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Vapen och verkan 

Ett energifransporfproblem 

Inträd esanförande av ledamoten lARSANDER 

Det är inte avsikten att här diskutera strategiska grundprinciper 

rörande krigets allmänna natur och dess mål och medel. Det är i 

detta sammanhang ti llräckligt att kunna konstatera, att den militära 

delen av kriget har till uppgift att åstadkomma erforderliga skador 

eller förstöre lse på personal och materiel. Det militära kriget måste 

med andra ord ha förmåga att kunna utveckla erforderlig skade

effekt. För den fortsatta framställningen har jag ansett det lämpligt 

att förutsätta, att skadeeffekten kan sammansättas a v två deleffek

ter, nämligen dels en verleanseffekt, som skall utlösas i det fientliga 

målet och i dagligt tal benämnt verkan, och dels en transporteffekt 

med uppgift att föra verkanseffekten till önskat mål och som ut

vecklas av det, vi normalt kallar ett vapen. Den omedelbart skade

givande faktorn är av naturliga skäl verkanseffekten, och eftersom 

erforderlig verkan som regel endast kan åstadkommas genom ut

nyttjande av olika former av energi, kan man förenk la problemet 

om vapen och verkan till ett energitransportproblem, och det är några 

reflexioner kring den historiska utvecklingen a v detta problem, som 

här skall framföras. Det skall genast påpekas, att här enbart kommer 

att beröras transportproblemet i primärnivån, medan vapenbärarna 

som del i transportproblemet icke beröres i annan mån än då vapen 

och vapenbärare är samma sak. Jag vill vidare framhålla, att i ett 

anförande av denna begränsade omfattning har jag tvingats göra 

långtgående generaliseringar, men med hänsyn till framställningens 

ändamål anser jag detta försvarbart. 

Verkanseffekt 

Om man blickar tillbaka i historien så långt nu detta är möjligt, 

finner man, att verkanseffekter i avsikt att skada åstadkommits ge

nom utnyttjande av huvudsakligen olika former av mekanisk energi. 

Den energiform, som kom till användning i de första vapensystemen 

- om man nu kan utnyttja ett så kvalificerat uttryck i detta sam-
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manhang - var den rörelseenergi, som vapnet gav den verksamma 
delen. Vapnet kunde vara en arm, en båge, en ballist o s v, meda l 
den verksamma delen var ett spjut, en pil , en stenkula eller liknande. 
Man kan i dessa enkla fall konstatera, att den verksamma energ. 
direkt överföres från vapnet till målet med hjälp av den verksamma 
delen. Under detta tidigare skede av utvecklingen har verkansdelar
na sålunda icke haft förmåga till egen energiutveckling utan har 
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endast kunnat magasinera en del av den rörelseenergi, som transport
anordningen kunde utveckla. En naturl ig strävan efter ökad ver
kanseffekt har giv etvis alltid varit för handen , men utvecklingen 
mot bätt re prestanda har i själva verket gått mycket långsamt. Om 
man försöker sig på att dra upp en kurva över verkansutveck lin gen, 
skulle den kunna få det utseende, som framgår av bild 1. 

A v denna framgår bl a, att verkanseffektökningen kan betrak tas 
som långsam och linj är mellan en delmärkbara och i vissa fallmärk
liga diskontinuitetspunkter. Införandet av sprän gladdad ammuni
tion på 1700-talet medförde att nya energiformer togs i bruk och 
infördes såsom del i verkansförloppet. Härigenom ökade på ett på
tagligt sätt ve rkanseffekten genom att verkansdelen själv blev bära
re av egen inre energi. A ven om skadorna och förstörelsen i och för 
sig fortfarande åstadkoms huvudsakligen av mekanisk energi, ut
löstes verkan av kemiska processer. Man frågar sig naturligtvis om 
inte krutets införande medförde en väsen tlig ökning av verkansef
fekten. Med det betraktelsesätt, som här lagts på problemet, kan så 
inte anses vara fallet, men det må påpekas att det ju var krut, som 
först kom att utnyttjas som sprängämne i granater. Krutet medförde 
däremot omedelbart vid dess införande en språngartad utveckling 
på transportsidan. 

Efter en kortare period med utnyttjande av svartkrut i spetsfor
made och roterande projektiler inträffade nästa väsentliga steg i 
utvecklingen först i slutet på 1800-talet genom införandet av kemis
ka sprängämnen i granater eller i verkansdelar överhuvudtaget. sla
get vid Tsushima visade på ett påtagligt sätt den väsentligt bättre 
verkanseffekt de japanska trotylladdade granaterna hade i förhå l
lande till ryssarnas svartkrutladdade projektiler. Från slutet på 
1800-talet och under hela 1900-talet fram till andra världsk riget 
har en ökad grad av verkan erhållits genom smärre förbätt ringar av 
projektiler, bomber och torpeder, bl a genom införande av bättre 
sprängämnen. Något väsentligt nytt infördes emellertid inte. Den 
16 juli 1945 inträffar emellertid en händelse, som medför ett revo
lutionerande steg framåt i utvecklingen. Det var då den första atom
bomben sprängdes i New Mexico. I verkansproblemet infördes här
igenom helt nya energiformer och man började nu utnyttja atomer
nas nukleära energi. Särskilt tillkomsten av strå lningsenergin som 
del i verkanseffekten är angeläget att påpeka. Tillkomsten av termo
nukleära laddningar har sedermera medfört, att storleken av ver-
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kanseffekten egentligen endast begränsas av möjligheterna att trans
portera tillräckligt stora laddningar. Man har därför nu nått det 
stadium, att nära nog obegränsad verkan kan erhållas, och det ligger 
nära till hands att konstatera, att man beträffande verkanseffekt 
nu nått så långt man rimligen kan önska sig. Verkanseffektkurvan 
närmar sig med andra ord asymptotiskt oändligheten. En ökning 
av den totala skadeeffekten måste tydligtvis sökas på transportsidan. 
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Transporteffekten 

Om man på likartat sätt försöker undersöka hur utvecklingen av 
transporteffekten har gestaltat sig under tidernas lopp, kommer man 
att finna att även i detta fall utvecklingen mot allt bättre prestanda 
förlöpt relativt långsamt mellan vissa diskreta punkter, som medför 
diskontinuerliga språng i utvecklingskurvan. 

Som framgår av bild 2, kan man emellertid vidare konstatera, att 
det allmänna förloppet av denna kurva skiljer sig från motsvarande 
gällande verkanseffekten i så måtto, att transporteffektkurvan är 
flackare och inte böjer av så kraftigt som verkanseffektkurvan -
man kan säga att kurvans exponent har ett lägre värde. Om man 
närmare betraktar kurvan, finner man att införande av krutet på 
1300-talet utgör den allt överskuggande händelsen, och utnyttjandet 
av krut som energikälla och drivmedel för transport av verkans
delar är i själva verket fortfarande av avgörande betydelse. Ser man 
transportproblemet i ett större perspektiv, så har utvecklingen där
efter endast inneburit vissa smärre förbättringar i transportanord
ningens, d v s vapnets, mekaniska konstruktion, såsom införande av 
bakladdningsmekanism för eldhandvapen och reffling av eldröret. 

Under senare hälften av 1800-talet uppträder som primärt trans
portmedel också torpeden, och ett för sin specifika miljö helt nytt 
vapen gör sitt inträde. Systemet är även intressant därför att det 
nu är första gången, som transportapparat och verkansdel är sam
manbyggda till en enhet och där man för transporten använder an
nat drivmedel än krut. 

Det kan konstateras, att transporteffekten bestämmes a v trans
portvikt och transporthastighet och en ökning av effekten är således 
möjlig i den mån, man kan påverka dessa faktorer. Man har natur
ligtvis också utnyttjat bägge dessa möjligheter, men när det gäller 
exempelvis konventionellt artilleri, har man ganska snart tvingats 
till en gräns av bl a konstruktiva skäl. Sålunda kan utgångshastig
heter av 1000 m/sek alltjämt betraktas som helt moderna (under 
allra senaste tiden har emellertid uppgifter om utgångshastigheter a v 
7000 m/sek varit synliga i fackpressen), och när det gäller ökning av 
kalibern, som ju är ett mått på transportvikten, har med få undan
tag större kaliber än 40 cm inte utnyttjats. Utvecklingen, när det 
gäller artilleri, går för övrigt numera andra vägar. 

En markant ökning av transporteffekten inträffade emellertid 
genom införande av raketdrift. När man i Amerika i början av 30-
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talet företog prov med raketer, väckte detta emellertid ingen upp
märksamhet, och raketer kom som bekant inte heller att först ut
nyttjas i USA. Sedan tyskarna genom vedergällningsvapnen l och 2 
visat vägen, har dock utvecklingen gått så mycket snabbare, och på 
nuvarande stadium kan man sålunda transportera verkansdelar av 
betydande vikter med hastigheter a v över 20 ggr ljudhastigheten. 

Man kan ställa sig den frågan, huruvida man i dagens läge bn 
anse sig ha nått en tillfredsställande situation i vad det gäller U"

vecklingen av transporteffekten. Med hänsyn till att man på ver
kanssidan kan nå nära nog obegränsade resultat, vill jag för min 
del närmast luta åt den åsikten, att man på transportsidan ännu l i1~ 
ger relativt långt tillbaka i utvecklingen, vilket även åskådliggör·'s 
av utvecklingskurvans flackhet. 

Man kan emellertid förmoda, att transporteffekterna säkerligen 
kommer att öka. Studium och experiment med foton- och jonmotore r 
pågår, och med utnyttjande av denna teknik skulle man ku~na nå 
upp till hastigheter, som i varje fall kan räknas i delar av ljusets . 
Då - men först då - kan man anse att transporteffektutvecklin gen 
nått paritet med utvecklingen på verkanssidan. 

N ya utvecklingslinjer? 

Avslutningsvis vill författaren emellert id framhålla, att utveck
lingen tekniskt kan tänkas gå i helt andra riktningar. Exempelvis 
har under de senaste åren som bekant en mängd uppgifter fram
kommit i den militärtekniska litteraturen rörande utnyttjande :1 v 
den s k Lasereffekten. Det är väl ännu för tidigt att avgöra hur 
denna energiform skall kunna utnyttjas för åstadkommande av er
forderlig verkan, men det torde vara utan diskussion, att den s m 
ren science fiction tidigare betraktade dödsstrålepistolen kan bli en 
realitet. I amerikansk facklitteratur diskuteras i dag vapenapplika
tioner, som går ut på att utnyttja Laserstråle för att göra sin mot
ståndare blind. När man löst - om de nu går att lösa - de pro
blem, som hänger samman med Lasertekniken - vissa fysikal iska 
hinder synes bl a föreligga - kan man tänka sig möjligheten at t 
viktlöst transportera obegränsade mängder a v energi med ljusets 
hastighet mot valfri punkt på jordytan eller i rymden. Det förefaller 
uppenbart, att man då har nått så nära lösningen ifråga om energi
transportproblemet som den mänskliga fantasin f n kan önska s1g 
och någon definierad gräns mellan verkanseffekt och transporteffek t 
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är då heller inte möjlig att upprätthålla. Jag hoppas för mm egen 
del att slippa uppleva den tidpunkt, då ett sådant vapen är en 
realitet. 
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Om nyttan av krigshistoriska sfudier1l 

I vår tids demokratiska stater, där det civila infly tan det över för
svaret i fred som krig är självk lart och dominerande tror jag att de 
ä r utomordentligt viktigt att studera krigshistoria och göra den ti ll 
gänglig för många. Ty när a llt kommer omkring bygger det kom 
mande på det nuvarande mot bakgrund av det förflutna. Aven on 
man teoretiskt skulle kunna bygga upp materielen från ett nollägL 
så handlar människan efter nedärvda vanor och under århundrade1 
sam lade erfarenheter. 

I det militära försvaret liksom inom många andra verksam hets 
fält bygger alltså vårt handlande på regler - doktriner - som ut 

vecklats under århundraden. Doktrinen är sunt förnuft som fått k a 
raktären av lagar eller regler för handlandet. Doktrinen ger lednin .; 
för sjömannen eller soldaten hu r han sk::dl uppträda och vad ha 1 
skall göra i situationer där sä rskilda in struktioner saknas. 

Doktrinen bygger i det moderna försvaret både på systemanal) s 
och på historiska lärdomar. Den är en syntes av den mi litära mog
naden. Och denna i sin tur innehåller frukten av de frön som sått '> 
i den unge officeren under hans uppväxttid i avs ikt att hos honom 
framkalla lust efter historiskt vetande. Den som vill förstå vad s01 .1 
händer i hans egen tid och orsakssammanhangen därv id måste h 1 

kunskap om utvecklingen i det förgångna. 
D et finns en tendens i dagens samhälle, där det civila infl ytande , 

som jag nyss nämnde, under försvarets fredstida utveckli ng är stark , 
att undervärdera den militära sakkunskapen, att rycka på axlarn 1 

å t den som något konservativt och förs telnat. D et stora p roblemet i 
dag - i många demokratiska stater - är därför för de civila at t 
veta vi lken hänsyn som skall tas t ill den militära sakkunskapens n
kommendationer och förslag. För militä rerna gäller det på motsv ~
rande sätt att fatta vad som rör sig i tiden. 

1 Utdrag ur anförand e av C M v id Sjöhi sto ri ska samfunders 25- il rsjub il eum 
den 27 apr il 1964. 
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Om fin ansiella, tekniska och administrativa eller helt politiska 
hänsyn till övervägande delen får råda, då viktiga och långsikt iga 
beslu t fattas, kan vi mycket väl komma att fä vapensystem, som 
kan utny ttjas i några men som passar illa till de flesta av de situa
tioner, som enligt militär uppfattnin g med stor sannolikhet kommer 
att inträffa. 

Å an dra sidan finns heller in gen garanti att den militä ra uppfatt
nin gen är den rätta. Den förre amerikanske marinchefen har ut
tryckt det så: "Milita ry men have no CJ·ystal ba ll." Får därför de 
militära yrkesmännen för starkt inflytande vid de militära styrkor
nas uppbyggnad i fred kan dessa komma att passa illa fö r de uppgif
ter som den ve rkliga strategin kan komma att ställa upp för dem. 

Den antydda problematiken - förde lningen av ansvaret mellan 
de ytterst ansvariga politikerna och deras ansvariga militära råd
givare - är i en demokrati nödvändig att lösa i samförstånd. Sker 
inte detta uppstår misstro som - en li gt historiska v ittnesbörd - i 
allvarligare fa ll kan på verka loja li teten och i lindrigare fa ll minska 
elen militära arbetsglädjen och entusiasmen för uppgiften och dä r
med ge låg effekt för insatta medel. 

För att bidra till att i fred som krig öka militärernas sakk un skap 
och kompetens och deras förmåga att vinna gehör för sina åsikter 
hos politikerna tror jag på nyttan av histo riska studier. Jag tror ock
så p å nyttan för de civila försvarstjänstemän nens del att studera 
krigshistoria för att lättare förstå den militära logiken och grund
synen. Med försvars tjänstemän avser jag då inte bara dem som 
tjänstgör i staber och förvaltnin gar utan i första hand dem, som 
genom sin tjänst i departement och på motsvarande platser ha r att 
bereda utomordentligt v iktiga ärenden kanske ofta med mycket 
långsiktig verkan. 

Människan förb li r sig lik. Hon reagerar likartat i likartade si tua
t!oner. Studiet av psykologiska och mora li ska fakto rer- även långt 
tlllbaka i tiden ger därför utby te. 

Under slaget v id Lepanto (1571) var på Don J uans kristna arma
da fartygen till stor del bemannade med b landade besättninaar bl a 

o . b ' 
pa grund av de allterades ömsesidiga misstänksamhet. I dag har 
111an liknande problem i NATO och har börjat med blandade be
sättnin gar på övervattensfartyg best yckade med robotvapen. 

23 
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Statsmän och skribenter har varit eniga om betydelsen av histo r> s
ka erfarenheter. Bismark sade : "Dårar säger att de lär av erfaren hn . 
Jag föredrar att lära av andras erfarenhet." 

Sammanfattningsvis kan alltså värdet av historiska studier ut
tryckas som Liddell Hart gjort : " The practical value of history is 
to throw the film of the past through the materiel projector of t f\e 
present on to the screen of the future. " 

Bortsett f rån den krassa nyttan ger också historiska studier allt 1d 
den tillfredsställelsen att stilla människans obegränsade nyfikenh ~t 
och vetgirighet. Jag hoppas att vi militärer och då särskilt v i i mar i
nen alltid skall besjälas av denna vetgirighet och jag önskar Sj i
historiska Samfundet fortsatt framgång i dess vä llovliga strävan ;' tt 

stilla denna nyfikenhet. 
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Ett slag t luften 

Av kapten GUNNAR HOLMBERG 

Alltsedan de interkontinentala, ballistiska, kärnvapenladdade ro
botarna blev en realitet har febrila ansträngningar pågått för att kon
struera ett effektivt försvarssystem mot dem. Hittills har det effek
tivaste försvarssystemet i avsaknad av något bättre måst basera sig 
på vedergällningsprincipen, vilket i och för sig som försvarssystem 
betraktat måste anses som mindre lyckat, framförallt därför att det 
inte innehåller någon defensiv eller avvärjande komponent. Det kan 
måhända diskuteras vilken situation som har mest fredsbevarande 
innehåll, nuläget med vedergällning som enda möjliga svar på en 
"krigstrevare" eller ett läge där förutom vedergällning även ett ef
fektivt försvar kunde etableras. 

