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Kompen om Someri 

Av PATRICK PERSSON 

En episod ur sjökriget på Finska viken /ör 20 år sedan. 

Ute i Finska v ikens östra del vid pass 20 km utanför det egent
liga skärgårdsbrämet och ca. 40 km från Hogland åt nordost lig
ger den ensamma klippön Someri (Sommarö). Närmaste granne på 
finländskt territorium är den ca. 17 km åt nordväst belägna lilla 
ön Koivuluoto, som ligger strax öster om utskärssocknen Haapasaa
ris (Aspö) många öar. Avståndet till den ansenliga ön Lavansaari 
(Löv ö) är ca. 22 km och till dess granne Seiskari (Sei tsk är) ca. 31 
km. Omkring 16 km åt NO höjer det karga, ogästvänliga tvilling
skäret Narvi (Nervö) sin granitrygg ur havet. 

Someri kan förliknas vid ett oregelbundet k löverblad, där tvenne 
goda naturliga hamnar bildats mellan flikarna. Vattnen runtom 
är tämligen djupa ( 40-60 m) och rena, vilket möjliggör strandhugg 
var som helst på öns alla sidor, även med större båtar. Ons längd 
utgör något under 1 km, största bredden ca. 450 m. Högsta punk
ten i mitten av ön ligger 15 m över havet, den västligaste udden 
likaså, den branta östra delen 10 m. Från en viss sektor sedd på
qJinner Someris silhuett om en tvåpucklig kamel. Granitgrunden 
består ömsom av släta hällar, ömsom av skrevor, gropar och smär
re lösa stenblock. Låga sandbankar förbinder de östra och västra 
uddarna med den mellersta delen. Förutom gräs, mossa, ris, enstaka 
buskar och alar saknar det karga skäret all vegetation. På öns 
högsta centrala punkt stod tidigare en av tegel uppförd fyrbåk , 
men den förstördes under kriget. Ett antal stenbyggnader för ma
skineri och bränsle, liksom ett boningshus av trä fanns också där. 
Denna ensliga, tröstlösa klippa och farvattnen runtom utgjorde för 
tvenne årtionden sedan - på den 151 :a årsdagen av sjöslaget och 
segern vid Svensksund - skådeplatsen för häftiga strider. 

Militär betydelse tillmättes Someri för första gången, när seklet 
var ungt. On utgjorde en av länkarna i den kedja av KA-batterier, 
s~m från skärgården utanför Korka/Fredrikshamn i norr över Kil
Pisaari, Someri och Lavansaari till Kurgolovo udde i söder, sträckte 
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sig tvarsover Finska viken. Dessa befästningar bildade den andra 
linjen i det gigantiska projekt för Finska vikens avstängand, som 
efter det svåra bakslag tsarens sjömakt lidit i Fjärran Ostern 904-
05 så småningom höll på att förverkligas. Huvudförsvarslin; en låg 
i Porkkala-passagen mellan flottbaserna Reval och Helsingfors. Det
ta väldiga befästningssystem blev aldrig fullbordat. Första årlds
kriget utbröt, sedan kom revolutionen och det hela föll söm:er in
ifrån. Batterierna på grannholmarna Lavansaari och Kil p isa ~ ri ha
de fått sina kanoner, med de för Someri avsedda två 15,2 cm _= anet
pjäserna hann aldrig installeras, blott ställningarna insprängas och 
fundamenten gjutas i klippgrunden. Under Finlands frihe tsk ig be
sattes dessa utöar senvintern 1918 av vita styrkor, Someri ten 11 
mars. Freden i Dorpat 1920 mellan den unga republiken och Rå.ds
unionen tillförsäkrade Finland öarna i Finska viken, men hattener
na måste avlägsnas och öarna fick inte befästas igen. 

Vid det finsk-ryska Vinterkrigets utbrott hösten 1939 var det en 
enkel sak för ryssarna att ockupera dessa neutraliserade och oförsva-
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rade öpositioner. Redan under de första decemberdagarna var samt
liga utöar i deras våld. Dessa begynte man bygga ut till stödjepunk
ter för fortsatta operationer mot den finska kusten. Till Someti 
förlades stabsfartyget Kazachstan och en mindre ångare som loge
ment. Några större förband hölls icke på ön, därtill var förlägg
ningsmöjligheterna alltför begränsade. I januari 1940 gjorde finnar
na ett försök att med den bestyckade isbrytaren T arma överföra 
80 man genom isarna till Someri för att förstöra eller skjuta de 
ryska ångarna i sank, men kanonerna hade frusit fast i kölden och 
företaget måste avbrytas. Skäret tjänade som etappstation och rast
ställe för de ryska styrkor, vilka i början av mars över isarna 
angrep det finska kustförsvaret för att få fotfäste på fastlandet. 
~nfallen avvärjdes redan i skärgården, men finnarna förfogade icke 
over tillräckliga resurser för att fördriva motståndaren från de ocku
f.~rade öarna. Blott skidpatruller sändes nattetid ut på isvidderna 
or att angripa ryssarnas förbindelser. Genom freden i Moskva 1940 
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fick Sov jetunionen samtliga utöar i sin ägo, liksom kuststräcb n f· ' 
Kronstadt ända till Virolahti (Vederlaks). tan 

Under mellankrigstiden intill sommaren 1941 nyttjade 1 rss . 
Some~i som tillfäll_ig -~tödjepunkt föt: lätta sjös.~ridskraft~r. J ä 1~~~~~ 
relsevts starka manaforband var statiOnerade dar, men nagr t u 

batterier fanns inte på platsen. Efter det nya krigsurbro et nga 
'd 'd h . h Vtd mt sommartt en oc 111 mot östen an tastades ön av fin s~ t fl 

som sköt två byggnader i brand och förstörde en i hamnen l ·'gatydg, 
llb o S b . o lk . .. ..., 1 e 

patru at. ex tums- attenet pa U o-Tamnuo provade < t . 
o • k .. k ' dd S · ·1 Pat ganger sma anoners rac v1 mot omen. I avsH:t att r lrstö · 

ställningar och logement belade finska kanonbåtar i höstt rö rkr~a 
skäret med sin eld. Den första beskjutningen utfördes natte 1 0/l; 
~ept. av U usimaa och H ämeenmaa p å kort avstånd. Träffar i·dn togs 
1 _land och en byggnad antändes. Svarselden från land mt 1 lätta 
pjäser var resultatlös. Nästa bombardemang natten 13/ 14 Sl' ·t. var 
likaså framgångsrikt för kanonbåtarna. 

I december började ryssarna utrymma sina stödjepunkter ~ i n ska 
viken. Den 12. konstaterade en finsk patrull att Hogland v~ tomt 
varpå förstärkningar skyndsamt sändes dit över isen. En 26-, 1 a n na~ 
patrull tog den 31. Someri i besittning och avvärjde ett n kt re
kognosceringsförsök. På det nya årets andra dag stormade 1 ssarna 
ånyo i land på Hogland och de fåtaliga försvararna tvangs eti re ra 
till fastlandet. Dagen därpå utrymdes Someri frivilligt, men d 1 ingen 
annan aspirant på skäret anmälde sig, skyndade ett kust jät: rkom
pani, förstärkt med två fältkanoner (149 man), dit den 19 J n. och 
stannade kvar där. Från Someri utvecklade finnarna en li ig pa
trullverksamhet mot Lavansaari, Peninsaari, Narvi, Seiskar Ho;
land och motståndarens förbindelselinjer. Smärre skärmytslit' ar ut
kämpades härvid på de ödsliga isvidderna. Den 28 mars b( mäkti
gade sig finska trupper slutligen Hogland. Stor-Tyrers togs et vecka 
senare av finnar och tyskar. Garnisonen på Someri förstäd es vid 
samma tid, men det befarade ryska anfallet uteblev. Menföt :stiden 
förhindrade sedan alla operationer och vid första öppna ' 1tten 1 

maj reducerades styrkan till 114 man. Våren förflöt lugnt r ed en~ 
staka låganfall av flyg. I maj började kustartilleriet p å La\ ansaan 
sporadiskt, och som det tycktes planlöst, lägga störningseld ö er So
meri. Det till mars planerade tyska besittningstagandet av La ans~;:~

ri, Peninsaari och Seiskari hade gått om intet, då härför l mplt.ga 
styrkor ej fanns tillgängliga. Lavansaari var en v älbefäst stödJe-
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k t. Där fanns kustartilleri, luftvärnsbatterier, lätta sjöstrids
pllfrer, depåer, ett flygfält m . m. Dessa öar stannade kriget igenom 
)<ra sk hand, liksom Someri och Hogland i finsk, medan Narvi var 
~ rY mansland. Oarna var av största betydelse för bägge parterna 
l"en k' b . l h . 
~ 0111 frams JUtna o servauonspun ner oc etappstauoner. 

sastyskarnas försök att erövra den inneslutna miljonstaden och flott

b sen Leningrad misslyckades som bekant och när isarna våren 1942 
u~ck upp, var Baltiska flottan fortfarande en faktor att räkna med . 
~e större fartygen var visserligen helt ur spel eller i dåligt skick, 
rnen ett tiotal jagare, några kanonbåtar, flera minsvepare, mtb, mkb 
och framförallt ett 40-tal ubåtar var aktionsklara. Ryssarna vän
tades i första hand koncentrera sig på en ubåtsoffensiv mot sjö
fö rbindelserna på Ostersjön. De finsk/tyska försvarsplanerna mot 
eventuella utbrytningsförsök avsåg utläggandet av vidlyftiga min
spärrar på linjen Haapasaari-Hogland-Stor Tyters-Kurgolovo, 
samt en andra spärrlinje i Porkkala-passagen. Planerna sattes i ver
ket redan under vintern genom ockupationen av stöttepelarna So
meri, Hogland och T yters. Minfällningen kom på grund av den sena 
issmältningen igång först i mitten av maj. Bogland-barriärens södra 
del "Seeigel" utlades av tyskarna, dess nordända "Rukajärvi" mel
lan Hogland och Haapasaari av finska minfartyg. Denna huvud
spärr som slutligen omfattade ca. 20.000 minor och svephinder över
vakades av lätta sjöstridskrafter samt KA-batterier på Hogland 
och Sror Tyters. I denna länk hade Someri en viktig mission att 
fylla som utkikspost. Från ön kunde trafiken på Lavansaari, som 
nyttjades såsom språngbräde för den ryska ubåtsoffensiven, även
som "Rukajärvi" övervakas. 

Huvuddelen av finska flottan som omgrupperats vintern 1942 var 
koncentrerad till Finska viken. Staben hade flyttat från Åbo till 
~otka, varifrån flottchefen ledde operationerna till sjöss. Ostra 
hrrlands Kustbrigad, under vilken KA-batterierna i området sor
terade, var i operativt hänseende underställd honom. Flottan om
fattade tre avdelningar: Lätta Flottavdelningen, Minröjaravdelning
~~' Avdelning Väinämöinen samt tre avdelta flottiljer. Till den 
orstnämnda hörde Kanonbåtsflottiljen (U usimaa, H ämeenmaa, T u-
b~nmaa, Karjala), Minflottan (R uo tsinsalmi, Riilahti), 2. Patrull-
~tsflotriljen (7 st. mkb a v VMV -typ) samt 2. Svepflottilj en ( 6 st. 

~Insvepare av typ Kuha). Lätta Flottavdelningen var koncentrerad 
tl l skärgårdsområdet mellan Korka och Björkö. Till dess uppgifte r 
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hörde utläggandet av minfältet "Rukajärvi", övervakningen av d 
samma, ubåtsjakt samt stöd av utöarnas försvar. Denna avdeJ/

1
' 

kom i full styrka att insättas i striden om Someri. lng 
D~ tyska sj~stridsk~a.~tern.as s~~~~nsättning i doetta o~råd~ hade 

ocksa genomgatt en forandnng Jamfort med föregaende ar. I ställ 
f~r offensi':,a ~nhet~r an_lände för ~im~tläggni?g, svepning, bevak~ 
nmg och ubatsjakt lampltga fartyg till Fmska v1ken: fyra minfan y 
två flottiljer minsökare, transportfärjor, kanonbåtar, trålare. Fäf: 
landet och bevakandet av "Seeigel" -spärren och dess motsvarig h 
"Nashorn" i Porkkala-passagen samt ubåtsjakt hörde till de tyskt 
förbandens huvudsakliga uppgifter. a 
. Under våren och fö:sommaren visade ryssarna Someri blott ringa 
mtresse. Enstaka spamngsplan överflög skäret, men attacken.a ute
blev. I stället uppenbarade sig patrullbåtar i vattnen mellan \omeri 
och Lavansaari. Ofta låg dessa bevakare dagar i sträck dämädes 
varpå de avlöstes av andra lika nitiska vaktposter. Flygverks1mhe: 
ten blev livligare mot sommaren, liksom sjötrafiken till oct från 
Lavansaari. Ett tungt batteri på Someri hade här haft god~ mål, 
men något dylikt hade ej planerats. Beredskapen mot eventuella 
fientliga anfall upprätthölls kontinuerligt och bevakningsstationen 
avgav dagligen sina rapporter om motståndarens rörelser. E'l viss 
förslappning i den enformiga vakttjänsten förnams dock efterhand. 
En av de första julidagarna steg sålunda Lätta Flottavdelmngens 
chef iland från en VMV-båt, utan att någon lade märke ti ll detta. 

Terrängen och höjdförhållandena på Someri gynnade för.varet. 
De fyra bergknallarna indelade ön i lika många stödjepunktc : ltä· 
pää, Majakka, Pohjoispää och Länsijyrkkä. De tunga vapnen Kunde 
placeras tämligen ändamålsenligt och så, att varje stödjepunKts hu· 
vudbeväpning var i stånd att med sin eld stöda tvenne andra' verk· 
samhet. Nackdelar var den hårda berggrunden, som inte tillåt grä· 
vandet av några stä llningar eller skyddsrum och de rena, djupa 
vattnen runtom, vilka möjliggjorde landsättning var som helst. 
Grundtanken i försvaret utgjorde den direkta elden från dc lätta 
artilleripjäserna. De kompletterades med kulsprutor och hanoeldva· 
pen. Två 7,5 cm fältkanoner, uppställda i huvudpositionen Majakka 
(Fyren), representerade försvarets ryggrad. Därjämte fanns t re 4~ 
mm pansarvärnskanoner, sju 20 mm pjäser för sjö- och luftrnål, rva 
tunga och fem lätta kulsprutor. På Länsijyrkkä stod två -:,1 cm 
granatkastare. Taggtråds- och andra hinder fanns bara ringa 
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·äckning, några skyddsrum för personalen och ammunitionen 
o,tst;huvud inte. Personalen tillhörde Kustbrigadens l O. Kustjägar
ove pani och var skolad för tjänstgöring på minst tvenne olika 
kon1 o • 11 f · d · d . ppvapen. Nagon spee1e reserv anns mte, en utg)or es av un-
r~hållsfolk och vad som händelsevis kunde lösgöras från pjäsbe-
.e~ningarna. Det enda omedelbara stödet från grannarna var att vän

qa blott från Ulko-Tammio batteri, där en av 15,2 cm kanonerna 
t~·ppeligen nådde Someri-vattnen med sin eld. Kustartillerisektio
nans ledning befann sig på Mustamaa fort 26 km härifrån och en 
f1:arnskjuten kommandoplats på Ulko-Tam.mio. Kust.brigaden ha?e 
heller ingen särskild reserv, utan erforderltgt folk ~1ck tagas fran 
stabskompaniet i Fredrikshamn och andra enheter v1d ~ehov. Flot
tans lätta stridskrafter spelade sålunda en viktig roll vid försvaret 
av Someri. Trådförbindelsen med yttervärlden löpte via sjökabel 
till Ulko-Tammio. Den säkrades av radio. Ammunition fanns lag
rad i tillräcklig mängd i terrängen runtom ön, livsmedel för en 
månads behov. Den 7 juli 1942 var personalstyrkan där 9 officera
re, 21 underofficerare och 62 man, jämte 2 marketenterskor. Chef 
var kapten V. Rauhaniemi. 

Efterhand som ubåtsoffensiven fortgick började man på ryskt håll 
ägna Sarneri allt större uppmärksamhet. Denna framskjutna obser
vationspunkt, som samvetsgrant inrapporterade det mesta inom syn
och hörhåll, var ett irritationsmoment, vilket snarast borde elimi
neras. On kunde därtill nyttjas som startplats för mtb och andra 
slagkraftiga enheter, vilka snabbt och överraskande kunde slå till 
mot de viktiga konvojerna mellan Kronstadt och Lavansaari. Ett 
besittningstagande skulle stärka den egna nordflanken och få till 
stånd en känsla av osäkerhet inom det finska kustförsvaret i an
gränsande områden. Enligt vad flygspaningen kostaterat fanns på 
Someri blott två kanoner av betydelse, då båda invid fyren. Mitt
emot bryggan och på den västra udden stod en lätt pjäs. Perso
nalen tycktes vara fåtalig. Ett plötsligt angrepp hade alla förut
sättningar att slå ut försvaret på kort tid. Hjälp skulle icke nå 
fram i tid och kunde hindras landstiga. 

För anfallet sammandrogs 330 man ur 1. Avdelta Marininf. Bri
gaden och för transporten av dessa från Lavansaari ett 20-tal mo
tortorpedbåtar och motorkanonbåtar. Den första vågen omfattade 
256 man, fördelade på 8 mtb och 7 mkb. Huvudstöten skulle sättas in 
rnot den östra stranden, en grupp skulle ta de två kanonerna och 
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Ryska mtb p!i marsch . 

en grupp skulle landstiga vid bryggan. Flygbombardemang O< h låg
anfall skulle föregå attacken kort efter midnatt den 7/8 juli i w sikt 
att mjuka upp försvaret. Artilleriunderstöd kunde vid behc·r för
väntas från Lavansaari 13,0 cm-batteri och kanonbåtar. T t uppcn 
var vältrimmad och väl beväpnad, i det närapå hälften ägde kul
sprutepistoler. En granatkastare, kulsprutor, ett stort antal h~ 1dgra
nater och patroner, radiosändare m m medfördes. 

Natten 7/8 juli var en för Finska viken typisk högsomm1rnatt, 
med svag nordvästlig vind, god sikt, ljus nordlig horisont oc:1 D?ör
kare fond åt söder. Strax efter midnatt störtade sig de sov J etiska 
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fl garna över Someri, belade skäret med ett hundratal spräng- och b: ndbomber, kulspruteeld och väckte upp försvararna. skadorna 
1 ~ obetydliga, blott smärre eldsvådor flammade upp och de släck

va snabbt. Telefonförbindelsen till stödjepunkten ltäpää avbröts. tes .. 
Luftvärnet .. beskot __ planeno utan r~sultat. Medano bombardem_anget 
fortgick stotre en forsta vag om SJU mtb fram fran Lavansaan mot 
den östra stranden, spred sig och lät automatvapnen spela. De följ
des av flera mtb och mkb, som öppnade snabbeld med sina 45 mm 
pjäser och kulsprutor. Försvaret bemannade snabbt ställningarna och 
alarm gick till Ulko-Tammio batteri, Sektionens stab på Mustamaa, 
vidare till brigadstaben i Fredrikshamn och flottstaben i Kotka. 
Oberör9a av elden från land avancerade de ryska båtarna ända till 
500 m från standen, skadade försvarets pjäser och sårade några av 
Itäpääs bemanning. I skydd av den branta klippstranden lyckades 
tvenne båtar vid 0130-tiden landsätta ett tjugotal man, som tog de 
närmaste skrevorna i besittning. En annan båt, som stötte fram 
mot halvöns södra strand, träffades av 20 mm projektiler, fattade 
eld, exploderade och sjönk. Stöttruppen sökte simmande nå land 
så gott sig göra lät. Ytterligare fyra båtlaster angripare sattes iland 
i skydd av den höga strandbrinken. Men två mot Itäpääs norra 
strand framrusande båtar råkade rakt framför en här uppställd 
tung kulspruta. Däcken sopades rena från passagerare och båtarna 
retirerade med oförrättat ärende. Inom kort var den östra udden 
emellertid i det närmaste inringad och i rysk hand. Kapten Rau
haniemi såg sig föranlåten beordra besättandet av en ny försvars
linje strax väster om det smala näset mellan ltäpää och Majkka. 
Den isolerade stöd je punkten höll sig i drygt tre timmars tid mot 
övermakten, tills chefen och två andra överlevande slutligen lycka
des slå sig igenom till de andra. 

Medan denna stödjepunkt förde sin uppehållande strid, sökte rys
sarna på annat håll bilda brohuvuden, men alla närmanden avvisa
des av försvaret . Isynnerhet de bägge 7,5 cm pjäserna på Majakka 
var föremål för deras aktivitet. Jaktplan av typ 1-153 angrep dem 
med raketer bomber och kulspruteeld. Två mtb med marinsoldater 
på däck nä:made sig, men ca. 50 m från stranden träffades de av 
e_ldstötarna härifrån och vände skyndsamt om. Senare försök att 
~tkvidera den viktiga kanontroppen misslyckades likaledes och den 
K:om oskadd igenom hela striden. Blott en av riktarna träffades 
genom öppningen i skölden av en förlupen kula. Pjäserna ägde en 
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Sovjetryskt marininfanteri. 

vid skjutsektor, höll angriparen på avstånd samt sänkte och sln dade 
flera båtar. Den enda artilleripjäsen på Länsijyrkkä ( 45 mtr ska
dade en mtb och en mkb och 20 mm pjäserna på Pohjoisp i av
visade tvenne mtb:s fyrfaldiga försök att komma iland i den norra 
hamn viken. 

Vid 0330-tiden hade finnarna i stort sett fått läget på ~omeri 
under kontroll. Den landsatta alltför fåtaliga stöttruppen do de sig 
i bergsskrevorna på Itäpää och kom ingen vart. Finnarnas 1vliga 
eld med alla slags vapen från gevär till granatkastare, höll de1 nere 
och omintetgjorde alla försök till framryckning. Störningseldn från 
Ulko-Tammio höll fartygen på avstånd och hjälp var nu att vänta 
för finnarna. Koncentrationen av egna krigsfartyg till vattneu norr 
om Someri var i full gång. Tiden arbetade för försvaret oc 1 rys
sarnas försök att tillföra förstärkningar förhindrades till stö rre de
len. Kl. 0415 lyckades två båtar i skydd av den höga strandklippan 
landsätta folk på Itäpää, men en liknande manöver av ett annat 
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Sovjetrysk motortorpedbåt. 

par en timme senare slogs tillbaka. Ett nytt försök vid niotiden höll 
på att lyckas. De bägge mtb kom iland på södra sidan, men brann 
upp jämte besättningar efter fullträffar från kanonerna på Majak
ka. I öster och söder räknade försvararna ett 30-tal båtar och för
nyade landsättningar var att vänta. Vid denna tidpunkt befann 
sig finska kanonbåtar redan i farvattnen norr om Someri. 

Flottans stab erhöll kl. 0140 rapport om landstigningen och gav 
genast Lätta Flottavdelningen i uppdrag att med tillbuds stående 
medel undsätta öns garnison. Fem minuter senare hade Kanonbåts
flottiljens chef kapten M. Wikberg fått alarmet. Chefsfartyget 
U usimaa låg för ankar vid Vanhak y länmaa, systern H ämeenmaa 
vid Haapasaari, T urunmaa vid Pukkio nära fastlandet, Karja/a 
undergick reparation. Sex VMV -båtar ur 2. Patrullbåtsflottiljen 
var stationerade på olika platser i den yttre skärgården. De hade 
h.~lt nyligen utrustats med nya 40 mm Bofors-pjäser och ägde en icke 
foraktlig eldstyrka. 

Uusimaa kom först iväg, Hämeenmaa något senare i sällskap med 
VMV 17. Söder om Koivuluoto attackerades Uusimaa kl. 0257 förs
t~. gången av fyra sovjetiska mtb, av vilka en sköts i sank. Strax 
darpå inträffade V MV 10 på platsen, Hämeenmaa och V MV 17 kl. 
03 1 O, då tvenne mtb gjorde ett nytt angrepp. Den ena sköts i brand 
;.:

1
.VMV 10, men klarade sig undan. Nya inteasiva torpedangrepp 

0 )de, men torperna undveks. Vid avvärjandet vände kanonbåtarna 
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TURUNMAA RUOTSINSALMI 

UUSIMAA FUGAS-typ 

M-Boot N ET TELBECK 

Några i striden vid Som eri deltagande fartyg. 

först bredsidan till för att få hela artilleriet att bära. Ryssarna 1föll 
på bred f ron t och lösgjorde torpederna samtidigt från 800- .000 
m efter semaforsignal från ledaren, vilken signal även observc ades 
på kanonbåtarna. Detta var tecknet för dem att utföra en ,am
tidig frångir. Torpederna passerade på ömse sidor om de f·nska 
fartygen. Medelst denna taktik omintetgjordes halvtannat tiot<•' tor
pedattacker. De upprepade kursändringarna fördröjde å and ra ;idan 
färden mot Someri, dit kanonbåtarna anlände kort efter kl. 330. 
Hämeenma noterade träffar på två mkb, av vilka den ena ex}- ode
rade och sjönk kl. 0332. Några överlevande bärgades ur have1 

Den vid Someri först inträffade finska båten var VMV-flot ljens 
ledare V MV 8, som kl. 031 O uppenbarade sig på den norra dan. 
I öster siktades inemot trettio fientliga enheter, alla mtb eller mk~ , 
men inga större fartyg syntes till. Sedan också V MV 9 ko nm1t 

tillstädes kl. 0335 började de två beskjuta Itäpää från nordost. Par-
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h"starna Uusimaa och Hämeenmaa blandade sig inom kort i leken ;h fördrev de ryska båtarna från grannskapet. De beordrades hål
fa sig i nä.~het~n öster om Som~ri f~_r. att hindra fi.enden att för~ 
fram förstarkmngar oc~ att fran S)OS1da~1 t~ den 1 skrevorna . p_a 
Itäpää tryckande motstandaren under art1lleneld. Flottstaben dm-
erade vidare kanonbåten T urunmaa till Ulko-Tammio för att säkra 
~verförandet av brigadens infanterireserv därifrån. Från luftstrids
krafterna anhölls om flygunderstöd . Minfartyget Ruotsinsalmi fick 
order att från Pellinge avgå till va lplatsen, systerfartyget Riilahti 
från Helsingfors till Korka. Mtb-flottiljen alarmerades likaså till 
Ulko-Tammio. Den låg vid Teikari i Vi borgsviken lastad för ett 
mineringsuppdrag och endast Vasarna kunde omedelbart avgå. An
förtrodd uppdraget att evakuera sårade från Someri körde chefen, 
helt ovetande om läget där, hurtigt iland vid bryggan och fick eld 
över sig från den östra stranden. Han höll dock fienden nere med 
sin maskinkanon och tog de sårade ombord, kastade loss och nådde 
helskinnad öppet vatten. 

De finska kanonbåtarna manövrerade NO Someri med halv fart 
och besköt Itäpää med alla eldrör eller motade bort de båtar, som 
nalkades ön. Sjöområdet här hade konstaterats fritt från minor och 
var det lämpligaste för de beordrade uppdragens genomförande. Sik
ten åt sydväst skymdes av de höga bergsknallarna, men alla läges
förändringar på den södra sidan inrapporterades snabbt per radio 
från land till kanonbåtarna. Dessa utsattes för överraskande lågan
fall av flyg och vilda mtb-attacker, men avvärjde dem alla utan 
egna förluster. Från U usimaa, siktades vid sextiden två ubåtar i 
uläge öster om Someri, deras angrepp uteblev emellertid. Till följd 
av den livliga eldgivningen under de första morgontimmarna bör
jade ammunitionen att tryta. Läget var oroväckande sedan U usi
maa och H ämeenmaa gjort slut på sina l 0,2 cm granater. Flottche
fen kvarhöll dem likväl på platsen, ty sjöområdet fick inte upp
ges. Ny ammunition lastades i hast på tvenne Kuha-motorminsve
pare vid Haapasaari för transport till Someri-vattnen. 

Ryssarna gjorde inga nya ansatser till landsättning och finnarna 
hade alltjämt läget i sin hand. Under förmiddagen fick de sistnämn
d~ förstärkning a v kanonbåten T urunmaa och den tyska högs jö
lhmsveparen M 18, som först motade bort de i söder bidande många 
~ska båtarna och sedan tog Itäpää under eld. Sedan V MV 11 och 

MV 12 anlänt, var 2. Patrullbåtsflottiljen i sin helhet på platsen. 
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Kanonbåten UUS! M AA gjorde en mycket förnämlig insats vid So m( ·. 

Minfartygen Ruotsinsalmi och Riilahti var på väg, det egn a lyget 
klart till aktion. Vid elvatiden kunde den första kanonbåte om
sider komplettera ammunitionen från en minsvepare norr 1 So
meri. Samtidigt erhöll öns försvarare den väntade undsättningc•1 : ett 
med en kulsprutepluton förstärkt gevärskompani (109 man) som 
Turunmaa och åtta motorbåtar transporterade från Ulko-T~mmio 
till den västra stranden, utan att störas av fienden. Finnarn, hade 
fått förstärkning, ryssarna däremot icke. Man beredde sig atr åter
taga Itäpää genom stormning. 

Kl. 1200 gav kapten Rauhaniemi sina order och 1222 anhö l han 
per radio till kapten Wikberg om tio minuters stormeld f rån sjö
sidan räknat från kl. 1300. De finska anfallsförberedelserna ~ ·ö rdes 
a v fem "Tjaika"- (I -153) jaktplans störtdykningar och Lav a 1saari 
13,0 cm kustbatteri, som avlossade ca. 50 skott. Elden ledö s up
penbarligen från Itäpää, men den vållade blott obetydliga fö luster. 
Angreppet igångsattes planenligt kl. 131 O efter artilleriför be ,del se 
från kanonbåtarna och vapnen i land. I skydd av en rökrid, korn 
kompaniet lyckligen över den kritiska punkten, det låga osky ol d~de 
näset framför Itäpää-terrängen. Men sedan satte de ryska '1ann
soldaterna hårt mot hårt. Från skrevor och gropar möttes f i1 narna 
av välriktad eld från maskinvapen och handgranater och kunde 
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blott lån~samt. bana .. sig väg framåt. Lavansaari öppnade på nytt 
!d rnot ons mitt, dar byggnader ramponerades. I kanonelden del

eo" en grundgående kanonbåt Kama, av Moskva- typ, med sitt 13,0 
~; artilleri, som besköt Majakka utkikspunkt. Ryssarnas eld var 
dåligt riktad och kunde blott fördröja transporten av ammunition 
till och sårade från främsta linjen i någon mån. Efter två timmars 
närkamp stoppades finnarnas mödosamma framryckning av de fa
natiskt stridande ryssarna och kom igång igen först efter en ny eld
stöt från skeppsartilleriet. Vid 16-tiden var större delen av Itäpää 
återerövrad, men sedan hårdnade motståndet igen. 

