




Om Inloppet ifrån Östersjön
till

SöderTelje eller Egelska Wiken.
Ibland be många förträffliga Inlopp, som finna? ifrän Qscersjön till SwentTa
Skärgarden, finnas ganska fä, som kunna fätfas i jcmförclfe med den raka och diupa
Farled, som Naturen bcredt ifrån LandsOrts Fyrdak, upp till öfwersta bugfen af
Halls eller Söder Selje Wifen, derifrän man endast har 3000 alnar öfwer Lan»
till SöberSEelie Stad, som är belägen mib en djup Wif af Mälaren. Detta Inlopp
stryker in i NNW, pä wcstra sidan om Fyrbaken, och pä samma sida om en gulrob
och tcmmcligcn hög och lätt igenkänd klippa, kallad Rödkon. När man fatt denna
Bcrgsholme pä sidan till höger om sig, böjer sig Kursen, om man söker genaste roa*.
gm i NtW, emellan en Ekogsholme, Kolgusffär, med flera i samma sträcka belägna
mestadels fala holmar, ibland hwilka en är bebodd, och alfa lemnas om styrbord,
samt till wensser flera höga Vergsholm.tr, ibland hwilka en är bewaxt med några
glesa träd pä högsta kullen.

Pä samma sida lemnas ocksä kort derpä en ensam läng Bcrgsholme, som U
frän sin N2B udde har ett långt utskjutande ref i samma wäderstrek, nära till en
hög Bergsklubb, Tborsklnbben, som jcmte 2:nc nära hwarandra liggande smä bergs*
höllsr äfmen lemnas pä wcnstra handen.

Denna Kurs, NISEB, fur direkte pä Södra Udden af en stor och med mycken
skog bewäxt O/ kallad Fifäng, der ett märke borde mani uppsatt, som kunde tjcna till
stamhåll, sä snart man lemnade Nödton, hwilken likaledes genom ett hwitt kummel
borde göras mera igcnkännelig.

Ehuru man fan segla pä bcgge sidor om Fifängö in, fä ar det Utmål getiare
att lcmna denna 5 om bagbord, och dcrförc fördelaktigare, att man pä teg NO sida
finner en säker hamn, som i sä nära grannskap wid hafwet är af få mycket för-träffligare wärde.

Denna Farled kan 0$ bör icke blifwa annat än Lotsmansfarwalten, och Lot-
sar finnas alltid tillred* wid Baken, men ben är sä ren och djup, att en f, ammande,
som är försedd med Karta eller bestrisning, utan fara (fulle kunna löpa bar in.

När man lemnat Fifäng, äger man att wälja emellan Qstra och Westra si*
dan af Mörtö ock) tillhörande &ar. Den förstnämda wägcn är likwäl rymligare, dju-
pare och gcnarc, och äger ,'äledes med allt stal företrädet for den Westra, ber man
pä ef trängt ställe, kalladt Pälsundet, eller fast mera pä fjärden innanför detta sund
icke finner mer än K fots djup. Men pä Qstra sidan finnes djup till öfmerflöb för de
största fartyg, ett linieratt lopp, och hamn eller ankarsättning öfwcr allt. Begge far*
lederne förena sig norr om Mörfö pä lärna Fjärden, och göra sedan en liten fröfning
till estet genom det smala R3rani»l3 Sund, som pä ett kort ställe icke har mer än



18 fal? bin» och sålcbes är bet grundaste stället på hela wagen. Dercfter fager ben
rena ock bjupa Hallé wifcit emot, fom är en mil läng och siutar sig uppe wid Egcl-
siawik, der Kanalen efter förstaget skulle taga sin början.

Hela mståndct emellan Landsorts Fyr och dcfta ställe är omkring B<r,ooo
Swcnsta alnar långt eller 45 Svenska Milar, och fa ruff, sä djupt och fa re,.. , att
tet fancs saft obegripligt, huru en sä förmånlig och sällsynt lycklig belägenhet in till
wär tid kunnat lemnas obegagnad.

