
N:r 5 1958

KUNGL  ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET



Meddelande 

från 
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Ordinarie sammanträde den 2 april 1958 

(Utdrag ur protokoll.) 

1. Meddelade ordföranden att sedan senaste samman
träd et korresponderande ledamöterna f. kanslirådet Gunnar 
Åkerman och berg~.ingenjören Suen V. Bergh avgått med 
döden och lyste frid över deras minne. 

2. Valdes till föredragande i velenskapsgrenen Personal 
och utbildning för år 1958 ledamoten S. Haglund med leda
moten A. Widner som suppleant. 

3. Valdes till medlemmar i Beredningsutskottet utöver 
de ständiga medlemmarna ledamöterna E. Nordl ing, B. 
Wallin och C. Lindmark med ledamöterna K. S egrell, F. 
Stenkula och C. Engdahl som suppleanter. 

4. överlämnade ledamoten F. Taube, som just å terkommit 
från långresan runt Sydamerika med övningsfartyget Älvs
nabben, med ett kort anförande till örlogsmannasällskapet 
en till honom med personlig dedikation överlämnad bok 
från marinchefen i Argentina med anhållan alt Sällskapet 
måtte mottaga boken såsom gåva. 

5. Föredrog ledamoten B. Ehnrot utdrag ur sitt inträdes
anförande till KöS ang. »Aktuella tekniska synpunkter vid 
litbyggnad av lätta sjöfrontsbalterier». 

6. Uppläste sekreteraren till Sällskapet inlämnade inh·ä
de~anföranden från ledamoten L. Lundberg ang. »Personell 
kngsberedskap», ledamoten Å . Svedelius ang. »Marint skepps
brott ?», och led amoten S. Haglund ang. »Våra skärgårdars 
betydelse vid försvar mot kustinvasion». 
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.?- Föredrogs utdrag ur ledamoten P. Simonssons ... 

~·a~te.lse för år 1~?? i vctenskapsgrenet~ Navigation ocl~~~~~
fm t ang. bl a »SJofarten under Suez-ITJ".ell f'laggdi'sl" ' · Jo-
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tu:g, b~e.~\.vamhghelsflagg m m ». (av ledamolen :FL Engdnh~)~ 

8:. l" aredrog ledamoten [{. Segrcll som revisor revisi 
h.cratlelscr över räkenskaperna för å r 1957 för örJoasm: on.s

sallskapet, Tidskrift i Sjöväsendet och Bibliotcl· e t o~h 1 dllllld-

.o f .. · l · . · · · · · \. )Cs o ts 
pa ots ag elV Ievt,.orcrna .bevilJa full och t·l'·I·sa111 •111 . · 

f. "j f'' 10 ~ o . . ' '-' \. c c S\ ar::; 
r 1 Jet or v5/ an; förYallning. -

... S<Jmma11tr~idet avsluh.H~cs med supc, varunder vice o rd

f.oranden. tackade ~l en hll J1öslen avgående ordförande 

kontcrannralcn E . Samuelson, för den betydelsefulla . , ·In~ 
~amhct han .nedlagt till Sällskapets fromma under dc'~ 1u\. 
ar J~an beldatt befattningen såsom ordförande. " a 

.. Raserade ledamoten Y .. Rollof om viceamiralen m m F. H. 

af Chapman med anledmng av 150-årsminnet av hans död. 

Karlskrona den 8 april 1H58. 

L. RUDLING. 

sekreterare. 

Årsberättelse för år 1"957 

vetenskapsgrenen navigation och sjöfart 

A v ledamoten PE R SIMONSSON . 

NAVIGATION . 

Fo rtsatt utveckling av sjöradiotjänst en. 

Decca n avigal or/ fl eclra. 

Den 2/10 1957 invigdes den svenska Deccakedjan, som täcker 

111ellersta och norra delen av Östersjön, ytterdelen av Finska 

viken, Ålands hav samt sydligaste delen av Bottenhavet. Fyra 

nya kedjor har sedan den senaste årsberättelsen avgavs upp

rättats på Canadas västkust (fig l) samtidigt som den skotska 

lredjan flyttats något för att liksom Canadasystemet kunna 

synkroniseras med det hyperbelnavigeringssystem, benämnt 

Dectra, som upprättats mellan Prestwick i Skottland ·och Gan

der på Newfoundland. Dectrasystemet är närmast avsett för 

den interkontinentala flygtrafiken, men för att utprova dess 

användbarhet även för sjönavigering har väderleksskeppen , 

som är stationerade i Nordatlanten, försetts med Decca-utrust

ning. 
Dectra är en utveckling av det konventionella Decca-naviga

torsystemet, och består av en master- och en slavstation pla

cerade i varje ända av den route, som systemet slmll bet jäna 

(fig 2) . Såväl master- som slavstation kan, samtidigt som de 

ingår i Dectra-systemet, ingå i en "konventionen" Deccakedja 

vid ändarna av Dectra-routen. De två Dectrakedjorna är place

rade på en lin je, som går vinkelrätt mot sammanbindningslinjen 

mellan de platser stationerna skall betjäna, och arbetar på så

dant sätt att de hyperbelformade positionslinjerna, som alstras 

av vardera master- och slavparens fasbundna sändare, bildar 

en grupp av spår (tracks ) mellan de båda kedjorna. Avståndet 

mellan spåren varierar från två miles i närheten av "angörings

områdena" till tjugo miles halvvägs mellan dessa. Distansen i 

spåret erhålles ur fasförhållandet mellan de två masterstatio

nernas sändare. Inom angöringsområdena utnyttjas de konven

tionella Deccakedjorna. 
Den flygburna Dectrainstallationen, som består av en flyg

logg, två kontrollboxar, varav den ena ombesörjer mottagar

kontrollen och den andra kontroll av flygloggen, tre decometrar, 
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varav en tjänstgör som "track"-angivare för Dectra medan 
5
a111tliga används för Deccanavigeringen, väger c :a 65 kg. 

s om ett i viss mån komplement till Canadakedjorna har en 
peccakedja anordnats inom New Yorkområdet, i första hand 
avsedd för den lokala helikoptertrafiken, men även användbar 
för sjöfarten på New York (fig 3). Upprättandet av New York
kedjan utgör i viss mån ett erkännande från amerikanskt håll, 
att man anser Deccasystemet överlägset det amerikanska 
Loran-systemet, eftersom ett Loransystem redan tidigare fun
nits upprättat inom detta område. Liknande synpunkter fram
skymtade vid "Communications Divisions" sjätte sammanträde 
i Montreal år 1957 där Dectraprincipens möjligheter till en god 
lösning av långdistansnavigeringsproblemet och smidig syn
kronisering med det konventionella Decca-systemet belystes. 

Ytterligare två Deccakedjor är under uppförande i Indiska 
oceanen, en för Bombay-området och en för Calcutta-området. 

För närvarande är c :a 4.500 handelsfartyg utrustade med 
Deccanavigator, varav c :a 200 svenska. Motsvarande siffror för 
fartyg utrustade med Lorananläggningar är c :a 1.500 resp 
c:a 10. 

Loran m . j'/. 
Loransystemets täckningsområden redovisades senast i års

berättelsen för år 1953. Sedan dess har systemet i västra Stilla 
havet utökats med kedjor, som täcker den tidigare luckan 
sydost om Formosa ned mot Nya Guinea. Vidare har det Nord
amerikanska ostkustsystemet utbyggts nordvart, så att det nu 
täcker hela Baffin Bay till i höjd med ungefär 77° nordlig 
latitud. 

Liksom engelsmännen strävar amerikanarna efter att ut
veckla system för långdistansnavigering. Sperry, som har kon
struerat Loran, arbetar på ett nytt lågfrekvent system benämnt 
Cyntac, vilket liksom Dectra i första hand är avsett för flyg
navigering. Fördelen med Cyntacsystemet framför Loran skulle 
bl a vara att det kräver väsentligt färre fasta anläggningar. För 
att täcka Förenta staternas territorium, delar av Canadas och 
l\1exikos samt 1.000 miles till sjöss såväl på ost- som västkusten 
av Förenta staterna, erfordras femton Cyntac-stationer, mot 

Bi!ct 1. 

Situationsplan över Dectra-nätet och Decca-navigatorstationernas lokali
sering på Canadas ostkust. 
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DECCA NEW Y9RK CHAI ~ 

Bild 3. 
Decca-kedjan för New York-området. 

lller än 1.000 högfrekventa stationer vid samma krav på nog
grannhet i positionsangivningen. Inom hela täckningsområdet 
skulle med Cyntacsystemet kunna erhållas positioner med en 
noggrannhet på c :a 200 fot när. Man rälmar med att fyra 
Cyntac-kedjor (åtta stationer) skulle, inom Nordatlanten, kun
na ge en minst 10-faldigt förbättrad lägesangivning än som är 
lllöjligt med befintligt Loran-system. 

Bild 2. 

Principskiss över Dectra-routen mellan Gander på Newfoundland och 
:Prestwick i Skottland. 
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Bild 4. 
Decca's "True Motion Radar", (TM 46). 

Andra liknande system, som är under utveckling är det fran
ska Radio-Webb-systemet samt det amerikanska Navarho
systemet. 

Under senare år har allt starkare yrkanden framför ts på 
standardisering av radionavigeringshjälpmedlen. Det anses så
lunda inte rimligt, att ett fartyg eller flygplan skall behöva ut
rustas med en hel provkarta radionavigeringshjälpmedel får att 
med erforderlig säkerhet kunna förflytta sig över olika delar 
av vårt klot. 

True Motion Radar. 

Decca-bolaget har presenterat en ny typ Decca-radar , soll1 
till skillnad mot tidigare apparattyper, vilka återger indikerade 
föremåls relativa rörelser, återger sanna rörelser. Den nya ra
darns namn är TM 46 (True Motion 46), (fig 4). . 

TM 46 har en indikator med 30 cm diameter. Den är sa 
konstruerad, att radarbildens elektriska centrum kan förflytta;> 
från bildrörets centrum ut till ytterkanten. Bilelen kan a lltsa 
helt "avcentreras". 

28~1 

Bild 5. 

En situation sådan den bildmässigt u tvecklas i en ' 'relative motion·•

apparat (vänster) respeldive " true motion"-apparat (höger). 

Rörelsen hos bildens elektriska centrum, som å terger det 
egna fartygets läge, styrs av en särskild koordinatorräknare. 
Denna, som lmllas trackrnaster, matas med fartygets kurs från 
gyrokompassen , samt med fartygets fart automatiskt från far
tygsloggen eller för hand. Dessa informationer omräknas till 
två koordinatspänningar, som matas till var sitt avlänknings
system i indikatorn och förorsakar att det elektriska centrat 
färskjutes i enlighet med fartygets fart och kurs, och i relation 
till inkopplat skalområde. 

Genom att bilelens elekt riska centrum förskjuts på bildskär
men i överensstämmelse med det egna fartyge ts rörelser, får 
man alla ekon att direkt visa sina sanna rörelser (fig 5). 

En vridbar elektronisk pejllinje är kopplad till radarbildens 
elektriska centrum och möjliggör avläsning av bäring till andra 
e.kon, oberoende av var på bildskärmen det egna fartyget be
~tnner sig. Centrering av bilden för bäringsbestämning är alltså 
Icke nödvändig . 
.. Eftersom bildens elektriska centrum kontinuerligt rör sig 
Dver bildskärmen i en riktning, som bestämmes av det egna 
fartygets kurs, reduceras ständigt varningsavståndet för om 
f~rtyget. Genom att bilden h elt kan avcentreras, är det likväl 
latt att förflytta bilden till bildrörskanten i motsatt riktning 
Ulot rörelsen. P å så sätt kan man se till, att varningsavståndet 
aldrig reduceras till mindre än en bildrörsradie, det vill säga 
aldrig blir mindre än vid den konventionella, centrerade bilden. 

21 
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Det sanna plottet är automatiskt, och måste därför vara 
kompasstabiliserat. En till utrustningen ansluten k.o.nventione]] 
andra indikator kan vara stabiliserad eller ostab1llserad . o111 
TM-indikatorn arbetar som huvudindikator kan den lwpplas o111 
och användas som konventionell, stabiliserad eller ostabilisera{] 
indikator. TM-indikatorn kan även arbeta som slavindikator ti]] 
en konventionell indikator. Därvid är det emellertid nödvändigt 
att som tidigare påpekats ha tillgång till någon typ av fjä rr. 
styrande lwmpass (t ex gyro), som TM-indikatorn ansluts till. 

En sektorj'yr enligt nya principer. 
Sedan år 1955 utnyttjas inom det svenska fyrväsendet en ny 

typ av sektorfyrar. Konstruktör till den nya fyren är by:ådirek
tören vid Kungl Sjöfartsstyrelsen Bengt Holm, som 1 nedan 
återgiven artikel redogör för fyrens arbetsprinciper. . 

"En sektorfyr är, som varje sjöfarare vet, en fyr som v1sar 
olika signalbild inom olika sektorer. Skillnaden i signalbilelen 
]{an därvid utgöras av fyrskenets färg , karaktär eller både färg 
och karaktär i kombination. En ytterligare möjlighet för sek
torskiljning, som dock knappast ännu utnyttjats för fyrar, er
bjuder signalbildens form (t ex vertikal, horisontell eller sned 
linje av ljuspunkter). . 

Här skall icke ordas om vilken metod som ur nautisk syn-
punkt är bäst, då det gäller att med optiska hjä~pmedel ~.e v~g
ledning i form av riktningsangivelse; uppfattmngarna ar hka 
många som metoderna. 

Det vanligaste sättet att åstadkomma fyrsektorer är att an~ 
vända en central ljuskälla, som i erforderlig grad förstärkes J 

horisontalplanet med hjälp av en s k trumlins och skärmas m ed 
O'röna, röda och ofärgade glas. Föredrar man helt ofärgat sken, 
kan man åstadkomma regelbundna förmörkelser med olika l{a
raktärer inom skilda sektorer. För detta ändamål användes van
ligen vertikala persienner, mekaniskt styrda av en motor eller 
ett loddrivet urverk. 

Trumlinsen är utan tvekan ett gott optiskt hjälpmedel. Dess 
beO'ränsning ligger i dess relativt ringa ljusförstärknin~. ]]J: 
tr~mlins ger nämligen endast en i vertikalled utsträckt ?1ld .a~ 
själva ljuskällan. Ljusstyrkan bestämmes förutom av lJuslcal 
I~ns "luminans" i p rincip huvudsakligen av linsens höjd. , 

Skall man ha höga ljusstyrkor och av ekonomiska eller ~~1di~ 
skäl icke önskar använda alltför energikrävande ljuskall 01

.' 

måste man tillgripa strålkastarEnser eller strålkastarspegh:tl· 
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ves sa samlar ihop ljuset icke en bart i ett plan såsom fallet är 
med trumlinsen utan inom en större eller mindre rymdvinkeL 
0111 man kan nöja sig med att ljuset från en sådan optik 
kastas ut inom en liten horisontalvinkel, kan mycket hög ljus
styrka erhållas trots låg energiförbrukning. 

Att åstadkomma en ljusstark sektorfyr med en central ljus
källa, strålkastaroptik och skärmning är icke möjligt annat än 
med roterande fyrapparat. En sådan har den olägenheten, bort
sett från att den är mekaniskt komplicerad, att den endast ger 
korta ljusblixtar och dessutom samma karaktär i alla rikt
ningar. 

Den tekniska utvecklingen har under senare tid inbjudit till 
en annan väg. Massproducerade strålkastarlampor med inbyggd 
spegeloptik - amerikansim "sealed beam lamps" - kan er
hållas till så rimligt pris, att man med fördel kan frångå den 
gamla "hederliga" principen med en centralljuskälla och i stället 
utnyttja en rad av lampor, som var och en belyser endast en 
smal sektor om c :a 2 a 4 o . Om vi tar detta steg, öppnas möj
ligheten att åstadkomma en ljusstark sektorfyr, som därtill om 
så önskas kan givas olika karaktär inom olika sektorer. Före
elrar man färgade sektorer, kan man trots de färgade glasens 
ljusabsorption erhålla samma eller i det närmaste lika hög ljus
styrka i de röda, vita och gröna sektorerna blott genom att i 
lämplig grad öka antalet lampor i de färgade sektorerna och 
om man så vill genom att anstränga lamporna i färgsektorerna 
hårdare än i den vita sektorn. (fig 6). 

Har man valt ett sådant system med smalstrålande lampor, 
är man inte längre tvingad att på konventionellt sätt låta ljuset 
passera ut genom stora lanterninglasrutor. I stället kan man 
låta strålarna korsa varandra i en liten ljusöppning, som är 
gemensam för lamporna inom exempelvis 45 o. Fördelen med 
att kunna reducera lanterninen på detta sätt är uppenbar. Svå
righeten och kostnaden att i vårt nordiska klimat hålla stora 
fyrrutor fria från rimfrost och snö är betydande. 

I början av år 1955 installerades den första fyrutrustningen 
enligt de här beskrivna nya principerna. Fyren Djursten på 
Gräsö utanför öregrund blev nämligen då föremål för en genom
gripande modernisering ( fig 7). Denna fyr är icke helt obe
lllannad - en fyrmästare ansvarar för skötsel och underhåll 
a~ platsens fyr-, radiofyr-, mistsignal- och reservkraftanlägg
~Ingar - men fyrutrustningen utfördes med tanke på att den 
1.1llöjligaste mån skulle "sköta sig själv". Resultatet av förs t 
lingsverket har motsvarat förväntningarna såväl ur ekonomisk, 
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Bild 6. 
Principskiss till den nya sektorfyren på Djursten. 

nautisk och teknisk synpunkt. Inom Sjöfartsstyrelsen pagår 
förberedelser för ytterligare fyranläggningar av liknande slag. 
Sjöfarten skall betjänas på ett sätt som motsvarar tidens luav 
och samtidigt landets ekonomiska resurser." 

SJöFART. 

Handelsflottan. 

Sedan år 1955 har enligt Lloyds register i h ela världen (upp
gifter från Kina och Sovjet saknas) sjösatts totalt 15.2 U1Jl
lioner brt, varav 8,5 millioner under 1957. I Sverige sjösattes 
under år 1956 429.157 brt och under 1957 660.623 br t . De 
svenska sjösättningarna under 1957 utgör rekord för OJande~ 
Av det sjösatta världstonnaget utgjorde tanktonnaget a r 195 
34 'lo och 1957 45 7o . Motsvarande siffror för vid svenska varv 
under år 1957 sjösatta fartyg var 59. 

Bild 7. 

Djurstens fyr med den nya 
ljusöppningen. 
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Totalt har världshandelsflottan sedan 1955 ökat med c :a 10 
millioner brt och är nu uppe i drygt 110 millioner ton, den 
amerikanska reservflottan om c :a 12,5 millioner ton oräknad. 
Drygt 30 'lo av flottan utgöres av tankfartyg, varav c :a 150 
st i storleksklassen över 20.000 brt. Den svenska handelsflottan 
utgjorde vid årsskiftet 1957/58 c :a 3 'lo av världshandelsflottan 
och omfattade enligt kommerskollegii preliminära siffror 1.595 
enheter om sammanlagt 3.180.000 brt, varav 177 st tankfartyg 
om 1.016.000 brt motsvarande 32 % av det totala svenska ton
naget. 
. Den i tidigare årsberättelser påtalade strukturförändringen 
Inom den svenska handelsflottan med avseende på fördelningen 
På motor- respektive ångfartyg har fortsatt. Motorfartygston
naget har sålunda ökats med 107 enheter om sammanlagt 
467.236 brt, medan ångfartygen minskat med 74 enheter om 
65.016 brt. Även inom kategorin motorseglare har en minskning 
skett med 74 enheter om 8.496 brt. Den totala ökningen under 
Perioden 1956- 57 av tonnagevolymen uppgår till 393.724 brt, 
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medan antalet enheter minskat med 41. Sedan 1939 har meclel
storleken inom den svenska handelsflottan ökat från c :a 720 brt 
till c :a 2.000 brt, medan flottan som sådan fördubblats . :VI at
svarande siffror för världshandelsflottan är 2.200, respektive 
3.300. Samtidigt har denna ökat med c :a 58 7c. 