KL 1640 lösgjorde sig fyra m kb f rån en grupp på 15 båtar OSO 
Sarneri och skyndade fram mot den branta stranden. Trots intensiv 
eld från land - de finska kanonbåtarna var just då på grund av 
ammunitionsbrist ur spel - lyckades två av dem kasta ett 20-tal 
marinsoldater iland som förstärkning. En båt sköts i brand, men 
räddade sig in i den av kamraterna utlagda dimman. En tredje 
mkb, som norrifrån sökte undsätta de sina på Itäpää, fick två full
träffar i skrovet från 45 mm kanonen på Pohjoispää och gick under. 
Vid 17-tiden hade finnarna åter avancerat något och klämt ihop 
motståndaren inom en halvcirkel på den yttersta udden, där terrän
gens talrika skrevor gynnade försvaret. Men här var det definitivt 
stopp med framryckningen. Varje försök att komma framåt be
svarades med livlig eld och handgranater från de i klyftorna svår
åtkomliga och desperat kämpande marinsoldaterna. 
. I vattnen utanför gick det även livligt till. Kort efter eldgiv

omgen mot land utsattes de finska kanonbåtarna mellan kl. 1350 
o_~~ 1450 ~st om .someri för massiva mtb-anfall i tre på varandra 
fol)ande vagor, vdka alla utmanövrerades. Turunmaa, V MV 9 och 
VMV 11 skadsköt två båtar som blev liggande på valplatsen. Den 
ena sjönk och kamraten sköts sönder och samman av U usimaa, se
dan en VMV-båt förgäves sökt äntra densamma. Fem överlevande 
togs ombord. Men kanonbåtarnas ammunition började åter try ta. 
J.ust då ångade M askva-kanonbåten fram från Lavansaari-hållet och 
0PPnade kl. 1635 eld från 13 km, utom skotthåll för de finska far
J·ge~~ som drog sig tillbaka i lä av Someris klippor. Längre bort 
ok annu ett par torpedbåtar av Burja-typ och Fugas-minsvepare 

Upp, men de höll sig utanför striden. Norr om ön siktade U usimaa 
~.ub!t och gjorde ett resultatlöst sjunkbombsanfall mot densamma. 

arpa beslöt kapten Wikberg att lägga en rökridå söder om 
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Someri för ~~t på_ dett_a sätt dö_l)a _den av ammuni~ionsbr~_ste n Upp. 
komna prekara sttuanonen. Harvtd utsattes U uszmaa fo r !(am« 

välriktade från långt _håll avgivna eld . o De~ för~ta salv at~ _ låg lång~ 
akter om, men de fölJande nedslagen lag tatt vtd akterstave 1. När 
nästa salva av lossades, slog U usimaa full back, varvid granatet 1a föll 
ned framför förstäven. Sedan åter fullt framåt och nästa salv, han

1
_ 

n a de i kölvattnet. De a v ståndsmässigt riktigt liggande salvorrLl und. 
gicks genom att man bedrog den ryska eldledaren. 

Den efterlängtade ammunitionen anlände omsider vid 17 tiden 
liksom en välbehövlig förstärkning i form av Ruotsinsalmi och Rii~ 
lahti. Tyskarna sände kanonbåten S (chwerer) A(rtillerie) T räger) 
28 Ost jämte moderfartyget för minröjare Nettelbeck ( M5_ 9) till 
platsen för att stärka vapenbroderns artillerisriska kraft oc, min
sveparen M 37 för att avlösa den skadade kollegan M 18. S •'11 ett 
motdrag mot den långskjutande Kama förflyttades kustpan u far
tyget Väinämöinen jämte säkrande VMV-båtar till vattnen väster 
om Kotka för alla eventualiteter. Tre till Someri an lända m tl hölls 
i beredskap mot kanonbåten och flygvapnet anmodades s1 ta in 
bombplan mot densamma När Kama vid 18-tiden åter n. made 
sig, beslöt kapten Wikberg överraskande bryta fram och 1 den 
under eld. Från land erhöll han kontinuerlig rapport om t ss rö
relser medan han ordnade sin styrka. När avståndet va r k appa 
10 km stötte Uusimaa, Hämeenmaa, Turunmaa och M 37 fnm ba
kom Someris udde och gav eld. Ryssen besvarade uppmärksa nheten 
med en dimridå och försvann, tillika med de mtb och mkb, st 1 när
mat sig söderifrån. Lavansaari batteri blandade sig i leken kl. l' JO och 
besköt Someri och kanonbåtarna med en Burja-torpedbåt och venne 
Fugas som sekundanter. Störtbombare anföll finnarna och finska 
jaktplan utkämpade dueller med de ryska planen. 

Situationen på Itäpää var vid samma tid alltjämt oför tdrad. 
Ryssarna höll stånd och var oåtkomliga i sina skrevor. Kapt< n Rau
haniemi anhöll om förnyad uppmjukning från sjösidan. K 1915 
körde Ruotsinsalmi och Riilahti nära stranden och besköt bergs
k lackarna. En halvtimme senare gick M 37 in mot strande~ c~ to~ 
den under eld. Kl. 2000 kom en motorbarkass med en offtct · t la~ 
bakom den finska linjen för att förhöra sig om läget. Fra 1 !11 111-

sveparen försågs finnarna med ett värdefullt tillskott handg water. 
Efter den upprepade beskjutningen började smärre grupper av de 
sega ryssarna ge upp. Dessa första fångar, 60 till antalet, n 0resen· 
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Den tyska hjälpkanonbåten SAT 28 OST. ( f. d . holländskt kustmotorfartyg) . 

terade blott en bråkdel av de bland klipporna inneslutna. De fördes 
ombord på M 37, som fortsatte eldgivningen mot land. Men så 
illa riktad, att även vapenbröderna råkade ut för de tyska grana
terna. Vid 21-tiden gicl5- H ämeenmaa och V MV 8 in tätt under 
land och lyckades förmå mindre grupper ryssar att ge sig. Men 
r~sten höll tjurigt stånd på den enda hektar klippgrund de ännu 
dtsponerade över. Finnarna hade situationen helt i sin hand och 
för att undvika onödiga förluster nöjde man sig med att säkra 
området för natten, åt en bit mat och höll sig redo att avvärja varje 
nytt invasionsförsök. Under natten anlände två 40 mm Bofors-ka
noner till Someri, en välkommen förstärkning av strandförsvaret 
och luftvärnet. Enstaka ryssar sökte bryta sig ut ur ringen, men 
nedgjordes. Natten förflöt i det närmaste lugnt och stördes blott 
av enstaka artillerisalvor från La vansaari. 
l Medan den hopträngda mottin iland förhöll sig passivt, utveck
ade ryssarna en livligare aktivitet till sjöss. Ruotsinsalmi och Rii-

sa 
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lahti utförde därför kontrollsvepnin~ i sk~~g~rd·~·n för att möjlig. 
göra en snabb anmarsch a v A vdelnmg Vamamomen mot Sumerj 
om så erfordrades. För säkringsuppdrag runtom formerades a 1 fe~ 
VMV och fyra mtb en tillfällig A v delning W (kom.kapt. l gr. B 
Willberg), vilken natten 8/9 juli uppehöll sig sydost och söd"r on; 
ön. Några Fugas-svepare siktades, men stridskänning nådc'es ej. 
Avdelningen upplöstes åter den 24. 

Vid midnatt besköt kanonbåten Kama och två torpedbå 1r de 
finska kanonbåtarna, som avtecknade sig mot den ljusa, nc rdliga 
horisonten. Kl. 031S var avståndet mellan antagonisterna d t ygt 5 
km. En trio ryska mtb gjorde ett resultatlöst anlopp. Och led' mgen 
på Lavansaari trodde den egna stöttruppen alltjämt höll står l och 
beordrade per radio full insats av de egna kanonbåtarna f r att 
säkra den vunna framgången. På klarspråk uppmanades fö tärk
ningarna ta sig iland till varje pris, också simmande. Kl. 034S sökte 
tre mkb verkligen undsätta sina på Itäpää hårt pressade kan .. ater. 
Den första exploderade efter fullträff från en av kanonet .. a på 
Majakka, den andra fick ett par 40 mm Bofors-projektiler i s rovet 
och girade till kontrakurs tillsammans med den tredje. Eftc de t
ta misslyckande gjorde ryssarna inga nya försök att landsätt eller 
evakuera några styrkor. Tre mkb och två mtb togs om ha· d av 
de finska kanonbåtarna, som inom loppet av fyra minuter likvi
derade tre av dem. Kl. OS10 uppträdde Kama åter på arenan 1 säll
skap med tvenne Fugas och öppnade eld. Finnarna besvarade elden 
och manövrerade bakom dimridåer. En del ryska mtb oc 1 mkb 
rörde sig i grannskapet, men några framstötar företOgs inte . .Anda 
till sena kvällen den 11 juli visade sig ryssarna i vattn en 1cllan 
Lavansaari och Someri, men mestadels utom skotthåll, så a t' blott 
den tyska SAT 28 Ost kunde oroa dem med sitt långskju tande ar· 
tilleri. 

Lämnade åt sitt öde hade de ryska marinsoldaterna på Jtäpää 
slutligen att foga sig i det oundvikliga. Efter en sista förbit tr< l .:lär
strid, där även buntladdningar och brännflaskor kom till a1 vand
ning samt beskjutning från sjösidan, kapitulerade de sista 3, av 
vilka flera var svårt sårade, slutligen kl. 124S. De bespisa -:l s och 
erhöll läkarhjälp. Kampen om Someri var till ända. o 

Sedan de ryska fartygen försvunnit ur grannskapet, drogs ocksa 
de finska och tyska efterhand tillbaka till skärgården. A v } an on· 
båtarna stannade H ämeenmaa tillsvidare kvar vid Someri. Att be-
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11·11 oarna var slutkörda säger sig självt. Mången somnade på sin ätt! b 5 ·on: Det ryska fl y get utförde allt som all t ett 20-tal attacker 
sra~t visade sig fortfarande på platsen, anfallande fartygen in i det 
0\a :Huvudsakligen insattes störtbombare av typ PE-2 och några 
515 p~dplan i grupper om 8-lS, eskorterade av jagare. Av dessa 
radsköt V MV 12 en bombare och finska jaktplan fyra ryska dylika. 
~enom fl ygangreppen led finska flottan sina enda förluster. KL 

122s den l O. störtadec sig s~x bo~b-,. två torped- och fyra jaktplan 
"ver Hämeenmaa fran ohka nktmngar och lyckades notera en 
~ombträff i förstäven. Underofficershytten där blåstes ut, 4 man 
dödades och 9 sårades. Den främre 10,2 cm kanonen låstes fast och 
kunde ej röras. Nästa dag kreverade en bomb i vattnet invid T u
runmaa, varvid 2 man dödades och 8 sårades av splitter. Ryska 
flottan led en långt större förlust genom att Kama, deras starkaste 
enhet vid Someri, sänktes. Därtill kom de många utplånade mo
tOI·båtarna. 

Kampen om Someri på Finlands flottas årsdag - Svensksunds
dagen .. -. avgjordes till finnarnas förmån efter ett friktionsfritt 
samarbete mellan flottan, kustartilleriet och flyget. Deras seger var 
fullständig. Den ryska stöttruppen förlorade 128 man i stupade och 
123 tillfångatogs. Till dessa förluster torde kunna fogas ca. 200, 
som omkom på de sänkta och skadade båtarna eller drunknade vid 
de misslyckade landsättningarna. Inalles sänkte finnarna 16 moror
torpedbåtar resp. motorkanonbåtar: flottan 7, kustartilleriet 8, fly
get 1, medan 13 skadades. På bombflygarnas konto kom dessutom 
den armerade flodbåten av Moskva-typ. Hela den av angriparen 
ilandförda materielen föll i segrarens hand. Krigsbytet omfattade 
tio tals gevär, 1S7 kulsprutepistoler, 2 kulsprutor, en SO mm granat
kastare, ca. 200 handgranater, en ansenlig mängd ammunition och 
3 radiosändare. Finnarnas förluster var i jämförelse härmed obe
tydliga. A v KA -personalen st u p a de lS och sårades 4 S unde r kam
pen på skäret. Flottan led sina enda för! u s ter under luftangreppen 
efter själva striden. Inga fartyg eller flygplan gick förlorade. Den 
enda allvarligare träffen var bomben i Hämeenmaas förstäv. 

S Tan~en att bemäktiga sig den irriterande fientliga utkiksposten 
0111en var ur rysk synpunkt helt riktig, men planen för dess ocku

Perande var behäftad med många fel. Den förberedande spaningen 
gav ett mycket klent resultat och en oriktig bild av öns försvars
anordningar. Man undervärderade försvarets styrka och uthållighet. 
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Förskeppet på HAMEENMAA efter bombträffen , 

Första vågen av den insatta invasionsstyrkan var vissed igt 1 väl
utrustad och topptrimmad, men alldeles för liten till mm rären. 
Det förberedande flyganfallet gjorde mera skada än nytt Dess 
verkan var ringa och försvararna alarmerades i tid, så at över
raskningsmomentet gick förlorat . Bristen på för landstigning )pera
tioner lämpligt tonnage tvang marinsoldaterna att uppehålla sig på 
de öppna oskyddade däcken på för ändamålet föga lämpa 'e mtb 
och mkb. Transporterandet av tung materiel med dessa v :tr helt 
utesluten. Den stödjande artillerielden var sporadisk och il·:1 ledd 
samt riktades oftast mot andrahandsmåL Förutom en grunc ~ående 
hjälpkanonbåt, ett f d fartyg för lertransport, insatte ryssar 1a i~ga 
större fartyg i striden. Kanske berodde detta på att de hade JUln
spärrar mellan Lavansaari och Someri. Närvaron av ett par j aga~e 
eller rentav en av de kryssare, som låg overksamma i Leningra l h~ e 
gett dem sjöherraväldet och hindrat finnarna få fram de nodvan
diga förstärkningarna. Nu litade man för mycket på sina snå ro r· 
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dbärare, det egna flyget och övermakten till lands. Det visade P: emellertid, att artillerifartygen här fällde utslaget. Dimridåer 
sl~ttjades med framgång för döljandet av de egna rörelserna, men 
11 an glömde bort att förblinda Someris försvarare med dem. Sam
t11rbetet mellan de ryska styrkorna till lands, till sjöss och i luften 
~ar antingen dåligt planerat eller också klickade systemet betänk
ligt på flera punkter. Marinsoldaternas och mtb-männens kända seg
het och dödsförakt kunde icke uppväga bristerna i planerandet och 
utförandet av Someri-företaget. 

I kampen om Someri deltog hela Lätta Flottavdelningen eller 
praktiskt taget större delen av den finska marinen. Dess ingripande 
var av största betydelse för stridens utgång. Kanonbåtarnas eld mot 
den del av Itäpää, som ej kunde nås av pjäserna i land, höll den 
landstigna fienden i schack och bidrog verksamt till dess slutliga 
nedkämpande. De hindrade motståndaren föra fram förstärkningar 
och säkrade transporten av de egna reserverna över de öppna, oskyd
dade fjärderna. Ett kraftigt artilleristiskt stöd lämnade den till plat
sen anlända tyska hjälpkanonbåten Ost och högsjöminsveparna av 
M-typ. Fastän de finska fartygens överlägsenhet tidtals var tvivelak
tig, var deras aktiva uppträdande och skenmanövrer troligtvis av stor 
betydelse för stridens utgång. Utan ammunition, som stumma åskå
dare var de tvungna att hålla sig kvar på sin post, förlitande sig på 
sin förmåga att manövrera undan fiendens eld. De beprövade par
hästarna U usimaa och H ämeenmaa fick bära stridens hela tyngd 
och gjorde en synnerligen förnämlig insats. Handhavandet av de 
långsamma, koleldade, ex-ryska gamlingarna fordrade mycket av 
befäl och besättningar. Det berättas, att de åldriga 10,2 cm Obuchov
kanonerna på U usimaa i stridens hetta upprepade gånger havererade 
?e~.o~ avbrutna tändspetsar. Eldgivningen fortsatte dock, om också 
1 s.avhgare takt, genom att tändsatsen avfyrades med hammare och 
s~1k. Åtgången av sextumsspik var ansenlig. De behändiga VMV
~atarna gjorde ett gott arbete och deras nyinstallerade 40 mm Bo
orsare var för ryssarna en obehaglig överraskning. 

f" Genom att flottan i det avgörande ögonblicket hindrade fiendens 
~.rstärkningar att landstiga kunde kustartilleristerna på Someri av
g~r~ striden i land till sin fördel. De hade blott två alternativ att 
valla på: segra eller kastas i havet. Med uppbjudande av sina ytters
~~ k~after lyckades försvararna isolera motståndaren till Itäpää och 
orhmdra uppkomsten av nya brohuvuden tills hjälp hann anlända 



732 

Fimk patmllb!itjmotorkanonb!it av V MV-typ. Bilden är tagen innan 40 mm 
kanonen kom ombord. 

från fastlandet. Den förbittrade närkampen i den svårframkomliga 
terrängen visade, att de finska kustsoldaterna var i besittning av 
samma okuvliga seghet, man lärt känna hos den ryska motståndaren. 

Samarbetet mellan de olika vapenslagen löpte smärtfritt, t l .)t s att 
några samövningar inte hållits. Operationerna till sjöss led,'es di
rekt från flottans stab per radio via Someri, likaså Kustbri adens, 
som ju var operativt underställd flottchefen. Lätta Flottave d ning
ens och KA-Sektionens befälhavare uppehöll sig på den frat'l skjut
na kommandoplatsen Ulko-Tammio. Från Someri hölls alla it stanser 
underrättade om förändringarna i läget. Kanonbåtsflottiljen ställdes 
periodvis till fortchefens på ön förfogande för artillerium ersröd. 
Flottiljchefen var samtidigt fartygschef på U usimaa och led-le där; 
till krigsfartygen på platsen. Denna anhopning av olika göra 1ål pa 
en och samma person var kanske inte fullt ändamålsenlig. Striden 
hade troligen letts effektivast från land, från dess bräfl'1punkr 
Someri. 

Efter de dramatiska julidagarna 1942 blev klippön fö r re,ten av 
året en lugn plats. Enstaka flyganfall och sporadisk beskjutnir g före-
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kom, men några nya landstigningar försökte ryssarna sig icke på. 
Varken nu eller senare under kriget. Försvaret stärktes och tre mind
·e minspärrar mot lätta ytstridskrafter utlades i grannskapet under 
~ Ii-augusti. Hamnen nyttjades ofta för basering av lätta finska 
J~h ryska enheter. Från Someri startade sålunda det av tre finska 
~tb utförda djärva angreppet den 18 nov mot hamnen i Lavan
saari, där den stora kanonbåten Krasnoje Znamja sänktes på red
den. Tyska KM-båtar utgick ävenledes ofta från Someri på sina 
offensiva mineringsuppdrag mot de ryska förbindelselederna, isynner
het under år 1943. På kvällen den 20 aug. låg fyra båtar därstädes 
klara för en nattlig raid, då Lavansaari batteri överraskande öpp
nade eld mot hamnen och flyget slog till. KM 6, KM 28 och KM 30 
sänktes, KM 29 skadades och åtta man strök med. Efter denna hän
delse undvek man att angöra Someri vid dagsljus. Lugnet fortsatte 
sedan ända till vapenstilleståndet i september 1944, då bevaknings
stationen avgav sina sista rapporter om vad som tilldrog sig på ha
vet och i luften. 

Genom fredsfördraget i Paris 1947 tillförsäkrades Sovjetunionen 
utöarna i Finska viken, så även Someri. Kampen om det karga skä
ret på Svensksundsdagen 1942 utgör ett av de ärofullaste bladen 
i finsk sjökrigshistoria. 
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I striden vid Someri 7-9 juli 1942 deltagande fartyg. 

l 
Sjö-

l l l 

....____ 

Typ 
satt De p!. Fart BestyckniP:; 

.........__ 

Finska: 

Kanonbåt Uusimaa-kl. 1917 400 tn. 13 kn. 2-102, 2-40 r - 0 m111 Kanonbåt Turunmaa-kl. 1918 340 I4 2-75' 2-20 
Minfartyg Ruotsinsalmi-kl. 1940 }00 r s 1-75 > 1-40, 2-zo 
Patrullbåt (mkb) VMV-kl. 1934 }O r 8 1-40, 1-20 
Mtb (Thornycroft) 1928 12 40 2-450 torp 
M kb Vasarna (ex-rysk) 1941 35 34 I-20 
Minsvepare Kuha-kl. 1940 r8 9 I-20 

Tyska: 

Kanonbåt SAT 28 Ost 1938 574 brt. ro 2-127, 2-3 7 
Minsvepare (M-Boot) 1936 700 tn. 18 2-105' 2-3 7> 6- 20 
Depåfartyg N et telbeck 

(M 53 s) I9I9 5 50 14 1-105, 3-20 

Ryska: 

Kanonbåt Moskva-kl. 19}0 1000 ro }-I}O, 4-4 5 
Torpedbåt Burja-kl. 1937 s8o 25 2-100, 4-4 5> 3 HO 

Minsvepare Fugas-kl. 
torp. 

1938 500 r 8 r-100, 2-4 5 
Mtb 1940 17 50 2-450 torp. 
Patrullbåt (mkb) 1939 10 r 8 2-45 o 

l 

Biologiska effekter av radioaktiv 
strålning 

735 

Av Fil.lic. l. BERGQVIST 

Olika slag av strålning. 

I en tidigare artikelL har redogjorts för atomens uppbyggnad ; 
atomkärnan består av positivt laddade protoner och neutrala neut
roner. Kring kärnan kretsar de negativt laddade elektronerna i vissa 
banor. Dessa tänkes vara grupperade på bestämda avstånd från 
varandra i s k elektronskal. 

Elektronernas struktur är relativt väl kartlagd tack vare atom
spektroskopin. Vanligt ljus utsändes som ljuskvanta, även kallade 
fotoner, när elektroner övergår från ett av de yttersta elektron
skalen (med energin E1) till ett av de närmaste innanför belägna 
(med energin E~). Följande ekvation gäller 

h . l' = E1 - E~ 
där h är Planck's konstant 
1' är ljuskvantats frekvens (frekvensen är omvänt proportionell mot 
våglängden) 
Den motsatta övergången - elektronsprång inifrån och utåt - kan 

endast ske om tillräcklig energi (h v) på ett eller annat sätt tillföres. 
Röntgenstrålning uppkommer på liknande sätt när en elektron 

hoppar mellan de innersta skalen. Energiskillnaden mellan de in
nersta skalen är större och det utsända kvantat energirikare än det 
synliga ljusets. Frekvensen är fö ljaktligen större och våglängden 
kortare. 

Gammastrålningen utsändes vid energiomlagringar i atomkärnan. 
Mekanismen vid dessa omlagringar är inte på långa vägar så väl 

k~rtlagd som de atomära energiomlagringarna. Gammakvantum ut
s~~ds, liksom det synliga ljuset och röntgenstrålningen, alltid med 
~al definierad energi. Fotonenergin är nu högre, vilket innebär att 
rekvensen är större och våglängden kortare. 
Alfa- och betapartiklar utsändes liksom gammastrålningen från 

atornkärnan vid dennas övergång till stabilare energitillstånd. Alfa
Partikeln är en heliumkärna, bestående av två protoner och två -;--:---_ 

Tis dec. 1961 s. 1138-1160. 
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neutrone~. A vet~ alfapartil~lar emitteras. med väldefinierade energier 
Bet~J?artrklar: fmns av tva sl~g, negattvt .. laddad~ (elektroner) Och 
postttvt (posrtroner). Massan ar samma for de bada. De emitter 
med en kontinuerlig energifördelning (i motsats till ovanståend;~s 
som sträcker sig från noll till ett visst maximalt energivärde, E ' 

Vid en betaemitterande kärnas energiomlagring utsänds äve~
1

~· 
neutrino. Varje kärna förlorar vid ett betasönderfall total t en e ro-i~ 
E max' som fördelas slumpmässigt mellan betapartikeln och · eu:ri-

non. Neutrinon är oladdad och har massan noll. 
I övrigt bör nämnas att neutroner och protoner också k 1n Ut

slungas från atomkärnan. I den kosmiska strålningen förekommer 
tyngre partiklar med stor elektrisk laddning och hög enerp. Vid 
fissionerna bildas energirika fissionsfragment. 

Jonisation. 

Då en elektriskt laddad partikel kommer nära elektronernas elek
triska kraftfält avböjes den. En del av partikelns energi överföres 
till elektronen. Denna kastas ur sin stabila bana och kan ar Lingen 
hamna i en yttre elektronbana eller helt slitas loss från atomen. I 
det första fallet talar man om excitation. Atomen återgår ttll sitt 
stabila tillstånd genom att elektronen faller tillbaka till sm ur
sprungliga bana samtidigt som ett ljuskvanta utsändes. I det andra 
fallet talar man om jonisation. Då elektronen helt slås ut erhtles ett 
jonpar - den joniserade atomen och elektronen. En jonisera~ atom 
infångar så småningom en fri elektron och återgår till sitt elektriskt 
neutrala normaltillstånd. Dessa processer upprepas ideligen lä1 gs den 
laddade partikelns väg genom ett atomgitter. 

En snabb betapartikel avböjes av elektronerna i de yttre elekt
ronskalen. Den har mycket liten chans att tränga tvä rs igenom 
elektronhöljena. Betapartikeln förlorar i genomsnitt 35 eV av siD 
energi för varje jonisationsprocess. En 3,5 Me V :s betapartikel kan 
alltså åstadkomma 105 jonpar innan den helt bromsats in. För att 
stoppa den krävs c:a 6 mm aluminium. .. 

Om vi studerar en partikel, som är väsentligt mycket tyr s rc ~n 
betapartikeln, t ex en alfapartikel (7.300 gånger större massa an 
betapartikeln) finner man att denna kan rusa rakt genom atorne~~ 
nas elektronhöljen. Växelverkan mellan partikeln och atomen1a bht 
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mYcket star~are och flera elek.troner s!.its bort frår: sina jämvikts
banor pe.r l~ng.den~et av partr.kelns vag. Alfapartrkeln ger större 

ecifik JOmsatwn an betapartrkeln. Detta medför även att alfa·
s~rtikeln bromsas snabbare. En 3 Me V :s alfapartikel stoppas med 
p l . . 
0 01 mm a ummmm. 
'De oladdade partiklarna joniserar endast genom indirekta pro

cesser. Neutronerna förlorar främst energi genom stötar mot atom
kärnor. Vid en sådan stöt kan den avge så mycket energi, att den 
träffade kärnan ger sig iväg med stor hastighet och lämnar en eller 
fler av sina elektroner efter sig. Denna rekylkärna joniserar atomer 
längs sin väg. Genomsnittligt förlorar en snabb neutron mest energi 
vid stötar med protoner. Vätehaltiga ämnen ingår därför nästan all
tid som huvudbeståndsdel i ett neutronskydd. 

Gammastrålningen förlorar sin energi genom Comptonspridning, 
fotoabsorption eller parbildning (övriga möjligheter finns, men de 
är i regel mycket svagare) . Resultaten av processerna är betapartik
lar, som orsakar jonisation i andra atomer. 

Neutrinon har utomordentlig låg sannolikhet att växelverka med 
materia. Det har beräknats att den kan genomtränga 108 stjärnor 
av solens storlek innan den gör en enda kollision. Detta är en me
deltalssiffra! Orsaken till denna låga sannolikhet för växelverkan 
ligger i att neutrinon saknar laddning, massa och magnetiskt mo
ment. Man kan därför inte hoppas att försvaga neutrinoflödet ge
nom skyddsarrangemang. Å andra sidan - eftersom neutrinos inte 
har någon mekanism för växelverkan med materia - kan neutrinos 
inte orsaka någon skada i biologiskt material. 

Den radioaktiva strålningens biologiska verleningar. 

Man brukar använda två ansatser för att beskriva de biologiska 
effekterna av strålning. Den ena, som kan kallas den fysikaliskt
k~miska, börjar med att följa strålningen, som infaller mot vävnad 
dar den bromsas ned och energin överförs i vävnaden. Den andra, 
den medicinska eller biologiska, startar med att studera de "mak
roskopiska" effekterna och försöker sedan analysera dessa i termer 
av mikroskopiska förstörelser. Någonstans inuti cellen bör de två 
~~sarserna möt~s. Tyvärr har nå~on så~an före~:ingspunkt ~nnu ej 

ttats; gapet ar fyllt med relatrvt otrllfredsstallande teoner och 
spekula tioner. 
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All slags strålnings växelverkan med materia resulterar i j0nisa
tion och excitation av atomer. De laddade partiklarna, elekt ne 

protoner, a-partiklar, etc., bromsas ned genom et t mycket stort a:: 

tal kollisioner. Som framhå llits tidigare är energiförlusten P' r jo
nisation väsentligt högre än energiförlusten vid excitation. D 1•t be
tyder att för varje jonpar, som bildas vid kollision , blir ett antal 

atomer eller molekyler exciterade. För den slutliga stråleffekren är 

det troligt att dessa excitationer är lika viktiga som de direktJ joni

sationerna. 

En annan viktig faktor, som påverkar den bio logiska ska 'verk
ningen, är hastigheten av energiförlusten för strålningen. J n av 

enheterna för att beskriva denna faktor är specifika jonisa · ner 

d v s det antal joner, som bildas per längdenhet av partikel r ~ vä~ 
genom vävnaden. Den specifika jonisationen beror av stråln; 1ge11 1 

art (a-, (3- , y-, neutronstrålning) och strålningens energi. 

För bedömningen av st rålriskerna måste även strålningens nten

sitet samt strålkällans fördelning utanför eller inuti kropper tagas 

hänsyn till. Nedan skall för olika slag av strå lning dessa fa torer 

beröras. 

Alfapartiklarna absorberas mycket lät av materia, och tL kan 

inte ens tränga genom hudens hornlager. Skadeverlmingarna av ytt

re a-strålning är därför ringa. Om a-kä llan är fixerad inut i k rop

pen, kan strålskadorna bli stora på grund av den höga spe if ika 

jonisationen hos a-strålningen . A v detta skäl är a-partiklan far

liga, om de genereras inne i kroppen från radioaktiva isotope , som 

kommit in med damm i inandningsluften eller med föd an mat

smältningskanalen. 

Betapartiklar kan tränga in några millimeter i vävnaden, m< 1 den 
specifika jonisationen är betydligt mindre än för a-pat 1kbr. 

,B-strålar från källor utanför kroppen föranleder därför skad ·verk

ningar nära huden. Speciellt känsliga organ är ögonen. P å 1mma 

sätt som med a-strålningen är P-strålarna farligast, då de u t~:än das 
från isotoper inne i kroppen, speciellt om de radioaktiva kä 11orna 

är lokalt koncentrerade. 

Gammastrålningen har lång räckvidd och relativt låg spw ik jo
nisation. Omtåliga organ nås därför relativt lätt av y-kvan a och 

ä ven om den specifika jonisationen är låg kan effekten bli s" 'lr. 
Neutronerna utgör den farligaste strålningen. Den kan lät t tränga 
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djupt in i .. kroppen. Ene~?iavgivnin~en sker främst vid ~ollisioner 

1
ed vätekarnor, som utgor en av vavnadernas huvudbestandsdelar. 