Förmodligen skulle tillkomsten av ett effektivt försvarssystem på 
intet sätt påverka nuvarande vedergällningstaktik. Därest ett för
svarssystem samtidigt upprättas på båda sidor, torde förändringen 
bli tämligen omärklig, medan däremot om den ena sidan kan upp
rätta ett effektivt sådant en viss överlägsenhet måste anses vara 
etablerad. 

Graden av effektivitet samt tiden under vilken ett sådant för
svarssystem existerar blott på den ena sidan torde vara ett realistiskt 
mått på den överlägsenhet som tillhör förutsättningarna för en krigs
öppning i stor skala. 

Det är känt att försvarssystem är under konstruktion men också 
att stora tekniska och ekonomiska svårigheter är förknippade med 
projekten. 

De interkontinentala ballistiska robotarna äro svåra motståndare 
för ett försvarssystem. De ha räckvidder på 3 000-12 000 km och 
flyger i en elliptisk bana med en hastighet av rpellan 4 5.00 och 
5 000 m/s, vilket innebär att de tillryggalägger "normala" nu opera
tiva skjutavstånd på cirka 20 minuter. 

Dessa siffror ger en praktisk bakgrund till svårighetsgraden att 
åstadkomma ett effektivt försvar mot denna sorts anfallsvapen. 

Förintandet av de anflygande robotarna genom utnyttjande av ett 
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antirobotsystem sker med nu kända principer vid den anflygande 
fientliga robotens återinträde i atmosfären några hundra kilometer 
innan det avsedda målet skulle ha uppnåtts. 

Sammanträffandet i atmosfären mellan anfallande robot och [('; 
svarens robot är möjligt att etablera beroende på det faktum att 
den anfallande roboten går i en fast förutbestämd bana och att d n 
icke kan göra några undanmanövrar. Lyckas man alltså att up ;:>
täcka den anfallande roboten i någorlunda god tid samt att u r m;, c

ningarna av dess position beräkna höjd och kurs och göra entydig 
målbestämning, är det också möjligt att sända upp en styrd robot 
för att förstöra angriparen. 

Ett system med vilket man kan tillgodose kravet på upptäckt är 
flygande radarstationer. På detta sätt kan man komma relativt .nä ra 
de fientliga baserna och förmodligen ernå tidig målupptäckt. V1da ·c 
torde flygande radarstationer vara åtminstone relativt sett svårare 
att hitta och förstöra än stora fasta anläggningar. En nackdel med 
den flygande radarstationen är den ökade svårigheten att direkt och 
omedelbart utnyttja en erhållen radarinformation för insats av va
pen mot den anflygande roboten. Problemet är ingalunda olöslip , 
men i första hand torde det flygande systemet få ses som en mOJ 
lighet att enbart tidigarelägga upptäckten. Vidarebehandlingen av 
informationen för ev eldledning av robotar som insättas mot upp
täckten torde få omhändertagas av markbaserade anläggningar mnd 
direktmätning mot målet. 

Ytterligare en metod för att tillgodose upptäcktskravet basen r 
sig på befintligheten a v satelliter försedda med television - ra ar 
- eller infraröda utrustningar. Försök med sådan materiel har bl a 
visat att det varit möjligt att indikera en robot 90 sekunder efte r 
dess start från jorden på en höjd av cirka 60 km. Ett övervakninbs
system uppbyggt av tillräckligt många satelliter med lämpliga ba
nor torde skapa de största förutsättningarna för att tillgodose k ra
vet på tidig upptäckt. 

Båda de flygande systemen torde kunna betraktas som en "ear ly
warning" -del i ett för vapeninsats markbaserat fullständigt vapen
system. 

För att erhålla rimlig tid för insats av försvarsroboten måste upp
täckt och målinmätning i det landbaserade systemet ske på långt h "J ] 
- cirka 4 000 km - på vilket avstånd den anflygande roboten ar 
ett mycket litet mål, och dess reflektionsförmåga ytterst ringa. En-
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dast med sändareffekter av cirka 50 megawatt och extremt goda 
mottagare är det möjligt att göra mållägesbestämning. Eftersom 
upplösningsförmågan hos en radarstation är. en fun~tion av an:enn
dimensionerna och ökar med dessa dunensJOner tvmgas man 1 det 
jordbundna systemet upp i mycket stora antenndimensioner - mot
svarande en fotbollsplan . sådana antenner kunna icke bringas att 
rotera på vanligt mekaniskt vis, utan i stället står här antennreflek
torn fast och stilla medan avsökningen av luftrummet sker genom 
att radarloben från antennen kan riktas på elektrisk väg. 

Antennen består i detta fall av ett stort antal symmetriskt ord
nade dipoler där varje dipol har en särskild högspänningsförsörj 
ning och aktiveras individuellt. Aktiveras samtliga dipoler sam
tidigt erhålles en resulterande lob med fast inriktning. Aro clipoler
na ordnade utefter en rät baslinje ligger tillhörande lobfront paral
lellt med baslinjen och strålriktningen är vinkelrät däremot. 

Matar man clipolerna med en inlagd konstant fasförskjutning be
tyder detta en riktningsändring hos den resulterande radarloben i 
förhållande till basriktningen. 

Den här grovt skisserade elektroniska metoden att rikta och 
svänga radarloben medgiver mycket snabbare vridnings- och avsök
ningsförlopp än varje mekaniskt roterande antenn kan åstadkomma 
och därmed ökar också möjligheterna att nå den snabbhet och nog
grannhet i avsökningen på stora avstånd som erfordras. Med det 
elektroniska avsökningssystemet ges också möjlighet att arbeta sam
tidigt i olika delar av den totala antennens möjliga lob, vilket i sin 
tur medför den fördelen att samma reflektor kan samtidigt använ
dils för dels luftrumsövervakning, dels målfattning, målföljning och 
styrning av egna robotar- mot flera anflygande mål. 

Arrangemanget med den fasta antennen har också den fördelen att 
den till sin form i stor utsträckning kan anpassas till den omgivande 
terrängen. Dess elektriska egenskaper är baserade på elektronisk, in
dividuell styrning av de ingående dipolelementen och icke av mas
sans mekaniska utseende och egenskaper som fallet är med konven
tionella radarantenner. En ytterligare fördel är att mindre mekanis
ka skador på en antenn av här skissat slag kan kompenseras genom 
åtgärder på den elektroniska sidan. En vanlig konventionell antenn 
är däremot ytterst känslig för mekanisk åverkan och ändrar snabbt 
egenskaper framförallt i förhållandet mellan elektrisk och optisk 
axel. 
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Tillvaratagandet och nyttiggörandet av den ev mottagna svaga 
radarsignalen är en komplicerad procedur som möjliggjorts tack va
re nya rön inom pulsteknikens område. 

I antirobot-systemet ingår förutom antenn med sändare och mot
tagare en digital eldledning (matematikmaskin) vi lken behandlar in
komna informationer med mycket stor hastighet. Med hjälp av mål
följningsinformationerna om bäring, avstånd och höjd beräknar 
maskinen, "framförbanan" och bestämmer vilket mål den anfalla11-

de roboten går emot. 

Nästa räkneuppgift som eldledningen löser är att bestämma anti
robotens (försvarsraketens) kurs samt att fastställa tiden för dess 
start. 

Under försvarsrobotens anflygningstid fortsättes målföljningen 
av anfallsroboten samtidigt som den egna försvarsrobotens förfl y te
ning kontrolleras. Tidskorresponderande lägeskoordinater för de bå
da robotarna behandlas i eldledningsanläggningen och resulterar i 
ev korrigeringsorder till försvarsroboten. 

Antiroboten är på cirka 10 ton totalvikt och startraketen ger d('n 
en toppfart på cirka 3 000 m/s= cirka 1 O Mark eller mera. 

Utvecklingsarbetet avseende nu kända ant irobotsystem har dragit 
enorma kostnader (främst US Army) och det var därför för de i:l
blandade ansvariga i USA en välbehövlig uppmuntran när man vid 
ett prov med systemet för cirka ett år sedan kunde redovisa upp
täckt av en anflygande övningsrobot på avstånd 7 200 km. I det re
sultatet ingår dock den förutsättningen att man kände den anfl y
gande robotens starttid samt bäringen till utskjutningsplatsen. e
sultatet var alltså endast en verifikation på upptäcktsmöj ligheten 
sedd som en relation mellan yteffekt och målyta, ehuru även ot 
den bakgrunden det måste betraktas som en manifestation av syste
mets möjligheter. 

När nu trots de prestanda antirobotsystemet i USA kunde uppv1sa 
det kan ifrågasättas huruvida man skall gå vidare så ligger ifråga
sättandet dels på det ekonomiska, dels på det tekniska planet. Enligt 
amerikanska källor skulle ett försvar av de 27 största amerikanska 
städerna med ett antirobotsystem kosta 10-14 milliarder dollar. En 
sådan investering torde endast vara godtagbar under förutsättn ing 
att man kan garantera ett hundraprocentigt skydd av dessa städer. 
sådana garantier kan emellertid icke ställas och därmed är man inne 
på de tekniska frågetecknen. 
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Vid den korta beskrivningen av antirobotsystemets funktion påpe
kades att man kan arbeta samtidigt i olika delar av antennens totala 
lobvolym. Med andra ord man kan upptäcka, målfatta och följa 
flera mål samtidigt. Trots detta har dock systemet sin mättningsgrad 
i dessa a v seenden och därmed elimineras möjligheten till hundra
procentig verkan. Man har anledning att räkna med att en anfly
gande fientlig robot strax före beräknad målupptäckt kan dela upp 
sig i ett större antal kroppar av vilka endast en är stridsladdad 
(stridsdelen) och de andra äro stördelar, vilkas uppgift är att vilse
leda radarn. Reflexionsförmågan hos stridsdelen är som tidigare 
nämnts mycket liten beroende på dess små dimensioner och dess geo
metriska form. Det är därför möj ligt att med ändå mindre för en
bart störning konstruerade kroppar åstadkomma samma reflexions
egenskaper som hos stridsdelen. Radarns uppgift blir i det läget att 
skil ja ut stridsdelen från stördelarna. Denna uppgift är mot bak
grund av tidsfaktorn mycket komplicerad att lösa. 

Om man börjar med radarns egna möjligheter torde det först vid 
inträdet i atmosfären vara möjligt att med CW-doppler-radarinfor
mationer finna ut vilken kropp som bromsas minst. Det borde i så 
fall vara stridsdelen som kan förutsättas vara tyngst. 

Ett annat sätt att skilja stridsdelen från stördelarna torde vara 
att undersöka strålningskonditionerna runt de olika delarna. Det är 
möj ligt att identifiering kan ske med hjälp av infraröda metoder 
eftersom stridsdelen trots allt torde vara större än stördelarna och 
all tså ge upphov till en mätbar skillnad i strålningsintensitet. Ytter
ligare en möjlighet till identifiering av stridsdelen ligger i det för
hållandet att vid inträdet i atmosfären gasmassan närmast den tunga 
stridsdelen kan förväntas uppvisa joniseringsfenomen. 

Identifieringsmetoder som bygger på identifiering först vid strids
delens inträde i atmosfären är emellertid behäftade med den nack
delen att man förlorar tid för insats av försvarsroboten, vilket som 
senare skall diskuteras är allvarligt ur många aspekter. 

Det andra alternativet för ett gott resultat skulle vara att träffa 

innan störkropparna utlösts, vilket emellertid medför räckviddspro
blem. Till detta måste läggas att det är troligt att mer än en fientlig 
robot är på anflygning samtidigt, vilket snabbt ökar möjligheterna 
att försätta radarn i mättnadstillstånd. 

En annan ytterst intressant fråga är hur det egentligen skall gå 
till att förstöra själva stridsdelen, om väl hittat den, samt på hur 



322 

stort avstånd från målet förstörelsen måste äga rum för att sk ad. •r 
trots allt inte skall uppstå vid målet på grund av att stridsdell n 
bringas att detonera. 

För att börja med det sistnämnda spörsmå let kan sägas att vid L !l 

atombombs explosion uppträder skador beroende på inverkan v 
tryckvågen, värmestrålningen, radioaktiv strålning samt radioak ti t 
stoff. 

Beträffande tryckvågen kan sägas att en laddning av 1, S, 10 el! r 
20 megaton kräver att den bringas att detonera på en minsta hö { 
av 10 till 40 km för att väsentliga skadeverkningar skall kunna un -
vikas p å normala byggnader. 

Värmestrå lningen har sådan effekt att laddninga r inom ovan a -
givna gränser kräver en minsta höjd för detonation av 20 till 60 kl , 
därest endast bränder av smärre omfattning tillåtes. 

Den radioaktiva strålningen avtager snabbt vid framträngan dl i 
atmosfären och har en räckvidd av 3 till S km vid en tillåten intc1 -
sitet av 100 röntgen. 

Det radioaktiva nedfallets eller stoffets farligh etsgrad kan in e 
elimineras genom höjdgränser för explosionen. De moln, som bil d s 
vid en explosion kunna kvarligga lång tid på mycket höga höj r 
och även röra på sig, men de kunna också lätt identifieras och fal
jas. Mätningar av intensiteten kan göras och de jordnära skiktLn 
noga övervakas och kontrolleras så att befolkningen kan varnas o 1, 
åtgärder hinna vidtagas, därest ett sådant stoffmoln skulle sänka • ~ ~ 
ned mot jordytan. 

Sammanfattningsvis kan sägas, att en anflygande st ridsdel mås c 
förstöras på 20-60 km höjd för att undvika skador på normal b·
byggelse. Motsvarande höjder för underjordiska betong-befästnin t- ;
an läggningar är 4-12 km. 

Det andra spörsmålet a v intresse var hur en stridsdel skall för-
störas. 

Förstärandet torde endast kunna ske genom att bringa ett an n lt 
atombombladdat stridshuvud till verkan. Styrningen a v försvarsro
boten sker från början med order från marksystemet som tidiga ·c 
omnämnts, medan i slutfasen någon sorts målsökare erfordras. 

Tidsfaktorn jämfört med kraven på minimihöjd för träff med fiJr 
att en konstaterad bom icke kan kompenseras med en ny start ~'v 
en försvarsrobot. Första start måste a lltså leda till träff och fö r ~1tt 
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öka sannolikheten för framgång kan flera försvarsrobotar startas 
samtidigt och ledas mot fienden. 

"Kärnhuset" om man så få r uttrycka det, d v s själva sprängkap
seln, är relativt liten och ytterst stabilt byggd av specialmaterial , 
som skyddar uran- eller plutoniumförrådet mot förstöring vid in
trädet i atmosfären. 

Vid denna inpassage uppträder teoretiskt mycket höga tempera
turer 10 000°- 20 000°C i närheten av f lygkroppen. I praktiken 
nås inte fullt så höga värden på grund av utstrå lning, värmeavled
ning och jonisering. Temperaturen blir dock så hög att spetsen på 
flygkroppen smälter och övergår i gasform, men den är så dimen
sionerad och komponerad att den inneliggande kärnmaterian förblir 
opåverkad. 

Trots detta är det emellertid möjligt att oskadliggöra den anfly
gande roboten, d v s att få den att explodera genom att ak tivera 
det sprängämne som medföres i stridsdelen och som är avsett att ut
lösa detonation vid målet. 

För att nå detta ändam ål måste den anflygande stridsdelen fås 
att passera genom eldkärnan i en kärndetonation. Värmeverkan ut
löser då explosion a v den an flygande stridsdelen. Temperaturen i 
en sådan eldkärna uppgår till flera miljoner grader C. Yttertempe
raturen hos kärnan avtager snabbt från 1S 000°C. Eldkärnan får 
förenklat uttryckt en sorts "Zonrörsfunktion" och dess radie kan 
beräknas 

r 
max 

där G = laddnin gen i kiloton. 
Vid 1 000 kT = 1 megaton erhålles 

[m] 

r = 70 · 1000 215 = 70 · 16 = 1120 m 
max 

För utvecklingen av eldkärnan från noll till r erfordras cirka 
max 

l sekund. Detta (1 sekund) innebär mot den anflygande stridsdelen 
som har en hastighet av 6 000-7 000 m/s al ltför lång tid. 