Den svenska handelsflottans fördelning vid årsskiftet 1957 /5S 
på fartygsslag samt förändringar härvidlag under de två senaste 
åren framgår a v nedanstående tabell. 

Förändringar Bestånd 

Antal Bruttoton Antal B ruttoton 

Passagerarfartyg ... . 26 + 4.116 154 123.0 00 
Tankfartyg ....... . . . + 20 + 1H.237 177 1 .016.000 
Torrlastfartyg 42 + 159.169 1.223 1.736.000 
Helkylfartyg ....... . + 5 + 31.721 24 102.0 00 
Malmtankfartyg + 2 + 20.481 17 203.000 

41 + 393.724 1.595 3.180.0 00 

Den under senare år konstaterade tendensen till ökat svenskt 
deltagande i den internationella sjöfarten har förmärkts även 
under perioden 1955-1957. Av det vid 1956 års slut i far t va
rande tonnaget sysselsattes 70,8 'Ii huvudsakligen i fart mellan 
utländska hamnar, en ökning med c :a 6 7c från år 1955. Sam
t idigt minskade procenttalet för det i fart huvudsakligen mel
lan utländska och svenska hamnar sysselsatta tonnaget fr ån 
32,0 till 26,2 samt för tonnage i fart huvudsakligen mellan 
svenska hamnar från 3,3 till 3,0. 

Svenska handelsflottans (incl utländska förhyrda fartyg) 
bruttofraktintäkter i utlandet under år 1956 uppgick till 2.1 50 
millioner och översteg 1955 års intäkter med 310 millioner 
kronor. F'ör å r 1957 var motsvarande intäkter 2.463 m illioner. 

Av de bruttofrakter, som under 195 6 intjänades i utrikes fa rt. 
kom. något mer än hälften (55 a 60 7r ) på fart mellan ut rikes 
orter och resten på fart mellan Sverige och utlandet. F ör 1957 
bedömes procenttalet förbli oförändrat. 

Förändringarna i in täkterna to rde till större delen k unna ses 
som en följd av fraktutvecklingen (diagram 1 och 2). De 
extremt höga fraktkvoteringarna i samband med Suezluisen 
gällde dock endast för det större, oceangående torrlasttonnaget 
i trampfart och tankfartyg i s k lös fart. I senare fallet torde 
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Diagram l och 2. 
Praktindex för trampsjöfarten 1955-1957. D iagram 1: Torrlaster . 

Diagram 2: Tanklaster. 
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privata befraktare ha betalt ända upp till Sca1e *) 500, en ko 
trast t ill fraktsatserna på tankmarimaden vid å rsslutet 1 9 5~
då man var nere på Scale - 55. Det katastrofala fraktfall ' 
under senare delen av perio c1en har lett till, att vid årsskifte~ 
19.57/58 c:~ 1,9 milli01~.e1: ton av det totala världstanktonnag:t 
tvmgats lagga upp, danbland flera nybyggen. Framtidsutsik
terna på tankmarknaden bedömes mörka för de närmaste året 
på grund av de väntade mycket stora (c :a 27 millioner brt en~ 
ligt National Petroleum_ Counc!~s prog:1os) leveranserna av nytt 
tanktonnage fram till 1962. Aven pa torrlastmarknaden har 
fraktfallet varit betydande. Att fraktfallet såväl på tonlast
som på tankmarknaden blev så hastigt, som det blev, anses 
bero på att man under Suezkrisen vidtog en omfattande be
redskapslagring av kol i Europa. Genom att dels oljetranspor
terna efter Suezkrisens hävande kom igång snabbare i:in man 
rälmat med, dels vintern 1956-57 blev förhållandevis mild, blev 
bränsleåtgången mindre än väntat med återverkningar på 
hela fraktmarknaden som följd. Som en mätare på dessa åter
Yerlmingar kan förutom tidigare nämnda uppläggningssiffror 
nämnas, att priset för ett Libertyfartyg för ett år sedan var 
c :a 670.000 pund men vid årsskiftet 1957/ 58 c :a 220.000 pund. 

Suezkrisen. 

Suezkrisen, som jämsides med "flaggdiskrimineringen" och 
"flaggflykten" dominerat sjöfartsbilden under åren 1956-1957, 
inleddes med Egyptens nationalisering av Suezkanalen den 26 
juli 1956. Under den period krisen varade, har de argument , som 
kanalens skapare de Lessep på sin tid framförde, med skärpa 
accentuerats. Den kanal, som hösten 1869 ställdes till världs· 
sjöfartens disposition medgav passag·e av fartyg med 16 , :.! fots 
djupgående. Den kanal, som nationaliserades sommaren 1956, 
kunde passeras av fartyg med 34 fots djupgående. Genom den 
systematiska utbyggnad kanalen varit föremål för har d-en un· 
der årens lopp blivit en allt mer dominerande faktor inom 
vi:irldssjöfarten. 

Kanalbygget påbörjades 1859. Den koncession, som bolaget 
La Compagnie Universelle des Canal Maritime de Suez, erhÖll 
av vicekonungen Mollammed Said i Egypten skulle gälla till 
hösten 1962. Därefter skulle Egypten tillåtas inlösa , aktierna. 

*) Scale motsvarar en fraktsats om 32/ 6 d. per ton (2.2ll0 Jbs) på 

sträckan Nederländska Västindien till Storbritannien. l 

2!J7 

EJgypten ägde t ill en början själv en stor del av aktierna men 
sålde år 1875 större delen till Storbritannien, som därvid blev 
ägare till 44 % av kapitalet. Huvuddelen av det övriga kapitalet 
ägdes av fransmännen. Även om kanalbolaget var inregistrerat 
i Kairo som ett egyptiskt bolag var det franskt . 

Genom en konvention i Konstantinopel 1888 fasts logs att 
suezkanalen a lltid skulle vara öppen och fri, i krig som fred, 
för alla fartyg utan hänsyn till nationalitet. Kanalen fick ej an
vändas för utövande av blockad. Endast i det fall , att Egyptens 
försvar så krävde, finge eljest förbjudna åtgärder, som hindrar 
sjöfarten, företagas. Redan före nationaliseringen hade denna 
regel brutits av president Nasser genom blockaden mot Israel. 

Samtidigt med att kanalen nationaliserades sommaren 1956 

utfärdade Egypten nya bestämmelser för betalning av kanal
avgifterna. Bestämmelserna gick i sak ut på, att betalningen 
skulle ske till det nya egyptiska kanalbolaget "Suez canal Aut
hority" i stället för till det gamla, men under i princip tidigare 
tillämpade former. I en deklaration den 26/7 meddelades vidare, 
att nationaliseringen på intet sätt ändrade kanalens status som 
fri genomfartsled enligt konventionen 1888. 

Som svar på nationaliseringen spärrade brittiska regeringen 
omedelbart samtliga egyptiska tillgodohavanden inom samväl
det. Liknande åtgärder vidtogs av Frankrikes och Förenta sta
ternas r•egeringar. Den förras åtgärd var dock av mera formell 
än reell betydelse, då de egyptiska tillgodohavandena i Frankrike 
var praktiskt taget obefintliga. Den amerikanska blockaden av
sågs vidmakthållas i avvaktan på att "äganderätten skulle ut
Pedas och situationen klarna". Även det gamla kanalbolaget 
deklarerade, att i olika länder befintliga tillgångar alltjämt till
hörde bolaget och kunde ej disponeras för egyptiska intressen. 

I en gemensam deklaration den 2 augusti .erkände Frankri
kes, Englands och USA:s utrikesministrar Egyptens rätt att 
nationalisera Suezkanalbolaget, men kritiserade det sätt natio
naliseringen skett på. Samtidigt tillkännagavs att inbjudningar 
till en konferens komme att utsändas till 24-nationer för att när
mare dryfta den uppkomna situationen och åtgärder, som borde 
Vidtagas. Bland de nationer, som sintlie inbjudas märktes de 
som undertecknade det ursprungliga Suezkanalfördraget -
Egypten, Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien, Turkiet, 
Storbritannien och Ryssland - medan övriga var sådana, som 
enligt deklarationen "är till stor del beroende av kanalen an
tingen därför, att de äger tonnage eller på grund av handels
Vägarnas mönster". 



298 

I en resolution vid ett möte den l a ugusti framförd e Inter. 
national Chamber of Shipping (ICS, r•epresenterande mellan 
~ 0-9 0 7c av världens aktiva handelsflotta) redarnas protester 
mot att kanalen exploateras genom att kanalavgift•erna, s0 111 
Nasser påpekat, skulle utnyttjas för att finansiera nationella 
projekt. Farhågor beträffande Egyptens möjligheter att bibe. 
hålla lmnalens status som internation ell farled framförd es även. 

Parallellt med dessa aktioner vidtog så väl Frankrike som 
England omfattande militära säkerhetsåtgärder. Redan unrler 
första veckan av augusti avseglade de engelska ha ngarfartygGn 
Bulwark och Theseus till östra Medelhavet, den senare med 
fallskärmsbrigaden "De röda djävlarna" ombord. Vidare inkal
lades viss reservpersonaL 

!nom sjöfartskretsar var m an likväl m est orolig för att det 
nya kanalbolaget icke skulle kunna upprätthålla kanaltrafiken 
i erforderlig omfattning, i hä ndelse de "gamla" lotsarna h m
nade sina anställningar. Farhågorna skulle em ellertid visa sig 
vara överdrivna. 

Den 16-23 augusti hölls det i tre-ministerdeklarationen om
talade 24-nationsmötet. Av de 24 inbjudna nationerna h ade 22 
hörsamm at kallelsen m edan 2, däribland Egypten, avböjt. Egyp
tens avböjande svar motiverades med att frågan om kanalens 
nationalisering var en intern egyptisk a ngelägenhet. Om 
andra stater voro av annan uppfattning borde frågan enligt 
Egyptens mening tagas upp till debatt inom FN och icke Jla 

det sätt, som nu skedde. Egypten följde likväl fö rhandlinga ma 
genom en observatör. 

Vid konferensen, sedermera benämnd Suezkanalkonfere n:::en, 
eller rätt och släte första Londonkonferensen, beslöts med över 
två tredjedelars m ajoritet att en representation skulle sändas 
till Egypten för att försöka inleda förhandlingar om internatio
nell drift av Suezkanalen. R epresentationen bestod av austra
lienska premiärministern Robert Menzies som ledare och dele
gater från Sverige, USA, Persien och Etiopien. Som underlag 
för förhandlingarna m edfördes en plan, som skulle föreläggas 
Nasser. Sovjetunionen, Indien, Ceylon och Indonesien, som ej 
anslutit sig till planen, ansåg att man i stället skulle redovisa 
en plan för egyptisk kontroll av kanalen med hjälp av ett in
ternationellt rådgivande organ. 

Förhandlingarna med Nasser pågick mellan 3 och 10 septem
ber men ledde ej t ill något resultat. 

Nästa steg i utvecklingen blev bildandet av t rafikantföre
ningen "Suez C anal U s ers Association" förkortat SCU A. En 

d klaration härom utarbetades vid den andra Lonclonlwnfe
. ensen den 19- 21 september. I deklarationen redovisades för e-
Je f f" · l l · ino·ens sy te att ·nngera som service- oc 1 upp ysnmgsorgan 
~ör fartyg som avsåg att passera kanalen men som ·ej var be-
äo·na att anlita den nybildade kanalorganisationen. 

n gCUA konstituerades under det tredje Londonmötet den 1-5 
oktober. Till trafikföreningen anslöt sig 15 länder, däribland 
sv·erige1 ) . Vid det ~m:stituer~nd~ sammanträdet t i.l_~satte~ .. en 
verkställande komnntte, som fick 1 uppdrag att handlagga fore
ningens löpa nde ärenden. 

Trots alla dystra förespeglingar fortgick trafiken i ka nalen 
uneler det nya bolagets ledning utan större friktioner , även 
om en viss nedgång i trafikfrekvensen kunde förmärkas under 
de första veckorna efter nationaliseringen. Under tiden den 28/9 
-4/10 hade k analen passerats av i genomsnitt 40 fartyg per 
dygn, vilket innebar normal frekvens. Under veckan den 5-
11/10 steg antalet passager till 47 med en tillfällig trafiktopp 
den 8 på 57. Några större svårigheter att få ersättare för de 
lotsar som lämnat t jänsten förelåg i.nt·e heller. 

Under tiden pågick förhandlingar m ellan eng,elska och 
franska r egeringarna å ena sidan och den egyptiska å den 
andra angående formerna för samarbetet m ellan trafikförening
en och det egyptiska kanalbolaget , samtidigt som lmnalfrågan 
i sin helhet tagits upp i FN :s säkerhetsråd. 

Vid ett sammanträde den 13 oktober antog sti.l~erhetsrådet 

enhälligt en resolution, som återger rådets inställning till frå
gan. Resolutionen hade följande innehåll : 

"The Security Council 
noting the declarations made before it and the accounts of 

the development of the exploratory conversatians on the Suez 
question given by the Secretary General of the United Nations 
and the Foreign Ministers of Egypt, France and the United 
Kingdom 

agrees that any settlement of the Suez question sh ould meet 
the following req uirem ents: 

l. There should be free and open transit through the Canal 
Without discrimination , overt or covert - this covers both po
litical and technical aspects; 
..........__ _ __ _ 

1
) övriga länder var A ustralien, Danmark, Franl{rikc, Förenta sta

terna, Iran, Italien, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portu gal, Spa

nien, Storbritannien, Turlö et och Västtyckland. 
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2. The sovereignty of Egypt should be Pespected; 

3. The operation of the Canal should be insulated frolll tl 
politics of any country; le 

4. The manner of fixing tolls and charges should be dec ide 1 
by agreement between Egypt and the Users; c 

5. A fair proportion of the dues sho uld be a llotted to deYe
lopment; 

6. In case of disputes, unresolved affairs between the Suez 
Canal Company and the Egyptian Government should be sett
led by arbitration with suitable terms of reference and suitable 
provisions for the payment of sums to be due." 

Genom att det nya kanalbolaget kunde hålla igång t rafiken 
utan större missöden kom SCUA:s verksamhet i huvudsak att 
begränsas till att följa upp utvecklingen i kanalen, samt hålla 
medlemsstaterna underrättade om förhållandena där. 

SCUA lät vid sidan om sin serviceverksamhet utarbeta stu
dier belysande kanalens ställning i viirldssjöfartsbilden. en 
fråga, som närmare berörs senare. 

Genom Israels anfall på Egypten den 29 oktober 1956 samt 
den därpå följande fransk-engelska interventionen förändrades 
förhållandena radilmlt och från den 31/10 1956 till den 19/5 1957 
var praktiskt taget all trafik genom kanalen stoppad. 

Sedan stridshandlingarna genom FN :s ingripande a vbrutits 
natten mellan den 6 och 7 november var ett av de största pro
blemen att snarast möjligt återställa kanalen i trafikabelt sll:ick 

Generalförsamlingen uppdrog nu åt generalsekreteraren i 
förenade nationerna (FN) D. Hammarskjöld att träffa över
enskommelse med egyptiska regeringen om rätt för FN att 
verkställa röjning av kanalen och återställa den i funktions
dugligt skick Förhandlingarna ledde till att ett av FN utsett 
röjningsdetachement (United nations Survey Group fo r clea
ring the Suez Canal) uneler ledning av den amerikanske gene
ralen Raymond A. Wheeler den 8 december kunde sätta igång 
med rekognoceringsarbetena inom kanalområdet. Samtidigt på
gick förhandlingar för att få fram erforderligt antal bärgnings
enhet,er. Ett av de känsligare momenten i dessa förhandlingar 
var frågan om utnyttjandet av de "allierades" bärgningsenhete1:· 

som redan befann sig inom kanalområclet. Frågan löstes pa 
så sätt, att fartygen underställdes FN :s ledningsorgan och ]Je· 
mannades med civila besättningar. 
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ven direkta ledningen av bärgningsverksamheten under vV. 
uppdrog~- åt ~tt danskt-hollär~ds~t. konsor~ium. 

ven bargmngsflotta, som 1 borJan av Jai1Uari stod till led-
1j11gens förfogande, bestod av sammanlagt 43 bärgningsfartyg 
~cll bogserbåtar från Belgien, Danmark, England, Frankrike , 
flolland, Italien, Sverige, Tyskland och Jugoslavien samt 4 a lli
erade "supportships". 

Röjningen planlades att ske i tre etapper. Under första etap
pen skull~ km~alen öppnas för ~artyg med högs~ 25 fots djup
crående, vrlket mnebar att fem SJunkna fartyg maste avlagsnas, 
två broar bärgas och nio andra hinder avlägsnas. Under andra 
etappen skulle ytterligare 30 hinder undanröjas, varigenom far
tyg med normalt djupgående (34') skulle kunna passera. Vidare 
skulle vissa muddringsarbeten företagas, verl\:städer samt elek
tricitets- och kommunikationsanläggningar iordningsställas. 
Under tredje etappen slutligen skulle övriga hinder i hamnar 
och bassänger avlägsnas samt dockor och hamnanläggningar 
återställas i sitt ursprungliga skick. 

Kostnaderna för verksamheten bestreds med medel, som a Y 

medlemsstaterna ställts till FN :s förfogande i a vvaldan på a tt 
den slutgiltiga kostnadsfördelningen reglerades. 

Den 28/12 1956 påbörjades röjningsarbetena i den södra delen 
av kanalen och den 31/12 i den norra. Den 29 april lämna de 
det sista bärgningsfartyget kanalen efter slutfört uppdrag. Vid 
denna tidpunkt var dock verkstäderna endast återställda till 
90 % och de nya elektriska fyrarna, som skulle lever<cras från 
USA, endast delvis installerade. Röjningsarbetet hade genom
förts på 6 veckor kortare tid än man från början räknat med. 

I och med att kanalen åter var brukbar tog diskussionerna 
om form erna för erläggande av kanalavgifterna förnyad fart. 
I anslutning härtill rekommenderade Hollands, Englands, 
Frankrikes och Förenta Staternas regeringar respektive länders 
handelsflottor att undvika att gå genom kanalen. I motsats 
härtill anmodade de tyska redarna överlag sina befälhavare att 
utnyttja kanalen. De svenska och norska redarna förhöll sig 
till en början avvaktande, men då de konstaterade att kanalpas
sagerna förlöpte utan olyckstillbud började även de i likhet med 
lllånga andra att i allt större utsträckning utnyttja densamma. 
~öljden blev att de länder, som rekommenderat sina fartyg att 
~:ke utnyttja kanalen, av rena konkurrenshänsyn måste åter-
1\alla dessa rekommendationer. Den 23/ 5 återkallade även 
F'tankrike som sista nation sin rekommendation. Återtagandet 
av rekommendationerna innebar dock ej att "nyordningen" 
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accepterades. Det ohållbara i situationen belyses dock Väl a 
ett yttrande från norskt håll att "det hela kommer sannolik~ 
att rinna ut i sanden". Det berättigade i det yttrandet bekräfta, 
genom den engelska åtgärden den 13 juni att partiellt debloc~ 
kera de egyptiska tillgodohavandena, liksom upptagandet av 
fransk-egyptiska förhandlingar angående formerna för beta]. 
ning av kanalavgifter. Redan dessförinnan hade de egyptiska 
myndigheterna i samband med kanalens återöppnande hävt 
förbudet för franska, engelska och australienska fartyg att 
lossa, lasta och bunkra i egyptiska hamnar. 