~e bildade rekylprotonerna har hög specifik jonisation. En neutron 

1ed 1 MeW:s utgångsenergi gör i medeltal c:a 20 stötar innan den 
når termisk energi. Nedbromsningen sker på en sträcka av c:a 5 cm. 

~en termiska neutronen diffunderar några cm innan den infångas. 

De termiska neutronerna åstadkommer jonisation i kroppsvävna
derna främst genom kärnreaktionerna 

H(n,y) D N 14 (n,p) C 14 

y-strålningen i den första reaktionen är 2,2 Me V och i den senare 
utslungas protonen med 0,6 Me V:s energi. 

Den andra metoden att studera effek ter av strålning börjar från 

den andra ändan - de observerbara kliniska effekterna. Det visar 
sig lämpligt att indela effekterna i omedelbara (fram till någon må

nad efter bestrålning), fördröjda (flera år) och långvariga effekter 
(som blir tyd liga i följande generationer) . 

De omedelbara effekterna är kända som "strå lsj ukdom". Det bör 

poängteras a tt det inte fin ns något sinne, som kan registrera effek

terna under best rålningen tills dosen är nära nog dödlig. Då dosen 

är tillräckligt hög omfattar reaktionerna under bestrålningen till

stånd från illamående till chock och plötslig död. För lägre doser 
uppträder olika effekter inom några dagar. Dessa beror av dosnivån . 

Framträdande är förstörelse av den blodbildade vävnaden med åt

följande minskning av röda och vita blodkroppar. En ökad tendens 

till blödning kan observeras. Tydliga effekter är brännskador av 

hud och håravfalL Skador på matsmältningssystemet resulterar i il
lamående, kräkningar etc. 

Kontinuerlig bestrålning med doser, som är för små för att or

~aka symptom på "strålsjuka", kan orsaka tydliga skador flera 

~r efter bestrålningarna. Leukemi är exempel på sjukdomar, som 

ar mera vanlig bland radiologer än för den övriga befolkningen. 
Det har också påståtts, att bestrålningen påskyndar "åldrandets" 
process. 

Enheter för doser och doshastigheter. 

"ffDos och doshastigheter avses att ge ett mått p å den biologiska 
c .. ekten av strålning. Trots detta refereras doshastigheten till be
starnda fysikaliska karakteristiska av strålningen. 
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Problemet att specificera den biologiska dosen mötte man förs 
i och med röntgenstrålningen och detta har färgat av sig på hel t 
utvecklingen alltsedan dess. En lämplig metod att mäta gamrn ai n~ 
tensiteten är med hjälp av den jonisation den producerar i en gas 
Enheten röntgen (r) definieras som den kvantitet av gamma-st rå]~ 
ning, som genom jonisation producerar en elektrostatisk enhet (l 
esu) av vardera tecken (2 · 109 jonpar i l cm3 torr luft av ne rmalt 
tryck och temperatur) . 

I luft fordras 34 eV för att producera ett jonpar. Enheten rönt
gen kan följaktligen också uttryckas i energiabsorption per en l luft 
eller vanligare i energi absorption per gram luft. Man får 

l r = 87,7 erg/g luft 

Energiabsorption i andra media, t ex vävnad, är i allmän•1et ej 
densamma som i luft. Därför har en ny enhet definierats, rad Den 
beskriver alltså energiabsorptionen i ett medium, vanligast v: vnad , 
och är tillämpbar för alla typer av strålning. 

l rad = l 00 erg absorberad per gram. 

Ett stort antal faktorer är inblandade i strålskador l lergi-
absorptionen är endast en av dessa faktorer. Ett försök att nklu
dera övriga effekter göres genom en "relative biological effic t ·ncy" 
(RBE). Vi får då en biologisk dos, som definieras genom relau onen 

biologisk dos = RBE x fysikalisk dos. 
Den vanligaste enheten är "röntgen equivalent man" (rem). E ' rad i 

vävnad av gammastrålning korresponderar till den biologiska dosen 
en rem. Dessa RBE-faktorer varierar med den typ av biologt k ef
fekt, som beaktas. För snabba neutroner har rapporterats en BE
faktor av 24 från experiment med grå starr och 3 från stc r litets
försök. I regel använder man de RBE-faktorer, som reko1 1men
derats av the International Commission on Radiological Pro· ection 
(ICRP), tabell l. 

För gammastrålning kan den absorberade energimängd' n per 
gram luft lätt beräknas 

där 
0 = 
1) 

E = 

0 17 E (1,6 10-6) erg/g, sek 

infallande fotonflödet (fotoner/ cm2, se k) 
energiabsorptionskonstanten ( cm2/g) 
fotoenergin (Me V), som konverteras till erg 
s tanten. 

genom kon-

Ta bell 1. 

RBE-faktorer rekommenderade av ICRP. 

Strålning 

X- och gam mast rålnin g 
,B-partiklar 
Snabbneutroner till 10 Mc v 
Proton er till 10 MeV 
a-partiklar 
Tunga kärnor 

Doshastigheten erhålles genom uttrycket 
doshastigheten = 

0 · rJ · E · (1,6 · 10-6) r/sek 
87,7 

l 
RBE 

1 
1 

10 
10 
10 
20 

74 1 

Man brukar ange gammadoshastigheten i r/ tim som funktion av 
fotonenergin, E, för enhetsflödet l foton/cm2 sek. (Se figur l.) 
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Fig. r. 
Dosh · 

asttgheten. r/tim., som funktion av fotonenergin , E, för flödet 1 fotonl cm2 sek. 
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Doshastigheten, mremjtim., som funktion av neutronencrgin, E, för :!ödet 
I neutron j cm2 sek. 

För neutroner finns motsvarande relation. Genom att multip licera 
fysikaliska dosen rad med lämpliga RBE-faktorer erhålls l''Otsva
rande doskurva för neutroner (fig. 2). 

T i !låtna doshastigheter. 

De doser, som har accepterats, har varit föremål för ändringar 
tid efter annan. Vid bestämning av de tillåtna doserna har man 
rättat sig efter de undersökningar, som har gjorts på de p• rsoner, 
som har utsatts för bestrålning under långa tider - t ex radiL marbe
tare. På grundval av dessa erfarenheter har fastställts nivå.'f. so!11 
man tror inte skall orsaka nämnvärd skada. Allteftersom nya resul· 
tat har kommit fram och framförallt sedan de fördröjda eff ·kte~na 
börjat upptäckas har den tiPåtna nivån stadigt sänkts. 1931 rillats 
0,2 rem/dag, 1936 fastställges 0,1 rem/dflg .och 0,3 rem/vecb 19_~9 · 
Små förändringar har sedan dess skett. Visserligen bibehålles gran-
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0 3 rem/vecka, men nu under vissa förutsättningar. Årsdosen 
sen ' · 'lk · d l får ej översttga 5 rem, VI et ger en genomsmus os av 0,1 rem. 

vecka. 11 .. '11" d . o d !)e normer, som numera a mant t1 ampas, grun ar s1g pa e 
kommendationer, som utfärdats av ICRP. Rekommendationerna 

re 
1
fartar t re befolkningskategorier: 

~ Personer sysselsatta med radiologiskt arbete. Max. tillåten acku
mulerad dos ges av formeln 

D = 5 (N - 18) 

D = dos i rem 
N = personens ålder. 

För en person, som kontinuerligt är utsatt för bestrålning från 
det år han fyllt 18 år, innebär detta en veckados av O, 1 rem/ 
vecka. Detta värde bör normalt ligga till grund för strålskydds
beräkningar. Den största hastighet, varmed den tillåtna dosen 
får ackumuleras, är 3 rem per 13 veckor, vilket i gränsfallet kan 
erhållas som en momentan dos. 

B. Speciella befolkningsgrupper, som antingen är bosatta i strål
ningskontrollerade områden, har arbete i närheten av dessa om
råden eller sådana, som under sin tjänstgöring tillfälligt beträ
der dessa områden. För dessa tillåtes en doshastighet mellan 
0,5 och l ,5 rem/år. 

C. Befolkningen i sin helhet. Avgörande faktor för maximaldosen 
är i första hand de genetiska riskerna. För hela befolkningen 
har satts 5 rem för de första 30 levnadsåren. Denna siffra in
kluderar inte den kontinuerliga bakgrundsstrålningen (0,1-0,2 
rem/år) eller strålning i samband med medicinska undersök
ningar (0,05 rem/år i medelvärde för hel befolkning). Däremot 
är ink luderat bidrag från grupperna A och B, utslaget över 
hela befolkningen . 

Mätning av radioaktiv strålning. 

D_en radioaktiva strålningen resulterar - primärt eller sekundärt k 1 excitation eller jonisation av atomer. Strålningsmätarna, de 
s detektorerna, inom reaktorteknologin utnyttj ar dessa effekter på 

5! 



744 

olika sätt. Man kan mäta excitationen genom att studera de fo toner 
som utsändes då de exciterade atomerna (eller molekylerna) l te ro o' 
till grundtillståndet (scintillationsdetektorn). Om jonerna, surn b~~ 
das vid jonisationen, tillåtes röra sig i ett elektriskt fält k n l11a 

f d . .. l . Il 
mäta de spännings örän nngar, som ar res u tatet a v JOn eJ n as rö. 
re! se (jonisationskammare, proportionalitetsräk.nare eller Ge i ger. 
M iiller rör). Genom att balansera de elektrostatiska krafter '1 , 

50111 
erhålles vid jonisationen, med andra krafter, t ex elastisl '1, ka

1 . l 1 man arrangera så att läget av den fria ändan av en 1so erac ledare 
bestämmes av den laddning den har (elektroskopet). Laddade partik
lar åstadkommer i en fotografisk emulsion spår av svärtao.:: korn 
som kan studeras individuellt. Då många partiklar eller '-1rnma: 
kvanta infaller erhålles en jämn svärtning av plåten (fi lm. 1osirne
tern). 

Scintillationsdetektorn . 

Den äldsta metoden att studera kärnpartiklar bestod av ut zink
sulfidskärm. Då skärmen träffas av en laddad partikel, t t en a

partikel, utsändes en liten ljusblixt, som kan ses om ögat 1r till
räckligt väl anpassat för mörkerseende. Principen har ur iergått 
två väsentliga förbättringar. För det första sker regist renngarna 
elektroniskt med hjälp av en fotomultiplikator. Då fotonerna träf
far en fotokänslig katod utsändes sekundära elektroner. D ssa fo
kuseras på en andra elektrod, där de slår ut ännu fler sel undära 
elektroner. Kommersiella fotomultiplikatorer har 1 O eller f' ra steg 
och har en multiplicerandeeffekt av 105 eller mera. För det a·· dra är 
det vanligt att använda material, som är transparent för 't11 egen 
strålning, i stället för zinksulfid. Detta betyder att ljus kan 1 1samlas 
från stora block, varför effektiviteten av detektorn blir hi';; (nara 
l 00 %). 

Scintillationsdetektorn är mycket snabb. Den tillåter reg strering 
av bortåt 106 partiklar per sekund. 

fonkammaren, proportionalräknaren och GM-röret. 

En allmänt förekommande utformning av endera av de tr derek· 
b o · l · · Il l' d n längs tortyperna estar av en gas mnes uten 1 en meta cy 111 er, sol .. _ 

sin axel genomlöps av en metalltråd. Denna läggs på posit iV span 
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alum/nium hö/ ·e 

kristall 

reflektor 

l'olokalod 

Fig. 3· 

Skiss av scintillationsdetektor. 

ning i förhållande till cylindern. Strålning, som intränger i kam
maren orsakar jonisation i gasen. De frigjorda elektronerna accele
reras av det elektriska fältet mot tråden och de tyngre positiva jo
nerna mot metallcylindern. Resultatet blir en elektronpuls som se
dan kan registreras på elektronisk väg. Storleken av den pålagda 
positiva spänningen av tråden bestämmer accelerationen av elektro
nerna och jonerna och därmed detektorns funktionssätt. Vid mått
liga spänningar fungerar detektorn som en jonkammare, vid något 
högre som proportionalräknare och vid höga spänningar som ett 
Geiger-Miiller rör. 

Vid låg spänning uppsamlas endast ett fåtal av de bildade elekt
ronerna på tråden, eftersom de flesta hinner återförenas (rekombi
nera) med joner under sin väg dit. Då spänningen ökas, stiger elekt
;onernas hastighet och därmed ökar chansen för att de skall nå 
rarn till tråden utan att rekombinera. 

Från och med en viss spänning ökar ej den uppsamlade laddning
en. Alla elektroner, som bildats vid jonisationen, uppsamlas då på 



tråden och alla jonerna urladdas på cylindern. Detta område k l 
las jonkammareområdet. Den uppmätta strömmen genom d( ,ekt;'_
är ett direkt mått på jonisationen. tn 

Då spänningen ökas kommer elektronerna att accelerera" till , 
hög energi, att de förmår att själva jonisera gasatomer. 1\ntata 
jonpar ökar och den uppmätta strömmen genom detektorn b: r stö~: 
re än i jonkammareområdet. Fortfarande är strömmen do k Pro. 
portionell mot den primära partikelns jonisation. Detta omr. i e ka], 
las proportionalområdet. Förhållandet mellan strömmen ger,o111 de. 
rektorn och den ström, som erhålles i jonkammareområde• kallas 
strömförstärkningen, som kan uppgå till 104

• 

Om spänningen över detektorn ytterligare ökas, kommer m 1 slut
ligen t il~ ett s~ad_ium, då -~e primära j~_nerna utlöser :.n urlarj dn i ng, 
som spnder s1g 1 hela matvolymen. Forutom sekundara elc' troner 
deltar även ljuskvanta från exciterade atomer i urladdninge11 genom 
att åstadkomma fotoelektroner. Röret arbetar då i det s k ::;eiger
området med en strömförstärkning av storleksordningen l"~ . Im
pulsens storlek är beroende av den primära jonisationen . 1 riadd
ningen i röret måste avbrytas med yttre medel, då den am . rs inte 
skulle släckas. 

Detektorerna karakteriseras alltså efter vilka områden dc .trbetar 
i. I reaktorsammanhang används jonkammaren och Geiger-Muller
räknaren mest. En proportionalräknare ställer höga krav på spän
ningsstabilitet. 

Elektroskopet. 

Det mest använda elektraskopet är Lauritson-elektroskopct. Den 
s k penn-dosimetern är av denna typ. En förgylld kvartstrår ., några 
mm lång och mycket tunn, är utformad som ett T. Denna ar fäs~ 
invid - men isolerad från - en jordad ståndare. Tvärtnden pa 
"T -et" kan med ett inbyggt mikroskop betraktas mot en sula ... 

Då kvartstråden och ståndaren uppladdas kommer tråden :J.tt bo
jas ut från ståndaren genom elektrostatisk repulsion . Om jo'1iseran; 
de strålning intränger i kammaren urladdas tråden, varvid den pa 
grund av fjäderkraften successivt går tillbaka mot sitt norma!l~ge. 
Denna återgång är proportionell mot jonisationen och kan aviasas 
på mikroskopskalan, som är kalibrerad t ex i milliröntgen. 
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Fifrndosimetern . 

Den vanligaste detektorn för övervakning av individuella strål
d er för personal i reaktorstationer och laboratorier är filmdosi-
ostern. Metoden är enkel och billig. I en hy l sa, som vanligen fästes 

1~d rockuppslaget, ligger en liten filmbit. Denna byts med jämna 
VI !lanrum, framkallas och undersökes. Svärtningen jämföres med 
JllC för filmtypen ifråga uppgjord kalibreringskurva, varur den er
~:a!lna dose_~ k~n ~estämm a_~ · Met~den är ej särskil~. noggran_n ~~n 
den är tillrackhg for detta andarna!, eftersom det nastan allnd gal
ler att konstatera, att dosen ligger under en v iss given gräns. 

Mätning av olika slag av strålning. 

De ovan beskrivna detektortyperna kan utan modifikationer an
vändas för detektering av laddade partiklar och gammastrålning. 
Alfa- och betastrålning har man ej anledning att mäta i eller ome
delbart omkring själva reaktorn. Däremot mäter man sådan strål
ning t ex i avloppsvatten och ventilationsluft. Gammastrålningen 
mätes såväl kring själva reaktorn som i de sammanhang, som nämn
des ovan. 

Då neutronerna inte direkt kan jonisera är det nödvändigt att 
vidtaga speciella åtgärder för att kunna detektera dem med till
räckligt hög effektivitet. Tre detektorer skall beröras: för termiska 
neutroner är bor- och fissionsräknarna vanliga, för snabba neutro
ner användes olika slag av rekylräknare. 

Borräknaren är en jonkammare fylld med bortrifluoridgas (BF3) . 

Genom reaktionen B10(n,a)Li7 , som har hög sannolikhet för ter
miska neutroner, fås a-partiklar, som utsänds med relativt hög ener
gi. Dessa joniserar gasen i jonkammaren. 

Fissionsräknaren är också en jonkammare. Ett tunt skikt U 233 

finns i kammaren och då termiska neutroner tränger in i kammaren 
erhålles fissioner, varvid fissionsf ragmenten ger mycket stark joni
sation i jonkammaren. 

I rekylräknarna detekteras snabba neutroner på det sättet att 
Protoner slås ut och orsakar jonisationen. Ett tunt skikt av ett väte
haltigt material - paraffin eller något plastmaterial - har visat sig 
vara lämpligt att införa i kammaren. Ett annat sätt är att låta ga
sen vara vätgas eller innehålla väte, t ex metan (CH4). 
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Sjöofficeren på fallrepet 

... D~t. ä: yt.terlig~ säll.~ n man numera kan läsa en tidningsa rtil, d l11ed 

SJ~mrhta.rt u:neh~·l·l d~r ett ~.ller annat fel emot d~n v~dertag la ter
mmologm t1ll SJOSS mte forekommer. Ordet SJÖoffrcer h r so 
exempel mer eller mindre försvunnit ur spalterna. Vanligen f r m 

111 

1.. " · k " h k b an asa om mann aptener oc att " apten om ord var k om Jendö 
G" och så vidare. Sjöofficeren och fartygschefen står fak t skt ; 
fallrepet om icke redan på nedre fallrepsplanet beredd at t s t igap~ 
land från skeppet för gott. Han finns inte längre. Journal iste ·1a har 
degraderat honom till marinofficer, hans skeppskamrater c '11bord 
har blivit marinsoldater och hans fartyg en marinbåt. D c ta har 
skett på senaste år och observerats i både press, radio och f m. 

I en. artikel o~ ~en ~ngelske kon~ngen George VI och ha s ung
dom frck man srg nll hvs att han gatt igenom en "marinsk 1" och 
tjänstgjort på en "kryssarskvadron". 

Så gott som konstant får man läsa eller avlyssna i radion • _t flag
gan "halas" istället för halas ned. Vid olika tillfällen ha r fel aktig
heten påpekats och välvilligt noterats, men när man efter et. dylikt 
påpekande om någon dag i berörda tidning med stora bo , stäver 
får läsa "f l a g g a n h a l a s p å S k e p p s h o l m e n g r man 
helt enkelt upp. 

Då ubåten Nautilus för några år sedan seglade under not !polens 
is, kunde man få läsa följande under en stor bild av ubåte 1s inre: 
"Torpedmanskapet av tredje klass, David L. Greenhill, gö ruttn
kontroll på torpedtuberna, medan Nautilus avancerar undL isen." 
Kommentarer är överflödiga. 

Vid läsningen av Thor Heyerdahls bok om Påskön b •r man 
förfärad över hur den svenske översättaren behandlar spr-1 ket ~å 
fort han kommer i beröring med havet. Fartygschefen på Jet clw 
lenska örlogsfartyget kallas för "krigsfartygets kommend.w t" . I 
ett annat sammanhang kallas han för "den guldkantade k !mmet;· 
danten". Andra styggelser: "han tittade överbord", "baker t i ba
ren", "maskintelegrafen stod på långsamt fram." När H e\ erdahls 
båt vid ett tillfälle går som ett slags eskort till chilenaren, går han 
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. babords kölvatten"!! Då lägger man med en suck boken ifrån 
'' l ' 

sigBåten "angör" en hamn eller "angör" vid en boj. Ett fartyg an 
.. er en hamn eller förtöjer vid en boj. Om man ser en bild med 
~o}älhavaren på ett större kryssn ingsfartyg iklädd mässdräkt vid 
e party ombord, få r man under läsa att han var klädd i smoking. 

ettKanske något utanfö r ämnet kan inflikas att när de två ryska 

. mdskeppen seglade runt jorden, skrev en kvällstidning om ett 
1 ~entue llt möte mellan de två skeppen ute i världsrymden - ett 
~' rangdevo". Det verkar närmast som en utmaning och en både 

språklig och själs lig utarmning. . 
Fii.dr. Alf Ahlberg skrev för en tid sedan en understreckare 1 

Svenska Dagbladet om ordfattigdom. Artikeln var närmast föran
ledd av pastor Eric Grönlunds kuriösa tilltag att travestera Mar
kusevangdiet på ett språk, som han ansåg vara lämpligt för rag
aare. Denna omdömeslöshet kan man lika vä l tillvita de journa
lister och andra, som med berått mod eller av obildning ingalunda 
ger sig tid att använda i svenska pråket vedertagna ord och ut
tryck. När August Strindberg i sina böcker skrev om Stockholms 
skärgård och segelturer i denna arkipelag, var det icke ett redskap, 
icke en tågända ombord, icke en detalj i seglet, som inte beskrevs 
med sitt rätta namn. Lika exakt var han när han beskrev naturen 
i land eller interiören från en ladugård. 

Läsningen av en god bok eller god litteratur över huvudtaget är 
en god hjälp för att råda bot på den språkliga utarmningen. Men 
det är av vikt att läsaren inser att, när han själv fattar pennan, 
han är skyldig att rätta sig efter den språkliga kulturen. 

Det goda förhållande, som råder mellan marinens pressdetalj 
och svensk press i allmänhet, utgör en förhoppning om att en ord
ning till det bättre skall kunna uppnås. 

Att andan inom flottan måste vara hög är odiskutabelt. En in
tegrerande del av denna anda är ett klart fasthållande vid tradi
tioner och sedvänjor till sjöss. En icke ringa del av dessa traditioner 
Utgöres av den nomenklatur, som av hävd brukats inom vårt sjö
vapen. 
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Ett skickelsedigert och omdebatterat 

beslut 
Det engelska ingripandet i Grekland 1941 och striden om k c ta .. 

Av överste GOST A •ORUN 

Det finns många så kallade episoder under andra världskri. ~ t so111 
mindre episka sammanhang skulle framträtt med skarpan preg. 

nans. För en iakttagare i ett neutralt land voro intrycken S< öve~· 
väldigande att händelseförlopp i ett närmare geografiskt grannskap 
ofta - ej minst av känslomässiga skäl - kom att göra ett d.lmin e
rande intryck. Kanske dock att tyskarnas lufttruppsoperat i( n mot 
Kreta - den väldigaste operation av sådan art som dittill s ;: ådats 
- utgjorde ett undantag. Företaget väckte ett oerhört upp;eendc, 
det kortvariga stridsförloppet följdes med det mest spända intresse. 
Men även i ett annat avseende utgör Kreta-operationen ett ndan
tag. När intresset för företaget som sådant började av ta, borjade 
i stället intresset väckas för den - under kriget dolda - ha delse
utvecklingen i stort där Kreta utgör ett betydelsefullt mellan! d. Att 
händelseförloppet på Kreta i och för sig fortfarande intresser :>. bevi
sas av att den tyske chefen för operationen, Student, icke hunmt skri
va sina memoarer. Annu i slutet av 1960 mottog han fortfa ran le från 
jordens alla hörn varje vecka minst ett brev angående Kn J som 
fordrade arbetskrävande svar. - Den brittiska intervent men i 
Grekland 1941, misslyckandet där, reträtten till Kreta oc miss
lyckandet även där innebar ej enbart engelska nederlag och p cstige
förluster, det innebar även, enligt omdömesgilla bedömare, Lt kri
get i Nord Afrika förlängdes i två år. Frågan om vad en n orsva
rande förkortning av detta krig kunnat få för följder ä r .J utan 
praktisk betydelse - men nog öppnar den vida perspektiv 

Det är därför alltid av intresse när detta problem erhåller ny be
lysning. Så har skett genom en nyutkommen bok - Spencc , John 
Hall: Battle for Crete, Kingswood 1962. 

Författaren börjar från början i de första raderna i sin bok "1hc 
Royal N a vy was there. Within a week of the Italian atuck on 
Greece they had broken up an attempt to seize Crete, and theJJ 
torpedoes - delivered by Fleet Air Arm Swordfish - !ud sent 
two cruisers and three of Italy's six battleships to the bottom at 
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1' ranto. And Mussolini's troops fighting in Albania were faring 
b adly. It was november 1940." Mussolinis beslut att anfalla Al
b~nien - Grekland var ett typiskt - felaktigt - diktatorbeslut 
"··undat på sårad självkänsla och önskan att ge betalt för gammal os t. 
~itler hade icke förhandsorienterat om överfallet på Holland-Bel
"·en, de tyska segrarna hade vunnits utan att ens råd från den äldre 
d:ktatorns sida inhämtats. "Han (Hitler) skall få läsa i tidningarna 
att jag ockuperat Grekland!" 

För att kunna bedöma frågan om ett brittiskt ingripande i Grek
land 1940-1 941 är det nödvändigt att något skärskåda förhållan
dena i östra Europa efter första världskriget. Alla de nya staterna 
kämpade med stora svårigheter, i den mån de övervunnas skedde 
det under styrelseformer, som mer eller mindre bjärt avveko från dc 
demokratiska ideal som Versaillesfrederna skulle grundat och NF 
säkra. Undantaget - Tjecko-Slovakiet - Västmakternas ögonsten 
sveks av dessa, när dess ödestimma slog. Sedan Osterrike 1938 an
slutits till Tyskland, följde Sudetområdets annektering och härvid 
erhöll även Ungern en del av Slovakien. I mars 1939 likviderades 
så definitivt Tjeckoslovakiet: Böhmen-Mähren blev tyskt protek
torat, Slovakiet självständigt under det att Ungern erhöll Rutenien . 
Tysklands expansion i riktning mot Balkanhalvön blev allt mer 
påtaglig ej minst genom nazismens förbindelser med rörelser som 
järngardet och pilkorset. Balkan var under mellankrigsåren mer 
balkaniserat än någonsin, ej minst gällde detta Grekland . Det VCll' 

icke utan fog, som under denna tid uttrycket präglades, att det var 
mera riskfyllt att vara grekisk politiker än spansk toreador. I alla 
dessa länder ständigt skakade av politiska konvulsioner växte be
undran och därmed sympati för nyordningens Tyskland och säga 
vad man vill om nazismens propaganda men inaktiv var den ej. 

Den nyförvärvade tyska "förbundsbrodern" Ryssland åsåg ej 
passivt de tyska framgångarna. Polens delning var första motdra
get, anfallet på Finland det andra. Efter den tyska ockupationen av 
Danmark och Norge följde - sedan den tyska västoffensiven star
ta~s i maj 1940 - besättandet av de baltiska staterna. Därefter 
tvmgades, efter tyska påtryckningar, Rumänien att utrymma Bess
~:.a?ien som införlivades med den Molciaviska Sovjetrepubliken i 
or)an av augusti 1940. I samband med denna landavträdelse upp .. 

~~d~ _Rumänien det engelska garantiavtalet för sina gränser - ett 
flc1ellt engelskt nederlag på B alkan. Sedan F rankrike och den 
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brittiska expeditionsarmen besegrats sökte Hitler genom sk1 jed 
men i Wien kapsla in Balkanfrågorna: Bulgarien erhöll Dobrudsct 
Ungern ytterl igare rumänsk mark och något senare började ty sk~ 
"instruktörsgrupper" an lända till Rumänien. " 

Redan långt innan Bulgariens protyska ställning tycktes s8 klar 
som Wienskiljedomen ansågs annonsera, hade emellertid T rkiet' 
Grekland och Jugoslavien ingått Balkanententen av 1934 son, h ad~ 
sin spets riktad mot Bulgarien. Efter det italienska överfall t av
gåvo såväl Turkiet som Jugoslavien för Grekland fördela k t i, a de
klarationer, vilka i förening med de grekiska militära fram gåP ~ a rna 
(kanske rättare de uteblivna italienska) tycktes läget J ock viss 
mån stabiliserat till Greklands fördel. Emellertid biträdde umä
nien i november 1940 tremaktspakten (mellan Tyskland, ,alien 
vch Japan offentliggjord i september 1940) och i början a \ 194! 
följde Bulgarien exemplet. I båda fallen följdes paktanslut mgen 
omedelbart av inmarsch av tysk trupp i de båda länderna. 1 förra 
fallet kunde detta möjligen tydas som en - icke onödig - tgärd 
att säkra den inre ordningen. I det senare fallet åter kunde j tyd
ningen ej gärna bli annan än förberedelser för tysk offens1 mot 
Grek land. Ur brittisk synpunkt innebar detta ej blott hot mo detta 
land utan - i flygets tidevarv - mot östra Medelhavet, li vs, crven 
Suez och oljefälten i Främre Orienten. 

I detta labila, under ett halvår ständigt växlande, läge äP l e nu 
brittiska förhandlingar på skiftande nivåer rum med J ugos lVien, 
Turkiet och Grekland. I det senare fallet komplicerades arbt et av 
att Tyskland i så måtto ej tagit notis om det italienska öv fallet 
att det ej sagt upp de diplomatiska förbindelserna, utan hac.. heh 
sin ambassad i full ve,rksamhet i Athen. Brittiska militärdel c;atio
ner uppträdde därför civi lklädda och hänvisades till andraid ss ho
tell i förstäderna. Det behövdes nog inga mästarspioner fö r t ob
servera de fåglarna i den omgivningen. Speneers skildring 1 för
handlingarna belyser klart svårigheterna med stormaktens vil yft iga 
topporganisation och de dubbla ordervägarna : den politisk Lon
donambassaden i Athen; den militära Londonöverbefälhava ·n för 
"Middle East", Wavell, i Kairo. I detta skede framträdt även 
svagheten i den brittiska principen att vid all militär planl86gning 
och ledning söka lösningen på överenskommelsens väg mel 1 11 .. tr~ 
jämbördiga parter. Från grekisk sida var man tacksam för all hJalp 
med flotta och flyg, i det senare fallet vägrade man dock att upp-
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]åta framskju;t:a b.ase~ av .räd~la att provocer~ tyskar~1a; som ~ 
dra sidan lant forsta att mgnpandet av en mmdre bntnsk flyg

ar~ rka ej skulle betraktas som krigsorsak. Erbjuden hjälp med lant
st ·idskrafter trodde man nog till en början - med all rätt - icke 
stl o 1· · · h k · d 

1
ycket pa men var natur 1gtv1s art1gt oc tac samt mtressera . 

11 
Vad som till en början kom ut av detta var att de sista dagarna 

v oktober en infanteribataljon - avsedd för Malta - från Alex
:ndria sändes till Kreta, där Sudabukten uppläts som bas för brit
tiska Medelhavsf!ottan. Därtill skulle R.A.F. disponera öns fåta
liO'a och trånga flygfält. Undan för undan anlände förstärkningar: 
l;ftvärn, basförband ur flottan och flyget samt småningom y tter
]jO'are en bataljon infanteri. I gengäld förde grekerna över den kre
r:nsiska divisionen till fastlandet, där den kom att praktiskt taget 
förintas. 

