. I oktober å r 1861 plöjde elen första ångbå ten A un

dens, J amiundens och Rengens fö renad e vågor. År 1869 hade a r h: t et 
f ramskrieli t så långt, att kan alen öppnades för trafik ti ll Hov c' orp 

och år 1870 var kanalen i sin helh et färd ig. Kanalen, som kostaclL ].3 

milJ kr, va rav 2/ 3 erhölls som statslån, byggdes främ st fö r tran S•>ort 
av lantbruksprodukter och virke. 
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f arl eelen utgöres egentligen a v två fa rlede r , varav el en ena fram

o-år mell an E oxen och Linköpings hamn med slu ssar (ett steg på 

~arnman l agt JO m ) vid Nykvarn och ii.r byggd efter samma tekniska 

bestämm else r som Göta kanal. D en andra vatten vägen mell an L in

J.;:öping och Horn vicl Åsunden har mindre mått på de 14 slu ssarna, 

nämligen l ,5 m djup och 29 m slu sslängel med 4,9 m bredd, och mecl

oer enelast t ra fik för fartyg på c :a 80 ton. 
" Str~ick an från Linköp ing ti ll 1~1 o rn ;ir 80 ,2 km, varav bearbetad led 

26,9 km , och höjd skilln aden å denna sträcka är 52,5 m. Avståndet 
irån L in köp ing till Roxen ;ir 3,6 km. 

Aren J 856, J 868 och 1870 var frågan om kanalens utsträckande 

till Vimmerby åter aktue ll. En kungörelse för år 1870 N :o 64 lyde r 

öåluncla : 
"Sedan fråga uppstått om sådan utsträckning a v den inom Osrergödands un der 

anläggning vara nde så kallade Kinda ka nal , art den frå n sjön Äsunden genom 

sjöarna Erl å ngen, Perte rn och K rön fonsättas till närheten av Vi mmerb y stad 

i Kalmar län, samt Distrikts-chefen, Majoren och Riddaren C. A. Grafström upp

gjort ritnin ga r och kostnadsförslag till berörda kanalutst räckning; så ock uppå 

därom gjord anhållan av Stadsfullmäkri ge i Vimmerby jämte f lera egendomsinne

havare i omkringliggande trakt, får jag härigenom kalla de personer, vilka, med 

insikt om fördelarna av en ka nalbyggnad emelian Äsunden och Vimmcrbytraktcn, 

vilka till v innande av de tta må l medverka r, att onsdagen den 13 nästkommand e 

April kl. 10 förmiddagen å Rådhuse t i Vimmerby inför mi g sammanträda, för 

att överlägga och bes lura om de åtgärder, som må vara att vidtaga i avseende 

på ifrågavarande försla gs bringande till verkställighet ." 

Kincla kanal trafikerad es ännu 1927 a v över 900 fartyg i båda rikt

ningarna om tillsammans c :a 50.000 nettoton. Sedan andra vä rldskri

get, då vattenvägen åter befanns vara en t illgång - har strängt taget 

bara. turistfartygen K ·inda och Kind trafikerat kanalen. Kinda på 77 

ton och med tillstånd att ta 190 passagerare gick uneler kriget i dubbel 

bemärkelse mecl ved. Den matades meJ knotiga tall stubbar, medan 

lasten bestod av fi nhuggen björkved. 

I början av detta sekel trafikerade en ångslup den 10 km långa 

Björkforsv iken i Ås uncl en från Rune fall till Björkfors. 

Den 9 a J O timmar långa ],analfärden från Linköping till Hycklinge 

Vid Åsund ens sydspets genom sjöarna Erlången, L illa och Stora Ren

gen och elen öupp fy lld a Järnlunden har blivit en uppskattad 

turistattraktion. Den idyll iska f;irdl eden genom det fagra Östergy ll en 

är ett mezza voce för trötta sj ~ilar. De vackraste partierna är slu ssarna 

53 
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vid Hamra och Havetorp (där slussningen tar en rundlig ti mme) , 
och elen ståtliga vyn av de många slotten och gårdarna, som kantar 
sjöarna: Bielkes Sturefors, uppfört 1704 efter Nieodemus T essins 
ritningar, Hamra gå rd , B järka-Säby slott och Brokinds säge· om
spunna slott. Naturen runt Åsunclen påminner om Norrlanclsskäu;år-

805 

Bild '96 . 
Kinda kanal, mellan Ha vetorps slussar och Stora Rengen. 

der. lät t uppblanclad med litet mi ldare Mälarhöjcler. Sedan 
ett decennium har kanalen ansetts dödsdömd, men likt katten tycks 
d~n ha sju liv. Varje år skall kanalen ryktesvis higgas ned med tid-
111ngsrubriker som "Kinda kanal läggs ned nästa år", "Kincla kanals 
Ode avgörs den 12 mars" , "Kanalbolagets konkurs nära fö restående" 
Och "Linköping hjälper till att rädcia Kinda kanal", men tack vare 
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Sturefors slott fotograferat från en kanalbåt. 

turistt rafiken ha r elen fått fortsätta . Då Linköping 1947 l ggcle 

s in Drottningbro över S tångån togs hänsyn till kanal en , m e1 1 1957 

sänktes en brohöjd på g rund a v vägbygge vid Linköping t ill .' J9 111 

och gamla Kinda kom inte fram. Efte r ett trafikuppehå ll 1958 .;attes 

Kind, en ombyggd bogserbå t, in för att föra tradit ionerna v iela n 1959 

inköptes S tockholms 60 å r gamla fl oel spruta Pltoeni:.r på 65 t r 1 iör 

10000 kr för a tt e ft er ombyggnad sät tas in på kanalen. Den t;"· 193 

passage ra re. 

Någon affä r ä r inte kana ltra fiken. I likh et med trafiken på )a ls

lands kana l base ras turismen på denna led på runcltursarrangl"tl ilJlg. 

Turisterna (c:a 10000 per å r efte r kriget) fö lj er vanligen m < .J till 

Rim fo rsa , vilket tar 5,5 timmar och åker därifrån ti llbaka till l inkÖ

ping med centra lbanan. N är turisten kommit ti ll Rimforsa ansl' det. 

att han ell er hon sett det mesta och b~ista av kanal en. 
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Lakviks såg vicl l~isten mullrar i g·å n L~ ti ll hösten 1960 efter att Lmder 

tre år h::t va ri t ned:agcl. l och med att kl ingo rna börj;,;r vi na kc mmer 

~g:.ren att ska ffa en timmerbogsera re till sjön Ri sten i Ujörns~iter 

l:cmmun'). Dä rmed bl åses li v i en va ttenled med många tradit ioner 

- men a ldriv mer kommer det att bli som under det h;,dvsekel !\;sten

kanalen fö rb:-mcl sjöarna R isten och Så ken. K ilomete rlånga timm er

cläp och fu ilastade pråmsbp var då varelagssyn på s jöarna. 

U nel er "j änwi~gsfclJerns" da f~ ar på 1860- och 1870-talen u ppstocl 

hos de stora possc:ssionate rn;l i Örtomta . Yxnerums och l\ jö··:;iiters 

socknar i sydöstra Östergötbnc! Lz.nken att medelst kan :t!er och järn 

vägsan bggning ti ll östra st<:mbanan och dess sta tion \!orsholm ex

ploa tera dessa bygde rs natur rikedomar. Det stod mycken ini lä rdes 

strid i bolaget mell an herremiin och bond eföreträdarna om hur !.:;ena-

~--
1

) Ostgöta Correspondcnten 9/6 1960. 
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len sku ll e gå. För att unelerlätta projektets utförbarhet stiil 1 
stö rste intressenten. greve A. H. von Sch11·e rin å ficle !kommissc 
hult, Yxnerums socken. i ut sikt ej blott en större aktieteckning 
kr ) utan :iven fri mark för en kana l mellan sjöa rna Hor] 
Hövem , där en sådan komm e att beröra han s mark - nor);] 
n:im ligen elen andra ändpunkten fö r c!en planerade anläge;ning, 
s laget uncler::;töddes l i v Ii g t a v de båda j iirnvägsbefräm j a rna i 
rådet greve 1hl t;~a~- von P laten och bru kspatronen Carl I·J 
Finspong. Båda var synnerligen intresserade av kommun il
medlens utökning och förbättring. 

l' d~ll 

lln;·k
-s oo0 
1 <>ch 
1t var 

Fiir-

IOilS-

Allt fl era omfattade iden. Unele r år 1873 kunde däriör Ii s r ut
sändas för akt ieteckning ti ll en järnväg mell an Norsholm och :\ ls tacl 
och kanale;· förb indan de Risten och S[tl;:en samt J-Jö vern och L: tt.:·e11 ; 

man hade sålunda redan nu frångått fö rslaget om kanal til l ]\or
ken. 

Redan då Norshoim-Risten kommun ikationsbolag bi lcla cles iS7-t 
avs:tgs i bolagsbildn in gen att bygga kanale rna och inte minst ,· riör 
teckn ade R jörsäte rs socken sig för 350 av cle 4.000 akt iern a -;; !mt 

Yxnerum och Örtomta för varel era 300. J övrigt var clet cle stor. pos
sessionate rna i bygden chromkrin g och närmast omkring·, som eck
nadc s ig för hu vuclparlen. "Elt antal lan tbrukare , de f] f:sta i 1 ·ii je
rum, hade tecknat ett hundratal aktier, et t tiota l Norrkö pingshan ll arc 
omkring 50 samt några L inköpingsbor dessutom ett par '' eter 
det i Norshalm-Västerv ik-Hultsfreds J ärnväga rs krönika n -9-
1929. 

1880 påbörjades kanalen mellan sjöarna Hövern och Ltlllge och 
två [u- senare - e ft er m~lllga p[t stötningar från ortsbefolkning< 1 -

mellan Risten och Såken. Risten är inemot en mi l lång mid s_iö ~ och 
Såken mäter ungefär fyra km från kanalmynningen t ill mc~ av
bgsna strandkc:nt . ·vattensystemet kransas a v mäktig skog och ]l(, liga 
gårcia r 

R istenkanalen kom att fy ll a en stor mtSSlon uneler m {,ng år 
men i mitten på 1940-ta let lämnades elen att g ro igen eftl' atl 
h a tjiinat bygden et t drygt llalvt å rhundrad e och är nu enela st fa r
bar med ka jak. Förr i tiden köpte Lakvik skog ~incla nerifr:u1 < re v
säters kronopark i H annii s. T immerfororna lossacles mestaclel:- Yid 
Fröjnums brygga, cbr långflotta rna iordningstä ll des. Dc fick inte 
hålla mer än fyra meter i bredd och enstacks höjd - utom tvii r tuc-
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Ristens leanal. 

karna, som höll ih op tiostockarslängdcrn a - om s l ~ipen sku11e gå 
klara i kanalen. Det var 1.000 till 1.100 stockar i varje långflotte. 
Släpen höll omkring en km i bngcl. ] n loppen fick ofta förb;\ttra s, clå 
de lätt slammade igen. Fick sliipct frisk sidvind . fick fyra. fem man 
springa efter kana.lk anten med störar för att hålla slitpet klart från 
strandkan tern a. 