Under hänvisning till säkerhetsrådets resolution a v den 13 
oktober 1956 (Pelaterad ovan) överlämnade egyptiska rege. 
ringen den 24 april 1957 en "declaration on the Suez canal and 
the arrangements for its operation" (bilaga 1). Handlingens 
karaktär av internationellt instrument understrykes i gen,eral
sekreterarens svarsbrev till egyptiske försvarsministern den 24 
april 1957 (bilaga 2). 

Som relief till Suezkrisen kan av SCUA redovisade uppgifter 
angående kanalens position i världssjöfartsbilden tjäna. 

År 1955, alltså året närmast före Suezkrisen, transporterades 
genom Suezkanalen sammanlagt 108 millioner ton gods, varav 
67 millioner ton olja och resten torrlastgods. Året dessförinnan 
( 1954) var den totala transportvolymen 97 millioner ton och 
utgjorde då 13,5 '/t_, av allt gods, som transporterades i sjö
buren trafik. Motsvarande siffra för Panamakanalen var 5,5 '/r . 
Huvuddelen (90 % ) av oljetransporterna var destinerade t ill 
Europa, som fick :;!:; av sitt behov tillgodosett genom leveranser 
från Middle East. A v torrlasterna gick ungefär lika delar syd
resp nordvart genom kanalen. 

För att ombesörja oljetransporterna till Europa via kanalen 
erfordrades c :a 945 T 2-tankers (15.000 tons lastkapacite t) . 
För att transportera samma volym runt Cape of Good IIope 
erfordrades ytterligare 540 T 2-tankers, vilket innebar en ök
ning m ed c :a 57 ';i . 

Genom att oljetra nsporterna från Amerika kom att öka i 
omfattning, behövde dock aldrig detta tonnagebehov fyllas. 

För torrlasttrafiken var konsekvenserna ur tonnagesynpnnld 
icke lika allvarliga. För att bibehålla elen normala torrlasttra
fiken erfordrades en tonnagevolymsökning av omkring 15 Yr · 
Denna brist kompenserades genom att 75 fartyg ur ameril{an
ska Peservflottan togs i ansprålc Kravet på en ökning av t orr
lastvolymen föranleddes även av att svå righet erna att få fra~11 

olja medförde en ökning av kolkonsumtionen och som en fö)Jd 
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ct ärav, behov av koltransporter inte minst från Amerika till 
EJuropa. 

EJn fråga, som ofta ställs är, om Egypten blir kapabelt att 
utveckla kanalen på ett sätt, som kan tillgodose världssjöfar
tens krav. Härvid ha vissa utvecklingssiffror redovisats. MeJ
Jan åren 1937/38 och 1955 ökade oljetransporterna genom ka
nalen från 6 till 69 millioner ton. Under samma period visade 
torrlasttrafiken en ökning från 25 till 38,5 millioner ton. Med 
]länsyn t ill de alltjämt stegrade oljebehoven i världen. hade det 
gamla bolaget beslutat en utbyggnad av kanalen till en trans
portkapacitet motsvarande 160 millioner ton olja per år. Ök
ningen av torrlastvolymen har ej redovisats. 

Enligt en av Organization for European Economic Coopera
tian (OEEC) gjord bedömning torde kapacitetsbehovet 1975 ha 
ökat t ill c :a 340 millioner ton olja om året, vilket innebär att 
inte ens det hittillsvarande utvidgningsprogrammet, som väl 
för närvarande får anses ställt på framtiden, på långt när 
kommer att motsvara behoven. Detta förhållande torde vara en 
av orsakerna till de alltmera omfattande beställningarna av 
superta nkers. 

Flaggdiskrimineri ng. 

Frå n svenskt sjöfartshåll har a lltid h ä v dats att elen fria kon
kurrensen på haven är förutsättningen för att världshandels
flottan skall kunna tjäna de syften den är avsedel för. Den in
ställningen har delats av de flesta äldre sjöfartsnationer. Allt 
eftersom konkurrensen under senare år skärpts har emellertid 
allt flera sjöfartsnationer, speciellt de yngre, vidtagit olika åt
gärder för att bereda det egna landets fartyg fördelar på främ
mande fartygs bekostnad. 

Åtgärder av flaggdiskriminerande art har av sjöfartskom
mitten inom OEEC ansetts vara 

åtgärder avseende partisk kontroll av varuutbyte, 
avtalsreglerande förmåner för vissa fartyg i förhå llande till 

andra, 

.. utfärdande av import- och exportlicenser på sådant sätt att 
hansyn tages till fartygens flagga, 

hamnföreskrifter av partisk natur, 
ta~esättningar av partisk natur. 

. Som exempel på olika typer av flaggdiskriminering k an föl
Jande nämnas: 
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I samband med Marshallhjälpen förbehöll sig amerikan a!·na 
att 50 'l< av alla i USA tillverkade Marshall-varor skulle skeppas 
till Europa med amerikanska fartyg. 50 7r -regeln tillämpad-~s 
ä ven i andra sammanhang a v amerikanarna. 

Liknande överenslwmmelser har träffats genom ömsesicliga 
skeppningsavtal, upprättade mellan bl a Polen-Indien, L:ru
guay- Bolivia, Rumänien- Libanon, USSR- Indonesien samt 
Argentina- Chile, där vardera landet skall ha förtur att skeppa 
50 '1u av sin avtalsreglerade export med egna fartyg. I Peru 
gäller 50- 50 principen för alla egna fartyg. 

I ett förslag till tulltaxelag i Brasilien fanns hestämmelser 
intagna att värdet på importerade varor, som skulle ligga t ill 
grund för beräkning av tull, skulle inkludera frakt och försiilt
ringskostnader om utländska fartyg respektive försäkringsföre
tag anlitades , men icke inkluderade dylika kostnader i de fall 
dä r brasilia nska fartyg respektive försäkringsbolag m edverka t. 
Genom en gemensam aktion från berörda nationer sattes be
stämmelserna dock aldrig i kraft. 

I Ecuador utgår lägre avgifter för legalisering av konsulats
fak turor avseende gods, som importerats med fartyg tillhöran
de det s k Flota Mercante Grancolombiana, än i fråga om gods, 
som inkommer m ed andra fartyg, och i Spa nien har utfärdats 
bestämmelser att ansökningar om utländsk valuta för betalning 
av varor, som transporteras å utländska fartyg, skall beviljas 
endast om vederbörande befraktare sökt men misslyckats att 
finna spanskt fartyg. 

I Japan har man kraftigt höjt sjöfartsavgifterna. Höjningen 
drabbar visserligen såväl japanska som andra fartyg och 1mn 
av den anledningen icke anses som en flaggdiskriminerande 
åtgärd. Samtidigt har man emellertid företagit en sänkning i 
beskattningen av japanska rederier. Åtgärderna sedda gemen
samt synes innebära en viss form av subsidiering och utgör 
bl a svar på USA :s överlåtelse på privata rederier av de för 
statsmedel byggda 35 st snabbgående s k "Mariner-fartygen", 
vilka satts in på traden mellan USA och Japan och därvid 
dragit åt sig det mesta av ur fraktsynpunkt värdefullt gods. 

Den amerikanska reservflottan på c :a 12,5 millioner brt ut
gör även den ett latent dislrrimineringshot och har även ut
nyttjats i rent diskriminerande syften vid tidpunkter, då frakt
satserna på världsmarknaden bedömts oförmånliga ur a meri
kansk synpunkt. Under 1957 var c :a 190 fartyg ur reservflottan 
reaktiviserade, varav ett hundratal insatta i trampfart, före
trädesvis i kolfart mellan Amerika och Europa. Reservflottan 
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är dock inte enbart av ondo för freclssjöfarten. Under Suez_ 
krisen var det elen som täckte bristen på torrlastfartyg (jft· 

Suez-avsnittet). 
Andra former av diskriminering är direkta statliga subsidier 

t ill rederierna, något som tillämpas i stor utsträckning av rsA 
(fig 8). 

I Västtyskland har staten fram till 1955 genom lån m m om 
sammanlagt 1.395 millioner DM biträtt med återuppbyggnaden 
av elen tyska handelsflottan. Sedan Västtysklands ekonomi nu
mera kommit på fötter har denna bidragsverksamhet dock i hög 
grad begränsats, men i vissa fall även överförts till k onunu
nerna. Enligt ett lagförslag skulle exempelvis Hamburg bemyn
digas ställa borgen på upp till 80 millioner DM. 

Inom OEEC har sjöfartskommitten blivit det formn där bl a 
diskrimineringsfrågorna tagits upp till behandling, varefter an
tingen gemensamma eller enskilda aktioner följt. OEEC om
fattar likväl bara ett fåtal nationer, och liknande behov av 
forum har konstaterats i vidare sammanhang. Vid United ~a

tians Maritime Conference i G-enua våren 194,8 fattades beslut 
att inom FN :s ram söka upprätta ett liknande organ - "Illter
Governmental Maritime Consultative Organisation" förkortat 
"IMCO" - dock med en väsentligt fastare utformning. Konfe
rensen lät utarbeta en konvention (deklaration) i frågan . Som 
framgår av namnet avses organet främst bedriva konsultativ 
och rådgivande verksamhet i frågor av organisatorisk och elw
nomisk art, vilka beröra världssjöfarten. Ett a v villkoren för 
att organet skulle kunna konstitueras var att 21 nationer anslöt 
sig, varav sju representerande ett tonnage på minst en million 
brt vardera, eller sammanlagt sju millioner brt. 

Medlemskap i organisationen kan medges 
stater, som är FN-medlemmar, 
stater, som icke är FN-medlemmar, men som varit inbjudna 

till Genuakonferensen, samt 
varje annan stat som, efter framställning till organisationens 

generalsekreterare, godkänts med % majoritet av medlemmar
na (16 st) i organisationens "council". 

Därutöver kan, som "associate members", efter framställning 
till FN :s generalsekl'eterare, antagas vilket annat territorium 
eller grupp av territorier för vilka konventionen kunde bli t ill· 
lämplig. 

Ingen stat eller territorium kan bli eller kvarstå som medle~n 
i organisationen, om FN :s generalförsamling motsätter sig 
detta. 
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.Alla "ordinarie" medlemmar är röstberättigade, men ·3j "asso
ciate members". De senare får i.cke heller väljas in i "Council" 
eller "Maritime Safety Committee" (jfr nedan). 

o rganisationen skall bestå av en församling (assembly), en 
styrelse (council), "a Maritime Safety Committee" samt de 
underorgan, som organisationen kan komma att anse nödvän
diga. Dessutom skall finnas ett sekretariat. 

Församlingen omfattar samtliga medlemmar och av
ses sammankallas till ordinarie sammanträde vart an
nat år samt till extraordinarie sammanträdel1, om % av 
medlemmarna så önskar eller då styrelsen anser det 
nödvändigt. 

Inom församlingen utses en president och två vice
presidenter för två år samt medlemmar till styrelsen 
och "the Maritime Safety Committee". styrelsemed
lemmarna väljas för en period av två år men kan om
väljas. 

styrelsen skall bestå av sexton medlemmar varav sex 
skall representera regeringarna för de nationer som ha 
"de största sjötrafikintressena", medan sex skall repre
sentera regeringarna för de nationer som ha "de största 
sjöhandelsintressena". Av de fyra övriga skall två repre
sentera stater med "väsentliga sjötrafikintressen" och 
två stater med motsvarande sjöhandelsintressen. 

styrelsen skall sammanträda vid behov med en må
nads varsel. 

"The Maritime Safety Committee" skall bestå av 
fjorton församlingsmedlemmar, representerande stater, 
som har "stora intressen i sjösäkerheten", och av vilka 
åtta skall vara "de största skeppsägarenationerna" . 
Även övriga medlemmar skall representera nationer 
med "intressen i sjösäkerheten" exell1pelvis genom att 
många av statens medborgare seglar i andra länders 
flottor i egenskap av besättning eller passagerare. 

Medlemmarna väljas för fyra år och kan omväljas. 
Kommitten skall sammanträda en gång om året eller 

i övrigt på begäran av minst fem av medlemmarna. 
I sekretariatet skall ingå en generalsekreterare, en 

sekreterare från "Maritime Safety Committee" samt 
erforderlig personal i övrigt. 

IMCO :s högkvarter skall förläggas till London. För
samlingen kan dock med % majoritet besluta om för-
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flyttning. Församlingens sammanträden kan, om sty. 
relsen a nser detta nödvändigt, hållas på vilken ann~11 
plats som helst ä n den högkvarteret är beläget På. 

Genom att organisationens verksamhet är samorcl
nad med FN :s är för FN gällande bestämmelser beträf. 
fande befogenheter (legal capacity), privilegier och 
immunitet tillämpliga även på organisationen. 

Svårigheterna att komma upp i det magiska 21-talet var 
större än beräknat och så sent som vid årsskiftet 1957/58 hade 
alltjämt bara 19 nationer anslutit sig, dock ingen av de nordiska 
länderna. Kravet på tonnagerepresentation var emellertid fyllt. 

Ett av skälen för att de nordiska länderna icke anslutit sig 
är, att man befarar stormaktsdominans i ekonomiska frågor, 
varigenom de små nationernas möjligheter till fri konkurrens 
inom handelssjöfarten kunde bli beskurna. Villkoret för en n or
disk anslutning är därför, att frågor av ekonomisk natur utgår 
som arbetsuppgifter. Liknande oro har försports i redarkretsar 
inom länder, som redan anslutit sig, vilket bl a lett till att Grek
land återtagit sin anmälan. Så sent som våren 1957 såg det 
likväl ut som om det bara skulle vara en fråga om v•eckor t ills 
organet kunde konstitueras. Svårigheterna efter Suezkrisen att 
samordna olika länders sjöfartsintressen ökade dock, även 
bland de anslutna nationerna, olusten för organet i sin t ill
tänkta utformning. Meddelandet i början av januari år 1958 om 
att 21-talet uppnåtts genom att Iran och Japan anslutit sig 
kom därför som en överraskning. 

En av de första frågor, som kommer upp till behandling inom 
organisationen, torde bli överarbetning av deklarationen. Då 
en sådan överarbetning kan bli av stort intresse även fö r de 
skandinaviska länderna, är det sannolikt, att dessa länder inom 
den närmaste framtiden lwmmer att ompröva frågan om in
träde i organisationen. 

Bekvämlighe·t·sflagg. 

Bekvämlighetsflaggan är ingen ny företeelse även om den 
nuförtiden är motiverad av andra skäl än tidigare. Under mel
lankrigsåren seglade Förenta staternas fartyg under panan~a
flagg för att komma utom räckhåll för "Förenta Staternas for
budslag" och på så sätt på lika villkor kunna konkurrera onl 
passagerarna på de större passagerarlinjerna. Före inträdet 1 

II. världskriget genomfördes vapentransporter till Europa med 
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111erikanska fartyg under panamaflagg. Bekvämlighetsflaggan 
~ar därvid motiverad av politi;:ka hänsyn. 

r dag är det företrädesvis ekonomiska skäl, som motiverar 
bel{vämlighetsflaggan. Höga skatter och andra pålagor i hem
Jandet tvingar r edarna att r egistrera fa rtygen i länder, där 
dessa pålagor är obefintliga eller i varje fall små. På så sätt blir 
det möjligt för "exilredarna" att investera inseglade medel i 
nybyggen, vilket gör konkurrensmöjligheterna för de rederier, 
som ej har dessa förutsättningar ännu mer begränsade än tidi
gare. Frå n 1939 och fram till årssl{iftet 1957/58 har "bekväm
]ighetsflottorna" ökat från knappt l million brt till omkring 
13 millioner brt och ökningen fortsätter alltjämt (diagram 3). 
Av fartyg som den l juli 1957 var under byggnad var 18 % 
eller c:a 1,7 millioner brt avsedda för registrering i Liberia och 
Panama. 

Nationer som i stor utsträckning utnyttjar bekvämlighets
flaggorna är USA och Greldand. Totalt lär c :a 40 % av det 
tonnage, som för närvarande seglar under bekvämlighetsflagg 
direkt ·eller indirekt ägas av amerikanska medborgare. Vid års
skiftet 56/57 uppgick de grekiska "exilredarnas" tonnage till 
omkring 12 millioner brt, varav en stor del registrerat i "Pan
Lib-Hon-Co-staterna". En icke r inga del av tonnaget var likväl 
även registr-erat i USA- en följd av de villkor, som i vissa fall 
uppställts av amerikanarna för att utlänningar skall få bygga 
fartyg vid amerikanska varv. 

Även engelska redare har i allt större utsträckning börjat fly 
hemlandet och därvid registrerat sina fartyg på Bermudas och 
Bahamaöarna. När en av stöttepelarna inom ~mgelsk rederi
näring, det kända P & O-line (Peninsular-Oriental-line) till
kännagav sin avsikt att registrera fartyg på Bermudas började 
likväl den engelska statsledningen förstå allvaret i situationen . 
Resultatet blev en revidering av den engelska skattepolitiken 
gentemot de engelska rederierna, samt fortsatt registrering 
av P & O-lines fartyg i hemlandet. 

I likhet med diskrimineringsfrågan har bekvämlighetsflag
gorna varit föremål för ingående studier inom OEEC :s sjöfarts
kommitte. I dagarna (årsskiftet 1957/58) väntar man att få fär
dig en utredning, som har till syfte att dels vara en orientering 
för personer, som icke själva är sjöfartsmän men ändå har an
:edning att intressera sig för sjöfarten, dels gransim förslag till 
atgärder mot registi,ering under bekvämlighetsflagg. Härvid 
h~r kommitten redovisat vissa synpunkter. Kommitten anser 
Salunda att det enda verkligt effektiva sättet att komma till 
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Diagram 3. 
Bekvämlighetstonnagets fördelning t ill nationer under perioden 1939-1957. 

rätta med problemet skulle vara att angripa skillnaden i be· 
skattning olika länder emellan. Det erkännes likväl att den ut· 
vägen är förenad med allvarliga svårigheter och sammanhänger 
med finans- och skattepolitiska frågor utanför sjöfartskom· 
mittens behörighet. Frågan är likväl av sådan vikt för OEEC :s 
sjöfartsländer att den förtjänar det allvarligaste beaktande. 
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]Jn annan väg att komma åt problemet vore att, som Inter
national Law Commission (ILC) anför, sätta upp som villkor 
för att en uppgiven nationalitet skall internationellt erkännas, 
att staten ifråga skall kunna öva eHektiv jurisdiktion och kon
troll över fartygen, varmed förstås att regler motsvarande vad 
sol11 är internationellt accepterat finnas, och att tillsyn över 
deras efterlevnad sker i avseende å exempelvis ombordläggning, 
bemanning, sjösäkerhet och biståndsplikt. Enligt sjöfartskom-
111ittens uppfattning varken åtlydes eller kan en sådan regel för 
närvarande åtlydas av exempelvis Liberia, Panama, Honduras 
eller Costa Rica. För att en sådan jurisdiktion och kontroll skall 
kunna utövas anser ILC att fartygen till en avsevärd del måste 
ägas av innevånare, medborgare eller juridiska personer i re
gistreringslandet, och att befäl och besättning i avsevärd ut
sträckning skall bestå av medborgare i nämnda land. Man har 
t o m ifrågasatt om icke miniinibestämmelser för nationellt del
ägarskap och nationell besättning borde fastställas. 