Ur huvud motspelarnas, Hitlers och Churchills, synpunkt synes 
problemen framträtt på ungefär följande sätt. Hitler hade kommit 
underfund med att han varken kunde skrämma eller locka Englanc! 
till fred. När han insett att en direkt invasion av ön var omöjlig 
låter sig icke sägas. Många tecken tyder dock på att han lät plan
läggning och kanske främst övningar p ågå som led i det psyko
logiska kriget långt efter det att han skrinlagt själva planen. I och 
med detta kom radikallösningen - det förkrossande anfallet -
mot Ryssland - att dominera diktatorns tankar. I samma mån 
förlorade Balkan i politiskt intresse, men i gengäld kom en militär
teknisk detalj där att dominera. Den rumänska oljan var ett livs
villkor för en avgörande offensiv mot Ryssland. Lyckades engels
männen etablera en balkanfront innebar detta landbasering av fly g 
på halvön och därmed voro oljefälten vid Ploesti i farozonen. Som 
en detalj i det stora spelet framstod således ett förhindrande av 
brittisk etablering på Balkan som en - icke önskvärd - men nöd
vändig förutsättning. Detta var grundsynen hos en man som väl 
JUst nu befann sig på höjdpunkten av en meteorliknande bana. Ef
~er framgångarna var populariteten inom Tyskland stor, prestigen 
1~0m det statsdirigerande partiet utan gräns, tilltron till den egna 
f~rmågan likaså. Några tankegångar i riktning mot återverkningac 
Pa världsopinionen torde icke grumlat självhärskarens reflexioner, 
det var han som länkade världens öden och därmed världsopinio
nens ställning. I detta sammanhang är det intressant att observera 
att de initierande orderna om beredskap för operation Maritza (ock u-
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pationen av Grekland) och operation Barbarossa (storoffensiven 1110 t 

Ryssland) i december 1940 utsändes med fem dagars intervall · 
Churchills läge var något annorlunda. Han hade inga framg,l.ngar 

att peka på: endast blod, svett och tårar. Utan att kunna hjälpa 
hade Storbritannien sett Tjeckoslovakiet och Polen förintas, miss
lyckats i Norge och lidit nederlag i Frankrike. InvasionshotL t var 
som en mardröm och att man vunnit "slaget om England" var ka11_ 

ske ej lika påtagligt för dem som sökte i Londons, Birminghar"s och 
Couventry's ruiner som senare skildringar vill göra gällande. Enban 
glädje spred nog ej de till landsbygden evakuerade Londonbarnen, 
ej heller spillrorna av expeditionsarmen, som nu förlades till ~-t rän
der, där ordet invasion hittills endast betytt sommargäster oå hög
konjunktur. Fram åt höstkanten fick de äldre herremän, som ej ku~
nat inrymmas i hemvärnet, ägna sig åt att gräva upp golfbanor -
för att man skulle kunna sätta potatis på våren! Vissedige ' var 
stämningen sammanbitet beslutsam, men nog måste ett politish geni 
som Churchill observera att bakgrunden ej var lustbetonad . ,edan 
strandförsvaret organiserats, var man på ledande håll mer än med
veten om dess svagheter, men man kunde ej göra mer än väu a. 

I övrigt var man mest orolig för läget i Nord-Afrika. L':i rti\1 
fanns skäl. När Italien förklarade Storbritannien krig i böq .. n av 
juni 1940 förklarade Egypten sig neutralt och italienarna stod med 
500.000 man på afrikansk mark under det att engelsmännen knap
past disponerade en tiondel av denna styrka- spridd öve•· hela 
Främre Orienten och östra Afrika. Emellertid visade sig ital ienarna 
långsamma i sina offensivförbereddeser och först i n1edio a sep
tember gick Grazianis Libyen-arme till det sedan länge fruKtade 
angreppet från Libyen. Efter 100 km framryckning på eg· ptisk 
mark gjordes halt för att organisera en framskjuten bas. Und~~r det 
följande operationsuppehållet fick överbefälhavaren fö r "} liddie 
East" mottaga vissa förstärkningar och utfärdade därför anvJsning
ar för en "raid" mot Graziani i början av december. Avsikv n var 
att general O'Connor, chef för "the Western Desert Forces" 11ed en 
pansardivision, en division och en brigad skulle riva upp Gr zi an~s 
offensivförberedelser så att Wavell skulle kunna ta itu m ed hern
gens av Aosta lika starka armegrupp i sydost. O'Connors begy •lneJ.se
framgång var sådan att raiden växte ut till ett åtta veckors falt
tåg, vars slutresultat innebar bl a en brittisk framryckning om 1.0°~ 
km och det fullständiga försrörandet av en italiensk arme om 1 
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divisioner. Den sista inringningsoperationen slutfördes under de förs-
februaridagarna 1941 och O'Connor började omedelbart förbe

r:delserna för fortsatt framryckning för att besätta Tripolis. Häri
:enom skulle direkt förbindelse nåtts med de fria franska styrkorna 
? !unisien, hela Afrikas Medelhavskust varit under brittisk domi
~ans, Italiens Nordafrikanska imperium krossat och Egypten och 
Suez säkrade. - I de dagarna landsteg Rommel i Afrika och enligt 
hans anteckningar skulle en brittisk framryckning ej kunnat mötas 
av "motstånd värt namnet". Och i de dagarna mognade Churchills 
beslut att överföra trupp från Nord-Afrika till Grekland! 

Hur ett beslut grundas, mognar och fattas är en process ej lätt 
att i efterhand skildra. I synnerhet ej när den beslutfattande är ett 
(7eni av Churchills art, helt styrd av intuition, känslor, impulser. 
Hans egen framställning lämnar föga ledning. Den är skriven i ef
terhand och det glänsande språket, den magistrala subjektivismen 
vävs samman med en subtil känsla för var kritik kan tänkas resas. 
Emellertid syns krigsledaren till en början varit fullt överens med 
sina militära rådgivare: Vad som med hjälp av flotta och flyg 
kunde göras till Greklands hjälp skulle göras. Vad som kunde sam
las av lantstridskrafter krävdes för att undvika katastrof i Afrika, 
senare för att utnyttja framgångar som knappast kunnat förutses. 
I och med att dessa framgångar växte fram tycks emellertid den 
militära situationen i Nord-Afrika för Churchill alltmera framståt t 
som en renodlat militär detalj under det att utvecklingen på Balkan 
erhöll ständigt vidgade politiska perspektiv. Känslamänniskan Chur
chill engagerades allt mer intensivt av grekernas tappra stridsin
sats mot stormakten Italien. Politikern kunde ej bortse från att 
England garanterat även Grekland gränser. Var nu den direkta fa
ran i Nord-Afrika avvärjd hur skulle man då än en gång kunna 
bära att Storbritannien svek en liten, hjältemodig nation som stred 
f~.r sitt liv? Hur skulle detta återverka på egen stridsmoral, på 
varldsopinionen, på stämningen inom USA? Moraliskt kunde en 
r~nt proformamässig hjälp till Grekland icke försvaras, när Imperiet 
~! var i överhängande fara . Och denna var vid årsskiftet 1940-41 
?vervunnen. Ingen kan - i varje fall i efterhand - ge ett mera 
~Vertygande uttryck för denna grundsyn än Churchill: "- - detta 
torbritannien - -, som tycktes ha stått på undergångens bran t 

ocoh hade fått ta emot stöten mitt i hjärtat, var nu sedan femton 
tnanader koncentrerat på uppgiften att utbilda sitt folk och inrikta 
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alla sina oerhört mångskiftande resurser på kampen. De sm å ne 
rala och de ockuperade länderna upptäckte med en flämtn" 1g Ut. 

häpnad och lättnad att stjärnorna fortfarande lyste. Hoppn 0a~ 
därmed ivern tändes åte r i miljoner hjärtan. Det godas sak sku~l 
segra. Rätten skulle inte trampas i stoftet. Frihetens flagga 50 -l 

i detta ·· ödesmättade ögonblick var identisk med Union Jack. sk ul~1 
fortfarande fladdra för alla vindar." c 

Mot bakgrunden av sådana tankegångar måste man med,,e att 
krigsledaren har rättighet - och skyldighet - att axla börc 1n av 
ansvaret och fatta beslut även mot de militära experterna råd 
Hur stora divergenserna k unna tillåtas vara mellan vat son; 
anges som militärt möjligt och vad som uppskattas som pr itisk: 
önskvärt eller möjligt att uppnå är en bedömningsfråga, som ar svår 
för att icke säga omöjlig, att i efterhand analysera - än s å rar~ 
att avgöra under händelsern as tryck. Av Speneers bok framp r at t 

Churchills närmaste - således ansvariga - rådgivare så på erka
des av den dynamiske mannen att de i varje fall delvis, gåv) upp 
si tt motstånd. Så gjorde dock aldrig " the man on the spot", \X- avel!. 
Slutbilden blev således att överbefä lhavaren fick order att a bryta 
en f ramgångsrik offensiv innan slutmålet säkrats för att i ,tälb 
kasta in trupp i ett företag, han angivit ej blott som utsiktslö utan 
som med säkerhet endast medförande förluster. Här måste vid med 
bestämdhet framhållas att krigs ledaren gjorde fel: om någon in ett 
nytt bes lut krävt en ny man så hade det nog varit här. [1. en så 
skedde ej. Wavell avskedades långt senare under former oc om
ständigheter som ej precis tillför Churchillgestalten några p sitiva 
drag, men det är en annan historia. Tilläggas bör måhänd a H · full
ständighetens skull att en krigsledare som ej någon gång risk rar en 
partiell, militär motgång svårligen torde vinna ett världskn 

När det långa, invecklade och ej så litet förvirrade för han tings
skedet övergick i militär handling var Greklands läge hopf öst. I 
Turkiet, varifrån man i det län gsta hoppats på aktiv hjäl r hade 
tyske ambassadören von Papen triumferat i det landet in ~ ,ck en 
icke-angreppspakt med Bulgarien - ur engelsk synpunkt c 1 svår 
diplomatisk motgång. I Bulgarien hade man sedan länge rä nat J!l 

tyska divisioner i tiotal; i Metaxaslin jen längs bulgariska :oränsen 
stod tre grekiska divisioner. Men Metaxas själv - Greklands star· 
ke man - dog i slutet av januari och någon lämplig efter trädare 
stod ej till buds. Förhandlingarna med Jugoslavien hade kh rt vJ· 
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att dess arme ej var beredd, men när landets regering den 25. 
sa~rs anslöt till tremaktspakten, var man redo till en omedelbar mi
rrärkupp med nybildning av regeringen och vå ldsamma antityska 
lemonstrationer som följd. Som motdrag följde det tyska anfallet 
fter tre dygn, vilket efter en vecka utplån at staten Jugoslavien -
~rodde Tyskl and och Europa. H ärigenom kom det tyska anfallet 
mot Grekland såväl över bulgarisk a som över jugoslaviska gränsen 
samtidigt som tyskarna snabbt nådde kontakt med italienarna i Al
banien, där de grekiska huvudkrafterna, hittills framgångsrika, nu 
stod isolerade. 

Den brittiska expedit ionsstyrkan var avsedd att försvara en bak
re central ställning av sådan defensiv styrka och sådan frontut
sträckning att, om man där tog upp de v ikande grekiska fl ygelar
meerna och med dem samverkande jugoslaviska trupper, skulle en 
hållfast för svarsfront skapas. T yskarnas operationer avskar och 
kringrände alla dessa tre grupper och när den brittiske befälha
varen general Wilson den 5. april officiellt framträdd e som chef 
- han hade drivit omkring som en civilklädd och officiellt arbets
lös mr w ·att i Aten i en dryg månad - var ej mycket annat att 
göra än taga itu med uppgiften at t komma ut ur Grekland. De 
första brittiska trupperna hade landstigit i Grekland den 7. mars, 
och transporterna voro avsedda att va ra slutförda den 11. maj. Un
der de hektiska aprildagarna fanns ungefär 60.000 man brittisk 
trupp i Grekland, därav en dryg tredjedel etapp- och basformatio
ner. Före april månads utgång hade den brittiska flottan under tryc
ket av full stän dig tysk överlägsenhet i luften evakuerat 50.000 mc.n 
av vilken styrka ej få voro greker. Ty de brittiska förlustern a i 
~rekland uppgick till nära 15.000 man jämte alla artilleripjäser, 
btl~r, förråd, huvudparten av granatkastare och kulsprutor jämte 
radioutrustning. I mycket stor utsträckning hade även handvapen 
och personlig utrustning måst lämnas. 

.. Huvudparten av den brittiska truppen transporterades till Kreta, 
~ar f?r~:aret nu började organiseras av chefen för den ny zealänds-
a divisiOnen, general Freyberg. Till sitt förfogande hade han 

trupp, men ingen materiel och föga tid . Underrättelsetjänstens rap
Porter om förestående tyskt anfall voro enerverande, men sakligt 
~rundade. Återigen gjorde brittiska flottan underverk och överfö r-

_e materiel f rån Egypten - men visst begicks det fel. Ingen artil le
nchef kan enbart glädj as åt nylevererade pjäser, utan riktmedel och 
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ammunition. Freyberg hade snabbt överblick av situationen och a 
mälde att han ej kunde försvara ön, men sedan denna anmäl· n ~~:: 
g~vits, var han helt inriktad på att utföra det, s~m. han sjäh angj, 
vtt som outförbart. Konstateras kan att den bnttJska trupr, son 
varit på Kreta ungefär ett halvår, icke åstadkommit myd t a -~ 
praktiska arbetsresultat. Jämfört med de tyska jakteskau ·arnas 
landningar på tidigare aldrig besökta områden och flygfi.' ·arnas 
personliga arbetsinsats för att ha en startbana klar på morgo• e11 _ 

är den brittiska arce!sinsatse:1 p:l Kret::t oktober 1940-ma' 194l 
som en ynkedom. Bilden ljusnade ej helt när Freyberg re\ i och 
bland :mnat beordrade utbildning varvid det visade sig att bland 
annat flygets mekanikerpet·sonal var hei~ ovillig till att sköt. gevär 
och närfö:-svar - okvalificerat jobb som skulle ordnas av mdr:t 

När det tyska anfallet sattes in den 20. maj hade emellertir Frey
berg till förfog;:u~de 42.500 man, m:::n det var en brokig bb J, 1ning. 

Royal Navy 
British Army 
Mobil Naval Base Defence 
Organization (Royal Marines) 
Royal Air Force 
Australien Imperial Force 
Greek Army and gendarmery 
New Zealand Division 

400 
15 000 

2 000 
600 

6 500 
10 300 

7 700 

A v "riktiga" truppförband fanns ej mer än fyra infam e batal· 
JOner, ett stridsvagnskompani och ett bergsbatteri. Austrak r och 
ny zealändare var helt utan artilleri; till och med ett bar,eri ur 
"The Royal Horse Artillery'' fick göra tjänst till fots - oc 1 gjor· 
de det väl. Men trots den sammanlagda styrkan var det ej tycke~ 
av trupp för avvärjande försvar av en ö, ungefär tre gå ger sa 
stor som Gotland, över tjugo mil lång och i genomsitt tre rr l bred. 
Desutom ur här anlagd brittisk synpunkt felvänd: den söc a mot 
Egypten vända stranden brant och praktiskt taget ej möjlig J tt an· 
göra. Hamnar, ankringsgrunder och flygfält lågo på norra st . w den, 
där tysk flygöverlägsenhet gjorde all verksamhet under dage · m1nsr 
sagt äventyrlig. Som hjälptrupp kunde räknas med hela Kn. tas be· 
folkning. Här hqlls ännu blodshämnden i h~lgd och den v .r mal; 
skyldig alla tyskar. Då man saknade vapen, är det lätt att första 
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karnas uppfattning om tortyr, när man återfann offren för des
t}'S"verfall - motåtgärderna blev därefter. 
sa I~itiativet till Kretaoperationen kom från "Luftwaffe" med Gö

• J som kraftfull förespråkare. - Görings ledarförmåga och be
f11I:föring får vid detta tillfälle högt betyg av Spencer. - De stra-
a giska fördelarna vor o ju så påtagliga att beslutet fattades genast 

te h de jättelika förberedelserna togo sin början. För anfallet sam
tdes 7. lufttruppdivisionen, ett attackregemente (glidflygplan), un
:efär 1 112 bergsdivision m m sam t huvuddelen av IV. luftflottan, 
bornb-, jakt-, rekognoserings-, transport- och glidflygplan till ett 
antal av ungefär l 500. Framskjutna flygbaser rekognoserades, be
Jades och utbyggdes i tiotal med beundransvärd snabbhet - i ett 
fall på tre dygn. 36 000 000 liter bensin, i fat fick rullas för hand 
och pumpas upp för hand! 

Anfallet slogs ut på morgonen den 20. maj med huvudkrafterna 
mot västra Kreta, flygfältet Maleme, staden Kanea och Sudabukten, 
varefter på eftermiddagen en isolerad grupp angrep ett östligare 
flygfält vid Iraklion. Det senare anfallet misslyckades helt, på de 
andra platserna led tyskarna mycket svåra förluster och hade i 
varje fall icke lyckats ta något flygfält, grundförutsättningen 
för en lyckad operation. När detta misslyckats berodde framgång
en på det chansartade företaget att sjövägen landsätta förstärkning
ar. Enligt plan hade den första konvojen avgått, 25 fiskeb åtar med 
2 300 man ur bergsdivisionen och tung materiel ombord, eskort ita
lienska motortorpedbåtar, för landstigning natten 20.-21. maj. 
Men "The Royal Navy was, there". Varken den, en efterföljande 
konvoj eller någon enskild tysk nådde Kreta sjövägen så länge stri
derna pågick. Det hela erbjuder således ett ganska egenartat skå
despel. Förbittrade och förvirrade strider i besvärlig och svåröver
blickad terräng på en isolerad ö, där den ena parten har herraväl
de till sjöss på natten, den andra fullständigt behärskar luftrummet 
under dager. 

Den 20. på kvällen ingick F reybergs telegram till W a v el l. "The 
day has been a hard one. We have been hard pressed. So far I think 
~e hold Maleme, Iraklian and Rethimmons aerodrames and the har
ours. The margin by which we hold them is a small one, and it 
~ou]d be wrong of me to paint an optimistic picture." - Student 
;tsst~. mindre - med säkerhet endast att han icke disponerade något 
Ygfalt- och stod inför ett svårt beslut. Rapporterade förluster vo-



760 

ro redan nu alarmerande stora,1 risken att riva upp Hitlers dyrbara 
te elitförband påfallande. Företaget var en flygvapnets självslåndi:
operation, liksom alla vapengrenars självständigt planlagda in sats~a 
betraktad med misstro och ovilja i OKW. Att vänta på a H läo;~ 
klarnade och inskränka sig till att lämna direkt stöd från l uf~erL 
från morgonen den 21. skulle innebära att allt skulle komna at~ 
göras från "den bakre fienden" för att operationen skulle av blåsas. 
Vem som skulle bli syndabock var ej svårt att räkna ut . ''tudent 
beslöt att sätta allt på ett kort. Orderna gick ut vid midn, tt och 
avsåg landsättning av en halvbataljon fallskärmsjägare - a lt 50111 
fanns kvar - vid Maleme, där senare 500 transportplan skulle fly
ga in bergsjägarnas andra omgång. Då flygfältet var i brittis1. hand 
och aldrig utnyttjats av andra än jaktplan får beslutet be,ecknas 
som djärvt, men det lyckades. 

Stridsförloppet på ön, förvirrat och svåröverskådligt, kd 1 icke 
följas här. Men ett par iakttagelser kan göras. Å båda sichr var 
truppen av yppersta kvalitet. Britterna voro svårt handik ppade 
genom sin brist på materiel, av tusentals obeväpnade som dr v om
kring, av bristen på fast organisation. Men det var även tys ,:u na i 
det första och sista avseendet. Felnavigeringar, nedskjul'iingar, 
kraschlandningar, haverier, personalförluster - ej minst bl d 1d dc 
högre cheferna - omöjligheten att hitta nedkastade tunga vapen, 
allt gjorde det hela till något ganska artskilt från vad m;:~n övat 
och väntat sig. 

Men särskilt bland de högre brittiska cheferna märktes f 'rutom 
lugnet, en traditionell sträv<m att ej fatta förhastade beslut , tt låta 
läget klarna, att ordna förbanden, att gå metodiskt till vaFa. Yt
terligare en bestämd traditionsbunden önskan att när ordc1 .1a var 
o-ivna, låta underordnade vara ifred, hålla sig själv tillbaL - CJ 

~inst lokalt. När inga förbindelser fanns eller fungerade oc ' inför 
det helt nya, son1 nu mötte, vore dessa egenskaper kanske eJ de all
ra värdefullaste. Betydelsen av den traditionsbundna skolnir,sen vr
sade sig i en förvånande förmåga att alarmera, samla o h ma~ 
növrera med trupp i mörker; tilltagsenhet hos enskilda och p 1trullet 
under natten var påfallande. Alla dessa egenskaper kommer till :~;
tryck i ett icke utfört motanfall natten 20.-21., ett misslyckat fo-

l - "greater probably than the totalsuffered by the Wehrmacht in the w 11ole wa~ 
to date". Man får väl förmoda att Spencer avser det grekiska fä ltt.·,get me 
sitt uttryck. 
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. de natt. Under den första natten fanns mycket brittisk trupp i 
Ja~ 0111kring Maleme, därtill gripbara i närheten två fullt intakta 
oc alJ· 011er, grupperade för strandförsvar. Allt som fanns av tys-
bat .. d k · k l f k var de uttrotta e resterna av attac regementet, som 1c e u t 
arehans mot ett energiskt anfall. Men det försöktes icke. Den nat

en avgJ·ordes Kretas öde - enligt samstämmig brittisk och tysk 
ten . o 
frerhandsuppfattmng. Den andra natten skulle ett motanfall slas 

e t men tiden för planläggning och ordergivning var kort . Trots att 
~:olika truppförbanden visade mycket god förmåga att uppträda i 
mörker, så kom det hela av sig. Något enh_etligt anfall kom ej till 
stånd och de anfallsstötar som utfördes n11Sslyckades. Ty nu var 
det tyska försvaret organiserat. 

När mörkret föll på kröp tyskarna - enskilda och truppför
band - ihop som igelkottar och låg stilla. Bortsett från perfekt 
fungerande stabs-, spanings- och bevakningstjänst är inaktiviteten 
under mörker påfallande. Så mycket mer påtagligt framträder ak
tiviteten , initiativkraften - på alla händer - så fort det ljusnat. 
Anfallsförfarandet kan tyckas schablonmässigt men det var till yt
terlighet väl inexercerat. Vad som däremot var motsatsen till scha
blon var chefernas förmåga att ögonblickligen upptäcka och ut
nyttja varje begynnelseframgång. Lägger man härtill de högre che
fernas sätt att leda, alltid välorienterade, alltid långt framme, ald
rig tvekande inför snabba beslut, så börjar man ana förklaringen 
till att stridshandlingarna på Kreta icke krävde mer än tio dagar. 

Från och med den 29. april till och med den 20. maj hade flot
tan överfört 15 000 ton armegods från Egypten till Kreta. A v 15 
insatta fartyg hade 8 sänkts eller blivit svårt skadade. Från och 
med den 15. hade flottan intagit beredskap - anfallet väntade.s 
den 17. eller 18. vilket varit tyskarnas ursprungliga plan - grup
perad på styrka A (Queen Elizabeth och Barham och fem jagare), 
styrka B (två kryssare, två jagare), styrka C (två kryssare, två j::t
gare) och styrka D (tre kryssare och fyra jagare). Från och med 
den 20. skärmade dessa styrkor av Kreta. Styrka A i väster till 
s~ydd mot italienska flottan, vilket skulle visa sig vara en onödig 
sakerhetsåtgärd. Efter Matapan kunde varken tyska locktoner eller 
~a~ts~råk förmå de italienska tunga enheterna att löpa ut. Styrka 
f' lag 1 beredskap för att stödja styrka D samt höll italienska flyg
.alt på Scarpanto (öster Kreta) under eld. Styrka C skulle skydd::t 
Ostra delen av nordkusten, styrka D den västra. Det var denna 
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gr~:J?P s~m .. sänkt~ ~~n ~örsta tyska konvojen -~1atte~1 20.- 2 1. D 
droJde eJ Iange fon·an tilltransporter och avskarmmng efterträdet 
av evakueringstransporter. es 

Redan natten 22.-23 . hade jagaren Decoy det först a (vak 
ringsuppdraget från öns ogästvänliga sydkust. Det var Hell~ ne . u e. 

konung G~org II, h~~1s r~gerin~, brittiske ambassadören oc 1 ö~~~s 
personal, aven den lamphgare 1 andra sammanhang än U J der dg 

s~~1~ste dygnens _upple~elser, d~r docl~. alla .. skött sig utmär' t . De~ 
boqade den 20. 1 dagnmgen, da det hoga saliskapet kunde i ktta 
hur tyska fallskärmsjägare gick direkt på den villa, konung ,1 lä ga 
nat föregående eftermiddag. Konungen var väl medveten , n saUl

ningen i Freybergs franka uttalande att det gjorde mindre on , k un~: 
en stupade, men tillfångatagen fick han icke bli. Nu bör 1de ;n 
?r~ga två _dygns promenad delvis ovanför snögränsen oc11 långt 
1fran utan mtermezzon. Men nog drog Freyberg en lättnadens suck 
när han fick veta att Decoy lättat. I upprepade Londontelegram 
hade framh ållits att: a) Freyberg var ansvarig för mon arh ns sä

kerhet, .. ~)_ det ;ar av yttersta betydelse att denne stannade s 1 länge 
som moJhgt pa Kreta, c) det var betydelsefullt att han ej · tsattcs 
för några onödiga risker! 

Natten 28.-29. genomförde styrka B evakueringen av rtlppen 
vid Iraklion på nordkusten, ett svårt och förlustbringande röretag. 
Men här rörde det sig dock i land om spillrorna av, låt v~Ha hårt 
medtagna, truppförband. Annorlunda var läget på sydkuste· , vari· 
från styrkorna C och D under nätterna 28. maj-l. juni vardera 
genomförde tvenne transporter. Här rörde det sig om c 'skilda, 
chefer som höll samman skaror av brokig sammansättning hopar, 
men näppeligen annat än i undantagsfall om vad som kar· kallas 
truppförband. Vad som förtjänade det namnet förde hjältemodiga 
arriärgardesstrider och kunde nog mera sällan evakueras. A '' a voro 
utsvultna, till y tterlighet uttröttade efter flykten från norok usten, 
klättringen över bergen och sökandet efter den lilla fi skeiJamnen 
Sfakia - hur man nu visste att man skulle söka sig di t ar svår; 

att säga. Lika svårt att säga är vad som är mest beundrarsvärr 1 

evakueringsoperationen: Truppens tålighet och disciplin , L'ri ttisk~ 
sjömanskap eller arbetet som utfördes av flottans officerare p<~ 
stranden. Säkert är att utan en kombination av alla tre fak rorern~ 
hade företaget ej lyckats. Lika säkert är att de två fö rsn varit 

utan värde om ej den tredje funnits. - Spencer har en sk•ss över 
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·· Naval Operations _of .~l:ete~ M~ y 20-J u_ne l, _194!" med ett kon
ntionellt tecken for Smkmgs . Det fmns mo saclana tecken -

d~rtill var bl a ett av slagskeppen i styrka A ur stridbart skick 

rr månader. 
° Flottan rädda~e 16 000 man till Egypten - totalförlus ten på 

!{reta, l~uvudsakhgen för armen således 26 500. Lägger man härtill 

15 000 1 Grekland, flottans och flygets förluster och den enorma 

nateridförstörelsen måste man ge \'V'avell rätt som förespått enbart 
fö rluster vid ett ingripande i Grekland. Under de aprildagarna då 

britterna började evakuera Grekland slog Rommel ut sin första 
blixtoffensiv som förde honom till Egyptens gräns sedan hans trup

per i lug~ och r? debarker~t ~ Tripolis under. mars månad. Det 
var den s1sta, oforsvarade, 1tabenska hamnen 1 Nord-Afrika som 
varit närmaste mål för O'Connors fortsatta offensiv, när den i 
februari avbröts till förmån för ingripandet i Grekland. - Ref
lexioner i efterhand bli lätt orättvisa, tjäna sällan något praktiskt 
syfte, men kunna vara lärorika. 
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Vattenväg a r Värmland 

Av ledamoten YNGVE ROLLOF 

N orsbäc!es kanal . 

Norsbäcks eller Norsbäcket~s kanal, ~bland kallad Graven eller 
Slyssan hade stor betydelse for utvecklmgen av Bro hamn d 
n uvarande Kristinehamn 1 • ' v s 

V~gen söderut från Hytte efter Bergsjöns västra sida var myck 

backt~ - och .. besv~.rlig, v~~~.ör en båotle? skoapades från Hytte ön t~; 
BergsJOns sodra ande, Sjoandan, pa nksradet Karl Bondes j, ,tiativ 
Den smala grunda bäck, Norsbäcken, som utgjorde H yttesjöns av~ 
lopp breddades och fördjupades av J ohan Canthcr eller Chander 

eller som han skrev sig på sitt holländska modersmål, J an T..,., ::tnter 
~enne var en mångsidigt verksam man, som blev en av Bro först~ 
mnevånare. Kanalen blev färdig 1639 men Kanter stämdes 1 v Pe

?er Flygge inför Olme vårting 1640 för att ej ha fördjupat Jäcken 
t överensstämmelse med kontraktets lydelse. Häradsrätten lömde 
Kan ter att fullgöra sitt åtagande. 