Risten hette trafikbåten på kanalen. Lakvik var riktig hamn med 
två kran ar och det var hiir omlastning-f:n skedde från båtar och pråmar 
samt fdm foro rna över 1sen till j:irnvägens stickspår. [ gamla dag-ar 
släpades tv~t mindre pråmar och. en kölpråm fram mellan bryggorna 
från soiuppp[mg till solnedgå ng-. S koga rnas fol l~ l.:ördc bara nero sma 
Produkter ' ti;l n:\rmaste brygga - Borkhult , 1-roJerum , Norrgarcls
bryggan, n åtv ik ellerDrängsbo - för sjötransport ti ll järnvägen . Det 
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var a v sevärda mängeler asptimmer . famn ved samt massa ved i ~.: nle
terslängder, som skeppades öve r s jön. För at t inte ta la om tr:ik,, !)et 
var mången skogsbond es förnäms ta binäring att kola skräpsk, ,. 

Risten degraderades så smfmingom till bogserare liksom el en less
förinnan i si n tu r degraderat en annan t rot jänare på s jön , ocl, ang
båten Saga efte rtr~idde Ri sten. J~irnvägen lade ned båttra f iken i lutet 
på 1920-ta let, men fr aktfa rten fo rtsa tte ännu en tid. När det Liev 
ny ägare tiil sågen 1936 såld es båtarn a. Histen sk rotades . Sa y1 liir 
idag vara lu stbåt på Järnlund en. Borkhults pappersbruk, som 1-, {) rcle 
g rovpapper, hade en egen båt , som fraktad e pappersmassan ti ll , irn
vagen . 

Tisnare hanal. 

Redan på 1860-ta let fram lades planer på att få till stånd en k nal 
emellan de i samma ni vå liggande s jöarna Ti sna ren (även kall ad ~ >r
sjön ), Ti slången och den någo t stö rre sjön F jälla ren, samt Starrs in. 
Tisken och Bros jön, behigna på g ränsen emellan Östergötland >ch 
Södermanland, men frågan togs först upp på a ll var å r 1891. T isn , ,-en 
ä r förbunden med Fj~ill aren genom ett mindre vattendrag, som m;.c; te 
upp rensas på tre platser. Ritningar och kostnadsberäkningar u 'P
g jord es fö r en fa rled fr ån östra stambanan t ill Tisnaren med en 2. 5 d ll 
lång gr ävd kanal samt dessu tom sluss vid Hävla och kanal t il l '.iin 
H unn och Hävla bruk (känt fö r sin till ve rkning av hästsko r ) .. :.:i. 1 la
målet med kana len var att uncl erliitta förbinde lse rna för de k1 11g 
Tisna ren ligg<cn cle bruken och egendoma rna, som hade långa av s'c; nd 
ti ll närmaste _j ä rn viigsstationer . P;1 kommuna lstämma m ed Ske<l vi 
kommu n år 1892 beslöts, at t socknen skull e bygga kanalen " s;'\,. m 
en dess gemensamma angelägen het" , samt betala kostnadern a. s. 'm 
be räknades till 96.150 kr, av vilk a man hoppades erh å lla 2/3 i st. ts
bicl rag. För beslutets ve rk stä llande till sattes en k0m!11itte. Vid ' ·n 
granskning av kana lförslaget , som Väg- och vattenbyggnaclsstyrelc ·n 
företog. blev kostnadsberäk n ingen höjd till 144.000 k r 1

) 

När seelan det fö rh öjda anslaget begärdes av S kedcv i socken. l.e
vi ljacles detta delv is. men bes lutet överklagades, och då samtidigt ohk <t 

'J Anton Ridderstad : Ostergötiand I, Sthlm 1914. 
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Bild 100. 

Tisnaren. 

b .. l t l · om st)' relsen meningar angående koncessionens ega ranc e upps ·oc m 
strandade planerna denna gång. . . o . . 

Planerna på en kanal övergavs e1;1ellert1d eJ, och pa _e~t ~~m~1lan-
t _ .. 1 . T' l lt a0 t• 1906 UIJl)(lJ·oo-s at mtresse racle att soka tcL en ny l ac.e t !Sel11U . b .. .. l t 
Ull ' . --1 - · <T t ·111 staond dock m ed uteslu tande av den forut tan' a Ge! so ,ntn"' , .. 908 ·- l 1 f" b' d 1 t'll s· ön Hun n V id ett nytt sammantrade 1 t 1 am a c e or ln e sen 1 J · · o 

1 · . . 1 
1,0 ·tt . el ett ]·ostnaclsförsJao· fö r kanal med spa rana re nmga1 oc 1 , 111111 1 era e ' "' o "" 800 J--1- · 1.. · ''d elen blivande stationen som slu tade pa 1JJ, ' 1· 'ajan .aggnmg v i ' 
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Ii i:· \:-
Me el ed a ren het a v föreg~1 e nc1 -c svå rig hete r att få m ed verkan t i 
t aget av sock nen såsom helhet hes löts att genom a kti eteckni i 
sam la det behö v liga m ini m i kapita let 45.000 kr. 1909 kons ti tt· 
e tt bo lag och bol agsordn ing a n togs . Det tecknade akt iekapita k 
g ick då t ill 49.200 h Skecl ev i komm un teckn ade enelast lOClll i 
ken summ a dock seelermera ökades med 4.000 k r . l.i ppo ffr in p;L 
enski lda personer var em ell ertid stor. Från det alln!inn a til'c r' 

·. Vj]_ 

bo laget 97.200 kr. 
T ra fi k leden, som hade en längel av 17,5 km och var 6 ril lJi·l 

1,5 m djup , in vig cl (~s el en 25 september 191 2. På fa rl eden tran" 
racles hu vudsakli gen t immer och lantbruksproclu kter ti Jl en 1: 
p lats vid öst ra stambanan, som å r 19 18 blev j ~i r!w iigssta tim 
n amnet i\nclcbol. 
Dc~ ha r var it sä rski lt svårt att få uppgi fter om den na fark el 

dock enel ast ii r 50 år gammal. Den m innesgode 90-hige J oh n \ \ 
(far ti ll vår konsu l i I stanbul , som skötte affären m ed Nab o! 
som var chef för traf ikrörelsen från 1920, berättar dock 
jancl e : 

" Inte mindre än f em bå ta r hade full sysselsättn ing m ed frak t 
varj ehanda s lag . T isna re ka nala ktiebo lag hade två båta r. en ;"m 
och en stör re m oto rbåt , dc övr iga båta rna t illhörde indust r il' r 
fa r leden , dock an litaeks bolagets ångbåt i stor utsträckning till 
m crsEip och pråml aster a v raassa ved. brännvccl, sten kol och st 
gods. Dobget förioga cl e över fem stör re och mimh-e p r~1mar. 

tr·'1n 
n des 

uch 

n an 
d) . 
iii l-

· av 

1rn-

];e-

båten Tisnarcn , som inköpts från Ka r lskrona . dä r den gått i t1 fik 
till Öa rn a, gick föi · egen maskin t ill Norrköping och cbri från på .1 r 11-

viig ti ll i\nc1ebo1. Den g ick va rj e onsdag och lö rdag passagcrar l.: 
f ram och ;her mellan Hy le och .\nclebol och i r ege l va r båten l 11gt 

ur-

i fö rviig upptingad för utf lykter . beställda av sammanslu tningar .ch 
enskilda sällskap . !<ör ti ll stånd att beford ra dc 60 passagerarna 
drad es g ivetvi s ce rti fika t {; ·~m kommerskolkgium. v ilket inneh k s 
av en sockenbo n1ecl känn edon1 on1 Tisnarens n1ånga unclerva11 ~~-,
g rund. men cl i'1 denne antog annan he fattni nr ;· lyckades man g·l 
annons a nskaifa n_r befilihavare. en examinerad sjökapten. SOill :.11 1er 
första vii rid skr iget varit torpederad tv ~L gi'mge r och ef ter [,tsk ii i ~; : 
ka llsup:1r fått nc)g av <ttlantfärder och sökte mindrl' riskabla pk> ~c·r. 
Då hans lönep retentioner vo ro b lygsamma. engage rades ha n om L e1

-
bart och un.de1· hela tiden kanal bo laget innehade ;·ö re l s<~n skötk ! 1p-
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Bild 101. 

Timarens kana l, Brosjöns utlopp i Tisnaren . 

tenen s jö farten med den äran. Å ngbåten unel erg ick besik tning _av far
tygsinspek t ionen fö r passageraret r a fik och inte utan b;ivan bev1ttna; \es 
inspektörens v~1 1 clsamma slag med slägga mot plåtarna, vaqe gang 
dock utan anmärkning . En inspektör från Väg- och vattenbyggnad s
styrelsen å lade kanal ens styrelse att på la elykelaiber på båda sidor om 
de tre Janclsviigsbroarna samt att även fö rshirka kanalbanken mellan 
sjöarna r.ros jön och T iskcn, clå banken v isade ten den ser_ att ras~. 
Detta tog ett cljupl grepp i bo lagets inte storartade rorelsekapl-
tal. " 

Fråoan om sl uss v ie\ Bävla för genomfart till R eijmyre togs åter 
"' 



upp uneler 1920-talet. D isponenten v id Reijmyre G lasb ruk gara11 <c rade 
en f u llastacl pråm pe r dag, om bolaget v ille anlägga sluss, men , Yret. 
sen ansåg, att inkomsten av en sådan anläggning inte ku nde 1110 t
sva ra utg ift erna, va rför frågan ej upptogs t ill beh andling vid ], la"s 

b -stämma. 
U n ele r slu tet a v 1920-ta let bö rJ· a de las tbila rna konkurrera mc s ··· JO-traf iken och då landsvägst raf iken oavb ru tet ökades, mins kad es tnal-

bolagets inkomster a lltmer , varför styr elsen nödgades föres lå ], lags
stäm man att lägga ner rörelsen , v ilket också bes lutades . M en , <"tens 
h emmansägare vil le ej avstå från sin kana l utan önskade for .i\t ta 
genom att b ilda en t ra fik fö rening, som skull e överta t ra fi ken på ll igt 
a rrende. Beslutet godkän des och under några år fo rtsattes ch ten. 
Men det v isade sig a lltmer h opplöst. K anal tra fikens saga va r slu to r 
a ll f ramtid. Föreningen h ade fl yt tat båtarnas än dstation f rån .lyle 
ti ll Nora fö r att undv ika a ll tför stor tomgång, och på denn a S\ '<Ue 
p la ts byggde fö reningen bostad för båtbesättningen samt monte acle 
upp ny slip. Efte r endast någ ra å r måste fö r eningen träda i lik\ da
t ian, då såväl fas tighet som båt jäm te inventa ri er bo rtslumpad e: 

Sjötrafil?en på Sommen och f arleden på Svar tån till Trm1ås. 