Man beräknar därför hur stor radien i eldkärnan är efte r 1/100 
sekund enligt 

r = 30 · G215 m 
1/100 

och får då för en 1 000 kT antirobot en radie av 480 meter 1/100 
sekund efter detonationen a v försvarsroboten. 
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Ur dessa siffror kan lätt inses storleksordningen i till åtna fel h\•s 
försvarsroboten. Dess tändningsfunktion måste arbeta med en nog
grannhet av millisekund, därest man skall ha utsikt till resultat och 
eldledningen få r inte innehå lla några större fel för att ge passage
avstånd < 240 m. 

Detonationsfunktionen hos en kärnbomb kan också sättas ur sp, l 
genom neutronstrålning från en annan kärnexplosion , va rigenom 
helt enkelt kärnreaktionen och därmed detonationsförm ågan u L 

blir. Noggrannheten i träffpunktsbestämningen och utlösningen a v 
försvarsrobotens explosion k varstår dock som oeftersättliga krav. 

En annan v iktig invändning mot ett antirobotsystem av här ski -
serat slag kommer från den kunskap man har i ett annat avseende 
om atomexplosioner på sto ra höjder. Försök som har utförts vis::- r 
att den genom explosionen uppkomna strå lningszonen har en över
raskande lång livstid och en ofördelaktig följdverkan. En explosion 
av en 50-megatonbomb på 80 km höjd omöjliggör under ca 24 t iP1-
mar varje kort- och ultrakortvågs förbindelse inom ett område med 
en omkrets av 4 000 km. D et skulle a lltså vara möjligt, att man sar J

tidigt som man inlednin gsvis åstadkom en eller två träffar lamslog 
hela detta för oerhörda kostn ader uppbyggda försvarssystem berel
ende på att radarsignalerna inte längre fick tillträde till den ak t·l
ella delen av atmosfären. Mot den bakgrunden kan ett antirobotsys
tem a v det slag skisserats ännu icke ses som en lösning p å försva r s
problemet avseende interkontinentala ballistiska robotar. I stä llet 
verifierar det tanken på vedergällningsvapnet som det ännu så län,.je 
effektivaste . 
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Kan vt underhålla det VI köper 

Av kapten GUNNAR BALTZER 

Bättre prestanda, högre tillförlitlighet ä r dagens krav på den 
elektroniska materielen. Båda kraven medför en ökning av antalet 
i materielen, systemet, ingående komponenter. Med det antagandet 
att komponenternas felintensitet är konstant blir resultate~ en ök
ning av antalet fel och en ökning av underhållsbehovet, v ilket a~
stränger såväl de ekonomiska som de personella resurserna. Det ~r 
därför nödvändigt att söka lösa underhållsproblemet efter effektr
vare riktlinjer d v s underhållet måste pl~neras och o styr~~- J?en __ ra
tionalisering som kan tänkas sedan matenelen en gang fardrgstallts 
väger lätt mot de vinster, som står att v inna genom ingrepp på 
konstruktionsstadiet. 

Konstruktionsstadiet är oftast berört i samband med beställning 
av system. Den marina materielen upphandlas ofta i form av syste~11 
i vars projektering många deltar. Mycket skulle kunna gö_ra~ ttll 
underhållets fromma om de nya synpunkter som framkommit mom 
detta ämnesområde får vidgad spridning. 

Författaren vill därför med nedanstående göra en kort samman
fattnin g av den nya syn på underhållet som nu växer fram. 

Komponent förbättring. 

Antagandet om den konstanta felintensitete_n som gjordes ovan_ ä r 
lyckligtvis icke helt sann. Man räknar nämlrgen med en halvenng 
av felintensiteten under en tid av ca 5 år. Sambandet mellan kom
ponenternas tillförlitlighet och materielens tillförlitlighet är så på
taglig att envar inser med vilken kraft man trycker på komponent
utvecklingen. Komponentsortimentet förädlas s~lunda , !11en d e_t ut
ökas också. Tillkomsten a v halv ledarna har salunda mnebunt en 
icke förutserbar ökning av apparattillförlitligheten. 

Olika former för underhåll. 

Den elektroniska materielen medger i mycket högre grad än den 
mekaniska en uppbyggnad i block. Den medger också att man från 
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Fig. I. 

kontro ll (test-) punkter utanpå en enhet kontrollerar delar, kompo
nenter inuti enheten. Den senare förde len har först på senare år bö -
jat utnyttjas i någon större omfattning. 

Den elektroniska materielen erfordrar liksom den mekaniska m t
terielen förebyggande vård och felavhjälpande insatser. Förhålla•l 
det mellan dessa olika typer av arbetsinsatser har för den elektro
niska materielen varit föremål för många och långa diskussioner. 
Diskussionerna torde nu vara till ända. 

Den elektroniska materielens "vise män" har nämligen funnit att 
den förebyggande vården är mer av ondo än godo. Vid den k n
ferens där detta uttalande gjordes, redovisades bl a även resultat fr~dl 
brittiska prov med i fordon installerad radiomaterieL Den materiel, 
som reparerades vid behov visade bättre statistik än den, som dess
utom gavs preventivt underhåll. 

Den form, i vilken materielen erhåller sitt underhåll är sålunda 
av stor betydelse. Denna nya uppfattning om underhållet måste na
turligtvis medföra, dels omläggning av tillämpade driftvårdsrutiner, 
dels innebära förändringar i underhållsorganisationen och i under
hållets omfattning. 

En kostnadsparameter. 

Oavsett vilken uppfattning man företräder i den frågan kan m;w 
enas om det samband mellan tillförlitlighet och underhåll som redn
visas i ovanstående figur. 
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Det aktuella kostnadsförhållandet en! figur 1 kan endast fram
räknas sedan man faststäl lt medeltid mellan fel och materielens livs
längd. 

Antar vi med ledning av den nu kända teknologiska utvecklingen 
att materielen skall ha en livslängd av 10 år, kvarstår att studera 
hur medeltiden mellan fel kan influera på problemet. 

Rent al lmänt kan sägas att medeltiden mellan fel måste vara lång, 
om långa operationstider kan förväntas och att den kan vara kort, 
om endast korta operationstider förväntas. Medeltiden mellan fel 
för ett system (anläggning, vapensystem, fartyg, förband) kan också 
framräknas med ledning av den förväntan med v ilken man kräver 
att systemet skall fungera en viss tidrymd utan avbrott. Därvid 
bortses helt från den verkan fiendens insatser kan ha på systemet. 

Vi kan nu tänka oss en medeltid mellan fe l. Inverterade värdet 
därav är felintensiteten d v s med vilken frekvens felen uppträder 
per t idsperiod. 

D et är ett axiom att fel kommer att uppträda. Det är bara tiden 
mellan felen som varierar. Därav följer att det alltid kommer att 
finnas ett behov av att reparera d v s att byta delar - d v s det 
finns ett behov av reservdelar. 

K an kostnaden för dessa reservdelar uppskattas? Ja - med fel
intensitetens hjälp. Om en anläggning innehåller A komponenter av 
en viss typ och dessa har en felintensitet B och kostar C kr/st och 
anläggningen skall användas under D timmar blir reservdelskostna
den A X BXC X D kr för den aktuella komponenttypen under angi
ven drifttid. 

Enligt detta enkla samband når reservdelskostnaden sitt maxi
mum, när alla komponenter i en anläggning är olika och sitt mi
nimum när alla komponenter är lika. Det första fallet är tyvärr 
ingen orimlighet medan det andra fallet är ytterst osannolikt. stan
dardisering är sålunda förmån lig icke blott för produktionen utan 
även för underhållet. 

Medeltiden mellan fel (eller felintensiteten) är sålunda en värde
full parameter vid uppskattning av den vid underhåll förväntade 
materielkostnaden. Beräkningar av detta slag har gjorts och göres 
med fördel på datamaskin. 

Annu en kostnadsparameter. 

Underhållskostnaderna utgöres emellertid icke enbart av materiel-
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kostnader utan även av arbetskostnader, vilka i sin tur sammansätts 
a v kostnader från alla de nivåer som är inbegripna i underhållet på 
den ak tuella materielen. Materiel, som ofta kräver bistånd från t <>x 
örlogsvarv, är sålunda dyrare i underhåll än den, som kan skötas ;1v 
förbandets egen personal. I den materiel, som är försedd med i'1 -
byggda mätinstrument, kontrollpunkter, kan felen snabbare loka l i s~
ras, vilket minskar arbetskostnaden per fel. 

Dessa frågor har studerats mycket ingående av den amerikanska 
flottan. Resultatet av dessa studier har blivit bestämmelser för fö rut
beräkning och kontroll av en an läggnings "underhållsriktighet" , 
vilka sedan något år tillämpas av amerikanska flottan i samband 
med upphandling. 

Studierna föranleddes av flera önskemål, dels önskade man ett 
väl definierat uttryck för ett systems (en anläggnings) "underhåE;; 
riktighet", som kunde användas i samband med upphandling, dels 
önskades ett väldefinierat uttryck för den tid som under en anlägg
nings brukstid skulle tagas i anspråk för underhållsarbeten d v s av
händas den operative användaren. 

Om anbuden på våra framtida system skall bli jämförbara ur un
derhållssynpunkt och informativa för de operativa granskarna mås
te sålunda ytterligare en parameter tillkomma. Den kallas i svem k 
nomenklatur allmänt för tillgänglighetskvot och kan ges olika pre
fix såsom operativ, drift-, klar- m fl beroende på den verksamhet 
man önskar studera. Denna kvot uttrycker hur stor del av den mJ.x 
tillgängliga tiden som anläggningen kan tas i anspråk, är klar f0 r 
olika drifttillstånd. 

Låt oss emellertid återgå till den amerikanska bestämmelsen, då 
den är långt mer avancerad än motsvarande svenska föreskri fter. 
Tillgänglighetskvoten uttryckes där med följande formel: 

T
- 2184-(Up+ UR) 
- 2184 X 100 

Formeln avser en standardtid av 91 dagar 
91 X 24 = 2 184 tim. 

Up = obrukbarhetstid i tim orsakad av preventivt underhåll un
der 91 dagars tid 

UR = obrukbarhetstid i tim orsakad av felavhjälpande underhåll i 
form av reparation under 91 dagars tid. 

T kan således variera mellan 100 och O. 
Beräkningen av Up sker en ligt speciella bestämmelser. 
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Beräkningen av UR är resultatet av dc studier som nämnts ovan. 
Dessa studier utgjordes bl a av tidsstudier av den tekniska persona
len vid den ordinarie materielen ombord, v ilket medgav beräknan
det a v tiden för lokalisering av fel, lokalisering av den felande kom
ponenten, isärtagning av materielen, byte av fe lande komponent, 
ihopsättning av materielen, injustering och funktionskontroll av 
systemet. 

Sammanställda medger dessa sifferuppgifter att man beräknar 
medeltiden för en reparation redan på konstruktionsstadiet. Detta 
innebär att man inte i samma omfattn in g som tidigare är hän visad 
till erfarenheter från förbanden utan arbetsinsatsen kan redan på 
ett tidigt stadium optimeras ur ekonomisk och operativ synpunkt. 

Ur underhållssynpunkt vinnes den fördelen att man kan uppskatta 
arbetskostnaden under en valfri tidsperiod. I beräkningsrutinen re
dovisas nämligen en medeltid för reparation samt felintensitet. Pro
dukten av dessa samt beräknad drifttid och kostnad per arbetstimme 
ger oss kostnaden för felavhjälpande underhåll under den va ld a 
drifttiden. 

Datainsamling. 

Den kritiske läsaren påtalar nu att allt detta är gott och väl, men 
de detaljvärden i de amerikanska bestämmelserna som beräkning
arna skulle baseras på är utarbetade för annan materiel och för an
nan personal. Det är visserligen sant, men de resultat, som kan be
räknas därmed är otvivelaktigt bättre än gissningar. 

Lyckligtvis finnes det förutsättningar för att ett svenskt underlag 
skall kunna insamlas och bearbetas. Inom marinen användes f n 
System 63 och introduceras inom kort System 64. Det senare syste
met i synnerhet är avsett för sådan dataredovisning att underhållet 
kan effektiviseras. Trots en effektiv administration av system 64 
torde det dröja ca 2 år innan ett representativt material föreligger. 

Införandet av tillförlitlig materiel medför det paradoxala förh å l
landet att personalens färdighet nedsättes i brist på övning och att 
därför felen kan förväntas ta - relativ t sett - längre tid att åtgär
da. Den statistiska bearbetningen måste vidare utsträckas över längre 
tidsperioder. Trots detta lönar det sig - absolut sett - att anskaffa 
tillförlitligare system. 

Underhållskostnaderna sammanställs för närvarande som en upp
följn ing, vilken har - tror författaren - endast det ändam ålet att 
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medge en eventuell omfördelning av medlen. Fördelningen på n 1-

terielslag torde framgå men örlogsvarvens kostnader för t ex ett 
visst system framgår ej. Under sådana förhållanden kan underhåll ' t 

ej optimeras, man kan endast finna en trend genom att sammansräl a 
de senaste årens kostnadsutfalL 

Rapporteringssystemet behöver så lunda utformas så att fel ch 
arbetskostnad kan sammanföras och redovisas systemvis. Därmed 
vinnes insikt om vart våra underhållsmedel tar vägen. 

Sammanfattning. 

Underhållet av telematerielen kan ej göras optimal varken ur ck -
nomisk eller operati v synpunkt om ej en omläggn ing av här ant _1 
slag kommer till stånd. 

Optimala underhållskostnader för ny materiel ernås genom J t 

underhållssynpunkterna inbakas i konstruktionen . Underhållssy -
punkterna grundas på en noggrann studie av materielens avsedt\1 
operativa användning. 

Uppföljning av underhållskostnadernas utfall kan endast gön s 
med hjälp av ett tillförlitligt rapporteringssystem, som snabbt k, n 
redovisa underhållsmedlens förde lnin g på bl a materielslag, un cle ·
hållsnivåer (örlogsvarv, fartyg och motsv) , reservdelar och arbct-;
kostnader. 

Allt kan dock inte köpas t ex obefintl iga tekniker, men man k. n 
genom iakttagande av här nämnda synpunkter kanske minska ver
kan av teknikerbristen genom att mera rationellt utnyttja de bcfi Pt
liga teknikerna. 

Referens: Mainrainabil ity Requirements for 
Shi p board and Shore Electron i c 
Equipmenrs and Sysrems Mii -M-
23313- (Ships) 
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Inre valtenvägar 1 Gösfrik/and 

Av ledamoten YNGVE ROLLOF 

Farleder på Storsjön och slussen vid Gavelhyttan. 

Den holmrika och vackra Storsjön har en yta av inte mindre än 
75 km 2 • Sjön delas i två delar av Enköping-Ockelboåsen. 1 Landsvä
gen från Sandviken till Årsunda är byggd på denna ås ut till Lövåsen, 
där vägen lämnar åsens riktning och har ett ostligare läge. 

. För några å r sedan lodades genom Sveriges Geologiska Unelersök
nings försorg Storsjöns vattendjup på 170 olika platser. Det största 
vattendjupet, som man då fann, var endast 15m. 

Under bergsmännens och brukens tid trafikerades Storsjön i h u
vudsak vintertid och då i ost-västlig riktning. En bekväm väg för 
forkörning gick då f rån Gavelhyttan ti ll Forsbacka. Det är säkert åt
skilligt med osmundsjärn och stångjärn, som släpats över Storsjöns 
1sar. 

Sjötrafiken ökade sedan under 1800-talet. Ansenliga mängder gods 
fraktades i huvudsak till de stora bryggorna vid Forsbacka, K ungs
gården och Sandviken. Bland de många mindre bryggorna och last
ningsplatserna kan nämnas Malmarsbacke, Svartön (kalkbrottet), Bo
vik, Sälgnäsudden, Falknäs, Årsjöviken, Sjöhagsgruvan, Kilbacka, 
Långs, Rönabben, Grönviken, Ginborn, Gavelhyttan, Stamnäs m fl. 

Från Jädraån, som är allmän flottled, hämtades timmersläpen, som 
bogserades till sågarna i Forsbacka och Sandviken. 

Före anläggandet av järnvägen Gefle-Falun skedde utfrakten av 
stångjärn fr ån bruken och bergsmanshamrarna i Torsåker så att jär
net kördes efter häst till en lastningsplats vid Näsbyggesjön i närhe
ten av nuvarande Storvik. Därifrån roddes järnet över Näsbygge
sjön, som ligger i samma nivå som Storsjön, genom det lilla vatten
draget söder om Nor till Norbyggeviken i Storsjön och över denna 
sjö till Forsbacka och därifrån åter hästkörning till Gävle. Till Fors-

1 
Konvertern 1955: 2. 

24 
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Bild 2. 

"Årsunda kanal" i Storsjön. Foto: Förf. maj 1963. 

backa järnverk transporterades även malm och tackjärn från Ovan
sjö. I gamla papper kan man sålunda läsa : Torgzåkers Sochn före sit 
Jern till Wijk i Ofwansiö Sochn 1/2 mihl från Torgzåkers kyrkan, der 
dee sedan föra dett opå båtar öfwer store Siöen 4 mihl till Forss
backa". Vid Storvik anses några bodar ne re vid sjön vara gamla järn
bodar. Yrkesnamnet "järnroddare" förekommer också i äldre hand
lingar. Det var brukspatron Thore Petre, som lät bygga vägen mellan 
Hofors och Näsbyggesjön. 