Kanalen, som har en längd av ca två km, öppnades genom in
f.lytande av ett konsortium förmögna holländare i Göteborg, näm
ligen herrar Joh. von Worselens (Jan van Vossel), Gottfriec (God
dart) van Wattendoneks (Wachtendunck) och Johan vor (van) 
Ferrens försorg, vilka år 1622 arrenderade Kroppa kronobt tk och 
"räntan" av hela Ostersysslet. När exakt Norsbäcken rensa es och 
fördjupades för att tillåta båttrafik är inte säkert känt men t ·oliaen 

började den grävas omkring 1634. Innan Norsbäcks kanal biL v u;p
tagen hade sjötransporten norrifrån stannat vid Hytte i södra än
dan av Hyttesjön. Vid Hytte bodde då Nykroppa fogdet jär u e 0111 

vilken det heter i 1603 års räkenskap "att han hade att föl ,a från 
bruket och där anamma och v id Hytte från sig leverera O< h akt<, 
på att de som järnet föra icke spilla bort något därav". T a.- vare 

Norsbäcks kanal kunde transport på båtar ske mellan Sjöäm an och 
Matlången samt över Ojevettern till Lillfors. Varje förkortmng av 
landtransporterna var av stor betydelse. Norsbäcks kanal ir icke 

1 Axel Em Löf: Kristineh amns historia I (r942 ). 
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dast den äldsta kanalen i Värmland utan även en av de äldsta 
en d 
. vårt lan · 
1 Den år 1642 an lagda staden Kristinehamn hade mer järn att 
)<eppa än Karlstad. Detta år sk eppades t. ex. från den nya sta

den 8.866 skeppund, medan den äldre och större staden Karlstad 

skeppade ut 8.259 skeppund. Detta var en av orsakerna till att 
fastingsmarknaden som från början var en karlstadsmarknad och 

50111 
hölls såsom namnet anger i fastan, fly ttades över till Kristine

hamn år 1688. Under en vecka samlades allt vad Värmland hade 
av brukspatroner, bergsmän och handelsmän i den lilla staden för 
att göra affärer men även för att roa sig. Under Fastingen fattades 
åtskilliga bes lu t om kanalers anläggande och om muddringar under 

1800-talet. 
På 1700-talet blev Norsbäcks kanal upprensad och iståndsatt på 

Lindrothska familjens bekostnad, så att den kunde passeras av 

"Jernbåtar" om c:a 150-200 skeppunds drägt . 
Landshövding Mörner beskriver år 1752 Norsbäcks kanal i föl

jande ordalag: 1 

"Längst norr i socknen (Varnum) är av Lindrothska familjefi 

förfärdigad en v attuledning, 1/ 4 mil lång, mellan Bergsjön och 
Hyttesjön. Därigenom fraktas allt Bjurbäcks, Storfors och Alk
vetterns stångjärn till Sjöändan och därjämte största delen av det 
tackjärn, som kommer från Filipstad och Karlskoga bergslager, vil
ket icke allenast de häromkring liggande bruken, utan även de på 
Dal och västra landet årligen upparbeta. Om denna kanal förläng

des till Vänern, skulle bergslagen ernå de härligaste förmåner". 
Landshövd ing Mörner framhåller i sin värmlandsskildring att 

stångjärnstransporten till Skattkärr (som hade en under Karls tad ly-
0ande järnvåg) skulle underlättas av en kanal från Gapern till 
Vänern. 
.. "Kunde man gräva tre fj erdedcls mil ifrån lastageplatsen Sjö
andan till Kristinehamn, kunde man med fartyg gå utur stora Vä
n~r~ in i Bergsjön, sedan genom ovannämnda kanal i Hyttsjön och 
danfrån till Storfors Bruk. Gräves en åttondels mil därifrån 
kunde man komma in uti Mögsjön och sedan i Ostersjön förbi 

K~oppa kyrka in uti Prästgårdsbäcken, och åter efter en åttondels 
nuls grävning in i sjön Dagelösen , som går till Filipstad: men som ------1 V" l arm and förr och nu, 1918. 
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Dagdösen ligger långt hög re än Ostersjön befara r man att A 
hytta n och Bjurbäcks bruk kunde mista sitt hytte- och h;q11n sp. 
vatten. Skul le det bliva möjligt medelst en kanal , som även sk

1
a
1
:·-

.. V k u te gravas genom arnums soc en, skaffa kommunikation mell n v · 
nern och Bergsjön skulle dä rigenom tillskyndas hela denna beroa. 
lag en stor nytta: ty då kunde västgötespannmålen föras P•·· b å os~ 
.. d ·11 B l h d · t:1r a n a t1 ergs agen oc än genom sparas den kostsamm a f, rlö

1 
däremellan och Kristinehamn: även för 6 a 9000 skeppu nd ~ tå len 
··· h ' k ng. Jarn oc 4 a 5000 s eppund tackjärn som nu årligen med båt . 
föras till lastageplatsen S jöänden och sedan med vagn till K !Stin. ~~ 
hamn en mil. Detta antal av jä rn skulle genom en bekvä1 l io a~ 
transport ansenligen öka sig, i synnerhet då menföre in fa ll ( 

0
o"h 

således någorlunda skulle löna den kostnad p å grävningar ·~v ä~l
des" och förmod_ligen :id närmare ~ndersökning torde finnas 11 . )jlig". 

Ar 1765 sknver d1sponenten pa Storfors bruk, Claes Fri( zclr ·· 
"Båtfarter nyttias ifrån Philipstad igienom Siön Daglösen t ill As;J~ 
hyttan, derifrån brukas Landsväg 1/ 4 mil till Biurbäcken, de;. i
från siöväg igienom siöarna Storlungen, Oijevättern, Hyttesiö1 !w ar
ifrån Brucks ägare i denna socken, gräfvit för flera år sedan ~anal 
118 mil lång till Bergsiön och så igienom den siön till hen naner 
Siöä_n~an i Warnum: socken, hvarifrån man nyttiar Lands\ ·g ti!i 
Chnstmehamn en m d längre bort". 

Vid en sammankomst i Kristinehamn år 1806 mellan bruksägare 
och handelsmän beslöts att muddra Norsbäcks kan al fö r n be
räknad kostnad av 500 a 600 rgs .1 För Storfors bruksägare v r far
leden av stor betydelse, vartill kom, att Storfors, som m( ' sina 
egna lastekor ombesörjde frakterna ej blott fö r egna bruJ' utan 
jämväl för andra, så småningom erhöll betydande inkomste Frå
gan om farledens upprensnin g förekom dä.refter å ter p å ~r ))' fo rs 
bolagsstämma den 19 augusti 1841. Kort därefter framlades a, en ett 
fö rslag att upptaga en kanal mellan Bergsjön och Ullvettern ..,enom 
Fiskvik snäset. Avmätning härav blev också utförd, men ut .11 vi
dare påföljd. 

I stället beslöt 1842 års bolagsstämma att medverka vid u1 prens
ning av Norsbäcken, förutsatt att jämväl de andra trafib tterna 
kunde förmås häri deltaga. I mars 1843 hölls en sammankom L mel
lan dessa, v arvid avtalades, att Storfors Bolag på samfälld 1 ckost-

1 G u st. Ek man: U r Storforsverkens Hi storia , Göteborg 192 r. 
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d skulle utföra rensnin gsarbetet en ligt en av kapten David Lil
nal öök uppgjord plan samt söka sta tsbidrag härtill. Sedan Väg-
]!e~ Vattenbyggnadssty relsen meddelat, att regeringen icke förfoga-
oc o d l f " .. d 0 1 l d d ' d över nagra me e , som or an ama et <un e 1sponeras, sam-
eankailades ett ny tt möte mellan trafikanterna, vilket hölls vid 
~stingen i Kristinehamn 1844 . Härvid överenskoms efter lång
v:rig överläggning, att Storfors Bolag, skulle p å sin bekostnad ut
föra arbetet till en av kapten Lilliehöök beräknad kostnad av 

3 790 rdr 35 sk 2 rst, varemot bolaget skulle äga att i fem år av 
trafikanterna uppböra en avgift av en skilling banko för varje 
skeppd. genomfraktat stångjärn och i proportion därtill för andra 

varor. 

Att upprensningen var välbehöv lig framgår av en uppgift , att 
vattendjupet i farleden sommaren 1843 ej utgjorde mer än 17 tum . 
Upprensningen utfördes på avtalat sätt och blev färdig i början av 
1844. Kanalen blev en vinstgivande affär för Storfors bolag, och 
hela arbetet betalades redan p å fjärde året genom den inflytande 
"bankoskilli ngsinkomsten". 

I och med tillkomsten av andra nya trafikleder, såsom Kristinc
hamn-Sjöändans jä rnväg, Kroppa järnväg och Bjurbäckskanalen 
ställdes småningom större fordringar p å trafikförmågan hos Nors
bäcks kanal, vadan frågan 1855 uppstod om nya större arbeten där
städes. Franz von Scheele hade såsom ordförande i direktionen för 
Filipstads Bergslags Kanalbolag föranlett distriktschefen, major C. 
A. Olivecrona, att uppgöra ett den l ma rs 1855 daterat förslag t ill 
rätning, fördjupning och utvidgning p å bredden av Norsbäcks ka
nal. Kostnaden härför beräknades belöp a sig p å 20 000 rdr bko. 
Statsanslag begärdes , och K Maj :t bevi lj ade den 8 maj samma år 
härtill 13 000 rdr bko, utan återbetalningsskyldighet. 

Arbetschef blev ingenjör B. L. Hellström. Arbetet påbörjades ge
nast och blev fä rdigt 1857 samt kostade i sin helhet 34 725 rdr rmt. 
För täckande av de av bolaget utöver statsanslaget betalda kost
n_~derna begärde bolaget K Maj:ts tillst ånd att få upptaga avgift 
~o r P_~ kanalen fraktade varo r, och i a nledning därav blev taxa 
aststalld, varur det viktigaste må anföras: 

l tolft plank 
l , bräder 
3 centn. malm 

2 ore 

l " 
lf2 " 
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2 centn. järn, smitt eller gjutet, samt stål 1/ 2 , 

l kubikft spannmål 1 , 

Ehuru denna låga taxa var jämnt hälften mot vad direJ, t ione 
begärde, blev dock kanalen, tack vare små omkostnader, er vin 

11 

. d ff St-gtvan e a ar. 
Från år 1858, då trafiken började, och till 1916 uppgicl sa1111_ 

liga kostnader till 

Trafikomkostnader 
Reparationer av kanalen två gånger 

, färjan vid Bergsjö 
Lön åt färjvakt i 25 år 
Bro, utförd 18 80 i utby te mot färjan 
Reparation av bron två gånger 

Inkomsterna var däremot betydligt större . 

kr 

" 
" 
" 

75 · JS 
81 72 : s 
3083: 

379 : >0 
576. 6 

1469 : 4 

kr 13774: 

Filipstads Kanalbolags 28 aktier i Norsbäcks kanal doner es se
dermera till Filipstads Folkskola och förva ltas nu av stadeJ skol
råd. 

Enligt 1868 års statistik gick genom Norsbäcks kanal 15 7 seg
lande fartyg av 3 nylästcr och däröver och 586 båtar uncle 3 ny· 

läster. Lasterna utgjordes till huvuddelen av tackjärn och sm t eller 
valsat stångjärn samt malm. Bland andra varor kan näm• as siil 
och 588 k:fot cikoria. 

För farkoster och däri förda varor uppbars 3,140 Rdr R 1 t. 
Norsbäcks kanalbolag upplöstes först å r 1950. 

Filipstads Bergslags och Bjurbäckens kanaf.l 

Anläggningen av Filipstads Bergslags kanal var symtoma11sk för 
tidens ideer på transportområdet. Genom att sjöar och vattc 1drag 1 

östra Värmland förbands med hästbanor skapades en samm '1hän?
ande trafikled från Vänern upp till Rämens och Oforscns b uk vld 
Dalarnas gräns, ett kommunikationssystem som i sin art ä r e 1Ståen
de för Sverige. 

1 Kä llorna för detta kapitel ha r i första hand va rit Rolf Carl stedt : Stw ie r över 

W erml ands- eller Filipstads Bergs lags kanal. Proseminarieuppsats (1 951 1. 

Eg il Lönnberg: Med motorbåt från K arlskoga till F ilipstad, Bofors-pi le 195 6''' 

Harald Falk: B jurbäcks eller Filipstads Bergslags kanal, Uddeholmare1 1956'
1
' 
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Filip t d s a s Bergslags k anal kom att ingd i en transportled, som förutom kanal-

delarna omfattade inte mindre än I 5 sjöar samt 1 I fr /in v arandra helt skilda 

hästbanor. (u r l. Bodstedt: Historik över Sve riges smdbanor) 
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Järnvägen mellan Sjöändan och Kristinehamn påbörjades i 111 . 

1849, endast några dagar efter F rykstabanans anläggande o, h v "J 

alltså den andra järnvägen i Sverige. Den blev färdig i sept..:mb:r 
1850. Sällan har en järnväg av så ansp råkslös utstr~ickning m..: dfor

1 

en så stark omdaning av den kringliggande bygdens arbetslt sont 
denna lilla hästbana. De körslor, som ägt rum allt sedan 150C tzdet

1 

blev utbytta mot järnbanetransporter, och tusentals kördags' crke
1
; 

sparades årligen. All mogen i de närliggande socknarna mots3.f dock 
järnvägsbyggandet med oro. Men bergmästare Franz von s, heele 
som var en drivande kraft i arbetet för samfärdsmedlens utvet klin<>' 
ansåg sig snart kunna konstatera, att "sjöändskörs lornas upp 11ö ra 1~~ 
de hade verkat förmånligt på jordbruket och att nykterhet t rev
nad och vä lstånd hade blivit hemmastadda hos ett fo lk, son fö rr 
endast fört ett åkande liv". 

Filips tads Bergslags och Bj urbäckens kanal är nu endast en pitto
resk och vacker turistled genom sjöarna i denna fagra del av ärm
land. Men för de bergsmän och brukspatroner, som en gån, pro
jekterade och byggde kanalen var den en nödvändighet av f1 .1 msta 
rang. För hyttorna och hammarsmedjorna var transporterna n be
tydande utgiftspost och ofta förknippade med svårbemästrad< pro
blem. Malm, limsten och träkol skulle forslas till hyttorna, ta kjärn 
och träkol till smedjorna och slutligen skulle stångjärn , tackjärn 
och spik frå n ett 30-tal hyttor, hammare och järnbruk i öst ra 'ärm
land, Västmanland och södra Dalarna transporteras till sjöst Jerna 
för export. Det låg därjämte i befolkningens intresse att f ra!' tkost
naderna för sändningarna av livsmedel och övriga förnöde1 eter i 
motsatt riktning i möjligaste mån nedbringades. 

Mellan gruvorna, skogarna och bruken var det oftast kort<' c väg 
och man utnyttjade vinterns "medföre" genom skogar och •11oras 
och den kortaste vägen över de tillfrusna vattendragen. M . 'l ned 
till stapelstaden för Filipstads och Karlskogas bergslag,1 K Istine
hamn, där järnet uppvägdes, var det lång väg. Vintertid g. k det 
väl an - men sommartid på krokiga, backiga och oftast bot 'nlösa 
vägar - var transporterna närmast omöjliga. 

1 I några ä ldre avhandl in gar förekommer p luralfo rmen bergslager liksom 'Bergs

lagernas järnvägar. Som professor Wellander påpekat i "Riktig svensk,, borde 

banan ha hetat Bergslagens jvg. 
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Järnfororna kom fram till utlastningsportarna i långa karavaner.l 
O drogs av hästar eller oxar, som alltid kördes enbet. Som " bak
la:t'' var det livsf~rnöden~eter sot:n mjöl och. sill,. flä?k och tobak. 
.Körsvennerna var mte allud manhga. Det kvmn hga mslaget bland 
dem var starkt. Det var böndernas döttrar och pigor, som fick följ a 

cd foran lika väl som bonden själv, hans söner och drängar. Dessa 
~körkvinnor" fick slita ohyggligt ont, upp i ottan vid 2-tiden på 

1
atten och sedan traska vid sidan av foran mil efter mil i snö och 

~itande köld. K vi111;ornas k~ädse.l bestod .. av bla~g-~rn~särk, tröja och 
kinnjacka samt tva, tre skmnkJolar. Nar de sa antl1gen kom fram 

~ill bruket eller lastageplatsen med sin fora, kunde de få stå och 
stampa i timmar i kylan i väntan på att deras tur att få foran vägd 
och avlastad skulle komma, och sedan skulle de spänna från hästen 
eller oxen och ställa in den i stallet. Klockan kunde bli bort emot 
midnatt, innan det var klart och de själva fick krypa till kojs på 
träbritsen i "körstugan", där forbönder kom och gick dygnet runt, 
sov och lagade mat samt reparerade kör- och seldon. 

I största utsträckning använde man sig därför av båttransporter 
över sjöarna under sommarhalvåret. Pråmar eller stora båtar lasta
des vid bruken, roddes över sjön till det smalaste passet, godset los
sades, kördes eller bars över näsen, eden, till nästa sjö, en ny båt 
lastades och roddes vidare till nästa pass eller näs. s lutstationen var 
Sjöändans lastageplats, där Kristinehamns borgare tog emot godset 
för att innan järnvägen kom till stånd enligt gamla privilegie r köra 
den sista milen in till staden och hamnen vid Vänern. 

Detta sätt att transportera järnet var både tidsödande och dyr
bart. Stångjärnet fördyrades avsevärt och brukspatronernas för
tjänst blev följ ak tligen mindre. Bruksägarna kring sjösystemet klaga
de redan på 1600-talet över att broborna dåli gt skötte körslorna 
från Sjöändan och att de ville öka forlönen från 12 till 24 öre 
silvermynt för varje 1 1/ 2 skeppund (300 kg) stångjärn. Transporten 
av järnet kunde taga både en och två månader, ja till och med år 
den ca 45 km långa vägen mellan Filipstad och Kristinehamn och 
~ostade för ca l 00 år sedan ca l Riksda ler per skeppund, en för 
ttden stor summa. 

I "Axel Oxenstiernas Skrifter", Avd I, del l s 338 kan man med 
1110derniserad sta v ni ng läsa: 
;-----.__ 

Filipstads Bergslags Tidnings Månadsläsning 30.9. J 939· 
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o' 1 ; J. , ; 1 

Karta över farleden Karlskoga-Filipstad. Ritad av Erik Olsson. 

OBSER VATA IN ITINERE. 

1. 

1. Vid Karlskoga, begynnandes vid Prästgården och in ti ll Peter 

Dobberts gård faller en kostlig ström be:d (Timsälv), uti vilken 
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allehanda byggningar sättas kunne, s2.rdeles allehanda kostliga 

hamrar. Men är härtill av prästen och Peter Dobbert förhind rat. 

Det haver ock commoditet av mycken skog, som eljest onytteli-

2· gen bliver förbränd. Sedan så haver det den commoditet, att 

man allarede, på ett litet ed när, kan komma med stora båtar 

strömmen uppföre genom "Låhnen, Alkvettern, Oijevettern, 

Ulffvettern och Bärgersiö in till Bergersiö hampn att föra Jernet 

öfr till Broo en milj godh wäg". 

Samma vatten kan göras navigabelt, som menas allt intill Krop-
3. 

pan och Filipstad, heller ju på ett eller 2 små ed när. 

Begreppet "fora" tillhör måhända medio a v 1600-talet, då järn

brukens födelsestund inträffade för Värmlands del. Malm och kol 

"forades" till bruket och malm därifrån. Man talade också om sjö

fo ror. 
I Hushållnings Journal för September, År 1777 s. 432 kan man 

läsa "Om S jöforor": 
"Malm är äfwen tilfälle at ro öfwer Sjön Y n gen, ifrån Persbergs 

Grufwor, och Bergsmännerne i Carlskoga, som bo 5 til 6 mil ifrån 

nämnde Grufwa, nyttj a mycket denna fördel , fast Malm därigenom 

kan blifwa 2 år gammal på wägen, innan den kommer på sit rätta 

ställe. Likaledes nyttjar Nyeds Bergslag Sjöforor om Sommaren wid 

Stångjärnets transport". 
"Om således icke Watnet nyttjades, så skulle Foror ännu blifwa 

mera otilräckliga och upstegrade, som altid händer med alla bristande 

Amnen. Man har äfwen funnit, at 1 Skepp:d Stångjärn om Som

maren kan transporteras 8 Mil, och fast det har 5 Ed til öfwerkörsel, 

som tilsammans utgör 1 mil wäg ungefär, dock ej kosta mer än 3 

Daler Kopp:mt för Skepp:det, utom Järnbåtars och Bodars hållan
de; som dock är ringa, emot at det om Wintern nu i senare tider 
betalas med 6 til 9 D al. i Forlön". 

"Då en Järnbåt om 60 til 80 Skepp:ds Last göres, så plägar den 
kosta 450 Dal. Kopp :mt, men kan många År nyttjas, då den om 

~Östen täckes med Bräder och Swickhålen upptagas, at intet watten 
far qwarstanna, som annars til Is fruset gör honom otät". 

---- -----------------
"Den som har tillfälle, såsom vid Bjurbäcks och Alquitterns Bruk, 

at under Tak hänga Båten uppå Järnkädjor om Wintern, så för-
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waras den än~u bättre. Då en Båt således skötes, och Årligen el! 
hwart annat Ar tjäras först om Wåren, så kan den wara 2C ti[ ;r 
år. Järnbodar äro ej heller så dyre at bygga, och kunna wara län ° 
då de högt tomtas, och förses med Gålf, som upbäres af Sy lh.n1 g~, a . 

"Huru nödig är icke lifwets bergning för dem, som til , tör; 
delen torde utgöra Rikets arbetande styrka? Miswäxt inträff:o .. StL ta 
d h d f 

. l d o . o . 111-0m, oc en attlge 1ar a mtet at utga. Wmtrarne äro of a ob _ 
ständige eller är halfwa Wintern utan Åkföre, at Forbonden ofta :. 
får förtjena wid Bruk, eller sin nödtorft köpa. Lång tid gå seda J 
· bl ' f 

11 
mnan Wägarne 1 wa stadige, och än längre, innan den utnn grade 
Hästen förmår göra en lång Stadsresa. Under a lt detta ropar 111 a<>en 
på föda, den han ej kan umbära flere Dygn, än mindre fl er Wt>ec
kor och Månader. .Ar icke då nödigt, at Sjö-transporter på .'l t sätt 
befordras, at Nederlags-Platser i de Socknar, som långt ifrån Städer 
äro, inrättas och at Magaziner ständigt hållas wid magt ti l d 1 Fat
tigas hjelp och wederqueckelse, så framt den icke skal wa1 nägtas 
under Hungers-bördan, som han ej förmår draga, och hwi l en är 
swårare än den största träldom, hwarigenom också Fol ket ·j kan 
ökas och tilwäxa i wä lmåga, som likwäl är det hwar öms •t bör 
önska"_ 

".Amnet tillåter ej, at sådant utfora, utan är nog w id mit ämne, 
som äfwen syftar til Människors wälgång, om Sjöforor m l ra på
tänkas och nyttjas, hwarigenom Waror med lättaste möda oc 11 min
sta kostnad kunna transporteras". 

"Ehuru i Wermeland detta nyttjas; så kunna de mer ut , idgas. 
Man kan äfwen föra Stångjärn ifrån Philipstad til Christin ·hamn, 
om Sommaren sjöledes til hela 5 mil, som nu likwäl icke sk, r. Jag 
har hört, at Borgare i Philipstad kört om Wintern Stångjärn 'il Sjö
ändan, som ligger 3/ 4 mil nära Christinehamn: Skulle icke -!et då 
vara lättare, at om Sommaren låta ro Järnet til Asphyttan 1 '/4 mil, 
och wid B jurbacken öfwerföras 1/s mil, än om Wintern ko' 1 hela 
5 milen, som plägar betalas med 4 Dal, 16 öre K:mt för Sl 'ppun
det ?" 

------------------ - - -
"Om nu til exempel 4000 Skeppund Stångjärn skulle g,t ifrån 

Philipstad til Sjöändan 5 mil, och om 2 Skepp:d lägges på Lasset, 
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, fordras 2000 Foror eller Hästar, som i bortresan wandra 5 mil, 
fa h lika mycket tilbaka, som går l O mil, och således köres för en 
o;d 

11 
Järnpost 20000 Swenska mil; som til största delen kunde be

sa a as om Sjöforor nyttjades, och hwaraf Winterforor skulle i sam
spar rnån blifwa mer tilräckeliga där de äro nödiga. Om nu flere
J11·~des kunde mer nyttjas Sjö-krafter, så måtte Winterfororna ökas. 
sta b F K " f h o fo Likaledes esparas .. oro;na, o~: oraren, ra~1- oc aterresan, ar 
förtjena, och at wagen mtet kor~s utat: .. Lass. .. . 

"Men Sommar- och besynnerhgen SJo-fororna sagas hafwa sma 
läaenheter; at Spannemål, som köres af många händer uti Säckar, 

~1Jwer tullad af otroheten, som ej altid kan hindras utan någon 
kostnad." 

--- ------------------
"Dessa och flere olägenheter hafwa väl Sjöfororna; men förmo

nerne äro större, när 5 til 6 Karlar kunna inom et dygn frakta 60 
skeppunds tyngd 2 til 3 mil, hwilket senare sker och händer imellan 
Munkefors och Dejeforssarna i Claraström. Sommar-frakten i öpna 
Fartyg har sin olägenhet, at då regn kommer, så smälter Salt i Tun
nor eller Säckar, om watnet drager sig däruti; men Sill bergar sig 
merendels wäl. skulle icke sådana olägenheter öfwerwinnas, om 
Båtar, som föra Spanmål och Salt, då hafwa Däck af Buldan, som 
i form af et Tält öfwertäckte til någon del Fartyget, och den däruti 
förvarade Spanmålen, hwilken sedan i rymliga Järnbodar kunde up
läggas, til dess wackert wäder inträffade." 
----------------------

"Til Sjöfarters hjelp gagna Segel; men i motwäder kunna ej platta 
Fartyg utan Köl lofwera, som ej heller uti Strömmar kan ske. Som 
Sjöfarter blifwa mera nödige, alt som Landt-Krafter och Foror up
dyrkas, så borde de förre på alt sätt uppmuntras och lättas. En snäll 
Mechanicus uti Dresden, Herr Friedrich, har förfärdigat en Båt, 
hwarwid istället för Åror nyttjas Hjul. Han har med samma Båt 
farit uppföre Elbeströmmen ril Stadsbryggan, hwarest Floden är 
ganska stark. På 2 timar har han fordt Danska Envojen ifrån Dres
d.en til Meissen 2 Swenska Mil. Borde icke en så nyttig invention 
Finnas på Kong!. Modell-Kammaren i Stockholm, och hwaraf se
dermera flere Modeller kunde göras och til Landsorterne kringspri-
das~" So lo f" d l d ... f · a angt om or e en me SJO oror. 

1 
.. Brukspatronen Claes Frietzcky på Storfors är i en skrivelse till 
ansstyrelsen 1765 också inne på detta ämne. Det naturliga måste 
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anses vara att sammanbinda de härför lämpliga sjöarna gen0111 k 
naler. Frietzcky rekommenderar dock ej någon förbindel se e)) a
sjöarna Daglösen och Stora L ungen. "At med gräfning komnn för~n 
desse Eden skulle eij löna mödan ... " 1 

Frietzckys åsikter härvidlag är av intresse, då de är betecknand 
för inställningen hos bruksledningen på Storfors även un er d e 
kommande århundradet. Anledningen var närmast, att ~ to rfo~: 
hade ett avsevärt bättre läge ur tran sportsynpunkt än dc flest 
övriga bruk inom Filipstads bergslag, då Storfors hade direkt för~ 
bindelse utan slussar över Ojevättern till Sjöändan genon ors
bäcks kanal. Denna o vii ja att medverka till bättre förhåll ar len för 
bergslagen i dess helhet blev ett allvarligt hinder för kanal, ·1s för
verkligande, något som i det följande kommer att ytterl if:, tre be
röras. 

Däremot ivrar Frietzcky för en kanalförbindelse mellan SJ l~indan 
och Kristinehamn eller Warnumsviken vid Vänern. "En l tydlig 
förmon av denna båtfart blefve lindrigare pris på jern och spann
målsfrackter, och kunde man sedan ofta få en tunna Westgör span
mål 3 a 4 Dal. pr t:a lindrigare än eljest för vägens svårighc ". Nå
gon sådan kanalled skulle dock på grund av terrängförhål 1ndena 
aldrig komma till utförande. 

I den blott 17 -årige auskultanten vid Bergskollegium, sedermera 
hovjunkaren Johan Hindrick af Geijerstams Academiska .A fhand
ling i Svenska Bergs Hushållningen för professor Christe Berch 
om "Möjligheten af en canals anläggande, igenom Philip st .ds och 
Carlskoga Bergslager, til siön Vänern" av år 1780 diskutendes oli
ka alternativ för en kanal mellan den värmländska bergsla,,en och 
Vänern. Det ena förslaget följer ungefär den nuvarande FJI.!pstads 
Bergslags kanal över sjön Alkvettern (där auskultantens faders bruk 
Alkvettern låg) och Knappfors men föreslås sedan också f Jr tsätta 
förbi Boforsfallen över sjön Möckeln genom Lerälven till ·änern. 
Ett annat förslag var, att kanalen skulle gå emellan Filips 1d ~.ch 
Kristinehamn över sjön Ojevettern genom Gransundet till ·tteSJ 011 

och ~!dare genom Nässundet_ ~ill Ullv~:ter~. . .. . .. o de 
GeiJerstam understryker F1hpstads formanliga lage 1 forl>11lan 

till dels Nordmarks och Tabergs gruvor, som "underhålla hc a No;· 
ra Bergslagen med malm", dels till Persgruvor (Pers berg), ari fran 
östra bergslagen hämtade sitt malmförråd. Runt staden inom en 
cirkel med två mils radie uppges antalet hyttor och hamrar dl över 

·.'\.ca demifk Afihlndling 
I SYcnlka Dergs H11sh :i!l ningen, 

OM 

MÖJLIGHETEN AF EN CANALS 
ANLAGGANDE, IGENOM PHILIP
STADS ocH CARLSKOGA BERGS-

LAGER, TIL SIÖN VANERN; 

Med 
· Juridifla FnrolttttHI Samtyckt, 

Jurispr. Oeconom. och Commerc. Profelforent 
Samt Jurid. F acult. nu varand~ D~c•n.i, 

Hrr CHRISTER BERCHS 
fnfeende, 

Till allmånt ompröfvande fram(låld 
Af 

JOHAN HIND R! C AF GE!JERSST AM 
Aufcultam i HO~Iofl. Kon~!. lkrgs Cull<'l-{io. 

Uli de:n .fl:Urre Gultavianfka Lirofalen 

D. 9 Deccmb. •?So. 

UPSALA, 
Tryckr hos Direl\euren jou. ED>tAN, Kon~l. Acad. Boktr. 

Titelbladet till j. H. af Geijerstams avhandling. 
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40. Omkring 50.000 skeppund tackjärn samt närmare 20.000 skepp
pund stångjärn sändes till Kristinehamns våg. 

I avhandlingen framskymtar på flera ställen, att ett kanalprojekt 
varit förem ål för ingående diskussion i brukskretsar samt att det 
förhållandet, att inte alla hyttor och bruk skulle få samma förmå
ner, varit ett ofta använt avslagsmotiv. Att enas om det gemensam
rna bästa skulle i fortsättningen visa sig svårt även för annars fram
synta bruksägare. 

Allmogens ekonomiska beroende av järnkörslorna kom att bli ett 
tned förkärlek begagnat tillhygge i debatten. Geijerstam anser det 
~tnellenid värdefull t om forbönderna kunde frigöras för arbete på 
•1en egna torvan. Hans tro på jordbrukets möjligheter i karga berg
' ~sbygder måste emellertid betecknas som verklighetsfrämmande 
Oc han glömmer ibland den eventuella kanalens huvudsyfte -
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järnhanteringens främjande. Om, anse r han, fl er dagsverke, kl! 
komma jorden till godo "skulle detta land, ehuru bergigt 0 h stnde 
bundit, komma att fö rse sig med tillräckdig spannemål af eg ·n joen. 
denna fas ta nödvändighetsvaran, och jag vet intet hvad lyc elig rd, 
fö ljd man kunde önska af de här föreslagna durchfarter" . are 

Från Sjöändan borde en ligt af Geijerstam sedan en kana dra 
från Spjutbäck till Vänern v id Kristinehamn. Ett ann at al e rn'a~as 
för att komma från Filipstad till Kristinehamn var att ,, 111 111 a tv 
binda Queggen med sjön Viilången för att sedan med hjälp v y~

1; : 
munsån passera genom Vasgårdesjön till Vänern vid Krist i 2ha

11111 
Från Förvettern fann s en passage genom Queggsundet ut • 11 sjö~ 
Q u eggen. 

Geijerstams avhandling recenserades till och med i St t;. holms 
Magazin för 1780- 81. 