Somm en i södra Öste rgötl and ä r en r elat iv t stor s jö m ed sina 124 
km2 yta. D en ha r en ytterst oregelbunden form och består huvtHl ;tk
l igen av smala , d jupt inskurna v ika r , som omger elen stora T or 1Ön , 
som ligger mitt i s jöns längsrik tning SO- N \ !. S jön ha r en n t ig 
skä rgård och mesta dels h öga, skogiga st6incl er. 

Seclan slu te t av 1600-ta let och troligen långt tidigare har i Som1 1en 
använts en håttyp . som är siiregen för denna sjö . Den har ak t rut 
fo rmen av ökstock . m en ä r i fören spetsig som en vanlig bå t. \) , ssa 
farkoster ka llas skep ell er vanligen Sommaskep och har förde len ·ttt 
samtidigt va ra relat ivt lätt roel da och s jösäk ra . Dessa skep kunde stun
do m va ra rätt stora och d rivas med ~incla ti ll f em par åror och ryn na 
50 personer. Vanl igast var skep med två par å ror. Denna båtl)'l ii r 
fo rt fa rande elen vanligast förekomman de i sjön. Vicl en boupp teck
ning upp rättad 1795 efter ryttmästare S tro ki rch fr amgår, att det vid 
Somvik fanns "l s to r t kyrkio sk iep med 4 årgå nga r , 2 el :o med 3 ,r
gångar, l st li tet el :o mecl 2 å rgångar och 2 små ekestocka r". D L,sa 
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Bi ld 102. 
. .. .d T .. F· to . G östa Lundqvist, ST F A rsberättelse 1938. Utnkt over Somme n v t orpon. o · 

k J .l l 1- e· ·as ·~ '\Il.S') r åk fö r tyn!! re och skrymman de go c\ sl ) . s ep , u n c e c o c , J L c , c ~ .. . _ 

.1 · . . · . 1 1805 berättar den maktlge brukspat1 on en I en antec mmg gjOl C ~ c ,. . Carl D ani el Buren på Roxh olm , att det i börj an av 17J0-talet gJorts 
.. · \d -· 1 t el ·agar e p·o1 Sommen . Kapten-ett r ·- ök att satta 111. en sege r1 ven as 1 c . . .. _ 

1 .. . ors G 1 .· l Ab !fort som efter 30 å rs t jänst till SJOSS , va runeler OJtnant a) tl e · , .. ]\If 1 1 l t ch h . · ·t fl era lån greso r och bl a ;[ven besokt •J. a a )ar ' u s e11. o an gJ01 
c · , el L l ' J 1 en fo r at t B a ta via , slog sig 1751 n ed fl~l sitt möcl ern ego s t J e l O 111 . 

~ Ostgöta Correspondenten 23/ 7 1949 och 7 / l 1950. 
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bli lantbrukare. Sjömansb lodet gjo rde sio· dock oä lJ ande och . 
C o l l b " ' 

511 ' t noo-
ormacce.han grannama att hjälpa ti ll med att bygga en stor k t> 

som samt1 cli ~t skull e kunnet tjäna som. lastcl raga re. Denna i,li"; "kL{tt, 
ft l f 1 1 1 ; ~H les 

e er 1a~1s o r~ ag mec .;Öl ocl1 försågs med sege l. På provtl' r, 

sku ll e ga tdl1 ~rpa kyrka .. meclföljclc ett stort anta l passagera ;-, ~~;.onl 
han .dock eJ langre an till ~Junkha l lcn 1/-1- mil från LilJ. <:h . lan 
f f 1 Jll en 
o:T:m ar w sten g ick ptt grund. fr ån vilket elen en el as t m~·d . 

l t l l 1 
rst a 

svang 1e · .;une c c raga s a v ske p och ökor fr;[ n Jlrancl sn; is. St· 
f l scil 

O
·ortsattes därefter, men i viken c :a l/4 m il frttn k\'l·kan fastnad ~, 

1 o J .ttc 11 
anyo, c enna gang på "Mellsbe rget" . D:ir måtte elen fått s;, 
l l 

;! ra 
s '.a. c or, alt prov tu ren e j kund e fortsättas. utan båten "mttste 

111
• 

1 o 
' 'iior 

mo c a aterföras onyttig till L i l j eholmen. varest skrovet lä o· 
111

;
1
; ar 

ti ll Mlöje för Ahlforts ov;inner och sådana människor t a ll m het, 

som icke h~va hu vuden eller makt att våga något på nya företa.~ lkr 

sta ll a dem 1 verket, men dä remot ä ro siircleles begåvad e att U · !ra 

och lasta and ras iiventyracl e försök". 

I en rapport. som bergmästare Job. Toh. Ge issler 1803 in siin <l till 

Bergsko llegium heter det: "Brukspat ronen har låtit göra en v; ,,er 

karta ~ver Sommen med ang ivande av dess grund , kli ppor och ;a r 

sam t la t1t bygga en sto r lastdragare med segel, varmed triikol V<.' <i 
1
ch 

vi1~ke fö1~ tillv erkning av sp ik- och stålkaggar kunna fral;tas ·an 

SJons strander till dess utlopp, varifrån det köres en halv mil till 1: JX

h ~lm s bruk.". Trafiken med detta segelfartyg fö refallet l:a gått ra. 

Batens stat 1 01~Sort var Burens s;i.teri Somvik, var ifrån den gick t ter 

Somm ens strancler - 1cke till sjöns ut lopp, som Geiss ler säac1 
utan ti ll torpet S jöstugan nä ra H esters gästo·iva reg·å rcl varitrin 'en 

l . b ' 

re atlvt bekväma lanelsvägen gick till Box holms bruk. U neler bru l d s 

ti llbakagångs tid uneler å ren 1810- 1840 synes dock denna trafik ha 

mmskat och småningom upph ört. 

Bruksbolaget i Boxholm sta rtade år 1867 ångbåtstraf ik med ('t:n 

efter So~~1m~ns förhå llande ganska stora båten C ar l-I o han. Enligt n

nons t Ostgo ta Correspondenten bör j a de Carl-I o han sina orclin: -i e 

passagerarturer den 14/8 1874. Ägare var ett ångbåtsbolag med m d

lemmar av Y dre-societeten som a ktieägare. N am n et fick båten .: j, 

som man skull e kunna tro, av el en Bernado tteska stamfadern u t m 

för att l~ e clra minnet av Överjägmästare Carl -Johan Åstrand', som 

u~pges forst ha kommit på tanken att insätta en ångbåt på Somm• n. 

Baten levererades av Mota la Verkstad, som byggde själva båten tV' 
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. ··u på järnspant vid Sta11 berga, men siigs ha f raktat maskin och 

tll' 1a på. Janclsvä<,.en efter oxar fr:m lVIota l a til l Sta ll berg·a. en rätt 
pan1 b ~ . . o .._ . • 

besvirl ig .transport, som nog skull_: ha k~nna t .ordnas .l:acle b1ll~gar.e 

ch bekvamare. om rna n vantat nagr2. manadeJ till O SLl a slambc~naa 

? pnacles fö1· t rafik. Bolagsmänn en önsk:clC\c emellertid , att deras sto lta 

~;rtyg skull e ligga flaggprytt p[t Sommens " redd ', cl[t järnviigen i 

slutet av november samma år skulle invigas av Oscar II. Den 30.6 

]874 gick båten av stapeln. Carl-Johan traf1kerade sedan under 60 

år Somm en och är nu flytande k a fe vid orten Sommen. 

Carl-I o han var dock ej det första ångfanyget på Sommen. j\.ran 

av att ha introd ucerat ångb[ttst rafiken cl iir ti 11kommer elen or iginelle 

kunol sektern Per Adam Reute rsw~ircl på Ekäng i Asby. T en skn 

vels~ ti ll Einsstyrelsen och lanelshö vdingen i Östergötlancl date rad 25.9 

1858 lämnar han en "öfwedlöcligt v,-i cllöftig" berätt else. om hur 

denna trafi k kom till stånd. Sommaren 1857 hade ban i Uddevalla 

inköpt en ångbåt, som tidigare gått i passageraretrafik mellan Gu

stavsberg och F red rikshall, men som han nu skulle överf lytta till 

Sommen. Efter vissa missöden på resan genom ka nalen kom båten 

till Vadstena, där man med stö rsta svårighet lyckad es hi ssa upp 

den på starka kva rnstensvagnar, två i bredd, vilka sedan drogs 

av fyra par oxar den 3,5 mil långa vägen till lastagep la tsen 

Råckebron (n uvarande Som mens järnvägsstation ) . U nder den ~'t ven

tyrliga landsvägsfärden , som va r för enad med sto ra besvär och kost

nader, inträffade många uppeb å11 "genom. vagnshju ls söndergåend e 

och grin dstolpars upptagande m m." I slutet av oktober 1857 kom 

emellertid båten lyckligen ti ll E käng och g jorde uneler november och 

december trots stormigt v ~icle r resor med f rakt av p lank, bräder, 

spann må l och potat is . U n der 1858 gick f rakten inte så bra, 

men nästan varje söndag gjorde båten lustreso r till kyrkorna vid sjön . 

Kungl. sektern klagar : "Detta mitt fö retag har dock icke ännu vi sat 

särdeles vinstgivande resu lta ter, t y fo lket i orten, ovant vid sådana 

depenser, "knotar" med att beta la 24 skilling för reso r f ram och 

åter S, 6 a 8 mil. 

I slutet av 1860-talet insa tte bru kspatron C. P. af I3uren på Box

holm en bogserbåt och två pråmar, som för brukets räkning transpor

terade skogsproclukte r från Sommens stränder till iRöcljenäs vid 

Svartåns utlopp ur A nclersbosjön. Det var denna båt, som ef ter flera 

Ombyggnader och maskinby ten gick på Sommen under namnet Bo:x:-



Bild 103. 

BO X HOLM Il på " sommarkryssning" 1959. 

ho/m l. Den över togs 1872 a v Box holms a kti ebolag, som två it se

na re lä t bygga ännu en bogse rångare B oxholm !T, vil ken dock ner

skrota des 1904 och då ersattes med el en nuva rande !3oxh ol
111 

J 

A ng båts f lottan i Sommen va r i s tänd ig till väx t ungefä r ti ll 915. 

va refter el en mi nskats till följd av konkurrens m ed andra trans .ort

mede l. 

P å Bulsjö herrgå rd nä ra sjöns sydvästra sida satt den gamla . >rcl 

cl ro tten, acl lmgen och bitvargen F red rik L eonard R äiif ti ll Y clre L. •c!e r 

l ~00- ta! e t och skrev a rga rik sdags in !agor över el en nya tidens ;dia 

fo r v~k hga ncle påhi tt, sådana som j ämv~igståg och a llmän folks! ola. 

