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Sovjels handelsfloila 

Msberättelse i vetenskapsgrenen Navigation och Sjöfart 

Av ledamoten BENGT RASIN 

Allmän översikt 

Under de senaste åren har den sov j etiska handelsflottan byggts 
ut i en takt som både imponerar och förvånar. En kort återblick 
på Sovjets moderna sjöfartshistoria visar att liknande ansträngning
ar gjorts vid tidigare tillfällen, dock icke i sådan omfattning och 
icke heller så framgångsrikt. Det ena tillfället var på 1930-talet. 
Sovjet slog då upp ett stort program för sin handelsflotta med en 
omfattande nybyggnadsplan och stora ambitioner att göra sig obe
roende av den internationella sjöfarten. Den gången stannade det 
dock vid de ambitiösa avsikterna. 

En liknande aktivitet ägde rum efter andra världskriget till in 
på början av 1950-talet. Under denna expansionsperiod skedde en 
viss föryngring av handelstonnaget, dock icke i sådan omfattning 
att den satte några märkbara spår i sjöfartsvärlden. 

Den verkligt stora expansionsperioden börjar först omkring 1960 
och pågår nu för fullt. Enligt Lloyds register var de 16 ledande 
sjöfartsnationerna 1/ 7 1963 följande. Se tabell 1. 

Det sovjetiska fartygsbeståndet har de senaste tio åren ökat 2,5 
gånger och därmed till största delen förnyats. Och utbyggnaden 
fonsätter och man siktar högt. Tabell 2 ger en uppfattning om 
~Ppbyggnadstakten hittills och målet för den fortsatta utveck
hngen. 
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Tabell l. Ledande sjöfartsnationer 117 1963 

l l 
-

Land Antal fartyg BRT 

l. USA 3 706 23 132 78 1 

2. Storbritannien 4 751 21 658 142 

3. Norge 2 764 13 688 81 5 

4. Liberia 893 11 391 21 2 

5. Japan 4 819 9 976 668 

6. Grekland 1 256 7 093 974 

7. Italien 1 41)6 5 604 55 8 

8. Sovjet 1 432 5 433 765 

9. N ederländerna 1 904 5 226 81 5 

10. Frankrike 1 498 5 216 098 

11 . Västtyskland 2 481 5 050 250 

12. Sverige 1 208 4 176 326 

13. Panama 619 3 893 701 

14. Danmark 879 3418 207 

15. Spanien 1 633 2 007 340 

16. Kanada 1 087 1 796 43 7 

(1 /7-63) 

Tabell 2. Sovjets handelstonnage och planerad utbyggnad 

År 
l 

BRT 

1950 2 100 000 

1955 2 500 000 

1960 3 400 000 

1961 4 100 000 

1962 4 700 000 

1963 5 400 000 

1965 7 000 000 

1970 10 000 000 

1980 21 000 000 -

567 

Siffrorna torde tala för sig själva. Men de är långt ifrån osanno
lika. Med den varvskapacitet som idag existerar synes programmet 
ligga väl inom möjl~g~eternas ram. Komn;,er detsamma a_tt följas in-
1ebär detta, att sOVJetiska handelsflottan ar 1980 sannohkt kommer 
~et återfinnas som en a v de tre stora, vid sidan av USA :s och Stor

britanmens. 
Det sovjetiska tonnaget är förddat till huvudgrupper enligt föl 

jande (okt 1963) 

Tabell 3. Fördelning av Sovjets handelsflotta till fartygsslag 

Passagerarfartyg 

i\ ldre torrbstfartyg 

Yngre torrlastfartyg 

Tank farty g 

Sto ra f iskchrty g 

Ov riga fartyg 

Summ a 

Ungefärligt antal 

50 
200 
430 
160 
180 
410 

1430 

(okt 63) 

Sovjets handelsflotta har tack vare den kraftiga expansionen un
der senare år till stor del kommit att bestå av moderna fartyg men 
alltjämt är den mycket heterogen. Den har byggts upp av gamla 
rysk a fartyg, av fartyg som byggts, köpts eller tagits från många 
olika länder. Man kan här nämna Liberty-fartygen från lend-lease
perioden, vilka ännu icke återlämnats, tagna tyska fartyg, inköpt 
gamm alt utlänskt tonnage, nybyggnader från många icke-ryska 
varv o s v . Bilderna 1-4 visar några exempel på nuvarande fartyg. 
Fortfarande finn s många äldre fartyg, något olika fördelade mel 
lan olika grupper. 

Sålunda utgöres stö rre delen av passagerarfartygen av äldre far
t~g, varibland ett 1 O-tal före detta tyska passagerarfartyg. Anmärk
ningsvärt få nybyggnader har kunnat spåras inom denna fartygs
grupp under tiden efter VK 2. Däremot har omfattande moderni
seringar genomförts på en stor del av det äldre tonnaget. Under de 
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Bild 1. 
Passagerarfartyget SOVETSKY SO]US. Byggt 1923 (ex Hamburg-A merika 
Linjen HANSA) ombyggt 1955. Handsflottans flaggskepp 23 500 ERT, 1 400 

passagerare, 19 knop. 

senaste åren har dock serier av passagerarfartyg 1gangsatts, och 
nya medelstora fartyg kommit fram. BASKIRIJA, som sommaren 
1964 utnyttjades av Chrusthov för hans skandinaviska resa, är ett 
exempel härpå. 

I den stora gruppen av torrlastfartyg varierar åldern avsevärt. 
Alltjämt finns ett stort antal fartyg i storlekar mellan 1000 och 
7 a 8000 BRT från 1910-, 1920- och 1930-talen. De är i allmänhet 
koleldade ångfartyg, som icke genomgått någon nämnvärd mo
dernisering. Men torrlastflottan inrymmer också moderna snabba 
motorfartyg, som under senare år tillförts i snabb takt. Linjefar
tyg och bulklastfartyg ökar kraftigt i antal. 
A~v tankfartygen utgöres huvudparten av fartyg byggda efter 

VK 2. Tanktonnaget omfattar huvudsakligen enheter från ca 35000 
ton och nedåt. Två sovjetiska supertankers har byggts i Japan. 

Mindre torrlastfartyg för kustsjöfart finns av flera typer och 
årgångar. Aven inom denna tonnagetyp bildar f d tyska fartyg en 
stor grupp. Under VK 2 byggdes i Tyskland, bl a för sjötransporter 
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Bild 2. 
Trampfartyget KAMA, ett av de äldre torrlastfartygen. Byggt i USA 1918, 

inköpt 1933 . Bruttotonnage 1 900 ton, fart 8 knop. 

till de ockuperade områdena, ett stort antal 1900-tons motorlast
fartyg. Dessa kom att bilda kärnan i den sovjetiska kustsjöfartens 
flotta i Ostersjön under åren efter kriget. Numera har de ersatts 
av sovjetbyggda fartyg i ungefär samma storleksklass. 

I tabell 3 redovisade fiskefartyg är huvudsakligen de stora fiske
fabriks-, fisketransport-, fiskestödfartygen m fl. Den stora mäng
den mindre fiskefartyg, motortrålare av flera typer m fl fartyg 
ingår icke i angivna antalet. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera 
att Sovjets handelsflotta snabbt är på väg uppåt bland de ledande 
sjöfartsnationerna 
att far tygsbeståndet raskt föryngras 
att en stor del av torrlastfartygen är relativt gamla fartyg 
att man beträffande tankfartygens storlek synes släpa efter i jäm
förelse med övriga sjöfartsländer 
att huvuddelen av passagerarfartygen är relativt gamla. 
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Bild 3. 
Mndem bulkcarricr. 5 600 8/{T, 14 k nop. 

N y byggnader 

För att uppnå den storlek på handelsflottan, som fran1g:ir av 
tabell 2 ovan måste en mycket omfattande nybyggnadsverksamhet 
ske. Denna kommer att omfatta flera olika typer av fartyg. Tan
kers och torrlastfartyg, oceangående fartyg, kust- och flodtonn age, 
fiskefartyg, specialfartyg m fl fartygsslag ingår i det omfatt:wdc 
programmet. Det vore av intresse att veta hur mycket härav, solll 
kommer att byggas på sovjetiska varv, men här saknar man t ill
räckligt underlag för att kunna fram lägga exakta uppgifter. Den 
sovjetiska varvsverksamheten är mörklagd för insyn från u t!:inds
ka intressenter och uppgifter publiceras icke i den omfattning, att 
man får någon klar uppfattning om dc sovjetiska varvens verksa!l1-
het. Emellertid har den sovjetiska varvskapaciteten år 196 3 upp
skattats till 240 000 ton dw per år. Denna kapacitet har o cldi be
dömts öka kraftigt. År 1965 har de sovjetiska varven bedömts 
kunna bygga ca 540 000 ton dw årligen. Det har också framgå:t 
från sovjetiskt håll, att en stor del <lV varvens kapacitet, som tl-
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di are utnyttjats för krigsfartygsbyggen, t e de stora serierna krys
~e och jagare, nu skall användas för handelsflottan. 

sa Dessa siffror och bedömanden beträffande den sovjetiska varvs
kapaciteten gäller huvudsakligen byggandet av .ocean- och kust-

nnage. Kapaciteten för att bygga flod- och f1skefartyg har be-
tO • k d o S . dömts komma att öka kraftlgt under de omman e aren. OVJet-
varvens belägenhet fr~mgår .av ad karta. 



572 

Bild 4. 
Modern tanker. 23 000 BRT. 

Konsekvenserna härav har redan visat sig. Sovjet har gjort myc
ket stora beställningar utomlands, både inom öst- och västblocket. 
Om de flesta av dessa beställningar har uppgifter publicerats och 
man har därom en god uppfattning. En summarisk sammanställ
ning av de beställningar som är utlagda vid icke-ryska varv år 1963 
fra mgår av tabell 4. 

Tabell 4. Sovjetiska fartygsbeställningar vid icke-sovjetiska varv 

Beställt i 
l 

Antal fartyg 
l 

Ton dw 

l Osttyskland 100 540 000 
Polen 61 393 000 
Japan 39 350 000 
Ovriga 203 1 057 000 

Summa 
l 

403 
l 

2 340 000 

(1963) 

Bland "övriga länder" återfinns bl a följande: 

Danmark Frankrike 
Finland Italien 
Sverige N ederländerna 

Västtyskland 

Jugoslavien 
Rumänien 

l 
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Bild 5. 
Finskbyggda k abelfaryget ! NGU L. 5 900 BRT, 14 kno p. 

Några axplock ur de olika grupperna ovan visar mångsi~igheten 
i beställn ingarna, och omfattningen av desamma (avser 1cke be-
ställningar som gjorts efter 31/12 1963 ). . . 

F i n l a n d har va rit en stor leverantör av fartyg ull Sovjet. Ef
ter VK 2 och fram till 1961 ianspråktogs 95 °/o av den finska varvs
kapaciteten för leveranser ti ll Sovjet. Under 1963 pågick följande 
skeppsbyggnad för Sovjet (endast de större fartyge n medtagna). 

Chrichton- Vulcan: 18 torrlastfartyg, vardera 12 200 ton dw 
Valmets varv: 10 trälast, , 3 400 , 
N ystads varv: 5 , , 3 400 , 
Sandvikens skeppsdocka: 2 kabelfartyg, , 3 400 , 

Flera a v el ess l fartyg är redan levererade (se bl a bild 5). 

Av särskilt intresse är de sovjetiska beställningarna i Sv e r i g e. 
De kom vid en läglig tidpunkt och fy llde på orderböckerna i an
senlig grad. Beställningarna omfattade följande: 

Götaverken: 6 kylfartyg, varelera 7 800 ton dw (varav två byggs 
på Uddevallavarvet) 
2 flytdockor, lyftkapacitet ca 27 000 ton 

Lindholmen: 4 kylfartyg, vardera 8 000 ton dw 



574 

Bild 6. 
Danskbyggda torrlastfartyget KOSMON A UT. 10 700 ERT, 17 knop. 

Det har dessutom framskymtat uppgifter om att ytterligare or
der kunde emotses. Huruvida några sådana kommit är i skrivande 
stund icke bekant. 

Bild 7 visar en flytdocka under färdigställande vid Götaverken. 

I Vä s t t y s k l a n d byggs bl a åtta fiskefabriksfartyg (17 000 
ton dw) för leverans åren 1965-66. 

I R u m ä n i e n har Sovjet beställt en serie lastfartyg på 3 000 
-4 250 ton dw och i J u g o s l a v i e n en stor serie (25 st) tank
fartyg. 

J a p a n har också erhållit mycket stora beställningar: 
5 torrlastfartyg, va rdera 12 000 ton dw 

13 tankfartyg, vardera 35 000 ton dw 
20 fiskefartyg, 
1 O andra fartyg, bl a gastankers 

A ven för J apan har ytterligare stora beställningar antyt ts, men 
huruvida avtal slutits har icke kunnat bekräftas. 

Ovanstående redogörelse gör icke anspråk på att vara komplett 
utan skall endast exemplifiera skeppsbyggeriet för Sovjets räkning 
runt om i världen. Utöver där redovisade fartygstyper pågick un
der 1963 byggnad av fiskefartyg, fiskefabriksfartyg, fisketransport
fartyg m fl, bl a i stor utsträckning på varv inom Östblocket. 

Icke heller har ovan beröns nybyggnad av det mindre tonnaget, 
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Bild 7. 
En sektion av en av dc två flytdncko ma, under byggnad v id Götaverken. 

då under lau härför icke stått till bud s. Det torde dock k unn a för 
utsättas att kusttonnage, motsvarande paragrafbåtar, ti llförts han
delsflottan i an senl ig mängd,. och att således äoven denna del dä:av 
utökats och föryngrats kraft1g.t under se~ur; ar. Denn.~ utveckh::.g 
torde komma att fortsätta. L1knande forhallanden galler flodsJO
fartens tonnage. Detta behandlas längre fram under särskild ru-
brik. 

Sjöfartens ledning i Sov jet 

Sjöfar ten i Sovjet är helt statsdirigerad. Det finns inga privat
ägda rederier. Handelsflottan (och fi skeflott an) ar närmast att 
jämföra med e a "statens affärsdrivande verk". 

Centralt ledes handelssjöfarten från Handelsflottans ministerium 
i Moskva. Från detta ämbetsverk ledes och dirigeras verksamheten 
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i stort. Den direkta ledningen av sjöfarten har decentraliserats ·
1 l l k l ···t d ' h . t!J 

ett anta .? a a s!o artsm::-n Ig eter, geografiskt grupperade. Des-

sa kallas for statligJ redener och är tolv till anta let. Principo 
nisationen är följande. rga-

Norra rederiet 

Murmansk-rederiet 

Ostersjö-rederiet 

Es tl ändska reder iet 

Lett ländska rederiet 

Svartaha vs-rederiet 

H andels
flottan s 

n1inisteriun1 

Moskva 

Mellanasiatiska rederiet 

Donau-rederiet 

Kamtjatskas rederiet 

Sacha li ns rederiet 

Fjärran Ostern rederiet 

Kaspiska rederiet 

A~_talet rederie~· är större än det antal havsområden, som Sovjet 

~r SJofartsgeografisk synvinkel är indelat i. Dessa områden är näm
ligen sex 

~orrJ området (Vita Havet, Norra Ishavet) 
Ostersjön 
SvartJ havet 
Kaspiska havet 
Fjärran Os tern 

Norra sjövägen (Nordostpassagen). 

Från de statliga rederierna (som all tså t e i Ostersjöområdet är 

tre stycken) leds såväl den interna trafiken som den transoceana 

sjöfar:en _från respektive områden. Flodsjöfarten har egen lednings
orgamsatwn. 

Den sovjetiska sjöfarten. Allmänna synpunkter 

Med den. omfattande utbyggnad av Sovjets oceangående tonnage, 

som redov1sa_~s o~an, kommer den statsdirigerade sovjetiska han

delsflottan sakerligen att ha ett högst väsentligt inflytande på 
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den internationella sjöfa rtsvärlden. Sjöfartspol ~tis~a oc!1 -e~ono-

·ska spekulationer eller analyser anses emellertid 1cke hgga mom 

~:nna årsberättelses intressesfär och kommer därför icke att be

röras. I korthet skall dock handelsflottans utnyttjande i stort re

dovisas. 

De större passagerarfartygen, t e de extyska, som ursprungligen 

varit avsedda för passagerartrafik över Atlanten, har icke synts 

till i den verksamheten. Däremot pågår regu ljär passagerarfart mel

lan Leningrad och London med anlöpande av skan::linaviska ham

nar. Lik nande linjefart to rde pågå i Fjärran Ostern. I Kaspiska 

och Svarta Haven är en ganska stor passagerJrfartygsflotta i verk

samhet såväl i reguljär fart som med kryssningar. Nyligen pub

licerades dessutom en uppgift om att den tidigare nämnda BASJ

KIRIA chartrats av en norsk resebyrå för kryssningar till skandi

naviska hamnar och ryskJ östersjöhamnar, vilket väl är ett nytt 

verksamhetsområde för sovjetiska passagerarfartyg. Man utnyttjar 

också dessa fa rtyg för transport av personal, företrädesvis teknisk 

personal, med utrustning och förråd ti ll områden, som skall ex

ploateras. Där har nämnts den sovjetiska Stillahavskusten, och t e 

flaggskeppet inom passagerarfartygsflottan, SOVETSKY SOYUZ, 

har utfört sådana transporter mellan Viadivastok och Kamchatka. 

Liknande transporter har också förekommit till Kuba, till världs

utställningar, i samband med vetenskapliga expeditioner m m. Nå

gon reguljär transocean passagerartrafik kan dock icke spåras. 

Torrlastfartygens verksamhet inom den internationella sjöfarten 

är svår att få grepp om. Vad man har färska exempel på är trafi

ken till Kuba med sovjetiska exportvaror, både råvaror, förädlade 

produkter, utrustningar m m. Liknande transporter till andra län

der inom den sovjetiska intressesfären är sannolika. Spannmåls

transporterna är också ett stort verksamhetsområde. En stor del 

av det mindre tonnaget är sysselsatt i randhaven runt Sovjet och 

till länderna där. (Den sovjetiska sjöfarten på Sverige behandlas 

nedan under särskild rubrik) . I den interna trafiken mellan olika 

delar av Sovjet är också en stor del av torrlastfartygen sysselsatta. 

När flottan av torrlastfartyg byggts ut enligt planerna kommer 

fartygen med hammaren och skäran i skorstensmärket att utgöra 

en betydligt större del av de fartyg som nu går i transocean fart. 

Och med de nya fartygen, drivna i statlig regi och med kanske 
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hänsynslöst konkurrenskraftiga fraktpriser, kommer en n y och 
besvärlig faktor in i den internationella sjöfartsvärlden. 

Den kraftiga utbyggnad en av tankfartygsflottan är så gott s
0 111 

helt motiverad av den snabba expansionen inom den sovjetiska 

o ljeind ustrien. Man har ett fåtal supertankers, en mycket stor 

flotta av fartyg på ca 1 O 000 ton och bygger relativt stora serier 

på 30 000 tons fart yg. Dessutom fi nns en mindre typ på ca 3 000 

ton. Tankfartygen transpo rterar utes lutande so vjetisk olj a. Dc 

större fart ygen går fdn Svartah avshamn ar till Japan, Egypten 

Brasili en, Itali en m fl länder. De mindre går t c i Ostersjöområdet' 

bl a till Finland, Sve rige och sa telli tstaterna. Med utbyggn alb ; 

av pipelines kommer en del av de sjöb urna transporterna icke ling

re att erfordras, t e till Polen, Osttyskl and, ryska Ostersjöham

nar m fl platser. Så fri ställt tonnage erfordras dock mer än väl 

för den sovjetiska o ljeoffensiven mot väster, liksom för den stän

digt ökande efterfrågan fdn länder som redan nu tar sin olja frå n 

Sovjet. Stora kvantiteter sovjetolja transporteras alltjämt med icke

sovjeti ska fartyg. Utbyggnaden av Sovjets tankerflotta sträv ar gi

vetv is också att undanröja detta förhållande t. Speciellt tank to n
nage finn es för Kaspiska have t och flod erna. 