I juli 1787 inkom medlemmar av Fil ipstads borgerskap ned en 
skrivelse till dåvarande landshövdingen E. af Wettersted t vilken 
man begärde en undersök ning av möjligheterna att öppna e, kanal
led mellan Filipstad och Sjöändan genom sjön Daglösen Ö\, r Asp
hyttan-B jurbäcken och vidare över Stora Lungen, O j( ci ttern, 
H yttsjön och Bergsjön. Som skäl angavs den tidsutdräk t c h för
dyring som med rådande förhållanden var oundviklig vid va Jtrans
port från Kristinehamn till Fil ipstads bergslag. Mot en sådan under
sökning och eventuell kanalanläggning protesterade i en sk velse i 
juli 1797 till landshövdingen bruksägaren greve C. G. Löv 1hielm 
på det bestämdaste, förebärande att den föreslagna kan::t' 1, som 
skulle dragas genom hans ägor strax förbi Åminnefors or Bjur
bäcks bruk skulle bli till stor skada för dessa verk, som une --r torra 
årstider ändock hade knappt med vatten för verkens dn f . Herr 
grevens protest båtade dock föga, ty redan i november samma år 
uppdrog den kanalintresserade landshövdingen å t e. o. lan t1 Jätaren 
Adolf Fineman med biträde av bruksinspektor Petter Strol trk vid 
Storfors att verkställa mätningar och inkomma med försl a& till ka
nalens sträckning. 

Efter verkställda mätningar förelåg deras förs lag den 15 10vem· 
ber 1797.1 Detta byggde emellertid på att kanalen från I 1glösen 
skulle dragas till O stersjön och Mögsjön, därefter passera bruken 
vid Lillfors och Storfors samt över Ojevettern, H yttsjön O'~ Berg· 
sjön nå Sjöändan, alltså inte förbi Bjurbäcken. 

1 J. A. Fineman : Beskrifning p~ Tvenne D urkfarter i Wermeland, 179· 
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fineman och Strokirk had~- först ~l_ndersökt den ~v Filipstads 
diande föreslagna leden SJOn Daglosen- Asphyttealven-Aspen 