En stor svårighet, som man har att räkna med vid alla planer, 
som sikta på internationella och effektiva åtgärder mot be
kvämlighetsflaggorna, är Förenta staternas förhållande till 
Pan-Lib-Hon-Co-systemet. Av militärpolitiska skäl uppmuntrar 
USA tillkomsten av reellt amerikanskt men formellt Pan-Lib
Hon-Co-registrerat tonnage, över vilket USA vid krigsfara kan 
disponera och som därför ur amerikansk synpunkt får karak
tären av en stor, modern och i drift varande reservflotta. Man 
kan därför förutsätta att amerikanarna kommer att anse att 
den finansiella och personella anknytningen mellan fartyg och 
registreringsland är rent nationella angelägenheter. Inte minst 
med hä nsyn till dessa förhållanden har OEEC :s sjöfartskom
mitte redovisat en betydligt mer realistisk inställning till pro
blemet . Kommitten anser sålunda att folkrätten icke kan be
fatta sig med annat än frågan huruvida effektiv jurisdiktion 
och kontroll utövas över fartyget; är så fallet måste den genom 
flaggan uppgivna nationaliteten erkännas annars icke. 

Den amerikanska motiveringen för att uppmuntra systemet 
synes synnerligen diskutabel eftersom systemet motverkar ut
Vecklingen av de "legala" flottorna inom de övriga NATO
anslutna länderna. 
. Vid den förberedande tekniska sjöfartskonferensen, som hölls 
1 Internationella arbetsorganisationens regi i London i septem
~er 1956 behandlades bl a problemet "bekvämlighetsflagg". Ett 
~~solutionsförslag. i frågan, som antog~. vid konferensen, god-

andes av regermgs-, redare- och SJOfolksrepresentanterna. 
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Förslaget (jfr bilaga 3) kanuner att framläggas inför den sjö
fartskonferens, som ILO skall hålla våren 1958. 

I anslutning härtill har Internationella transportarbetarfede
rationen låtit utarbeta en broschyr, som belyser problemet i 

hela dess vidd och där man framför synpunkter på vad som böl' 
göras. Broschyren har distribuerats till alla medlemsstater att 
utgöra underlag för den planerade behandlingen av frågan Vid 
!LO-konferensen 1958. 

Sjöfarten och isförhållandena 111 111. 

Vintern 1955-56, som var den trettionde vintern statlig is
brytarverksamhet bedrivits i vårt land, var sträng och ovanligt 
långvarig, speciellt i de norrländska farvattnen. Issvårigheter 
förekom i alla våra kustfarvatten och hade sin största utbred
ning under första veckan av mars. Även i Mälaren och Vänern 
var issvårigheterna större än normalt. 

Häftiga köldinbrott i början av december och slutet av janu
ari ställde till myck,en oreda. Under december accentuerades 
denna av bristen på isbrytare. Thule, som skulle gått ut som 
första båt, hade tvingats läggas in på varv för översyn av 
motorerna. Ymer låg under ombyggnad medan Atle, i huvudsak 
ensam, fick svara för h ela assistansverksamheten. 

Ett köldinbrott i januari ledde till att 29 fartyg frös inne i 
norrländska hamnar trots att samtliga tre isbrytarna då var 
i funktion. Svårigheterna föranledde en hel del uppståndelse i 
bl a pressen samt interpellationer i riksdagen med krav om 
översyn av landets isbrytarberedskap. Som en följd härav upp
drogs åt sjöfartsstyrelsen att undersöka dels möjligheterna till 
en allmän förbättring av villkoren för vintersjöfarten i svenska 
farvatten särskilt vad auginge förlängning av skeppningssä
songen vid norrlandskusten, dels beträffande bellovet av för
stärkning av isbrytarberedskapen, dels ock angående orsakerna 
till och omfattningen av maskinhaverier, som under senare år 
inträffat å statens isbrytarfartyg. 

I oktober 1956 överlämnades utredningsresultatet till chefen 
för handelsdepartementet. Sammanfattningsvis underströks i 
utPedningen bl a, att målsättningen för den statliga isbrytar
verksamheten skulle vara densamma som tidigare men att den 
skillnad mellan export och import, som tidigare gjorts, icke 
längre skulle upprätthållas. I fråga om den praktiska verksam
heten framhölls att en rationalisering skulle eftersträvas. Den 
nuvarande geografiska regleringen borde slopas för att m edge 
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tt fri ar e utnyttjande av isbrytarna. Vidare föreslogs en klarare 
; ränsdragning mellan statens och de lokala intressenternas 
~nsvarsåligganden vis a vis isbrytarverksamheten, varvid enligt 
utredningens förslag havsisbrytningen i princip borde åvila 
staten, medan lokalisbrytningen skulle vara de lokala intres
senternas sak att klara ut. Begreppet kustisbrytning föreslogs 
slopat. Under mycket svåra förhållanden skulle staten likväl 
ktJJ1lla biträda med lokalisbrytning, samt även i andra samman
hang, men då mot ersättning. Ett annat led i rationaliserings
strävandena utgjorde förslaget om att införa ett fastare isvar
ningssystem, eventuellt kombinerat med isklassindelning av 
fartygen. Den befintliga isbrytarnämnelen föreslogs avsevärt 
minskad. 

Fyra statsisbrytare ansåg utredningen täcka behoven under 
förutsättning att ifrågasatta rationaliseringsåtgärder kom till 
stånd . Därvid förutsattes att den lokala isbrytarkapaciteten ut
byggdes. !sbrytarberedskapen föreslogs förstärkt genom tidi
gare rustning av statsisbrytarna. 

På uppdrag av chefen för handelsdepartementet har sjöfarts
styr,elsen under hösten 1957 överarbetat förslaget till effektivi
sering av isbrytarverksamheten. överarbetningen utmynnar 
bl a i ett förslag till ny isbrytarkungörelse och nytt isbrytar
Peglemente. I det överarbetade förslaget vidhålles i sak de syn
punkter, som framförts av utredningen, även om man i vissa 
hänseenden går något mjukare fram i avsikt att i varje fall 
under en övergångsperiod så att säga känna sig för. Beträffan
de behovet av statsisbrytare har en åsiktsförändring till synes 
skett. Behovet av fyra statsisbrytare vidhålles alltjämt, men 
på grund av Atles höga ålder fö reslås att frågan 0111 ersättning 
för Atle snarast blir föremål för utredning. 

Avsikten var att det överarbetade utredningsförslaget skulle 
överlämnats till Konungen i december 1957. Vid den internor
diska isbrytarkonferens, som hölls i Stockholm den 27-28 
november 1957, i vilken deltog förutom Sverige, representanter 
för Danmark, Finland och Norge, framfördes önskemål om att 
lllan, innan den nya svenska isbrytarkungörelsen fastställdes, 
skulle undersöka vilka förutsättningarna var för utfärdande 
a~ gemensamma bestämmelser, gällande samtliga de fyra nor
chska länderna. Sedan de tr·e andra länderna givits tillfälle att 
studera det svenska förslaget till kungörel.3e skall ett nytt sam
lll ~!1träffande äga rum i maj 1958. 

OA.ven om isbrytarutredningen alltså ännu inte utmynnat i 
llagra nya bestämmelser för isbrytarverksamheten så har likväl 
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B ild 9. 
statsisbrytaren "Oden", bygd av W ä r tsilä-Koncernen A/~ Helsingfors. 

vissa av de av utredningen framförda förslagen till effektivi
sering av verksamhet en åtgärdats redan under isbrytarsä
songen 1956- 57. Sålunda rustades d·en första isbrytaren r edan 
den l november och den andra 14 dagar senare, varvid båda 
fartygen förlades till norrländska hamnar, medan den t redje 
förlades till Stockholm med 24 timmars gångber-edskap från 
den l december. Vidare prövades ett utvidgat system för väder
leksprognoser med gott resultat. På grund av den förhållande
vis milda vintern kom den ökade isbrytarberedskapen likväl 
aldrig att sättas på några allvarligare prov. 

Liksom vintern 1955/56 började vintern 1956/57 med en kraf
tig köldperiod under senare hälften av november. Denna, kombi
nerad med Atles grundstötning utanför Skelleftehamn, gjorde 
att sjöfarten på Bottenviken fick avbrytas tidigare än beräknat. 
Trots att köldperioden följdes av en mild väderleksperiod från 
mitten av december fram till julhelgen, varvid såväl Thule so111 

den då reparerade Atle kunde sättas in i assistansarbetet, k unde 
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Jäl11pligt tonnage f~r Bottenviks~~mnarna 
0

- så nä:· som på 
tt par fartyg - e) anskaffas. S)ofarten pa Bottenviken kom 
~ärigenom att upphöra ungefä1: .. tre vecl~~r !idigar·~ än normalt. 

1 norra Bottenhavet kunde s)ofarten paga omknng en vecka 
]"no-re än normalt. I södra Bottenhavet, Ålands hav och i 
;älaren kunde oSj~farten , . med vissa I~.indr~ . U~p-ehåll OC~1 i~~
kränkningar, paga hela vmtern. Seglauonsforhallandena 1 Va-

51ern var mycket gynnsamma och sjöfarten låg nere endast 
:mder den tid Trollhättekanal var stängd för r~paration:. 

Vårisbrytningen påbörjades i vanlig tid och f1clc ungefar nor
mal omfattning. 

Den 19/11 1957 levererades den i föregående årsredogörelse 
beskrivna isbrytaren Oden. (fig 9). 

Därutöver har följande förstärkning av det svenska isbrytar-
beståndet skett: 

Förteckning över nytillkomna (moderniserade) isbrytande 
bogserbåtar : 

Agar e 
Maskinstyrka L B Djg An m 
Byggnadsår \ Namn 

I ______ L-------~----------~------~---------
l l 1 

700 AHK 1956 24,5 7,07 3,3 l Neptunbolaget 

l " i 1 .500 1956 35,6 8,6 3,9 
ITetis 

t Neptun 

Grand·· 
grogg 

s öder ströms 

skeppsstuveri l 
AB 1.200 

Kolbjörn 

1 

Kramfors AB 

1

1.600 

Galtström i Sunds AB 1 8·10 
l 

1954 års o ljes kadekon vention. 

1957 26,4 l 

1917 31,0 

1883 24,6 

8,0 3,7 
l 

8,0 4,5 , Moderni-

l 

serad 

5,9 3,6 l 
l 

På inbjudan av brittiska regeringen avhölls på våren 1954 i 
London en internationell oljeskadekonferen, vid vilken Sverige 
var representerad. Vid konferensen antogs ·en internationell 
konvention till förhindrande av havsvattnets förorening genom 
olja samt åtta resolutioner med rekommendationer i samma 
ämne. Oljeskadekonventionen undertecknades med förbehåll 
0111 ratifikation av tolv länder, bland dessa - förutom Sverige 
........ Danmark, Finland, Norge, Förbundsrepubliken Tyskland och 
Storbritannien. Konventionen stod öppen för underskrift under 
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tre månader och u ndertecknades under denna tid av ytterlio·a, 
åtta länder, däribland Nederländerna och Sovjetunionen. o le 

I angivet syfte föreskriver konventionsartiklarna i stora drao· 
följande: o 

Konventionen gäller endast registrerade fartyg om 500 brt 
eller mera, dock icke örlogsfartyg eller marina hjälpfartyg. 

Konventionens förbud mot oljeuttömning är i första hand 
begränsat till vissa, icke alltigenom enhetliga zoner, beroende 
på om uttömning sker från tankfartyg eller torrlastfartyo· 
Dessutom innehåller den särskilda regler om zonens sträck~ 
ning för vissa särskilt angivna havsområden. Varje land har 
också möjlighet att besluta om viss jämkning av utsträckning
en av zonen utanför sitt territorium. Huvudregeln är att för
bud mot oljeuttömning skall gälla inom en zon av 50 sjömil från 
land. För Nordsjön gäller 100 sjömil från kusten utom utanfö~, 
Norge. Förbudet skall för var je fördragsslutande lands fartyg 
gälla inom samtliga zoner i världen. 

Vissa undantag från förbudet anges även, exempelvis m ed 
hänsyn till fartygets säkerhet eller för att förhindra skada i 
fartyg eller last eller för att rädda människoliv. 

överträdels·e av förbudet mot uttömning är straffbart. 
Konventionen innehåller vidare föreskrifter om att fartyg 

skall vara förseelda med anordningar för att hindra brännolja 
eller t jock dieselolja att rinna ned i rännsten, vars innehåll 
länsas ut i havet utan att först separeras. 

Fördragsslutande regering har att tillse att i vissa större 
hamnar, s k huvudhamnar, finns anordningar, som möjliggör 
för fartyg att befria sig från oljehaltigt vatten. 

A varje fartyg skall föras oljedagbok. 
Härutöver innehåller konventionen bestämmelser om viss un

derrättelseplikt, om sättet för slitande av tvister, undantag vid 
krigstillstånd m m. 

Konventionen träder i kraft tolv månader efter det den rati
ficerats av minst tio stater, varav fem med ett tanktonnage på 
vardera minst 500.000 brt. Konventionen gäller likväl ej i alla 
delar helt från ikraftträdandet. Sålunda föreligger skyldighet 
a tt förse far tyg med anordning, som hindrar brännolja och 
t jock dieselolja att rinna ut i rännsten, först tolv månader efter 
konventionens ikraftträdande. Samma gäller förbudet m ot ut
t ömning av oljehaltig blandning från rännsten. Vidare slmll 
skyldighet att ha mottagningsanordningar i vissa hamnar gi.iJla 
först tre år efter konventionens ikraftträdande. Under över
gångsperioden tillåtas andra fartyg än tankfartyg att töml11a 
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oijehaltigt barlastvatten eller tankspolvatten så långt från land 

50111 är praktiskt möjligt. 
Den 26 juli 1957 hade konventionen ratificerats av föreskri

vet antal stater, vilket innebär att den med nämnda reserva
tioner t räder i kraft fr o m den 26 juli 1958. 

Utan att avvakta konventionens ikraftträdande har i Sverige 
en lag av den 6 april 1956 om åtgärder mot vattenföroreningar 
från fartyg satts i kraft från och med den l januari 1957 (före
skrifterna i lagens 4 § angående skyldighet att förS<e fartygen 
111ed viss utrustning dock först från och med den l juli 1957) . 
Lagen bygger i sak på konventionsbestämmelserna men med 
den utvidgningen, att den inom svenskt territorialvatten gäller 
för alla fartyg, alltså även fartyg under 500 brt; statsägda far
tyg, som icke är avsedda att utnyttjas till handelssjöfart eller 
för resandes fortskaffande, dock endast i den mån Konungen 
så förordnar. Tillämpningsföreskrifter återfinnas i Kungl Maj :ts 
kungörelse den 31 juli 1956 där bl a uppdrages åt sjöfartssty
relsen att utfärda erforderliga föreskrifter angående anord
ningar i fartygen jml lagens 4 § samt om förande av oljedag
bok. (Kungl Sjöfartsstyrelsens kungörelse av den 6 december 
1956) o 

För närvarande pågår förhandlingar om vilka svenska ham
nar, som skall hänföras till huvudhamnar och alltså inom tre 
år efter konventionens ikraftträdande är skyldiga att tillhanda
hålla m ottagningsanordningar för oljehaltigt barlastvatten och 
tankspolvatten. 

Omorgan isation av sjöräddningsväsendet. 

Hösten 1953 uppdrog Kungl Maj :t åt dåvarande "Sjöfarts
organisationsutredningen" att verkställa utredning om den 
framtida organisationen av livräddningsväsendet till sjöss. Ut
redningen var bl a föranledd av motioner 1949 (I:58 och II:70) , 
1950 (II: 151) och 1951 (1:262 och II:319) väckta med anled
ning av bl a sjöolyckor och därmed sammanhängande bris
tande övervakning av landet angränsande farvatten. I januari 
1956 överlämnades betänkandet till chefen för handelsdeparte
mentet. 

l utredning-en förutsättes att även framdeles alla de olika 
organ, som hitintills deltagit i sjöräddningen, alltjämt skall 
11ledverka i denna. Beträffande den "speciella sjöräddningsor
ganisationen", bestående a v sjöfartsverkets räddningsstationer 
Och sjöräddningssällskapets (Svenska Sällskapet för Räddning 
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av skeppsbrutne) båtar, är erfarenheterna av arbetsfördelnin<>_ 

en inom denna organisation sådana, att organisationen ilv~1 
för framtiden bör vara uppde~ad mellan sj?fartsst?'relsen oe:h 
sjöräddningssällskapet. Utr·ednm gen anser darem?t ICke att den 

norm, enligt vilken uppdelningen av arbetsuppgifterna hittills 

skett varit den mest ändamålsenliga. Utredningen föreslår där

för att sjöräddningssällskapets verksamhet huvudsakligen ska]] 

inriktas på sjöräddning i yttre svenska farvatten och närmast 

utanför dem belägna vatten, utsjöräddning, medan sjöfartsver
kets verksa mhet huvudsakligen skall inriktas på sjöräddning i 

inre farvatten, kusträddning. Sällskapet skall även bedriva sjö. 

räddningsverksamhet i Vänern samt deltaga i kusträddning, då 

så är möjligt utan att utsjöräddningen eftersätts. 
Utredningen föreslår vidare, att principerna för arbetsfönleJ

ningen m ellan sjöfartsstyrelsen och sjöräddningssällskapet reg

leras genom ett avtal. Därvid skulle överenskommelse träffas 

om fördelning av räddningsstationer, överlåtelse av materiel i 

samband med överflyttning av stationer från sällskapet till sjö

fartsverket samt om erforderlig samverkan i sjöräddningsar
betet. 

Utredningen behandlar även vissa medelsfördelningar samt 

behovet av en ökad samordning av sjöräddningsaktionerna. En 

ökad samordning anser utredningen önskvärd men påpekar 

samtidigt, att samordningen inte får utformas så detaljmässigt 

att initiativförmågan motverkas och att utrymmet för enskilda 

beslut och handlingar under ansvar från de deltagande orga

nens sida beskäres. Olika alternativ för att lösa samordnings
problemet har diskuterats inom utredningen. Då överläggningar 

i ämnet samtidigt ägt rum mellan en del av de myndigheter och 

organisationer, som medverkar i s jöräddningstjänsten och ut

redningen vidare erfarit, att utvecklingen på området följes 

med största uppmärksamhet av berörda myndigheter, anser ut

redningen icke att det finns anledning att framlägga något för
slag i frågan. 