. N ar statsuts kottet å r 1848 till styrkte an lägganeJ et a v bndets fiq·sta 

J ~i rnväg fann s det bland r eservantern a en her re, som i de ]
1
cstäm( ~ s:c 

och ilsknaste ordalag v~in de sig mot förslaget i fråga . Det v:->
1
· ; u st 
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Bild 104. 

BOXHOLM Il eldas med v ed. 

Leonard F redrik Rääf. De andra båda reservanterna anförde eko

nomiska skä l. För Y el redrotten låg saken till p;'l et t helt annat siit t. 

Några stycken ur hans reservation förtjänar att åte rges. Det heter 

där bland annat följande: 

"Samh~i ll ets lyc ka bestå r en ligt m in tanke i a t t i'tga medborga re, 

hvilkas sjä ls- och kmppsförmiigenheter uppnått den slö rsta möjliga 

styrka . Ångkra ften fö rs lappar båda Vid ;'lngvagnens flygt äger 

tnan ingen styr selriitt . Intet först ånd, ingen personlig styrka kan be

gagnas inuen fa ra avvär]·as. l\lan f01·slas som ett annal packgods. 
' b . 

Klemighet och red löshet skola genom det låga p ri set införas bos ett 

långt större anta l resande än förut och de komma att genom i la landet 

Utan m insta vi nst och kiinnedom därom". Han sku ll e inte ha upp

skattat ångaren Box/w/111 II. Denna hyggeles i delar i Kristianstad 

1904 och kördes på järnväg till Sommen , cliir delarna hoptogades ti ll 
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ett fartyg . Sedan dess har Boxlzolm. II gjor t många resor lll t· d lö 
timm er inom länsar efter sig från sjöstr~inclerna t ill sågen i s, 1 11 111 ~~
längst in i nordvästligaste viken. Lastbi larna har nu övertagit 1 lY c] · 

1

1 . ' e 
av t immertransporterna, men alltjämt lönar det sig att ha sji , 1 

50111 
transportled. Från södra s jöstranelens höga skogkläclcla slutt 11i ngar 

störtas fortfa rande det b ilcia timret ner i sjön och släpas lös uäri

från till sågen, en resa på 30 timmar. I fortsättn ingen kan , \ det 

kommer att gå något fortare, eftersom man planerat att lii f.,..~ a en 

buntram vid södra stranden, så att Boxholm !J skall få bogser, van
liga buntade t immersläp. 

Utöver Boxholm II f inns nu endast ytte rligare en ångbåt, n;u !igen 

S ommen, som ägs av L inges Trävaru f irm a och användes f( )] dess 
egna t ransporter. 

Under åren 1905- 1916 diskute rades en kanalisering av Dra~-,~näs

sunclet i Sommen mellan Torpöns södra de l 'o'ch ·fastilan ck t vid 
D rags näs. 

1906 kanaliserades Svartån från dess mynning till Tranås lt 111111. 

Kanaliseringen innebar i stort sett blott en uppmuddring till ett · 1e ra 

konstant d jup. Tidigare hade båta rna fått lägga t ill vid Norrally ,.;årcl 
strax norr om åns utlopp i sjön . 

Farleden Finspong-Fisl<eb)' · 

Redan uneler forntiden gick en livligt t ra f i k e ra el transportled i rån 
N ora Bergslag över Öfebro och F inspång, vilken sökte sig u , ti ll 

Östers j ön via Norrköping. För hela Östergötlancls bergslagson ' å el e 

utgjorde N arrköping också från 1600-ta let elen naturliga ut fa r. ,vä

gen, seelan Söclcrköping uneler 1500-talet fått träda i bakgru ncl en ,~kri

ver f . el. lagerchef E ric Larsson i Finspong i en artikel om iilclt·e 

ticlers transportvägar och transportmedel i Finspongstrakten . 

N on-köpings första stora uppsv ing had e samband med Lo u i·, De 

Geer och hans medarbetares utvidgning av Finspang och N or rköpt•tgs

inclustrierna. I och med detta förhållande ökade sålunda tran sport

behovet mot utskeppningshamnen. All transport från norra Öste. ~öt
lancls Bergslag mot exporthamnen liksom returfrakterna dän ;rån 

gick via Finspong samtidigt som Finspang var mottagningsort för 

mycket av bergs lagens utförsel särsk il t då kol och malm. Därtill ;.;o!11 

genomgångstrafiken genom Hällestad av "Noratackjärn". 

l . 
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Alla betydande u tfartsvägar från norra Östergö tlands Bergslag 

·ålade samman vid en punkt vid bergslagens östgräns, nämligen 
5 ~:-anden av sjön Bönern, sydväst om Rämninge i vars närh et AB 

~ venska Metallverkens kraftstation _nu är belägen. D~ir var en upp: 
Jagsplats för vilken intressenterna f!Ck betala l:yra . J?ar kunde ocksa 

kronan lätt kontrollera det ur bergs lagen ut fo rcia _Jarnet under elen 
·d då järntu ll upptogs. Från upp lagsplatsen gtck t ransporterna 

tt e'delst pråmar (eller på slädar över isen vintertid) t ill s jön Bönerns 
)11 l . d .. 
östra strand vid Finspong. Järnet transpor terades see an v1 are over 

bruksbackarna till lastbryggorna vid sjön lSku ten-Dovern. Uneler 

1500-talet utfördes transporterna av kronans drängar och senare av 

Finspangs bruksfolk, vi lka upptog for lön. Från Finspangs bryggor 

gick järnet vidare över Glan t ill F iskeby och eft er ny on~lastn i t:g på 

Bergslagsvägen till N arrköpings bryggor. Skutor och p ramar ag des 

av F inspong, där de också byggd es, först vid Lill sjöbäckens utfall 
i Simten och sedan vid det s k " varvet" . Mellan ursprungsor ten och 

Norrköp ings bryggor kräv des 5- 6 omlastningar, när Bönerns is inte 

bar och pråmar måste begagnas. Finspangs ti llverkning av j ~irn, ka

noner m m utskeppad es på liknande sätt. 
Seclan Norra östgötabergslagens malmtil lgångar bli vit oti llräckliga 

och F inspang f rån 1700-talet och uneler 1800-talet måste bygga hu

vudparten av sin tillverkning på malm från Utö, Nyköpingst raktens 
och Östergötlands skärgård, blev malmtransporterna de viktigaste f rån 

Norrköp ing inåt land. År 1780 uppförde bruken i Hällestad Bergs

lag en magasinsbyggnad i F inspang vid ka jen invid Skutbosjön. Några 

år senare eller 1793 an lade också F inspangsbruket en större maga
sinsbyggn,acl vid Sku ten. I dessa magas in lagrades vintermånadernas 

produktion av brukens tillverkningar. F inspangsbruket hade att lagra 

även Lotorp m fl bruks produkter , till vilka Finspong var ägare. 

På våren, då utskeppningarna toga sin börj an, var det liv och rörelse 

i järnmagas inen vid F in spong. Den ena tungt lastade skutan med 

pråmar efter el en andra l ~inma cl e kaj en med sina laster av stångjärn, 

tackjärn, kanoner och trävaror till bryggorna vid Fiskeby, varifrån 

transporterna skedde med o x- och hästforor t i Il N arrköpings hamn. 

På 1830-talet anskaffades en hjulångare, den första ångbåten vid 

Finspong. Det var en kombinerad person-, lastångare och bogserare. 

Bläddrar man i gamla tidningslägg från 1840-talet fi nner man, att 

det lilla ångfartyget Finspang även utnyttjades fö r " lustresor" till 
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Bild 105. 

Kran för las tning av kanoner vid fiskeby. 

F inspong. Den 11 juli 1842 omtalas "att det lilla ångfartyoet •w

spong ha?e ~'fu ll t hus" på sin lustresa mellan Fiskeby och Fi~sp c cg". 

Den 23 JUI1l 1844 meddelas "att ångfartyget Finspan g avgår rån 

F~skeby mcclsommardagen kl 8 fm til l F inspang och åter på ai tc 1en. 

Bdj ettpns 32 sk bco. Resturatia n f innes ej ombord." Den 26 unt 

1847: "Vackrare midsommar än den nu förflutna har vi inte ha på 

la~ge. Ta lrika utflykter ti ll lanels och sjöss gjordes. Den lilla åm ren 

Fmspong giCk fu ll packad med m~inniskor till el en vackra egendc nen 
med samma namn ". 

Denalltjämt växa nd e järnindustrin krävde biittre transpo1·tmi lig

h eter, an vad ox- och h:istfororna samt sjöt ransportern a hittills un

nat erbjuda. F in spangsb rukets chef. Carl Ekman. had e klar J,J ick 

fo"r vad förbättrade kommunikati one r skulle betyda för utvecki i1, ~e n. 
P a hans mtttattv bi ldades Fiskeby J emviigs och Ångbåts A B . .;o!11 

sku lle ha. till ändamål att förmedla och sa mmdna vagntransport ·rna 

mellan Fmspong m fl platser v id sjön Glan, samt No rrköping På 
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ingshuset i Finspang (nuvarande V;irdshuset) hölls den 11 jan 1854 

~,0115titu e rancle bolagsstäm ma, v~n· vid även bolagsordning antogs. f~k
tiemajonteten mn ehades av ]• cnspongs Styckebruk. Uncl ersoknmg 

torde redan 1850 ha företagits angående möjligbeterna att an lägga en 

·ärnväg. Detta framgår av dagboksanteckningar av ingenjör Wilh. 

JyVenström av vilka framgår, att han elen 4 september "fö retagit av

vägning och mätning mell an Himm elstadlund och Kanontorget i Norr

köping." Detta bekräftas också av en kartskiss uppgjord 1850 av 

Wenström , med beteckningen "järnvägs-Lägenheter emellan Glan och 

Bråviken". Denna kartskiss upptager två alternativ. "Föres lagen emel

lan Fiskeby och No rrköping" och "förslag - järnväg i förening med 

sluss vid Borg". Arbetet med banan emellan Fiskehy och Norrköpings 

hamn påbörja des i mars l 854 och va r färdig för trafik i september 

månad samma ål'. Banan planerades av major C. E . Norström och 

arbetschef var löjtnant Gustaf Nerman. Järnvägens längel var 5,3 

km och spårvidd 0,891 m. Kostnaden beräknades ti ll 100.000: 

Riksdaler. Ur Handel s- och sjöfartsfonelen erhöll s ett lån på 42.666 

rdr 32 sk bco. J ärnvägen anlad es som s k bästbana. Transporterna 

skedde med ångfartyg över Glan till Ysunda och Lj usfors, där las

tageplatser ordnades och mecl slutpunkt vid Finspong. 