Den 1 O augusti 1857 öppnades järnvägslinjen Gävle-Kungsgården 
för trafik. Vid den tiden fanns ej Sandvikens Jernverk, men väl en 
järnvägsstation vid korsningen mellan järnvägen och Jädraån, vars 
namn var Jädran. Vattendraget var trafikabelt från sjön upp till järn
~~gsbron, och vid Jädrans station kunde lätt omlastas från pråm till 
Jarnväg. 

Några år senare får man följande bild av trafikförhållandena. Ut
lastningen av järn med pråm från Storvik upphörde. Järnvägen öpp-
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Bild 3. 

Forsbacka bruks ångbåt STORS]ON. 

n a des för trafik mellan Kungsgården och Storvik den 7 juni 185 8 och 
hela sträckan Gefle- Falun den 13 juli 1859. Från Hammarby bruk 
pråmades järnet till Gavelhyttan och efter slussning där över Storn)n 
till Jädrans station. Där farleden korsar rullstensåsen måste en del 
rensning företagas, som förr kallades "Årsunda kanal". Där den 1922 
byggda landsvägen korsar kanalen finns en klaffbro. Närmare södra 
stranden finns en annan öppning i banken, som kallas Kallhålet, då 
det ofta är öppet på vintern till följd av bakströmmen. 

Forsbacka järnverk hade flera båtar, som bl a fraktade varor från 
de lantgårdar, som bolaget förr ägde i Årsunda. Före Storsjöns sänk
ning användes stora svårmanövrerade pråmar med mast och segel. 
År 1863 påbörjades arbetena med Storsjöns sänkning enligt ett fö rslag 
av den framstående konstmästaren Håkan Steffansson från Falun. 
Det var inte endast Storsjön, som man önskade sänka under denna 
tidsperiod. Man ansåg sålunda att Ottnaren, Hebosjön och Särstasj" n 
också hade för hög vattenyta. Genom muddringar i Hammarby under 
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Bild 4. 

Ångbåten ANDERS UPPSTROM. 

åren 1868-1870 lyckades man sänka dessa sjöar hela 5 fot. På Jung
fruholmen i Altebosjön reste man en stor sten med inskriptionen 
"- - - Vattenbefriad mark 2 000 tunnland. Den vidgar Svea land 
som odlar Svea jord". Denna sänkning befriade oss emellertid också 
ifrån den tidigare så vackra Särstasjön, skriver Yngve Terenius i 
Konvertern. 

Uppmuddringen och sänkningen av Storsjön gav ej, vad man hop
pats. Man hade även här räknat med en sänkning av vattenytan på 
5 fot , men ytan visade sig komma endast 2 fot eller mindre under den 
tidigare nivån. 

Efter sänkningen blev farlederna trängre, och Forsbacka övergick 
till smärre ångbåtar, som ofta hade pråmar på släp. 

Lilly och Storsjön är två kända ångbåtar från Forsbacka. Storsjön 
lär ha varit en underlig farkost, troligen den enda hjulångare, som 
gått på sjön. De två skovelhjulen hade var sin ångmaskin med sväng
ande cylindrar och odelad vevstake- en konstruktion, som vi känner 
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igen från våra dagars leksaksångmaskiner. Maskineriet utstötte un
derliga ljud, och båten gick också under namnet "Lungsoten" . 

Hammarby, som hade järnbruk sedan mitten av 1500-talet, 
hade liknande transportproblem som Forsbacka. Under 1800-
talet anskaffades ångbåtarna Nils Uhr för Altehosjön och Ottnarcn 
samt Anders Uppström för Storsjön. Den senare båten fick 
sitt namn efter hammarbypojken, sedermera professorn i österländ
ska språk, Anders Uppström. Ej heller dessa båtar var tystgående 
och fick olika smeknamn, "Joppekokarn" m fl. Skeppare på Anders 
Uppström var Hans Wikblom. Han hittade en gång gamla koppar
mynt från drottning Kristinas tid i Storsjön (se Gefle Dagblads 
Hembygdsbibliotek III 1953). 

Från Storsjön passerade båtsläpen slussen vid Gavelhyttan och 
gick upp i ån till dammen vid Hammarby stångjärnssmedja. Lands
vägen vid Gavelhyttan korsade då ån på en hög bågbro, för att bå
tarna skulle kunna passera fritt under. 

Av Härads Syne Rättens utslag den 14 aug. 1868 angående byg
gande av sluss i Gavelhyttan framgår att brukspatron Hjalnu r 
Petre på Hofors och Hammarby Bruksegares vägnar den 13 l11c1 j 

samma år anhållit om häradssyn för erhållande av tillstånd fö r 
uppförande av nödiga dammbyggnader m. m. samt fastställelse for 
evärdeliga tider av överenskommelserna angående ifrågavarande 
damm- och slussbyggnader och bestämmande om vattenhöjden i :l. n 
emellan Hammarby och Gavelhyttan. 

Mjölnaren Anders Norgren i Gavelhyttan, som närmast var be
rörd av den planerade slussen, hade intet emot slussfarten men sacte 
som uttryckligt villkor, att vattentillgången för kvarnen ej fönmn
skades, att vattenhöjden i ån skulle bestämmas och att den rensni,1g 
ovan Gavelhytteström vid Kohoimen, som erfordrades enligt löj t
nant Gustaf Lilliehööks förslag skulle utföras samt förbehöll sig 6 tt 
till ålfisket. 

Byggmästare E. Jansson hade gjort förslag till kanalen och for
lagt den mellan sydöstra hörnet av Norgrens trädgård och norra 
sidan av den vid Storsjön belägna järnboden. Samtliga jordägare 
ovan Gavelhytteströmmen hade förbundit sig, att under sommaren 
1868 -var och en efter sin areals av vattnet lidande mark- me
delst dagsverken deltaga uti vattenavloppets utvidgning och för
djupning. 

Med anledning av patron Petres anhållan hade i Ovansjö och 
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rorsåkers socknars kyrkor kungjorts, att för alla vederbörande, vil
kas rätt kunde av slussanläggningen vara beroende, att inför hä
radsrätten infinna sig vid äventyr att uteblivande ej skulle hindra 
frågornas avgörande. 

Domhavanden hade även tillkallat löjtnanten vid Kong!. Wäg
och Wattenbyggnads-Corpsen Johan Gustaf Nyström såsom tek
niskt biträde. Frågan gällde främst om man fick stänga kungsådran, 
som utgjorde en tredjedel av vattnets bredd. Mjölnare Norgren be
gärde inför Synerätten, att om hans kvarn genom vattenförminsk
ning skulle bli stillastående, ersättning med 1 O R d rmt för varje 
dygn samt dessutom inte mindre än 5.000 Rd för den jord, som 
slussbyggnaden skulle upptaga. Petre ville inte alls lämna någon 
ersättning för stillestånd, då det ofta inträffat, att kvarnen genom 
brist på vatten ej kunnat hållas i gång. De överdrivna jordersätt
ningsanspråken a v såg P e tre komma ifrån genom att ändra slussens 
riktning så att Norgrens mark ej behövde användas. Ovriga tillstä
desvarande Nors byamän ansåg, att slussen och dammbyggnaden 
skulle vara till stor fördel särskilt för att minska risken för över
svämningar. 

Mjölnare Norgren styrkte sina anspråk inför rätten genom att fö
rete K. Maj :ts resolution av den 22 okt. 1784, som gav Nors byamän 
rättighet att anlägga en mjölkvarn med två stenar samt Wester
Norrlands Lagmans Rätts Synedom av den 13 juli 1793, som med
gav dåvarande kvarnägaren att använda två tredjedelar av vattnet. 

Härads Synerättens ledamöter besiktigade strömmen, som för när
varande ej medgav båtfart förbi kvarnen. Däremot var flottning 
möjlig men hindrades av kungsådrans ringa djup. Fisket i strömmen 
var av högst ringa betydelse. 

Inloppet till kvarndammen uppmättes till 50 fot, och rätten be
dömde, att vid ombyggnad av bron krävdes en bropelare av 5,6 fots 
bredd. Djupet i inloppet till dammen och kungsådran uppmättes till 
endast 0,73 fot. 

Löjtnant Nyström anförde att Härads Synerätten skulle tillåta 
Hammarby Bruksegare att för slussanläggningen stänga kungsådran 
och anlägga slussen på det tjänligaste stället. En träränna borde an
läggas för flottning och för fiskens uppgång. 

Nyström begärde sedan och fick sig tillerkänt rese- och trakta
Illentsersättning a 1 o riksdaler per dag. 

Rättens utslag blev, att då kungsådran ej hållits öppen vid det 
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ovanförliggande Hammarby bruk f ick kungsådran stängas för sluss
anläggning på tjänligt och nödvändigt ställe för slussanläggning n. 

Slussen byggdes 1869. Hammarby sulfitfabrik satte i gång den 
10 oktober 1889, och veden tillfördes fabriken huv udsakligen i p tå
mar från Jädraån och Kungsgården över Storsjön och Gavelhyt t: n, 
slussades in i ån och f raktades upp till stranden vid nuvarande å1 b 

turbinhuset. Trafiken minskade 1889, då järnvägen blev Idar f1 i. n 
Storvik till Hammarby . Annu vid seke lskiftet slussades dock bå .1 r 
vid Gavelhyttan. Slussen är ännu idag relativt väl bevarad även m 
slussportarna är borta. Slussen är uppskattningsvis 22 m lång och ~ a 
5 m bred och är murad av Storsjösandsten utan bruk. 

Slussportarna, som var dubbla, fanns ännu kvar in på 1930- t ;:~ et 
men höggs då upp av John Hansson och järnet gick till skrot. Slussen 
förstördes delvis 1942-43 vid uppmuddring av ån. I slussen, som 
är ett imponerande byggnadsverk, kunde Anders Uppström och 'n 
pråm slussas samtidigt, medan en andra pråm fick vänta p å sin t' r. 
Höjdskillnaden var någon meter. Mellan slussen och strömmen, s' m 
leder till kvarnen, går en ca 21/2 m bred stenmur. 

Båtarna transporterade gods och passagerare efter fastställda tax ' L 

Mellan Hammarby och K ungsgården t ex kostade frakten på /n

ders Uppström för "gods som antingen lämpligt kan föras å ån glåt 
eller pråm 10 öre per centner". I kaptenens instruktion hette det 
bl a: "ångbåtsbefälhavaren ansvarar för att allt gods som af honom 
emottaget oskadat i lika skick aflemnas till egaren samt att det ic1{e 
må blifva angripet af regn eller brottsjöar". Vid Hammarby fa r s 
ingen sluss även om höjdskillnaden endast var några meter utan lir 
måste omlastning ske till Gammelstillaleden. 

Båtarnas mesta gods drogs nog från Hammarby till Jädrans s a
tion vid Jädraån. Man hade där närmare till järnvägen än ' id 
Kungsgården. 

Till kvarnarna i Gavelhyttan forslade bönderna båtledes sin s-id 
för malning. De gamla kvarnbyggena från två olika epoker stå r 
fortfarande kvar. Den äldre kvarnen, som har ett stort kvarnh jul, 
är i dåligt skick, men den nyare användes fortfarande men drivs ·1u 
med elektrisk kraft. 

Sandvikens järnverk utförde sina SJOtransporter med den nu ' a
rande båten Emma samt med en äldre ångbåt med samma namn. L n
der åren 1872-1876 fanns ett bolag för dessa och andra transpor
ter, nämligen Storsjö Ångslups AB. Aktieägarna i detta bolag 'a r 
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Bild 5. 

Slussen i Gavelhy ttan sedd från läget för övre slussporten. 
Foto: Per Carlberg, juni 1960. 

G. F. Göransson och A. H . Göransson samt bönder och strandäga
re. Avsevärda mängder sågtimmer, ved, grus, sandsten och lant
bruksförnödenheter transporterades sjövägen med pråmar till järn
verkets såg och olik a anläggningar. För passageraretrafiken använ
des Sandvikens brygga, som låg vid den nuvarande elektro-stålverks
byggnaden vid en numera överbyggd kaj, dit det även fanns järn
vägsspår. I Ärsunda låg bry ggan norr om kyrkan på östra sidan om 
o 
asen. 

Under åren 1864-1880 hade Sandvikens Jernverk gruvdrift i de 
fyr a schakten i Sjöhagsgruvan, ca 5 km väster om Årsunda kyrka 
och den starkt kisblandade svartmalmen fraktades sjövägen till hyt
torna i Sandviken . 

Från 1889 finns anteckningar om ångslupen Emma. Sjöfarten var 
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livlig, och man kunde komma upp till inseglade inkomster på 5 000 

-7 000 kronor per år. På fredagar och lördagar hade man som pas

sagerare bl a bönder från Årsunda på väg till torget i Sandviken f (' r 

att sälja smör, ägg m m. På lördagskvällarna for arbetarna från År

sunda hem med båten. I Sandviken hade arbetarna under veckan 

bott i barackerna på Sågbacken eller på andra håll i Sandviken. 

Kapten på den första Emma-båten var en tid en man, som hette 

Brodin. Han lär ha varit så snål mot sin besättning, att han fick 

namnet Svältpelle. Sedan kom kaptenerna Erland Larsson och hans 

son Edvin Larsson. De gam la berättar, att kapten Larsson j :r fle a 

gånger uttryckt sina farhågor för sjötrafikens framtid, om den av 

många efterlängtade vägen mellan Årsunda och Sandviken skul·e 

byggas. 

Kapten Larsson hade skäl för sina farhågor om sjötrafiken. Vät:, 

bygget utfördes över sjön och hjulfordon sku lle så småningom hel t 

tränga ut turbåtarna. 
I Herm. Hofbergs "Illustrerad t Sverige" (1882) kan man (o 11 

Sandviken) läsa : "Från Sandviken går ångsl up på Storsjön till Ar

sunda kyrka". 

Emma (I) inköptes i slutet av år 1890 av Kopparfors och transpcr

terades till sjön Amungen i Dalarna och fick där namnet Karl . 

Om Emma (II) kan man läsa i Svenska Turistföreningens Resc

handböcker XI år 1904: "Ångslupen 'Emma' trafikerar Storsjön ti ll 

Årsunda (god gästg.) 4 dagar i veckan och i förbindelse med tåg. 

Tur och retur 75 öre. Kan hyras för 6 kr., hvarvid Forsbacka järn

verk och Hammarby sulfitfabrik kan besökas". 
Ved- och timmertransporterna på Storsjön fortsatte dock in på 

1930-talet. Sista vedpråmen lastades 1931, och timmersläpen försvann 

strax efteråt. 

si s Emma är numera försedd med motor och går som utflyktsbåt 

i Sandvikens segelsällskaps tjänst. A ven som ångbåt var den över

byggd. Att åka gratis på Emma var en av de sista naturaförmånr r, 

som anställda vid Jernverket åtnjöt. 
I detta sammanhang kan citeras ett avsnitt ur Teknisk Nomen

Idatur Centralens meddelanden: 

"Färdandet på (eller i) vatten kan vid behov kallas vatten far t, 

som kan vara sjöfart, flodfart - - - Den sker med vattenfärd-
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Bild 6. 

San d vikens jernverks tingslup EMMA ( Il ), ny 1904 . 

Bilden tag en 1905 . 

don = fartyg, som följer mer eller mindre bestämda vattenvägar = 
farleder. 

Vattenvägen Gamme/s t illa bruk-T orsåkers järnvägssta tian 

I bokverket Svenska Järnvägsföreningen 1876-1926, s 272, kan 
man läsa: 

"Gävle-Dala järnväg" 

"Sedan järnvägar börjat anläggas i andra länder och nyttan av 

dylika bättre kommunikationsleder kunnat påvisas, mognade efter 



Bild 7. 

Platsen /ör slussen vid Anäset. BiLden tagen mot Gamme/stilla vid högvatten . 
Fo to: Förf., maj 1963. 

hand hos bruksidkare i Gästrikland och affärsmän i Gävle tank,'n 
på att få till stånd en järnbana mellan Gävle och Forsbacka br11k 
vid Storsjön. För att utröna möjligheten av en dylik byggnad lä1 1-

nade tre för saken intresserade personer, presidenten frih. C. J. Jf 
Nordin å Forsbacka, brukspatron T. Pet re å Hofors och grosshanJ 
laren H. W. Eckhoff i Gävle, år 1841 i uppdrag å t lantmätaren i 
Söderhamn S. P. Bergman att beräkna kostnaden för en järnvä,..,s
anläggning för hästdrift mellan Gävle stad och Storsjön i Gästrik
land samt i samband därm ed en båtled mellan Storsjön och sjr)n 
Ottnaren till Torsåkers kyrka. Emellertid insåg man, att en såd 1n 
transportled med ty åtföljande omlastningsbesvär endast ofullkom
ligt skulle uppfylla sitt ändamål. Samma nackdel vidlådde även c: t t 
annat förslag att med bibehållande av Storsjöns vattenkommunika
tion såsom mellanlänk anlägga järnväg väster om densamma genom 
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Bild 8. 