Sovjets sjöfart på Sverige 

Den sovjetiska sjöfarten på Sverige och i oss omgivande havs

områden har sitt speciella intresse. Nedan görs dels vissa allmänna 

sammanställningar däröver, dels har en specialstudie gjorts av 

sovjettrafiken på svenska västkusthamnar under år 1963. R esul

taten av den studien torde va ra principiellt tillämpbar ;iven på öv
riga svenska kustområden. 

Sovjets sjöfart på Sverige kan bl a utläsas ur Statistisk årsbok. Det

ta verk utkommer dock först ungefär halvtannat år efter redov is

ningsåret, varför hä r lämn ade uppgifter stannar vid år 1961. Det 

är framför allt tendenser som är av intresse. D et faktum att de se

naste två åren s uppgifter icke ännu föreligger borde därvid ha 

mindre betydelse. Med hjälp av ovan nämnt statistiskt verk har 

vissa siffror kunnat tas fram, som nedan redovisas och kom men
teras i förekorn m ande fall. 
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'fabell 5. I direkt fart inklarerade sov jetiska fartyg 

..--

l l 
Ofo av betalt antal in-

År Antal farty g 
klarerade fartyg 

-
1959 430 1) 1.8 

1960 629 1
) 2.1 

l 1961 668 1) 2.3 

.. 
1) I denn a tabell är passagera rfartyg inkluderade, vdket Icke ar fallet framdeles . 

I förhållande till det totala antalet inklarerade fartyg är siffrorna 

blygsamma, men tendensen är tydlig. Det absoluta antalet ~ar 

ökat med drygt 50 Ofo och den procentuella andelen med ca. 28 lo. 
Av intresse är också hur den totala sjöfarten mellen Svenge och 

Sovjet är fördelad mellan olika sjöfarts~änder. I .~edanståe~.de ta~ell 

(tabell 6) har gjorts en sammanställnmg av SJofartens fo~delnmg 

mellan svenska, sovjetiska och övriga fartyg för åren 1957 t11l 1961. 

Tabell 6. I sjöfart mellan Sv erige och Sov jet använt tonnage:s na

tionalitet (Ofo) 

År 
l 

Svenska l Sovjetiska 
l 

Ovriga 

1957 20,7 64,3 13,0 

1958 16,2 64,0 19,8 

1959 13,0 54,8 32,2 

1960 14,4 64,8 20,8 

1961 13,9 70,8 15,3 

Huvuddelen av denna trafik går således med sovjetiska fartyg. 

Svenska fartygs och "övrigas" andel var 1961 i stor~ sett . lika. 

Svenska fartygs andel har minskat med ca 7 °/o under femarspenoden, 

tnedan de sovjetiska fartygen under samma tid ökat med ca 7 Ofo. 
Så gott som hela denna ökning ligger mellan åren 1960 och 1.961. 

''Ovrigas" andel är densamma 1957 och 1961, men har vanerat 
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kraftigt under mellanåren. Dessvärre saknas uppgifter ännu för åren 
1962 och 1963, men det är väl sannolikt att ovan antydda tendenser 
f orts ä t ter. 

Det har ovan konstaterats en markant ökning av antalet sovjetiska 
fartyg, som trafikerar svenska hamnar. Hur denna ökning fö rdelar 
sig mel lan de båda grupperna torrlastfartyg och tankers fr amgår 
av nedanstående tabell (tabell 7). 

Tabell 7. Till Sverige inklarerade sovjetiska fartyg (antal) 

Är 
l 

Torrlastbrtyg 
l 

Tankers l 

1957 224 3 J 
1958 236 •14 
1959 297 76 
1960 357 223 

l 1961 312 311 

Det bör påpekas att tabellen anger antal far tyg och icke uppta
ger tonnagets storlek. Antalsmässigt har till växten varit relativt 
jämn beträffande torrlastfartygen . Antalet tankfartyg har under de 
fem åren tiodubblats, varav den övervägande delen av ökningen 
kommer på åren 1959-1960-1961. Aven här finns anledning fö r
moda att ökningen under 1962 och 1963 fortsatt med samma ten
denser. 

Efter dessa summariska granskningar av den direkta sjöfarten mel
lan Sverige och Sovjet kan det finnas anledning undersöka om den 
sovjetiska handelsflottan i någon avsevärd del deltager i sjöfarten 
mellan Sverige och övriga länder. I tabellen nedan (tabell 8) anges 
antalet sovjetiska fartyg som avgått till eller ankommit från an
nat land än Sovjet. Det behöver icke betyda, och har säll an betytt, 
att dessa sovjetiska fartyg skeppar gods mellan Sverige och dessa 
länder, utan oftast har nog den svenska hamnen varit ett av an
löpen på en resa från / till Sovjet. Tabellen hänför sig till året 1961. 

Tabell 8. Sjöfart mellan Sverige och utlandet med sovjetiska 
tYg (summering av in- och utklarerade fartyg) år 1961 

~ Land varifrån fartygen kommit l Sovjetiska fartyg (antal) 
eller vartill de avgått 

Norge 
Danmark 
Finland 
Sovjetunionen 
Polen 
Östtyskland 
Västtyskland 
Nederländerna 
Belgien 
Storbri tannien 

9 
9 
4 

1209 
13 
1 
1 
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far-

Från eller till övriga länder ingen trafik på Sverige med sovjetiska fartyg 

(1961) 

Det framgår att den helt övervägande delen av trafiken är di
rekttrafik mellan Sverige och Sovjet. Det kan vara på sin plats att 
ånyo p åpeka, at t detta avsnitt av redogörelsen endast avser sådan 
trafik som direkt berör Sverige. Den sovjetiska direkta sjöfarten 
på i t abell 8 nämnda länder, eller den transoceana sjöfarten från och 
till Sovjet berörs icke i detta avsnitt. 

Det är också ett faktum, att de flesta av i tabell 8 angivna sov
jetfartyg för last endast i en riktning, dvs från Sovjet. År 1961 
var förhållandet mellan lastförande och barlastade fartyg i trafik 
på Sverige följande (tabell 9). För att ge en jämförelse med en an
nan sjöfartsnation med ungefär samma antal i trafik på Sverige 
detta år. Storbritannien, har motsvarande siffror för brittiska far
tyg medtagits (inom parentes). 

Tabell 9. Lastade och barlastade sovjetiska fartyg trafik på Sve
rige år 1961 

Fartyg 
l 

Lastförande 
l 

I barlast 

Inklarerade 

l 
610 ( 430) 

l 
13 (198) 

l Utklarerade 52 (372) 574 (260) 
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Sovjetfartygen går sålunda till största delen lastade hit och toll1, 
ma hem till Sovjet. 

Specialstudie Västkus ten 1963 

En stor del av Sovjets sjöfart på Sverige går till svenska västkust
hamnar. Göteborg, Halmstad och Uddevalla tar emot huvudparten 
a v denna trafik. År 1963 inklarerades till svenska västkusten 228 
stycken sovjetiska fartyg fördelade enligt nedan (tabell 10). 

Tabell l O. T il! svenska västkus thamnar inklarerade sovjetiska far
tyg år 1963 

Fartyg - last l Antal 

Torrlastfartyg 157 
därav med kol, koks 49 

med spannmål 43 
med järn, malm 14 
med stg övrigt 38 
med passagerare 1) 

l 
13 

Tankfartyg 71 

Summa 
l 

228 

1) Passagerarlinjen Leningrad - Moskva anlöper Göteborg. 

Tabellen ovan visar också vilka laster fartygen fört hit och pro
portionerna däremellan. Vad tabellen inte säger, är storleken på 
fartyg, som använts i denna trafik. Den minsta typen är på 429 
BR T, vilket närmast motsvarar den västerländska paragrafbåten. 
Det största fartyget var på ca 4000 BR T. Man kan inte spåra någon 
speciell gruppering av tonnagestorlekar till vissa laster. För samtliga 
ovan angivna lasttyper används hela skalan av fartygsstorlekar från 
429 BR T och uppåt. 

Det mest använda fartyget i denna trafik var av den s k BEKE
klassen, varav det nu torde finnas ett 60-tal. Drygt 20 av dessa var 
i trafik mellan Ostersjön och svenska västkusthamnar under år 1963. 

583 

Bild 8. 
Kustfartyg av BEKE-typ. 1 211 ERT, 10 knop. 

Fartyget, vars data framgår av bildunderskriften (se bild 8), har 
utnyttjats i stor utsträckning i Ostersjöfart. Det synes vara ett lämp
ligt, mångsidigt användbart och lättskött fartyg. 

Till västkusthamnar gjordes 71 anlöp av tankfartyg. D e kom med 
sovjetisk olja, som ju mer och mer konkurrerar med d·::n från väster
ländska oljebolag. T ankfartygen kom, vilket är värt att observera 
från Oste rsjöhamnen Klaipeda som är utbyggd till Sovjets "olje-ter
minal" i Ostersjön. Några fartyg (nio st) kom från Svartahavsham
nar. D et är att förmoda, att då det sovjetiska rönransportlednings
systemet blir än fullständigare utbyggt till Ostersjöhamnar, så kom
med transporterna av ryska oljor med tankfartyg till norra Europa 
att ytterligare öka. 

Två typer av tankfartyg användes under år 1963 i trafiken på 
västkusthamnarna, en mindre och en större. Den mindre typen, ofta 
kallad KOKAND-klassen, är på ca 3300 BR T och byggd under åren 
från 1960. Klassen omfattar f n (oktober 1963) ett 25-tal fa rtyg, 
Varav en stor del är syselsatt i Ostersjö- och kustfart. Den större ty
Pen, den s k LENINGRAD-klassen är på ca 8200 BR T och omfat
tar en betydligt större serie, i oktober 1963 räknades med ett 70-tal 
fartyg i denna k lass. A v dessa var under år 1963 också ett stort 
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Bild 9. 
Tankfartyg typ KOKAN D. 3 300 BRT, 13 knop. 

antal i trafik i nordeuropeiska farvatten. Bara i Göteborg kunde 
under året inräknas 13 olika fartyg i denna klass. 

Vissa kompletterande data om dessa tankfartyg framgår av bild
texterna (bild 9 och 1 0). 

I detta sammanhang kan uppmärksammas, att den övervägande 
delen av Sovjets tankfartygsflotta utgöres av dessa fartyg på om
kring 8000 BR T (vilket motsvarar ca 13000 ton d w), och att större 
typer först under senaste åren börjat komma fram. De tidigare 
nämnda beställningarna i Jugoslavien (tolv tankers a 35000 ton) 
tyder bl a härpå. 

Sammanfattning 

Den sovjetiska sjöfarten på Sverige är pa mtet sätt det domine
rande utländska inslaget. Men vissa saker kan dock fastslås: 
sovjetiska varor avsedda för Sverige transporteras så gott som ute
slutande på sovjetiska kölar 
trafiken är omfattande såväl med oljor som med torrgods 
Sovjet disponerar lämpliga fartyg för denna sjöfart 
betydligt fler sovjetiska fartyg anlöper svenska hamnar än tvärto!Il 
antalet inkommande fartyg ökar, mest beträffande tanktonnaget. 
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Bild JO. 
Tankfartyg typ LENINGRAD, ca 8 000 BRT, 12 500 ton d w, fart 12 knop, 

byggd 1953 och senare. Ca 70 fartyg av denna typ finnas. 

Flodsjöfarten 

I begreppet "Sovjets handelsflotta" ingår också det mycket stora 
antalet fartyg som trafikerar sovjetiska inre vattenväger: floder, 
sjöar, kanaler. En stor del av denna, den "inre sjöfarten", är en in
tern verksamhet, som övriga länder knappast kommer i beröring 
med. Det gör den inte mindre intressant. Men dels har Sovjets inre 
vattenvägar m m tidigare behandlats i artiklar i Orlogsmannasäll
skapets tidskrift, dels en viss begränsning av ämnet för årsberättel
sen måste göras, behandlas flodsjöfarten m m endast översiktligt. 
Där intressanta tendenser kan spåras, behandlas dessa något mer de
taljerat. 

Inledningsvis några korta ord om de inre vattenvägarna. Många 
naturliga segelleder finnes i Sovjets rika flodsystem, som till stor 
del är segelbart. Det bör uppmärksammas, att detta gäller såväl det 
europeiska som asiatiska Sovjet. Det stora antalet vidsträckta in
sjöar och sjösystemet erbjuder ytterligare möjligheter till sjöfart. 
Dessa naturliga segelleder kompletteras av kanaler och kanalsystem, 
som framför allt inom det industririkare europeiska Sovjet är väl 
Utbyggt och under utbyggnad. En begränsande faktor för utnyttjan-
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det av de inre sjövägarna är isbeläggningen under de långa VIntrar
na, som exempelvis för övre Volga-systemet begränsar seglations
perioden till sex a sju månader om året. 

De viktigaste kanalsystemen är: 

Vitahavskanalen 
Volga-Osters j ö leden 

Volga-Donkanalen 

Osters j ö-Svarta havsleden 

(N Ishavet - Ostersjön) 
(I första hand Leningrad-Moskva 
men även via Volga till Kaspisk~ 
havet, och via Volga-Donkanalen 
till Svarta havet) 
(Moskva, Volgasystemet via Don 
med Svarta havet) 
(projekterad, färdig 1975, från 
Ustersjön vid Klaipeda till Svar-
ta havet via Dnjepr). 

F~odsjöfarten leds på principiellt samma sätt som övrig sjöfa rt i 
S?v;et. Ett c~r~tralt .flo.dsjöfartsministerium, med flodsjöfartsavdel
nmgar som f1haler 1 VIssa republiker, leder verksamheten i stort 
Under flodsjöfartsministeriet lyder ett antal rederier som direkt le~ 
der sj~~-arten. Rederierna är 22 stycken, och utspridda geografiskt 
efter s;o-, flod- och kanalsystemens belägenhet. 

Det gods som transporteras av flodtonnage är bl a trä spannmål 
kol och olja. Under år 1963 var den transporterade v~rumänade~ 
öve~ 200 milj t?n, varav ca hälften transporterades i fartyg ochbres
ten 1 pråmar, timmersläp etc. Men icke blott gods utan även passa
gerare transporteras i ansenlig omfattning på de ryska inre sjö
vägarna. 

Flodtonnaget utgöres dels av pråmar, dels av maskindrivna flo d
fartyg. Dessa senare uppnår understundom imponerande storlekar. 
Så t e finns flodtankers, trafikerande bl a Volga, med lastförmåga 
5000 ton. Lika stora torrlastfartyg finnes för vissa rutter. Tonna
gets storlek begränsas bl a av att djupgående och längd måste hållas 
inom vissa gränser, beroende på kanaldjup och slussarnas dimen
sioner inom det område fartygen trafikerar. Å andra sidan ställer 
många av insjöarna krav på viss sjöduglighet. Ett annat p roblern 
är den omlastning till sjögående tonnage man varit tvungen att gö
ra i flodmynningarna av sådant gods som skall vidaretransporteras 
till s j ö ss. 
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Bild 11 . 

Kombinerat flod- och kustfartyg, lastar 2 000 ton på 3,4 m djupgående, 

fart ca JO knop. 

Dessa olika krav har lett fram till en fartygstyp som kombinerar 
alla egenskaperna, litet nog för kanaler och slussar och stort nog för 
att ha tillräcklig sjövärdighet för de stora insjöarna och för kust
farten. Några olika typer har hunnit fram och i bild 11 visas ett 
exempel på ett sådant fartyg. Med utbyggnaden av vattenvägarna 
och med dessa kombinerade fartyg synes det sannolikt att man skall 
kunna uppnå ett smidigt och ekonomiskt transportsystem från stora 
delar av det inre Sovjet till kuststäder och grannländer vid rand
haven. Det torde inte vara uteslutet att dessa kombinerade flod- och 
kustfartyg snart blir synliga i svenska hamnar. Betydelsen av detta 
slags tonnage för militära transporter får heller inte underskattas. 

En annan del av flodsjöfarten är passagerartrafiken, som i Sovjet 
är av imponerande mått. År 1963 transporterades på flodpassage
rarfartyg över en miljon resenärer. Utvecklingen har gått mycket 
snabbt. För passagerartrafiken används i stor utsträckning bärplan
båtar, och beståndet därav ökar kraftigt. Flera olika typer har tagits 
i bruk inte bara för flodtrafik utan även för Svarta havet och för 
resor mellan Ostersjö-hamnar. En av de större bärplansbåtarna för 
flodfart är METEOR, fart 40 knop, kapacitet upp till 300 passa
gerare (se bild 12). Utvecklingen går mot allt större och sjövärdi
gare typer. Sovjet har också exporterat bärplanbåtar till flera län
der, bl a till Finland, England och Frankrike. 

Utbildning 
För den växande handelsflottan krävs utbildning av både befäl 

Och manskap. Utbildning bedrives såväl vid skolor som i korrespon-
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Bild 12. 

Bärplansbåten METEOR, 3 000 passagerare, 40 knop. 

denskurser. Skolorna, som i allmänhet ar internat, är av två slag: 
högre skolor och mellanskolor. 

De högre skolorna motsvarar svenska sjöbefälsskolor, mellan
skolorna ungefärligen svenska sjömansskolor med viss påbyggnad. 
Det totala antalet elever var ca 16000 år 1958, men torde ha stigit 
avsevärt sedan dess. 

I de högre skolorna finns fyra olika avdelningar: nautiska, radio-, 
elektro- och maskinavdelningar. Utbildningen tar fem år, varav 
drygt ett år i praktisk tjänst till sjöss. Sjöpraktiken omfattar även 
tjänst i segelfartyg, men huvuddelen är givetvis förlaad till maskin-
d

. b 

nvna fartyg. För denna praktiska tjänst utnyttjas dels ordinarie 
handelsfartyg, dels särskilda elevfartyg. A v de senare har två varit 
synliga i svenska hamnar, ZENITH och EQUATOR. 

Elevbesättningarna är uniformerade i uniformer påminner om ör
logsflottans, och fartygen får bl a därigenom en örlogsmässig p rä
gel. Fartygen utnyttjas emellertid i affärsmässig drift liksom svens
ka rederiskolfartyg. 

589 

stutord 

Denna årsberättelse gör inga anspråk på att vara fullständig. 
tv{ånga områden har endast berörts helt ytligt. Strävan har emeller
tid varit att ge en antydan om utvecklingstendenserna och vad de 
kan föra med sig. 

Redogörelsen har begränsats till att avhandla endast handels
flottan. Det sovjetiska fisket och Sovjets marina forskningsverk
samhet har överhuvudtaget icke behandlats, områden där Sovjet be
driver en kraftfull och metodisk expansion. Orlogsflottan är redan 
en av väldens största. 

Den pågående utbyggnaden av Sovjets handelsflotta och utveck

lingen av dess sjöfart bedrivs målmedvetet och kraftfullt. Resulta
ten därav blir mer och mer märkbara inom sjöfartsvärlden. För
visso har man mycket att ta igen efter många år av ringa aktivitet. 
Men snart nog torde den tiden komma, då övriga sjöfartsländers 
försprång minskar alltmer och Sovjet blir en stormakt även inom 
sjöfartens område. 
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Pusslet W asa 

Av löjtnant BENGT HAllYARDs 

W asas akter krön. 

. Sedan ~eg:lske~pet Wasa den 24 april1961 bröt vattenytan efter 

sma ~_33 ar_ pa Stromm~ns botten har allmänheten kunnat följa skep

~~ts oden 1 pr~ss, ~·adw och TV. I denna tidskrift har redogjorts 

for skeppe:_s h_lStona (nov 1958), den spännande bärgningen (sept 

1959), utgravmngen (dec 1962) och de svåra konserveringsproblemen 
(okt 1962). 

Givande W asa-dykningar 

En ~aj-dag 19?3 steg åter Marinens dykare ned till Wasas vrak

plats for att ur djupet bärga alla de delar som fallit eller slitits bort 
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Hopmontering av det kompletta riksvapnet. 

från skeppet. Varje kubikmeter av det tre meter mäktiga lösa slam

och lerlagret på 32-35 meters djup måste systematiskt genomletas 

efter skulpturer, utrustning, rigg- och skrovdetaljer. Dykningarna 

har under de två somrarna koncentrerats till det område, där ak

terskeppet legat. Sammanlagt har nu cirka 400 m3 slam och lera 

undersökts och l 600 föremål bärgats. Naturligtvis har skulpturerna 

väckt den största uppmärksamheten. Bland de "stora" märks krönet 

till akterskeppet och två stora sköldhållande lejon till riksvapnet. 