Sannfätdigbeten af detta omdöme stall blifwa mera ogonffenlig, om man an,
ställer en jämförelse emellan den Farled, som pä detta sätt skulle öppnas till Stock-
holm, ock) den (eden, som nu måste följas. Ingenting ar allmännare, än den kla-
gan, som föres ötwer den länga och beswärliga Segelfarten emellan Nesidens-Staden
och Landsort, och man har stal de, till. Om man bibehåller den allmänt antagna
räkningen i Tyska eller SjöMil, sä bar man från Landsort till Dalarö 7.Tysta mil
och ifrän Dalarön till Stockholm 11 mil eller tillsammans 18 mil. Om benna länga
sträcka skulle ligga något nära i samma Kurs, sä-wore olägenheten foga betydlig,
men bä den böjer sig fä godt som uti en hel Cirkels periferi, fa att knappt något
strek på Kompassen sinnes som man icke någon gång, längre eller fortare »väg, måste
styra; och till följe bäras, bet ej kan .gifttia? någon wind, fom farmar föra ett Fartyg
vela magen fram fä blir denna resa nödwändigt långsam och beswarlig. Men om
den tillämnadc Kanalen förbi SöderTcljc »fulle komma till »verkställighet, så förkortas
ej allenast magen dcriqcnom emellan 5 och 6 mil, emedan det är precist lika långt i*
från Landsort till EöderTelje, som till Dalarö, men ifrån förstnämnde ställe endast
nr Jyst mil (ill Stockholm, eller tillhopa 125 mil; utan wägen blifmer också ra-
rare, så att åtminstone alla »vindar emellan Syd och West aro tjenlige att föra
ert fartyg fram.

©mellan den nu brukliga farleden ifrån Landsort till Stockholm, och den,
som ssulie tunna inritas förbi OJbcrXcije, «i fSicbcé, « anseende till längd och för,
ändring i Kursen ingen jcmfarclse.

Man har ansett denna sednare for Stockholms handel och rörelse statlig. Jag
lcmnar denna omständighet oomrörd. Den hor icke till mitt ämne, ort) torde bofwasina stal nud och mot, ehuru jag är mera fallen att tro, att SödcrTclje lika så litet
skulle kunna hämma eller minsta tillförseln till Stockholm ifrån Europas Södra Or-
Ur eller Riket? Södra eller Wcstm Provinser, än Vaxholms Köring förmätt städa
den transport, fam gar ifrån de Norra ert) Ostliga. Dm större och förmögna Staden
dr>>.'.cr man minffnhtg Hela varumängden till sig, ort) de nära belägna små Städerna
fcafroa of dctfa böga grannffap ingen förmån, utan fast Hellre ett oofwcrwinneligt
Hinder att kunna arbeta sig ur sin »vanmakt.

Men om man endast såsom Hydcgrnf och Navigatör betraktar denna faf,
fä bar SöderTclje-wägcn flera förmåner sig ensamt förbehållna, hwilka aldrig funna
förminskas, än mindre densamma helt cch hållit betagas. De bestå bcri, titt inloppet
till SöderTelje äger ett afaiordt företräde framför det, som leder till Stockholm förbi
Landsort och Dalarö. $}å bet förra är man efter en mils rätlinigt lopp i hamn, och
har dercfter en behaglig Skärgård och fullkomligt afbrott far Hafswägorna, sä att
man utan möba kan lafmera sig fram den eniga .belen af »vägen , om minben icke
{fulle fara fort att »vara gynnande. Ett Fartyg, s-.ni pä sena qwällcn siar utanför
Landiort, fan utan all fara löpa in SöderTelje loppet, mc» ben som ämnar sig till



Dalar?, måste ! sådan händelse wanda om till Sjof), emedan han har 4 gånger få
långt till första hamn, som är Elgsnabben, ock icke obetänksamt får utsätta sig för
den wädan att under en lång och mörk höstnatt författa Fartyg ort) Last på de stora
Fjäroarne emellan Muskön och Landsort, der »vågen ofta faller högre och förfärligare
än utanför hafsbandet.

På utgåendet bar man åter, meb stilla winb, möba att hinna till sjöss ifrån
Elgsnabben, innan natten infaller; men ifrån Fifäng eller Ramsö hamnar pss Söber,
Telje »vägen har man »vida större lätthet ort) 4-dubbelt fortare »väg att komina ut.

När man härtill lägger, alt afståndet emellan Landsort och Dalarö är allde-
les bctfamma, som emellan Landsort ort) SödcrTelje, men att farten ifrän SöberTclje
icke fan anses ftvårare till Stockholm, än ifrån Warholmcn, emedan en mils längre
»väg ersattes afStrömmens »verkan, fan» i förra händelfen år med, och å den fednare
mot, fa lär »väl ingen seglare tivcfn i »valet emellan dessa farleder, fa framt icke en
alldeles högt uppjagad Slusfafgift »vid SödcrTelje stulle uppwäga alla andra förmåner.