Ostm slussporten i nedre porten. Kantskoningen är synlig. 

Foto: Börje Nyström, 1962. 

Torsåkers socken, där Gästriklands betyd ligaste järntillverknin g då 
bedrevs. Slutligen framtr~idde tanken på en järnväg fö rbi Storsjön 
till Falun, men detta var dj ärva planer, som måste begrundas under 
fle ra år, innan de kunde omsättas i verklighet. " 

Gammelstilla-kanalen to rde ha anlagts omkring 1860, då stora an
läggningsarbeten utfördes av brukspat ron Gussander. Kanalen ge
nomskär ett lågt moränbälte intill sjön Ottnaren. Området ovanför 
bältet upp mot Gammelstilla är ett a v snört sjö- och kärrparti. Vid 
denna genomskärning rensades och rätades den slingrande ån, och en 
sluss anlades vid Ånäset. H öjdskillnaden på den ca 3,2 km långa 
sträckan mellan Gammelstilla och Ortnaren är ringa, endast någon 
meter. De övre slussportarna var placerade ca 1 O m nedanför den 
nuvarande vägen mellan Ånäset och Dragbo. N Lllnera är där en kör-
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bro men tidigare fanns endast en hög gångbro vid slu ssen. Förr b g 
här ett sågverk. De andra slussportarna ligger ca 65 111 nedanför, 
närmare sjön. Slussen var alltså ovanligt lång. Slussens bredd är ca 
4 m och slussportarna var 2 111 breda vardera. Vattendjupet är fö r 
närvarande ca 2 m. 

Slussbassängens väggar liksom slussportarna var skodda med 2 a 
3 tums plank. Gångjärnshakarna var fästade på portarn a och " söl
jorna" på "dörrgoten". 

Vad finns då kvar i dag? Fragment av slussens väggbeklädnad 
sticker upp här och var och den är möjligen ganska väl bevarad 
under vattenytan. 

Alla fyra slussportarna finns kvar. På en ;1 v dc övre ä r gå n~,
järnsbulten urtagen. De nedre portarna är överraskande vä l bibehåll
na och är synliga ca 2 dm ovan vattenytan vid lågvatten. Ovan o h 
nedan slussen var åns sidor klädda med sprmt, varav res ter finns 
kvar. Slussen hade trägolv vid portarna och i botten fan ns en rulle, 
som följde en böjd bana. För att öppna slussportarna fa nns spel på 
båda sidor. Montör Carl Engström (f. 1890), som en gång i tiden va r 
eldare på ångbåten, har gjort noggranna detaljritningar på hur spe
len såg ut. Spelkabeln lades om rullens huvud och först öppnades 
den östra porten och sedan den västra. 

Innan järnvägen existerade förbi Torsåker är det troligt att ut

frakten från Gammelstilla ägde rum över Hammarby fr ån Sunds 
brygga i övre änden av Altebosjön , varifrån järnet forslades f ram 
till Ovre Storvik på dalabanan. 

Leden Ottnaren-T orsåkers station har ungefär samm a karaktii r 
som Gammelstilla-leden. Ungefär där bron ovanför Ho i Hohyttan 
korsar ån finns ett moränbälte, Stockes buske, där vattnet 
tidtals är mycket strömt. Där anlades från början en sluss, men den 
slopades ganska snart. I stället spelades pråmarna uppströms, vill•et 
tillgick så att ångbåten gick uppströms och ankrade ova l
för. Sedan spelades pråmarna upp till ångbåten medelst en lina, var
efter färden fortsatte till Gustavsberg, där det blev en liknande spel
manöver mellan bron och Sätrasjön. I ångbåten fanns ett spel akter 
om maskin, vars skruvhjullåg mellan de båda propelleraxlarna. Aven 
vid Sotaskär mellan Ottnaren och Altehosjön måste båtspelet ibland 
användas vid lågvatten. 

Sedan var passagen fri fram till Tarsåkers station. Vid stationen 
synes ån ha blivit breddad för att bereda vändplats och ca so a 75 
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Bild 9. 

Hoån vid Hoa . Bilden tagen mot strömmen. 
Foto : Per Carlberg, a~t. g. 1962. 

m från stationshuset syns fortfarande rester av en träkaj. Det fanns 
förr ett stickspår från stationen ned till kajen. Ån är inte navigabel 
högre upp. 

En resa med tre pråmar tog en hel dag i anspråk. I kanalen måste 
man fälla båtens skorsten vid slussbron. Sedan Tarsåkersån passe
rats måste skorstenen åter fällas, dels vid Hobron, dels vid Gustavs
bergsbron, där det var ganska svå rt att komma igenom särskilt vid 
högvatten och ibland måste man lyfta av taket för att klara passa
gen under broarna. 

Innan ångbåtarna anskaffades roddes och seglades frakterna över 
Ortnaren och Altehosjön till Sunds brygga i närheten av Toretorp. 
Mellan Gammelstilla och Ottnaren drogs även pråmarna av oxar. 

Ångbåten kallades Nils Uhr till åminnelse av Gam111elstilla bruks 
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Bild 10. 

H oån, rester av pråmkajen v id järnvägsstationen i Torsåke r. 

Bilden är tagen nedåt ån. Ovanför denna något vidgade del av !in 

blir den alltför strid för b!itfart. 

Foto: Per Carlberg , aug. 1962. 

an läggare och levererades å r 1877 av Motala Verkstad till A. F. G t s
sander i Gammelstilla. Båten var flatbottnad. Fanen var 4 knc P· 
Pråmarna tog var och en lika stor last som en järnvägsvagn elle r ..:a 
10 ton. Resorna över Ortnaren var besvärliga i mörker och dimn a, 
pråmarna va r tungt lastade och gick med relingarna blott några n m 
över vattenytan. 

Nils Uhr var i bruk på denna ångbåtslinje till fram emot 1925-
27. Den gick sporadiskt upp till T orsåker men mera ko nstant u ll 
Hammarby med massaved. Den för sta tiden fördes ångbåten av An
ders Wicklund men efter en kort tid fick han brodern till eftertJ å
dare och hat; blev Nils Uhrs verklige trotjänare, skriver Si
gurd Norman i Arbetarbladet i Storvik den 24.6.1958. Den sista t i-

l3ild l l. 

Ångbåten N I LS U H R på Gammelsti!la-kanalen vid sågen 

omlering sekelskiftet. 
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den fördes båten a v Kalle Wiksten och frakterna var då mest kast
och massaved till fabriken i Hammarby. 

Omkring sekelskiftet användes ångbå ten för utflykter till Tars
åker, Hammarby och Storån. Priset var då 10 kr. för båt och 5 kr. 
för pråm. 

Unga pojkar, som skulle in p å verkstaden fick i allmänhet tjänst
göra ett p ar år som eldare p å ångbå ten. Pannan eldades med a v fall 
L·ån sågen och stubb från åkrarna. 

Norra Stambanans tillkomst - 1875 till Storvik - ändrade gi
Vetvis trafikförhållandena för kringliggande trakt. 

.. Nils U hr s företrädare, E s au, fl yttades upp till Nedre Dammen, 
dar den tjänstgjorde som bogserbåt för bl a timmer, men även för 
transport av tj ä ra, säd, mjöl och tege l från resp fab r ik, kvarn och 
tegelbruk v id sjön. 

25 
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Bild 12. 
För några år sedan låg pråmvrak nersjunkna i kanalen nedanför bruket 

i Gamme/stilla och inuti skroven frodades näckrosorna. 

Foto: Per Carlbe rg, juni 1960. 

Esaus före trädare var en liten båt av trä, som hette Ingrid. iir
efter kom Hammar-Olle eller "Lill-Olle". Den gick antagligen forst 
Torsåkersleden, sedan Nedre Damman, varefter den såldes till H am
marby, för att slutligen hamna i Siljan som bogserbåt. 

Vid Gammelstilla bruk nedlades verkstadsdriften 1906 men sm edt
smedjan var igång till 1914. Stora Kopparbergs Bergslag köpte bru
ket 1916. 

På vällingklockan står Nils J. Uhr och Marie Maekey 1758 och på 
gamla smältsmedjan står N. M. J. E. U . E. 1766 för Nils Joachim 
Uhr och Maria Elleonora Ekman.1 

1 GammeJstilla anlades av l sak Kock ca 165 3. I sak Mackej d. y. :s dotter ärvde 
GammeJstilla och hon gifte sig 1724 med Johan Uhr, den förste Uhr, som före· 
kommer vid Gammelst illa, död 1741. Hans son Nils Joakim Uhr biträdde fö rst 
modern och ärvde sedan Gammelstilla (se P. Norberg. Gästrikland s Hyttor och 
Hamrar, Från Gästrikland 1959). 
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Brukspat ron Gussander flyttade hyttan från Skommarhyttan till 
Gammelstill a och det var då som sjövägen kom till. 

Under brukets "järntid" fraktades malm och järn samt övri<>a för 
bruket nödvändiga förnödenheter. Efter järntiden blev det h~vud
sakligen ved, bräder och andra skogsprodukter. Vid GammeJstilla 
låg för ett par år sedan ett par pråmvrak i ån och för ett trettio
tal år sedan stod ännu bogserbåten Nils Uhr uppallad på land vid 
Gammelstilla. Förr fanns möjlighet att hissa upp Nils Uhr i en ställ
ning med hjälp av två rullar och kättingar för översyn. Man ser 
ännu spåren av " hamnen" vid kanalens ändpunkt. År 1936 höggs 
ångbåten upp. I Ottnaren finns flera pråmvrak. 

Man har nu projekterat en dammvall över Gammelstilla-kanalen 
i jämnhöjd med Dragbo. Sedan skall vattnet pumpas över vallen 
ned i Ottnaren för att bättre kunna torrlägga åkerjorden nedanför 
bruket. Därvid kan den gamla slussen vid Ånäset komma i farozo
nen. Det vore skada om den skulle komma att förstöras då den är 
Gästriklands sista sluss. ' 

N är man forskar efter gamla vattenvägar är det just sådana här 
oväntade kanaler och slussar, som knappast tidigare beskrivits, som 
är så intressanta att leta fram ytterligare material om. När man stu
derar en karta och terrängen skulle man idag knappast tro, att det 
gick ångbåtar med pråmar från Gammelstilla till Torsåker. 

De personer, som har direkta minnen , är nu i 70-80-årsåldern, 
varför det är hög tid att nedteckna dessa. 

Malmtransporten mellan Nyängsgruvor och Hofors hytta. 

Malmtransporten Nyäng-Hofors hytta kan man tidsmässigt 
lämpligen indela på följande sätt: hästtransport under 250 år - sjö
transport, rodd under 30 år - sjötransport, motor under 30 år -
biltransport sedan 25 år. 

För malmtransporten under 1600-1700-talet och större delen av 
1.800-talet använde man oxar och hästar som dragare. 1 Malmfors
hugen skedde i regel vintertid, då man kunde använda sig av de is
b.~lagda sjöarna. Sommarväg från Nyäng till Hofors fanns knappast 
fore 1730 och även efter denna tid var vägen hundra år framåt i ti
den synnerligen backig och krokig. 

1 Will iam Eriksson och Gunnar Nyström har välvilligt ställ t sina kunskaper till 
förfogande. ' 
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Bild 13. 

Karta över vattenvägen mellan Nyängs gruvor och Hofors bruk. 

Man kan alltså utgå ifrån att nämnda transportmedel, oxe och 
häst, nyttjades i ca 250 år. 

Att sommartid frakta malmen sjöledes från Lilla Göskens södra 
strand till brukets hytta gav ej stor tidsvinst. Ty först måste n. an 
med hästfora frakta malmen till sjöstranden, sedan ca 2 km med [,åt, 
varpå man åter måste göra en omlastning. Det var då bättre att '1n
lägga en kanal utefter Stora Göskens nordöstra strand men i n .vå 
med Lilla Gösken fram till båthamnen vid Långnäs. 

Kanalen var dock från början huvudsakligen avsedd att lämna 
vattenkraft till Nyängsgruvans konstgång och gruvspel. Den gr"i v
des i den höga slänten vid Getbacken i Fagersta by och ledde vattnet 
från Lill-Gösken ca 1.200 m till ett hjulhus vid Nyäng, där ett 4-
meters vattenfall ned i Stor-Gösken skapades. På köpet fick man en 
ny väg, som följsamt buktade sig utefter vallen mellan kanalen ()ch 
Stor-Gösken. Arbetsstyrkan var enligt gruvsmeden Petter Hamnn r
stedt i Berg (1853-1938) 50- upp till l 00 man- huvudsakligen 
från Dalarna, och arbetet drevs med all kraft. Men tippkärro r av 
nu gängse typ fanns ännu inte, berättade gruvbyggaren L. E. Hedv1IL 
Vallbyheden 0859-1948). skottkärror av den gamla formen, som 
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arbetarna kallade "armplågor" användes i arbetet. Enligt "Bofors 
historia" av B. Steckzen (1957) utfördes arbetet år 1871, enligt an
dra källor åren 1874-1875, men den riktiga uppgiften är troligen 
år 1872. 

Avskrift av månadsrapporter i Hofors Bruks Gruvarkiv över ka-
11algrävningen Fagersta-Nyäng år 1872: Förman Lars Trång. 

April månad. Arbetet började med stensprängning och 
en kostnad av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116: 14 

Maj månad. Arbetsstyrkan ökade och kostnaderna blev 3.793: 20 
Ett avvägningsinstrument inköptes för l 04: - och ett 
måttband för 8: - riksd. 

Juni månad. Arbetskostnaderna noteras till 

Juli månad. Månadsomkostnaderna kulminerar med .. 
En olycka hände. Av vad slag sägs inte, endast att 
olycksfallet drog 5: - riksd. i kosthållning på sjuk
huset för Johan Lysell. 

Augusti månads arbetskostnader är ... . ..... . .... . . 
schaktning för mötesplats i kanalen samt för lastage
plats utfördes. 

September månads siffror är på nedgående ......... . 

Oktober månad. Arbetskostnaderna sjunker till . . ... . 
Ett 30-tal pråmlaster grus skeppas till förstärkning av 
kanalbanken, vilken nu också planeras. 

November månad • • o •••• • ••• • o • • • • • • •• o . o • • ••••• 

Kanalen är snart fullbordad. Arbetet avsynas "enligt 
reglementet". Kostnad: 20: -. 

December månad. Diverse efterarbeten . . ........... . 

Riks d. 

2.445: 65 

9.134: 92 

7.894: 93 

6.612: 57 

1.075: 12 

765:-

780:77 

32.618 : 30 
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Samma år utfördes nybyggnad av ett hjulhus vid kanalens änd
punkt. Två bröstfallsdrivna vattenhjul under samma tak, vardera 
drivande två linkorgar, omtalas. Nya konstgångar upp till gruvan 
byggdes. Dessa arbeten avs lutades först påföljande år. 

Arbetet var för sin tid ganska omfattande. Den höga strandbrin
ken eller "nipan" måste schaktas ned med betryggande vall mot sjön. 
Ny ängs kanal blev ca 1 km lång och ca 1,5 m djup. Den kallades 
även för Fagerstakanalen efter närmaste samhälle. 

Ca 100 m från Lilla Gösken finns nu tre olika vattenavlopp. När
mast kanalen finns spår av en dammlucka troligen avsedd att km na 
torrlägga kanalen. Ca 30 m syd om detta avlopp finns ett omsorgs
fullt murat avlopp som försågs med ny dammlucka år 1944. Det 
sydligaste avloppet synes av bäckens form att döma ha utnyttj:ns 
till den gamla hyttan . 

Kanalen hade grävts utan medgivande från fagerstabönderna , som 
var vattenfalls- och del vis markägare och ondgjorde sig över 111-

trånget, varför det blev gny. Anläggningen gjorde intrång på vat
tenflödet i gamla strömfåran, där stångjärnssmedjan ännu var i gång. 
Hofors lär dock ha fått koncession på kanalen i 30 år. 

Hofors bruk ville höja vattenståndet i kanal och sjö, men bönder
na ville inte gå med på den saken . Dels skulle vattnet till en del r· r
sumpa deras marker samt förorsaka andra olägenheter. Orsaken va r
för major Lilliehöök ville höja vattenståndet var, att passet vid Bqrn 
var stenbundet och grunt. Samtidigt ville han höja bron vid Gamla 
Bom så att pråmarna obehindrat kunde passera. Lilliehöök for hem 
till bonden Per Hansson, som var närmast berörd av brobyg~et. 
Hansson motsatte sig dock förslaget. Det skulle först bli en motbac
ke upp på bron och sedan en utförsbacke på den andra sidan. 