Kungl Maj :t har sedermera fastställt av utredningen upp
dragna ril\:tlinjer för sjöräddningstjänstens ordnande. Franl

deles skall staten bära huvudansvaret för att sjöräddningsva

sendet ordnas ändamålsenligt. Härmed sammanhängande frå

gor skall handläggas av sjöfartsstyrelsen. 
Samverkan mellan sjöfartsverket och sjöräddningssällskapet 

är fr o m den 117 1957, enligt redovisade principer, reglerad 

genom avtal. 
Under den gångna tvåårsperioden har sjöräddningssällska-
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ets flotta utökats med två enheter, nämligen "Emanuel Hög

Eerg" för norrlandskusten och en ny "Wilh. R . Lundgren" för 

västkusten. 
rnom sjöfartsstyrelsen har prov utförts för att få fram en 

nY lotskuttertyp, som skulle vara bättre lämpad än de gamla 

lotskuttrarna att utnyttjas jämväl för livräddningstjänst. 
Andra nyheter, som kan noteras på sjöräddningsfronten inom 

sv-erige närliggande farvatten är en stationär räddningskrys

sare i östra Nordsjön som samtidigt tjänstgör som. väderleks

skePP· 
Vidare har en överenskommelse undertecknats av Norge och 

Sovjetunionen om samarbete i fråga om sjöräddningstjänsten 

på Bai1ents hav. Avtalet trädde i kraf t årsskiftet 1956/57 och 

gäller tre år. Samtidigt överenskoms att norska sjöräddnings
tjänsten skall hjälpa besättning och passagerare på havererade 
sovjetiska fartyg på Norska havet. 

Radarn och kollisionsolyckorna till sjöss. 

I och m ed radarns tillkomst som navigeringshjälpmedel var 

det många som förutspådde att kollisionsolyckornas tid på sjön 

var förbi. Denna spådom har långt ifrån gått i uppfyllelse. En
bart under år 1956 inträffade enligt uppgift i Liverpool Under
writers Associations rapport sammanlagt i hela världen över 

1.500 kollisioner mellan fartyg på över 500 brt, en ökning på 

c:a 29 % jämfört med år 1946 (jfr tabell). Av de fartyg, som 

var inblandade i de 50 allvarligaste kollisionerna var c :a 78 % 
försedda med radar. Den mest omtalade av dessa olyckor var 
kollisionen mellan "Stockholm" och "Andrea Doria". 

Kollisioner 

enl Liverpool Underwriters Association rapport. 

Total Del Total Del 
År för lust förlust Totalt År för lust förlust Totalt 

1944 23 1377 1400 1951 11 1624 1635 
1945 14 1350 1364 1952 11 1624 1634 
1946 13 1167 1180 1953 18 1545 1563 
1947 11 1455 1466 1954 6 1368 1374 
1948 5 1488 1493 1955 23 1489 1512 
1949 12 1244 1256 1956 14 1506 1520 
1950 6 1271 1277 
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De omfattande ekonomiska förluster kollisionerna till s j" 
inneburit, har föranlett intensifierade studier av orsakerna ~sis 
olyckorna, möjligheterna att utveckla radarapparaturen sant 1 

finna på åtgärder i övrigt, som kan leda till en minskn ing ~~ 
olyckorna. \ 

Resultaten har redovisats och diskuterats vid internationell 
konferenser, bland vilka kan nämnas konferensen i Genua 1~ 
-19 maj 1957 samt konferensen i London den 5-7 oktober 
samma år. 

I Genuakonferensen, som var anordnad av Civio Instituto 
Columbiana, deltog förutom Italien tjugoen nationer däribland 
Sverige, Norge och Danmark. Syftet med konferensen var att 
pröva möjlighet.erna att få fram enhetliga linjer för tolknino 
av sjövägsreglerna i samband med radarnavigering. , 

Inbjudare till Londonkonferensen var "The Institute of Na
vigation" tillsammans med "French ·Institute of Navigation" 
samt det tyska "Ausschuss fiir Funkortung". Även vid denna 
konfer-ens behandlades radarn och sjövägsreglerna. 

Vid båda konferenserna konstaterades, att kollisioner under 
tjocka i de flesta fall berott på underlåtenhet att utnyttja ra
darn, eller på oförmåga att utnyttja den på rätt sätt och om
sätta erhållna uppgifter i praktiskt handlande. Endast i undan
tagsfall har brister i apparaturen varit orsak till kollisioner. 
Av den anledningen föreslogs att alla sjöfartsnationer skulle 
göra allt för att förbättra utbildningen i handhavandet av radar 
i avsikt att undvika kollisioner. 

En annan vanlig orsak till olyckorna ansågs ha varit över
trädelse, eller för fri tolkning av sjövägsreglerna, isynnerhet 
beträffande begreppet måttlig fart. Vid Londonkonferensen 
övervägdes om det vore möjligt att föreslå mera preciserade 
definitioner för vissa delar av sjövägsreglerna i syft.e att under
stryka radarförsedda fartygs speciella ansvar och skyldighet 
att iakttaga försiktighet i tjocka. 

Man konstaterade att större uppmärksamhet avseen de föl
jande frågor skulle leda till en minskning av antalet kollisioner. 

l. Sjövägsreglerna, med undantag för regel 25, gälla endast 
fartyg, som är i sikte av varandra. 

2. Kontinuerliga observationer och granskning av PPI· 
bilder (Regel 29). 

3. Tolkningen av "måttlig fart". 
4. Bibehållande av kurs sedan man hört "fog signal" fÖ l' 

om tvärs. 
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5. stoppa och n avigera med försiktighet vid "close quarters" 
även i d~ fa~l "fog signals" icke hörts. 

vare Slg Vld Londonkonferensen eller Genuakonferensen har 
man kunnat enas om några förslag till omformuleringar eller 
Jcotnplett·eringar av gällande sjövägsregler, föranledda av radars 
tillkomst. Behovet av en revidering är man likväl medveten om. 
I anledning härav rekommenderar man att det tillsättes en 
representativ arbetsgrupp, som skulle få i uppdrag att studera 
dessa problem. 

Det ohållbara i rådande förhållanden har framkommit vid 
handläggning av ett stort antal kollisionsmåL I avsaknad av 
riktlinjer för bedömningen av huruvida ett radarutrustat fartyg 
handlat rätt eller icke enligt sjöfartsreglernas innebörd, har en 
praxis vuxit fram, som av sjörättsjurister i New York samman
fattats på följande sätt: 

Ett radarförsett fartyg dömes såsom skyldigt till en kollision 
vilken kan tillskrivas fartygets underlåtenhet att överhuvud 
tag·et begagna sin radar; 

Ett radarförsett fartyg dömes :::åsom_ skyldigt, när en kollision 
kan tillskrivas det förhållandet, att befälet inte på ett riktigt 
sätt tolkat de upplysningar radar givit; 

Ett radarförsett faryg dömes som skyldigt till brott mot art 
29 i sjövägsreglerna vid underlåtenhet att företaga undanman
över, när upplysningar inhämtade genom radar givit vid handen 
att undanmanöver var nödvändig; 

Ett fartyg, som begagnar radar och framföres med hög fart 
i tjocka kan icke undgå ansvar för en kollision. Fartyg dömes 
skyldigt antingen på grund a v försummelse eller felaktighet 
i samband med radars utnyttjande. 
. Denna rättspraxis tillämpas numera i stor u tsträckning såväl 
l U. S. A. som i Storbritannien. 

Under Londonkonferensen framföreles även nautikerns syn
punkter på önskvärd utveckling av radarapparatur-en i syfte 
~t~ nedbringa antales kollisionsolyckor. Därvid framkom två 
a_sJktsriktningar, den ena där man räknade m ed att helt lita 
till det egna fartygets apparatur utan krav på samordning med 
det andra fartyge t, den andra där man räknade med möjlig
heten att erhålla kompletterande uppgifter från det andra far
tyget. 

Den första åsiktsriktningen hade två varianter, en som syf
tade till stor urskiljningsförmåga hos radarapparaturen, vilket 
~kun_: göra det möjligt att omedelbart kunna konstatera en 

ursandring hos motparten, den andra, som syftade till snab-
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bal'e metoder för beräkning av motpartens man över. Sistnäm 11_ 

da åsiktsriktning dikterades bl a av de sannolika svårigheter att 
få fram apparater med såväl extrem diskrimineringsfönnåga 
som stor räckvidd. Som skäl mot förslaget om ömsesidig salll. 
ordning av inblandade fartygs manövrer framfördes, med denna 
metod sammanhängande behov av apparatur för igenkännings. 
signalering, ukw-apparater för utväxling av telefon- alternativt 
code-meddelanden m m . Även sannolika språksvårigheter, Vilka 
helt kunde omöjliggöra utbyte av telefonmeddelanden, eller i 
varje fall leda till missförstånd, talade mot detta alternat iv. 

Vid Londonkonferensen framfördes även synpunkter på elen 
nya "true" motion" -radarn. Vissa omställningssvårighet er hos 
p ersonalen har konstaterats vid övergång från "relative-mo
tion" -apparater till "true-motion" -apparater främst för- anlPdda 
a v ett eget fartyg i senare fallet, inte återges i centrum av P PI
bilden. Det ansågs önskvärt att få fram en kombination av 
"true-" och "relative" -n1otion-apparaturen, där i en "true"
motionbild, eget fartyg ständigt återg·es i centrum. Det vore 
vidare önskvärt att ekomarkeringarna på PPI-bilden kvarstode 
längre än nu är fallet, varigenom särskild plottning av andra 
fartygs förflyttningar bleve överflödig. Man föreslog därvid att 
principer, som tillämpas i den s k "Knoll"-tuben, applicerades 
på radarapparaturen. Några större tekniska svårigheter för en 
sådan utveckling bedömdes ej föreligga. 

Kraven på bättre utbildning i handhavandet av radaranhigg
ningar har lett till att man i England infört "Radar Maintena nce 
Certificate". Ett av villkoren för att en person i Englan d n u
mera skall kunna erhålla andre styrmans certifikat är att h an 
avlagt godkända prov för radarcertifikat. Även här hemm a har 
liknande utbildning påbörjats. Elev, som därvid godkänt s, er
håller ett i sjöfartsstyrelsens namn utfärdat bevis på genom
gången utbildning. ( Sjöfartsstyrelsens meddelande A nr 18 
1957). För utbildning i radarnavigering har sjöfartsstyrelsen 
godkänt en av Sveriges Ångfartygs Assurans Förening u t given 
handledning "Radar ombord". 

H andelsf lottans be m ann ingsproblem. 

I årsberättelsen för år 1952 redogjordes för då rådande be· 
manningsproblem inom handelsflottan och för sätten att kom
ma till rätta med dessa. Problemen idag är i sak desam ma. 
Alltjämt är "rörligheten" inom yrket, speciellt inom manskaps
graderna mycket stor, och befälsbristen är allvarlig. Vid ä rs-
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sJdftet 1955/56 tjänstgjorde något över 6.800 utlänningar i 
venska fartyg , motsvarande c :a 32 'A av den totala seglande 
~ersonalkadern. Av dessa innehade c :a 700 befälsgrad. Vid års
sJdftet 1956/57 var motsvarande siffror c:a 7.500 , 35 och 930. 

Av en av Svenska Sjöfolksförbundet gjord fra mstä llning om 
antalet i förbundet den 1/7 1956 inskrivna utländsk a medlem
mar - 7.679 personer - framgår att tyskar na var talrikast 
med 1.594, n ä rmast följda av 1.582 danskar, 1.311 finländar e, 
sos norrmän och 442 spanjorer. Resten förd elades sig på ett 
stort antal nationer. 

som en av grundorsakerna till överrörligheten anfördes i den 
tidigare årsberättelsen brist en på ordentlig yrkesutbildning vil
ken likväl redan då börjat taga form genom nyupprättade sjö
mansskolor i Göteborg, Kalmar och Hälsingborg. Göteborgs
skolan omfattade vid den tidpunkten samtliga tre yrkesgrenar, 
däcks-, maskin-, kockavd , medan Kalmarskolan hade däcks
och maskinavdelning och Hälsingborg enbart kockavdelning. 
Denna u tbildningsverksamhet har sedermera utvidgats. Med 
vårterminen 1956 igångsattes liknande utbildning i Stockholm_ 
samt från höstterminen 1956 i Visby, både med däcks-, maskin
och kockavdelningar. Från och med höstterminen 1957 har i 
Malmö inrättats en sjömansskola tillsvidare blott för maskin
person al. Den år 1951 upprättade skolan i Hälsingborg, som_ för 
närvarande endast har kockutbildning, beräknas få fullständig 
utbildning från och med läsåret 1959 . I form av särskilda utbild
ningskurser för sjömän har slutligen höstterminen 1957 tagits 
ett första steg till sjömansskola även i Härnösand. 

Undervisningen vid sjömansskolans linjer för däcks- och ma
skinpersonal är 20 veckor uppdelade på en lägre kurs om 12 
veckor och en högre på 8 veckor. I praktiken läses dessa kurser 
i en följd. Kurserna för skeppskockar omfattar omkring 42 
veckor. 

Ledningen av sjömansskolorna utövas av överstyrelsen för 
Yrkesutbildning. 

Vid sidan om denna utbyggnad av utbildningsverksamheten 
P~går inom ett antal av Kungl Maj :t tillsatta speciallwmmit
teer undersökningar om hur man bl a skall kunna befrämja re
kryter ingen och minska rörligheten inom handelsflottan. Bland 
dessa u tredningar kan nämnas " Sjöbefälsutredningen" (tillsatt 
~e.n 1/6 1956) . "Utredning om översyn av sjöarbetstidslagen" 
~1n.~.att den 30/11 1956, med utvidgat uppdrag den 6/12 1957 \t Jamväl utreda bemanningsfrågan) samt "1956 års sjömans

s attesakkunniga" (tillsatt den 3/2 1956, betänkande avlåtet 
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den 31/10 1957 /S OU 1957:39). Även inom sjöfartsstyrelsen har 

på Kungl Maj :ts uppdrag g jorts en undersölming ~ng l ende 

bristmönstringarna i handelsflottan. Av denna fram gar dtt <t\' 

befattningar för vilka krävs sjökaptens- eller styrmansbchörio-_ 

h et, upprätthölls lmappa 70 '/r av behörigt fartygsbefäl, lll~
clan motsvarande siffra för sjöingenjörer och maskintek Jiker 

var c :a 50 '/r . Und er förutsättning att nu gällande behörighet~ 

krav bibehållas oförändrade och bedömda framtida behov skal] 

kunna täckas, tvingas man öka å rskullarna styrmän oelt ma

skintekniker från under den senaste tioårsperioden i genom. 

snitt 119 respektive 91 elever till 200 elever i respektive kate
gorier. 

De från statligt och kommunalt håll vidtagna åtgärdern ·t för 

att befrämja rekryteringen till handelsflottan synes på l"N1ar

håll ej ha ansetts tillräckliga. Under åren 1956 och 1957 har 

sålunda fö rmärkts ett stegrat intresse för införande av m a"kin
drivna skolskepp. Ett fö rsta steg i den r iktningen togs 1 "dan 

1942 genom tillkomsten av Broströms koncernens motorse<2;lare 

"Albatross", m en först under de två senaste åren har denna 

utbildningsform tagi verklig fart. För närvarande bedriv('r re
deria ktiebolaget Rex utbildningsverksamhet ombord i motor
fartyget "Biskopsö", rederiaktie bolaget N ordstjernan i motor: 

fartygen "Axel Johnson", "Annie Johnson" och "Margret John

son", Transmarin i motorfartyget "N eva" , Broströmskoncernen 

i ovannämnda "Albatross" och motorfartyget "Stureholm'·. 

Transatlantic i "C. D. Kennedy" samt rederiaktiebolaget Svea 
lär ha ett 9.000-tons motorfartyg under byggnad, som skall 

kunna taga elever. 
Utbildningsverksamheten i skolfartygen syftar främst till ut

bildning av sjöbefäl och torde i väsentliga delar bli effekti vare 

än det tidigare tillämpade systemet med fartygs- och m aslön

elever, där eleverna ofta tjänstgjorde utan någon direkt hand

ledning. , 
Utbildningen på de nu seglande skolfartygen sker enligt tva 

principer. I ena fallet bibringas eleverna teoretiska kunskaper 

nwtsvarande förberedande klass vid sjöbefälsskola, i andra 

fallet ä r avsikten att låta eleverna inhämta kurserna fö r styr

mans- och maskinteknikerexamen. I båda fallen sker utbild

ningen under ledning av särskilda lärare. 
Rederiaktiebolagen Grängesberg-Oxelösund samt Transat

lantic bedriver utbildning enligt den senare principen, n: ecl~J~ 
övriga rederier ävensom Rederialrtiebolaget "Clipper" 1. sit 
segelfartyg "Flying Clipper" tillämpar den andra prinnpe!1· 
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sam1na gällde Abraham Rydbergsstiftelsens utbildning på flot
tans skonerter Gladan och Fall{en. 

oteroende av vilken typ av u tbildning som tillämpas, äger 

skolslreppselev räkna tjänst i skolfartyg som dubbel "sjötid". 

Tillgodoräknad tid får likväl icke öve1·stiga nio månader. 

Sjöfartsstyrelsen har medgivit att elevtid om minst 33 m å

nader ombord i dessa far tyg får anses motsvara den pralrtiktid, 

50111 fordras för inträde i styrmansklass respektive maskintek

nikerldass under förutsättning att den praktiska ut bildningen 

ombord genomföres på ett ändamålsenligt sätt och att styrelsen 

bereds tillfälle att genom inspektioner kontrollera utbildningens 

gång. styrelsen har vidare förk larat sig beredd att, under för

utsättning att undervisningen ombord bedrives under ledning 

av lärare, som godkänts av styrelsen, tillå ta elev, som genom

gått den "högre" elevutbildningen, att som privatist deltaga i 

styrmans- respektive masl\.inteknikerexamen vid sjöbefälsskola, 

oaktat han t idigare ej genomgått lärokurs vid sådan skola. 

Tillströmningen av elever har varit mycket god, vilket m öj
liggjort en kraftig u tgallring . Gallringen har i vissa fall s kett 

efter genomgången testning. Testning av Grängesbergsbola
gets elever exempelvis, sker uneler en tredagarsperiod förlao·d 

till stensunds folkhögskola, där även maskinteknikerelever~a 
erhåller viss förberedande utbildning. 

En annan åtgärd som, om den går igenom, även den tord e 

komma att befrämja rekryteringen till handelsflottan, även om 

dess primära syfte icke är detta, är den ifråo·asatta beoTänsa

de värnpliktsutbildningen för handelsflottans ~)ersonal. Det för

slag till värnpliktst jänstgöring för handelsflo ttans personal , 

som av "Kommitten för sjöfartens beredskapsfrågor" i allmän
het benämnd "sjöfartsberedskapskommitten" (tillsatt 20/12 

1956) i dagarna sänts ut t ill elen seglande personalen för ytt
rande går ut på följande: 

. Personal, som fredstjänstgör i svenska handelsflottan skall 
1 Princip avses för tjänstgöring där även i kr ig . 

Randelsflottans personal är värnpliktig liksmn övriga sven
ska medborgare. 