W asas riksvapen är ett tidigt och vackert exempel på den så kallade 

tyska broskverksornamentiken. Det är därför berättigat att anta 

att detta är en hitkallad tysk mästares verk. Kanske är han iden

tisk med den i andra sammanhang omnämnde Mårten Redtmer. Ur 

heraldisk synpunkt tilldrar sig vapnet ett speciellt intresse. Hjärt

Vapnet med vasen har försetts med en särskild krona, en heraldisk 

oegentlighet, vars förklaring kan sökas i konstnärens önskan att 
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Wasas Riksvapen. Det heraldiskt högra lejonet saknas. 

särskil t framhäva den regerande dynastiens ättevapen, vasen. Den

na har ju dessutom givit skeppet dess namn. Bland skulpturfynden 

märks också en serie små rustningsklädda mansfigurer med blås
instrument och facklor i händerna. Dessa figurer går tillbaka till 

D?n:ar~okens sj.unde kapitel, där det talas om Gideons seger över 
m1dpmterna. G1deon delade sina män i tre hopar och utrustade dem 

med basuner och med krukor, i vilka de skulle g5mma sina facklor. 

På ett givet tecken krossades krukorna och männen stötte i basuner
na, varvid utbröt panik i fiendens läger. Gideon måste i det här 

fallet vara Gustav II Adolf själv, då han av sin samtid ofta likna
des vid israeliten Gideon. 

Pusslet 

Huvuddäck, akterkastell, galjon och riag är de förstörda och ska
dade partierna av Wasa. Restaureringen :v det en gång tre våningar 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1------
1 ,--
1 
l 

Rekonstruktionsritning 1: 

Tvärsnitt genom låringsgalleri rekonstruerat efter gjorda fynd. 
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höga akterkastellet tillhör ett av de svåraste problemen. Här gäller 
det att återföra hundratals ofta nötta och skadade delar till sina 

ursprungliga lägen i vad som varit ett relativt komplicerat bygg

nadsverk. Många av de lösa, konstruktiva delarna och skulpturerna 
har hål efter spikar och bultar. De kan också ha anläggningsytor för 

de föremål som de burit upp eller burits upp av. Med hjälp av en 

speciell uppmätningsmetod kan den konstruktiva karaktären såsom 

form, fästytor och bärande ytor definieras hos varje föremål. Med 
hjälp av denna konstruktionsanalys kan man systematisera det svår

hanterliga materialet samtidigt som det konserveras. De olika före-
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Rekonstruktionsritning 2: 

Tvärsnitt genom låringsgalleri rekonstruerat efter gjorda fynd. 

målsgrupperna fogas succesivt samman som usselbitar. Metoden 

ger även möjligheter att dra slutsatser om olika alternativ före prov

montering och slutlig rekonstruktion. Sakta växer bilden fram av 
det ståtliga regalskeppet. 

W asa i världen 

Att det gamla 1600-talsskeppet väckt uppmärksamhet i världen 

återspeglas dels på besöksfrekvensen på Wasavarvet, dels på för-
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Rekonstruktion av babords låringsgalleri, uppgjord på grundval av gjorda fynd 

och samtida teckningar. Se även konstruktionsritning 1 och 2. 

frågningar om utställningar. Sedan den 24 april 1961 har skeppet 

kunnat exponeras i olika perioder. Den första var under bärgnings

tiden april-maj 1961 på Skeppsholmen, sedan under utgrävnings

tiden i Gustav V :s docka på Beckholmen juni-september 1961 och 

så slutligen på Wasavarvet. Visningarna har då och då fått avbry

tas av arbetstekniska skäl, speciellt under de sista faserna av byg

gandet av det pontonhus, som skrovet nu vilar i. Totalt har under 

denna tid 1 500 000 besökare sett W asa. Det utländska inslaget har 

ökat år från år, så att idag kan man möta alla nationaliteter på 

Wasavarvets gård. Likt små pusselbitar sprids utställningar över 

iorden för att locka sjöintresserade till Sverige och Wasa. Från långt 

bort i Fjärran Ostern kommer pressklipp om en liten Wasa-utställ

ning som öppnats i ett skyltfönster, i Amerika dånar då och då en 

salut från en av Wasas kanoner i samband med öppnandet av en 

Utställning, från Central- och sydarnerika kommer förfrågningar 
0rn lån av filmen "Wasas bärgning". Trots att regalskeppet Wasa 

ej fick skörda några lagrar i sitt eget århundrade har hon i dag på 
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SI<ANSDÄCK 

KOBRYGGA 

ÖVRE BATTERIDiCK 

Akterkrönet på plats. 
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DYKNINGARNA SOMMAREN 1963 OCH 1964 

C»F'ATTAR EN UP«>ERSÖKT YTA AV 120m2 

EtLER EN SlA~VOtYllot AV 400m1 

ett naturligt sätt intagit en plats i raden av märkliga skepp såsom 

Gokstadskeppet i Norge, Vietory i England, Constitution i Amerika 

rned flera. Wasa har väckt ett intresse för sjön, sjötraditioner och 

fartyg på ett sätt som inget annat skepp tidigare gjort. Det gäller 

att ta vara på detta - åtminstone här i landet - nymornade in
tresse. 

40 
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De små marinerna* 

av Captain C P Nixon, Royal Canadien Navy 

översättning kapten B Sjunnesson 

.. Välde~s små ~uriner är idag ute i hårt väder. Så gott som dagligen 
okar de 1 ~~1tal 1 takt med att nybildade stater skapar egna flottor. 
~~n ~ra~for dem lurar ett ekonomiskt oväder - vapensystemens 
standtgt okande kostnader - som hotar inte bara deras nuvarand 
användbarhet utan också de små marinernas existens. e 

.. V~_d mena_r vi med små? Som en arbetshypotes har jag till " små" 
hanfort mar~ner med personalstyrka uppgående till omkring 25 000 
n;an ell_e~. mmdre. Detta omfattar flottor - inklusive min egen _ 
v1lka eJ ar och heller aldrig har varit betraktade som någon större 
maktfaktor. En stor och blandad fångst fastnar i detta nät· från den 
största :iii den minsta av de små; från historiskt betydels~fulla, via 
nyare ttll de allra senaste; från högmoderna via gammalmodiga till 

floottor -~om 7eprese~terar drömmar mer än verkligt materielupp
ba?, en~r de 1 prakttk~n en_ d as t existerar på pappret. J ane's Fighting 
Sh1ps namner 93 manner 1 världen vid namn; av dessa falle r alla 
utom ungefär ett dussin inom ramen för min definition av små. 

De1:na heterogena grupp kan indelas på andra sätt än enbart ge
nom sm storlek. Man kan exempelvis betrakta marinerna som varan
de medlemmar av åtminstone någon av följande allianser: N ATO, 
Samväldet, Sovjets satellitstater, Latinamerika, Afrikas nybildade 
stater, SEA TO eller tillhöra de neutrala. 

__ Fö:,r a!1sågs innehavet av ett eller flera slagskepp vara en absolut 
n~dvand1ghet för en större eller åtminstone något så när betydande 
mmdre flotta . Nuförtiden har hangarfartyget axlat denna värdig
het. Inte mindre än sex små flottor - i Argentina Australien Brasi-
1. ' ' 
1en, Canada, Indien och Nederländerna - förfogar över ett lätt 

hangarfartyg av den brittiska Majestic/Colossus-klassen. 

* Reprinted from Proceedings by permission; Copyright @) 1964 by U. S. Naval 
institute. 
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}.{en det anmärkningsvärda i denna utveckling från slagskepp till 
hangarfartyg är, att eftersom hangarfartyg och dess skyddsstyrkor 
kostar mer, länder som tidigare hade två slagskepp, exvis Argentina 
och Brasilen, nu bara har ett hangarfartyg. Och ändå viktigare -
en del länder som bara hade ett slagskepp, exvis Turkiet och Chile, 
har ej satsat alls på hangarfartyg. De senare länderna har som and
ra nationer vilka tidigare hade kustbundna slagskepp antingen över
gått till kryssare eller i vissa fall till jagare och fregatter. 

Om vi antar, att nästa kännetecken på en modern flotta kommer 
att vara antingen innehav av en atomdriven ubåt - helst med kärn
vapen - eller en robotbeväpnad kryssare, vilka nationer kommer 
att falla bort i den omgången? Kommer ekonomiska skäl att förhind
ra de nationer, som idag opererar med hangarfartyg, att skaffa sig 
atomdrivna ubåtar eller robotfartyg? Man kan med säkerhet förut
säga, att antalet små flottor utan förstalinjens slagfartyg kommer 
att utökas inte bara med tillskott från de nyligen frigjorda staterna 
utan också med flyktingar undan de nya vapensystemens avskräc
kande kostnader. 

En annan kategori utgör de mariner, som även om de är små kon
struerar och bygger sina egna eller en del av sina egna fartyg. Sve
rige, Nederländerna och Kanada är exempel härpå. Och alla de skan
dinaviska länderna, främst Norge, både bygger och vidmakthåller 
stora handelsflottor. 

Det är intressant att notera, att några relativt små länder som 
Sydkorea och Jugoslavien har ganska stora flottor, medan stora na
tioner som Indien och Mexico har relativt små. 

Andra världskriget införde en ny faktor i bilden - flottor, som 
lydde under exilregeringarna. De mest betydelsefulla vid sidan av 
Fria Frankrikes var Norges, Nederländernas och Polens. Fastän de 
var fö r sig var små, en del t o m obetydliga, bidrog dessa flottor - i 
samverkan med andra som t ex Australiens och Kanadas - på ett 
anmärkningsvärt gott sätt till de samlade allierade krigsansträng
ningarna. 

Den lilla flottan är alltså inte en organisation som är slaktfärdig, 
den utgör en faktor att räkna med under 1900-talet. Den stora frå
gan är därför inte om det skall finnas fler eller färre små flottor, utan 
fastmer på vilket sätt de påverkas av priset på moderna vapen och 
den senaste utvecklingen på det internationella planet. 

Låt oss först konstatera vad de små marinerna kan erbjuda de 



600 

större makterna. Min förteckning blir utan tvivel kontroversiell, med 
säkerhet ej uttömmande och gäller naturligtvis inte generellt för alla 

De små marinerna kan erbjuda: · 

P~rsonaf.. O~fice~are och övr~.ga kategorier är ofta .av mycket hög 
kvahtet, sarskilt galler detta lander med gamla manna traditioner 

. Mo~aliskt stöd. Aven om deras fartyg är fåtaliga på gränsen till 
mgentmg, betyder närvaron av andra nationer i exvis en huvudsak
ligen amerikansk flottstyrka en hel del för den totala stridsbilden. 
Flottstyrkan blir nämligen härigenom allierad baserad på oberoende 
staters fria beslut. 

Baser. Den lilla marinen försvarar ofta långa, strategiskt viktiga 
kuster (som ofta är helt utan proportion till landets befolkningssiffra 
och nationalinkomst). 

Ett v_idare fält för forskning och nya ideer, som ofta tvingas fram 
av fattigdomens och knapphetens nödvändighet. NATO-officerare 
har sett exempel på detta inom bl a ubåtsjaktens område. 

Erfarenhet /rån handelsflottan. I de skandinaviska länderna t ex 
där nästan all personal under någon tid tjänstgör på handelsfartyg' 
finns stor tillgång på erfaret handelsfartygsfolk ' 

Tänkbar FN-polisstyrka. Personal från små mariner är väl läm
pade för att klara ut FN internationella polisfunktioner. Eftersom 
de ej är utsatta för det kalla krigets påtryckningar eller - i vissa 
fall - ej är knutna till vare sig den ena eller den andra sidan, be
traktas deras motiv i regel såsom varande mer neutrala än de större 
makternas. 

. Militära uppdrag vid de nybildade staternas flottor. De nya na
twnerna mottar hellre råd och hjälp från de mindre staternas ma
riner, då dessa ofta har problem av samma typ som deras egna -
P.roblem som kanske är av relativt liten betydelse för de större ma
nnerna. 

Det är ett politiskt faktum, att ju mindre ett land är, desto mindre 
är dess militära styrka relativt sett. Men paradoxalt nog gäller också, 
att ju mindre den militära styrkan är, desto dyrare är den att under· 
hålla. Att operera med tio militära fordon kostar mindre per enhet 
än att operera med ett enda. Med dessa ekonomiska skäl som bak· 
grund, lekte det brittiska amiralitetet för en generation sedan med 
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ken att samla alla samväldets flottor till en enda, som skulle un
~;hållas av samväldet proportionellt ~ot folkmäng~en. ~tli?t s~tt 

r detta en klok, organisatoriskt vettig och ekonomiskt nkug los
~tng. Men i praktiken skulle den ur flera synpunkter vara orealisti.sk, 
främst beroende på att systemet utgjorde en form av beskattnmg 
tan motsvarande kontroll över utnyttjandet av medlen. Vem skul

fe ha kontrollerat denna styrka, mobiliserat den, beordrat den till 
trid beslutat om dess sammansättning; kort sagt - vems flotta 
~ade' det varit? Man inser därför lätt varför detta förslag aldrig 
kom att lämna det första drömstadiet. 

Troligen utgörs grunden till nödvändigheten av att alla flottor 
måste organiseras på nationell och ej övernationell basis av regeln, 
att en frivillig är bättre än tio tvångsmönstrade. Under andra världs
kriget slogs det brittiska samväldets olika flottor framgångsrikt av 
egen fr i vilja grundad på det faktum att deras respektive parlament 
hade förklarat krig. Om dessa flottor hade representerat satel
litstater hade deras verksamhet blivit mycket mindre effektiv. Av 
praktiska skäl måste de militära styrkorna understödjas direkt av 
sin egen regering och folk, om de skall kunna slåss till den yttersta 
gränsen av sin förmåga. 

Logiskt, ekonomiskt och rationellt tänkande kan synas peka mot 
en sammanslagning av angränsande länders flottor eller rent av mot 
skapande av en västsidans gemensamma flotta. Men detta vore att 
undertrycka suveräniteten i en tid då - på gott eller ont - na
tionalismen befinner sig i världshistoriens vildaste yra; en epok under 
vilken antalet oberoende stater mer än fördubblats under ett år
tionde. Nationell separatism är en reell faktor och allt tal om upp
givande av självstyrelsen i en era av geografisk splittring är lika 
fruktlöst som teoretiskt. Därför kommer marinerna, som ju utgör 
ett av de nationella ambitionernas yttre kännetecken, att tendera mot 
att bevara sin individualitet och att öka - ej minska - i antal. 

På så vis kommer- oavsett om det i en beskäftig iakttagares ögon 
ter sig teoretiskt oekonomiskt, klumpigt och bortkastat - systemet 
att ha lika många mariner som det finns länder villiga att under
hålla dem i längden förbli det enda gångbara. 

Aven om man vill angripa denna uppfattning eller kritisera alla 
de allianser och geografiskt betingade grupperingar som växt fram 
Under de senaste åren, måste man alltid komma ihåg denna bak
grund t ill de marina strävandena, vilken - i de fall dessa nationer 
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är gynnsamt inställda mot oss - bör betraktas, inte som ett besv"_ 
rande påhäng, utan som en stor tillgång därigenom att den skilj:r 
sig f rån vår egen. 

Efter att nu ha uppehållit oss vid vad som uppdelar marinerna i olik 
enheter skall vi nu re?ovisa de band som knyter samman de flesta a~ 
dem. Många av västs1dans flottor tillhör någon av Atlantinska, Cen
t:al- eller sydostasiatiska försvarsorganisationerna. satellitstaterna i 
s m tur skulle med säkerhet få svårigheter att dra sig ur Warszawa
pakten. Organisationen av Amerikanska Stater (OAS) omfattar de 
flesta av Latinamerikas länder. Också betydelsefulla neutrala länder 
s?m Indien_ och Sverige har stark anknytning till Samväldet respek
tive de övnga nordiska länderna. 

Medlemskapet i dessa allianser är dubbelriktat. Som vi sett har de 
större marinerna fördelar av att deltaga, men det finns förvisso även 
fördelar för de mindre. För det första medger medlemskapet att de 
operativa erfarenheterna och därmed också intresset hos officerare 
oc~ manskap tillhörande de mindre marinerna ökas väsentligt. Det
ta mnebär bl a möjligheter till att deltaga i övningar, som är av be
tydligt större omfattning än de som skulle kunna hållas i hemlan
det, dessutom ger det tillträde till en mängd befattningar inom de 
internationella staberna. Allied Commands Atlantic högkvarter i 
Norfolk, Virginia, är ett utmärkt exempel på det senare. Amerikans
ka sjöofficerare har upptäckt, att arbetskapaciteten är hög hos fle
ra av de mindre marinernas representanter i de kombinerade sta
berna; att ett yrke med - som det synes - så begränsade beford
ringsmöjligheter kan dra till sig så många högklassiga individer är 
verkligen imponerande. En förklaring kan vara, att just på grund 
av den begränsade storleken kan dessa mariner erbjuda fö rdelar, 
som man ej kan finna i de större; detta innebär bl a tidigt chefsskap 
och stora variationer i arbetet även inom ramen för en viss befatt
ning- med andra ord fördelarna av att vara "en stor groda i en li
ten damm". l den danska flottan utförs exvis alla maritima tjänster 
inklusive underhållet av navigatoriska bojar av flottan, vilket med
för att de unga officerarna erhåller värdefull erfarenhet av själv
ständig tjänst på små fartyg. 

Det förekommer en hel del utbyte mellan och inom de olika alli
anserna. New Zeeland utbildar kadetter i Australien Danmark ut
nyttjar norska marinens högskola, och gemensamt utn;ttjande av öv
ningsanläggningar förekommer ofta mellan de latinamerikanska län-
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derna. Detta frivilliga lokala samarbete har nuförtiden blivit be
rydligt vanligare än de tidigare "privata" krigen mellan de små 
sraterna - i själva verket är numera lokala konflikter mycket säll
synta. Nederländernas kamp mot Indonesien efter andra världskri
<ret var ett kolonialt krig. Exempel på ett strängt begränsat krig 
~mfartande även sjöoperationer gavs i kriget mellan Israel o:h Egyp
ten år 1956. 

Det har redan nämnts, att hundraåriga marina traditioner, s::>m 
finns exvis i Nederländerna och de skandinaviska länderna, är en 
oskattbar tillgång som det är svårt att göra sig av m:d. Men när 
kommer de små marinerna att nå den tidpunkt, där de ständigt steg
rade kostnaderna för vapenmateriel gör det omöjligt at;: fornä;; ta, 
hur mycket man än specialiserar och begränsar sina ansträn~ nin ~ a r 
inom det marina försvaret? 

Det problem de möter blir då hur man skall kunna fortsätta att 
självständigt bibehålla expertis inom åtminstone någon sektor och 
dessutom vidmakthålla någorlunda slagkraft inom de andra. Detta 
gäller exvis möjligheterna att kunna upprätthålla sjöfartsskyddet 
med ett begränsat skydd mot luftanfall. De flottor som innehåller 
endast ett hangarfartyg måste snart besluta huruvida de har råd att 
hålla sina flygplan i luften. Att ersätta dessa hangarfartyg kommer 
definitivt att vara ekonomiskt ogörligt för somliga länder, eftersom 
moderna flygplan kräver nya större hangarfartyg och de därför tro
ligen enbart av underhållsskäl blir för dyrbara, även om man fick 
dem som lån eller som regelrätt gåva från Storbritannien eller USA. 
Sett i stort har de gamla ex-amerikanska, brittiska och kanadensiska 
jagarna och fregatterna från VK II nått den slutgiltiga gränsen för 
sin existens som nyckelfartyg i flottor över hela världen - tid
punkten för deras ersättning är egentligen redan passerad. Hur många 
av de ca 20 flottorna med konventionella ubåtar kommer, när ti·· 
den är inne, att ha råd att skaffa sig atomdrivna fartyg? Genom di
verse överenskommelser och militära hjälpprogram erhåller f n 
många mariner finansiell hjälp från USA i mycket hög grad. I vissa 
fall uppgår denna till halva byggnadskostnaderna för nya fartyg. 