Lilliehöök och Hansson kom i gräl. Majoren slog näven i bordet 
och svor som hans sed var. Slut!igen enades parterna, och bron 
höjdes. 

Vattenståndet höjdes och böndernas jord och marker blev va tten
sjuka och det blev process. Bönderna ansåg, att gamla vattenstånds
märken skulle hållas. 

En, som stod på sin kant, var Per Jonsson i Fagersta (siste mas
ugnsfogden vid Tjärnäs hytta). Han var ståndaktig, då patron 
Eriksson försökte övertala bönderna till något för bolaget fördelak
tigt. Per Jonsson ville helt enkelt fylla igen kanalen sedan 3 0-~ rs: 
fristen gått till ända, något som patron naturligtvis inte kun de ga 
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Bild 14. 

H amnen vid N yängsgruvan. Bilden tagen mot Lilla Gösken. 
Foto: Förf., maj 1963. 

med på. Kanalen var vid sekelskiftet ett livsvillkor för Hofors hyt
ta. Tidigare hade patron Eriksson och Jonsson varit goda vänner. 
Båda voro anhängare av.den 40 gradiga skalan. Till kommunalstäm
morna i Torsåker brukade patron åka egen hästskjuts till Fagersta, 
varefter han i broderlig sämja åkte sida vid sida i Per Jonssons gigg. 
Men efter de hetsiga förhandlingarna åkte patron ensam i sin ägan
des gigg ända till Torsåker. 

Per Jonsson hade en egen gruva, och malmen sålde han till Hofors 
för 6 kr 50 öre pr ton, men efter vänskapens upphörande blev pri
set ändå lägre. 

Möjligen var kanalen redan från början avsedd också för ett annat 
ändamål än vattenkraft, ty snart befanns den som idealisk även för 
malmtransport med pråmar från Nyängs och Göske-gruvorna till 
B ofors under sommarhalvåret. 

Drivkraften därvid var i sitt tidigaste stadium två karlar, som från 
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Bild 15. 

Principskiss som visar hur jämraddarna sköt pråmen pJ. kana len. 

var sin sida av den S meter breda kanalen stakade pråmen fra mf ir 
sig med stänger upp till L ill-Gösken, där transporten fortsatte m d 
rodd. Karlarna satt vid mitten av pråmen och rodde med var '>in 
åra. På urlastningsplatsen, uppe vid Hosjöns norra ände, gick en 
"räv" byggd av plankor, på en järnbana ned i en ficka, där den l s
tades från pråmen och vindades upp utefter järnbanan. Järnrodd.'r
na gjorde enligt järnroddaren och bruksarbetaren E. ]. Edman, I- J 

for s (18S8-1933) en resa pr dag och a rbetet var tungt. 
Omkring kl. 6 startades rodden från bruket ned till gruvan, dä r 

en ca 30 m lång väl murad kaj ännu finns kvar på ena sidan w 
" hamnen" . Där lastades medelst skottkärror 6 a 7 ton malm fö n e
lade i två högar på pråmbotten. Ett märke på pråmen utvisade l ur 
mycket malm man fick lasta. Roddarna var två med var sin åra I 
pråmens bakstam fanns två hylsor, vari roddarna stack sina stäng
er, som var ca S m långa, vilket teckningen visar. Sedan sköt de p .l
men framför sig genom kanalen upp till Lilla Gösken . Kanalen v ar 
alltför smal för att tillåta rodd. skjutningen var ett ganska sträv
samt arbete, då färden måste gå motströms. An syns resterna 1. v 
gångvägen på båda sidor om kanalen. 

När båten nått öppna sjön sattes årorna ut. D e var mycl,et 
klumpiga i övre ändan för att få bättre balans. 

Annu i slutet av 1920-talet var Hosjön ett halvkilom eterlångt v. t
ten, som nu till stor del fyllts igen. Varma, lugna sommardagar v lf 
malmrodden säkerligen ett behagligt arbete. Sämre var det höst c:h 
vår, när nordanvinden och regnet svepte fram. Men trots detta tri v
des roddarna med sitt arbete, då det medgav en viss frihet. Förtj äps-
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Bild 16. 

Lastning av malmprJ.mar vid Nyängs gruvor. Kranen monterad 1911 . 
Foto: William Eriksson, 1926. 

ten var också tämligen god. Man bör därför inte förundra sig över 
att roddarna blev både ledsna och förargade, då Lars Petter Tjer
neld omkring 190S kom med förslag att ersätta roddbåtarna med en 
motorbåt. Enligt uppgift skall försök ha gjorts med en liten ångbåt, 
men detta slog ej väl ut. 

Såväl patron Eriksson som överingenjör Odelberg ställde sig två:
samma till Tjernelds förslag. Båtar och pråmar kostade pengar och 
rodda rkraften var relativt billig. Roddbåtarna hade jämförelsevis 
ringa djupgående, va rför man utan större besvär kunde klara 
torra somrar. Motorbåtar och pråmar skulle däremot bli mera djup
gående, och kanal och sund var grunda. 

Slut!igen lyckades Tjerneld få tillstånd att försöka och ett kon
trakt upprättades. Men det gick inte bra. Det fanns många grund 
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Bild 17. 

Malmtransport frdn Hofors bruk till N yäng pd Lill-Gösk en i T o rsdker. 
De lastade vagnarna är frdn Stor Streckets gruva. 

Foto: William Eriksson, 1930. 

och skär, både verkliga och inbillade. Motortrafiken var ju som 
sagt inte gärna sedd. Man hade ingenting emot att törna ~not en stel; 
eller ett grund, om resan gick alltför snabbt. Motorn streJkade ocksa 
ofta. Följden blev att då hösten kom och sjön frös till, kunde som
marens malmfrakt anses som synnerligen ot illfredsställande. an 
förde frågan på tal med överingenjör Odelberg och även denne var 
missbelåten men hänvisade till kontraktet. 

Det såg verkligen hopplöst ut med allt motorkrångeL Var vädret 
vackert gick motorn tämligen bra, men vid regnväder var det som 
förgjort. En dag kom en man på luffen, som hette LundvalL H an 
hade en tid arbetat just på den fabrik, där motorerna tillverkats, och 
han visste var felet skulle sökas. En läderpackning svällde, då den 
blev våt. Sedan den detaljen ordnats, gick motorn klanderfritt. Rod~ 
darmanskapet glömde snart att förarga sig. Och motorbåtsförarna 1 

sin tur fann arbetet ganska behagligt. När vädret var vackert och 
sjön lugn kunde skepparen ostört ägna sig åt skolagning och dylikt, 
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Bild 18. 

Sista malm tran sporten pd Fagersta k anal frdn Nyiing till Hofors, hösten 1937. 
Foto: William Eriksson, Torsdker. 

medan pråmpojkarna kunde lämna styrningen och i stället ta sig ett 
dopp, simma runt motorsläpet eller också hänga på släp efter prå
men. 

Den motordrivna malmtransporten gick tvåskift. Första skiftet var 
eftersökt. Det startades från bruket kl. 3 och vid 8-9-tiden var man 
hemma med foran. Den lossades för hand i en "hund" nedsänkt i en 
grav jämsides med båten. Ett linspel förde sedan upp "hunden" 
till malmupplaget. 

Den tidiga hemkomsten gjorde att roddarna sedan kunde dispone
ra resten av dagen för annat fritidsarbete, vilket bestod i sl å tter och 
skördearbete dels åt traktens bönder, dels åt bruket. 

Nyängskanalen fick stor betydelse för malmtransporterna fr ån 
gruvorna under mer än ett halvt århundrade. Till båthamnen vid 
Långnäs fraktades malmen på smalspårsbana från Nyängsgruvan, 
Penninggruvan, Stollgruvan m. fl. gruvor norr om Stora Gösken 
samt kalkstenen från Pennin ge kalkbrott. A ven malmerna fr ån Gös
kegruvan och Myggbogruvan söder om Stora Göskan fraktad es åt-
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minstone delvis först med båt över denna sjö och därefter med hast 
till båthamnen. Kalkpråmarna från Storstreck lade till vid siclobas
sängen vid Hofors. Kalken lossades på dess östra sida . 

Från bruksbefolkningen var det alltid ett säkert vårtecken, at t 
sjöarna mist sin isboja, då de hörde den s k "knackarbåtens" töff 
töff ge eko mellan höjdern a. 

Kostnaderna för malmens lastning och lossning blev relativt hö
ga.1 Sedermera anskaffades för hamn platserna vid Långnäs och H o
sjön två traverskranar, med vilka lastade vagnskorgar respektive 
tomkorgar lyftes i och ur pråmarna. I Hofors spelades vagnarna 1 å 
en lutande spelbana upp til l sligmagasinet för sintrin gsverket el! T 

upplagsplatsen för styckemal m. Transportförmågan vid dubbla b~ t
lag utgjorde ca 150 ton per skift. 

Anrikningsgodset från Storstrecksgruvan transporterades på '' n 
rutschbana till en lastbrygga i Lilla Gösken. På återvägen från bru
ket lade pråmarna till vid denna brygga, och vagnarna från gruv ~' n 
tömdes i vagnskorgarna på pråmarna. 

Sjötransporten var ett relativt billigt transportmedel men var Ge
häftad med den olägenheten att den var beroende av öppet vatt n 
och att den därför normala år kunde försiggå endast under ca SJ U 

månader. 
Som hjulhusränna hade Nyängskanalen tjänat ut redan vid 1900-

talets början men fick en ny funktion 1908, som gjorde den omistl ig. 
Kanalen fick lämna vatten till anrikningsverkets malmkvarnar 'td 
Nyängs gruvor. I samband med en större produktionsökning h 
ombyggnad 1936-1938 blev sjötransporten otillräcklig, men nu h-1-
de ett annat transportmedel- bilen- börjat göra sitt intåg. Kan :' l
systemet hade gjort sin plikt och upphörde som transportled 1937. 
Under andra världskriget eller närmare bestämt 1942 övervägdes 
till följd a v bristen på gummidäck att återupptaga sjötransporte n. 
Ett annat projekt var att pumpa sligen, d. v. s. själva pu lpen i r )r 
på sjöarnas botten. Man experimenterade i stället med järnhjul uta l 

för gummidäcken och lyckades klara problemet. 
Våra dagars vägförvaltning kom i delo med kanalens oumbärl•g

het, ty den ovannämnda krokiga vägen på kanalbanken, som med 
tiden blivit allmän genomfartsväg, var snart alltför smal för d ~n 
växande trafiken. I rädsla för att åka ut i den nedanför liggande sjon 

l 13 . Steckzcn : Hofors historia, 1957. 
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l3ild 19. 

Fa gerstakanalen fylls igen och landsvägen breddas. Fagersta by i bakgrunden. 
Foto: William Eriksson, 18 april 1956. 

hamnade man ofta i kanalen. Någon möjlighet att bredda vägen 
fanns inte utom på bekostnad av kanalens existens. När därför över
enskommelse träffades mellan vägförvaltningen och SKF-Hofors 
Bruk om nedläggandet av en 70 cm-kulvert i strömfåran, varigenom 
kanalen med bibehållande av sin vattenförande funktion kunde igen
läggas, och vägen äntligen få en bredare och rakare sträckning, så 
hälsades en sådan lösning av trafikproblemet med tillfredss tällelse 
av båda parter. Detta hände å r 1956, och kanalen är num era igen
fylld till halva sin längd. 

Enligt en berättare, R. Karlkvist, skall det ligga ett kyrkbåtsvrak 
vid Bornbron. Gubben Liv i Standan eller Avundsgärdet lär ha bett 
att få hugga upp den till ved, men överingenjör Oddberg menade, att 
den skulle ligga kvar som minnesmärke efter hofo rsbornas kyrkfär
der, som gick genom Bornån över Li ll gösken, varefter man lär ha 
burit b2,ten mellan sjöarna Lillgösken och Storgösken . 
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Det är dock högst osäkert om hoforsborna någon gång ny ttjar 

kyrkbåtar. Ingen annan har omnämnt att sådana varit i bruk. Vägen 

var visserligen lång till kyrkan , men de som skulle dit föredrog nog 

landsvägen. Båtvraket kan möjligen vara en gammal malmroddar

båt, som nu är gömd och glömd. Årtullarna skall ha varit synliga 

endast vid lågvatten. Historien visar hur fo lkfantasin skapar om 

saker och ting. 
Sjöleden Robensholm vid Hofors till Montrosc, som är ca 3 km , 

kom till då Montrose smäl tsmedja startade 1844. Medelst hästfora 

fördes tackjärnet till Åfallet vid Robensholms bruk. Där lastades det 

på pråmar och roddes över sjön Tolven till Montrose, där tack jär

net omvandlades till smältstycken, vilka sedan gick i retur till Ro

bertsholms bruk, där det smiddes till stångjärn. 1885 lades driften 

ned. Det lär fortfarande finnas ett pråmvrak i Hoån nära Montro

se. Pråmarnas lastförmåga är obekant. Några större arrangemang 

behövdes inte för denna sjötransport. Inga hinder förekom och sl us

sar behövdes ej. 

Sandvikens kanal. 

Sedan platsen för Sandvikens Jernverk bestämts togs den 14 maj 

1862 de första spadtagen för den kanal, som skulle leda vatten från 

Jädraån till turbinerna i det planerade verket vid Storsjön, över \i l

ken man skulle frakta malm och koJ.l 
Kanalanläggningen hade projekterats av Håkan Steffansson, som 

hade beräknat kostnaden till 60.000 kr. Kanalen hade även kalky

lerats av dåvarande löjtnanten, sedermera majoren Gustaf Lilliehöök, 

som hade kommit till en kostnad av 110.000 kr. Det framgår eme l

lertid ej fullt klart om förutsättningarna var desamma. Lilliehöök 

blev arbetschef för kanalbygget och biträddes av kapten Grass och 

sergeant Ekeberg. Längden på kanalen blev 10.400 fot. 

Man hade en del besvärligheter med kanalgrävningen. Dels på

träffades berg, där man måste spränga sig fram, dels var det på v issa 

ställen flytsand och jäslera. Ovanför landsvägen mellan Gävle och 

Storvik flöt slänterna på en enda natt ihop på en sträcka av ca 500 

fot och fyllde den nästan färdiga kanalen. På vissa ställen måste 

man tillgripa pålning. Ett särskilt svårt parti var den sträcka, som 

1 Ett svenskt jernverk . Sandviken. 1862-1937. 2:a upp!. Uppsala 1938 . 
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Sandviken, Kanalen Iran Iandsvägsbro:ll 

Bi ld 20. 

Sandvikens kanal frJn landsvägsbron. 

ligger mellan Storgatan och Hyttgatan. Här flöt strändern a ut, vi l

ket gav upphov till den s k Bredkanalen. Denna kom dock bra till 

P.~ss som. regleringsmagasin. Den blev också vin tertid av betydelse 

for att mmska faran för kravning, d v s det förhållandet att vattnet 

~id sträng kyla blir genomsatt av iskristaller, som blockerar turbin

l?loppen. När man betänker dåtidens primitiva redskap, huvudsak

ligen spade och skottkärra, är kanalen ett stort byggnadsverk. 

Enligt överenskommelse med bönderna från trakten fick vattnet i 

J~dra~n upp~ämm~s två fot över förutvarande vattenstånd. Upp

damnmgen gJordes 1 form av en fast damm i den nordväst om Väs

tanbyn belägna K varnströmmen. Genom uppdämningen skapades 

ett lugnvatten , som omfattade Jädraån upp till Jäderfors samt kraft

~anal en till jä~nverket. Sedermera (1904) försågs dammen med rör

hga delar, vangenom vattenavrinningen bättre kunde regleras. Vid 

Uttaget från ån byggdes också en damm med luckor, men denna slo

P~des senare. Däremot återstår än i dag som skydd mot översväm

ning en damm, där Ovansjövägen korsar kanalen. Denna användes 



362 

Bild 21. 

Parti av Sandvikens kanal . 

också för torrläggning vid reparationer eller rensningar. För sa1rma 
ändamål och för att utnyttja Bredkanalen som vattenmagasin upp
fördes en avdämning även strax öster om Storgatan. Denna revs så
som obehövlig, sedan man slutat blåsa bessemer med vattenkn ft. 
Det var nämligen bessemerblåsningen, som krävde ett extra stort 
vattenflöde under en mycket kort period och som därför måste ut
nyttja Bredkanalens vattenmagasin. I sitt lopp genom verkstäderna 
delar sig kanalen i två grenar, den "norra", och den "södra". 

Först i augusti 1862 skedde hänvändelse till häradsrätten om iii
stånd till utförande av kanalen. Sedan hä radsrätten slutat sin ö er
läggning besåg den kanalen vid "det ställe av Jädraån därifrån ka
nalen, som befanns vara till hela dess utsträckning fu llbordad, blJ vtt 
upptagen". Detta betyder inte att kanalen var färdigbyggd, vi'ket 
knappast kan ha varit möjligt då arbetet inte pågått längre än se h n 
våren 1862. Först på våren eller försommaren 1863 synes arb~ ret 
ha fortskridit så långt, att vattnet kunde släppas på. 