Yrkessjömännen inom handelsflottan ges en sär skild form 

av värnpliktsu tbildning i handelsfartygsskydd - som utformas 

~led ~1änsyn till att de i krig skall kunna handha befintliga m e
.. el fo r fartygens försvar och skydd. Utbildningen bli r kortare 

a~ den vanliga värnpliktstjänstgöringen (c :a 3 i stället för 13 

~anader). Med yrkessjömän avses därvid den som tjänstgör 
a svenska handelsfartyg i minst sju år. 
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För att värnplik~sutbildningen i J:~ndel~f,ar!ygs skydel sl\a]] 
kunna meddelas sa snart som mo]llgt, til1fragar vederhör]io 

myndighet den som tjänstg jort till s jöss å svenskt hand elsra1~ 
tyg i minst två år om han tänker stanna i sjömansyrket i sam_ 

manlagt s ju år. Svarar han ja, inkallas han t ill vänll>likt i 

handelsfartygs skydd. stannar han i handelsflottan tills han 

varit där i sammanlagt sju år, anses han ha fu llgjort fö rsta 

värnpliktstjänstgöring. I de sammanlagt s ju årens tjänstgörino 

i handelsflottan inräknas avbrott för semester m m om sa lll~ 
manlagt ett år. 

Den som erhållit värnpliktsutbildning i handelsfartygssl-;:ydcl. 

men som lämnar handelsflottan innan han fullg jort sju års 

tjänst inkallas att fullgöra den ordinarie (längre) värnplili.ts
tjänstgöringen, varvid tiden för fullg jord värnpliktsutbildn ing 

i handelsfartygsskydd frånräknas. 
Värnpliktsutbildningen i handelsfartygsskydd beräknas få 

samma längd för befäl som för manskap och bli i huvudsal\ 

lika för alla oberoende av yrkesgren. 
Utbildningen av;;;es omfatta artilleritjänst, omfattande utbild

ning med luftvärnsartilleri, skyddstjänst, vari ingår utbildning 

i brandtjänst, läcktätnings- och röjningstjänst, gasskyddstjiinst 

samt livräddning, sjukvårdstjänst, utkiks- och identifierings
tjänst m m. 

Handelsflottans bev ä pning. 

Den tidigare omnämnda sjöfartsberedskapskommitten utgör 

en fortsättning på den i senaste årsberättelsen redovisade ut

redningen angående handelsfartygens beväpning m m i 1u ig 

(SÖH 1955). Kommitten består av fyra av Kungl Maj:t utsedda 

ledamöter till vilkas förfogande ställts fem experter, represen

terande sjöfolksförbundet, fartygsbefälsföreningen, redarföre
ningen, marinen och sjöfartsstyrelsen. Kommitten har i upprlrag 

att, med utgångspunkt från chefens för marinen betänkande. 

bl a bedöma i vilken omfattning och i vilken takt de dä1· före

slagna åtgärderna skall genomföras, varvid stor vikt skall fä s
tas vid den väntade effektiviteten ur försvars- och skyddssyn
punkt, speciellt beträffande beväpningen m ed artilleripjäser. 

Vidare skall undersökas om icke redan disponibel utrustn ing 

och materiel kan komma till användning. Även behovet av för

rådsutrymmen skall undersöka samt kostnader och kostnads
fördelning mellan staten och redarna liksom behovet av ett 
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c]ministrativt organ. Även den tidigare berörda värnpliktsfrå
!an skall prövas. 
" r samband med att kommitten tillsattes underströk h andels-

111inistern den avgörande roll handelsflottan spelar för vårt 

Ianels försörjning int e minst under krigstid. För att en ound

o·ängligen nödvändig sjöfart skall kunna tryggas under 

krigsförhållanden och med tanke också på de ombordanställdas 

trygghet ansåg han det önskvärt, att åtgärder vidtagas för att 

handelsfartygen - o a vs ett den hjä lp de kan erhålla från för

svarsmakten - själva skall kunna skydda sig mot fientliga an
grepp och fö ljderna därav. 

Liknand e synpunkter framfördes i en a v landets sjöfartsor

ganisa tioner till Konungen överlämnad skrivelse i vilken man 

protesterar mot den av överbefälhavaren föreslagna nedskär

ningen av marinen. De båda flottornas beroende av varandra 
har därmed återigen understrukits. 

Bilaga 1. 

DECLARATION ON THE SUEZ CANAL AND THE ARRAN

GEMENTs FOR ITS OPERATION. 

Letter dated 24 April 1957 from the Minister fo r Foreign 

Affai rs of Egypt, add ressed to the S ecretary-General. 

24 april 1957 

The Government of Egypt are pleased to announce that the 

Suez Canal is now open for normal traffic and will thus once 

again serve as a link between the nations of the world in the 
cause of peace and prosperity. 
. T~1e Government of Egypt wish to acknowledge with appre

Clatlon and gratitude the efforts of the states and peoples of 

the world who contributed to the restoration of the Canal for 

~ormal traffic, and of the United Nations whose exertions made 

lt Possible that the clearance of the Canal be accomplished pea
ce-fully and in a short time. 

On 18 March 1957, the Government of Egypt set forth in a 

~en10randum basic principles relating to the Suez Canal and 
he arrangements for its operation. The memorandum contem-



328 

plated a furtl1er detailed statement on the subject. In pursnance 
of the above, I have the honom· to enclose a cape of the <lec·la
ration made today by the Government of Egypt in fu lfilment 
of their participation in the Constantinople Conventian of 1 R8s 
nating their understanding of the Security Council resolut io1{ 

of 13 O c to ber 1956 and in lin e with their statements rel1 linc
to it before the Council. t> 

I have the honom' to invite Your Excellency's attention to the 
last paragraph of the declaration which provieles that it \Vill be 
deposited and registered with the seeretariat of the r itecl 
Nations. The declaration, with the obligations therein, cc 1sti
tutes an international instrument and the Government of F,.;ypt 
request that you kindly receive and register it accorcling!' 

MAHMOUD FAWZI. 
:Winister of Foreign Affairs 

of Egypt 
2,1 April 1957 

Deelaration. 

In elaboration of the principles set forth in their memo an, 
dum dated 18 March 1957, the Government of the Republh- of 
Egypt, in accord with the Constantinople Conventian of l '\88 
and the Charter of the United Nations, make hereby the fo llo
wing Declaration on the Suez Canal and the arrangements for 
its operation. 

l. Reatfirmatian of Convention. 
!t remains the unaltered policy and firm purpose of thP Go

vernment of Egypt to respect the terms and the spirit of the 
Constantinople Conventian of 1888 and the rights and obliga
tions arising therefrom. The Government of Egypt willcontin ne 
to respect, observe and implement them. 

2. Observance of the Conventian and of the Charter of t he 
United Nations. 

While reaffirming their determination to respect the tenns 
and the spirit of the Constantinople Conventian of 1888 and to 
abide by the Charter and the principles and purposes of the 
United Nations, the Government of Egypt are confident tha t the 
other signatories of the said Conventian and all others cancer
ned will be guided by the same resolve. 
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3. Freedo m of navigation, tolls, and development of the 
C anal. 

The Government of Egypt are more particular ly determined: 

(a) To afford and maintain free and uninterrupted naviga
tion for all nations within the limits of and in accordance with 
tlle provisions of the Constantinople Conventian of 1888; 

(b) That tolls shall continne to beleviedin accordance with 
the last agreement, concluded on 28 April 1936, between the 
Government of Egypt and the Suez Canal Maritime Company, 
and that any increase in the current rate of talls within any 
twelve months, if it takes place, shall be limited to 1 per cent, 
anY increase beyond that level to be the result of negotations, 
and, failing agreement, be settled by arbitration according to 
the proeecture set forth in paragraph (b). 

(c) That the Canal is maintained and cleveloped in accor
dance with the progressive requirements of modern navigation 
and that such maintenance and development shall include the 
8th and 9th Programmes of the Suez Canal Maritime Company 
with such improvements to them as are considered necessary. 

4. Operation and management. 
The Canal will be operatecl and managed by the autonomous 

Suez Canal Authority established by the Government of Egypt 
on 26 July 1956. The Government of Egypt are looking forward 
with confidence to continued ca-operation with the nations of 
the world in advancing the usefulness of the Canal. To that end 
the Government of Egypt would welcome and encourage ca
operation between the Suez Canal Authority and representa
tives of shipping and trade. 

5. Financ ial arrangements. 
(a) Tolls shall be payable in advance to the account of the 

Suez Canal Authority at any bank as may be authorized by it. 
In pursuance of this, the Suez Canal Authority has authorized 
the National Bank of Egypt and is negotiating with the Bank 
of International settlement to accept on its behalf payment of 
the Canal tolls. 

(b) The Suez Canal Authority shall pay to the Gavem
Ulent of Egypt 5 per cent of all the gross receipts as royalty. 

(c) The Suez Canal Authority will establish a Suez Canal 
Capita! and Development Fund into which shall be paicl 25 per 
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cent of all gross receipts. This Fund will assure that t here 
shall be available to the Suez Canal Authority adequa te re
sources to meet the needs of development and capita! expe11_ 

eliture for the fulfilment of the responsibilities they have ass u
med and are fully determined to discharge. 

6. Canal Code. 

The regulations governing the Canal, including the details of 
its operation, are embodied in the Canal Code which is the law 
of Canal. Due notice will be given of any alteration in t h e Code, 
a nd any such alteration, if it affects the principles and <·om
mitments in this Declaration and is challengecl or compla i ned 
against for that r eason, shall be dealt with in accordance \\"ith 
the procedure set forth in paragraph 7 (b). 

7. Discrimination and complaints relating to the Can a! Co de. 

(a) In pursuance of the principles laid down in the Con
stantinople Conventian of 1888, th e Suez Canal Authority. by 
the terms of its Charter, can in no case grant any vessel, 
company or other party and advantage of favour not accorded 
to other vessels, campanies or parties on the same conditions. 

(b) Complaints of discrimination or violation of the Ca nal 
Code shall be sought to be resolved by the complaining party 
by reference to the Suez Canal Authority. In the event ,hat 
such a r eference does not resolve the complaint, t h e m atter 
may be referred, at the option of the complaining party or the 
Authority , to an arbitration tribunal camposed of one nominee 
of the complaining party, one of the Authority and a thircl 
to be ehosen by both. In case of disagreement, such thi rd 
member w ill be ehosen by the President of the International 
Co urt of Justice upon the application of either party. 

(c) The decisions of the ar bitration tribunal s hall be made 
by a majority of its members. The decisions shall be bindning 
upon the parties when they are rendered and they must be 
carried out in good faith. 

(el) The Government of Egypt will stud y furt11er appro
priate arrangements that could be made for fact-finding, (on
s ultation and arbitration on complaints relating to the Ca nal 
Code. 
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8. Campensatian and claims. 
The question of compensation and claims in connexion with 

the nationalization of the Suez Canal Maritime Company shall, 
uniess agreecl between the parties concernecl, be referred t o 
arbitration in accordance with t h e establishecl international 
practice . 

9. Disputes, disagreements or differences arising out of the 
Co nventian and this Declaration. 

(a) Disputes or clisagreements arising in respect of t h e 
constantinople Conventian of 1888 or this Declara tion shall be 
settled in accordance with the Charter of the United Nations . 

(b) Differences arising between t he parties to the said Con
vention in respect of the interpretation or the applicability of 
its provisions, if not otherwise resolved, will be referrecl to the 
International Court of Justice. The Government of Egypt woulcl 
take the necessary steps in order to a ccept the compulsory 
jurisdiction of the International Court of Justice in confor
mity with the provisions of Article 36 of its Statute. 

10. Status of thi·s Declaration. 

The Government of Egypt m ake this Declaration, which 
re-affirms and is in full accord with the t erms and spirit of the 
Constantinople Conventian of 1888, as an expression of t heir 
clesire and determination to enable the Suez Canal to be an 
efficient a nd adequate waterway linking the nations of t h e 
world and serving the cause of peace and prosperity. 

This Declaration, with t h e obligations therein, constitutes as 
international instrument and will be deposited and registerecl 
with the seeretariat ot the United Nations. 

Bilaga 2. 

DECLARATION ON THE SUEZ CANAL AND T HE ARRAN
GEMENTs FOR ITS OPERATION. 

Letter da,ted 24 april 1957 from the Secretary-General , 
adressed to the Minister for Foreign Affairs of Egypt. 

New York, 24 April 1957. 

I have the honour to acknowledge t h e receipt of your letter 
of 24 April 1957 transmitting for deposit the original of a 
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Declaration dated 24 April on the Suez Canal and the anano·e 
ments for its operation. c -

Pursuant to your request, the original of the Declaration 
has been deposited in the archives of the United Nations. 

I have noted that the Declaration has also been transmittecl 
for the purpose of registration. I understand that the Go '!'n
ment of Egypt consicler that the Declaration constitu te, an 
engagement of an international character coming within the 
scope of Article 102 of the Charter, and therefore registrntion 
has been effected in accordance with article l of the Regnla
t ian to give effect to that Article. The certificate of registn1 ion 
will be fonvareled to you in due course. 

Your letter togethe1· with the Declaration will be circulatc d as 
a clocument of the General Assembly and the Security Counci l. 

(S ir;nrd) Dag HAMMARSKJÖLD 
s eeretary-General 

Riluyu 8. 

Resolution rörande fartygsregistreringar 

antagen vid elen förberedande tekniska sjöfartskonferen st>n 

London, september 1956. 

I betraktande av 

Att arbetsvillkoren har stor betydelse för säl{erheten till livet 
t ill sjöss och 

Att ifrågavarande problem har antagit en speciellt framträ
dande roll på grund av den stora tonnagevolym, som registre
rats i länder, vilka hittills inte betraktats som traditionella s jö
fartsländer och 

Det utkast till rekommendation, som antagits av denna lzon
ferens beträffande anställning av sjöfolk för tjänstgörin~ på 
fartyg registrerade i ett utländskt land och 

Bestämmelserna i konventionen rörande social säkerhet (s jö
folk), som antogs vid den tjugoåttonde (sjöfarts- ) sessiouen, 
som Internationella arbetskonferensen höll i Seattle år 1946 
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Yrkar denna konferens på 

Att det land, där fartyget är registrerat skall påtaga sig full
ständiga förpliktelser som registreringen innebär och utöva 
effe lctiv k ontroll över sjöfolkets säkerhet och välfärd på far
tygen och skall i synnerhet 

1. Utarbeta och antaga bestämmelser ägnade att garantera, 
a tt alla fartyg registrerade i landet efterlever internatio
n ellt an tagna säkerhetsnormer; 

2. Vidtaga anstalter för vederbörlig fartygsinspektion, som 
motsvarar det tonnage, som är registrerat i landet, samt 
t illförsäkra, att alla fartyg registrerade i landet regel
bundet inspekteras i syfte att under l. ovan nämnda 
bestämmelser efterlevas; 

3. Upprätta erforderliga statskontrollerade organ för över
vakning av på- och avmönstring av sjömän; 

4. Tillförsäkra eller förvissa sig om, att de villkor, under 
vilka s jöfolk t jänstgör, står i överensstämmelse med de 
n ormer, som allmänt accepterats av de traditionella sjö
fartsländerna; 

5. Genom utfärdandet av bestämmelser eller lagar giva 
s jöfolket föreningsfrihet, om dylika inte redan existerar ; 

6. Genom utfärdandet av bestämmelser eller lagar tillför
säkra, att sjöfolk på landets fartyg erhåller vederbörlig 
r epatriering i överensstämmelse med den praxis, som 
r åder i traditionella sjöfartsländer; 

7. Tillförsäkra att vederbörliga och tillfredsställande an
ordningar vidtagas för exam inering av sökande av be
hör ighetscertifikat och för utförandet av dylika certifikat; 

Uppmanar Intern a tionella arbetsbyråns generaldirektör att 
sända ett exemplar av denna resolution t ill samtliga medlem
mar av Internationella Arbetsorganisationen och till Förenta 
Nation ernas genera lsekreterare. 
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Våra skärgårdars betydelse vid försvar 

mot kustinvasion 

Av ledamoten SVEN HAG L U ND. 

Försvar mot kustinvasion ~ir en av vårt försvars fr ~i tn s ta 
uppgifter. Det är dessutom en uppgifl där alla tre försv;t rs
gre na rna är engagerade. 

Vissa delar av vår kus t ~ir ur en angripares synpunk t ~, e lt 
olämp liga för kustinvasion såväl på grund av farvatt nens 
och stränd e rnas beskaffenhet som på grund av all v ~i gfii t · 
bindelserna innanför kusten är mindre goda. Stora d ela r a \' 
kuste n ilte r är lättillgängliga från ~.jön genom goda lan d
sligningsslräncler och bra h amnar samt har ctl användba rt 
v~i gnäl, som möjliggör snabbt framträngande mol vårl lan ds 
strategiskt sett mera betydelsefulla delar. 

En enkel uppmätning på karlan visar att 80 a 90 m il a \' 
v:h 210 mil långa fasllancbkusl har skärgård. Om man bm t
ser f rån en d el mindre skärgårdsområden blir d en skärg[Jrds
kUidda delen av fastlandskusten sammanlagt drygt ~ :: av 
h e la kuststräckan m ed en fördelning av ungefär 

13 mil mellan tiaparanda och Piteå 
1 t mil sammanlagt ul anför ~orrlandskusten i övrigt 
23 mil ulanför Svealand 

7 mil utanför östergölland och norra Småland 
G mil u t anför Blekinge sam l 

17 mil ulanför Göteborgs och Bohus län. 

En studie av karlan visar, vilka skärgård:u· som hell eller 
delvis li gger framför kustslr~ickor med strategisk betydelse 
ur kustinvasionssynpunkt. 

En kusti11Yasion skall i första linjen mötas genom insa ts 
av sjö- oc h flyg~. lridskrafter (samt kustrobotar nä r såd ana 
bli disponibla) snarast efter invasionsflottornas utlöp ande 
fn'ln inskeppningsområdena, varefter alla möjligheter skola 
utnyttjas alt sänka största möjliga antal truppb~1rande ]nnd
~·. tigningsf art y g sa m l tr~ingf a rtyg under sj älva överskepp
ningen sfnräl under första invasionsdygnet som unde r de 
följande. Detta är en princip, som gäller oberoende av o lll 
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.
1
vnsionen gå r mol öppen kust eller mot kust, som ligge r !\11 anfö r skärgård. Elt sådant offensivt försvar i d e l inledan

~: e ~.kede~ ökar möjligheten!n f?r de vid ku~ten grupper~<lc 
stridskrafterna ur kustar tJlle riCl och armen alt lösa sma 
uppgifter . 

Fö rekomsten av våra skärgårdar tvingar emellertid fram 
frågan . .. h u:·uvi~la ett. sl~~rg<"t rdsonnå dc f~:mnför .invasions
ku sten ar till fordel for forsvarar en eller for den mvaderan
de. Svarel p tt fr~tgan blir b eroend e av om skärgårdsomr~1de l 
är fö rsvarat eller ej. Är ski.irg~trdcn försvarad ger den elt 
aott skydd åt innanför liggande fasllandskust. En oförsvara d 
~kä rgård di.iremot erbjuder en utmi.irkt landsligningsbrygga 
och infa llsport för den invaderande, sär~.kiH om fastland s
kusten innanför skärgården i_i r himpad för forts all anfall. 
Man kan d ~i rfö r s~iga att en oförsvarad skärgård lockar och 
inbjuder iill anfall. 

I oc.:h för sig är det ju ingen förd el alt ett skärgårdsom
råde m å ste försvaras, men det förh å ller sig oft a så att el t 
kustförsva r, som utnyttjar en vidsträckt skärgård - om d et 
utform as p å ändamålsenligt sätt m ed tillvaratagande av dc 
möjligheter skärgårdsgeografien erbjuder - kan gör:Js se
gare och effektivare med mindre insats av trupp och mate
riel än clt fö rsvarssystem begränsat till innanför liggande 
fa s llan dskust. 