Alltför frikostigt understöd till små nationer fdtn de större borde 
undvikas av båda parter, eftersom regeringen bakom den aktuella 
marinen lätt kommer i sådan beroendeställning att den blir oför
mögen (eller misstänks vara oförmögen) till självständigt handlande. 
Begreppet "frivillig allians utan påtryckning" går därmed överbord. 
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I konsekvens härmed måste länder, som ej har råd att hålla försvar 
styrkor med egna medel, låta reducera dem. Detta i sin tur kan led' 
till att Sovjet inbjuds träda in och lämna den erforderliga militä a 
~jälper:. Därför är en klok kompromiss mellan någorlunda han~~ 
hngsfnhet och fullständigt beroende nödvändig. 

Vilka andra vägar finns för att överbrygga denna penningkr· 1 
Inom NATO har mycket vunnits genom att införa standardiseri~ · 
a~ radiotr.~fik, underhåll. till sjöss och t~kti:kt upptr~dande. Me~ 
nar det galler ren matenel har standardtsenngen vant alltför be
gränsad och detta måste därför räknas som ett förstahandsobjekt fö 
att spara medel vid konstruktion och tillverkning. Exvis skulle e~ 
fartygsburen korthålls- eller medeldistans- lv-robot kunna fylla en 
~ycket viktig lucka vid luftförsvaret av västsidans fartyg. Medan 
mnehav av atomvapen är en fråga som måste föregås av komplexa 
politiska överväganden vilka aldrig blir aktuella för mindre mari
ner, så är frågan om atomdrift något som många har intresse av. 
Här skulle återigen ett atommaskineri, som gjorts billigare genom 
standardiserade specifikationer, kunna bidra till att göra det möj
ligt för många länder att modernisera sina flottor. Vad mer kan 
göras för att hjälpa de mindre nationerna att lotsa sina mariner in 
i nästa generation? 

- För att hjälpa till att lösa det allt överskuggande problemet 
om de höga kostnaderna borde vi söka reducera priset på fartygs
baserade flygplan och vapensystem genom en ökad standardiserings
takt inom NATO och SEA TO. Dessutom måste det ges möjlighet 
för de afrikanska och OAS-stater, som så önskar, att deltaga i dessa 
allianser. 

- Bättre samverkan och ekonomi kan uppnås genom ett utökat 
utnyttjande av varandras övningsanläggningar och underhållsresur
ser. Förutom de officerare som ingår i de allierade staberna borde det 
finnas fler tillfällen för växeltjänstgöring mellan de olika marinerna. 

- En internationell sjöstyrka borde skapas till att börja med på 
NATO-basis, eftersom NATO är den mest avancerade organisatio
nen. För att undvika konflikter, borde denna styrka ej utrustas med 
kärnvapen. Men för att göra den så effektiv som möjligt måste alla 
de bidragande staterna godkänna, att den får insättas omedelbart av 
NATO inom NA TO:s hela intressesfär. 

- När sjöstyrkorna utnyttjas i FN-operationer där de represen
terar såväl stora som små makter, borde de större länderna betala 
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del a v opera tianskostnaderna ( exvis de vanligaste driftskostna
etl 

de:ai. stället för att själva lämna direkt hjälp vid utbildningen av 
de nya oberoende ländernas flottor, borde de större sjömakterna 
överväga att inbjuda en liten, välövad marin, som är mer insatt i de 
aktuella problemställningarna, att hjälpa till vid utbildningen, me
dan de själva stod för en del av kostnaderna. 

sådana förändringar fordrar att många länder överger sin normala 
individualistiska hållning och försöker lösa sina försvarsproblem i 
samförstånd. Detta kan endast uppnås om det yttre trycket från 
utvecklingen övertygar dem om fördelarna med att handla i sam
förstånd, kanske inte nödvändigtvis i fullständig enighet, men i alla 
fall så långt att man kan göra framsteg. Kombinationen av kost
nader och moderna vapensystems komplexitet går redan som en 
röd tråd genom denna utveckling och kommer sakta men säkert att 
ge den allt högre fart. 

Om således de mindre länderna, i denna tid då nationell suveräni-
tet måste respekteras och garanteras, önskar hålla sina mariner mo
derna i takt med vetenskapens framsteg i atomtidevarvet, måste de 
arbeta för både en längre driven samverkan och standardisering. 
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Inre vattenvägar 1 Hälsingland 

Av ledamoten YNGVE RO LLOF 

Söderhamn-Bollnäs kommunikationsled 

För de många bruken väster om Söderhamn var det ett livsvillkor 

att få en förnuftig lösning, inte minst ekonomiskt, på transportpro

blemen. Många av dessa platser låg längs Ljusnans vattensystem, men 

~an hade inge.n möjlighet at.t utnyttja älven i dess fortsatt a lopp 

oster om Bergv1ken ner mot LJusne och Bottenhavet. De strida ström

marna mellan Bergviken och Marmen och öster om Marmen satte 

stopp för all båttrafik.1 

Undersökningar hade utförts och förslag upprättats icke blott att 

medelst kanal förena sjöarna Bergviken och Marmen utan även att 

anlägga en järnväg från nedre ändan av Marmen till havet längst ut 

i Söderhamnsfjärden. Det var handelshuset James Dickson & C omp, 

som låg bakom förslaget till denna järnväg. Trots att avståndet 

mellan Marmen och havet endast utgjorde 3/4 mil var älvens fall 

på denna sträcka 122 fot, vilket skulle ha medfört stora anläggnings

kostnader för en kanal. 
Söderhamns järnvägsbolag, som öppnade trafik den 15 september 

1861, bedrev också en omfattande sjötrafik på de av Ljusnan ge

nomflutna sjöarna Bergviken (20 km lång) och Varpen samt Ljusnare 

älv! På Bergviken gick den på sin tid ståtliga ångbåten Bergviken, 

som var 33 m lång och 6 m bred. Den var huvudsakligen avsedd för 

passagerartrafik. Den var propellerdriven med 30 hästkrafters 
maskin. 

Järnvägsbolaget erbjöds att inköpa Söderhamns Augbogseringsbåt 

Christian IV för 17700 rdr Rmt, vilket beslöts den 8 nov. 1860.3 Man 

beslutade även att hos "Mekanikus Lindberg vid Stora Varfvet" i 

Stockholm beställa en ny propellerångbåt att levereras i sjön Varpen 

så tidigt som möjligt på våren 1861. Vid Bollnäs lastageplats anlades 

en lastbrygga samt ett godsmagasin. Förslag om att inköpa bruks-

1 Ingemar Stark: När järnvägen kom till Söderhamn, Stockholm 1961. 
2 I. Bodstedt: Historik över Sveriges småbanor 1802-1865, Stockholm 1945. 
3 Dawid Sandberg: Bollnäs från by till stad 1850-1960. 
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Bild l. 

Karta över Söderhamn-Bollnäs kommunikationsled. Foto: Järnvägsmuseum. 

patron Rettigs l O hästars ångbåt för 7000 rdr Rmt och flytta 

maskineriet i en mindre båt för trafiken i Varpen, avslogs däremot. 

Ångbåtsstationen vid Bollnäs anlades på en udde vid Ljusnans ut

flöde i sjön Varpen, 300 meter nedanför gamla landsvägsbron över 

älven. Från bron ledde ännu vid sekelskiftet en bred väg ned till 

ångbåtsstationen. För att nå en för vårvatten skyddad plats grävdes 

1862 en mindre kanal vid Bollnäs station och vägen dit höjdes, li

kaså stationshuset. Till stationsinspektor vid Bollnäs utsågs hand

landen C. H . Coliini med en lön av 1000 rdr Rmt för år fr. o. m. 

1863. Förste ångbåtsskeppare på Varpen var C. E. Kellgren. Hans 

lön fastställdes 1865 till 1300 rdr Rmt pr år. 

Christian användes till bogseringar på Bergviken och såldes seder

mera till Kilafors bruk. 
För sjötrafiken hade bolaget anlagt såväl ångbåtsbryggor som ma

gasin vid Bergvik, Landa, Kilafors och Skog. Varpen tjänstgjorde 

mestadels som bogserare och ombesörjde trafiken mellan Horga vid 

Landa och Bollnäs, där Ljusnans och Woxnans floddalar samman

faller och som på den tiden var landskapets folkrikaste del. 

Kommunikationsleden Söderhamn-Bollnäs utgjorde en omväx

lande kombination av samfärdsmedel, som var kännetecknande för 

den tidens sätt att utnyttja befintliga vattenvägar och förena dessa 
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Bild 2. 

Hästbanan Landa-Edsänge. Teckning av Bertil Kumlien. 

med små järnvägar. För att befordra gods på denna trafikled, en 
sträcka på fem mil, krävdes först transport 15 km på järnväg mel
lan Söderhamn och Bergvik. Där omlastades varorna på båt eller 
pråm och fördes till Färjsundet vid Landa nedanför den strida Lan
daforsen mellan Varpen och Bergviken. I Landa omlastades åter 
på hästbana och transporterades varorna 1,9 km till Edsänge vid 
Varpen. Slutligen blev varorna här åter omlastade på båt, som för
de dem till Bollnäs. Således måste omlastning ske tre gånger på den
na jämförelsevis korta trafikled. Denna rätt besvärliga resa tog 
också inte mindre än sju timmar i anspråk. 

A v invigningen ger tidningen Helsingen en målande skildring: 
"Wid Bergviks brygga lågo äfwen festligt prydda jernvägsbolagets 
ångbåt Christian samt Kilafors bruksegares ångbåt, om bord å hwil
ka wi snart befunno oss ute på Bergwikens klara bölja på wäg till 
Segersta". Det blev en angenäm sjöresa i strålande väder, och na
turscenerierna beundrades livligt. Sjön Bergviken omges, som nam
net antyder, av höga i vattnet tvärt stupande berg, men även leende 
dalgångar med odlade fält och grönskande lövdungar kantar sjön. 

Hästbanan öppnades för trafik 1861, men trafiken torde inte 
kommit igång förrän 1862.1 Först fr. o. m. 1863 har bolaget statistik 
på dess omfattning 

1 Dawid Sandberg: Bollnäs från by till stad 1850-1960. 
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Ar Trafik- Antal Kostnader 
omkostnader centner pr centner. 

kronor öre 
1863 4943,79 111755,93 4,4 
1864 6378,22 169714,23 3,7 
1865 5938,- 182538,70 3,5 
1866 3672,12 53031,46 6,9 
1867 3289,93 71446,03 4,6 

I allmänhet gick passagerarna och njöt av den vackra utsikten 
över Landaströmmarna. Landastationen hade en banhall, där tåg
sättet kunde komma under tak. Godsvagnen lastade 2000 kg. 

1867 års omkostnader fördelades på följande sätt: 

Utgifter för lastningsmanskapet, 6 mån. 
Arvode för stationsinspektoren ..... . 
Utgift för hästar .......... . ...... . 

Summa krona;' 

1464,93 
1200,-
625,-

3289,93 

Driften sköttes på entreprenad av major G. Unge på Elfnäs. Den 
13 april 1868 slöts förnyat kontrakt om transporten och erhöll ma
jor Unge 3000 Rdr Rmt för upp till 70000 centner. (1 centner=42,5 
kg). 4 öre pr centner för de överskjutande, allt pr år räknat. Föraren 
och hästkarlen Anders Norling svarade för hästkrafterna. Tågsättet 
kunde ha två vagnar, en för gods och en för resande med plats för 15 
personer. Endast då banan lutade utför kopplades hästarna från. 

År 1863 gick från och med den 1 juni Christian från Bergvik till 
Landa kl 8.45 och från Landa kl 10.30 samt Varpen från Bollnäs 
till Landa kl 8.15 och från Landa kl 11.15. 

På 1860-talet var kapten P. O. Fernkvist, som tidigare hade varit 
kopparsmed, befälhavare på Bergviken, och hans fru hade hand om 
restaurationen ombord. På ångaren Varpen var "gubben Kjellgren" 
skeppare. 1868 hade direktionen en hel del bekymmer med den restau
rantrörelse som bedrevs vid Bergvik, Segerstad och på ångaren V ar
Pen1. För att inte ta bort tidsfärgen får protokollen tala. Så här 
lät det i § 7 den 26 juni 1868: 

"Då klagomål ingått om mindre god ordning vid Segerstad station, 
derigenom att Capten Kjellgren utöfvar försäljning af öl, Win och -----1 Dawid Sandberg: Bollnäs från by till stad 1850-1960. 
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Söderhamn-Bollnäs Kommunikationsled. 
. Från och med MAndagen elen · t Juni 1863 argA bantAg med passagerare 

alla dagar utom sön- och helgdagar: 

_Frän Söderhamn kl. 7,30 och 10,45 r. m., 2,30 och 7,30 e. m. 
, Bergvik kl. 9 f. m., 12,15, 4 och 9 e. m. 

Vid hAde upp- och nedgående stanna bantAgen vid mellanstationerna Berga, 
fOnsta och Mar~a, för att aOemna eller emottaga passagerare. 

Alla Månda~ar, Tisdagar, Th8rsdagar och Fredagar med undantag ar helg
clagar, gAr 

Angbaten "VHRISTIA!f' med passagerare: 
fr~u Rergvik till Landa kl. 8,45 f. m. 

» Landa » Bergvik kl. 10,30 f. m. 

Angbåten "W ARPE!f' med pasaagerare: 
frlu Rollnäs till Landa kl. 8,!5 r. m. 

)j tanda . · >> Bollnäs kl. tt,t5 f. m. 

Biljettförsäljning börjar en half timma och slutar 5 minuter före bantigall 
och AngbAtarnes argång. 

Gods emottages och utlemnas vid stationerna rrAn kl. 8 till 12 f. m. och 
rrAn kl. 3 till 6 e. m: 

En harr timma före hvarje bantAgs och AngbAta argAng emottages och 
expedieras icke fraktgods. 

Passagerarealgiften öfver Landabanan är endast a~sedd att betäcka om
kostnaderna för transport af passageraregodset, men 1cke af passagerarnea 
persont>r. 

Bild 3. 

J. A. SÖDIRLIIID, 
Trafikchef. 

Tidtabell 1963. Foto: Järnvägsmuseum. 

Kaffe jemte mathållning uti dervarande stationshus som å ångaren 
Warpen, får direktionen härmed förklara, att all servering uti s ta
tionslägenheten vid Segerstad skall upphöra a Mat, Win, 01 o Caffe 
och beordras verkställande direktören härom delgiva Kjellgren som 
åligger att denna tillsägelse hörsamma såvida han fortfarande vill 
behålla sin hos bolaget innehafvande tjenstebefattning_ 

Då det för bolaget är missrecommenderande emottaga dylika ld a
gomål, företogs till öfverläggning, huruvida Mathållning, i fö rening 
med Win, 01 och Caffeförsäljning, ombord å ångaren Warpen äfven 
borde inställas, beslöts att Kjellgren, om han förgått finner får fort
farande tillhandahålla passagerarne mathållning, så länge inga oor
dentligheter uppstå." 
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:rvfen det gick inte länge. Redan den 17 sept- s. å. måste styrelsen 
itu med kaptenen och källarmästaren igen. Så här lyder § 2: 

ta "Ordföranden tillkännagaf att han hållit förhör med Capten Kjell
(!ren och delgifvit honom direktionens beslut, samt att han från 
kjellgren emottagit följande förklaring, som upplästes_ 

'Till Direktionen för Söderhamns Jernvägs Bolag . 

På grund af den genom Herr Grosshandlaren och Riddaren J. G. 
Brolin mig den 28 Augusti delgifna direktionens beslut får jag mig i 
största ödmjukhet deröfver förklara. 

Angående serveringen å Landa station med mat, Caffe, 01, Porter 
och Win är jag villig enligt direktionens beslut inställa, ehuruväl inga 
oordningar varit å station, för vad mig vetterligt är, så har det varit 
lika stora oordningar å de stationer der ingen servering als utövas. 
Hvad angår min minuthandel vill jag i fall jag i Bolagets tjenst kom
mer att qvarblifva få nemnde handel å station utöfva; för icke kan 
det vara störande för den goda ordning, som bör å stationen vara 
rådande då all försäljning med mat, kaffe, 01 och porter upphör. 
Beträffande med Serveringen å Ångaren Warpen det varken jag kan 
eller vill i avseende att jag dermed upphörde för min hustrus för
svagade hälsa genom sitt Bröstlidande, som hon påstår sig har ådra
git ångaren Warpen å genom drag som där är rådande höst och vår 
och i alla fall skulle genast direktionen få förnyade klagomål öfver 
oordning ombord å Ångaren W arpen, för det är blott personer af 
hat till mig som har nemnde fråga till direktionen framställt. Min 
lön kan väl anses stor och medgifvas måste att den är bra men för 
mig med 8 personers hushåll är den ej mer än vad som går åt för 
dagen och blir i så fall ej något att spara tills på gamla dagar, då 
hälsa och krafter aftager utan skulle jag genast falla fattigvården 
i så fall till last, och är alltid så i detta lifvet den som försöker ar
beta sig fram, möter alltid motgångar- - Och jag har nu icke något 
vidare till mitt försvar att anföra annat än i fall ej medgifves mig 
tillstånd till min Bodhandel är väl bäst att på annat sätt söka min 
utkomst och hoppas jag med första få del öfver detta direktionens 
beslut. 

Landa den 1 O Sept. 1868 

Högaktningsfullt 
C. E. Kjellgren.' 
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Efter att hafva tagit denna Capt. Kjellgrens förklaring i öfver. 
vägande beslöts att Kjellgren tillvidare får utöfva Handel vid Se. 
gerstad station, under förbehåll att försäljning af mat, Vin, Caffe 
01 och Porter såväl vid station som ombord å Ångaren Warpen skall 
upphöra, skolande Stations Inspektoren om detta beslut underrättas 
och anmodas tillse att det efterlefves". 

Men det ordnade sig också för Kjellgren. Den 15 juni 1870 får 
han en gratifikation på 100 rdr Rmt för att han på ett utmärkt sätt 
tillsett arbetet vid reparation av ångaren Warpen. 

Emellertid slutade Kjellgren på egen begäran i början av år 1871 
och efterträddes som befälhavare på W ar pen den 17 mars samma 
år av kapten S. Stenbom från Stockholm med en lön av 1200 rdr 
Riksmynt jämte fri vedbrand och dispositionsrätt till byggnader å 
stationen "Landa vid W arpen". 

Stenbom var en gammal sjöbjörn, som seglat på världens alla hav, 
men han slog sig till ro - och trivdes - med livet ombord på en 
liten båt på en liten insjö, trots Harry Martinssons ironi i "Nässlorna 
blomma" om hans kollega "näckroskaptenen" på Immeln. 

I maj månad 1861 togs lastageplatsen i Bollnäs i besittning för 
uppförande av behövliga byggnader och planering av området. 18 
juni 1862 meddelade postmästaren i Söderhamn, att bolaget vore 
villigt att transportera post i en låda från Bollnäs till Söderhamn, 
9 okt. 1862 utbröt eld på en bogserad pråm lastad med gods mellan 
Landa och Bollnäs. Utredningen om olyckan pekade på ren olycks
händelse, men med hänsyn till de rimliga ersättningsanspråken be
viljades dessa, oaktat någon laglig skyldighet att betala icke förelåg. 
För att minska brandfaran beslutades, att vid rorsmannens plats 
alltid skall finnas ett ämbar. 

25 okt. beslutades, att frakten från Bollnäs till Söderhamn för 
större trafikanter skulle bli 2,50 pr tolft plank 3 X 9 tum 14 fot, eller 
21 öre pr centner=42,5 kg. Dessa fraktkostnader fördelades på föl
jande sätt: 

Over Warpen ••• o •••• 23 öre 
Landa banan o ••••••• 48 öre 
Over Bergviken o o. o o. 35 öre 
Lokomotivbanan 1,44 öre 

Kronor 2,50 
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"Ehuru forlönen blifvit för mycket nedsatt, men då Herr Enblom 
beuärer ytterligare 25 öres nedsättning pr tolft, emedan han sade sig 
lj~st hafva större fördel köra sina Plankor till Söderhamn, om icke 

denna hans begäran bifalls, på det han kunde ordna med tillverk
inuens nedsändande med egna dragare, fastställdes forlcnen för En-

11 t> '11 k . o '11 lf " bloms t1 ve r mng aret 18 63 t1 2,25 pr to t. 