Fallhöjden till Storsjöns vattenyta var 18 fot, och den tillgän gligJ 
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kraften ca 250 turbinhästkrafter. Den slutliga kostnaden för kanal
anläggningen med dammar uppgick till något över 200.000 kr. Det 
blev således en ganska dyr anläggning. 

I förvaltningsberättelsen för år 1862 undertecknad den 26 oktober 
1863 står följande: "efter många svårigheter och omvexlingar lyc
kades det slutligen att i början af Juli detta år få kanalen färdig och 
detta stora och svåra arbete fulländadt, hvilket ehuru öfverstigande 
kostnadsförslaget bör inom få år betala sig och genom sin rikliga 
tillgång på kraft nedsätta tillverkningspriset och lemna Bolaget 
många och stora fördelar. Byggandet af vattenkraft istället för ång
kraft beräknades lemna omkring 30.000 Riksdaler årlig besparing". 

A ven om kanalen var byggd för kraftverket förekom på detta 
lugnvatten trafik. 

Under åren 1902-1917 kunde man om somrarna åka med turbåt 
i kanalen genom Sandviken och i Jädraån mellan Sandviken och 
Backa i Ovansjö socken. Väg fanns då ej mellan dessa platser. Först 
hade man en mindre båt, men sedan trafikerades leden med en större 
(35 fot lång) båt med encylindrig fotogenmotor på 16 hkr. En större 
pråm kopplades efter. Trafiken gäl lde frakt av mjölk och jordbruks
produkter från Backa men även persontrafik. Den stora båten tog 
45 passagerare och pråmen 100. En tur gick dagligen med avgång 
från Backa kl. 8. Färden tog ca 1 tim., väglängd ca 1 O km. På sön
dagarna hade man ibland flera extraturer. 1917 byggdes landsväg 
och då upphörde båttrafiken. 

Kanalen har nu ä ven förlorat sin betydelse som kraftkanal och 
kraftstationen är riven. 

T rollrikskanalen 

Kanalen, som genomskär vattendelaren mellan Gavleån och Teste
boåns vattenområden, har grävts i början a v 1870-talet, tro ligtvis 
1872 . Dess längd är ca 900 m. Andamålet med densamma var troli
gen att möjliggöra flottning mellan de båda sjöarna Ojaren och 
Lundbosjön. Flottning synes ha ägt rum tämligen regelbundet under 
de första l O åren efter kanalens tillkomst. Flottning skedde då än i 
den ena, än i den andra riktningen, synbarligen beroende på hur 
bruksägaren olika år disponerade sitt virke. Oslättfors, Forsbacka 
och Högbo hade då samma ägare. Ojarens vattennivå ligger något 
högre än Lundbosjöns resp 70,3 och 69,6 m ö h enligt kartan, men 
lllotsatt förh å llande kan tidvis råda. Då flottning måste ske i mot-
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Bild 22. 

l n taget till T rollrikskana len, Oja ren . 

Foto: Per Carlberg, juli 1960. 

ström, kopplades timret ihop och drogs i en lång rad av en oxvat d
ring vid Ojaren. En bestämd uppgift föreligger, att det gick till så 
omkring 1880. 

Omkring sekelskiftet förvärvades Oslättfors skogar av Korst. äs 
aktiebolag. Några år dessförinnan och under hela början av 1900-
talet synes flottning ej ha ägt rum i kanalen. Korsnäs flottade fö r ta 
gången 1926, varefter flottning pågick fram t o m 1931, varje år f r,1 n 
Ojaren till Lundbosjön, varifrån virket sedan flottades i Testeb 1n 
ned till havet. Mycket restriktiva bestämmelser synes vid dessa til l
fällen ha rått beträffande ragandet av flottningsvatten från Ojarcn. 
Sålunda angives, att vatten ej fick tagas mer än under 24 tim m:1 r 
varje flottningssäsong (år). 

Efter 1931 synes kanalen inte ha använ ts för något ändamål. en 
är nu ordentligt igenväxt och inte ens en kanot kan ta sig fram mel
lan sjöarna. 
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Bild 23. 

Ge/le Manufaktur A fB vid Strömsbro. 

Bilden godkänd för publicering av Försvarsstaben. 

Trafiken på Testeboån 

Testeboån faller på sin 95 km långa färd icke mindre än 384 m 
och bildar ett flertal värdefulla fa ll. Annu i dag byggs nya kraft
stationer, nu senast vid Oslättfors och etr nytt kraftverk lär vara 
projekterat vid Brännsågen, båda med Kor,näs Aktiebolag som tiil · 
skyndare. Det sista fallet i än är beliger vid Strömsbro ca 21/ 2 km 
norr om Gävle, varefter ån rinner ut i Gävlebukten. 

Vid mitten av 1800-talet, då en för dåvarande förhållanden stor 
textilfabrik - Gefle Manufaktur A/B - anlades vid Strömsbro 
kunde råvarorna - såsom bomull - lossas direkt från inkommande 
rnindre segelfartyg vid bolagets varumagasin. Allteftersom tiden led 
grundades ån dock upp, dels av landhöjningen, dels av strandras och 
trots vidtagna skyddsåtgärder såsom pålverk vid stränderna måste 
den tyngre trafiken upphöra, och numera kan ån endast trafikeras 
av mindre rodd- och motorbåtar. 
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Med tillkomsten av GMAB:s fabrik blev kommunikationsmöjlig
heterna med Strömsbro ett allvarligt problem. 1 Svårigheterna i de ta 
avseende hade yppat sig redan under uppförandet av fabriksanlä!!g
ningen. Många av arbetarna var b_osat~a i staden. Under ?.ögs~:nma r
tid då landsvägen var framkomlig, gtck allt gott och val. For den1 
so1~ drog sig för att gå den långa vägen sto_d ångs~upen - h~~lbå , en 
Strömsbro till tjänst med 6 a 7 turer daghgen fran Stora SJOtullf'n, 
när väder och vind det tillät. Aven en roddbåt ombesörjde trafi l en 
på Strömsbro. En annons i tidningen "Gefle" den 6 juli 1850 med
delar härom: 

"Roddbåten, som nyligen blifvit färdig afgår ifrån och med _Fre
dagen den 5 dennes, genom Ostra Lillån hwarje dag fr kl 6 ~m ttl l kl 
9 på aftonen från Staden till Strömsbro; afgiften fö': hwaqe person 
är 4 sk rgds hälften för barn. Afwen emottages mmdre fraktgods 
mot billig af~ift. Båten, som ligger hwid Jernbron, afgår alla jem11a 
timmar från Staden och alla udda från Strömsbro, såwida icke ström
men hindrar, i annat fall till Afwan." 

När tillverkningen vid spinneriet-väveriet väl kommit i gång, 
medförde kommunikationsförhållandena att kontrakterade leve r~ n 
ser av fabrikens produkter måste anpassas så, att transportern a ill 
staden huvudsakligen kunde ske via Testeboån. 

Mot bakgrunden av transportsvårigheterna motsåg manufak tur
bolagets ledning tillkomsten av Gefle-Oc~elbo j~rnväg med h';gr 
ställda förväntningar. Järnvägsfrakterna vtsade stg emellerttd Jh 
väsentligt dyrare, än vad man kalkylerat med. 

Då fraktkostnaderna för manufakturbolaget visade en alltför s. r 
stegring, när järnvägen an litades, fann bolagets direktjon det fö w cl
aktigare att starta ett eget trafikföretag: Strömsbro Angslups Aktte 
Bolag. 

Ångslupsbolaget beställde från Brodins mek. :erkstad år ~8~ 3 en 
grundgående ångslup, vilken vid sjösättningen ftck namnet Agtr. 

Ångslupen byggdes för befordran av personer n~ellan Strön; sLro 
och Gävle hamn, men skulle även sköta om bogsenngen av pramar 
med rå varor och även det färdiga fabrikatet från och till staden uch 
Strömsbro. Av manufakturbolagets pråmflotta anlitades i fö rsta 
hand Nils Adam och Ada för tyngre transporter. seglationstiden 
var relati;t kort, då isen höst, vinter och vår lade hinder i vägen rör 

l Gefle Dagblad 11.10 1962. 
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Bil d 24. 

Ängslupen AG! R . 

trafiken. Agir var även byggd för persontrafik och besättningen ut
gjordes av kapten, maskinist och "hopp-iland-kalle". Den aktra de
len av båten, den s k salongen, var skild från förskeppet genom 
dörrar och var försedd med bekväma bänkar. Den främre delen, där 
ångpannan och maskinen tog ett stort utrymme, var även försedd 
med bänkar längs skotten. Endast mindre styckegods kunde tagas 
ombord och placerades på båtens tak. Avgiften för personbefordran 
var l O öre för äldre och 5 öre för barn under 12 år och A gir rymde 
50, kanske 60 passagerare förutom besättningen. Den gjorde 6-8 
dagliga turer, vid behov angörande bryggorna vid A van, Lexvall, 
1\vaström och Houeken och med Sehlbergs brygga i staden som slut
llJ.ål, och båtens salong var oftast välbesatt. När seglationen var slut 
för året drogs Agir upp på sin slip och skyddades väl med kraftiga 
trälemm ar mot åverkan av väder och vind och även för okynniga 
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Bild 25. 

Ä ngslupen AG! R på Testeboån. 
Foto: G. R eimers, 1906. 

pojkar. Innan trafiken fick börja måste Agir undergå besiktning, 
vilken förlades till Redden. Inspektionen avslutades traditionsenligt 
med supe på restaurang Fenix i hamnen. 

Vårfloden ställde ofta till stora besvärligheter. Så meddelade t ex 
Gefle Dagblad den 5 juni 1897: "Betydligt uppgrundad har Teste
boåns nedre lopp blifvit genom sand och grus som den vä ldiga vår
floden fört med sig. - - - Detta vållade besvär för ångslupen 
Agir, som här passerar flera gånger om dagen". 

Det var en idyllisk färd uppför den vackra Testeboån med .ina 
grönskande stränder och många gävlebor tog sig ofta en tur wed 
A gir fram och åter. Det kostade ju bara 1 O öre och resan varade 25 
min. Den första kaptenen hette Owens. Han blev sedermera hamn
kapten i Gävle. Nya befälhavare avlöste sedan varandra och så ko!11 
första världskriget med höjda priser på förnödenheter och Ångslups-
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bolaget nödsakades höja biljettpriset, men det tyckte inte strömsbro
borna om och bojkottade Agir. 

Ångbåtstrafiken pa Strömsbro upphörde hösten 1914 strax efter 
krigsutbrottet. 

Agir försåldes sedermera till Dalälvens Flottningsförening och pla
cerades i Gysinge, där hon som flottningsbåt fick ta många hårda 
törnar med de bångstyriga timmerstockarna. Tack vare sitt "extrema 
grundgående" lämpade hon sig trots sin degradering bra för sitt nya 
ändamål. Hennes senare öden är obekanta. 

En sak som i detta sammanhang kan vara av intresse är den liv
liga trafik av småbåtar - ekor - som ägde rum på Testeboån. En 
större del av de i staden anställda stuvarna var bosatta i Strömsbro 
och så snart isen hade släppt sitt tag på våren såg man dessa stuvare 
ro in till staden i den tidiga morgonen för att efter arbetets slut åter
vända med sina ekor uppför den ofta ganska strida strömmen med 
sina gäddrag mellan tänderna och de återvände sällan till sin familj 
i det idylliska Strömsbro utan en ganska givande fångst. 
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Lifterafur m. m. 

ETT MANFOLK 

Danska fregatten Esbern Snare hade natten till den 13 april oturen att id 
Fa lsterbo ko llidera med en rysk rdlla re, som sjönk inom femton minute r, men 1rs 
hela besättnin g räddades. F regattchefen förk la rade i sin rapport till sjövärn sk rn 
mandot, att skulden för ko lli sion en Elg hos fregatten , var fö r an svaret va r hans. 

Med an ledn ing härav skriver D anmark s H a ndels- och Sjöfartstidnin g Bö en 
under rubriken ETT MANFOLK : " Det var glädjan de att ingen männi ska kom rill 
skada v id kollisionen , men det finn s även a nn at att glädja sig öve r, nämligen ler 
uppträdande som fregattchefen , kommendörk a pten f . H eisterberg-A ndersen , vr
sade. Han hade personligen in gen andel i kollisionen. Skulden till denna var ·re
sluta nde vaktchefen s, en un g löjtn a nt som fel a kti gt bedömde en situa t ion. Vä r en 
till ett par mi ljoner gick förlorade, men kommendö rk a pten H eiste rberg-Ander en 
sade efter kolli sionen uta n att blink a : " Skulden ä r vå r, a nsvaret är mitt" . 

Sådanr är v äl görande att hö ra, oc h så ovan li gt att det bö r antecknas i en ti d, då 
det gå ng på gång v isa t sig vara svå rt , för a tt inte säg:t omö jligt, a t t f å ett an s ·ar 
p lacerat i offentliga må l. Här är en sjöman, som utan tvekan medger sitt a ns n . 
G ive Gud att något av denna mo ral kunde överföras på må nga, må nga andra <' 111 -

råden av samhället." 
Fregatten fi ck betydande skado r i stäven, men kund e dock utan ass istan s gå t ill 

Köpenhamn fö r repa ra tio n. V id a nk omsten stod hela sovjetambassaden p å k .1jen 
och begärde a tt få gå ombord, men komm endörkaptenen upprepad e att skul de n rill 
kollisionen va r f regattens fel man öv rerin g, och tillä t endast en end a am bas' !d
medlem att gå ombo rd och av hämta trå la rbesä ttn in gcn. 

F regatten skall sna rt stryka fl aggan och å tervända till E ngland, som efter k r ~e r 
utl ånade den till dan ska marinen. M en namn et Esbem Sna re försvinner därfö r P ltC 

ur den dan ska skeppslista n. E n av dc nya båtarna av clestro yerty p, som är un ler 
byggnad och bl i r elen da nska fl otta ns stö rsta med et t depl acement p å om k r n~ 
3.000 ton , kommer att döpas till det åttahun d ra å r gaml a nam net Esbern Sn a re. )et 
va r biskop Absalons t villingbror Asbjörn , so m för sin sna rfyndighet förek om rner 
i de danska fo lk v iso rn a under namnet Esbern Sna re . 

H a ns sna rf ynd ighet å terka ll ar i minnet episoden då el en da nska minsvepa en 
" Sa rah" fl ydde från tyska rn a t ill Sveri ge. D en 29 august i 1943 stä vad e min svep <! e n 
"M S I" mot hamnen på den lill a ön A gersö i Storabä lt . Befälha va ren , den .!6-
å ri ge löjtn anten U rban Gael , hade f ått un derrätte lse om t yskarnas se naste k rav 
den danska fl otta n, men hade in te a ll s i sinnet att ö ve r lämn a sin lill a bå t. H a n :i t 
sin a elva ma n med tj ä ra stryka ö ve r " M S l ", må la namnet Sara h i akterstäven <ch 
dö lj a hela be vä pnin gen. Gas ten , som skull e må la namnet va r emell ertid svag i r . , r
sta vnin gen, och så kom det att stå Shara i stä llet fö r Sa ra h. Så sr:ivade den l Ila 
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01 insveparen i nattmörkret mot Sverige, och när morgonen kom gick den in i en 
liren vik på Fa lsrer för att ligga dold där så länge det var ljust. Men när färden 
sk ulle fortsätta när kvällen kom, konstaterades att en rysk to rpedbå t låg ute i Grön
sund och lät sina ljuskäglor spela mot land med tio minuters mellanrum. Nu var 
voda råd d y ra , men tyskarna var precisa med sina strå lkastar ljus, och Gael tog 
~hansen. Just som en ljuskägla hade passerat han s bår, kastades loss, och ut gick det 
ur viken. Precis tio minuter senare svepte nästa ljuskägb över vattnet- bara några 
få meter frå n Sa rah s akterstäv. Båten var räddad, och några timmar senare kom 
den in på svenskt territorial vatten. 

"M S I" var nybyggd vå ren 1943, men under efterkrigstiden blev det lilla trä 
fartyget snart omodernt i sä llskapet med det nya materia l, som Danmark mottog 
från de allierade, och utgick ur marinens joumaler. Men under mån ga år sjön g och 
visslade hela Danmark rev yvisa n " Sorte Shara fra Sahara". 

Nils Hewe. 

KElTEl OCH HITLER 

[ Tredje Riket har man noga studerat de flesta ledande militärernas insats och 
verksamhe t . Generalfä ltma rska lk Keite l, en ma!1 i verk li gt betydande nyckelposi
tion , finner vi analyserad av en känd militärhistoriker, Walte r Görlitz. Han gör 
det med tillhjälp av rätt begränsade egna kommentarer, men har i stället bemödat 
sig om att sam la Ke itels egna minnesanteckningar, brev och dokument som ta lar 
för sin del'. 