Att det är e n fördel för en angripare att kunna skaffa sig 
en fr am skjute n anfallsbas i en oförsvarad skärgård ula nför 
invasionskusten ~ir u ppenba rt. 1\'len denna fördel blir av 
?törre betyd else om anfallet m tlsle föras fram över havsytan 
1 en såväl till tiden som rumm e l mycket spridd formering, 
som fö rh indrar snabb kraftsamling efter överskeppningen. 
Inom en oförsvarad eller e ndast svagt försvarad skärgård 
~;:a n ett brohuvud (= framflyttad anfallsbas) startas genom 
Innästli ng och därpå wccessivl byggas ul utan risk för för
svararens molverkan genom snabba molanfall m ed starka 
stridsk raf ter. På fastlandsl.;.ust d~iremot erfordras krafts a m
ling av den invaderandes strid ~. kraft e r r edan under första 
~.andstigningsdygnen för att framgå ngen i anfallet ej skall 
aventyr as . 

R.?bo tk rigföring och atomkrigföring framtvingar spridning 
av ove rskeppningsfartygen - stridskrafterna. Den fortgåen
de tek nisk a utvecklingen av stridsmedlen komm er d ~irför 
att ök a betvdel~en av~ våra skärgå rdsområden vid försvm 
111ot k u sti n,~asion . Den tid i.ir förhi , d å enbart de navigalo-
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riska svårigheterna utgjorde elt golt försvar. Sintsatsen IJJil' 
alt försv:u~e t av vt1m strategiskt viktiga skärgårdar Inast~ 
~ignas fortlöpand e uppmärksamheL 

A.lt för~.vat· av sk~irgårdarna erfordras ~i.vcn för all sk ~ d<h· 
våra sjöstridskrafter~ base ring samt kuslsjöfarlen lorde .i 
d elta s:.unnumhang ej !Jehöva särskilt framhållas. 
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En marin handlingslinje 

Av kapten ERIK ADELL. 

»En militär iir det konservativaste som 
finn s. Han ac~cepterar inte en ide förrän 
den blivit en självklarhel och överger 
den sen inte /örrän den /ört honom lill 
undergångens brant.» (Frilt efter en 
brittisk militärskribent.) 
»Marinen har aldrig övergivit en /ör
åldrad handlingslinje, /örri.in litomsiden
de kralter tvingat den därtill.» (Enligt 
en svensk generalstabsofficer.) 

För den svenska marinens del är ovanstående citat klara 
överdrifter när det gäller tekniska detaljer. När det gäller 
de stora linj erna - dolclrinen - kommer dc däremot san
ningen obehagligt nära. Den parlamentariska försvarsbered
ningens njugga behandling av marinen får bland rmnat 
tillskriv as förh åll andet att marinens talcsm~in ej kunnal 
presentera en övertygande handlingslinj e. 

Uppgifterna för totalförsvarets olika delar måste kon·e
spondera , annars kommer försvarsmiljarderna ej att ge ut
delning i form av största möjliga motståndskraft. Marinens 
handlingslinje måste dårför löpa parallellt med de linjer 
totalförsvarets övriga delar arbelar efter. 

I diskussionen om vilka uppgifter marinen fr~imst skall 
lösa har frågan om elt framtida krigs Eingd fått stor plats. 
Otvivelaktigt finns det slarka skäl, wm l alar för att kriget 
kan bli långt, men detla är ej av avgörande betydelse. A.lv
~örand e är att man med slor säkerhet kan förulse att spel-
0l(Pningen bli r våldsalll. För cll lilet land måsle Im11s~iU-
11lngen i första hand bli alt se lill att landel inle blir ul
~:laget i först a ronden, som till exempel Holland blev under 
An~ra Värl dskriget. Kan man inte avv~irja första stöten ~ir 
v
1 
arJe å tgärd, so m vidtagils för alt trygga u!h{dlighelell borl

'-astad. 

1 
.Vid ett angrepp på Sverige är kombinalianen hemortsbe

'-ampning och kustinvasion den snabbast verkande och d i:ir
rned farligast~ anfallsformen. Vi måste di.irför i första hand 
24 
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slå vakt om vårt luftförsvar och vårt invasionsförsvar. I in. 
vasionsförsvaret spelar marinen en viktig roll och inva. 
s ionsförsvar är i sin tur marinens viktigaste uppgift. 

En frarntida kustinvasion mot vårt land kommer san 110_ 

likt a tt utföras på slor bredeL Anfallsstyrkorna, kommer llled 
all sannolikhet att överföras direkt från kust till kust förde
lade på ett stort antal invasionsfarkoster med atomluck0 1. 

m ellan de olika grupperna av farkoster. · 
För att marinen skall kunna lösa sina försvarsup pgi fter 

i atomtidevarvet måste den utformas enligt e tt tidsenli ut 
syslem. Det kan i detta sammanhang vara intressant att s t ~
de ra hur Kissinge r1

) tänker sig ett försvarssystem till lands. 
Enligt Kissinger skall kärnan utgöras av nukleära igelkoltar 
d v s i görligaste m~m a tomsäkra befästningar bestycka de 
med lå ngskjulande, eldkraftiga vapen. Igelkottarna gruppe
ras med a tomlucka och i dessa luckor opererar motanfa l ls
sts rkor sammansat ta främs t av pansarförband. 

Kissingers syste m likn a r i hög grad kustartilleriets för
svan:.system inom vår a sL1rgårdsområden. Igelkottarna mot
svaras av kustartille ri ets fasta eldpunkler. J(usljägarna bil
dar sk~irgtn·darnas motanfallsstyrkor. 

Systemet lämpar sig emell ertid ej enbarl för de m era bc
gr~in~.ade försvarsuppgifte rna inom skärgårdsområdena. et 
erbjuder en tidsenlig handlingslinje, när det gäller försva re t 
mot kustinvasion ulanför hela vå r kust. 

Fö rsvaret mol kustinvasion bör byggas upp m ed kust
arlilleriel som ryggrad. Skärgårdarna blir »SUpereldp unk
ter», fn\n vilka mellanligga nde km:. tsträckor flankeras med 
kuslroboleld. Kustro boteld kan också avges frontalt ut över 
havel. Mo lanfallss tyrkorna m ellan oc h ulanför skärgårdarna 
utgörs nv sjöstyrko r. 

Invasion över havet mot en kuststräcka mellan de k ustar
Lille ri fö rsvarade omr å dena avvärjs av kustrobotförbanden 
och motanfallsstyrkorna - sjöstyrkorna - i samverkan. H. o
bolfö rbandens uppgifter Llir dels att bekämpa fi ende ns 
skyddsslyrkor, så att egna sjöstyrkor kan nå sina anfa lls
må l d v s im·asionsfarkoslern a, dels att slå direkt m ol in
vasionss tyrk an. , 

Invasionsstyrkans sannolika utformning - många sllH1 

m ål förd elade öve r en stor vta - medför att robotförsva ret 
t ro ligen m ä tt as. Mo lanfallsst~Tkorna blir så ledes nödvä ndi ga. 

1) K issinger: »Nu clea r weapons a nd fore ign poli cy .» 
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Sj östyrk?.~·na har den förd elen framför robotvapnet och ock-
å framfor det bemannade flyget att deras vapen - fram
~ör allt .?et ko~vention?lla artilleriet ---:: har hög mättnings
orad. Kar~an 1 :notanfallsstyrkorna bor utgöras av fartyg 
~1ed jagarfart, vilka på e ll robust skrov för ett artilleri som 
biter på m ål av typen LCT. Av kända skäl bör fartygets stor
lek hållas ne~·e - under 1.000 ton önskvärt. Antalet pjäser 
blir således litet. Fartyget bör emellertid dels kunna tjänst
oöra som ledare för motorkanonbå tar och motortorpedbå tar, 
dels vid behov också kunna överta styrningen av kustrobo
tar. Fartyget ges bär för enkelhetens skull arbetsnamn et 
korvett. 

Det föreslagna marina försvarssystemet torde lättast 
åskådliggöras genom en skiss (sid. 340). 

Särskilt k~ins li ga områden - så väl skärgårdsområ den som 
andra - försvaras av kustartilleri - givetvis i samverkan 
med armcförband. Inom vissa av dessa områden grupperas 
kustrobotförband. 

För operatione r mellan och i anslutning till de kustartille
riförsvarade områdena a v ses mo ta n f allsstyrkor sanunansa l ta 
av korvette r, molorkanonbå tar och motortorpedbåtar. 

Inom skärgårdarna erfordras kanonbålar eller pansarmo
torbåtar dels för att på ege n hand nedkämpa infiltrerande 
fientliga förband av liknande enheter, dels för ntt samverka 
med kustjägarna. 

För offensiva uppgift er bör frä mst ubå tsvapnet och min 
vapnet utnyttj as. 

Här h ar en handlingslinje - en doklrin - för marinen 
kortfatta t ski~.sera l s. Skisser är emellertid ej tillrä ckliga. För 
~.~ t n~arinen i r iksförsvarets intresse skall kunna vinna gehör 
f?r sma synpunkte r, nu1ste en genomarbe tad, marin doktrin 
~agg~1s fr am

0

• pent~~l 1~1åste bygga på att .framtid ens marin 
.esta~· av lva Jamborchga komponenter - flottan och kust ar

~.tll e n et. Doktrinen kan endast skapas genom ett ärlig t och 
? Pet samarbete på jämställd fo l mellan rep resentanter för 
lottan och kuslnrlilleriet. 



340 

Däcksmatrosen - fartygsarbetare 

eller sjöman 
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Av kapten BJöRN GYLLENRAM. 

segelfartygens roll som utbildningsplattfonn för sjömän 
inom ban delsmarinen tycks snart vara utspelad. Efter pamir
olyckan f.lopades planerna på nybyggnad av ett stort seglan
de skolfartyg i Tyskland och i många sjöfartsnationer, där 
5eaelu tbildningen alltid stått högt i kurs, läggs dc sista skep
pe~l upp. I Sverige har Flying Clipper i vinter gjort sin sista 
lång~.egling, men sommarseglingarna skall fortsätta. Orsa
kerna till denna u tvcckling är dels bristen på erfaret befäl, 
dels av ekonomisk art eller tidsbrist för utbildning. 

Med de goda konjunkturer, som rått sedan andra världs
kriget, har sjöfarten dragits med svåra rekryteringsprohlem. 
Utbildningstiden till ~styrmans- och kaptensexamen och där
med konkurrenskraftiga löner har måst skäras ner och ut
bildningen rationaliseras. 

En utbildning på fullrigga re kr ä ve r minst sex månader, 
helst längre tid, för att vara effektiv. Underhållskostnaderna 
äro stora och fraktinkomsterna små eller inga, varför ele
verna ej kan ff1 n:'\gon lön, snarare får dc betala för sin 
utbildning. Följden har blivit att segelutbildningen fördröjer 
och fördyrar vägen lill styrmansexamen för eleven. 

Men inom rederinäringen står det fullt klart, att det ford
r~s en effektiv utbildning för att skapa en skicklig yrkeskår 
hll sjöss. I brist på s t at~understöd har rederierna själva an
skaffat maskindrivna för skolutbildning speciellt utrustade 
fartyg. Sålunda finns för närvarande eller är under byggnad 
~.lva sådana fartyg, och antalet platser för däckselever har 
okats från 42 st [u· 1955 till 164 i år. Antalet kommunala 
sjömam:skolor ökar starkt, och de nu vikande konjunktu
rerna kommer snart att möjliggöra kravet att sjömansre
kt:yten måslc genomgå en dylik landbaserad sjömansskola, 
<l~r huvudsakligen sjömansutbildning bedrives, innan han 
lllonstrar ombord. 

1, .Handel~.flc:~~ans män ty~ks. fortfara~1de l~gg.~ stor vikt vid 
.~lave t pa s.Jomanskap pa sma tebnskt fullandade fartyg, 
aven om sjömansutbildningens meloder har ändrats. 
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1 marinen hör man ofta att vi inte har tid med SJonums
tbildning, vi måste på den korta tid som står till buds för 

utbildning av en E. tamrekryt till furir koncentrera oss på den 
~~Ut mera tekniskt komplicerade materielen. Detta är väl ell 
:rgument som är svårt att vede rlägga? 

Vår lätta flotta blir allt lättare, vapenLärarna allt mindre, 
men Östersjön förändr as inte. Det är ingen plaskdamm, 
tvärlom är den betydligt hårdare och besvärligare med sin 
korta och krabba sjö och opålitliga väderleksväxlingar än 
månget h av. 

Vår däckspersonal får en långt driven teknisk utbildning 
_ på skolbänken. Våra fartyg får med nuvarande tendens 
allt mindre drivmedelstilldelning, med minskad gångtid och 
därmed minskad sjövana för besättningarna som följd. Ti
den för sjömansutbildning till sjöss är redan nu knappt till
tagen, och den lär väl knappast kunna ökas. Vår tekniska 
utrustnin g kräver skötsel av yrkeskunnig personal, men yr
kesskicklighe t på ett fartyg innebär ofrånkomligt även sjö
vana och sjömanskap, annars är den närmast värdelös under 
krigsförhållanden och då särskilt i hårt väder. Vi framh åller, 
att flottan i motsats till flyget kan operera under alla vä
derleksförhållanden, men kan den det utan ~.jömän ombord? 
Huvudparten av vår stampersonals utbildning sker i land 
eller på stillaliggande fartyg och nu ifrågasättes om vi h ar 
lid och råd m ed den sjömansdaning, som_ vår begränsade 
segelfartygsutbildning utg()r. Vår segelfartygsutbildning är 
inget universalmedel för att skapa sjöfolk, men det är inget 
dåligt m edel, och ett bättre lär ej kunna skaffas för samma 
kostnad och inom samma eller mindre tidsram. Ett annat 
argument som_ man kan höra mot segelutbildningen är att 
det är endast däcksfolket som får den här utbildningen, som 
skulle ge sjövana, hantverkare, mas].;jnfolk och ekonomister 
må~.te klara sig utan. Det är riktigt, men däcksfolket utgör 
operatörerna vid vapnen och dess hjälpm.edel, och de måste 
k.unna arbeta oberoende av hur vapenplattformen uppför 
SI.g under ett stridsmoment Att sedan även övriga befnlt
~ungshavare ombord skulle behöva samma färdigheter är 
Inget motiv för att minska däcksfolkets skicklighet, tvärtom 
b.orde möjlighet beredas för övriga yrkesgrenar att uppöva 
Sin sjövana. 

1 
Årsunderhållet av en skonert är för närvarande c:a 80.000 

nonor, varav c :a 60.000 på fartygsavdelningen. Motsvarande 
kostnad på ett handelsfartyg beräknas till 33 kronor/ton, d v s 
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B ild 2. 

Stöddig och härd bidevind. Vakten och u tkik e n h ä ller s ig i lä. 

Bild 3. 
överhandsväder. 
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för ett fartyg av Falkens storlek c:a 7.000 kronor. Jämförel
sen haltar, det medgives, men disproportionen är vä~ stor. 
Underhå llskostnaderna bör kunna nedbringas väsentligt. 

segelutbildningens längd är i år sju veckor, vilket är i 
kortaste laget, helst tio veckor erfordras. Skonerlernas j~1m
förelsevis enkla riggkonstruktion möjliggör denna i förh å l~ 
lande till utbildningstiden på fullriggar e korta tid. Eleven 
hinner då känna sitt fartyg, dess rigg och sina å ligganden 
ombord . Han har fått va ra med om ansträngande sjörutin 
vakt om vakt under veckolånga seglingar, han h a r tvingats 
arbeta bort sin sjösjuka under intensiv sjömansutbildning 
och m anövrar, där varje man m å ste klara sin uppgift för 
fartygets framdrivande och säke rh et, och han har få tt en 
så~an kontakt med have t som h an aldrig kan få p å ett ma
s l~li~drivet fartyg. H an har fått lä ra sig el en elementära vakt
gonngen till sjöss och till ankars och få r god vana i h an le
randet av båtar. Han har också tvingats att arbeta oberoende 
fv .de! kr~~~gande och -~tm~1pande underlaget, kort sagt km 
la1 ~att S.Jovana. Det ar frapperande att se hur ~.nabht en 
Ynghng utvecklas på ett segelfartyg, hans självförtroende 
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växer och lillfrcdsslällelscn med sig själv är slor efler ett 
lyckligt genomkämpat överhandsväder. Mammas gosse rv111 _ 
mer i första hamn, och så slipper marinen kosta på utl)ilt]_ 
ning av en vekling. När eleven gf11· i land efter sin k urs ät· 
llan »salt», tyc:ker han, oc:h det betyder en hel del fö r han:· 
Yrkcskänsla. ' 
· Aspirantens korla tid på skonert är även värdefull, hans 
större mognad möjliggör för honom att inhämta god a erfa
renheter, speciellt som seglationstiden infaller på hös ten 
med dess kärvare väder. 

För den unge offiLeren är utbildningens värde odisku tabelt 
oc:h den känsla av ansvar o<..:h självmedvetande, som en lll1t; 
skonertchef känner för sitt fartyg, som är så beroende a~ 
hans personliga skicklighet, är förmodligen större än hos 
hans kamrat på t ex en min~vepare. Chefsskap ger en ung 
officer accelererad mognad och detta gäller särskilt segel~ 
fartygsbefäl. 

Veterligt är del ingen som överhuvudtaget haft segclfa r
lygsulbildning, som ifrågasäller dess stora värde. 

Andra argument för skonerternas vidare utnyttjande kan 
framhållas. De utgör en inte föraktlig reklam för flotlan. Dc 
kan med små kostnader besöka hamnar inom och utom lan
det. Förra sommaren besöktes i Sverige hamnar från Lysek il 
till Luleå, och överallt väckte dc stort och positivt intresse 
i pres!'.en oc:h hos allmänheten, inte minst hos ungdomen. 
Fartygets värde för rekryteringen ä r stort. 

Siwile vi inte ha tid oc:h råd att göra sjöfolk av vårt däc:ks
folk bör ändå en skonert hå llas i gång för att få en konti
nuerlig men begränsad utbildning av segelkunnigt befä l. 
Därigenom kan vi återigen bemanna segelfartygen, när de t 
blivit uppenbart att även p å ett örlogsfartyg måste tekuisk l 
kunnande kombineras med sjömanskap. 

Detta kunde ske i samsegling med Rydbergska Stiflelscn, 
som för närvarande saknar eget fartyg, och som önskar ater
upplaga segling med huvudsakligen skolungdom under som
marferierna. Kostnaderna kunde delas, och troligtvis skulle 
många av eleverna sedan söka sig till marinen eller han
delsflottan. 

Men minskas vår sjömansutbildning i flottan ytlerliga~·e, 
medan motsvarande utbildning i handelsmarinen ökar cnhgl 
nuvarande planer, lwmmer vi snart i den belägenheten ~_Ll 
våra sjömanshusim:.luivna värnpliktiga är skickligare i sJO
manskap än våra furirer, underofficerare och officera re, 
och det är dålig reklam för vår flotta . 
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Ubåtsnavigering 
Av ledamoten G. BOLLING. 

Under våren 1958 har några _arli.klar it.lflulit i denna li~l-
1 .. ·ft som behandlat ubåtsnavrgenng. Forfattarna har da. r 
tir ~ framh ål_l.it _betydelsen av ;tt hilhöran~le pro.~)lcn~ gör~ ·u förem ål for mtrcsse eftersom den mode1na ubatens upp 
:~·ä d ande förändrats i förhåll~nd~ till äldre ubåtstyp,e~·.s. ~.en. 