Redan år 1864 ägde Söderhamn-Bollnäs kommunikationsled 3 
lokomotiv, 3 personvagnar, 80 godsvagnar, 2 ångbåtar av järn och 
12 lastpråmar. Leden kunde i regel trafikeras i sin helhet till o: h 
med november. Trafikleden blev en lysande affär! R~dan und~r 
första trafikåret uppgick inkomsterna till 100.000 Rdr. Trafikin
komsterna uppges under de första åren sålunda: 

l 
Inkomst av 

l 
Godsmängd År 

Resande Rdr l Gods R dr Ton 

1861 

l 
7.248 

l 
103.528 

l 
36.307,7 

1862 12.745 104.529 34.269,0 

Den större godsmängden år 1861 berodde på att en avsevärd 
mängd varor kvarhölls föregående år i väntan på att leden skulle 
öppnas. Under år 1863 var inkomsterna ännu större, och detta år 
såldes biljetter till 28.823 passagerare mot 22.825 året innan. Bil
jettpriserna var dock blygsamma. För en enkel resa i andra klass 
Söderhamn-Landa betalade en vuxen 80 öre. I första klass kostade 
biljetten det dubbla beloppet. 

Det sista trafikåret 1885 var inkomsten 319.000 kr. Högsta vins
ten - 376.000 - kunde man notera år 1877. 

För Söderhamns stad blev kommunikationsleden av mycket stor 
?etydelse, vilket bl a framgår av att fr ån år 1860 till 1870 ökades 
mvånarantalet från 2.786 till 4.656 och år 1880 var siffran 7.333. 
Stadens handel och sjöfart utvecklades under samma tid i hög grad. 
De förnämsta utförselvarorna var järn och trävaror. 

Den märkligaste dagen för ortsbefolkningen i den gamla trafik
ledens historia var den dag, då konung Oscar II reste här på sin 
e~iksgata genom Norrland till Trondheim. - Från tidningen Hel
Singens trespaltiga artikel den 21 juni 1873, betitlad H M:t Ko
nungens resa, må följande helt kort återberättas: 

41 
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Redan kl. 9 på morgonen den 16 juni väntade massor av högtids
klädda söderhamnare nere vid Vändningen - konungen skul!e 
kornrna med ångfartyget Nya Söderhamn från Sandarne, där han 
besett industrierna. Båten korn, skarpskyttekårens musikkår spelade 
röda matten rullades ut och konungen steg iland, hälsad av leverop: 
Resan gick vidare från Söderhamn till Bergvik. Här citeras: " Efter 
ett kort besök i stadens kyrka begav sig H. M:t omkring kl. 1/2 12 
till järnvägsstationen och behagade, med förbigående av den särskilt 
tillämnade kungliga vagnen taga plats på en öppen, bekvämt inredd 
lastvagn, till stor tillfredsställelse för den ännu lika talrikt fö rsam
lade människomassan, som därigenom fick tillfälle att ännu i sista 
stund njuta åsynen av sin käre monark, som med det bortrullande 
tåget förvisso följdes av de varmaste välgångsönskningar ur allas 
hjärtan." 

I den vackra försommarkvällen reste han sedan med ångfartyget 
Bergviken mot Segersta. Han mötte väldiga timmerflottar, och spel
verken var lövade och flaggprydda. Vid inloppet till Segersta låg 
brukspatron Rettigs ångbåt Kilafors i full flaggskrud och saluterade. 
Den vackra Strömholmen tilldrog sig konungens uppmärksamhet. 
Han frågade och fick reda på dess namn men tillade: "Den borde 
heta Kungsholmen". Så oceremoniellt döpte konungen om den vack
ra ön, och nu heter den allmänt Kungsholmen. 

Vid Landa station stod mängder av ortsbor med socknens hono
ratiores i spetsen. Konungen åkte nu tillsammans med trafikchefen 
L j ung upp till Edsänge. Här låg ångaren Varpen med flaggspel och 
med kapten Stenborn på kommandobryggan. En hel del av Bollnäs
ortens ledande personer befann sig ombord. I den stilla somrnar
kvällen företogs färden över sjön. Konungen stod själv på bryggan 
och tog under någon liten stund t o m rodret. Han såg sjön vidga 
sig och Bollnäs kyrka med bergen där bakom stiga fram ur kvälls
diset. - Nu smalnade sjön igen, ångbåtsbryggan korn närmare, och 
när konungen steg i land utbragte kyrkoherden Dr. Collinder levet 
för monarken. Man hurrade och kastade blommor och konungen 
åkte i vagn genom två äreportar fram till prostgården, där rnaten 
väntade. Utblicken från prostgårdens trappa över sjön och bergen 
med kyrkan och de hurrande folkmassorna i förgrunden stannade 
i hans minne. - "Mycket har jag sett men något motsvarande, 
aldrig," lär han ha yttrat. 

När stambanelinjen genom Norrland år 1878 framdragits till Boll-
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Bild 4 . 

Kilafors nedre (vid sjön Bergvikens v:a strand), tåg från Kilafors år 1879 . 

Foto: }ärnvägsmuseum. 

näs nedlades trafiken Bergvik-Landa-Bollnäs och år 1879 utlades 
från Kilafors station ett sidospår till "Kilafors nedre" vid Bergvi
kens strand invid Kilafors gamla bruk, vilket "faktori" därefter 
förrnedlade trafiken till och från Söderharnnsbanan. Kommunika
tionsledens övre del förlorade då sin betydelse ur egentlig synpunkt, 
och bolaget befriades genom kungl resolution den 6 juni 1879 från 
skyldigheten att vidare trafikera hästbanan vid Landa. Emellertid 
~ycks denna icke ha nedlagts helt och hållet, ty den finns omtalad 
ar 18 83. 

o Söderhamn såg sig för sin utveckling nödgat till krafttag för att 
na god järnvägsförbindelse med stambanan. Det var ett livsvillkor, 
orn staden skulle leva vidare och utvecklas efter eldkatastrofen 1876. 
~rnlastningarna till och från ångbåtarna å Bergviken blev alltför 
d esvärliga, varför staten i början av 1880-talet inköpte banan Sö-
erhamn-Bergvik, byggde om den till normalspårig (tidigare hade 
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den en spårvidd av 1,217 m) och drog fram den till Kilafors, varvid 
"Kilafors nedre" station nedlades. År 1885 gick det sista tåget p' 
Söderhamns egen och första järnväg och snart blev även ångare a 
Bergviken och dess pråmsläp obehövliga. Därmed var kapitlet 0~ 
kommunikationsleden Söderhamn-Bollnäs avslutat. 

Sjötrafiken på Dellensjöarna och Rolfsta ån 

Norra Hälsinglands huvudbygd koncentrerades särskilt för några 
sekel sedan mot trakten omkring de båda Dellensjöarna. Här har 
sedan gammalt det andra av Hälsinglands järnindustriområden va
rit beläget. 

Samtidigt med anläggandet av de gamla bruken Hedvigsfors och 
Strömbacka samt senare Moviken upptogs den första sjötrafiken 
år 1742 på Norra Dellen. Malm för bruksdriften hämtades från 
gruvorna i Roslagen och seglades med skutor till brukens lastage
plats, Håsta Udde invid Hudiksvall, varifrån den forslades med häst 
till Hallbo lastageplats vid Norra Dellens ostligaste del. Vägen kal
las fortfarande "järnvägen" av de äldre. 

Sjötrafiken omfattade transport av malm från Hallbo, där mal
men lastades på s k malmhaxar, vilka roddes eller seglades till Frig
gesund och Movikens lastkaj. Av dessa haxar finns ingen beskrivning 
med mått, lastkapacitet eller bemanning, men inspektor Aug. Hahne 
har efter hörsägen rekonstruerat de pråmliknande båtarna( se Hu
diksvalls Nyheter 23.6 1961). 

Malmbaxarna var ca 5 m långa, 2,2 m breda med ett djupgående 
av ca 75-80 cm. Förutom av segel framfördes de av sex roddare, 
tre på vardera sidan. Lastförmågan låg omkring 12-15 skeppund 
(ett skeppund = 170 kg). I fören var haxarna försedda med en 
lucka, som kunde fällas framåt vid lossning och lastning. 

För sträckan Friggesund-Hallbo betalades två skilling skepp
pundet, vilket skulle delas på besättningens sex mannar. 

På stranden av Dellen nedanför Hallbo fäbodvall låg magasin 
och kontor, som användes för utbetalning av forpengar till malm
och järnkörarna och där fick dessa även sina traditionella årsupar, 
som kunde bli nog så många. 16 skilling betalades forbönderna per 
lass om 52 lispund (ca 440 kg), vilket gör omkring tre kronor för 
att köra de 22 kilometerna mellan Hudiksvall och Hallbo plus last
ning och lossning. Många gånger, när körkarlarna skulle göra slut· 

N al m h OX'-f ör-f ra n s p o d-av-malm 

Ha Il b o ----f r i g g e s u n d 

På 170 O -t a l e L 

Bild 5. 

Malmhax enligt inspektor Aug. Hahne. 
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räkning, befanns att de i stället var skyldiga arbetsgivaren. De hade 
kanske tagit allför många färdknäppar i magasinsbyggnaden i Hall
bo eller tagit ut livsförnödenheter i form av mat och sedan blivit 
mer eller mindre livegna. 

På grund av de dåliga vägarna kunde transporterna endast ske 
vintertid till Hallbo och där lades lager upp för vidare skeppning 
Ö~er Dellen på somrarna. Annu ligger det malm efter stränderna 
Vtd Hallbo, som minner om den forna omlastningsplatsen och i 
Vattnet finns ett par pålar kvar av haxarnas lastningsbrygga. Mal
ll1en till Friggesund var avsedd för Osterbo masugn vid Hedvigs-
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Bild 6. 

Hallbo malmhamn. 

fors Bruk eller Ahlderfors som det då hette. I retur från Friggesund 

forslades tackjärn till Moviken avsett för St römbacka hammarsmed

ja. Det färdiga stångjärnet från Hedvigsfors och Strömbacka måste 

sedan forslas samma väg via Hallbo åter tiU Håsta för att därifrån 

utskeppas. De stora kostnaderna för de långa transporterna av malm 

och järn medförde, att bruksdriften blev föga lönande och under 

långa tider bytte bruken ofta ägare. 
En blick på Hälsinglands karta visar, att det skulle vara lockande 

att förbinda havet med de inne i landet liggande vattnen såsom Ljus

nan, landskapets pulsåder, och Dellarnas dalsträckningar med till

hörande lugnvattenytor. Ljusnan följer i likhet med andra norr

ländska floder en riktning mot sydost, men vid L jusdals kyrka, just 

som älven är nära att genom Dellarnas dal bereda en genare väg till 
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Bild 7 

Karta över Hudiksvall-Forsa-Näsvikens järnväg. 

Foto : färnvägsmuseum. 

havet, tar den en sydlig med havet nära parallell riktning och genom

löper landskapets bördigaste socknar. Till följd av regeringens och 

ständernas beslut hade sedan år 1822 undersökningar utförts, att me

delst kanaler och flot tleder förbinda floddalarna med havet. På grund 

av att de båda vattendragen närmast havet hade svåra strömfall, 

~ilka icke utan dryga kostnader kunde kringgås, hade dock inga 
atgärder följt. 

År 1827 inköpte baron Per Adolf Tamm Strömbacka bruk och 

Movikens masugn samt året därpå Friggesund och 1831 även Hed

vigsfors bruk. Brukspatron Tamm var då sedan 1823 disponent vid 

och ensam ägare av Osterby bruk. Den nye bruksägaren, som var 

en ovanligt driftig och framsynt industriledare, omdanade bruks-
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driften helt vid de nyförvärvade bruken. Jordbruket förbättrades 
nya arbetarbostäder uppfördes, masugnar och hammarsmedjor re~ 
parerades och driften utökades. I början av 1860-talet hörde t ill 
Strömbackaverken 8 hammarverk, 8 härdar, 2 manufaktursmedjor 
2 masugnar, kvarnar, sågverk och ansenliga skogsmarker. Uto~ 
bruksrörelsen hade även den växande trävaruindustrin en av si na 
medelpunkter vid Dellens vatten. 

H ärtill kom att trakten omkring Dellarna var bland de bäst od
lade och tätast befolkade nejderna i landskapet. 

De dåliga kommunikationerna och höga kostnaderna för malm
och järntransporterna var emellertid ett ständigt bekymmer för den 
nya bruksägaren. J ordbruket gick också miste om fler dragare än 
det kunde undvara. Svårast torde landsvägstransporten mellan H åsta 
och Hallbo ha varit. Försök gjordes att göra frakterna mellan H åsta 
och Hallbo billigare genom att insätta stora fordon förspända med 
både två och tre hästar. Då detta experiment misslyckades uppstod 
tanken på att anskaffa en ångbåt. 

Hos Teophron Munktells Mek. Verkstad i Eskilstuna, beställdes 
en ångbåt och denna, som tillverkades i lösa plåtar, kördes med häs
tar till Movikens kaj, där plåtarna hopnitades. Båten kostade 7.5 00 
kronor. 

Midsommarafton 1842 gick båten ut på provtur och döptes till 
Tamm. Båten mätte efter mätbrev 18,24 X 3,33X1,50 m och var på 
7,86 registerton. Ångmaskinen utvecklade 8 hkr. Under däck fanns 
en liten "salong". Den nya båten var avsedd att bogsera de fyra 
förut rodda eller seglade malmbaxarna på den gamla traden över 
Norra Dellen. "Denna rökande morian, som kommer att spatsera 
på vågornas rygg vid foten af våra höga berg", som en dåtida brev
skrivare i Strömbacka så poetiskt uttryckte sig. 

Denna båt ersattes 185 8 av en nybyggd .med samma namn, som 
finns kvar än idag. 

Men brukspatron Tamm hade också andra planer. Vid mitten av 
1850-talet tänkte han sig att genom uppmuddring av Norrboån, som 
skiljer Norr- och Sör-Dellen åt, och byggandet av en kanal med 
slussar vid Näsviken och Hamre (mellan Södra Dellen och Forsa 
kyrksjö), Forsa kyrka, Lund och Olsund erhålla en sjöled från Nor
ra Dellen till Iggsjön, varifrån en järnväg skulle anläggas till en 
hamnplats i norra Iggesund. Avståndet mellan Iggsjön och havet 
var endast 6.000 fot. Därigenom skulle, efter dåtida förhållanden, 

621 

~\WJ r - 1 r=- 1 . 1 r 

Bild 8. 
Ritning av T AMM (II) byggd 1857. Ur Statens Sjöhistoriska samlingar. 

en ypperlig trafikled ut till havet skapas, inte enbart för brukens 
malm och järn, utan även för virkestransporter, handelsvaror och 
person trafik. . .. . 

Dessa planer oroade i hög grad Hudiksvalls ledande man, vilka 
insåg, att om denna projekterade trafikled utbyggdes, skulle ~en 
medföra en avsevärd nedgång för stadens handel oc~ kanske omm
tetgöra stadens vidare utveckling.1 Man fruktade till och med att 
stadens invånare skulle tvingas övergiva sina nuvarande bostäder, 
som då de icke vidare kunde inrymma samma verksamhet måste 
fö rlora sitt värde och måhända lämnas till stor del obebodda. Det 
blev som så ofta tidigare och senare en så kallad "förutsättningslös" 
utredning med förut givna direktiv. Den 22 november 18.55 kallad.~s 
därför Hudiksvalls äldste till ett sammanträde hos magistraten for 
att tillsammans med denna överlägga om den för staden hotande si
tuationen till följd av baron Taroms planer. Vid ett välbesökt sam
manträde beslöt magistraten att skyndsamt låta anlägga en 1~ .. ~m 
lång järnväg från Hudiksvall till Forsa kyrka, fö~ a~t ?.m moJ}Igt 
stoppa vidare utbyggnad av kanalföretaget och pa sa satt behalla 
transporterna över staden. En kommitte tillsattes. ocks~ med ~ppdrag 
att underhandla med baron Tamm om ekonom1skt bidrag ull byg
gandet av järnvägen. Tamm vägrade emellertid att delta i kostna---1 Sven Brun: Hudiksvalls historia del II, Hudiksvall 1944. 
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derna för den planerade järnvägen och framhöll fördelarna med den 
egna leden till Iggesund. Genom brukspatron Carl Österberg på 
Alvkarleö bruk, som var hans förtroendeman och den som i fortsätt
ningen skötte förhandlingarna, medgav han dock så småningom, att 
han avstod från fullföljandet av anläggningen. Under förutsättning 
att järnvägen var färdig till Forsa kyrka vid bestämd tid skulle han 
i stället låta alla produkter transporteras på denna under förbehåll 
att avgiften för transporterna, vilka årligen skulle uppgå till om
kring 40.000 skeppund, ej fick överstiga den årliga räntan på det 
kapital han ämnade nedlägga på färdigställandet av sin sjöled. 

Det fanns på den tiden ett stort intresse för järnvägar, men man 
misstrodde dem också, vilket är ganska förklarligt. Helt visst före
föll en järnväg såsom något både svårutförbart och farligt för den, 
som icke hade bevis för motsatsen. Kanaler och goda landsvägar 
med "den genuina svenska skjutskärran" ansågs därför länge såsom 
de för Sverige lämpligaste trafikmedlen.1 

På samma sätt som Värmlands företagsamma inbyggare "till obe
räknelig nytta för deras ort, redan förstått att sig begagna" hop
pades man genom denna sammanbindning medelst kanaler och järn
vägar av de djupt in i landet liggande sjöar och delvis segelbara flo
der få stegrad industriell verksamhet. 

Byggandet av kanalen påbörjades 1857 under ledning av major 
S. P. Bergman.2 Baron Tamm fick aldrig vara med om dess färdig
ställande. Han avled nämligen den 24 juli 1856 och efterträddes 
av sina släktingar under namnet t5sterby - Strömbacka Bruksägare 
med brukspatron C. Ostberg som disponent. Endast kanalen och 
slussarna vid Näsviken och Hamre kom till utförande och därmed 
var sjöleden klar till Forsa kyrka. Strömbackaverkens nya ägare 
överenskom med järnvägskommittens ledamöter om, att på de vill
kor, som framställts vid överläggningarna. i ..i\lvkarleö, låta t rans
portera sina varor på järnvägen till Hudiksvall och någon fö rläng
ning av sjöleden kom ej i fråga. 

Ar 1858 påbörjades arbetet med själva järnvägsbyggandet. Och 
sommaren det året - en söndag i slutet av juli - kom Karl kron
prinsen, sedermera Karl XV, på besök till Hudiksvall. Han anlände 
söderifrån med kronafartyget Valkyrian, som klockan åtta om af-

l Signalen nr 46 den 15.11 1923. 
2 I. Bodsted t: Historik över Sveriges små banor. 
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Bild 9. 
T AMM klar för avg&ng vid M ovikens brygga &r 1900. 

Ur Aug. Hahnes fotoalbum. 

tonen ankrade på redden under kanonsalut från Kutharet, som från 
detta tillfälle upphöjts till namn, heder och värdighet av Kastell
holmen. Kronprinsen hämtades med slup till kajen, där han steg i 
land genom en äreport, borgmästaren hälsade välkommen och sta
dens sångare hyllade honom. Därefter tog kronprinsen plats i köp
man Pihlgrens ekipage ut till Håsta udde för att bese järnvägsbyg
get, över vilket han förklarade sitt välbehag. Efter återkomsten till 
staden for sällskapet till Brunska gården, där presentationen skedde 
på terrassen mot sjön. Det bjöds på förfriskningar, borgmästaren 
proponerade skålar och folksången sjöngs. Redan vid tiotiden sam
ma afton lättade Valkyrian ankar och prinsen fortsatte resan norrut. 

Sommaren 1860 var den smalspåriga och privatägda järnvägen 
Budiksvall-Forsa färdig. Måndagen den 16 juli detta år invigdes 
denna världens nordligaste och en av Sveriges tidigast byggda järn
vägar. Samtidigt invigdes Tamms kanal med två slussar, den ~na 
med ett fall på 8 fot, den andra med 14 fots fall. Den egentltga 
Tamms kanal ligger mellan Böleströmmen och den norra delen av 
Rolfsta ån. Vid den nedre slussen är också en kortare kanal, ca 
75 m, grävd. Andpunkten på sjötrafikleden ligger vid strömmen, 
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som rinner ut i Kyrksjön, men på denna sjö förekom alltså ingen tra
fik. Mellan den nedre slussen vid nuvarande Hamre skola och slus
sen vid Näsvikens station ligger Vågen, som är en utvidgning av 
Böle ström och vattnet från Ingan. 