Om SödcrTelje Kanal ort) Slussar göras färdige, fa har man, pä utgående
frän Stockholm, ben förmän att kunna »välja ben »väg som bäst passar for ben »vind,som dä bläfer. Huru ofta fa icke Fartygen ligga segelfärdiga i Stocktwlms hamn, i-
bland i några »veckor, da starka ock enwisa Ostliga eller Nordliga stormar, emot hö-
siarne inträffa? Om »vägen »vore öpvnad »vid SöderTclje, fa stulle man med dessa
»vindar ej allenast kunna utan hinder löpa ut, Ulan otffa fullända sin Kurs igenom
hela Östersjön, och hinna till, ett mildare Klimat, innan Höstssormarne och långa
mörka nätter göra seglation i Östersjön och Kattegat fa högst äfwentyrlig.

Meit ännu återstår en förmän, som hör SödcrTelje Kanalen ensamt till, och
i mitt tycke mera talar för dess inrättande än alla andra,, ehuru man hittills föga gif-
rvit akt dervå. Alla Fartyg som gä igenom Kalmar Sund, eller med förmän kunna
göra det, såsom Pommoiska och Vkånsfa Jakter, BoDuslandstc och .Vlc.ingsfe ©fä,
dernes jemte Kalmar, Westoiviks, Sober- och Norrköpings, Nyköpings, samt desom komma ifrån élanb, Småland eller Östergötland; — alla dessa Fartyg hafwa
en incmsfärs Let», på hwilken de kunna segla, fredade från öppna hafwets »vågor,
oro be händelser som fordra starkare tackling, mindre lastade fartyg och större kunstap
i Seglingskonsien. Sedan de lyckligen färdats i stvdd far utanförc belägna Kar ort)
holmar infil! Säfsundct i Nyköpings Skärgård, nödgas de på detta ställe hålla ut
till sjöss, först pä Hålfjärden, som är 1 fwär ort» farlig massage, och sedan u-
fanfar Aston, Thorön, Yrelön och Muffen, in till Mysingen. Pä denna 7 mils län-
ga distans, finnes icke, annat afbrott, än be klippor, fom ligga utanför Härhamra, i
grannifapct af Landsort, Kfwerallt ligger öppna sjön till på yttre sidan, och »vräker,
när det blåser ifrån Hafwct, in en hög ort) brytande sjö, som är mycket farligare, än
ben, som »vankar i »vida Hafivef. Icke sällan timma här olyckor, och farten görcS

nt ort) osaker. Men om en Kanal wore öppnad wid SödcrTelje, fa stulle desia
t, i stället att styra ut till hafs ät Hålfjärden, kunna (lyra genom Bofö Sund,

innanför denna O och den utanför belägna Askon, samt »vidare i stygd för flera utan-
för belägna bolmar, hälla af till SödcrTelje, bit man på en gen och behaglig led stulle
hii.na lita sä fart som till Elgsnabben.

Ifrån betta ställe,är 14 mil till Stockholm, längs ben nu brukliga leden.
Dessa Sarro.g tvinna fälldes 9 mil pä dem som nyttja ben stora farleden, oberäknadt
den »vida större fotdelen, att hafwa en rakare Leb, och funna begagna en och samma



wind hela luggen fram, utan att tjehöfma utsatta sig for en 7 mils lång farlig seg,
ling, meb öppna hnfwet på ena sidan och en klippig strand pä ben anbra.

I bctta affeenbe år bet fom SöberTelje Kanalen allramest rcfommenberav
sig ock stall tillföra Stockholm en oberäknelig förmån. Alla ofwanuppräknade Pro-
vinsers och Städers Fartyg, fam i den fenare ärocidcn med fa mycken farhåga för-
tro sig till Östersjön, stola med tillfredsställelse »välja denna förbelaftiga genväg, som
måste öka tillförseln, i samma mån, som ben lättar transporten.

I sammanhang meb detta bör likwäl anmärkas, att ofwannämnbe inre far-
led, på några stallen, och i synnerhet i Rågökroken icke är bjupare, än att omkring
9 fots Fartyg ber funna framflyta. Om SödcrTelje Slusswerk förnämligast inrättas
i afscende på denna Skärgärbs Led, så tyckes berföre »vara mindre nödigt, att denna
Kanal och des Slussar inrättas för större dimensioner. En bredare grnf, djupare och
större Slussar kosta mera ort) stulle stegra Slussafgiffernc, utan märkelig nytta. T»)
ehuru mycket större Fartyg kunna löpa in Landsorf-wägen eller ufur öppna hafwet,
fa blir bet far mycket stora fartyg alltib swårt att komma ifrän SödcrTelje till Stock,
holm, emedan benna Farled både uti Lina Sund och på andra ställen är mycket trång,
få att Fartyg af större längd och brägfighet i alla fall hellre torde »välja ben nu bruk-
liga längre, men rymligare och djupare wägen.

Earlberg ben 12 Januari
1806..

Nath. GERH. SCHULTÉN

STOCKHOLM,
Tryckt hos Carl Delen, 1806,
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