ha~ ora Lungen-Bergsjön.1 Vid Asphyttefors befanns hela vatten
.-- ~et vara tillstängt genom en damm för att erhålla erforderlig 
dra~entillgång för hyttor och masugnar. Mellan sjöarna Aspen och 

~~~ra Lungen var avsikte~ , a:: farled sku ll: inr.ätt~_s i ån, som flyter 
förbi Äminnefors oc_h BJurba~ks .. bruk . ,_Y1d s1stnam?d~ bruk stod 

ellertid tre fall hmdrande 1 vagen for segelleds mrattande. A v 

~~nsyn ti~l den r~1ä~_gd verk, so~1 fann s anlagda _:'id bruket, an~_åg~ 
det omöjbgt att 1nratta slussar 1 forsarna. Att grava en kanal forb1 
fallen skulle å ter kräva en alltför sto r kostnad. 

I stället undersöktes utvägen att f rån Daglösen "ändalängs en 
däld gräva en kanal direkt till sjön Ostersjön". Markens beskaffen
het befanns å denna sträcka ej lägga hinder i vägen för kanals in
rättande, och endast en sluss ansågs nödvändig. Någon karta fanns 
emellertid ej att tillgå över ifrågavarande område, varför Fineman 
beordrades att upprätta karta jämte avvägningsbeskrivning. Båtle
den skulle från O stersjön fortsätta över de i samband med denna 
sjö stående mindre sjöarna Mögsjön och Baggekärn. Från sistnämnda 
sjö befanns två utvägar möjliga för att genom grävda kanaler kom
ma till de vatten, som ledde till Sjöändans lastageplats. Antingen f rån 
Baggekärn till Ullvettern eller från Mögsjön till Storforsälven och 
Storfors bruks lastageplats. I båda fallen hade man segelbart vatten 
ti ll Hyttsjön, varifrån man genom Norsbäcken kunde komma till 
Bergsjön. Båda nu nämnda förslag syntes genomförbara och i båda 
fallen beräknades tre slussar vara erforderliga. För att man skulle 
kunna uppgöra säkra beräkningar ifråga hä rom och i detalj kunna 
bestämma eventuella kanalleders sträckning, beordrades Fineman 
att upprätta kartor och beskrivningar av liknande slag, som ifråga 
0111 området mellan Daglösen och Ostersjön. 

Ehuru detta ej ingick i det af Wetterstedt ursprungligen lämnade 
uppdraget, ansåg sig denne likväl med hänsyn till dc stora fördelar, 
som skulle följa av kanalens framdragande ända till Kristinehamn 
och. Vänern, böra undersöka möj ligheterna för ett dylikt företags 
re~hserande. Alltför stora terrängsvå righeter visade sig emellertid 
~ota, för att man med överkomlig kostnad skulle kunna uppnå för~ 
tndelse med Vänern ---:----__ . 
Svenska Lantm äteri ets hi sto ria r6z8-l928 s. 332· 
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Sedan Fineman till lantmäterikontoret insänt av honom p .. 
tade kartor, profiler och beskrivningar samt direktör David -J~:t
därefter uppgjort ritningar för slussar och grävningsarbetet ä 

1 en 
som kostnadsförslag över den tilltänkta kanalleden, ingav 'f we!), 
terstedt, med bifogande av dessa, till K. Maj :t redogörelse tö et-
d "k · r li11 erso nmgarna. -

I det avgivna betänkandet fann af Wetterstedt kanalledc·1 D 
l .. A h "l A ag-

k
osen- k sp ytt~fa ~en-: l spefn-Stora Lungen-Bergsjön J alls 
unna omma 1 raga td ut örande, under det han ansåg fl. rs lao 

Dagl~s~n -?.stersjön-~ö g s jön-0 jevettern-B.ergs j ön sam t a~~~: 
sen-OsterSJOn- Baggekarn-Ullvettern-BergsJÖn mnebära noef ·. 
lika stora möjligheter. Grävningen blev härvid i båda faller, 1~åoa 1 

över 6.000 alnar, och tre slussar erfordrades å vardera ka 11~1~~ 
sträckan. 

Att lantmätaren Fineman överger den urspungli ga tänkta 
sträckningen förbi Asphyttan och B jurbäcken var troligen c' följd 
av greve Löwenhielms inflytande. Det av Fineman presc terade 
förslaget rörande en östligare kanalled över gärdena v id 5 orfo rs 
förbi torpet \'V'estra Berg var av den arten, att det senare •)mmit 
att karakteriseras som huvudlöst av Gust. Ekman i "Ur S )rfors
verkens historia" (Göteborg 1921). Det är svårt att värja )ig för 

misstanken, att Fineman helt enkelt inte avsåg att nå fram till en 
godtagbar lösning. Under alla förhållanden skulle detta P- vari t 
flera bruksägare, bland dem Löwenhielm behagligt. 

År 1817 gjordes på K. Maj:ts befallning en undersökn in ~ för en 
eventuell kanal mellan Sjöändan och Kristinehamn. 

Inför en av bergskollegium år 1818 utsänd kommission l· ills ett 

sammanträde varvid representanter för bergslagen enträget anhöll 
om åtgärder för att en kanal mellan Filipstad och Sjöända11 skulle 
påbörjas. Kommitterade lovade också att understödja saken 

Efter alla dessa förslag och protester fick kanalfrågan vi] till år 
1822 då kaptenen C. F. af Ekenstam på initiativ av bl. a. Lcrgmäs
taren B. O. Myhrman och brukspatronen N. Mithander på Alk
vettern, helt säkert inspirerade av Göta kanals lyckliga ti •komst, 
utarbetade ett nytt förslag till båtled mellan Filipstad och Sj :ändan. 
I likhet med Fineman tjugofem år tidigare rekommendera r a Eken· 

stam den östliga leden, d. v. s. förbi Storfors. Förslaget bygg te dock 

på delvis andra föru.tsä~;nin~ar och synes ha varit rest:It~~et lY no;f 
granna kalkyler. I Sltt ProJect och Kostnadsförslag ul O pn111de 
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!fart emellan Philipstad och Sjöändans Lastageplats" anser sig 

~?~1<ensta~11 helt kunn~ övergiva ti~igare pl~?er ?å e~. v~stlig led. 
' skälen ull varför enhgt hans menmg en stracknmg forb1 Asphyt

- Bjurbäcken skulle vara olämplig, sammanfattar han i några 
can kter. Först och viktigast skulle man vid transporter från Pers

b~;~ och ~en östra dele1:. av Filipstads ~ergslag ej till någon del kun
urnyttp kanalen. For det andra v1sar, menar af Ekenstam, all 

nafarenhet att man vid kanalanläggningar bör undvika de naturliga 
er o f d · f N .. o d' h l ttendragen "sa ramt e eJ a aturen aro sa JUpa oc ugna 
:;r de med måttligt arbete kunna till beqväm segelfart begagnas". 

Kostnaden beräknades till 180.112 Riksdaler banco om kanalen 

skulle byggas med slussar, men med lutande plan, på vilka pråma.r
na fick glida mellan sjöarna, skulle kostnaderna endast uppgå till 
78.700 rdr banco, vilket senare alternativ af Ekenstam förordade. 

Vid ett sammanträde med Värmlands och Dals bruksägare den 
23 mars 1824 dryftades af Ekenstams förslag. Därvid röstade greve 
C. G. Löwenhielm, som nu var ägare till Storforsverken, med sina 
52 röster mot förslaget, som alla de övriga brukspatronerna med 

375 röster däremot anslöt sig till. 

Anledningen till greve Löwenhielms fortsatta motstånd i denna 
fråga var säkerligen inte endast vattenfrågan för Bjurbäcksverken, 
utan den främsta anledningen till hans ställningstagande var hans 
farhågor för en kraftigare konkurrens från de övriga bergslagsbru
kens sida om dessa fick bekväm utfartsväg för sina produkter. Bjur
bäcks och Storfors bruk hade redan goda förbindelser med Kristine
hamn över Stora Lungen, Ojevättern, Gränssundet, Hyttsjön och 
Bergsjön med endast en omlastning i Sjöändan. 

Kort därefter gav "Kongl. Strömrensningskommissionen" i upp
drag åt majoren C. P. Hällström, som så småningom blev kanalbyg
gets arbetschef, att granska det af Ekenstamska förslaget. Hällström 
avlämnade sin utredning i januari 1825, varvid han dels föreslog 
anläggande av en järnväg mellan Sjöändan och Kristinehamn samt 

mellan Gammalhoppa och O stersjön, dels slopande av de lutande 
Planen med förordnande av det dyrare alternativet med slussar och 

dels byggande av en sluss vid Knappfors i Timsälven, varigenom 
Bofors och andra bruk i Karlskoga bergslag skulle få möjlighet att 
transportera sina produkter till Kristinehamn via Sjöändans lastage
Plats. Såväl järnvägarna som Knappfors sluss anlades så småningom. 
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Det kan för övrigt nämnas att vi här för första gången möte r f" 
l 'd f OG slaget om en s uss v1 Knapp ors. 

Hällström angriper även den på Storfors rådande inställningen . 
ordalag, som inte lämnar något att önska ifråga om tydlight t. "Fö 1 

dem som i afseende på sitt läge draga fördel af nuvarande förhål: 
landen, kan det ej vara likgil tigt, att transportrörelsen göres obero. 
ende af deras godtycke: häraf bemödandet att på a llt sätt molarbet 
ett a llmännyttigt företag, emedan det icke är förenligt me• de ra~ 
förmån, och detta har gått till den grad af ytterlighet att ma 1 sökte 
lägga hinder äfven för de mätningar och undersökningar hv •ka till 
sakens förberedande blifvit anställda . . . I afseende på sin e,lS!<.: ilda 
rörel se lärer Storfors bruk ej kunna draga särdeles nytta af B" leden 
men det må derföre vara andra tillåtet, att när det kan s~,. ma 1~ 
ägarens förfång, för sig bereda och sedan begagna en beq :'imare 
transport för sina effecter". 

Till utlåtandet finns fogat en PM författad av den outt ·ittl ige 
Scheele å r 1824 och i vilken denne bl. a. namnger 29 värmlan( sbruk, 
vilka tog si tt behov av tackjärn från Kristinehamns våg, l v. s. 
till ojämnförligt största delen järn från Filipstads bergslag.' land 
de stångjärns- och manufakturverk, vilka ovillkorligen mås ., föra 
sina produkter över Filipstad, märktes Lesjöfors och Myhrm. •1 sfors. 

Under hänvisning till att det vid denna tid inom Filipstad> berg
slag å rligen bröts omkring 100.000 skeppund malm, kolades 30.500 
storstigar2 t räkol och framställdes över 50.000 skeppund ta kjärn, 
hävdar Scheele, att den mängd födoämnen, som krävdes för (l~ inom 
bergshanteringen sysselsatta, skulle till försäk ra den tilltänkt kana
len betryggande å terfrakter. Ärligen avkolades, uppgiver han ida re, 
närmare 2.000 tunnland skog eller betydligt mer än å terväxt 1. Sett 
i samband med den alltmer ökade brytningen måste andra tvsätt
ningsorter för malmen sökas. För att tackjärnstillverkningeJ skulle 
kunna säkerst ällas och läm na skälig vins t "får icke malmen Le lastas 
med höga fragter, och minst tål den att Landvägen transp n cras, 
hvarföre någon betydligare export av malmer utan sjöväg ej ;-, tänk
bar, och i detta afseende kommer alltså den föreslagna bi' farten 
at t medföra högst betydelige förmåner för denna orten". . 

Skall någon enskild person nämnas i Kanalbolagets äld re 1 istona 
så skall det just vara Franz von Scheele, "Värmlands landsr..>vdwg 
1 Franz von Scheele: Båtfarts öppnande emell an Philipstad och Sjöändam lascage· 
plats, r 824. 
2 En storstig motsvarar 24 tunnor ( = 39.6 hl ). 
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.
11 

uagnet", född på Eckersholms järnbruk i Tabergs bergslag i 
n t> 

smålan d. 
Scheele sammanfattar de beräknade fördelarna av en kanal så-

lunda: 
frakterna för utgående varor k unde nedsättas med minst 50 °/o 

~ I. kunde avsätta~en bestä~m; tiden för lev~~a1:sers ful}görande, 
vilket under radande forhallanden var ogor!tgt och asamkade 
bruksägarna stora förl uster. 

I en mängd dragare och arbetare skulle kunna nyttiggöras inom II-
jordbruk och bergshantering 

V ökad tillförsel av livsmedel till bergslagen med lägre priser I . 
som följd. 

Storfors bruksägares inställning hade inte ändrats, utan greve Lö
wenhielm försökte på allt sätt hindra kommissionens tjänstemän 
och folk i arbetet med avvägningar och mätningar vid Storfors. 

För att förhindra kanalanläggningen mellan Daglösen och Stora 
Lungen författade Löwenhielm en fullständig vederläggning 
av Jernkontorets, bergmästare von Scheeles och major Hällströms 
utlåtande som granskats och befunnits innehålla " huvudsakligen 
oriktiga uppgifter", på det att vederbörande måtte få ett "sant be
grepp om ifrågavarande Canalanläggning och ej förvillas af orik
tiga uppgifter, då man förmodar den öfvertygelsen hos Dem, som 
komma att afgöra detta mål vinnes, att denna an läggning ej be
fordrar den allmänna nytta som fö regifves, att omkostnaden vida 
öfverstiger den verkliga nytta endast några individer tillfaller och 
att detta således ej förtjenar ett bidrag af Staren. Skulle emot för
modan ej rätt syftemål, Canal anläggningens inställande vinnas, bö
ra Wi bemöda Oss om att hindra det Canalen får gå den väg Major 
Hällström föreslagit, utan antingen få den utsträckning l :sta Landt
mätaren Finemans å r 1797 upprättade Charta utvisar, eller gå 
ifrån Mög Sjön genom Bagge K järn förbi Torpet Krogen genom 
Bemanen Wägens, Måseruds och Råglanda in- och utägor i sjön 
Dlfvettern". 
.. Kanalfrågan fick nu vila ytterligare i åtta år till 1833, då de 
~vriga bruksägarna i Filipstadst rakten blev otåliga och uppdrog åt 
overstelöjtnanten J. Edström att granska det tidigare förslaget, samt 
att å ort och ställe undersöka om kanalens lämpligaste sträckning. 
Redan efter några månader eller den 31 december 1833 var Edström 
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färdig med sitt projekt, enligt vilket kanalen skulle ha den st rå k 
ning den i dag har, alltså från Daglösen förbi Asphyttan oc1 Be -
bäcken till Stora Lungen. Edström föreslog en 500 alnar l ån~ k~url 
o~_h. eJ! sluss om 15,94 fo~s sänkning vid ~ällfallet i sjön As1-- 'n ~~ 
danfra n en 5.4 80 alnar lang kanal f ram ull Stora Lungen, ti Jl B· 
bäcken, där trenne sammanbyggda slussar med 34.74 fot s sa , k 1~~r
skulle anläggas. Edström framhåller särskilt fördelen med at seg;!~ 
leden från och med Stora L ungen ända fram till Sjöändan li\· ·'er , 
samma nivå. Kostnaderna beräknades till 129.487 rdr bco. bDe~a 
förslag granskades och gillades år 1836 av landets främ ste ~anal~ 
expert Nils Ericsson, som 1-3 oktober besökte Asphyttan oc1 Bjur
bäcken. 

Först i mars 1847 kunde Scheele emellertid utlysa ett samn 1nt rä
de under ordförandeskap av landshövding Oldevig i Kristin• hamn 
där Filipstads Bergslags Kanal Aktiebolag bildades med Schcc. son; 
ordförande. Man beslöt, att överstelöjtnant Edströms fö rslag skulle 
komma till utförande och att kostnaderna, 130.000 riksdaler skulle 
täckas sålunda att aktieägarna satsade halva summan och tt ett 
statligt lån skulle sökas på resterande 65.000 riksdaler. A v 1ktie
ägarna var de flesta bruksägare i Filipstads och Karlskoga B, gslag, 
givetvis med undantag av Storfors bruksägare. 650 aktier a 1 )0 rdr 
tecknades, de flesta av ägarna till Räms Bolag, Lesjöfors, Surfors, 
Alkvettern, Upperuds Bolag och Uddeholm. 

Efter åtskilliga ansökningar om statligt bidrag eller lån erhöll 
bolagets styrelse först år 1851 enligt ett kungligt brev av •en 22 
december meddelande om att major Olivecronas arbetsplan s ,dfästs 
och att ett bidrag på 65.000 rdr banco hade beviljats, men >å det 
villkoret att anläggningsarbetet skulle påbörjas år 1852 oc 1 vara 
färdigt före den l oktober 1854. Styrelsen för Allm. Väg- och Vat
tenbyggnader avslutade kontrakt med utsedd Arbets-Direk t. m den 
24 apri l 1852 om anläggningens fullbordande innan den l t k rober 
1855. 

Byggnadsarbetet kunde påbörjas först 1853, men däref t r gick 
det relativt raskt undan, med tanke på den tidens primitiva :-t rbets
redskap och byggnadsmetoder. Bjurbäcksverkens och Storfo• ägare 
försökte givetvis lägga krokben överallt och ställa till fört ret beträf
fande vattenrätt, jordförvärv o. s. v. och kanalbolaget tv ngades 
tillkalla all möjlig sakkunskap och genomlida åtskilliga onöd1;.;a pro
cesser. F rån de styrande i riket, landshövdingen och Väg- o' h Va t· 
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nbyggnadsverket hade Kanalbolaget emellertid ett starkt stöd och 
dee flesta rättegångarna hos Häradsrätten och Hovrätten avdömdes 
till bolagets favör. 

Arbetet på kanalen hölls vid liv trots dessa motigheter, tack va re 
von Scheeles aldrig svikande energi och initiativ. Som ett försök 
att motarbeta kanalens anläggande, som ansågs obehövlig då den 
~edan beslutade an läggningen av Kroppa järnväg bättre skulle mot
svara trafikbehovet, beslöts på 1852 års bolagsstämma med Storfors 
Bolag att man av kanalbolaget sku lle fordra, at t detta till en och 
en halv gång av fulla värdet skulle inlösa Bjurbäcks och Äminnefors 
bruk samt Storfors Bolags delar i Asphyttan. Enligt Färnebo hä
radsrätts utslag den 17 december 1853 befriades kanalbolaget frå n 
sådan inlösen ävensom för den skada på nämnda verk, som av ka
nalanläggningen kunde bli en följd. 

Storfors Bolag gick till och med så långt att man sommaren 1854 
hos K . Maj :t Befallningshavande begärde handräckning för tilltäp
pande av den kanalgrävning, som påbörjats vid sjön Aspen. I sitt 
utslag den 21 februari 1855 förklarar K. Maj:t att den begärda 
handräckningen icke kunde meddelas. Hovrättens dom den 28 au
gusti 1856 gav samma resultat. Först år 1857, då kanalen var färdig, 
uppgav Storfors Bolag sitt motstånd och ingick förlikning med ka
nalbolaget. Är 1857 kunde arbetet på kanalleden mellan sjöarna 
Daglösen och Lungen, med slussarna vid Asphyttan och Bjurbäcken 
anses vara färdigt, och kanalen öppnades för allmän trafik. 

Kanalen kostade i färdigt skick omkring 308.000 rdr, vilket med 
hänsyn till penningvärdets fall numera måste motsvara ett par mil
JOner. 

Filipstads Berglags Canalbolag kunde under de första åren 
glädja sig åt ganska betydande trafikinkomster. Är 1862 passerades 
k~nalen av 520 ångbåtar och 988 lastpråmar, vilka erlade 15.734 
Riksdaler i avgifter. Är 1868 uppgick inkomsterna till 22.000 Rdr, 
rn,en sedan sjönk de hastigt, år 1876 till 11.000 Rdr. Som ett mått 
pa trafikintensiteten kan nämnas att år 1868, då antalet passerande 
augfartyg uppgick till 1.227, denna siffra endast överträffades av 
~rollhätte kanal (1.345) medan Göta kanal redovisade 874. Upp-
giftera o f"l o · l ., a pa personera J \.en samma ar ang1ver anta et passagerare wl 
sarnrnanlagt 2.949, medan Trollhätte kanal nådde siffran 5.408. För-
lltorn o f l d o - o ang artygen s ussa es ar 1868 summa 1.847 pramar. 
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Transporterade mängder malm, tackjärn och stdngjäm d Filipstads B rgslags 

kanal I868-1878 . 

Beräknat efter totala antalet passerande fartygsenhete r lu n ka
nalen 1868 på 4:e plats i riket med siffran 3.074 efter Tro lhätte 
kanal med 6.039, Göta kanal 3.321 och Södertälje kanal 3.55 . Ka
nalfarten detta år begynte den 29 april och upphörde den 9 no
vember. 

A v trafikanterna under året erlagda a v gifter uppgick till 2.448 
Rdr Smt, i vilket hänseende Filipstads Bergslags kanal öven·äffa
des av fem andra av landets kanaler. Siffrorna för ledande Troll
hätte kanal 299 .000 Rdr Smt, och Göta kanal, 162.000 Rd·· Smt, 
ger dock e~ uppfattning om dessas ojämförliga dominans ' fråga 
om kvantiteter och tonnage, skriver Rolf Carlstedt i Studier över 
W ermlands- eller Filipstads Bergslags kanal. 

Under kanalens glanstid trafikerades den dagligen av pass; gerar· 
ångaren Franz von Scheele från Filipstad till Nässundet, som var 
byggd av Bergsunds mek. verkstad i Stockholm och levererades 
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Persontrafiken pd 187o-talet uppehölls med passagerarbdtar . Motiv frdn 

Asphyttan (ur Uddeholms arkiv ). 

i september 1863. Ångaren bogserade ibland en lastpråm med pers
bergsmalm. Från Persbergs 16 gruvor befordrades årligen omkring 
40.000 ton malm som inom parentes är av utmärkt kvalitet (ca 
55 Ofo järn, endast ca 0,02 °/o fosfor och föga svavel). 

År 1865 lät Storfors Bolag för att förbättra farleden till Bjur
bäcks bruk upprensa Bjurbäcksälven och borttaga ett där befintligt 
grund. Samtidigt anskaffades en lastpråm med ångmaskin för trans
porter mellan Storfors bruk och Sjöändan. 1867 beslöt bolaget att 
medelst grävning och muddring uträta segelleden vid Lillfors, som 
härigenom förbättrades avsevärt. 
. Filipstads Berglags kanal blev byggd för sent. Med järnvägarnas 

ttllkomst fick kanalen den vanliga sjukdomen ferrovianemi. Den 
~Ya normalspåriga järnvägen från Kristinehamn norrut genom Fi
hpstads bergslag till Dalarna, Ost ra Värmlands järn väg (senare 
Mora-Vänerns järnväg) kunde erbjuda både säkrare och snabbare 
tr_ansponer, bl. a. utan o,rnlastning från pråm till landtransport 
" 1d Sjöändan och tog nu all frakt till och från bruken. Järnvägen 
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stod färdig för trafik 1876. Som väntat sjönk kanalintäkten 1 h 
tigt och uppgick år 1877 till endast 1.617 Rdr Smt för att å· 18~s; 
vara nere i 47 Rdr. Kanalens öde hade med stor sannolikher va . 
beseglat, om inte järnvägsbolaget i köpehandlingarna måst fö1 b i ~~lt 
sig att svara för dess framt ida underh åll. Då staten 191 7 j, köpta 
järnvägen, blev denna underhållsskyldighet överflyttad på S Ka~ 
nalen, som vid denna tidpunkt förlorat all betydelse som t ra ikled 
blev ett lik i lasten för SJ. Inkomsterna av kanalen uppg ck å~ 
1906 till endast 151 och år 1911 till 134 kr. SJ hemställde ciä rfö:
år 1919 hos K. Maj:t att få nedlägga densamma . 

Samtliga hörda myndigheter avstyrkte emellertid bifall till f ram
ställningen, som enligt K. Maj :t beslut 1922 ej föranledde 1ågon 
åtgärd. En liknande framställning år 1925 avslogs 1927. 

Åsyftat resultat nåddes först genom en ytterligare till K . tv[ aj :t 
år 1932 gjord framställning av Järnvägsstyrelsen, däri hemst lides 
att, då kanalen numera saknade kommersiell betydelse, sn ·else1; 

måtte tillåtas stänga kanalen för allmän trafik och befrias f tn de 
skyldigheter i avseeende på kanalens underhåll som åvilade ' J. K. 
Maj:ts beslut av den 24 januari 1936 innebar, att kanalen me stöd 
av kap. 5 § 11 vattenlagen från och med den 1 oktober a\ lystes 
som allmän farled, varjämte föreskrevs bl. a. att styrelsen ,kulle 
vidtaga de åtgärder, som vattenlagen kunde påkalla i anltdning 
av farledens avlysning. 

Att en nedlagd kanal, som enligt lagakraftvunnet domstol. Li tslag 
skall u tri vas, likväl tillåtes leva upp och fortbestå - ej såson förut 
i statlig utan i enskild regi - hör nog ej till det helt alldagliE 11. Så 
blev dock fallet. Kanalen återställdes som farled och övertc~s av 
en år 1939 bildad särskild Garantiförening (Föreningen Fil )Stads 
Bergslags Kanal u. p. a.), med Filipstads och Bofors Motorbåtsk lub
bar, Uddeholms AB och AB Bofors som största intressenter efter 
en lång historia som relaterats i förste baniugenjören, kapt nen i 
VVK, Göran Nyströms minnesskrift "Filipstads Berglags och Bjur
bäcks kana lleder samt sjöförbindelsen mellan Filipstad och Karl
skoga" (1948), som utgavs i samband med kanalledens åte uw ig
ning. Författaren, som var en av föreningens initiativtagare ocl1 sorn 
alltsedan starten varit dess drivande kraft, har dock varit så blyg
sam att han i minnesskriften icke nämnt ett ord om sina egna rnyc
ket betydande insatser för kanalens bevarande. Alltnog, år 1945 
1 Teknisk Tidskrift r945 s. I274· 
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Bjurbäckens slussar. 

övertog Garantiföreningen dispositionsrätten till kanalanläggningen 
och fick därvid 25.000 kr av SJ till reparationer. Den 5 juni 1948 
kunde kanalen åter öppnas för trafik efter ett omfattande restau
re~ingsarbete på slussarna. Dessa var nämligen 1945 i ett bedrövligt 
shck efter flera års vanvård. Triumfen var fullständig, då K. Maj :t 
den 28 mars 1952 biföll vattendomstolens hemställan om att Filip
stads Bergslags kanal åter måtte inrättas till allmän farled. 

Varje sommar har kanalföreningen årsmöte vid Bjurbäckens ka
~alstuga . 1961 deltog 2.000 personer med 27 motorbåtar i samman-
omsten. 

1 
.. Lar:dsantikvarie Kjellin anförde när det blev tal om kanalens ned

sk?.gnlllg bl. a.: "Denna led synes mig på grund av sina omväxlande 
donhetsvärden mellan öppna fria sjövidder och tätt sammanlöpan-
e kanalstränder under grönskande lövvalv äga så stora turistiska 
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möjligheter, att det helt enkelt vore en bedrövlighet, om en .;å v 
ker och med så stora kostnader ifråga om slussbyggnader etc å s t:~
kommen inre färdled skulle på grund av de relativ t obetyd Lo-a t -

derhållskostnaderna behöva nedläggas. Det måste också förv "~a ~n
att något sådant överhuv udtaget kunnat sättas i fråga i en tid ~~ 
landets järnvägar tävla i att genom billiga och lämpligt lagda r~nd~ 
turer locka en allt större allmänhet till resor inom eget land, då tu
ri sttrafikföreningar och andra organisationer arbeta på att sök 
utomlands och även inom landet propagera för turismens (kand: 
då Svenska Turistföreningen intensivare än någonsin genom inrät: 
tande landet runt av vandrarhem, turisthem m. m. söker underlätta 
vandrandet och resandet för även de minst bemedlade och då r. o. n1. 

statsmakterna genom införande av den nya semesterlagen Leaktat 
alla människors behov av rekreation och vila samt en gläd jande 
nationell pånyttfödelse ömsint går in för att värna om båd natu r 
och kultur. Ovannämnda kanalled är intet fornminne men har redan 
genom sin ålder fått kulturminneskaraktär. Oavsett detta än sluss
byggnaderna vid Asphyttan och Bjurbäcken, medelst vilka e 1 sam
manlagd nivåskillnad av ca 18-20 m. utjämnas, av den art att de 
imponera såsom uttryck för människans förmåga att övervi na de 
svårigheter, naturen kan ställa i vägen för mänsklig samfärc el. -
På en relativt kort tid, ca 7 timmar, kan en semestrande all r 1änher 
här i en underbart vacker trakt av Värmland erfara den rog vande 
och samtidigt omväxlande tjusningen av en motorbåtsfärd en ca 
8 mil lång kanalled". 

Kanalen går från sjön Daglösen genom sjöarna Aspen, rora 
Lungen, Ojevättern och Bergsjön och står dessutom i förh ndelse 
med sjöarna Ullvättern, Frövättern och Alkvättern, varjän e den 
genom Timsälvens kanalisering utsträckts till sjön Lormen, Karl
skoga och Bofors. Höjdskillnaden mellan Filipstad och Bot<Jrs är 
19 m. 

"Hela detta virrvarr av land och vatten erinrar osökt om le sjö
rikaste delarna av södra Finland", skriver Per Stolpe. M an 1- .tsserar 
under kanalfärden 10 sjöar, 3 älvar, 7 sund och 3 slussar . L et var 
just denna kanal, som väckte fö rfattarens intresse för gamla atten
vägar vid en färd sommaren 1947 med AB Bofors motorbåt /· >rrurn" 
Efterforskningar i litteraturen gav vid handen att det in t( fann~ 
någon sammanfattning om ~venska kanaler och om inte d( n bo 
finns som man söker, får man i värsta fall skriva den själv . 
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Bjurbäckens kanal och slussen vid Asphyttan. 
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Nedre porten Asphytteslussen är imponerande. Foto: Pantu s A n · rsson. 

Vid Asphyttan öster om Asphytteälven finns en gräv kanal
sträcka med en längd av ca 275 m och med en sluss mec 4,32 m 
sänkning, varigenom Asphytteälven förbindes med Aspen. ' lussgra· 
ven, som är ca 9 m djup, säges på sin tid ha varit landets tjupaste 
sluss i förhållande till sin längd och bredd och överträffad<-; endast 
av Trollhätte sluss. Asphyttan är platsen för Värmlands äld ta järn· 
bruk, där en hammarsmedja anlades redan år 1545. Från f pen le
der en omkring 2 km lång kanal ned till Stora Lungen, v1 ken ka· 
nalsträcka även benämnes Bjurbäckens kanal. I denna kana s övers· 
ta del vid "Källfallet" mot Asphyttesjön finns en nivåsluss en s. ~: 
bestämmande sluss för ev. reglering av vattenståndet m< lan sJO 
och kanal. 
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Timmerflottning i Bjurbäckens slussar. Fo to: Pantus Andersson. 

Längre ned i Bjurbäcken finn s ytterligare tre slussar, vardera med 
en sänkning av 3,58 m, som erbjuder en imponerande anblick, där 
de med en nivåskillnad av inemot 15 m sträcker sig genom en ödslig 
skogsterräng. Gemensamt för de olika kanaldelarna är en botten
bredd av 5,34 m och ett djup under lågvattenytan av 1,34 m. Med 
hänsyn till slussarnas dimensioner kan leden trafikeras av fartyg 
med en största längd av 20,78 m (70 fot), bredd 3,71 m (12,5 fot) 
och ett djupgående av 1,2 m. 

Kanalledens hela längd uppgår till 40,082 km, varav den bear
betade delen är 4,427 km. 
h Bju~bäckens kanal, grävd och invallad mellan Lungen och Asp
bYttesJÖn, är en sevärdhet bara den och ett vackert prov på vatten
l:ggnadskoJ~ste~~ för l ?O år sedan. Den ?år också goenom ett vackert 
on~~kap; pa vastra s1dan en pastoral 1dyll med akrar, och ängar 

Pt ostra sidan har man den gamla älvfåran och utsikt över den 
~ de_rdomligt vackra bebyggelsen omkring B jurbäckens hyttplats och 
~lll.tnnefors. Syd om Bjurbäcken ligger fortfarande en lastad tack
)arnspråm. 
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Nässundet mellan Ullvettern och Hyttsjön var i forna tid< r ce 
rum för sjötrafiken och har till i våra dagar behållit sin b. tyd ~t
som omlastningsplats. Lastkajen och slipen för pråmarna finns ä e se 
kvar vid sundets södra sida, och flera pråmverk ligger i vass ug;ntl 
na. Järnvägen - som en gång i tiden tog död på kanalen - s/r
ner en bro över sundet, medan landsvägstrafiken får nöja g 11~

1~ 
en färja . e 

Omkring 590 . massa-. och timmerve_dsbunotar passerade p~ 19SQ_ 
talet kanalen arhgen. VIrkesbuntarna gick fran Nykroppa vi, · 's ter
sjön-Daglösenkanalen, Daglösen genom slussarna vid Asj11ytra

1 
och Bjurbäcken och på släp från Ojevättern till Nässundet. l är las: 
tades virket på järnväg och fraktades till Skåre vid Klaräl en för 
vidare befordran till Skoghall. 1960 var sista året som U dd1 nolms
bolaget flottade timmer på kanalen. 

Daglös kanaLen. 

Sjön Daglösens normalvattenyta ligger endast ett par dec meter 
högre än Ostersjön, och de båda sjöarna skiljas åt endast enom 
ett 1 1/ 2 km brett näs vid Daglösedet. Den tanken låg såledc nära 
till hands, att medelst genomgrävning av näset avleda D , ,~ lösen 
genom Ostersjön och Mögsjön till Storfors och öka vattenkraften 
därstädes, i stället för att låta vattnet gå den naturliga väge1 förbi 
Asphyttan och Bjurbäcken.1 Detta kunde dock ej genomföra' förr
än Storfors bruksägare oinskränkt disponerade all vattenr Jtt, ej 
blott vid Bjurbäcken, utan även vid Asphyttan. 

Ett av dåvarande disponenten framlagt förslag till dyl ik " vat
tenledning" blev av Storfors bolagsstämma den 19 august 1886 
avslaget, och sedan vilade frågan, tills den i slutet av 189 )-talet 
åter framtvingades. För att möjliggöra dess lösning inköpte olaget 
så småningom all vattenrätt i Asphyttan. Den 6 april år 190) god
kände styrelsen sålunda ett med Asphytte hyttelag avsl uta köp, 
enligt vilket hyttelaget till bolaget mot en köpeskilling av l 0.000 
kr. avhände sig all detsamma tillhörig vattenrätt vid Aspl yttan. 
Därefter fortsatte man att inköpa alla enskilda vattenrä tte där
städes. Detta mötte åtskilliga svårigheter, och de sista förvärven blev 
ganska dyrbara, men den 22 april 1904 kunde disponenten filr stt 

1 G u st. Ekman : U r Storforsvc rkens Historia, Göteborg 1921. 
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l en anmäla, att bolaget var i besittning av all vattenrätt i Asp
re :tall· Man beslöt då begära laga syn å den tilltänkta genomgräv
hr gen av Daglösedet, vilken förrättning ägde rum den 25 oktober. 
B1~rvid blev ett av ~~~jor P. Laurell uppgjort förslag till kanal 

ellan Daglösen och Ostersjön av häradsrätten godkänt. Samma 
[\slag blev sedermera av K . Hovrätten fastställt. Kanalen skulle 
~ligt den sålunda fastställda planen erhålla en effektiv genomskär

eingsarea av 8,5 m2
• Då man likväl att börja med icke ansåg sig 

ra användning för tillnärmelsevis den ökade vattenmängd, som här
i1(7enom skull~ tillföras Ostersjön, beslöt styrelsen den 3 februari 
t905 i bespanngssyfte att vid utförandet av företaget inskränka på 
dimensionerna, utom där berg mötte och vid bron för korsningen 
med Bergslagsbanan, där kanalen skulle utföras till fullt djup. Kort 
därefter uppgjordes kontrakt med entreprenörerna C. F. Carlstedt 
och Herman Janssa i Filipstad, vilka utförde arbetet, så att kanalen 
ett år därefter, eller med andra ord i april 1906, kunde tagas i bruk. 
Den kostade då i runt tal 70.000 kr. Dess area utgjorde visserligen, 
utom vid järnvägsbron, endast omkring 3,5 m2 , och ett omfattande 
utvidgningsarbete återstod därför, men man hade dock vunnit ett 
ytterst värdefullt krafttillskott för Storfors rörverk, vars vatten
tillgång därigenom blev ungefär fördubblad. 

År 1914 uppsattes i kanalen ett skovelhjul, vars bredd ungefär 
motsvarade kanalens, för att öka vattenströmningen. Hjulet drevs 
av en för ändamålet uppställd lokomobil och hölls igång i flera 
månader med gott resultat. 

Den 30 april 1916 beslöt bolagsstyrelsen att förverkliga det gamla 
önskemålet att få Daglöskanalen, som delvis följer den s. k. Präst
bäcken, utvidgad från 3,5 m2 till den fastställda storleken av 8,5 m2

• 

I början verkställdes grävningen med ångdriven gripskopa och utan 
hinder för vattnets framrinning, men då utvidgningen av den om
kring 500 meter långa bergskärningen skulle börja, måste kanalen 
avstängas och torrläggas. Då rörverket härigenom berövades stör re 
delen av sitt driftsvatten, kunde sådan torrläggning endast ske un
?er kortare perioder, när högt vattenstånd var rådande; så snart 
Clstersjön blivit för mycket urtappad, måste sprängningsarbetena 
avbrytas, och va ttnet åter framsläppas genom kanalen. Därför tog 
detta arbete vida mer av både pengar och arbetskraft i anspråk än 
0111 det oavbrutet fått fortsätta . Det blev färdigt på vintern 1919 
och kostade omkring 250.000 kr. 
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Kanalen, som ibland tydligen kallats Nykroppakanalen me d 
.. o . f ' ett 
ar atmmstone e ·ter 1945 benämningen på en annan kraftkar l! a 

vändes även för timmerflottning och av motorbåta r. ' an . 

Före l ~52 utfördes lösflottning från Daglösen till Ostersjö1 1
952 

-1954 gJordes försök med buntflottnino- motströms med hl 1 
motorbåt. b P av 

Knappfors sluss . 

Direkt_ö~ Helmer Nordqvist har i Karlskoga Bergslag förr •ch nu 

1952 sknvn Knappfors sluss histo ria, ur vilket huvuddelen a detta 

kapitel är hämtat. 

Den 5 november 1852 höll delägarna i Knappfors Slussb, :gnads 

Bolag stämma vid Knappfors. Sista paragrafen i bolagsstä111, lepro-
tokollet lyder: 

"Bolaget begaf sig härefter till Slussen, och på den största 1 Hkost 

som kunde i Slussen inrymmas, genomfors densamma under urra

rop och Canonsalut, derefter Bolagsstämman afslöts. Ut Sur ·a. 

In fidem 

O. K. Oxehufvud". 

Därmed var Knappfors Sluss invigd . 

Redan 1847 hade man ingått till Konungen med begäran 1 stat-

ligt anslag till byggande av en sluss v id Knappforsen. I t t me· 

morial till Civildepartementet indelade styrelsen för Allmän ,l Väg 

och Vattenbyggnader de arbetsföreta~ - kanaler, slussa r, 1amn· 

byggnader, brobyggnader och älvrensningar - för vilka ~ 1tsan· 

slag begärdes i tre olika grupper alltefter deras vikt och bil 1förde 

frågan om anläggande av en sluss vid Knappfursen till gru p 2. l 

K. Maj :ts proposition hade tredje gruppen helt bortfall it och i 

fråga om grupp 2, där Knappforsprojektet hade litt. b, p3 )ekade 

K. Maj :t, att "äfven dessa arbetsföretag till största delen :-tro af 

synnerlig vigt och angelägenhet för den inhemska industriens tveck· 

ling och den derpå beroende förbättringen af landets eko1 )miska 

ställning" och ifrågasatte extra statsanslag, eventuellt i form a v lån 

eller understöd, för att "underlätta dem bland ifrågavarat de ar· 

betsf~retag, som ur allmän synpunkt kunna finnas mest ga,;nel iga 

hvartdl Kongl. Maj:t anser företrädesvis böra hänföras: 
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a) hamnen~ förbä ttring v~d Westerås stad: . 

b) an läggnmg av sluss vtd Knapforsen nll sammanbmdande af 

. .. rna Alqvittern och Låån inom Carlskoga bergslag". 

sJO~nappforsslussen befann sig alltså i ett gott sällskap . 

Statsutskottet avstyrkte emellertid framställningen på grund av 

b ·isten på disponibla medel, och då ärendet föredrogs i Rikets Stän

d1 r den 14 juni 1848, anslöt sig vart och ett av de fyra stånden utan 

d:batt till Statsutsk~ttets avslag t~nder följande_ motiv~_ring: "Vid 

röfning af dessa fragor om statsbldrag hafva R1kets Stander, utan 

ptt vilja förneka vigten och nyttan för det allmänna af de ifråga

:atta arbetsföretagen, likvä l, då statsverkets disponibla tillgångar 

icke f. n. lemna tillfälle till så beskaffade understöd, fu,mit sig icke 

kunna till hvad sålunda blifvit framställt lemna bifall". 

Ortsintresset lät sig ingalunda nöja med avslaget utan arbetade 

vidare, och den 4 december 1849 beslöt delägarna i Knappfors 

Slussbyggnads Actie Bolag att göra en ny framställning till Ko

nungen. 
I skrivelsen framhåller direktionen för bolaget hur tackjärn lik

som stångj ärn, spik och tegel från mellersta delen av Carlskoga 

Bergslag fick på båtar fraktas från lastageplatsen v id Björkboms 

Bruk uppför Timsälven genom sjön Lonnen till Knappforsen där 

avlastning fick ske och effekterna köras på hjuldon förbi därva

rande fall upp till stranden av Alkvettern. Effekterna gick därefter 

på båtar genom sjöarna Alkvettern, Frövettern, Hyttsjon och Berg

sjön till lastageplatsen Sjöändan, varifrån de ånyo fraktades på 

hjuldon l mil till Kris tinehamns järnväg. Man framhöll olägenhe

terna med omlastningarna vid Knappforsen med tidsutdräkt, ökade 

kostnader för körlöner, effekternas sammanblandning och t. o. m. 

förskingring m. m . Olägenheterna hade alltid förefunnits, men hade 

nu blivit olidliga seda;1 dels bergs- och bruksrörelsen i Carlskoga 

under de senaste åren betydligt ökats, dels med statens bidrag ny 

~ä~ året förut blivit färdig till Carlskoga från Nora Bergslag, var

Jfran betydliga kvantiteter tackjärn och stångjärn redan börjat 

fors las till Björkboms lastageplats för att på ovannämnda sätt 

transporteras vidare till Kristinehamn. N u väntade man även att 

en yrnväg för "dragkraft" skulle bli anlagd från Sjöändan till 

Knstll1ehamn för vi lket ändamål ett bolag redan bildats. Man räk

nade_ dä rför med att den uppkommande "lättade och hastiga com

llluntcationen" skulle medföra, att båtleden mellan Björkbom och 
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Vinjett till aktie i Knappfors Sluss-Bolag, som visc.r slussens utseene vid 
tidpunkten för dess färdigställande. Kun gsarken syns i bakgrund 

Sjöändan i hög grad skulle komma att öka i betydelse och ~ t svå
righeterna att skaffa körkrafter vid Knappfors skulle bli >över
komliga. Man framhöll vidare, att ett särskilt bolag var un( -r bil
dande för att genom kanal få en båtled mellan Filipstad ocl Sjöän
dan genom Hyttsjön varigenom en stor trafik med spanm c \l och 
andra lantmannaprodukter på bå tleder från Björkbom ocr ·idare 
direkt till Filipstad skulle komma till stånd_ För närvarand frak
tade man nu dagligen lantmannaprodukter av varjehanda slaL lands
vägen från Närke till hela Filipstads Bergslag. Om slussen h ka
Iulen komme till stånd kunde en landtransport av 6 mils L tgd på 
backig och tungkörd väg undvikas. 

Man förmenade sålunda, att tillkomsten a v en sluss vid napp
fors skulle vara förmånlig inte bara för Carlskoga Bergs! ; uran 
i hög grad vara gynnsam för såväl Nora Bergslag med de . rack
järnstillverkning och "nästan outtömliga malmtillgångar so!11 
också för "västra delen af Närkes län med dess rika förr;; der af 
spannmål och andra Landtmanna producter". 
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penna gång gick det bättre. K. Maj :t infordrade ett utlåtande 
från Konvojkommissariatet, .~?m bekräftade, at.t medel fa?ns till-
"ngliga ur Handels- och Sjofartsfonden, och 1 ett kungligt brev 
~:n 22 feb.ruari 1850 meddelad~.s, att arbetsplanen fö~ en sluss.an
j"ggning v1d Knappforsen godkants, och att anslag pa 6.000 nks
taler beviljats för ändamålet. 

Arbetet med slussbyggnaden igångsattes på våren 1850, men re
dan på sommaren stötte man på svårigheter. D etta framgår av en 
skrivelse till K. Maj :t från direktionen för Slussbyggnadsbolaget 
daterad den 6 juli 1850. I denna skrivelse begärde direktionen till
stånd att ändra den redan i nåder fastställda planen, vilket även 
beviljades. Arbetet hade påbörjats i april, men när man öppnat 