Norrköpings Tidningar skrev vid denna tid om den blivande trans

pm·tleclen, "Av vad vikt denna kommunikations lin ea komm er att bliva 

för orten , kan man sluta därav att omkring 100 000 skeppund bruks

varor samt en mängd skogsprodukter. som. nu ej kunna bära de stora 

transportkostnaderna på van lig väg, komma att därpå framforslas". 

Järnvägen öppnades för trafik på hösten 1854. Godstrafiken var 

ganska omfattande. Så lunda transporterades mycket järnmalm, som 

bl a kom från Utö gruvor i Stockholm s skärgård via N arrköping ti ll 

Finspong och Lotarp jiimte en hel del livs fö rnödenheter. I motsatt 

riktning transporterades kanoner, jiirn- och slå lvaror, bilade bjälkar, 

sågade trävaror samt spannmål. Såsom exempel på trafikens omfatt

ning kan följande uppgifter anföras. Å r 1857 transporterades 80.683 

skeppund järn. stå l. malm och sten, 10.850 to lfter bräder och timmer, 

13 .629 tunnor spannmål. stenkol och salt, 60.070 stycken murtegel 

samt dessutom el i verse styckegods . 

Trafiken pågick oavbrutet från banans öppnande hösten 1854 till 

1872, då östra Stambanan mellan Katrineholm och Linköping öppna

des för trafik . Den lilla hästbanan N orrköping- Fiskeby hade numera 
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ingen funktion att fylla, varför banan nedlades och Fiskeby 1 ärn
vägs- och Ångbåts Aktie Bolag upplöstes . 

Sjöfarten på sjöarna Glan, Dovern och Skutbosj ön, var rätt ivlig. 
Gjutmästare F. Dahlqvist berättar därom följande :1) 

"Bygden omkring F inspang har seelan äldsta ticler haft bes\ 1 rli _ 
heter med samfärdseln. Länge sökte ortsbefolkningen sig ut åt 1 1st: . n 
t!ll havet på de krokiga ridstigarna. Bergslagsfolket däremot , låste 
använda sig av landsvägarna, som icke alls v oro några väga r utan 
endast krokiga stigar, som här och var hejdades av sjöar och v. ten
drag. Det var dessa sjöar och åar man så småningom kom at an
vända sig av i stället för de dåliga vägarna. På Glan uppstod e liv
lig sjöfart, som varade under nära hundra år. Denna sjötrafik . 'ed
förde behovet av farkoster, ekor, pråmar och båtar. Till en bi. ·ian 
använde man sig av stora ekor, som roddes av fyra man. De k1'1~de 
icke taga så stora laster och enelast det smidda järnet fick följ a 11ed. 
Det tunga godset måste fraktas landsvägen. När större farkr ;ter 
krävdes användes pråmar, som till en början bogserades av en sev1are 
och senare på 1840-talet av en hju långare och omkring år 186( av 
en bogserbåt. År 1874 tillkom en passagerareångare." 

"Den första ångbåten i dessa farva tten var en hjul ångare mec det 
besynnerliga namnet Lulech, som var byggd vid Motala Mekan iska 
Verkstad och tro ligen var en av verkstaelens första ångbåtar. Den var 
kombinerad person- och lastångare samt dessutom bogserare. Då bå
ten var utrustad med en s k balansmaskin var elen nyckfull i sin 
funktion. Kapten Sundström som förde båten, vågade ofta inte st;, ma 
den, ty då kunde det hända att "Eldare-petter", som maskin is en
eldaren kallades, icke fick igång maskinen, om el en råkat stann; på 
centrum. Då kund e både kapten, maskinist och pråmkarlar med sl!ett 
och spakar bearbeta det bångstyriga maskineriet, allt under det att 
kapten Sundström svor på, att Lulec.k borde ha gått i gång all e1 ast 
av de svavelångor, som deras mustiga eder utvecklade. År 1852 1 ;jr
jade Fiskeby Ångbåtsaktiebolag sin verksamhet och övertog då [lllg
aren L~tlecl<." 

"Aktieägare i Fiskeby Ångbåtsaktiebolag voro bruksägarna runt >111 

i bygden. För övrigt anlitades bogserflottan flitigt av gods- och bruks
ägarna runt Glan. Även Sonstorp, Borggårds och Grytgöls bruk h 1cle 

1
) I. Bodstedt: Historik över Sveriges småbanor 1802-1 865, Stockholm l ' 45. 

825 

. a nederlag i Finspong i magasin , som ännu i dag i stn skröplig-
stO . f . f " het vittna om sm orna uppg1 t. . 

"År 1860 ersattes Lu.lec lz av en bogserare, Ftnspong, som hade en 

20 
hästkrafters ångmaskin. Trafiken uppehölls med denna båt till 

1885 ." . .. .. o .. • •• 
"Trafiken på traden Finspong- F1skeby forlopte pa fo lpnde satt. 

"Träskon", som bogseraren hette i folkets mun, hade minst två prå-
ar efter sig, lastade med malm, j~irn , trä- eller stenkol från Fiskeby 

rn h senare Eksund, när Östra stambanan öppnades för trafik 1872. 
oc 1 l" :Malmen var från Kantorps och N artorps gruvor, de senare )e agna 
vid Östersjön, och fraktades sjöledes till Norrköping på brukets egen 
segelskuta Jägaren. Tackjärrr.et komo från St~n_s br~tk, som ä~des 
av Finspong. Styckegodset fordes fran N orrkopmg t1ll bygden IUnt 
om Finspong. På böstarna kommo stora partier havre och råg från 
Tjällmo, som då producerade stora mängder av dessa säclessl~g efter 
de stora sjösänkningarna och utclikningarna, som ägde rum 1 denna 
socken på 1840-talet." 

Seclan hästbanan N orrköping- Fiskeby år 1872 nedlagts och Fiske
by Järnvägs- och Ångbåtsaktiebolag upplösts, fortsatte Finspangs 
styckebruk med sjöfarten. År 1873 beställdes på Lindbergska varvet 
i Stockbolm en passagerareångare, som kund e taga ombord 80- 100 
passagerare, och som erh öll namnet Glan. Med denna ångbåt fick 
Finspong reguljär ångbåtstrafik och kom därmed närmare ytter
världen. 

Ar 1895 upphörde all passageraretraf ik på sjön, och ångaren Glan 
försåldes samt fick göra resan till Norrköping på landsvägen mellan 
Fiskeby och Norrköping. där förut den gamla hästbanan gått fram . 

En fjärde båt i dessa trakter var ångaren Sofia av LotO?'P, gemen
ligen kallad "Kolf ia", som ti llhörde Finspangs styckebruk. A v namnet 
framgick att hon gick med kolfrakter, vilket skedde mellan Sand
udden och Lotorp. Sotig och smuts ig knogade hon till Lotorp med 
träkol och bränntorv. P å Glan gick intern trafik mellan Fiskeby Bruk
och Ljusfors bruk till senare delen av 1920-talet. 

Lindö lwnal. 

Inseglingsleden från Rråviken till Norrköpings hamn har sedan 
gammalt berett sjöfarten svårigheter och redan under 1700-talet dis
kuterades möjligheten att i.Jygga en kanal genom Lindöhalvön. I ett 
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Bild 106. 

Fraktskillnadsgränsen år 1952 mellan No rrkö ping och andra hamnar (..,.i ller 
endast järnvägarna). Tonad yta markerar Norrköpings teoretiska upplan · för 
linjefart, varvid räknats med att Lin jesjö farten äger rum förutom ö·ver Norr!.. piug 
över Gävle, Stockholm, Kalmar, Karlshamn, Malmö, Hälsingborg och Gö t< ;arg. 

1798 utkommet bok ve rk "1'\orrköpings .Minne" sägs s!lluncla att st im
mens utlopp iir ganska besvärligt för sjöfarten och att man föres lagit 
att med krigsfolk eller dalkarlar låta gr iiva en kanal. 

Från och med 1830-talet har ett flertal tekniska och ekonon ska 
utredn ingar gjorts angående inseglingsleden s förbiittring. En sär ki lt 
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Bild 107. 

Lindökanalen. 

omfattande unclersfikning gjordes uneler ledn ing av Obe1·hauclirektor 
P. Rehcler från Lyheck. som 1902 bestämt framhö ll. att el en enda 
rikti o·a lösningen beslod i upptagande av en h elt ny insegl ingsled ge
nom"' Linclöb~lvön. Man gjorde också omfattande beräkningar öv er 
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ski llnaden i kostnad mellan förbättring av den gamla inseglin o,j," 1 - . ~ Lcen och byggandet av en kanaL I denna utreclnmg framhå lles, ";1 l f" . 
l1amnrörelsens och för det i~1dustrie ll a. och kommersie~l a l i vet i ~ ad~~~ 
ar en kort rak och bekvam mseglmg bil hamnen av sa stor bet~ lc:lse 
att värdet av densamma icke får bedömas uteslutande av de kos 1acb: 
som med den ena eller andra leden är förenade". 

Stadens myndigheter bar de senaste åren visat stor förståel för 
hamnens betydelse för staelens utv eckling och ekonomiska Ii , Den 
10 juni 1948 beslöt sta dsfu llmäkt ige att i gångs~itta byggand et av J 1n dö
kanalen förutsatt att K . Maj :t beviljade tillstånd att uppta~ ett 
på 40 års amortering ställ t lån lydande på 16,S milj kronor. Fin; ,scle
partementet avslog dock 1949 fram stä ll ningen, och byggnadstil l ånd 
erhöl ls därför ej. Staclsfullmiiktige arbetade dock oförtrutet \1 la re 
och hoppas, att regeringen med ticlen sku Il e inse kanalens bet \, ·'!se 
Byggnads-, låne- och igångsättningstillstånd erhöll s också höste1; i 156, 
all tså efter åtta års väntan. 

Med el en fortskridande ökningen av fartygsenheternas storlek ,1 ulle 
N arr köpings bamns mö j lighcter för var j e år ha försämrats. J\ l dan 
år 192S 6S p rocen t av samtliga fartyg i tonnage räknat, full a~ .1 de 
kund e inlöpa i en hamn med Norrköpings nuvarande vattendju p 7,0 
meter) llacle denna siffra år 193S sj unkit ti ll SS procent, år 19-1:· till 
38 procent och 1951 till 36 procent och tendensen fortsätter. T\ .1 JT
köpings hamn iir inte endast av betydelse för själva staden och less 
indu st ri er utan elen har även ett stort upp land. En undersöknin ~-, 1ar 
visat, att detta utgöres icke enelast a v Östergötland, vars enda h mn 
av betydenhet Norrköping är, utan ~i v en framför all t Närke ocL In
gränsande delar av Viirm land samt en stor del av Småland . Att d ssa 
lancl sdelar, speciellt cl å det gäll er linj esjö farten, har sin na tu. 'iga 
hamn i No rrJ,öping framgå1· av en utredning . som g jorts av St;. ·ns J ärnviigar med utgångspunk t f rå n j ä rnv~igen s fraktski 11 nadsgrit ser 
mellan Norrköping och andra hamnar. Runt No rrköp ing bor iroi1l 
1 O mils om krets 800 000 män n i skor ( räknar man 20 mil nås si i ra n 
3,4 miljoner). 