I detta verk som i må nget annat har man förundrat si g över att Hitler tog Keite l 
som närmaste man. Få samtida statsöverhuvud hade tillgå ng och urval som Fiihrern 
till ett så stort antal högt utbildade toppmi li tä rer. 

Det var ett konststycke att tjäna den nye "kejsaren". Aven Keitel ger uttryck för 
svå righeter v id umgänget med hans maktfullkomlige förman . För varje officer a v 
denna generation rubbades många nya ideer, tidigare begrepp och yrkesrraditioner. 

Keitel i a ll sin underdå niga följsamhet var en komplett motsats till asketen Hitler 
i sina personli ga vanor. Till levnadssättet förstod Keitel sig på bordets håvor och 
va r en pass ionerad cigarrökare, få r vi veta . 

Keitel beundrade suveränen i det nya Tyskland som en stor historisk personlig
her. Fiihrern besatt förmågan att influera sin omgivn ing - Ke itel b lev inryckt i 
hans t rollkrets och tankesfär. Keitel har öppet sagt , att han politiskt var en över-

1 
Generalfeldm:uschalk Keite l - Verbrechcr oder Offi z. icr. 
Erinn erun gen, Briefe, Dokumente des Chefs OK W. 
Utgivare Wa lter Görl itz, Musterschi ldt, Göttingen . 
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tygad na tionalsoc iali st. E n nöd vändig inställning. Fuhrern föredro g samarbete n•ed 

"troende". 

Krigsherren Hitler skötte icke blott de stora problemen i politiken utan ä ven 

personligen de militära opera tionema och utnyttjade sin sjä lv tagna befäl srät t ofta 

till de minsta enheterna i krislägen . Generalerna hade att lyda order. En kard ir ,11-

egensk ap var att lyda, ej att kriti sera. I nte något nytt för generale rn a, men bcf tl l

nin garna kom från militärt min dre kunnigt håll. Hitler kallade sina mi li,:1 r

specialister pessimister, passiv .1 skept iker och "Besserwisser" då läget ted de sin 

mindre fördelakt igt. Han tålte ej att va rn ande promemorio r pr esenterades. Ko l ek~ 
ti va motsäge lser brin gade honom ur bal ans. Keitel säger till sitt försvar , att l, a11 

mången gång i enskild diskussion om svå ra fall erhö ll t ill svar : " J ag vet ej va , ni 

v ill. Ni ha r intet ansvar, detta bär jag hel t allena". Ke itel ka rak ter ise rar si g i en 

annat samman hang som "åsk ledaren" hos Hitler. 

Lätt var det ej att tjäna diktatorn eller motsäga honom. Keitel erkän ner att han 

gjo rt fel men är samtidigt övertygad om att även en annan ge neral, en kan ske 

hå rdare, mera kritisk och klokare dock ej hade lyckats ändra händelserna på vä en 

mot olycka. P å kollegors uppm anin g att lämna si n befattning säges han ha sva •. u : 

O m jag gå r kallar h,1n på Himl er. 

I Hitlers ögon var Keite!, hans närm aste man i Fö rsvarsm aktens högsta sta fel 

(OKW) icke mer eller mindre än chef för hans militära kansli likvärdig med P , n i

kansliet eller motsva rande org,l n. Kol lego r ha r titu lerat Keite l som Hitlers "b rå

chef", be tonande han s obetydliga inflytande . Keitels bef ä lsrät t var in skrän kt. lian 

gjorde sig däremot oumbärlig i den militära administrationen. Ke ite l ofktde 

skickligt dag och natt tiden i arbetet för det byråkratiska krigsmaskineriet. l åsrkts

frågor var han a lltfö r passiv - en "bekväm un derly dande" . N ågon kollega har 

uttryckt s:unma fråga så, att Ke ite l var " högtalaren" för Fuhrerns befallnin ga r och 

inst ruktioner t ill betänksamma frontbefälhava re . Ledstjärnan var att vara l v dig 

och trogen. Han var idog och beskäftig utan tanke på fö ljderna . 

l sammanhanget drar fö rfattare n ofta fram probl emet: Var gå r gränsen för p rkr

uppfyllel sen och hö rsamheten? Hitler beredde ständi gt de "gamla soldate. na" 

svå righeter med sin a militära infa ll. Konflikt fanns ymnigt då hörsamhetsbegrepper 

konfronterades med W ilhelmsk tidså lder. För Ke itel synes de gaml a begreppv1 ej 

vara något hinder för egen attityd och hå llnin g. 

General Halde r från samma arbetsmiljö finner Ke itel va ra en "arbetsm yra" . 

A ndra, som ej acceptera Keitels verksamh et, ka llar honom lakejen i fältmarsk 'l ks

uniform . Han fick >1ven höra sk ymfnamnen "La-Kei tel", "Nickdockan" m. f l En 

engelsk militärhistorikers skarpa ana lys citeras i boken: "Han (Keitel) h a d< en 

ambition som sakn ade ta lang, lojalitet men ej karaktär, en v iss medfödd slu gher och 

charm men saknade inte lligens och personlighet". 

K. - E. Lindem ot>l . 
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Notiser från när och fjärran 
Sammanställda vid Marinens pressdetalj 

Albanien 
Ub!i tsbas 

A lbanien få r hjälp av Kommunistkin a att rusta upp ubåtsbasen i Valona, som 

ryssarn a lämnade 1961. 

US Naval Institute Proceed in gs mars 1964 

Canada 
Ub!it 

Den engelska Oberon-klassens ubåt Onyx numera överförd till Canada och döpt 

till Ojibwa sjösattes 29/2 1964. 

Marine N ews april 1964 

Egypten 
Jagare 

Ytterliga re två ryskbyggda jaga re av Sko rij-klassen har överlämnats till Förenade 

Ar,lbrepubl iken. De opererar under rumnen Suez och Damielta. 

The Navy april 1964 

Finland 
Fregatt 

Den första av de två fregatter av Ri ga B-klass, som köpts från Sovjetunionen 

anlände ti ll Helsin gfors flottstation i Obbnäs den 29 apr.il. Den bär under finsk 

flagg namnet Uusimaa (Nyland), ett namn som har traditioner sedan Ehrensvärds 

skärgård sflottas dagar, och som senast bars a v en kanonbåt under tiden 1918-52. 

Den andra fregatten beräknas anlända till sitt nya hemland i början av juni 

detta å r. 

Hufvudstadsbladet den 30 ap ril 1964 

Frankrike 
Ub!itar 

Gymnate få r enligt officielh uppgifte r följande data: 3.800 ton, 84 X 10,6 X 7,6 

meter, fart 8-10 knop, 65 mans besättning. H on ska ll framförallt användas för 

robotar avskj utna i uläge. Det har också sagts att Q 252 en ny ubåt med atomdrift 

påbörj ades under 1963. Dimensioner: 9.000 ton, 128 X 10,6 X l O meter, fart 20 knop, 

135 mans besättning. H on beräknas va ra klar 1969. 

Marine News apri l 1964 
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Fö rsvaret 
Holland 

Drastiska nedskärn in gar planeras i holländska försvaret för att hå lla utgif te na 

inom 1964 hs budget, 2.340 mil j fl. i\nn u har inget sagts om mar inen men det ')e

faras att in ga ersättningsbyggnader för Karel Doorman och de Ru yter komm er ti ll 

stånd. Marinens Pressdetalj april l '64 

Ub/it 
Norge 

Den andra av de 15 350-tons ubåtarna som beställts från Västtyskland sjösa. es 

20/2 1964. Hon döpres t ill K ya. 

Ma rine News april l ' '> 4 

Fregatter 
Portugal 

Den första av tre fregatter av amerikanska Dealcy-klassen sjösa ttes i deceml er 

1963. USA och Portugal betalM ha lva kostnaden vardera. D e tre fregatterna, Scl tn 

är på 1450 ton, blir bland annat beväpnade med 76 mm automatkanoner och Bof> rs 

antiubå tsraketer. Deras namn blir Almiran te Pereira Da Silva, Commandante j o w 

Belo och Almirante Magalmaes Correia. 

La Revue Maritime ma rs 1' 64 

Marinen 
Sovjet 

E n amer ikansk rapport säger följande om Sovjets marin a sty rk a: Sovjet ha r ct u 

mer än ett dussin atomubåtar som opere rar från Ostersjön till Sti ll a Oceanen. Fem 

e ller sex ytterligare beräkna~ bli fä rdiga varje å r. 

Sju olik a typer byggs för närvarande på ryska varv: 

Atomdrivna robotubåtar, atomdrivn a jaktubåtar, dieseldrivna med långdistan s

robotar, dieseldrivna med ballisti ska robota r med hög fart, patru ll erande ubå ar 

med lång aktionsradie, snabba minläggande ubåtar samt dieseldrivn a med !;;n g 

aktionsradie avsedda för ubåtsjakt. Ubåtarna bildar kärnan i sov jetiska ma ri n··n. 

Det finn s nu sammanlagt 465 st varav 105 opererar i Ostersjön , 75 i Svarta HaYC t, 

145 i I shavet och 140 i Still a Oceanen. 

De stö rre övervattensfartygens anta l är 115 fregatter, 134 jaga re och 24 kry ssa ·e. 

US Nava l In stitute Proeecdin gs mars 1'·ö4 

F regalter 
Storbritannien 

Fö ljande fregatter är före slagna att skrotas ned: 

Brissenden, Loch Alvie, L och Ruthven, Loch Veyatie , T crmagcnt, Tcrpsich orc, 

T y rian, Vigilant och Vira go. 

Marin e News april l '164 
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J{angar/artyg 

Ombyggnaden av H MS Eagle, som bland ann at inneburit installation av en 

01 ycket avancerad automatisk eld ledning, kommer att dra en kostnad av 30.000.000 
pund i ställ et för beräknade 20.000.000. 

Marine News apri l 1964 

jagare 

HMS Chaplet föres lås skrotas. 

Marine News apri l 1964 

jagare 

HMS Duchess skall lånas ur rill Austra lien som ersä ttning för Voyager som ny
ligen sjönk efter en ko llision. 

Ma rine News apr il 1964 

Kryssare 

HM S Ma u ritius föreslås skrotas. 

Marine Ne ws ap ril 1964 

Kryssare 

Blake, L ian och Tiger skall byggas om till hanga rfartyg för sex Wessexhelikoprrar 
med början nästa å r. 

Ma rine News april 1964 

Ubåtar 

En femte polarisbärande ubåt kommer att bes tällas . Namnen på de fyra hittills 

beställ da är R esolution, Renown, Repu/se och Revenge. Resolution, som är på ca 

7000 ton beräknas vara operativt klar från mitten av år 1968. 

Marine News apri l 1964 

Ubåtar· 

Enligt bud gerförslaget skall Sea Devil, Sea Sco11 t , Seraph, T a pir och Toledo 
skro tas. 

Marine News ap ril 1964 

USA 
Artilleri 

Bristen på tungt arti ll er i in om amerikanska flottan, som uppk ommit genom den 

snabba övergå ngen t ill robotar, ha r väck t diskussion om inte slagskeppens kanoner 
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p:i något sätt kan tillvaratagas. Troligen blir det dock kryssare, nu i malpåse, son1 

å ter skall sättas i aktiv rjän sr. 
Our Navy april 1964 

Atomfartyg 

Hangarfartyget Enterprise, kryssaren Long Beach och fregatten Bainbridge kom
mer troligen art baseras i Sti ll a Havet från 1965. Detta för att bättre utnyttja deras 

sto ra uthållighet. 
Marinens Pressdetalj april l '!64 

Dcp!ifartyg 

USS Simon Lake, den första av en ny typ av ubåtsdepåfartyg, sjösattes den 8 2 
1964. Ombord på dessa fartyg kan a ll a tänkbara reparationer utföras p å såv äl 
konventionella ubåtar som på atomdrivna Polaris-ubåtar. 

The Navy mars 1964 

Dykeri 

En marinläkare och tre dykare skall under tre veckors tid visras under tryck på 
60 meters djup i ett undervanenslaboratorium utrustat med sovrum, kök, vä rme
anläggning, verksrad m m. Efter att ha ackl imatiserat sig ti ll trycket kan dykarna 
göra urstigning från laboratoriet. De beräknas kunna röra sig inom ett avstån d av 

ca 300 m från laboratorier. 
Marinens Pressdetalj mars 1964 

Hangarfartyg 

Den 1 februari sjösartes ert nytt hangarfartyg, USS America som är av modi

fierad F orrestal-k lass. 
Navy mars 1964 

Landstigningsfartyg 

HMS Fcarless , sjösart december 1963 och HMS lntrepid, under byggnad, är två 
landstigningsfartyg av helt ny klass. Fartygen är på 10.000 ron, är beväpnade med 
fyra Seacatställ och rvå 40 mm Bofors-akan. De kan medföra en infanteribaral;on 
med tillhörande stridsfordon. Dessa sätts iland med hjälp av medförda mindre land
stigningsbårar vilka sjösätts direkt i det öppna akterskeppet. Fartygen förses de ss
utom med förnämlig radioutrusming, vilken gör det möjligt art använda dem so !11 

stabsfartyg. 
US Naval Institute Proeecdings april 1964 
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p. o bot 

Urvecklin gsa rbetet med robotsy stemet Typhon har p lötsligt avbrutits. Der visade 
sig att systemet blev allrför tungt och komplicerat för att bäras ombord på en 90ll0 
rons fre gatt. Ny teknik ger förhoppnin g om en bet yd ligt lättare robot som ändå 
har samma prestanda. 

US Naval In st itute Proeecdin gs mars 1964 

Robot 

USS Belknap i r det första amerikan ska fartyg på vilket man kan använda samm a 
startram för sJ.vä l ant iub3.tsroboten ASROC som för luftvärnsroboten Terrier. 

Our Navy april 1964 

Atomubåtar 

Tre ubåtar av Thresher-klass, Flasher, Greenting och Gata skall förlängas genom 
att särta in en stö rre mittsektion. Detta för art ge utrymme för ytterligare utrust
ning samt för att öka båtarnas flytkraft. 

US Naval Institute Proeecdings mars 1964 

Polarisubåta r kommer att vara stationerade i Stil!a Havet från sommaren 1964. 
Depåfartyger H olland förläggs till Guam. 

Marinens Pressdetalj apri l 1964 

Ub!itar 

En ide har framkastats och industrien har til!fdigats om den är intresserad av ett 
projekt med en flyg:tnde ubåt. Förespråkarna menar att detta endast är en utveck 
ling av Polaris-roboten. 

Our Navy april 1964 

Västtyskland 
Ub!itar 

Ytterliga re tre 410-ton s ubåt;:o.r kommer inom en snar framtid att påbörjas. 

Marine News april 1964 
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''Den beryktade kom plicifeten" 

(fnträdesanörande i Kungl. Örlogsmannasällskapet av ledamoten 

Arne Åkesson.) 

J. Komplicitetshegreppet 

Ordet "komplicitet" tycks numera återkomma i olika sammanhang 

med en tendentiöst ökande frekvens. Man möter det i mängder av 

uttryck av typen: "Materielens ökade komplicitet kräver bättre 

kvalificerad personal och längre utbildningstid"; "Arendets kompli

citet fordrar"; "Framställningens komplicitet fordrar att en nog

grann analys göres" osv. 

Man kan med fog fråga sig om allting verkligen har blivit mera 

komplicerat absolut sett och om kompliciteten ständigt skall ställa 

nya fordringar, som måste tillgodoses. Ar begreppet något särskilt 

typiskt för vår tid, eftersom vi möter det så ofta? Måste vi acceptera 

eller kan vi bemöta och behärska kompliciteten på något sätt? Innan 

jag går längre, vill jag redan nu påstå, att komplicitet är något, som 

måste ses relativt vårt vetande och våra resurser. Komplicitetsbe

greppet är icke någon nyskapelse. säkerligen har man i äldre tider 

använt skilda synonymer för begreppet i olika sammanhang. Mänsk

ligheten har alltid mött svåra problem, och svårighetsgraden har 

stått i proportion till möjligheterna att lösa dem. Jag vill påstå, att 

det kan vara en fara att reservationslöst erkänna och godtaga 

kompliciteten. Det skymmer blicken för problemens kärnpunkter. 

Vi möter begreppet på olika områden som t ex inom teknik, admi

nistration och organisation. Ibland verkar det tyvärr nästan som om 

det skulle ha blivit fint att mörklägga problem med hjälp av kompli

citetsbegreppet. Man kan också finna att kvarlevor av den gamla 

skråandan många gånger förorsakar att saker och ting framställs 

Iller komplicerat än vad som är nödvändigt. När det är sådana 

mindre önskvärda sidor av den gamla skråandan, som varit orsak till 

detta, beror detta i många fall på försök att framhålla sin egen 

omistlighet och sitt eget värde. Som ett roande exempel på ett dylikt 

kan nämnas, att målarmästarna i Baltimore, för att förhöja sitt eget 

Värde, antagit titeln "surfologist". Titeln har t o m registrerats i 
amerikanska patentverket. 