slussgraven till erforderligt djup, hade man funnit, att grunden icke 
såsom arbetschefen, kapten C E. Norström i sin plan hade förut
satt, utgjordes av berg, utan av väldiga "Stenblåck och Bergsklyftor, 
kihlade med mindre Stenar och grusartad Lerjord". Detta medförde 
dels att sjä lva grävningen försvårats och fördyrats (från 1 rdr 6 sk 
rill 6 r dr per kubikfamn på grund a v stensprängning och stenbloc
kens uppfordrande), dels och framför allt att en slussbotten måste 
förfärdigas i stället för den berggrund man räknat med att på
träffa. Bolaget ansåg sig icke kunna bestrida kostnaderna för en 
murad sådan. Den nye arbetschefen, major D. W. Lilliehöök, hade 
därför uppgjort en ny ritning, enligt vilken man till slussbotten 
skulle använda timmer med dubbel plankbeklädnad. Dylika sluss
bottnar hade med framgång praktiserats både här i landet och i 
Amerika. Med stöd av punkt 2 i kontraktet, enligt vilken föränd
ringar i planen voro tillåtna, anhöll alltså direktionen om K. Maj :ts 
gillande av major Lilliehööks ritning, under påpekande att bolaget 
även med denna mindre dyrbara metod bleve betungat med en 
~ögst betydlig höjning av kostnaderna - 2.210 riksdaler eller mer 
an 1/6 av det belopp som ursprungligen beräknats för slussbygget. 

Styrelsen för Allmänna Väg och Vattenbyggnader fann, enligt 
tne~orial till K. Maj :t a v den 23 juli 1850, intet att anmärka på 
tna)or Lilliehööks ritning och förslag till slussbotten av trä. Styrel
sen fann en dylik botten tillräcklig för en sluss av så små dimen
~oner (längd: 80 fot, bredd: 20 fot, djup: 6 fot) som den vid 
f ~appforsen och tillstyrkte, att K. Maj:t måtte fastställa ritningen i 
rahg~, De ändrade förhållandena medförde även ökade kostnader 

oc l början av 1851 beviljade K. Maj:t efter framställning från 
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slussbolaget y tterligare ett anslag på 5.333 riksdaler ban~o utan 
återbetalningsskyldighet. Trots detta övervägde bolaget, Vtd sa111_ 

manträde på Knappfors den 20 maj 1851 allva rligt. om " betet 
överhuvudtaget skulle kunna fortsättas. Man beslöt stg eme len id 
för att så skulle ske, då man räknade med att förlustern a fe del
äo-arna skulle bli ännu större om arbetet skulle avbry tas. 

b 

Oturen förföljde byggandet. 1851 å rs vårflod var våldsa1 1 och 
fort satt regn och högt vattenstånd hindrade allt arbete ti ll l itten 
på juni. Trots att tio pumpar var igång dag och natt ble\ sluss
graven inte tom förrän i mitten av juli och var efter ett par daga r 
på ny tt full med vatten. Arbetsstyrkan var 60 man och de fl esta 
sysselsatta vid handpumpar dygnet runt. Det dröjde ända till i 
augusti innan man fic k slussgraven tom. 

Enligt den ursprun gliga beräkningen hade man kalkylera med 
en sammanlagd kostnad för slu ssbyggnaden på cirka 12.00L riks
daler banco. När arbetet anmäldes färdigt i slutet av 1 8 5 ~ hade 
kostnaderna uppgått till inte mindre än 51.004.16.10 r. g:s T 

D å slussgrävningen började stod den berömda Kun gsekel som 
nu är ca 700 år gammal upplyftad på tre väldiga rotgrenar, e ,edan 
strömvattnet sköljt bort jorden. Under arbetet försökte man 1 l. allt 
sätt skydda trädet . 

Protokollen berättar, vilket ju kan vara rätt förståeligt, om en 
hel del svårio-heter som man hade med arbetskraften och de s fö r
seende med ~nat för att inte säga dryck. Om det sistnämn 1 be
rättar ett protokoll en tidstypisk företeelse. Bolaget beslöt S< cmda, 
att brännvin inte skulle få säljas på platsen till arbetsfolkc, men 
0111 arbetschefen skulle anse utdelning av brännvin nöd\ ndtg; 
skull e sådant under arbetschefens uppsikt få äga rum med h .. t sttva 

· l · b o d ·· l d te k e supar om dagen ul vaq e ar etare som sa an t ons <a e, mc 1. 
emot kontant betalning utan endast emot avdrag på dagsper 1 1nge~ 
då avlöning ve rkställdes. Till en början hade O xehufvud hat haJ; 
om anskaffandet av mat och brännvin till arbetsfolket , men ~ SJ.na
ningom lät han meddela, att han på förekomm en anledni ' g 111 te 
kunde for tsätta härmed. Befattningen erbjöds Bergsbruks lkaren 

11 .d . o . k ppdra-G. Hultman, som eme ert! mte ansag s1g unna emottaga l .. 

get för den besvärliga landtransportens skull. Boiaget ansåg d, lamP
. o o · berorligast, att Brukspatronen Mttander pa Alkvettern atog stg 

· l d l l b k ·· 1· porten da sysslande, i anseende u l en <arta oc 1 e v am tga tran 
emellan Ahlqwettern och Knappforssen". 
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Knappfors sluss . 

Den första taxan för Knappfors Sluss Actie Bolag, som återfun 
nits är daterad Stockholms Slott den 9 december 1853 och lämnar 
en ungefärlig uppfattning om vad slags produkter, som under de 
förs ta åren transporterades genom slussen. Där förekommer i första 
hand stångjärn och tackjärn, malm, kalksten, spannmålsprodukter, 
tegel, kalk, virke m. m. Befintliga räkenskaper bekräfta också, att 
motsvarande transporter ägt rum. 

För rensning av Timsälven ovanför Knappforsslussen erhölls ett 
statsanslag av 3.000 kr. 

Det var med de allra ljusaste förhoppningar från bolagsbildar
n~s, från de statliga och lokala myndigheternas och från ortsbefolk
nmgens sida som Knappfors sluss kommit till, och säkerligen var 
1.~ 11 också av stor betydelse under en del år. Redan under kanalens 
orsta driftsår var tio båtar om sammanlagt 67 lästers dräktigh et i 

:erksamhet med att frakta bergslagsprodukter på den. Men den 
·~dustriella revolutionen började mycket snart göra sig gällande även 
Pa kommunikationernas område. Nora Bergslags Järnväg kom till 
Och en "riktig" järnväg från Kristinehamn upp mot Filipstads 
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bergslag, båda innebärande dråpslag för "den bequemlige OCI• has
tige" trafik som man drömt om och fått genom slussar och vetten
vägar i sjösystemen kring Karlskoga, Sjöändan och Filipstad. Järn
vägarna var ändå bekvämare och snabbare. Alltjämt bibehöl dock 
Knappfors Sluss under årtionden en viss betydelse, även 0 1:1 den 
blev mer lokalt begränsad. Enligt Sveriges officiella st atist var 
antalet resor i medeltal under år 1893-97 endast 64 och kan, - och 
slussinkomsterna 344 kr. Under första vä rldskriget nådde t r fiken 
en ny blomstringsperiod med alla ved- och virkestranSportel son1 
framtvingades under dessa avspärrningens tider. 

På söndagarna under sommaren äger slussning nuförtid e1 ru 111 
varje hel- och halvtimme och det brukar röra sig om 30-7) mo
torbåta r på en söndag. Kanalen har ett slags prickning, s< 11 är 
ändamålsenlig, men knappast riktigt officiell. 

194S gick sista timmersläpet genom Knappfors sluss . 

AB Bofors har nu alla aktier i Knappfors Slussaktiebolag u t< en. 
Den 13 september 19S4 sam lades en skara betrodda m :1 vid 

K nappfors för att begå Knappfors Slussaktiebolags jubileum · 100 
år hade då förflutit sedan Knappfors Sluss färdigställd es ocl defi
nitivt togs i bruk. Till jubileet hade inbjudits ett tjugotal pe ner, 
v ilka p å olika sätt hade anknytning till slussbolaget. 

På slaget S syntes en vit motorbå t komma stävande nord" n på 
Lonnen. Den gled stilla in i slussen och i samma ögonblil ljöd 
kraftiga hurrarop och tre salutskott dånade precis som n den 
första båten hundra år tidigare gled in i den då nybyggda 1ssen. 

Verkställande direktören p åpekade därefter bl. a. att bott läget 
i slussningen nåddes under andra världskriget, då slussninge1 111 der 
ett helt arbetsår inskränkte sig till en enda farkost - en ek Men 
han visste också förtälja, att efter kriget slussportarna varit fl itig 
rörelse för att släppa igenom turist- och nöjestrafiken. H ar fram
höll t. o. m. med påtaglig sto lthet, att slusstaxorna i stort Sl t icke 
ändrats sedan år 1873 . Taxan är 1,60 för motorbå t fram !1 årer 
och O,SO för ekor och kanoter. 

l Boforspilen 1954:3-4. 
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TAXA 

å avgifter för begagnande av Knappfors sluss, att t jäna till efter
rättelse under åren 1926-1930. 

A. Passageraretrafik m. m. 

För varje p erson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -: OS 
(Varje resande äger rätt att utan särskild avgift 
medföra resgods till en vikt av högst 2S kilogram) 

Åkdon, 1 :sta klassen, pr styck . . . . . . . . . . . . . . . . - : 30 
, 2 :dra, , , .............. -:20 
, 3:dje , , , .. . .. .. .. .. . .. -: 10 

Hästar, pr styck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -: 10 
Bos.kapskreatur, pr styck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -: l O 

B. Godstrafik. 
Paketgods t. o. m. 2 kilogram, pr st yck ....... . -:01 

, f rån 2 t. o. m. S kilogram, pr styck - :02 

,,, '' 5 ,, 10 '' '' '' - : 03 
F raktgods, styckegodstariff l, pr 100 kilogram - : 07 

" " 2, " -:06 

" " 3, " " 
- :os 

" " 4, " " 
- :04 

" )) 5, " , - :03 
Fraktgods, vagnslastgodstariff l , pr l 00 kilogram -:10 

" ,, 2, " -:09 

" " 3, " " - :08 

" " 4, " " -:07 

" " 5, " " - : 06 

" " 6, , " - : os 
" " 7, " " -:04 

" 8, " " - :03 

9, " -:02 

" " 
10, 11 och 12, pr 
l 00 kilogram -:01 

Godsets klassification sker enligt den godsindelning 
som, nu är eller framdeles kan varda fastställ d för 
transporter å statens jernvägar. 
A vagnlastgods tariff 1 medgiver 1S Ofo nedsättning. 
" , , 12 , 20 °/o 

" 
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c. Båtar. 

För maskindrivet fartyg som passerar slussen, för varje gång - : 80 

, lastpråmar utan maskin, för varje gång .. · · · · · · · · · · - : 60 

, mindre farkoster, för varje gång . ... · · · · · · · · · · · · - : 25 

Björkbarns kanal. 

I den ursprungliga planen för Nora-Karlskoga jv ingic byg
gandet a v en bibana från Bofors station till K~rls~?g~. 1ktori 
(d. v. s. Björkboms bruk). Detta ändrades emel.lertld darhar att i 
stället för järnväg anlades en kanal för förbmdelse med röarna 
Lonnen och Alkvettern och dessutom stickspår från kanalens 1atnn
plats till Bofors station. Denna s. k. Björkbor2s kat:al .. byggd > åren 
1872-74. Den finn s ännu kvar men underhalles eJ langre. L arpar 
har dock inplanterats för att hålla kanalen ren från vegeta ton. 

I den ryska Karakumkanalen används för samma ändamål 1mur
fisken, som kan bli 50 kg och so m kan sätta i sig sin egen vi t var
tenväxter varje dygn. 

I detta sammanhang kan nämnas att banan Nora-K ::1 ,skoga 
skulle enligt kontraktet byggas i terrängen, där entrepren ·· ' Il an
såg "bäst och billigast", dock med utgångspunkt vid Degerfo• förbi 
Bofors, Granbergsdals hytta, Kortfors och Vikersvik, Gyttorp ). s. v. 
En ganska egendomlig överenskommelse, som ingalunda utesl · t över
raskningar åt beställaren. Banan kom också att sno sig genoii land· 
skapet, följande minsta motståndets lag och landsvägen sb järn
vägen på ett tiotal ställen. 

Trafiken på Möckeln. 

Vid 1719 års riksdag hade Christoffer Polhem väckt f r.å an °111 

inrättande av en kanal mellan sjön Möckeln och Vänern, vd et han 
trodde sig kunna tillvägabringa genom entreprenörer, men f rslaget 

ledde inte ti~l någon påföljd_. .. , båt, 
På östra stdan Möckeln vtd Knutsbol fanns forr en sto r J. rk 

som roddes över till Karlskoga kyrka varje söndag.l Hela ::> ygden 
runt sjön hörde till Karlskoga fram till 1925. Södra delen ~ ~ n L~ avd 
skild och hör till Degerfors köping. Första torsdagen i vaq c ma~d 
var torgdag "ve körka" och då användes även kyrkbåt. n. 1 

Knutsbollandet fanns ett 'stort båthus. Lämningar av detta l H fun-

1 Maj a Forslund Bergslag och Bondebygd. U r länets folkminnesarkiv, J ) } 5· 
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Björkboms kanal. Foto förf 1962. 

nits tills för ett 30-tal år sedan. Båten var så stor, att den kunde 
rymma 150 personer. Den hade fyrc.. årgångar och fyra personer satt 
vid varje årpar. Den roddes således av 16 personer. Man rodde ut 

från Knutsbol klockan 8 på morgonen och vid halv tiotiden lade 
båten till vid Näset, ett stycke nedanför Karlskoga kyrka. 

I Gust. Lindbergs bok "Karlskoga bergslag" (1895-97) finns i 
anslutning till beskrivning av Karlskoga bryggeri, beläget på det 
Näset, följande korta notis: " På platsen finnes ångbåtsstation". 
Det bör väl därför ha varit någon gång på 1890-talet, som trafiken 
började. 

.. Bolagsordning för Möckelns Transportaktiebolag, som anger som 
andamål att bedriva båtfart i sjön Möckeln , antogs den 17 mars 
l 9os. 

Det var AB Bofors, Strömsnäs Järnverks AB (nu Degerfors Järn
Verk), brukspatron Yngström, Valåsen och grosshandlare Joh . Dah-
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CARL !X. Båtens redare, grosshandlare ]. Dahlin, sitter framför st .> 1y tten. 

Skeppare är Hahne. Foto : Albin Andersson 1905 . 

lin, Karlskoga som bildade Möckelns Transport AB med D ahl 1 som 

redare. Bolaget hade två båtar efter varandra, som båd, hette 

Carl IX. 
Båten kallades i folkmun "Krös-Kalle", därför att den o t a an

vändes av lingonplockare, som sökte sig från kyrkbyn till sk• .garna 

på andra sidan sjön. En anekdot: När Joh. Dahlin, båtens igare, 

såg nyförvärvet i sjön, skall han ha sagt: "Tänk att en sådan tw loss 
kan fl ytta" . 

CarL IX anlöpte Karlskoga (Näset), Valåsen, Knutsbol, d s ervik, 
Degernäs och Degerfors. 

I Karlskoga Tidning den 22 april 1905 kan man läsa fi_ Jjande 
notis: 

"Ånga ren Carl l X börjar sina ordinarie turer för året tidagen 

den 2 instundande maj, såvida icke ishinder förekommer på Möc· 
keln. 

fullständig tidtabell kommer att införas i tidningen mom när-

aste tiden." . . . 
J11 och i samma udmng den 2 maJ 1905 denna annons: 

''Nya Ångslupen Carl l X. 
Från Karlskoga och Bofors till Degerfors. 
1isdagar, torsdagar, lördagar, sön- och helgdagar kl. 7.30 

f. m. och 2.30 e. m. 
Måndagar, onsdagar och fredagar kl. 4.30 e. m." o. s. v. 

I "Kulturbilder från Karlskoga Bergslag" (1937) kan man om 

rrrosshandlare J oh. Dahlin bl. a. läsa: "Med sin ångbåt Karl I X stod 

han också gärna till tjänst vid möten och fester". 

Karl Wistrand skriver i sitt memoarverk "Hört och upplevat" 

(1962): 
"Degernäs låg en dryg mil från mitt barndomshem i den dåvaran

de Karlskoga kyrkby, och någon gång i månaden gick vi vägen dit 

för att vi skulle hälsa på Mormor, om somrarna ofta med ångslu

pen, som på den tiden trafikerade vägen mellan Karlskoga och De

gerfors, under andra årstider med häst . .. " Författaren är född 

1889, varfö r skildringen bör gä lla tiden kring sekelskiftet. 
Utvecklingen medförde dock att bolagsledningen tvingades lägga 

upp båten och sedan sälja den för nedskrotning, varefter bolaget 

likviderades. Befraktningsböckerna, förda av kapten A. F. Matts

son, som finns på Karlskoga stadsbibliotek, löper till den 23 okto
ber 1915. 

Enligt fraktböckerna utgjordes under åren 1910-15 godset bl. a. 

av spannmål, gödning, potatis, si ll, cement, virke samt öl och av

~-ändare var vanligen AB Dahlin. Inkomsterna på fraktgodset ut

over passagerartrafiken uppgick till 70- 200 kr. per månad utöver 

bogseringar för AB Bofors, som rörde sig om ca 100 per år, vilket 

gav en inkomst av ca l.OOO kr. 

l Svenska Stadsmonografier, Karlskoga, Kum la, Lindesberg, No

ra, Askersund (Uppsala 1946) skriver Gunnar Carl en om Karlsko
ga-minnen : 

"D tf! y k ter å Möckeln gjordes ofta med Carl I X. Familjerna to go 

?111 , 5Öndagarna kaffe eller mat i korgar med sig och slogo sig ned 
1 

narbeten av tilläggsplatserna, såsom Valåsen, dstervik, Knutsbo l 

ss 
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och Degernäs. Från dessa platser var det också bekvämt at t ''f 
över till Karlskoga med båten". Redare för denna var fnn1 Ji~ra 
grosshandlaren Joh. Dahlin, vilken var mycket stolt över farkosretle 
som han gärna visade främlingen. Vid presentationen fram h;Sll h -n, 

"d fl " U d k k ···r an att en yter som en svan . n er vac ra sommar val ar och ~ 

söndagarna var Calix ofta abonnerad av privata sällskap, som gj~~ 
de strandhugg här och där utefter Möckelns fagra strändl . Av r 
månskensturer, ibland med rektor Lindholms "pärlor"1 hör.. till ~11 

angenäma minnena. Tidens hjul har emellertid rullat och dn J. r n e 
över ett 25-tal år sedan Carl IX " lade upp". Nyare och s 1abbaru 
fortskaffningsmedel ha kommit till användning, men map minn~ 
med glädje, men även med saknad den tid, då den lilla trevl \?;a ång
båten plöjde Möckelns böljor. M/B Tärnan är sedan i fjo l t trafik 
fö r att i någon mån ersätta den gamla båten och i år har till t ommit 
y tterligare en b å t, nä m !igen T ärna n l." 

På 1940-talet inköptes en liten kosterbåt som fick namne t 1 ärnan. 
Den tog 19 passagerare och var gengasdriven under kriget L·Ch an
vändes mest för nöjesresor till Labbsan d. Befälhavare var sj i . kapten 
Paul C lausen. 

Sedan inköptes en större båt under medverkan av Karlsko,;a stad, 
som också fick namnet Tärnan. Båten hade tidigare gått i trafik 
mellan Lysekil och Fiskebäckskil och kunde ta 55- 60 pass;1gerare. 

Tärnan (Il) användes bl. a. för fotbollsresor till Degerfo;-s. Den 
andra Tärnan brann upp efter en gasexplosion på väg till )jötorp 
dit den förts för reparation och klassning. 

AB Bofors äger ett sandstensbrott i Knutsbol, som bröts rör att 
erhålla materiel till infodring och till gjuteriet. Sandstenett t rans
porterades till Bofors med hjälp av en motordriven pråm mc't nam
net Sandlisa, som nu är såld. 

1 Smeknamn för dc kvinnliga eleverna vid Karlskoga Praktiska Läroverk . 
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Littera tu r 
"NELSON'S DEAR LORD - A PORTRAtT OF ST. VINCENT" 

Av Evelyn Berekman - London 1962. 

Denna välskrivna och intressanta biografi över en Englands största sjö
krigare har, som titeln angiver, sitt särsk ilda intresse på grund av det samband 
som under lång tid förefanns mellan bokens huvudfigur Admiral John Jervis, 
Earl of St. Vincent, och ha ns underlydande Nelson. Det var så lunda Jerv is, som 
förde fram Nelson till han s position och gav honom möjligheter att vinna sina 
avgörande segrar till sjöss, och det va r Nelson, som i slaget v id St. Vincent 

1797 gjorde den avgörande in satsen till sin chefs berömmelse och upphöjelse. 
Mycket som sjökrigshistorien helt tillskriver Nelsons givetvis obestridliga för
tjänst har i själva verket haft sin upprinnelse hos h ans store läromästare J ervis . 
Härvid ka n särskilt framh ållas den mera humana inställning gentemot under
lydande personal, som känn etecknade Nelson's befälsföring och som säkerligen 
var en av grunderna till hans framgångar som förebildli g amiral och som bröt 
mot dittills rådande sedvänjor. 

Mellan J ervis och Nelson ligger en generation i det att Jervis var 23 år äldre 
än Nelson, men ändock var banden dem emellan intima och detta ehuru Jervis 
- liksom många andra - vad det gällde Nelson's priva ta förhållanden i för
hållande till lady Hamilton var mycket kritiskt inställd. Denna fråga avhandlas 
ingående i boken och på ett för Nelson mer kritiskt sätt än vanligtvis är fallet. 
Aven av andra skäl var förhållandet mellan de båda amiralerna stundom spänt 
men varken Jervis eller Nelson ville någonsin att det skulle komma ti ll en 
brytning och de betygade varandra alltid sin formella och säkerligen också 
djupt kända högaktning i professionellt avseende. 

Jervis fostran till officer gick i hög grad i den personliga knapphetens tecken 
och detta satte sin prägel på hela h ans l i v och på hans instä llning till med
människorna . J ervis far synes icke ha givit sonen det ekonomiska understöd han 
kunde ha mäktat, vi lket medförde årslånga svårigheter för Jervis som kadett 
och ung officer men som av vissa författare angivits vara en klok uppfostrings
metod, fast anledningen sannolikt är att söka i en viss känslokyla fr ån faderns 
sida, vilken dock aldrig återspeglades i sonens uppträdande mot denne. 

Författarens redogörelse för faderns instä llning gentemot sonen ger samtidigt 
en inblick i dånda marin sjukvårdsförvaltning, inom v ilken J ervis fader var verk
sam, en läsning som i flera avseenden är beklämmande men sannolikt typisk 
för den tidens inställning till omhändertagandet av invalider och sjuka sjömän . 
Jervis kadertid var i övrigt icke särski lt anmärkningsvärd i förhållande till vad 
som är välkänt fran denna tidsepok genom exempelvis biografier över Nelson. 

l ervis karriär som officer fram till dess att han 1795 - Go år gammal -
stod inför början av sin verkliga livsinsa ts till sjöss är icke särski lt a nmärknings-
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vä_rd även_ om läsningen därom erbjud:r må~ga intressanta o inblickar , .td be. 

traffar bnmska flottan under denna tid . Fran 1795 till pa hösten r · •oo var 
Jervis högste befälhavare över de brittiska sjöstridskrafterna i Atlanten och 

Medelhavet och gjorde under denna t id sin mästerliga insats att med relativ 
1 

svaga stridskrafter och ett bristfälligt underhåll från hemlandet hålla ko t 
lltt

nentalmakterna under Napoleon stången till sjöss och stäcka denn es y'ig mo 

England och Egypten (Indien). Detta är en ganska välkänd historia, där Nelso t 

spelar en hu vudroll, och den å terberättas med aspekter som belyse r den nes fr, n 
Hm~ 

trädande. Utan att nedvärdera Nelsons insatser v isar skildringen hur (''t kont 

sig, att Nelson blev i stånd att vinna sina stora sjösegrar. Denna tid r oer

hört pressande för Jervis och bröt delvis hans hälsa. Bland de mest int essanta 

avsnitten är skildringarna av hur Jervis upprätthöll disciplinen inom sin fl otta 

och vi lka svårigheter han stundom hade att övervinna från underlydaml,~ ami

ralers sida. 

Ett sådant fall uppkom genom att Jervis gav Nelson befäl före äl d ami-

raler, vi lket dessa inte kunde smälta. Jervis leddes härvid av sin ÖVL't ygelsc 

att han valde rätt man, när han uppdrog befälet över Medelhavsflott n till 

Nelson, och han blev ju även rättfärdigad genom Nelsons överväldigam' seger 

vid Abukir. J ervis goda personkännedom och förmåga att rätt utväl 1 si na 

(och Nelsons!) medarbetare, bl a "the band of brothers", är kanske Jen.s mest 

framträdande egenskap liksom hans karaktärsstyrka att trots alla ' _,prcsta 

svårigheter genomdriva sin vilja, stundom även mot Amiralitetet. Under ·da ndc 

officerare, som gjort goda insatser, kunde vara förvissade om sin amirals oför

tröttliga insatser till deras förm ån. Jervis intresse och tid räckte även ti ll för 

att i detalj vaka över även sjöfolkets intressen och oavvisliga behov . 

Efter sin remarkabla insats till sjöss och efter en tids konvalecens bl, Jcrvis 

r 8or sjöminister och det å låg honom att hålla Englands första försvars. •t je vid 

makt. Under denna tid är det särskilt - vid sidan av den direkta krigför •gen -

två stora frågor som påkallar hans uppmärksamhet och kraftfulla in gn, .tndc . 

Den första av dessa, som han nästan omedelbart konfronterades n• d, var 

varvsarbetarnas obstruktion inför den baltiska flottans avsegling mot Köpenhamn. 

Författaren framhåller och påvisar att v arvsarbetarna vid denna tid !!hörde 

de bäst avlönade arbetargrupperna i England. Med en försiktig beräh 1ing av 

penningvärdesförsämringen fram till vå r tid uppskattar författaren va rvsar

betarens genomsnittliga å rsinkomst i dagens penningvärde till I 500 }' nd, en 

stor summa vid jämförelse med andra arbetargrupper. Härtill kom c sei tllting 

för ofta förekommande övertidsarbete, som baserades på ett system, där ut· 

bildad och icke utbildad arbetskraft blandades med varandra, varigenor• arbets· 

insatsen hölls tillbaka och övertidsbetalningen uppe. Detta system sriddes av 

a rbetarnas överordnade, som hade personligt ekonomiskt intresse i detsamma· 

Det beräknades att staten i dåvarande penningvärde på detta sätt årl•;;en_ ~~: 
rövades minst 3 millioner pund, en ofantlig summa med dåtidens pen nt•l gva r 
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Inför kriget mot Danmark begärde arbetarna p åökt av ovan angivna löne

färmliner med_ roo 
0/o p~ grun~ av levnadskostnadernas stegring men Jervis fa nn 

sig nödsakad 1 det :Il mannas m tres se och p å grund a v de ovan an givna faktiska 

fö rhållandena att fa r_e~enngen att avslå detta krav. Han föranstaltade sedan 

001 en omfattande :eviswn av va rvens förvaltning, v ilket k la rlade att underslev 

01ed mat_enel och ttd även :örekom i hög grad; det visade sig bl a att ett dags

arbete vtd repslagarb~nan 1 Plymouth kunde full göras på mellan 2 tf2 och 
4 

timmar, efter vilken ttd arbetaren hade frih et att lämna arbetspla tsen. Men mest 

allvarligt var måhända undersleven vid fullgörande av leveranskontrakt och 

beträffande materielens kvalitet, exempelv is seglen, vilket direkt påverkade f lot

tans stridsvärde. 

Den andra allva rliga fråga av a llmännare intresse, som Jervis hade att be-

01äsrra som sjöminister, var hälsovå rden inom flottan . Skörbjuggen och andra 

sjukdomar härjade hårt bland besättninga rn a och historien om hur Jervis be-

01ästrade dessa farsoter är i hög grad intressant och är samtidigt en skildrino

av marinläkarkonstens betydelse full a_ ut:eck ling under denna tid. Det ä r upp~ 
seendevackande att bruket att utnyttja citroner (C-vitaminer) i dieten i encrelska 

flottan fal!it i glömska före Jervis tid, ehuru nödvändigheten att dylik diet t i

digare vant uppenbar och fortfarande var det, exempelvis j holländska flo ttan. 

Aven i vad avser hälsovården ombord och i land förstod J ervis att vä1';1 

rätta medarbetare och ifrågavarande kapitel är även en biografi över en fra~
stående brittisk marinläkare vid namn dr Baird. 

Historien om St. Vincent är även sjökrigshistoria i hög grad, givetvis främst 

där denna berör Jervis egna insatse r, exempelvis i slaget vid St. Vincent. Här 

skildrar förfa ttaren mera välkända förhållanden men även denna del av be

rättelsen är fascinerande framförd. 

THE BATTLE OF NORTH CAPE 

Av Lieut.-Commander Michael Ogden, R. N. 

(William Kimber, London) 

H C:son Uggla . 

Kommer den 26 december 1943 att av framtida historici betraktas som en mil-
stolpe i . . k . f" . Il 

nom mantlln n g onng e er som den dag, då historiens sista drabbnincr 
lllellan f ... k" d . " 
k artygspttar ut ampa es utan msatser av u-båtar eller av luftstrids-
rafter' F" f 'Il d b h ol! d · \'a · or attaren t1 etta ar ete a er et mte för osannolikt. Härmed 111 ,1 

ra hur som h l A .. · .. h f 
pu k e st. v storre mtresse ar ans ramställning ur en annan syn-

n t. Han .. l' . d . lh l . . 
n" h passa r nam Igen 111 enna JU e gsdrabb!1lng 1 ett större sammanhancr 
ar an o • h d . "' 

so , pav1sar, ur ess utgång till väsentlig del va r avgjord genom de beslut 
Il\ pa l' · k b · f ' 

P0 ItJs aSIS artats långt tidigare. Den logiska utvecklingskedja, som 
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här redovisas, ger med skrämmande tydlighet en bild av den gamla sa nnin~ 
k ~ att intet vapen an improviseras, samtidigt som den understryker nödvandro' 

heten av ett gott och förtroendefullt samarbete mellan olika vapengrenar If .o"' 

om det sistnämnda brast det betänkligt på tysk sida liksom ifråga om den h~aga 
ledningen, där en sjömilitär av den gamla skolan fått vika för u-båtsspecia lrg sta 

' sten 
med begränsade erfarenheter utanför det egna vapnet. 

Hitlers stora felbedömning, att England inte skulle stå fast vid sitt löfte a. 
gå i krig för Polen, ter sig så här efter ett par decennier så mycket märkl i,- lre 

5
' tt 

~ 0111 
han så sent som I 9 3 8 godkände storamiral Raeders tioårsplan för skapan d,·t av en 
stark tysk sjömakt. Denna den s. k. Z-planen upptog byggandet av ro slagskep 
på upp till 68 .ooo ton med bestyckning på 40.6 cm, I 2 slagskepp om varde p ra 
2o.ooo ton, 4 hangarfartyg om 2o.ooo ton, 5 tunga kryssare på Io.ooo ton, 16 
lätta kryssare på 8.ooo ton och 6 på 6.ooo ton samt 22 andra krys,ue på 
5 .ooo ton, 68 jagare, 90 torpedbåtar, 27 oceangående u-båtar plus 220 andra 
u-båtar etc. I stället för att kommendera denna imponerande flotta I9 8, fick 
Raeder I939 med fem fickslagskepp som den tyska marinens tyngdpun kt ta upp 
striden med den mångdubbelt starkare br ittiska flottan. Inte nog me,: denna 
underlägsenhet i fa rtyg. Raeder kunde aldrig påräkna det stöd, som v::tr i' natur
ligt från det tyska luftvapnets sida. Göring förstod intet av flottans vit,tl a pro
blem och genomdrev gång på gång beslut som gynnade hans vapen p å Pn rincns 
bekostnad. Lika allvarlig var den dua lism, som tidigt spårades inom den tyska 
marinen, där Dönitz som högste chef för u-båtsvapnet fick fastslaget an 
"hans" ubåtar inte fick understödja övervattensfartygen med mindre han i varje 
särskil: fall gett sitt bifall. Han hade också ordnat så att u-båtsflottans t rådlösa 
förbindelse gick över annan frekvens än slagskeppens, vadan kontakt dem emel
lan endast kunde nås via hemmastation! 

När Dönitz inför Hitler hävdade u-båtsvapnets överlägsenhet i lw nv•>j kriget, 
talade han mot bättre vetande. En stor konvoj i juli I942, som varit utsatt för 
regelbundna attacker från u-båtar och flyg, hade oskadd nått i höjd mc l Nord
kap, när enbart det falska ryktet, att tyska övervattenfartyg gått till sjöss, kom 
brittiska amiralitetet att tappa besinningen och beordra konvojens upplösning; 
av dess 33 fartyg kunde nu u-båtar och flyg sänka 22, medan angreppen som 
tid igare nämnts varit resultatlösa. Ä andra sidan finner förf., att bristen p1 
initiativ från Raeders sida är högst anmärkningsvärd; han menar at t de t borr 
varit möjligt för tyska marinen att sätta sig i besittning av Murmamk hamn 

och därigenom tillfoga de allierade en högst allvarlig förlust. 
Hitlers "intuition" hade sagt honom, att dc allierades andra front sk u U e kom· 

ma att upprättas i Norge; som ett förebud för denna aktion såg han ,le raider 
som brittiska flottan företog mot Lofoten under r 94 r. När enligt hans upp· 
fattning de stora övervattenfartygen låg sysslolösa i norska farvatten, gav ha~ 
order om a~t samt:iga _med undantag för '_'Tirpitz", "Li.itzow" "och "Ni_irnbe~-~~, , 
skulle "befrras" fra n srtt tunga a rullen, for vrlket han fann mera v lfdef 
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vändn ing på landbacken. När Dönitz 1943 avlöste Raeder som högste marin
~n f lyckades han märkligt nog snart ändra detta Hitlers beslut ; genom att ta 
the ' · 1 · · k .. k kl · d l f" d d f på H rt ers mvaswnss rac , argJor e 1an or enne e stora artygens 
fasta ' f .. · · '- k k F" · H' l t del se ör att avvarJa varJe attao: .,1ot nors a usten. or att vrsa rt er, 
be Y · l d · l f.. ·d. .. · t bans fartyg mga un a var onyttrga oc 1 or att samtr, rgt avvaqa upp-
at .. ksamheten från de allvarliga förlusterna av ubåtar i Atlanten, igångsattes 
marraid mot Spetsbergen. Arbetet i kolgruvorna stoppades, en allierad väder

~:~;ss tation förstördes - det var allt men tillräckligt att tjäna syftet att erinra 
det latenta hotet från den tyska eskadern. 

om . 
De tyska vetenskapsmännens felbedömnrngar stod inte Hitlers efter i vitt-

ående efterverkningar. Redan tidigt hade de förlorat tron på att lösningen 
!v radarp roblemet låg i användandet av våglängder under centimetern. Följ
aktligen konstruerade dc radarapparatur för längre våglängder och specialiserade 
sig på radarns användning för avståndsbedömning, medan de negligerade radarns 
möjligheter för orientering i mörker. Hitler, som bekant förståsigpåare av det 
mesta, stoppade redan I940-I94I allt vidare forskningsarbete inom radar-

fältet. 
På ostfronten tillspetsades läget hösten I943; Stal in gjorde upprepade och för 

var gång allt mera irriterande hemställningar till Churchill om återupptagandet 
av konvojerna, som stoppats under den ljusa tiden. Nu hade "Bissmarck" mött 
sitt öde ute på Atlanten och "Tirpitz" satts ur striden tack vare en djärv aktion 
utförd av engelska dvärg-ubåtar. Äterstod "Scharnhorst", som alltjämt utgjorde 
ett allvarligt hot mot denna nordliga konvojväg. Som högste befälhavare för 
skyddet av de konvojer, som nu beslutats till fem under den mörkaste årstiden, 
utnämnde:; :tmiral Bruce A Fraser, som på I920-talet under de vitas kamp mot 
bolsjevikerna blivit fång~n hos de röda i Baku och frigiven först efter omfat
tande diplomatisk aktiv itet. Föga kunde han den gången ana, att han 24 år 
senare ur marskalk Stalins hand skulle mottaga Sovjets förnämliga Suvorov
orden, som den gången bl a tillförsäkrade honom en årlig pension på 40 ryska 

rubler! 
När man på tysk sida fick klart för sig att konvojtrafiken återupptagits och 

amiral Dönitz beslutat sätta in "Scharnhorst", skedde det dock med den re
servationen, att det tyska slagskeppet skulle dras tillbaka, därest en starkare 
bestyckad motståndare uppenbarade sig. I samma ögonblick som "Scharnhorst" 
lättade ankare i den norska fjord, som varit dess hemmahamn, kunde norsk 
motståndsrörelse rapportera dess rörelser till London. Tjugo min uter efter det 
att amiralitetet i London fått underrättelse om att "Scharnhorst" lättat ankare, 
nådde detta viktiga budskap amiral Fraser på kommandobryggan på "Duke of 
York" ! Från tysk sida begick man samtidigt den oförsiktigheten att inte iakttaga 

radiotystnad vad övervattensskeppen beträffar. 
Skildringen av stridens olika faser har givetvis stort intresse för mannen av 

facket men den i marin taktik oinvigde läsaren fascineras mera av de brider 
av arktisk k rigföring, som här presenteras. Storm och sjöhävning skapade olid-
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li ga förh å llanden ombord pa pgarna och lamslog u-båtarnas aktionsmbj lJ~heter Snöfallet spelade samtidigt de engelska radarmannen månget spratt 1 for · av falska larm. Å andra sidan försummade de tyska planen att fullfölJ,1 si lll spaningar, som med större energi och skicklighet lätt avslöjat de britt isk 1 f na ar. tygens position på ett tidigt stadium. 
Rent styrkemässigt sett hade tyskarna trumf på hand: deras engel sk,. mot. ståndare kunde varken ifråga om artilleri eller fart mäta sig med "Sha rn t, orst"· endast genom skicklig taktik fanns det möjlighet till framgång. Ett först.t för: sök från "Sclnrnhorsts" sida att anfalla konvojen tillbakavisades av ngelsmännen. "Scharnhorst" hade då fått in svåra träffar på ett par brittiska jagare och kunde med mera beslutsam ledning haft möjlighet att slå ut dem e• efter en. I stä llet företog den tyske befäl ha varen amiral Be y en undanmanöv~ sotn han hoppades att motståndarsidan skulle uppfatta som ett återtåg mot norsk hamn. Under dessa st rider åstadkom en fullträff i "Scharnhorsts" mast:,onstruktion att fartygets främre radar helt spolierades och varje möjlighet a t begagna sig av detta moderna hjälpmedel, så outvecklat det ännu var p. tysk sida, hade gått förlorad. 
P å kvällen den 26 december hade amiral Fraser i decemberdagens gråa ·ky mning lyckats genskjuta "Scharnhorst". Efter en tre timmars artilleriduell fö rsvann det tyska fickslagskeppet invärvt i rök. Amiral Beys sista telegram till sin högkvarter innebar en försäkran att "Scharnhorst" skulle kämpa till det y ersta. Dc brittiska jagarna hade lyckats komma inom aktionshåll; 55 torpeder a lossades, r 1 träffade, det tyngre brittiska artilleriet hade fått in träffar från pjäser med kaliber från 6 till 14 tum. 
S:i s l m ade denna ju lh elg i farvattnen utanför Nord Kap, där endJ· t ett knappt JO-ta l överlevande kunde bärgas av segrarna. 
Till svar på det telegram, med vilket Winston Churchill föl j ande dag nderrättade Stalin om den brittiska sjösegern, sva rade han lika kort som im hå llsrikt: "Jag trycker fast Eder hand". Med "Scharnhorst" försvann inte h ··a ett potentiellt hot mot den nordliga konvojvägen utan också den mi ss täm nir , som tornat upp sig på allierad sida och utgjorde ett allvarligt hot för det f, tsatta samarbetet mot den slutl iga segern. 
Som erkänsla för sina insatser upphöjdes amiral Bruce F raser till p .i med titeln "Lord Fraser of North Cape" . Titeln är onekligen unik. Såsom v.:rande norskt territorium kunde engelske konungen näppeligen tilldela en av s1 a undersåtar en sådan titel, därest inte kung Håkan skyndat till hans hj äl p l(enom markupplåtelse på Nordkap till den segerrike amiralen. Följaktligen ku nde den norske konungen, när amiral Fraser efter kriget besökte Norge, hälsa honom som sin nye norske jordägare. 
I och med att "Scharnhorst" eliminerats, kunde delar a v brittisb Homc Fleet frigöras för tjänstgöring i Fjärran Ostern. Så fick juldagarsdrab l·n ing 1 

det arktiska mörkret snabbt efterverkningar på andra sidan jordklotet. 

Eric H:igge. 
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Notiser från När och Fjärran 
Sammanställda vid Marinens pressdetalj . 

Storbritannien 

f( r'l}ssare · .. Fl ' l Bermuda som flaggskepp i Home eet. Belfast kommer inom kort att av osa 
U

da skall därefter skrotas. Berrn Marine News. Augusti 1962. 

fregatter. 
skall en av den nya Leander-klassens fregatter heta.' . . r· . Gl ow Hon är den sista som httttlls 

Galat e a 
beställ t s a v zulu sjösattes 

1ribal-klassen . 

den 3 JU 1 1 asg · 

Australien 

Marine News. Augusti 1962. 

Hangarfartyg. 
efter ombyggnaden till snabbt trupptransSydney har börjat sina p_ro~~urer 

portfartyg, " fast troop carner. 
Marine News. Augusti 1962. 

Frankrike 
Hangarfartyg. 

kommer att pågå till oktober. Foch påbörjade den 16/ 7 en sene prov, som 
Marine News. Augusti 1962. 

Västtyskland 
Jagare. 

av H amburg-klassen sjösattes den I4 augusti Den t red je jagaren 
Hamburg. 

Den fick namnet Bayern . 

Motortorpedb&tar. 

Hyane och Gepard är sjösatta. 
Marine News. Augusti 1962 . 

Minsvepare. 

Den 12 juli sjösattes minsveparen Castor. 
Leinen Los. Augusti 1962 .. 
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Nederländerna 

Fregatter. 

Piet Hein har sålts till Van Heyghcn Preres för skrotning i Gent. 

Marine News. Augusti 1962 . 

USA 
Ub!ltar . 

En andra flottilj P olaris-ubåtar är under uppsättning och ska ll ingå i ti anr
flottans ubåtsstyrkor. Det nybyggda ubåtsmod erfartyget USS Hunley in ga·· ock
så i flot tiljen, som i öv ri gt utgöres av följa nde Polaris-ubåtar av La F, vette-
klassen i den takt de blir fä rdigstä llda. . 

SSBN 616 La Fayette 
617 Alexander Hamilton 
6 r9 Andre~v Jackson 
620 John Adams 
622 James Monroe 
623 Nathan H ale 
624 V? oodrow Wilson 
625 H enry Clay 

Flottiljen beräknas bli fulltalig april-november 1963. Samtliga dessa bå ta r 
beräknas bli utrustade med Polaris A 2. 

Den 18 augusti sjösa ttes SSBN 617, Alexander H amilton. D en blir den fö rsta 
som ut rustas med det nya sa tellitnav igeringssystemer. Signaler från fyra sar··l liter 
inmatas i en computer och ubåtens läge bes tämmes med mycket stor noggr.1 l!1 hcr. 

Marinens Prcssd• ,1 lj. 

Ghana 
Korvett er. 

Två korvetter på vartdera 440 ton har beställts p å brittiska var v. Dc kom
mer att få Bristol Siddeley Maybach dieselmask incr, och stabilisato rer. Den ro
tala besättni ngsstyrkan blir 50 man per båt. Kor vetterna sägs få räckvid l, sjö
värdighet och slagkraft likvärdi g med fregatterna från andra värld skriget, både 
vad gä ll er ubåtsjakt och luftförsvar. 

Marine News. Augusti 1162. 

Norge 
Fregat ter. 

Fem stycken skall byggas, fö rmodligen på Horrens örlogsvarv. D en första 
l d o o M k. · J ·· 0 ch skall .levereras under r 964 oc 1 en sista tv a ar senare. as lllenet, 101o-
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k b. c som skall utveckla 2 0 ooo axelh ästkrafter levereras a v dc 'utryc stur li1 r, 
Iao · ·· Turbin AB, Stockholm. Laval LJungstram 

Marine News. Augusti 1962. 

Sverige 

jagare. 
Jagaren Göteborg sänktes i Hanöbukten den 14 augusti då hon utnyttjades 

som målfartyg v id stridsskjutninga r med a rtilleri . 

Marinens P ressdctalj. 