N arrköping ~i r nu ostkustens näst störsia hamnstad och denna pusi
tian vill staelens myndigheter befästa. Indust ri sta elen N arrköping viid
rar morgonluft, och det är tydligen i hög grad sjö luft. Uneler sena re 
år har Norrköp ings hamn fi'tt t ökad betydelse, sedan oljefirmo n.a i 
snabb takt byggt ut sina anläggn ingar. O lj efirmorna kunde icke fn llt 

Bild 108. 

Borrtorn använda för upptagning av borrh&l för Lindökanalen. 

utnyttja sina cisternanbggningar i hamnen förrän inseglingsförhål
landena förb~ittrats. De större olj efartygen m;1ste nu gå med halv 
last för att komma in i el en tånga , krokiga och grunda passagen ti ll 
hamnen. 

Trafikekonomiskt betyd er elen billigare frakten för den ökande 
oljetrafiken en å rlig besparing för konsumenterna i om landet av c :a 
3 miljoner kronor. För elen övriga varutraf iken uppstår] iknancle be
sparingar och tillkomm and e varutrafik kan utn yttp storre torrlast
tonnage än tidigare varit möjligt med hänsyn till hamnens r esurser. 

En hamn skall anläggas vid Lindökanalens mynnmg och 
konstrueras med oljekaj för 11.7 m djup, vilket till åter ~-ullast_a~le 
26000-tonnare att löpa in - större fartyg går inte in i OsterSJOl1. 
Bär skall dras fram väg och järnviig och byggas en klaffbro, och 
ett område på 400000 kvadratmeter har reserverats för lagringsiinda-
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Bild 109. 

Lindökanalen, laddning. 

mål. O lj ebolagen lik som vissa sbder har fö ljt planerna med tort 
intresse och man r~iknar med att bolagen sammanlagt kommer a lll 
vestera i runl ta l 20 miljoner kronor på ovanjordsanläggningar u Hlcr 
en ti dsper iod a v två eller l re !'1 r frtm och med ] 96 1. 

Man räknar mecl att rätt snart kunna förclubb ia staelens ol cin 
komster, som redan i fjol uppgick till drygt tre miljoner ell er ,1~ira 
2/3 av hamninkomsterna. Oljevågen böljar med oförmin skad l ,·aft 
och har åstadkommit expans ion i a ll a landets hamnstiider. Kon nll

tionen i fjol var 1.5 ton per capita i Sverige, men förefa ll er att Jka. 
Lindökanalen får ett minsta bottendjup av 9,7 och en minsta Jat

tenbreeld av 55 meter. Kanalens hela längel r~iknat från hamn c 1 ut 
ti ll kanalens slutpunkt i B rå viken blir c :a 6,2 km. Jämfört med nu
varanclc inseglingsled i Motala ström minskar kanalen insegl i gen 
ti ll hamnen med en sträcka av c :a 5,5 km. men det är inte vägbng len, 
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Bild 110. 
Mudderverket SKANE. 

som i delta avseende har så stor betydel se, utan det ii r framför allt 
den rakare tillfarls leclen, om kan trafikeras elygnet runt . In farts
leden är som tidigare nämnts för närvarande mycket slingrande och 
har bl a en 90 graders krok med mycket då ligt svängn ingsutrymme 
för längre fartyg. Största del en av elen moderna svenska torrlasl
flot tan kan sedan Linclö kanal fullbordats då ful lasiad an löpa hamnen 
i dess centrum. 

Man använder vid byggandet av kanalen den nya "Lindömetoden" 
d v s borrar öv era llt där berg finns och spr~inger så marken blir 
tnudclrin <,.sbar . S[t kommer norra Europas största mudderv erk S!?ånc, 
som kan"' klara 7000 kubikmeter på ett dygn. Pråmar går i ständig 
skytteltrafik me ll an kanal en och en djuphåla i Bråv iken. Slå nska 
Cementgjuteriet ligger något iöre planen så tillvida att bergklackar
na invi~l färj eläget sprängts redan på försommaren i å r , och färjan 
beräknas s~ittas i trafik i september i år. 
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Litterafu r 

J A GA R E . 

Av kapten Nils H ellström. 

Fo lkförsvaret Förlags AB 1'960. 

Avsikte n med boken är enligt författarens fö ro rd att söka <>e de, , 11·1· .. 
. .. . o Itart 
Intresserade allmanbeten en bdd av dagens och morgondagens jagarva, ·'n. Bo. 

kcn n1leds med en historisk åte rbli ck, där man först möter den pe n, 'l Crade, 

Österrikiske komm endörkaptenen Luppis f örsta blyo-
0

samma fö rsök j ,1. ten av 
1860-talet med en själ v<>0 åend e torped. Nästa huv udpunkt i utveck l,. 

~e n är 
torpedbåtsvapnets födelse i och med tillkomsten a v den cn <>

0
clska ro r 1 lb' 

'l aren 
L ightn ing å r 1877. Så kom då sjösättningen av den första pgaren 1892. 

Det var den britt iska jagaren Ha vock . Med sina 250 ton ter den sig l kligen 

ganska obetyd lig i jämförelse med den nu under b yggnad va ra nde , Jun ty

klassen med ett deplacement av 5.500 ton. 

I fortsittningen beskrivs örlogsflottornas utveckl ing i ett f lertal l a pitcl 

fram t ill det andra världskriget . Speciell tonvikt har där v id givc rvi lagts 

på jaga rvapnet . Författaren ha r sedan valt att i en relat ivt bret t 11 •plaod 
l o . b 

expose ate rge operatJoner und er andra världskriget, där jagare på ett el' r an-

nat sätt deltagit. Som bevis p å jagarvapnets mångsid ighet återges den yvärr 

ofta förbi sedda insats dc tyska jagarna Z 34 och Z 43 gjorde j försv< ·e r av 

och deltagandet i evak uerin gen av staden Kolberg vid den pommerska ' ustcn 

i början av år 1945 . P å elva d agar kunde sammanlagt 77.500 män niskor - varav 

över 70.000 civiLa fl y ktin ga r - räddas öve r ha vet. 

Kapitl en " Hur en mod ern jaga re fungerar", "Mod ern jagarraktjk" och .\/att

! tr id" ger den mindre initierade möjligheter att bli förtrogen med ja ~ re av 

ar 1960. En l n en skönhetsfläck ä r dock avsn ittet ''Ubåtsjakttaktik", .. 11 är 
m ind re väl skrivet . 

Bildmaterialet är representativt och omväxlande, där många bilder fran ,\nnu 
dazum a l räddats undan glöm skan . 

Bok en avs lutas m ed en bli ck in i framtiden, där sammanfattn ingsv i kon

statera.s, att pgaren står infö r delvis nya uppgifter, men att "den röd a råden 

i en nära sjuttioårig utveckling inte kommer att brytas." 

CORONEL AND FALKLAND. 

Av Barrie Pitt. 

Cassel, London. 

D et är rätt unde rligt att konstatera, att världen inom loppet a v en l eec n

ni u m har upplevt tvenne likartade sjömilitära företag av global natu r : 1905 
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d n ryska Osrcrsjöflottans förintelse i Tsush imasundct efter en färd runt hela 

efrik a och Asien och 1914 den tyska ostasiatiska ~sk ad c rns nära nog f u !l 
A .. di"'a utpl &nandc v id F alklandsöarna under försök att f rån Fjärr an Ostern 
5can o 
' rer vänd a t ill heml an det. Det vo re kanske rikt igare fas tslå, att plan en p:\ att 

askadern än en gå ng sku lle plöja hemmafar vattnen närmast närdes som en 

~en1lig dröm av dess ch ef, amiral von Spcc, och aldr ig officiellt kom att an ges 

sot11 dess sl utliga mål. I stället fördes med Berlin di sk ussion om huruvida eska

derns olika enheter sk ulle operera på fr ibyta revis likt Emden el ler uppträda 

samla.d och dä rmed utgö ra en ständ ig utmaning mot den engelska flot

ran och dess anspråk på att behärska de sju haven. Ami ral von Spce synes 

ha varit förespråkare för det senare ahernati vet och vann för det efter hand 

Berlins san kt ion. 
När man läse r före liggand e init ierade och vä l dokumenterade skildring av 

ryska och bri tti ska flottrörelse r runt Sydamerikas kust j sl utet av 1914, kän

ner man sig försatt lå ngt tillbaka i riden än de snart femtio år som förflu 

tit, seda n händelse rn a utspelades. Från va ron av effek t iva radioförbindel se r, 

radar och fl ygplan ger de kommenderande a miral erna inte blott en nära nog 

otrolig rörelsefr ihe t utan gör dem samtidigt till lek bollar för slumpen, när dc, 

berövade nu'ti dcns alla informationsbllor, leker blindbock med varand ra. Dc 

kan lugnt gå in i neutrala hamnar för att reparera och träffa sp ioner, dc 

tillåter sig ogen erat kola på neutralt vatten, ja, överhuvud t aget upprepas 

för tyska rn a nära nog he la raden av fö r sörjnings- och a ndra prob lem, som 

vi så väl känner till från skild ringarna a v den ryska eskaderns halva jorden

runtsegljng. Här möter oss oupphörliga maskinha ve rier, v i träffar på fartyg, 

som nä ra nog endast kan arbeta för halv maskin, dukti ga ingeniörcr utför 

underve rk, när det gäl ler att finna nöd lösningar. Det hela överskuggas av 

bränslep roblemct, som gång på gång t vin gar amiralen att reducera eskaderns 

fart och därigenom missa r chanser att hä vda sig, och som till sist framtvin gar 

avgörandet v id Falklandsöarna. Den tyska eskaderns situation var allt a nnat 

än av undsvärd. Så my cket mer måste man gripas av respekt fö r discip lin en 

och kampviljan ombord. När förf konstaterar, att Gncisenau vid Falklands

Öa rna kom att ! ida b r ist på - krigsf laggor, d å den ena maste n efter den 

andra skjutits bort, gör han det på ett sätt, som låter ana sann uppskattni ng 

av de't mod och den uthållighet, som kollekti v t presterades på de n då döds

dömda kryssaren. 

Låt oss ta skildringen 1 rätt kronologisk ordnin g. Det var alltså den 31 

oktober 1914, som man på den lätta brittiska kryssaren Glasgow under pa

trullering utanför Chiles kust uppfångade trå d lösa signa ler, som befanns kom

illa från tyska kryssaren Leipzig, som tillsammans m ed k ryssa rna G ncisenau 

och Scharnhorst ingick i ostasiariska eskadern. P å br inisk sida hade man 

föruto m Glasgow endast tvenne äldre kryssare - av vilken en redan var 

dömd ti ll utran ge rin g - och ett armerat hand elsfarty g. Någonstans söderut 
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befann sig det brittiska slagskeppet Canopus, vars 12-tumskanoner h .k k 
nar t ala tyskarn a t ill rätta men vars mask ineri befann sig i tröstlöst dls ~n
efter Lirden frå n Medelhavet. Att på brittisk sida räkna med Ca nul' lls tatld 

Var 
därför inte tänkbart . 