I K. Sjöfartsstyrelsens arkiv finns två ritningar av dels "slussen 
vid Forsån af Dellens kanal" dels "slussen vid Hamre af Dellens 
kanal" signerade av S. P. Bergman. 

Slussen vid Näsviken har följande mått: 

Längd mellan portarna: 26,80 m. 
Bredd vid in- och utlopp 4,90 m. Största bredd 5,50 m. Hela 

stensättningen med inlopp och plats för portarnas manövrering samt 
utlopp har en sammanlagd längd av 41,80 m. 

Djupet är för närvarande 6,95 m, men det ligger en mängd slam 
och bråte på botten. 

Slussen vid Hamre har måtten 

Längd: 26,90 m. 
Bredd: 5,30 m (vid in- och utlopp 5,70 m). 
Djup: 4,80 m. 

Vid kanalens byggande sänktes Norra Dellen. Den sammanhäng
ande vattenvägen genom Dellensjöarna och till Forsa kyrksjö blev 
43 km. 

Invigningen av järnvägen Hudiksvall-Forsa torde ha varit en 
särdeles livlig tillställning, och en ansträngande dag var det säkert. 
D en började i Hudiksvall kl 8.00 om morgonen, då invigningst8get 
avgick till Forsa station. Efter invigningshögtidligheterna i Forsa 
kyrka bar det åter till staden, där en storartad frukost var arrange
rad i stationshuset. Därunder blev brukspatron C. Östberg nord
stjärneriddare och borgmästare Schmidt riddare av Vasaorden. 
Och så skålades det: För Konungen, för järnvägsbolaget, för direk
tionen, för järnvägens lyckliga framtid, för överste Modig, fö r ma
jor Bergman, som utnämndes till överste i samband med slussarnas 
invigning, för utförarna av järnvägsbyggnaden, för kapten Adel
sköld, ingenjörerna, magister Soneson och löjtnant Bahr, för bruks
patron Östberg m fl, m fl och alla skålar beledsagades med sång 
och hurrarop. Till sist bjöd brukspatron Östberg, å Strömsbacka 
bruksägares vägnar, alla i festen deltagande att intaga middag på 
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Bild 10. 
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P. A. Tamms kanal efter skiss av E. Gustaf Fagerström. 
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Bild 12. 

Angaren T AMM med prJ.m. 

Friggesunds bruk, för vilket ändamål ångbåtar låg färdiga vid Forsa 

järnvägsstation. 
"De små propellerbåtarna ilade snart av uppför den nu segel

bara Forsaån", skriver en samtida krönikör och båtarna var T amm 

och Fortuna. Men innan det bar av ut på sjön Södra Dellen skulle 

Tamms kanal och slussarna invigas och även namngivas. Eftersom 

det redan fanns ett lokomotiv och en ångbåt med namnet P. A. 

Tamm, ansågs det att den övre slussen skulle kallas Sven Bergman och 

den nedre Carl Ostberg. Förslaget torde icke ha gillats av chefen för 

väg- och vattenbyggnadskåren, överste Modig, ty ett lokomotiv är 

ett förgängligt ting och blir utnött, och han föreslog därför att hela 

kanalen skulle kallas "Petter Adolf Tamms kanal", vilket beseglades 

med ett niofaldigt hurrarop. 
Stenarbetet vid slussarna, som är utomordentligt skickligt gjort, 

lär vara utfört av stenhuggare från Blekinge. Carl Östberg - 1859 

står det inhugget med stora bokstäver i den nedre slussens granit. 

På den övre slussen finns inhugget P. A. Bergman - 1857-1858. 

Per. Ad. Tamms namn har bevarats till eftervärlden genom att in

huggas i det stenparti, som bar upp landsvägsbron över kanalen. 
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Bild 13. 
Den nedre slussen vid Hamre med E. Gustaf Fagerström, som välvilligt bidragit 

med uppgifter om slussarnas historia. 

Efter invigningen av kanalen gick färden över Södra D ellen och 
g~?om Norrboån och vidare över Norra Dellen till Friggesunds bruk. 
For att kunna passera under Norrbobron måste båtens skorsten fäl
las. Middagen torde ha varit något av ett storkalas i vidaste bemär
~else. I den muntraste och mest belåtna sinnesstämning begav man 
s1g från Friggesund vid tiotiden på aftonen i samma farkoster, vari 
man kommit, och omkring tretiden på natten var man åter i H udiks
vall. Regn, blixt och starka åskknallar drog över sjön och bygden 
den natten, men ovädret lär icke ha förtagit det goda intrycket av 
dagens högtidligheter. Annars är särskilt Norra Dellen som omges 

b o ' av en ram av lanande berg och fagra stränder, en sevärdhet av 
rang. 
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Bild 14. 
TAMM lämnar Moviken med malmpråmar år 1902. Kolugnarna ses i full drift. 

Ur Aug. Hahnes fotoalbum. 

Aven Forsså Bruk, som anlades i slutet av 1860-talet av en tysk 
vid namn Eduard Rasch, utnyttjade sjötrafikleden. Rasch inköpte 
på platsen befintliga tegelbruk, kakelfabrik och manufaktursmedja, 
som han drev en tid. Han hade även planer att anlägga ett järn
bruk, men då inträffade en viss stagnation på järnhanteringen. I 
stället hade ett nytt sätt att tillverka papp och papper av träfiber 
lancerats och med engelskt kapital inköpte Rasch maskiner från 
Tyskland och anlade en av de första träpappfabrikerna i landet. 

Genom tillkomsten av den nu invigda sjö- och järnvägsleden för
bättrades kommunikationerna avsevärt. Hudiksvallsbanan utnytt
jades, som avsikten var, företrädesvis för transporter och trafike
rades för övrigt endast under den del av året, då sjöfarten på Hu
diksvall var öppen och Dellensjöarna isfria. Förutom malm- och 
järntransporterna för brukens räkning, tillkom stora mängder trä
virke, såsom hela tillverkningen från den av baron Tamm på 1850-
talet uppförda vattensågen vid Friggesund jämte tillverkningen från 
den av engelsmännen år 1859 anlagda sågen vid Hamreströmmen i 
Forsa socken. Under säsongen kunde trafiken vara livlig och fort
sätta dygnet om - år 1868 förekom exempelvis ända upp till 40 
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Bild 15. 

P. A. Tamms kanal. Foto E. Gustaf Fagerström. 

tåg per dygn. År 1862 transporterades 14,314 resande och 940,3 93 
centner gods, vilket inbringade 82,300 Rdr. Huvudsakliga godset 
utgjordes av trävaror. Timret flottades genom en 1862 av ett sär
skilt bolag byggd flottled mellan Ljusnan och Dellen genom sjön 
Gry ttjen. För stora kostnader hade man där åstadkommit ett upp
fordringsverk. Persontrafiken var mindre livlig och under många 
år gick endast två persontåg i vardera riktningen dagligen. Om sön
dagarna var all trafik inställd förutom vid de tillfällen, då lustre
sor anordnades, t ex till den vackra parken vid Forsa kyrka. Sjö
trafiken till Forsa kyrka pågick till år 1875, då järnvägen utbyggts 
från Forsa till Näsviken, och den besvärligaste delen av sjöleden 
med slussarna kunde slopas. Den utsträckta järnvägens slutpunkt låg 
ca 500 m ovanför slussen vid Södra Dellens nedre ända, sedermera 
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Bild 16. 
Forsa sjöstation. 

kallad Gamla Näsviken. Banan trafikerades sommaren 18 82 med 
fyra tåg dagligen förutom extra godståg. När bandelen Hudiksvall 
- Ljusdal fullbordades år 1888 med station i omedelbar närhet av 
slussen i Tamms kanal förflyttades sjöfarten åter dit och omlast
ning av malm och järn skedde här, medan trävarorna fortfarande 
omlastades vid Gamla Näsviken, dit stickspår förlades. 

Sjötransporterna skedde med pråmar, vilka bogserades av Ström
backaverkens ångbåt T amm, som i regel hade 2-3 pråmar på släp, 
samt Engelska bolagets Fortuna . Resan mellan Moviken och Näsvi
ken tog ca tre timmar. På varje pråm fanns en styrare. Norrboån är 
smal och ganska grund, och krävde skicklig styrning för att klara 
både båt och de djupt lastade pråmarna. 

En tungt malmlastad pråm gick i hård storm und~r vid den s k 
Stormnäsudden, men pråmstyraren lyckades klara s1g. Passagerar
trafiken, som började år 1861, ombesörjdes av ångslupen Dellen 
samt delvis av Fortuna och gick mellan Forsa kyrka och Sunnansjö 
i Dels bo samt Näsviken-Sunnansjö-Norrboån-Västans j ö-Frig
g~sund-Skåsvedja med tre turer per vecka under 1890-talet. For
tuna torde ha byggts i England år 1857 och levererats i delar med 
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Bild 17. 
Norrboån mellan Norra och Södra Del/en: Foto: Arne Sundström 1963. 

en segelskuta till Hudiksvall och vidare med häst till Forsa vid Södra 
Dellen, där den monterades redan år 1858. Sommaren 1882 gick 
ångbåtarna från Näsviken två gånger dagligen till Delsbo samt tis-, 
tors- och lördagar till Norrbo, Friggesund och Moviken. Restiden 
Hudiksvall-Delsbo var omkring 21/2 timmar. Är 1898 var Fortuna 
placerad som bogserbåt vid Hudiksvalls Trävarubolag i Hudiksvall, 
nu AB Iggesunds Bruk, och var fortfarande i trafik som bogserbåt 
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Bild 18. 

Ångbåten DELLEN (byggd vid W. Lindbergs M . V. 1862) i P. A . Tamms kanal 
vid Näsvikens järnvägsstation omkring år 1885. 

vid Håstaholmens sågverk i Hudiksvall 1962. Fortuna torde då ha 
varit den äldsta i gång varande ångbåten i Hälsingland. Det är inte 
mycket kvar av det ursprungliga skrovet nu, ty plåtar och andra 
delar har blivit utbytta under årens lopp, men på några ställen ser 
man rester av gamla spant, som visar att skrovet blivit lätt byggt, 
troligen för att kunna transporteras över land. 

Efter år 1875 ändrades namnet på ångslupen Dellen till Bjur
åker, som insattes i passagerartrafik från Näsviken med tilläggs
platser i Norrboån, Friggesund och Moviken. Är 1887 återfick båten 
sitt gamla namn Dellen. Båten, som nu ägs av Iggesunds Bruk, går 
fortfarande som bogserbåt på Dellarna, men för ett tjugotal år sedan 
byggdes den om från ångbåt till motorbåt. Ängbåten Näs var vit
målad och hade en rymlig salong med plats för relativt många pas
sagerare. Den var byggd i Oskarshamn 1879 och insattes i passage
rartrafik från Näsviken tre dagar i veckan med tilläggsplatser i 
S_unnansjö, Norrboån, Västansjö, Friggesund och Skålsvedja. Ov
rtg tid användes fartyget för godstrafik och bogsering. Denna tra-
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Bild 19. 

S/S FORTUNA i Hudiksvalls hamn omkring sekelskiftet. 
Ur Aug. Hahnes fotoalbum . 

fik uppehölls till 1918, då båten såldes till Hudiksvall för att år 
1920 försäljas till Göteborg. År 1900 anskaffade Björsbosågens ägare 
en mindre bogser- och passagerarbåt vid namn Björsbo, som gick 
i trafik till 191 O. 

Den nedre slussen i Tamms kanal blev år 1901 (eller 1903) om
byggd för en kraftstation, som revs 1953. I den övre slussen har 
en flottningsränna byggts in och därigenom flottades ca 3 miljoner 
klampar 1959. 

År 1950 ombyggdes ångaren T amm från ångbåt till motorbåt och 
är fortfarande i trafik som bogserbåt på Dellarna. 

När landsvägsbron över kanalen byggdes om 1958 räddades på 
Gustaf Fagerströms initiativ namn och årtalsstenarna vid slussen· 
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Bild 20. 

S/S FORTUNA sommaren 1961. 

Ångbåtsleden Näsviken-Ljusdal 

Västerut från Södra Dellen sträcker sig en mindre dalgång med 
några sammanhängande sjöar (Lången, Gryttjen och Hybosjön) om
givna av storslagen norrlandsnatur. På dessa sjöar förekom en mer 
eller mindre regelbunden ångbåtsled på 1870-talet ända till L jus dal, 
dock ej direkt enär höjdskillnaden mellan sjöarna är betydlig. Sjön 
Gryttjen utgjorde den högsta punkten och låg 421/2 fot över lägsta 
vattenytan i Ljusne älv och Hybosjön, vilka låg i jämnhöjd. 

De förnämsta godsslagen var järn och i synnerhet trävaror. Tim
ret flottades utför Ljusnan och uppfordrades till sjön Gryttjen, som 
stod i förbindelse med Dellen . 
. I "Handlingar rörande föreslagna Jernvägar och Vatten-kommu

ntkationer inom provinsen Helsingland jemte vidfogad karta" (Stock
holm 1857) beskrivs planerna på en flottled mellan Dellarna och 
Ljusnan, som framflyter endast på två mils avstånd från Södra Del-
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Bild 21. 
En av malmpråmarna under ombyggnad år 1936. 

Ur Aug. Hahnes foto album. 

len. Hudiksvalls stad lät förrätta fullständiga undersökningar för 
upptagande av flottled från Ljusne älv genom sjöarna Gryttjen, 
Lången och Stömnesjön ned till Dellen, men som det heter att "den 
åsigt har alltmer stadgat sig, att en flottled, hvarå endast landets 
råa trävaror kunna nedskaffas icke förmår bereda de fördelar, lan
dets förkofran i jordbruk och näringar fordrar, utan att endast en 
fullständig upp- och nedgående lätt förbindelse emellan Ljusne elf 
uti Ljusdal och fjärden vid Hudiksvall, som det närmaste stället af 
hafvet, är i stånd att bringa landet till den utveckling och fö rkof
ran, dess mångfaldiga och rika t illgångar till jordbruk och andra 
näringsgrenar både förtjena och fordra". Därför hölls ett samman
träde 1856 i Hudiksvall, där stadens invånare och landets dep ute
rade uttalade sig för åsikten att söka fullända sådan lättad kom
munikation ända upp till Ljusnan och fattades beslut att låta verk
ställa erforderliga undersökningar och kostnadsberäkningar. Man fö
reslog anläggande av en järnväg mellan Södra Dellen och Gryttjen, 
utgörande omkring en mil, och sedan upptagande av kanal med slus
sar från Gryttjen till Ljusnan efter H yboån (en halv mil), varigenarn 
man skulle få en fullkomnad förbindelse på den genaste och hasti· 
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Bild 22. 
S/S NAS i Tamms kanal. Ur Aug. Hahnes fotoalbum. 

gast tillryggalagda väg mellan det inre av Hälsingland, Härjedalen 
och en del av Jämtland med havet. I första hand avsåg man att 
järnvägen skulle vara en hästbana, senare eventuellt en lokomotiv
bana. För flottningskommunikation mellan Ljusne älv och sjön Del
len beräknades kostnaderna till 135 .100 R:dr B:ko. 

En sammanhängande järnvägsförbindelse Ljusdal-Hudiksvall 
realiserades år 1880, sedan den gamla Hudiksvallsbanan inköpts av 
staten och ombyggts till normalspårig. 

Trafiken på Kyrksjön vid Ljusdal 

H emmansägare Gustaf Johansson i Sunnanås, som sköter båttra
fiken på Kyrksjön mellan köpingen och folkparken, anskaffa~e 
en ny båt, vintern 1961, som var betydligt större än de två som tl
digare fanns i trafik. 
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Bild 23. 
DELLEN vid Näsvikens järnvägsstation år 1896. 

Ur Aug. Hahnes fotoalbum. 

Den tillåter ett totalt passagerarantal av 70-80 personer. Som 
jämförelse kan nämnas, att de två andra båtarna är besiktigade för 
33 resp. 36 passagerare. Båtens vikt uppgår till 13 ton. Den är 14,20 
meter lång, 3,29 meter bred och har ett djupgående av 1,37 meter. 

Båtens vikt och kraftiga dimensioner medförde att transporten, 
som gick på landsväg, blev mycket besvärlig och tillstånd måste in
hämtas från två län. Ett företag i Sundsvall skötte om transporten, 
som gick från Sundsvall till Hudiksvall ocl1 därifrån till LjusdaL De 
sista sex milen blev besvärligast, då svåra tjälskador uppstått på vä
gen. För att man skulle kunna passera några vägbroar var man tving
ad att kapa styrhytten. 

Båten hade tidigare gått i trafik på Lungön i Härnösand och på 
Storholmen i Sundsvall. Den är av plåt och efter ankomsten till Ljus
d~l byggdes en slip, på vilken den genomgick en ordentlig upprust
nmg. 

Det var ganska besvärligt att skaffa en båt som passade Kyrksjön. 
Den måste vara bred så att den ej blir rank, flatbottnad för minskat 
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Bild 24. 
Den övre slussen vid N äsviken. 

djupgående samt kunna ta betydligt fl~r p~ssagerare än de .~ndra 
båtarna så att de stora trafiktopparna v1d m1dsommar- och hastfes
terna k;n klaras. Det finns nämligen ingen bro till Folkparken. 

Planerad trafikled Hackås Kyrka-]ärvsö. 

Av de o-amla färdlederna från och till Jämtland har vägen genom 
1-Iälsingla~d genom Ljusnans och Hoåns dalar alltid intagit en fram
trädande plats.1 Under de första diskussionerna om norra stamba
nans dragning var det till och med fråga om att denna bana skulle -1 Signalen nr 47 den 22.11 1923. 
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Bild 25. 

Bogserbåtarna NORRA DELLEN och T AMM i Norrboån i juni 1962. 

Foto: G. Gadestedt, Iggesund. 

f?lja r~ämnda stråkväg upp till Berg vid Storsjön, men detta fö rslag 

~~ck v1~a för .de mer. allmänt. omfattade planerna att draga banan 
over Ljusdal tdl Vatt;om. Hängenom skulle Jämtland icke gynnas så 

mycket och med tanke på den redan befintliga "Hudiksvallsledcn" 

kastade man blicken på en rad av vattenspeglar, som blänker på 

mellersta Norrlands karta i riktning från Storsjön till Järvsö. 
Denna kommunikationsled planerades sålunda: 

Hackås kyrka - sjön Näckten 
Over Näckten 
Näckten - sjön Havern 
Over Havern 

Båtled 

3,0 

2,5 

Landsvä,; 
0,3 

2,5 

l 
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Bild 26. 

Inspektor Aug. Hahne talar vid invigningen av P. A. Tamms monument vid 

Näsviken i juli 1961. Foto: E. Gustaf Fagerström. 

Havern - sjön Hennan 
Over Hennan 2,0 

2,5 

Hennan - Järvsö ____ -=------:::::-;:;---:-;----~4--;,0;--:=-:~ 
Summa 7,5 mil 9,3 mil 

"Då tillfälle lärer finnas" säger källan ytterligare, "att ku~na 

bereda båtled emellan Havern och den nära intill liggande HolmsJÖn 

och ifrån denna sjö redan finnes landsväg anlagd till B~rgsj.ö soc

ken i Medelpad, kunde alltså utan någon särdeles tillökmng l kost

naden tillika vinnas en ny förbindelseled även mellan Medelp.ad ~ch 

Hälsinaland vilka båda provinser sakna all annan kommumkauon 

sins em~llan 'än den utmed kusten löpande allmänna landsvägen'.'. 

Detta förslag blev måhända aldrig närmare undersökt; verkhghet 
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Bild 27. 
Folkparksbåten i Ljusdal under transporten från Sundsvall till Ljusdal, där den 
ersatte de två färjor, som tidigare trafikerade Kyrksjön mellan köpingen och 

Folkparken. 

blev det i alla händelser aldrig i sin helhet. I Herm. Hofbergs "Il
lustreradt Sverige" (1882) nämns dock om Ramsjö: "I denna t rakt, 
der nu jernvägen går fram och der redan en liten ångbåt plöjer 
Hennans böljor, funnos för trettio år sedan inga andra vägar än 
gång- och klöfstigar, så att presten, när han hade några förrättningar 
i socknen, måste färdas ridande". 