Seridskontakt nåddes mellan styrkorna på eftcrmiddao-ben. De a ni l · Ttstiska 
sty rkeförhållandena v;igde över till tysk förmån. Därtill kom att de t ,ka be-
sättningarna var utomord entli gt samtränade efter låno-b tJ'änst 1 fr :, 1n1ande 
farvatten, medan huvudparten av det engelska sjöfolket ännu för n c1 a må-
nader sedan varit civiliste r. Str iden blev häftig men kort . De tysk , .1 n ille
r istcrna fick högt betyg av sina engelska motståndare, eskaderns lednin:_ visade 

Ho pe sig v:il skickad att ta ut varje tänkbar taktisk fördel. Kryssaren Goc 
mötte sitt öde in om en t imme; en träff i en ammunitionsdurk skakade k rovet, 
men det hindrade inte betjäningen vid tvenne 6-tumskanoner att a vf ra två 
salvor, innan fartyge t försvann i djupet. Kryssaren Monmouth fick ti d i. svåra 
träffar. Flera gånger beredde ty skarna dess chef tillfälle att stryka fh ~ men 
han vägrade. Glasgow måste dra sig ur st riden och undan övermaktc läm
nande den dödsdömda Monmouth åt sitt öde. Med flaggan i topp si· ,, hon 
snart till botten. Slaget vid Coronel var över. För första gången allt sed. NeJ
sene: dagar hade den engelska flottan inte bara Ll'tmanats utan också Ut se 
sig besegrad. 

Lendon nåddes a v budskapet om lidna förluster samtidigt som am t, liteter 
genom lev.de en a llvarlig kris. Posten som förste sjölord innehades vid origers 
utbrott av prins Louis Mountbatten, som bekant fa.der ·til l vår drottnin ~ Hans 
tyska härstamning togs till intäkt fö r en viskningskampanj mot honon1, som 
ledde till att han den 29 oktober - alltså några dagar före träffningen vid Coro
nel - lämnade sin höga post. Han efterträddes av lord Fisher, som inneha·, sa m
ma post under å ren 1904-10. I amiralitetet tog han t illsammans med C l trehill 
itu med förbered elser att förstärka den brittiska flottan utanför Sy darncrika. 
Fredagen den 13 var slagkryssarna Inflexible och Invincible, den s etL~ c fö
ran de amiral St urd ees befälstecken, redo att lämna England med F~ li.b nds

carna som des tina>tion. 
Medan Storbritannien sålunda samlar sina sjöstridskrafter i denna 'el av 

världen mot imp eri ets stödjepunkt här ute, har amiral von Spee koln in - och 
mask inbekymmer. Han erhöll emellertid tidigt underrättelse om att dc n t slag
kryssarna löpt ut på uppdrag i "hans" farvanen . På en kl ubb i Rio dc ',111 ciro 
had e en telegraftjänsteman undsluppi t sig denna nyhet, som han hört i t, ·ns ren. 
Den hade snappats upp av tyska agenter f .v.b. till von Spee. Den n• had~ 
ä.ven nåtts av ett anna t rykte : Falklandsöarna hade överg0t ts av dc b u iska 
sjostrid skrafterna. von Spee räknad e med att bär i så fall borde fin n. ' ko l
lager att överta , Berlin hade tidigare uppm anat honom ordna kolningen i Ar
gent ina, ett land utan egna koltillgångar! Där var alhså ingenting att :l ;imta· 
Tärningen var kastad. 

Gneisenau och Nurnberg sändes den 7 .december att rekognoscera, mede n den 
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k eskadern i övrigt höll sig i bakgrunden . V id denna tid låg d e brittiska 
r'/sak~ryssarna till samm ans med ett fle rtal andra flottenheter inne i Por>t Stanley 
sl~o · · f k · k d l .. · l .. , Falklandsöarna. Sttuatt oncn var a us t . en, att enge smannen var 1 wgsta 
~:ad sårbara, orörliga som de var på grund av pågående kolning. Mån ga av 
" rt aen saknade fritt skottfält, skymda som de var av andra flovrenb eter. 
f~ Yb ll 'd f b ' d' k · d" h f' iral von Spec had e cme e rtt ör JU 1t a uon, a rcst amnen mot ormo-
Am eJ· övero-ivits Följaktlie-en missade tyskarna här stora chanser att få ett 
dan b • b • 

. t övertag öve r sina motståndare. Ungefär samtidtgt hade t re an dra fartyg 
o-tV C 
~ t ska eskadern nalkats en hamn p å öns sy dsida. Deras närvaro rapporterades 
1 ydelbart telefonledes av en vid hamnen bosatt engelska ti ll flotltledningen, 
om e 
som därm ed fick läget klart fö r sig och bes löt att ta upp jakten efter de tyska 

otståndarna, som snart lade kursen sydvart. 
01 

Förf lämnar en utförlig och initierad redogörelse för st ridens o! ika faser. 
övervikten var nu på brittisk sida men tyskt sjömansskap och disciplin skapade 
respekt. Av den tyska eskadern lyckades endast Dresden undkomma, medan 
de övriga gick till botten . Bland de få räddade befann sig också Gneisenaus 
chef kommendörkapten Pocbh ammer. Till honom sände amiral Sturdee eft er 
stridens slut ett telegram, i vilket ban uttrycker sin glädj e över dennes rädd
ning och sin beundran för det sätt, varpå ban s fartyg genomförde st riden. 
Han beklagade, att Storbritannien och Tyskland befann sig i krig med varand
ra, samt konstaterade, "att sjöns män som ofta räknade vänskap med varandra 
även om de tjänstgjorde i olika marin er, varit tvungna att fullgöra den plikt, 
som resp. fädernesland ålagt dem, en plikt som Er amiral, officerare och 

manskap fullföljde in i det sista". 
Englands ära som havens härskarinna hade återupprättats. En värdig mot-

ståndare hade besegrats i ärlig strid. 
Eric Hägge. 

CHRUSTJOVS RYSSLAND OCH USA. 

Averell Harriman, Frieden mit Russland? (originaltitel 

"Peace with Russia?"). 

Ullstein Taschenbucher-Verlag 1959. 

Författaren William A vercll Harriman, en förmögen företagare, var 1943-46 
DSA:s ambassadör i Moskva, deltog under andra världskriget i konferense rna 
i Casablan ca, Teheran och Potsdam, var 1946-48 handelsminister och 1954-59 
demokratisk guvernör i N e w Y ork. Tack vare vistelsen i Sovj etunionen und er 
en tid då förhålland ena mellan USA och Sovjetunionen var hjärtliga kunde 
Harriman und er sin våren 1'959 i Sovjetunionen företagna resa se mer än en 
Vanlig turist. Han sammanträffade även med statens ledande män med Chru
stjov i spetsen samt med andra ledande funktionärer. Man försökte på a llt 

ss 
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sätt tillmötesgå honom och dirmed understryka bolsjevik ern as vackra 
a v förfaturens pa rtikamrat och chef , president Rooseve lt. P å grund 
fö rh ållanden är ovan stående bok v ärd all uppmä rksamhet. Och den 
mer som författa ren på ett objek t ivt sätt försöker vä rd era bol sj , 
andel i det nu varande politiska li vet , deras starka och svaga sidor oc 
verkliga n1 ålsättninga r. 

•n in ne;
1 

dessa 
desto 

h rn 15 

de ras 

V ilka är Sovjetunionens utrihspolitisk a mål? D enna fråga ;ntrcsser. H ar-
rima n mest, och han belyser detta med k la ra och em el lanåt någo t >ni, ka 
uttry ck. Författaren hade många samtal med Chrustjcv och :tndra m :11 bland 
det bol sjevikiska pa rt ie ts och Sovjetunionens ledande fun ktionärer. R .. dtater 
av dessa samtal var - som Ha rrim an öppen hjärtligt bek ä nner - att a 1.1 Öns
kedrömmar om att bolsjevikerna skulle ha släppt tanken på bol sjev ikisk , ·ovr ino 

b av världen endast är en illusion som försvan n så snart han diskuter:td pro-
blomen med de makthavande i Sovjetunionen. Såsom tidi gare för söker H,J,kq 
ännu idag "ersätta de fria regeringarna i hela världen med proletar itci d ik
tatur". Meroderna fö r att nå detta slutmål ha r i förh ålland e till dc sta-
linistiska epoken ändrats, men slutmå let själ v t är detsamma. Författare: , .. 

. as-

210 
ter samtidi gt uppmärksamheten p å det förhållandet, att av Sovjetunioneli 
miljoner invå nare endast 8 miljon er tillhör kommunistiska par•ict. H an .o.m . 
tvivlar på att alla dessa partimedlemmar skulle va ra lika fana ti sk.: och 
" rättrogna" som deras överh et i Kreml. D e till partiet icke anslutna rys· rnas 
- sä rskilt de y ngre åldersgruppernas - högsta önskan är att förb ,ittra lev
nadsvillkore-n . De är mindre intresserade av dc kommunistiska plan ern a re~
liserand e utomlands. Ett litet kyl skåp, en a nspråkslös lägenhet och en billig 
bil är v iktiga re för dem än att "kommunismens väls ignelse" överföre rill 
Afrika eller Indonesien . Men en sak önskar dc: bibeh å ll ande av Sov jc''' 111 io
nens starka militärmakt, ty enligt bol sjevikernas outtrördiga propagan da för
söker USA :s "krigshetsare" förstöra Sovjetunionens stora fram gångar ndcr 
efterkrigstiden. Kanske, tror Harriman, kom mer den enk le medborgarens öns 
kemål att en gå ng utöva inflytande på de härskand e. Men f n kan ma1 Inte 
påstå detta. Krem l driver världsrevolutionens politik vida re såsom det s• cddc 
under Sralincpoken. 

Beträffande sovjetp ropagandan understryker författaren, att bol sjcvikcrn•1 frå n 
början betonat, att Sovjetunionen är kommuni smens fäste, vars existens hotas 
av den kapitalistiska vä rlden . Endast a ngriparna är olika. För åtski ili··.t år 
sedan var det Japan, som man varnade folket för dag och natt, så kom · uren 
till Hitler och nu heter "agrcssorn" USA. Målet för agitationen är att s·,,o rra 
befolkningen till större kraftansträngni ngar, motivera off ren som folk et 1åsre 
bidraga med för utvecklingen av den tunga industrien samt d en m ili tä ra upp
ru stningen och rättfärdiga den blinda lydnad för Kremls bud, som avkr:i vcs 
arbetare, kolchosbönder och tjänstemän. I detta sammanhang kommer iv~n 
nedrustningsförhandlingarna med det västliga maktblocket in i bilden. U r· pnås 
här en överenskommelse, så betyder ju detta, att den ame rikanska "agressit ·1cn" 
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passerat stad ium. Därigenom minskas också det redan hå rda a rbet stem-iir ett . .. d k r·· "k o b l o t 1ad av ' an
1 tidiot so n1 konsun1t1onsvarornas n1ang an o ro ·as pa e< s 1 ' pot, s . " . 

d run aa mdustn en. 
e~ sin: samtal med Harriman underströ l' Chrustjov upp r~pade gånger. S~.v-

. en s vilja att leva i fr ed med den ovnga varld en. H a r vidlag undeiStiDk 
J
·entn i0 11 . . .. o .. b'b l o Il d d -t Sovje tuniOnen u1te anskar nagot annat an 1 e1a an et av et nu han, a t . l · f.. ..ll · · st t s q u o är varande läget. Det framgi ck, att C nustJOVs o resta n1ngar om . a u . · 
: eaendomliat och inte är detsamma som btbehå llande av d e eXIsterande naaot v o . l .. . ~ Ett dominerande dra" i vå r tid ä r enhgt K rcm harskaenas utsago aranscrna . .: o . 0 

1
uni sm en s oa vbrutn a marsch mot vä rldsh er ra vä ld et. A lit som h 1 n drar d en-komn . o d rsch är cnli"t hans men in a en ändnng av sta tus quo och oal e es en ag-na ma - ., v G o 

ressiv han dl in g! . . Harrim an berör i sin spännande bok en hel r:-rd andra problc~n 1 Sovjet-
. e·1 såsom J·udcförfö lj. elserna under Stalin och d eras tJllbakatrangande un -unwn 1 ~ ' 

• • • • d der Chrusrjov, den överdrivna tron på Sov jets mäknga 1ndusrn-. och JOr -
bruksproduktion , som skulle göra det möjligt för Sovj ewn10nen att Inom någ ra 
år hinna i kapp USA o.s.v. . . 

Författa ren kommer fram till att kriget kan und vikas . Sovjetumonen fruktar 
kså kri a . Däremot måste v'isrblocket allvarligt tävla med SovjetuniOnen och 

~~rsöka a~t i ännu snabbare tempo mveckla västerlandets industri, fä sta stör
re uppm ärksamhet på bildning och vetenskap, ovillkorligen fortsätta med den 
militära upprustningen och i detta sammanhang även påverka USA :s bund s
förvanter att med all k raft undersrödja de af rikanska och as1anska sta terna . 

Ryska folket önskar verkl igen fred. Denna önskan måste understödjas. Det
ta är genomförbart, ty bolsj evi kerna är i det långa loppet inre mäktiga att 
h1lla människornas tankar och strävanden under kontroll. Denna kontroll 
slappnar för varje å r. Västerlandet mås te här~idlag befria sig från frukten 
för den stora "sfinxen" och skä rpa sina ekonOimska, mthtara, saCtala och k ul
turella ansträngningar. Räddnin gen ur det nuvacandet förvirrade läget nås inte 
genom propagandatal eller tyst kapitulation, uran endast genom kloka och 
energiska handlin ga r. 

Oskar Angelus. 
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Notiser från nar och fjärran 

sam ma nstä lld a vid Marin ens Pressdetalj. 

Sto rbritan n i en. 
slagskepp. 

"The W hite Ens ign" nedhalades från "Vanguard" sista gånge n den JU ni. 

Marin e N ews . Jul i , !60. 

Hangarfartyg. 

"All::ion" skall b yggas om till "commando ca rrier". 

Marine News. J ul i l·':,o. 

Robot jagare. 

" Devonshire" sjösa ttes den 10 juni 1960. Hon kölsträckres den 9 mar; 1959 
och komm er att överragas av flottan i början av 1962. H enn es t re syst, rfar
tyg "Hampshire", "Kent" och "London" ska ll samtliga vara i tjän st våren 1963. 

"Devonshi re" kommer att få ett deplace ment på me r än 5000 ton. B väp
ningen kommer att bes t å av et t Seaslug-syst em uppställt på halvdäck, fyra 
radarsty r.da 10,5 cm kanoner i dubbeltorn på backen och två Seacat-lavcttagc 
uppställda på va r sin sida om aktra skorstenen. 

För ubåts jakt kommer fartyge t att utrustas med hypermodern h ydrofonma
t eriel och dessutom en helikopter av typ W estland Wessex. Såväl ång- som 
gasvurbiner kommer att installeras, de sistnämnda för att m ed ge speci ell hög 
fart (den normala kommer att bli 32,5 k nop) samt för att snabbt kunna w gå 
frå n hamn. Besä ttningen kommer att uppgå till c:a 440 man. 

Marine News. Ju li 19:,0. 

Jagare. 

"Alamein,, "Annada", "Barfleur", "Lagos", "St Kitts" och "Vigo", sar tl iga 
i reservflottan är till salu. Anledningen är art modernise rin g ej kan si av 
ekonomiska skäl. 

Marine News. Jul i 1% 0. 

"Houge" kommer att sk rotas. 

Marine News. Jul i 19<>0. 
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d · Devonport den 17 maJ·, kommer att användas för ,·Decoy", som rusta es r 
• p1 ed luftvä rnsroboren Seacar. 

prov · Marine News. Juli 1960 . 

"Duch ess", som skall rustas i Porrsmourh. den 8 . no vember, kommer i ja
; 1961 att bli förbandschefsfartyg i 5. pga rdr v rsronen. 

11uar.. 
Marine News. Juli 1960. 

fregatter . 

l . 'd " J " ef ter de sk ador, som huv ud-Det rycks ta ansen rg t1 att reparera aguar 
, kiner ict erhöll p g av sand i smö rjolja n vid provturerna i februari i å r. rncts 

Marine N ews. Juli 1960. 

"Leopard" återkom t ill Porrsmourh den 27 maj efter ett å rs tjänst i Syd-

atlanten . 
Marin e News. Juli 1960. 

k ·11 p l d 16 · efte r· tJ'a"nst i FJ'ärran O stcrn . "Mounr~ Bay" om t1 ortsmour 1 en maJ 
och kom mer nu att öve rföras till rese rvf lottan . 

M arine News . Juli 1960. 

Ubdta r. 

" Dread nou~h t" kommer a tt sjösättas den 21 okrober i Barrow. 

Marine News . Juli 1960. 

Kustminsve par e. 

" Darl aston" övcrbmnades officiellt i Sinpporc till Malayas flotta den 24 maJ . 

Marine News. Juli 1960. 

Fr 0 m den 29 aug usr; 1960 komm er bcfarrnin~cn som Chef för Reservflottan 
att ind ra~as och överragas av cheferna i dc hamnar, där fartygen li gger 

upplagda . 
M a rine News . J u Ii 1960. 

Fö .-enta Staterna. 

Ha ngarfartyg. 

"Enrerprisc", som kölsträckres i februari 1958, kommer att SJOsarras under 
augusti m~nad. Hon kommer att f å ett deplacement fullt rustat av 85.000 ron 
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och en län gd över allt av c:a 370 meter. H on kommer a tt få en fa n 1 v 
30 (ev 35) knop och kommer att f ramdrivas av 8 vattenky lda reakro rc , 

50111 kommer att kunna ut veckla e n totaleffekt av 360.000 hästkra fter. Ko· 1 ,1dcn 
kommer att upp g& till 155 miljo:1 cr pund. 

Marine N ews. Ju ii 

Fregatter. 

och l 'l :i r "Cootz" ru stades den 15 juli . Deplacementet är på 4700 ron 
försedd bl a med Terrier-roboten i dubbellavettage ak ter, rvå 10,5 
7, 5 cm kanoner. 

cm o c irra 

Marin e News. J uli l o 
'~. 

Jagare. 

" Robinson", ett systerfartyg till "Buchar:an", sjösartes den 24 april. 

Marine News. Ju li l ' J. 

Ubåtar. 

Den 24 mars tecknades ett 2 milj-dollarkomrakt för projekterandet a . en 
n y robotbärande ubårs typ. 

Under 1961 skall yredi ga re fem aromdrivna robotubåtar byggas. 

Marine News. J uli 196). 

Frankrike. 
Ubåta r. 

"Dori s" sjösattes i Cherbourg den 14 maj. 

Marine News. Ju li 19'' 

"Morse" n1 o ttogs a v n1arin en den 2 nla J. 

Marine News. Juli 196 

Västtysk land. 
Jagare. 

Den f d amerikanska "Charles Ausburn" mortogs den 12 april som lån .tn
der 5 å r med bcreckn ingen "Z 6". 

Marine N cws. J u l i 1 96 ~ 
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jl!otortorpedbåtar. 
rl c',en 5 a p1·1·1. "Reiher" och "Hue: in" har SJ.ÖSatts den 7 maJ "Bare r" rusta ....... es ....... 

resP den 26 mars. 
Marin e News. Juli 1960. 

Au stra li en . 

Hangarfartyg. 

b., ho Il · f l t ao år och efter denna ~'S idney" kon1n1Ci att 10c a as 1 reserv ottan c :a v 
rid komm er beslur cm hennes framrid att fattas. 

M2.rin e News. Juli 1960. 

J apan. 

Fregatter. 

"Akcbouo" och Tuozuma" skadades vid en kollision i T sugar usund er den 
4 juni . 

Marine New s. Juli 1960. 

Norge. 
H aakonsvern, i närheten av Bergen, kommer arr ersätta H orren som huvud

bas för norska flotta:o och komm er att tjäns tgöra som operationsbas fö r de 
allierade sjöstyrk orna i krig. Ubåts- och torpedbårs-baser samt admini strat ions
byggnader ä r fär digbyggda . H ela basen skall vara k lar 1962. En del av bygg
nad skostnad erna bestridas a v NATO. 

Milirary Review. A ugusti 1960. 



~lysrör-sladdlampa 

det mesta ! 
Gr:1.hams lysrör-s laddlampa är: stöts;iker- o] je
beständig - lätthanterlig -- sköljtät - ström
mål .. . och har: reflektor - vridbar upphäng
ningskrok av gummi -· föt·stärkt isolation- 7 m 
oljcbes.t~indig anslutningslcdnii!g tned gun11ni
stickpropp - låg vikt , 0,8 kg uta n ledning. 

Finns för 110, 127, 220 samt 2'1 och 65 V växe l .. 
ström. S- märkt i klass B l 7. 

Grahams lysrör-sladdLampa gu n>inskade kost
nader för lampbyten och arbctsavbrott. 

Pris 79:- exkl. varuskatt, fritt Stockholm ink!. 
cmbllagc . För 24 och 65 V levcrer::<s l2.mpan 
exkl. stickpropp och till ett merpris av kr. 5: -. 

GRAHAM BROTHERS AB STOCKHOlM 16 
TELEFON 010 - 28 26 60 