Hofberg nämner också beträffande Karsjö (36 km från Bollnäs) 
och belägen på södra sidan av Tefsjön, som liksom Orsjön är en 
sjölik utvidgning av älven följande: "Å dessa sjöar underhölls under 
sommartiden på 1880-talet ångbåtsförbindelse mellan Ede by vid 
Tefsjön samt Arbrå i södra ändan av Orsjön medelst tvenne smär
re ångbåtar, dock utan bestämda turer och egentligen avsedda för 
timmerflottning, ehuru resande kunde få medfölja." 
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Bild 28. 
Båtbryggan i Ljusdal. 

Ångbåten Or & T ev gick i trafik mellan T ev i Järvsö och Or inom 
Arbrå socken till omkring 1920. Under senare år har timmerbåten Or 
dragit flottarna. 
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Medel po.d 

+ 

Hiirj ed ale~< 

Bild 29 . 
Sjösystemet mellan färvsö och Storsjön. 

Bild 30. 
Skeppstan vid Arbr&. 

Ljusnan är farbar med mindre b&tar ned till "Skeppstan" 
Skeppstan har gammal hävd. Där drog man upp b&tarna p& 

själv landledes . 

43 
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i Arbr&. Namnet 
land och fortsatte 



646 

Lifteralur m. m. 

EN SOVJETHISTORIKERS REDOGORELSE FOR UBATSKRIGET l OSTERSJON 
UNDER VK 2 

En sovjetisk sjöofficer, Kaptenen av 2 :a rangen V. I. Amitriev, som även ägnat 
sig åt historisk forskning, har i år utgivet en bok, Atakojot Podvodniki (Anfall 
ubåtar), som behandlar de sovjetryska ubåtarnas verksamhet under andra världs
kriget. Boken är märklig i så måtto, att den lämnar uppgifter om ubåtar, som 
tidigare icke omnämnts i öppna sovjetiska publikationer och egna ubåtsförluste r. 
Författaren har också sammanställt sovjetiska och utländska uppgifter och vidare 
finns i boken en förteckning över de ubåtar, som belönats med ordnar och he
derstitlar. Svar på alla de frågor, som vi har om den sovjetiska ubåtskrigföringen 
i Ostersjön erhålles dock icke men en hel del tidigare icke omnämnda fakta läm
nas i boken, som därför synes böra studeras av intresserade sjökrigshistoriker. 
I all korthet kommer nedan att redovisas de sovjetiska ubåtarnas verksamhet i 
Ostersjön enligt uppgifter hämtade från boken. 

Den sovjetiska ubåtsflottan var under finska vinterkriget uppdelad p~ tre 
brigader. Den första stod under befäl av kaptenen av 1 :a rangen K M Kuznetsov, 
den andra av kaptenen av l :a rangen D M Kozmin (27 /12 1939 ersattes han av 
kaptenen av 2:a rangen N P Jegipko) och den tredje av kaptenen av 2:a rangen 
N I Vinogradov. 

Den 3 dec 1939 gick ubåtarna S-1 (FC kaptenlöjtnant A V Tripolskij ) och 
SC-319 (FC kaptenlöjtnant N S Agasjin) till sjöss och intog observationsbge 
utanför Raumo respektive Kristinestad. 

Två dygn senare följdes de av SC-323 (FC äldre löjtnant F I Ivantsov). Ivant
sov hade tidigare varit FC på ub M-79, som i september 1938 varit nära att ram
mas av det finska pansarskeppet Väinämöinen. Den 10 dec 1939 kl 0430 sänkte 
denna ub med artillerield ett 2.000 ton fartyg vid finska Utö. Detta var det 
första fartyg, som sovjetubåtar sänkte i Ostersjön. Ub stoppade vid några till
fällen misstänkta fartyg men de visade sig vara svenska och lämnades därför i 
fred. 

Sent på kvällen den 10 dec förföljde ub SC-322 (FC kaptenlöjtnant V A 
Polesjtjuk) ett fartyg på 7.400 ton utanför inloppet till Helsingfors. Ub sköt i 
marschläge en torped och träffade och sänkte fartyget. 

Ub SC-309 (FC kaptenlöjtnant S S Veselov) kom efter stora besvärligheter 
ut i öppet vatten den 17 januari 1940. Några framgångar redovisas icke. 

De flesta sänkningarna under denna period uppnåddes av SC-311 (FC kapten
löjtnant F G Versjinin). Divisionschefen kaptenlöjtnant A E Orel (nu amiral 
och chef för Ostersjöflottan) medföljde ombord. Den 28 dec 1939 sänkte ubåten 
med artillerield ett fartyg på 4.000 ton utanför Vasa. Fyra timmar senare sänktes 
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tterligare ett fartyg i samma storleksklass. Den 5 jan sändes ett fartyg nu på 
y oOO ron till botten. Besättningen tilläts att gå i livbåtarna. 
z. pen 10 dec besköt och sänkte ub S-1 (FC kaptenen av 3:e rangen A V Tri-
olskij) ett 4000 tons fartyg, som hade namn och hemort övermålade. 

PUb SC-324 (FC kaptenen av 3:erangen A M Konjajev) passerade den 19 jan 
uenom Ålands hav under svåra isförhållanden. 
0 

Tre ubåtschefer - dc tidigare nämnda Versjinen, Tripolskij och Konjajev -
fick för sina in satser under finska viaterkriget hederstiteln "Sovjetunionens 
h'älte" och deras ubåtar SC-311, S-1 och SC-324 tilldelades Röda Fanans orden. 
J När kriget med Tyskland började i juni 1941 var ubåtarna i Ostersjön uppde

lade på tre brigader. Den användes för utbildning. Chef för 1 :a brigaden var 
kaptenen av 1 :a rangen N P Jegipko och den var baserad i Riga och Libau. 
Kaptenen av 2:a rangen A E Orel (anm. Synes ha fått snabb befordran) var chef 
för 2:a brigaden, som var baserad i Tallin och Hangö. Av olika skäl var icke alla 
ubåtar i stridsdugl igt skick vid krigsutbrottet. Antalet operationsberedda ubåtar 
uppgick till 4 7. 

Operativ skiljelinje mellan brigaderna var latitudsparallellen genom Hoburgen 
(Gotland) . Syd om denna linje och till Bornholm opererade 1 :a brigaden. 

En del av 1 :a brigadens ubåtar låg vid krigsutbrottet under reparation i Libau. 
Ub S-3 (FC kaptenlöjtnant N A Kostromitjev) lämnade hamnen i marschläge 
(dykning kunde icke utföras). Ombord befann sig en del av ubåten S-1 besätt
ning, som sprängts i docka. S-3 sänktes av tyska motortorpedbåtar. Ovriga ubåtar 
i Libau sprängdes a v sina besättningar. 

Ubåten S-6 (FC kaptenlöjtnant V F Kulbakin) blev skadad medan den låg 
till ankars vid Osel. 

Ubåten S-9 anfölls den 19 juli vid Osel av en fientlig ubåt utan resultat. På
följand e dag skulle ubåtarna M-94 och M-98 (FC äldre löjtnant N V Ljakov resp 
kaptenlöjtnant I I Bezzubikov) passera samma område. 07:55 den 21 juli blev 
M-94 torpederad av den tyska ubåten U-149. En del av besättningen räddades. 

Den 2 aug minsprängdes ubåten S-11 i Osclområdct (FC kaptenlöjtnant A M 
Sereda, divisionschefen kapten av 3 :e rangen I N Tuzov medföljde). 

Den 10 aug 1940 topederade ubåten SC-307 den tyska ubåten U-144, som 
på krigets andra dag den 24 juni sänkte den sovjetiska ubåten M-78. (FC på SC-
307 var kaptenlöjtnant N I Petrov.) 

Minor utlades flera gånger under 1941 av de ryska ubåtarna. D en 27 juli 
fälld e ubåten K-3 (FC kaptenlöjtnant K I Malofejev) minor väster om Born
holm. Ubåten Kalev (FC kaptenlöjtnant B A Nyrov, ubåten var en f d estländsk) 
utlade tio minor utanför Windau. 

Ubåten L-3 (FC kapten av 3 :e rangen P D Grisjrjenko) fick sitt första min
uppdrag j juni 1941, som gällde angöringsleder till Memel. I juli följde så det 
andra och minorna fälldes utanför Briisterort. Totalt fällde L-3 40 minor un
der 1941. 

Särskilt framgångsrik i minkriget var den f d estländska ubåten Lembit (FC 
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kaptenen av 3:e rangen V A Polesjtjuk) under 1941. Den 12 augusti avgick 
ubåten från Tallin och utlade ett minfält på 20 minor väst om Bornholrn. I 
detta minfält minsprängdes Vollrath Tham och Starke. Den 4 nov 1941 fick 
ubåten i uppdrag att minera Björkesund. Uppdraget utfördes men ubåten fick 
en mycket besvärlig återfärd på grund av is och fiendens motverkan. Den 7 nov 
inlöpte ubåten i Leningrad. FC under denna färd var äldre löjtnant A M Ma. 
tijascvitj. 

Totalt fällde de ryska ubåtarna under 1941 nittio minor. 

Det tyska framträngandet till Leningrads utkanter försvårade ubåtarnas ba
sering. Endast Kronstadt och Leningrad kunde användas som baser. Av p raktiska 
skäl sammanfördes därför ubåtarna till en brigad. Chef för denna blev kaptenen 
av l :a rangen N P Jegipko. Han ersattes snart av kaptenen av 2:a rangen A V 
Tripolskij. Under ett uppdrag till Fjärran Ostern för att organisera överfly tt
ning av ubåtar till den europeiska sjökrigsskådeplatsen omkom denne och er
sattes med kaptenen av l :a rangen A M Stetsenko. 

Den 10 oktober 1941 lämnade ubåten SC-323 Kronstadtunder befäl av kapten
löjtnant F I Ivantsov. Ubåten tog sig ut i Ostersjön och klockan 2300 den 16 
oktober sänktes en tanker på 15-17.000 ton. Stormigt väder under en stor 
del av oktober månad hindrade ubåtens verksamhet men den 30 sänktes ett fartyg 
på 6-7.000 ton, som var på väg mot den finska kusten. Den 5 november fö ljde 
ett anfall och sänkning av en tanker på 10-12.000 ton. Vid återkomsten till 
basen kunde alltså SC-323 redovisa tre sänkningar. Denna ubåt var den fö rsta, 
som tilldelades Röda Fanans orden under kriget med Tyskland. 

Under vintern 1941-42 försämrades förhållandena för ryssarna på grund 
av att Hagland förlorades och minspärrar m m utlades av tyskar och finnar. 
Det beslöts emellertid att en grupp ubåtar bestående av SC-303 SC-304 SC-317 , , , 
SC-320, SC-405, SC-406, S-4 och S-7, skulle försöka ta sig ut i O stersjön. 
Den 3 juni 1942 avgick SC-304 från Leningrad men blev skadad av tyskarnas 
artillerield, så att avgången blev uppskjuten till den 9 juni, då SC-304 och SC-
317 lämnade Kronstadt. Den 15 juni träffades SC-304 med två torpeder ett 
fartyg på 10-12.000 ton, som gick till botten. Chef på ubåten var kaptenen av 
3 :c rangen Ja P Afanasjev och händelsen inträffade i närheten av Porkkala. 
Den 30 juni återkom ubåten till sin bas. 

Ubåten SC-317, som avgick samtidigt med SC-304, återvände icke. Fartygs
chef var kaptenlöjtnant N K Maehov och ombord medföljde även divisions
chefen kaptenen av 3 :e rangen V A Jegorov. Ett radiomeddelande erhölls och i 
detta rapporterades, att ubåten hade sänkt fem fartyg. Enligt uppgifter från 
fienden har klarlagts, att SC-317 den 16 juni sänkte fartyget Argo, den 19 
juni Orion, den 8 juli Otto Cords. I juni månad sänktes ytterligare två fartyg, 
som icke kunnat identifierats. 

Ubåten SC-320 (FC kaptenen av 3 :e rangen I M Visjnevskij) sänkte den 16 
juni vid finska kusten ett fartyg på omkring 6.000 ton. Den 5 _juli blev utanför 
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ka kusten fartyget Anna-Katrin Fritzcn ubåtens offer och den 16 juli de
rys 
åfartyget Mosel. 

P pen 14 juni 1942 avgick ubåten SC-406 (FC kaptenen av 3 :e rangen E Ja
osipov) från Leningrad till Kronstadt och fortsatte ut i Ostersjön förbi Finska 
vikens minspärrar. Ubåten praktiskt taget kröp på havsbottnen. Det var första 
~ången, som denna metod användes vid passage av spärrarna. Den 6 och 7 juli 
~942 anfölls två handelsfartyg på 8.000 resp 6.000 ton mellan Landsort och 
f{äradskär. Den 8 juli klockan 2310 upptäckte ubåten en fyrmastad motorsko
nare - Fides -, som sänktes med torped klockan 2328 . Den 22 och 25 juli 
sänkte samma ubåt i Ålands hav två fartyg på 7.000 och 8.000 ton. Den 6 aug 
återvände ub till sin bas. 

Ubåten S-7 (FC kapten av 3 :e rangen Lisin) siktade den 9 juli ett ensamt far 
ryg, som genom undanmanöver lyckades undvika de två avskjutna torpederna. 
Nästa anfall gjordes mot en konvoj på åtta fartyg, som skyddades av två jagare 
av typ Göteborg och två vedettbåtar av typ Jägaren. Aven denna gång miss
lyckades anfallet och ubåten höll på att rammas av en av jagarna. Snart siktades 
ett ensamt fartyg men även denna gång uteblev framgången enär torpeden 
fastnade i tuben. Ubåten intog marschläge norr om Kalmarsund en konvoj på 
16 fartyg skyddad av jagare, vedettbåtar och flygplan. Ubåten gick till anfall, 
upptäcktes och höll på att rammas men lyckades i sista minuten få iväg sina 
torpeder. Ubåten utsattes för ett kraftigt sjunkbombsanfalL Efter en timme 
gick ubåten upp till periskopdjup och siktade då vrakspillror, en stillaliggande 
vedettbåt och ett litet fartyg, som kanske skadats av den andra torpeden. Under 
de följande fem dygnen siktade S-7 tjugonio fartyg men lyckades endast anfalla 
två gånger men bommade. Den 18 juli förflyttades S-7 till Windauområdct och 
anföll den 24 juli ett fartyg, som gick nära kusten. Ubåten grundstötte men tog 
sig själv loss. Den 27 juli sköts två torpeder mot ett fartyg men utan resultat. 
Fartygschefen beslöt att anfalla med artilleri och fartyget tvingades att sätta 
sig på land. Den 30 juli sänktes Käthe på 1.600 ton och den 5 aug det finska 
fartyget Pojanlahti . Befälhavaren på fartyget och en man upptogs från en av 
livbåtarna. 

Den 17 okt gick S-7 ut på sin andra expedition men den 21 okt blev den 
sänkt av finsk ubåt i Ålands hav. Fartygschefen och tre man räddades. Lisin 
är nu kapten av 1 :a rangen och tjänstgör på ubåtssjökrigsskolan Leninskij Kom
somol i Leningrad. 

Resultatet av den första gruppen ubåtars verksamhet blev elva bekräftade 
sänkningar. 

Den 9 aug (medan första gruppen båtar fortfarande var till sjöss) började den 
andra gruppens fartyg klargöras. Gruppen bestod av tio båtar. De första hå
arna i denna grupp som forcerade Finska vikens spärrar, var L-3 (FC kaptenen 
av 2:a rangen Grisj;jenko) och M-96 (FC kaptenlöjtnant A I Marinesko). Den 
18 aug siktade L-3 vid Olands norra udde en konvoj på 12 fartyg skyddad av 
Jaga re m m. Två torpeder sköts och ett fartyg träffades. Ubåten, som blivit 
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cirka tre ton lättare efter torpedskotten, kastades upp till ytan och utsattes 
sedan för intensiva sjunkbombsanfalL 38 sjunkbomber inräknades. L-3 lade 
sedan minor i fiendens farvatten och i september sprängdes här två fartyg och 
en skonare. Väster om Bornholm anfölls den 26 aug två fartyg på vardera 
8.000 ton. Den 1 sept attackerades en annan konvoj. Ett fartyg på 10.000 ton 
sänktes. Ubåten återvände därefter till sin bas. 

Den 10 aug 1942 fick ubåten Lembit avgångsorder. Ubåten opererade i när
heten av Bogskär. Den 4 sept upptäcktes en konvoj på åtta fartyg. Ett fartyg 
på 8.000 ton anfölls och träffades med torped. Den 14 september anfölls ännu 
en konvoj och två fartyg sänktes. Ubåten anfölls med sjunkbomber och skadades 
svårt bl a utbröt eldsvåda ombord. Den lyckades dock återvända. FC var 
kaptenlöjtnant A M Matijasevitj. 

Ubåten SC-309 (FC kaptenen av 3:e rangen I S Kabo) hade sin verksamher 
i Ålands hav. Ubåten sänkte fartyget Bonden. 

Från den 15 sept 1942 började en tredje grupp ubåtar verka i Ostersjön. 
Bland de första i denna var S-9 under befäl av kapenlöjtnant A I Mylnikov. 
Ubåten anföll och sänkte ett fartyg på 11.000 ton den 27 september utanför 
Vasa. Följande dag sänktes en tanker med artillerield. S-9 låg 39 dygn till sjöss. 

Ubåten D-2 (FC kapten av 3 :e rangen R V Lindenberg) var den äldsta ubåten 
i Ostersjöf!ottan. Egentligen tillhörde den Norra flottan men låg under reparation 
i Leningrad vid krigsutbrottet. Den 23 sept 1942 avgick ubåten från Kronstadt. 
Ubåtens första offer blev ett fartyg på 11.000 ton, som sänktes utanför Oland 
den 3 okt. Väst om Bornholm sändes Jakabus Fritzen till botten och den 19 
oktober skadades tågfärjan Deutschland. Den 4 nov återkom D-2. 

S-C406 (FC kapten av 3 :e rangen E J a Osipov) var åter till sjöss och sänkte 
den 26 oktober i närheten av Brusterort fartyget Merkaror och vid R ixhöft 
fartyget Agnes. Den 7 nov återkom SC-406 till sin bas. 

Den 29 okt 1942 började ubåten L-3 sin mineringsverksamhet som skulle krä
va många offer. Sålunda minsprängdes Ostland utanför Libau den 11 nov och 
en vecka senare Hindenburg utanför finska Utö på minor utlagda av L-3. 
Utanför Libau gick den 26 januari Mari Ferdinand samma öde till mötes 
och slutligen minsprängdes den tyska ubåten U-416 vid Bornholm. Som sista 
ubåt för året återvände L-3 till sin bas. 

1943 blev det ännu svårare för de ryska ubåtarna att ta sig ut från Finska 
viken. Ett försök gjordes med ubåtarna SC-303 (FC kapten av 3 :e rangen I V 
Travkin), SC-406 (FC E Ja Osipov) och SC-408 (FC kaptenlöjtnant P S Kuzrnin). 
Endast SC-303 återvände. 

Ann u ett försök gjordes i augusti med båtarna S-12 (FC kaptenen av 3 :e 
rangen A A Basjtjenko) och S-9 (FC kapten av 3 :e rangen A I Mylnikov) . Ingen 
av dem återvände. Ubåtarna kunde därför endast operera i de inre delarna av 
Finska viken, där det icke fanns några mål. 

1944 hade den strategiska situationen ändrats i Ostersjöområdet. Ubåtarna 
kunde nu åter komma ut i öppet hav. De första segrarna för året uppnåddes av 
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C-310 (FC kaptenen av 3:e graden S N Bogorad), som den 6 oktober sydväst 
5 

Windau sänkte skolfartyget Nordstern, den 8 sänktes Sannevik och en bogom 
erbåt och den 14 okt ytterligare ett fartyg. 

s s C-407 (FC kaptenlöjtnant P I Borjarov) fick som resultat fartyget Leda 

utanför Memel. 
Under de tre sista månaderna 1944 sänktes 13 fartyg på tillsammans 28.000 

ron. I januari 1945 sänktes sju fartyg jämte trupptransportfartyget Wilhelm Gust
lof på 25.000 ton. Detta fartyg jämte ett på 14.000 ton sänktes av ubåten S-13 
under befäl av kaptenen av 3 :e rangen A I Marinesko, som var den ubåtschef, 
vilken uppnådde det största sänkningsresultatet. - Efter kriget har Marinesko 
seglat som befälhavare i handelsflottan men gått iland på grund av dålig syn 
och arbetar på en fabrik i Leningrad (1959) -. Den 15 febr återvände S-13 
till Åbo, där en division ubåtar baserades efter fredsslutet med Finland. 

Den 17 april 1945 sänkte ubåten L-3 fartyget Goya och två dygn senare 
ett flytande batteri. (FC kaptenlöjtnant V K Konovalov). 

Under åren 1944-1945 gjorde de sovjetiska ubåtarna 53 expeditioner och 
sänkte 53 handelsfartyg på 171.420 bruttoregisterton, ett bevakningsfartyg, en 
minsvepare, ett flytande artilleribatteri samt en bogserbåt. För 26 av handels
fartygen har uppgifterna kunnat kontrolleras från två håll. Under 1944 förlo
rades ingen sovjetisk ubåt och under 1945 endast en. 

Som framgår av denna sammanställning ger boken en ganska god bild av det 
sovjetiska ubåtskriget i Ostersjön och hänvisning till andra sovjetiska källor 
göres i en del fall. 

Observator. 

HITLER SOM MILITÄR LEDARE 
Många har analyserat temat Hitler som överbefälhavare. Ingen framträdande 

militär ur den tyska högre ledningen har kunnat undgå att tangera detta problem 
i memoarer och operativa studier, enär Fi.ihrerns inflytande hade benägenhet 
att nå alla brännpunkter - stora och små . .Aven historikerna har gripit sig 
an Hitler-gåtan. Få har personligen såsom professor Schramm i centrum kunnat 
iakttaga händelserna i det stora högkvarteret timme efter timme och dag för 
dag. H an hade, historiker som han är, den unika uppgiften att föra krigsdagboken 
i Wehrrnachthögkvarteret 1943-1945. Dagboken, då den är självupplevd, har 
blivit ett förnämligt råmaterial vid studien. Själv kallar han sig "Notarie i tysk 
undergång". Källan kompletteras av stenogramprotokoll, förda vid Fi.ihrers lä-

-----
Percy Ernst Schramm: Hitler als militärischer Fi.ihrer. Athenäurns Verlag. 

Frankfurt am Main. Bonn. 1962 s. 202. 
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r;ckonfcrenser. Dc r;e en bild av huru Hitler i verkligheten ledde och tänkte. I·ö r. 

fatta ren förmedlar även Hitlers närmast rådgivares iakttagelser och mången front

befälhavares ståndpunkt i situationer där Fi.ihrern befallde självsäkert och önske. 

tänkte, vilket hade tragiska följder. Av naturliga skäl röra sig författarens re. 

flektioner huvudsakligast kring de militära tilldragelserna under andra hälfte 
. n 

a v k n get, en period, som han har stora förutsättningar att bedöma genom sin 

verksamhet. Vi få veta i vilken utsträckning och enligt vilka principer Hitler 
arbetade. 

Intensiteten i hans personliga ingripande i operationerna förändrades under 

åren 1939-1945. Hans självsäkerhet stegrades vid de första fälttågen. Många 
av hans generaler var även färdiga att erkänna resultatet. 

Hans djärva beslutsamhet i krige ts början fann motsägare bland skeptiska 

sakkunniga, började med "blomsterkriget" som förlöpte enligt "tidtabell" och 

senare Polen-offensiven, som även visade snabba framgångar. En hel värld 

följde med häpnad 40-dagars fälttåget in i Frankrike. De militära rådgivarna 

avrådde med argumenten att uppgiften överskred de tyska militärresurserna och 

att hären var otillräckligt förberedd. Experterna var pessimister och hade orätt. 

Från år 1938 hade Hitler i praktiken överbefälet ehuru han till en viss grad 

var återhållsam att begagna sin makt. I den civila sektorn hade Fiihrern redan 

i fredstid gjort sig till diktator - i den militära under krigets förlopp . Ett 

högkvarter i bemärkelsen en sluten enhet fanns ej då operationerna började. 

W F S som del av O K W skulle samordna de operativa ärendena, i den mån 

Hitler ej personligen ville splittra centraliseringen. Det har flerfaldiga gånger 

framkommit, att Fiihrern blott ville ha en arbetsstab, som omsatte i order hans 

beslut - mer önskade han ej. Han var ej intresserad av en färdigt upplagd be

dömning av situationen han fordrade endast tekniskt underlag. I Fiihrerns närhet 

rådde ej brist på fackmän, vilka hade kunnat utjämna bristen på skolning om 

Fiihrern så velat. Flyget och marinen hade en självständigare ställning än hären. 

Varje institution bevakades av en annan. W F S var ett synnerligen nyktert och 

illusionsfritt stabsorgan. Det var ej alltid så lätt för staben att arbeta, ty vad 

Hitler i olika lägen tänkte har knappast någon fått klarhet om. Det anförs som 

skadligt för staben att den ej direkt var orienterad i den politiska bakgrunden. 
Sålunda blev denna viktiga faktor ej tillräckligt beaktad. 

Slutet av framgångarna betecknades av den svåra krigsvintern i Ryssbnd 

1941/ 42, Stalingrad i febr./1943, motgångarna i Nord-Afrika och sista inva

sionen 1944. Allfrontkriget blev för varje år mera tryckande. Krigsguden hade 

tydligt vänt sig från Tyskland och begivit sig till ett annat läger. Efter Stalingrad 

kunde blott delsegrar vinnas, vilket ingalunda förmådde ändra utgången av 
kampen. 

"Varför drog Hitler sig ej ur spelet i tid, då kriget var förlorat"? är en ofta 

ställd fråga. När har Hitler ansett kriget förlorat? Fiihrern anförtrodde sig in te 

åt någon i sådan sak. Antydningar anföres dock som låter oss ana vad han 

tänkte i sitt innersta. I Ni.irnberg-processen tillfrågades Jod! om Hitlers rådgi-
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e i tid klarlagt att kriget var förlorat. - "Vilken naiv tanke. Fiihrern visste 
var .. . l . .. ld l . f" l , I ··re någon annan tnannts '.:a 1 var en att <.nget var or orat. ett annat sam-

fon hang säger Jod!: "Han såg läget mycket klart och gav även uttryck för 

;:c t. o. m. i mycket cynisk form". Vid invasionstider uttalar sig Rammel om 

det bekymmersamma totalläget till Fiihrern. _Vid flyg~eneral Kam_hube:gs före-

d uninu i mars 1945 antydde han om att kngct var forlorat, varvtd Hnler sva-
ra0 o 
de "das weiss ich selbst". Gen.fält.marskalk v. Kluge skriver kort före sin 

~:d till Hitler: "Det tyska folket har genomgått outsägliga lidanden. Tiden är 

inne att göra slut på skräcken." 
Hitler karaktäriseras ofta som en illusionsstrateg. Ingen kan påstå, säger 

författaren, att man ej presenterade Fiihrern den osminkade sanningen vid läges

föredragningen. Felet låg snarare i att överbefälhavaren ej drog de rätta kon

sekvenserna. En intensiv verksamhet försiggick i staberna i avsikt att motverka 

falska föreställningar om möjligheterna. Underrättelsetjänsten var "vetenskapligt" 

noga och kontinuerlig i sitt arbetssätt, ingalunda äventyrlig, utan snarare försiktig 

i sina prognoser. Då läget så påkallade sändes yngre gen. off. till fronterna för 

att på ort och ställe utforska behov och önskemåL Realistiska reserapporter 

gjordes. 
Hitler hade låtit sig fångas av ett självbedrägeri, från vilket han ej kunde 

frigöra sig. Fiihrern räknade med fulltaliga divisioner, medan numerären var en 

ringa del av den ursprun gliga styrkan. Han trodde på de egna truppernas ma

teriella och moraliska kraft även då flera års ständig kamp hade slitit deras 

effekt. Dock presenterades inga falska uppgifter av staberna beträffande trup

pernas kampvärde. Ur situationskartan framgick styrkan av eget pansar, staten 

och materialbristen. Vanligen handlade det om förband med halv eller ännu 

svarage styrka. Löpande fördes tabeller över divisionerna av alla vapenslag där 

det schematiskt framgick huru kampvärdet sjunkit. Detta såg och hörde Fiihrern 

i staben, men han ville helt enkelt ej se verkligheten vid föredragningarna. Un

derrättelsematerielet var i alla händelser så upplagt, att Hitler ej borde ha fallit 

fö r illusioner. Det berättas även om sådana stabserfarenheter att underrättelser, 

som var ägnade att ändra tidigare fakta och ståndpunkter ej var välkomna. För 

att till fredsställa Fiihrer måste bilden passa in med tidigare uppfattning. Sämst 

mottogs underrättelser, som visade att order redan utgått, byggda på förhastade 

beslu t och premisser. Misshagliga rapporter hänfördes till suspekta generalstabs
foster. 

Ingen av männen kring Hitler har helt förnekat Hitlers blick för operativa 

chanser - isynnerhet i krigets början. Bristen på det måttfulla och möjliga var 

uppenbar. Fiihrern var sig själv nog. Han hörde ej gärna på andras åsikter. 

Rådgivarnas roll blev därför mindre betydelsefulL I varje välmenat råd och i 

'Varje invändning vädrade Fiihrern ett försök att föra honom från det orubbliga 

målet. En djupt ingrodd aversion för experter gjorde ej samarbetet bättre. Jodls 

roll avviker, enligt författaren, från den konventionella. Jod! säges öppet och 

osmyckat, och då ofta i hårda ordalag, ha uttryckt sin åsikt. 
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Hitlers illusionsstrategi inritades på stabskartan med blå och röda pilar för 
att ideerna senare skulle överföras i order. Mer och mer grep han in i operativa 
avgöranden och enskildheter. Detta sammanhängde med den tilltagande jag-kul. 
ten. Prestigestrategin blev den dominerande i försöket att desperat hejda ödet 
som hotade Grossdeutschland. Ett envist fasthållande vid varje fotbred d mark 
blev den ledande taktiska principen. 

Fiihrern älskade att så länge som möjligt, fördröja varje åtgärd, som ej utgått 
från honom själv. Följderna var ödesdigra. Det behövdes ofta i kritiska lägen 
ett helt dygn i staben för att övertyga Hitler om nödvändigheten att gå in på 
andras förslag och uppslag. Samma scen utspelades då krafter skulle lösgöras 
för kritiska frontavsnitt. Inför attacken över kanalen mot England ställde sig 
Göring och Raeder varnande. Hitler avstod från företaget, det enda fall där 
Fiihrern följde ett råd, anför författaren. 

Studien ägnar intresse åt huru Hitler förhöll sig till trupperna och deras 
generaler i slutet av kriget. Något större mänskligt intresse hyste han aldrig 
för trupperna. Man lyckades sällan få Fiihrern på frontbesök - i varje fall 
ej framom armekomandot. Generalerna och de högre befälhavarna försökte med 
sina divisioner, armeer och armeegrupper på bästa 5ätt förhindra katastrofer. 
Fälr.marsch. v. Rundstedt ger på sitt sätt en bild av Fiihrern." Hitler måste 
tagas som han är, därför är man tvungen att vara strateg framåt och psykolog 
bakåt." Beträffande befogenheter höll Hitler frontbefälhavarna ytterst stramt. 
Ett temperamentsfullt generalsuttalande: "Man är i dag operativt sett en högt 
betald underofficer." De speciellt starka dragen i tysk militäruppfostran ; an
svarsvilja, självständighet och initiativ blev genom Hitlers attityd ej nyttigt ut· 
nyttjade. Jod! ser i Niirnberg tillbaka på händelserna: Militärerna har genom· 
gått ett krig med en överbefälhavare, vars förtroende de ej hade. Aven deras 
eget förtroende för Fiihrern var begränsat, ävensom förtroendet för hans metoder 
och ledarprinciper, som ej svarade mot deras nedärvda grundsatser. I sanningens 
namn bör dock nämnas att mången general i tidens tvångsläge ej hade bestått 
karatärsprovet. Mot slutet såg Hitler människorna enbart som verktyg, som 
tjänade hans politik och målsättning. Från hans sida fanns inga trohetsband 
till soldaten. Ur Goebbels dagbok ett yttrande som Hitler fällt om generalerna: 
De förstod ej sitt eget krigshantverk, det de åtminstone borde behärska. Mycket 
tyder på att misstänksamhet och hat var viktiga faktorer i Hitlers väsen. De 
högre officerarna genomskådade sin ledares negativ~ egenskaper lättare än andra. 
Det tragiska bestod i, att de nu ansåg sig vara moraliskt förpliktade att fo rt
sätta, om också förståndet hade föreskrivit andra åtgärder. Det fanns ingen 
annan lösning än att fortsätta i väntan på ett under medan de fortsat te att 
vara hörsamma. 

Slurkarastrofen kom, och Hitler höll också då fast vid sina illusioner. Genom 
radion gick befallningar ut i alla väderstreck ända till det sista. Det var ett 
infernaliskt skådespel som funktionerade "Bis zum bitteren Ende." Det välinspe
lade maskineriet funktionerade såväl genom föraktliga som moraliska krafter. 
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undan ansvar som slutade med självmord skedde i Fiihrerbunker,~ -~nder flykten ' d 1 d Hitler rasande om de forakt-"kskansliet. Vid nederlagets sista agar ta a e 
~1 eralerna" och "det ovärdiga folket". hga gen 

K-E Lindeman 
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Notiser från nar och fjärran 

sammanställda vid Marinens Pressdetalj 

Fregatter. 
AU STRALIEN 

Australiens regering har, oroad av indonesiska marinens utveckling beslutar 

bygga två fregatter, vardera till ett beräknat pris av i 11 000 000. 'De ingår 

1 ett nybyggnadsprogram för 56 000 000 pund. Inga detaljer om fartygen har 
publicerats. 

Marine News augusti 1964. 

Ubåtar. 

Den 1/7 kölsträcktes den första av de två ubåtarna av Oberon-k lass som 
skall byggas för R.A.N. 

Marine News augusti 1964. 

H angarfartyg. 
FRANKRIKE 

La Resolue som byggts om för att bära helikoptrar omdöptes till Jeanne D'A rc 

vid en ceremoni i Brest 16/7 1964. 

Marine News augusti 1964. 

Kryssare. 
GREKlAND 

. Kryssaren Elli har nu tjänat ut. Hon byggdes i Italien 1935-36 och döptes 

till Eugenio di Savoia tillhörande Condottieri-klassen. Efter andra världskriget 

överfördes hon 1950 till Grekland. 

U S Naval Institute Proeecdings juli 1964. 

Motorkanonbåtar. 
NORGE 

19 st motorkanonbåtar skall byggas vid Bergens M. V. Som underleverantör 

för sex av dessa står Westermoen Hylrofoi l A/S, MandaL Fartygen skall levereras 
under åren 1966-67. 

Marine News augusti 1964. 

Isbrytare. 
SOV JETUNIONEN 

Den atomdrivna isbrytaren Lenin har endast använt 36 kilo uranium under 
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tre isbrytarsäsonger under vilka hon tillryggalagt 92 000 kilometer. En nyligen 

genom förd inspektion visar att reaktorn är i fullgod kondition och att bränslet 

ej behöver fy llas på inför den fjärde säsongen. 

US Naval Institute Proeecdings juli 1964. 

Ny sovjetsvävare . 

Under åren 1962-1963 har i Sovjet utförts prov med två svävare - Neva 

och Raduga. Den förstnämnda är byggd i Leningrad och den senare på Kr.asnoje 

Sormovovarvet i staden Gorkij v id Volga. Båda kan betraktas som expenment

farkoster. 
Erfa renheterna påstås vara goda och man går nu vidare och på Krasnoje 

Sormovovarvet bygges en svävare med följande data: 

flygvikt ................ · ·. · · · · · · · · · · · 

svävhöjd . . . . .... . .... .. ..... .. . . 

luftkuddens tryck ...... . .... ... ...... · · 

luftkuddens yta ....... . .... ... .. . · · .. · · 

längd ........... . .... · · · · · · · · · · · · · · · · 
bredd ...... . .. ............. ......... . 

djupgående i deplacerande läge ... .. ... . . 

21,75 ton 
0,2- 0,3 m 

200 kg/m2 

165 m 2 

26,5 m 

10 m 
0,32 m 
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maskinstyrka ......................... . 1 X 1800 hkr 
140 km/tim maximifart . . ......................... . 

fart vid sjöhävning ............. . ..... . 60 - 80 km/tim 
50 antal passagerare . ....... .. ......... .. . 

besättning ............... . ............. . 2 

Den nya svävaren kommer att insättas i lokaltrafik på floder. Kostnaderna för 

passagerartransporter beräknas bli 30 °/o lägre än motsvarande kostnader för 

bärplanbh av typ Raketa. 

Endast en motor finns ombord och den driver såväl insugningsventilatorn sorn 

de två framdrivningspropellrarna. Motor är en flyggasturbin av typ AI-24 

Observator. 

Nybyggnadsprogram. 
SPANIEN 

Spanien planerar att bygga en luftvärnskryssare och "ett stort antal" fregatter. 

Marine News augusti 1964. 

Atomubåtar. 
STORBRITANNIEN 

Den andra atomubåten, Renown, påbörjades 25 juni 1964 .De nästa två Re

pulse och Revenge påbörjas inom närmaste halvåret därefter, medan den femte 

byggs tidigast under år 1965. 

Fregatter. 
La Revue Maritime juli 1964. 

Fregatten Phoebe sjösattes 8/7 1964. 

Marine News augusti 1964. 

Hangarfartyg. 

Ark Royal får under pågående ombyggnad sin bestyckning minskad med fyra 

15 cm kanoner för att ge plats för ytterligare några luftkonditionerade mässar. 

Eagle har nu sex Seacat kvadruppelställ. 

Marine News augusti 1964. 

Jagare. 

Fife av County-klass sjösattes 9/7 av Fairfield Shipbuilding & Engineering Co. 

Samma dag sjösattes systerfartyget Glamorgan vid Vickers-Armstrongs varv. 

Marine News augusti 1964· 
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USA 

Atom drivna fartyg. 

D tre atomdrivna örlogsfartygen, hangarfart!get 

~1 och fregatten Bainbridge skall göra en Cirka 
seac b k f" o o d 

Enterprice, kryssaren Long 

30 000 distansminuters resa 

i anspråk under v ilka inga t ·orden. Den erä nas ta unge ar tva mana er 
run J · b ··k b h" k 

• o dskomplettenngar era n as e o va s e. for ra 
U S News and World Report 10 augusti 1964. 

Atomubåtar. 

SSBN-656 kommer att döpas till George Washington Carv~r. 

. l kostnad av 27 950 000 dollar vardera har beställts v1d 
Tre atomubåtar 

Newport News 
~ ffi o 

Y Farty""en blir på 4 100 ton och 90 m langa. 
Compan · " Marine News augusti 1964. 

Atomubåtar. 

Nya namn på atomdrivna attackubåtar: ss~. 649 Sunfish, SSN 650 Pargo och 

SSN 653 Ray. Dessa ubåtar kölsträcks under hosten 1964. 

La Revue Maritime juli 1964. 

Budget. 

Amerikanska marinen hoppas att kommande budget skall innehålla medel för 

två atomdrivna fregatter av samma typ som Bainbridge och Tntxton (under bygg

nad). Däremot lär inget kunna beslutas om ett andra atomdrivet hangarfartyg 

förrän tidigast 1966. 
La Revue Maritime juli 1964. 

Fregatter. 

DLG 20 Richmond K Turner togs i aktiv tjänst 13 juni 1964. Hon är den 

första fregatten av Leahy-klassen som är färdig. 
La Revue Maritime juli 1964. 

Hangarfartyg. 

CVA 67 det nya hangarfartyget, som nyligen beställts på varvet i Newport 

News, skall döpas till John F Kennedy . Det är det tredje hangarfartyget s0m 

uppkallats efter berömda personer. De andra två var CVA 42 F D Roosevelt 

och CVA 59 Forrestal. 

Motorkanonbåtar. 
La Revue Maritime juli 1964. 

Inom de närmaste två åren skall fyra motorkanonbåtar byggas för att ge 

erfarenheter om denna båttyp. Skroven görs helt i aluminium. Fartygen anses 

kunna fylla luckan mellan motortorpedbåtar och jagare. 
Our Navy juli 1964. 
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