Clel·na ubåten kommer sarsklit sedan alommasldncuct mo . . . l" .. l blir mer allmän!1a att vrstas mycke~ mera. 1 _u~ ag~ .~1.1 (_en 
forn a s k dykbalen som h~tvudsak~rgen gtck 1 mmsc:hlag:e 
utom kanske just under anfallet. Trllkomsten av nya navr
gatari ska hjälpm.cdel. h~r oc:k.~.å skapat. 11): ~. P.l.Y_bloem, som 
måste lösas eller 1 val')e fall provas under_

1
ohl; ... af.~Oll~lalt~.a1r1Hlet1l. I USA har man efter atomubåten N au hus are rgs a an( c 

under de senaste åren haft möjligheter ~tt p~·.öv~ en. m?dern 
ubåts navigeringsproblem även under kng~massrga ~.vr?~ngar. 
:N'au til us hittillsvarande fartygsc:hef, Captam E. ~- \\ rH ... msot!, 
USN, har i tidskriften »Navigation», (The Instttut of Navi
gation, University of California,. Los A~gelcs) ~ramlag\ e~1 
del erfarenheter oc:h synpunkter 1 en artrkel ben~.nmd »Nuc:
lear Submarine Navigation». ~edanståendc utgor ett sam
mandrag av artikeln , omfattande vad som kan ans~~ vara 
av m er:'i allmänt intresse för den moderne ubåtsofhceren . 

»När jag lämnade N antilus hade ub tillry_ggal~gt en sträck~ 
på 74.773 n m och av dessa 46.429 n m 1 u-l~ge: . ·. Un~lct 
de sista 2 1/z åren har Nautilus till sjöss befun.m~ s1g 1 u-l~ge 
under perioder på 4 dygn i taget. _N~ir: ub vant 1 m_arsc:hlag? 
eller på periskopsdjup, h ar nav1germg~n skett liksom pa 
varj e annan ub, d v s genom död räkmng, genom .as~rono
IUisk observation eller med hjälp av Loran. Den harl1ll. an
slagna tiden har sä llan medgivit oss att. ulföra astrononuska 
obser vation er. Yi har därför huvudsakligen begagnat oss av 
hyperbelnavigering med hjälp av L_oran. ~i har inte o haft 
några mottagningssvårigh etet· på pcnskop.~d]up, och ~1bate1~.s 
antenner är utmärkta . Eftersom Loran lacker ame.nka~1sl,c~ 
Atlantfarvattnen har vi där inte haft några orlbestamnmgs-
Problem enligt detta system. .. . . . . . 

Vi har genomfört flera san!ovmngar med o o~rka fl~.tten
heter. Dessa krigsmässiga övrnngar har o<..:kf.a mncbu[Jt en 
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Bild l . 

Interiör från N antilus manöverrum ( contraJ room). 

s~or insats av .flyg inom ett ganska begränsat operalionsom
rade. Anhopnmgen av flygplan har då varit så stor att del 
(~[ta vari.t mycket svårt.att ~m vis~: antennen tillräckligt Ein ge 
fo~· att g?ra en or:tbestamnmg enllgt Loran-systemet ul an al t 
bh upptaeld av flygplanens radar ... 

Med ~CA~. _(Submerged Celestial Altilude Recorder) h ar 
det vant moJligt att utföra astronomiska observationer och 
~iven att på periskopsdjup bestämma det astronomi~ka lä
ge l. Instrumenthöj den till en st j ärna eller annan himlakropp 
?bser~erades därvid genom periskopet. Den funna höjden 
overfordes ~edan m~(.lelst en selsynanläggning till mott aga
J~en, som . hulls stal)lhserad av fartygets gyrokompass (typ 
Sp_erry Mark .. 21). Hä~:igenom kunde den sanna höjden till 
()hJektet bestammas. Aven om en periskopstopp är mindre 
an radarantenmnaslens övre del blev likväl den för obser
vation er~orderliga tiden ganska lång och även denn a mc
lod var nskahel när flygövervakningen var intensiv. 
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Vid operationer på större djup under längre tid har vi 
llLlvu_dsakli_gen n~vi~:erat m~d hjälJ? .. av ekol?det och ?öd 
·äkrnng. V1 har da sold be:otamma SJons och radande stråm
~nars in_verkan _och använt s k »Pilot. charts». Ehuru fartygs
navigenng alll1~l sker med om~org_ finns det likväl vanligen 
på ?.:ervatt~nsfarty_g fle~·~ navrger11;gsmetoder alt välja på, 
varfor det mte bllr knhskt om nagra av dem faller bort. 
på Nautilus rådde andra förh å llanden, och vi var alltid 
intresserade av att bestämma och om. möjligt följa den väg 
som ö~ervattensfarlygen höll. Vi har varit glada över att 
ha vant utrustade med en bra gyrokompass och vår locw 
är pålitlig över hela fartskalan. Ä ven vårt ekolod har gclt 
oss u tmärkta upplysningar och död räkning har fung~rat 
]Jra. Vi har ofta följt kortets djupkurvor rutinmässigt, och 
det har varit inlre~.sant att se olika vaktgörande p~rsonal 
i arbete därmed .. . 

Vi har stundtals hållit hög fart i u-läge vilket medfört 
fördelen att strömmens inverkan blivit liten. Ett gott exempel 
härpå blev färden från Kap \Vest lill New London i april 
1956. Vi tillryggalade då 1.200 n m i u-läge med 20 knops 
fart och behövde bara två gånger gå upp på periskopsdjup. 
Vi följde därvid 200- 300 famnars djupl·mrvan utanfö r Flo
ridas kust, sedan kanten av 1.000-famnars kurvan vid Cape 
Hatter a~ och bet'.lämde sJu tligen läget vid Hudson-häckenet 
på_ 500-famnars-punkterna där, som vi passerade bara någon 
mmut efter förut beräknade tidpunkter. Men Nautilus har 
ock~å gjort andra intressanta kryssningar då hennes position 
van t mera osäker. Under en övningdärd, som omfattade en 
långfärd i u- läge genom och kring Golfströmmen var vi 
ganska osäkra p~'l h{get. Vi var emell~rtid då den end; ubåten 
s?m opererade i de l aktuella farvattnet och blev därför ald
n_g oroliga all råka ul för en kollision. Under låna tid var 
Vl då i nära kontakt med vår målgrupp och utfö~de flera 
lY.ckade anfall utan alt vi klart visste var vi befann oss. Så 
Iange vi kunde lokalisera och hålla kontakt med målen spe
la~le osäker heten om den egna sanna positionen ingen roll. 
~ar man befinner sig mitt i en ocean där det är djup~t vatten 
~an m a n tolerera betvdande beslickf~l. Så snart n'wn nb1rmar: 
~~~~ landa bl~ r . kunsl;:ai).~ll om lä_g~l mera kritisk men del Lir 

el ocksa laltnrc all ilnna [}OsrtLOnen anlin11en g·enom Jod -se . . . ' c' c 

· n er elle r genom periskopsobservationer mol land. 
SaUnd~r _en. n~li~en för:etage_n H~_ r d från New Lon~lon ~i Il 

n D1 ego g1ck v1 hela lrden 1 u-lage med undanlag for nar-
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mandet till och passagen av Panama-kanalen. Vi höll då e 
fart av 17 knop från N e w London till Colon och hade la 1~ 
kursen vi_a ~rocked Island ?ch \i\Testwa~·d-pass!lgen. Vid nä~
mandet till San Salvador fran nord skaffade v1 oss behövli . 
nautiska upplysningar genom att plotta övervattensfarlvge~c1 
väg på hydrofonskärmen. A v deras kurser kunde vi lobli~ 
sera vår egen position i förhållande till n ågon förträngninn 
Vid passagen mellan de karibiska öarna gjorde vi först a~~ 
på och företog periskopsobservationer mot San Salvador oeh 
därefter mot Crocked Island, Cuba, Vanes~.a Island odt Ja
maica. Vi höll hög fart m ellan observationerna för att m inska 
strömmens inverkan och kunde göra genomfarten i u-lä ue 
ulan svårighet. Lägesbeslämningen mot J aimaicas öst ra d~ J 
blev så bra att vi endast var 2 n m fel vid nä~.ta ortbestämn ing 
i inloppet till Colon. - U-lägesfärden från Panama till San 
Diego gjordes m ed en fart av 18 knop och den seglade dist an
sen i u-läge uppgick till 3.000 n. m . Därunder gjordes mtbe
stämningar genom att uppsöka ovanliga djupsiffror i kor te t, 
den sista vid Ro~a Bank. Den första periskopsobservationen 
för angöringen företogs mot Guadalupe Island, och vi Yar 
då bara 1 n m från beräknat läge, vilket. måste anses so m 
ell mycket gott resultat. 

Vi har funnit, att ortbeslämning med hjälp av Loran ~ir 
operativt sett bättre än astronomiska observa tioner. Sys le
mels täckområden räcker likväl inte över alla våra ope ra
tionsområden. Dljupangivelserna i våra sjökort är också 
ofullsHindiga och räcker inte för all navigera m ed ekolodels 
hjälp efter djupkurvorna. T o m på den starkt trafikerade 
routen m ellan Panama och San Diego fann vi sjökortels 
djupsiffror ligga förvånansvärt gl est ... 

Andra uu förflyttar sig förelri.1desvis i marschläge cl lc '.' 
på snorkeldjup. \'i gjorde inte så. Oceanen var vår och VI 

gick vanligen på s tort djup, där vi hade det lugnt och skönt. 
I framtiden kanuner del emeller tid inte alt bli så. Da blir 
man nödsakad all göra nogranna kurssättningar och fi.tre l <~ 

täta kontroller av farvattnet för att undvika kollisioner t 

uläge. Ubåtarna f:"t r i fredslid even tuellt förflytta E:.ig efter 
hestämda router och på fastställda djup. Härvid är omsorgs
full ortbeslämning i u-läge nödvändig. Nautilus kunde vis
se rligen bemästra dagens svårigheter vid navigeringen men 
en framlida ubåtsflotta f:'\r det svårare och alla ans trii ng
ningar m ås te göras för att underlätta kommande ub:da rs 
n:tv'igcringsprol;lcm . HL a f:h man för~;ökn skaffa fra m sjii-
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1
•0rt med fulls tändigare hydrografiska uppgifter. Loransta-
1~00erna måste också utökas så att Lorans täckområden vid
las. Stationern.~ m~~-t~ kunna sän.da signaler P.~ låga fre

(venE:.er, som ar moJl!ga att uppfattas av ub aven under 
~eriskopsdjup så att de slipper exponera någon del över 

ytan. 
Vår flotta har gått in för ett omfattande atomubåtspro-

ram. För att kunna rätt utnyttja dessa fartyg måste vi då 
~ckså vara i stånd att framföra dem under operationer även 
på E:.tora djup. Alla ansträngningar måste därför göras för 
att utveckla härtill användbara navigeringsmetoder och 
system.» 

Vid studiet av ovanstående erfarenheter och synpunkter 
samt särskilt när man försöker omsätta den1 för våra för
hållanden måste man hålla i minne t, att Nautilus är en myc
ket stor ubåt med ett deplacement av dryga 5.000 ton. Dess 
operationsområden har också sträckt sig över oceaners 
nästan obegränsade vattenvidder och utanför kontinental
hyllan, dä r stora djup råder. önskar man i stället använda 
sig av t ex Östersjön torde man ganska snart finna, att Nau
tilus skulle varit omöjlig att hantera i u-läge i dessa far
vatten. Även om flygtrycket inom något av Nautilus ope
rationsområden tillfälligtvis kunde vara starkt, måste man 
nog konstatera, att det i Östersjön i krigstid kommer att 
ständigt vara än starkare och omöjliggöra varje uppträdan
de i marschläge till sjöss samt ].;:anske endast i undantagsfall 
på periskops- eller snorkeldjup. 

Det gäller därför att utrusta ub med så fullständiga och 
säkra bathymetri~ka sjökor t, alt fartygen kan utnyttja sina 
operationsområden i u-läge så fullständigt som möjligt. Med 
ekolodets hjälp måste man kunna följa sin väg över havs
bo~ten och vid behov kunna intaga uottcn lägen på i förväg 
Provade och i korlen angiva platser. 

För ortsbestämning torde hyperbelmetoderna enligt dec
casystemet före tr~idesvis komma att användas m en för alt 
1~Öjliggöra goda mottagningsförhållanden i u-läge på större 
~lJup m åste Hingre radiovågor än med nuvarande syslem 
legagn as. 
~et är möjligt, att det i robotar f n utnyttjad e tröghcls

}1,~Vlg~ringssystemel kan utveckiHs för navigering ocksft av 
anthdens ubåtar. 
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Vid. må1~ga till.fäll~n. blir ma~1 ~.ann?likt hä!wi~.ad till att 
bara lita till best1ckfonng och far bestamma sitt lage gen011 
död räkning. Det automati~ka plottnings~ordet b}ir d~ till 
mycket stor nytta. Detta kraver dock att aven sma van atio
ner i kurs och fart kan registreras av kompass och logg. Den 
senare skall dessutom ge utslag för låga farter. Strömfät
hållanden i aktuella operationsområden måste studeras i god 
tid och under längre perioder i u-läge. Strömn1en kan in0111 
olika områden variera med bl a årstiden. I Västerhavet finns 
ett submarint tidvatten som ger ett gränsskild mellan valten 
av olika salthalt, vilket kan vara svårt för en ub att p assera 
utan extraordinära åtgärder. Navigeringsförhållanden a i vå
ra västra farvatten måste studeras längre västerut, dä r m an 
har möjligheter att utnyttja Consol-systemet efter Eu ropas 
norra Atlantkust och även där befintliga deccakedjor. 

Ubåten är ett offensivt vapen vars effektivitet beror 11<'1 
des~. möjligheter att uppsöka sådana farvatten där lllltlen 
kan beräknas uppträda. Den är sålunda nödsakad alt k unna 
navigera till sådana farvatten utan att bli upptäckt och se
dan hålla sig kvar där under utförande av ortbestämningar. 
När sedan målet kommit i sikte gäller det att kunna m anöv
rera sig frmn till ett bra skjutläge, vilket givetvis dessutom 
kräver god manöverskicklighet och försiktighet. Ett oefter
givligt krav är att ubåtar utrustas med bästa tänkbara n a
vige rings utrustning. 
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storami ral Raeders memoarer. 

Av ledamoten M. STARCK . 

r första delen av sina memoarer nådde storamiral Raeder 
fr am till å r et 19'35 och .. flottfördraget med Stor~ritan~1·i~!1, 
vilket för tyska flottan oppnade helt nya utvecklmgsmoJhg
heter. D et för någon tid sedan utkomna andra bandet inne
fatt ar skildringen av den hektiska förkrigsperioden, andra 
v<ärldskriget och de bittra efterkrigsåren fram till våra dagar. 
oet väldiga h~"indelseförloppet kunde ha lockat till målnil?g 
med bred pensel och skarpa färger. H.aeder har emellertid 
kon~.ek.vent fasthållit vid från bör j an deklarerad inställning: 
hans mål har varit att framh"igga personliga intryck och be
döm anden icke alt skriva ett avsnitt av den tyska flottans 
historia. Det är detta förhållande, som ger arbetet dess 
fängsl ande karaktär; det sprider intet ylledigare ljus över 
händelseförloppet, men det är av utomordentligt inct.ressc 
att taga del av de överväganden och riktlinjer, som följdes 
av ty~.ka flottans högsta chef vid utbyggandel av den honom 
underställda försvarsgrenen och dennas insättande i kriget. 

Flottfördraget med Storbritannien framhålles av H.aeder 
som en av vändpunkterna i den tyska flottans korta men 
växlingsrika historia. Politiskt sett synes grundtanken ha va
rit i första hand att undvika ett molsatsförhållande till Slor
britannien, på längre sikt att i detta land förvärva en bt~ncls
förvant. En vacker tanke, som dock strandade på H1tlers 
dynamiska politik. På del militära planet medförde för(~ragei 
omedelbara möjligheter till en väsentlig och planmässig ut
byggnad av den tyska sjömakten. Någon nämnvärd återhåll
satnhet var därvid knappast av nöden. Tyska flottan fick ut
b~'ggas till en storlek motsvarande 35 7( av den brittiska, 
VIlket m ed hänsyn till den kraftiga brittiska upprustningen 
Under åren närmast före 1939 innebar, alt den tillåtna ton
nageramen undan för undan vidgades. 
D~t första avgörandet gällde den tyska flottans framlida 

struktur. Simlie den utbyggas för ett best~imt, begränsat än-

25 
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damål - härvid synes n~1gon form av kustförsvarsflol in h· 
åö.yftas - eller skulle elen göras mer allsidigt anvä ndba1:

1 

\'alet föll på det sistnämnda allemalivet och redan 1 .iuli 
offentliggjordes en första nybyggnadsplan, som omf nll ade 
två slagskepp, två tunga kryssare, 1() slora jagare och 2K 
ubåtar. Fram till år 1939 arbetade sedan ty:o.ka m ar inl ed
ningen från utgångspunkten, att ett krig med Storbril anni en 
var uteslutet. Efter Miinchenkrisen blev optimismen i de lta 
hänseende mindre framträdande; i slutet på 1938 a m no da
des Raeder av Hitler all förbereda en storstilad utbyggnad 
av flottan. Haeder framhöll härvid att ett krig med Sl orb ri
humien vore otänkbart före 1915/19-16 och fick till sva r, alt 
flottan icke skulle behövas före 194(). En särskild planerinus
avclelning organiserades emelle rtid omedelbart och <len·~·a 
framlade den ryktbara Z-planen, som bland annat omfall~1 de 
sex jätteslagskepp, tre slagkryssare och ett ubåtsbestån d p~ 
2-19 båtar. Planen skulle genomföras på tio <'\r, d v s fr am 
till 1948. Denna tid förkortades emellertid av Hitler ti ll sex 
å r. Två av slagskeppen voro kölsträckta och ett tredje sku lle 
just påbörjas, d å kriget bröt ut och hela planen måste ön r
givas. Vid denna tid hade för övrigt fördragel med S lo rlwi
tam1ien redan uppsagts och alla r ustningsbegr änsand e f ak
torer avlägsnats. 

Samtidigt bedrevs en intensiv fo rskning på ol ika omr [Hl cn. 
Raeder nämner, att tyskarna år 1939 hade en radaran hi gg
ning klar, vilken bedömdes bättre ~in Västmakternas ; för
språnget på detta område förlorades dock som beka nt 
mycket snart. Minvapnet reorganiserades från gru nden: 
magnetminor och magnetsvep konstruerades lik~om ll ~ lt 
nya typer av minsvepare de s k M- och R-klasserna . D n Y
medelsförsörjningen säkrades genom övereni':kommelscr m ed 
dels estniska leverantörer, dels inhemska industrier fö r syn
tetisk oljeframställning. 1 sj~ilva verket var flottanE; driYm ~
delsläge gott vid krigsutbrottet men försänHades r ed a n va
ren 1940, då 1!:3 av marinens förråd trots Ptaede rs pro tes ter 
utan vidare ställdes till armem:. förfogande för den slo J:a 
offensiven i Frankrike. Ä ven basfrågan ägnades till biir llg 
uppmärksamhet och bl a tillkom under denna period den 
för de nya slagskeppen avsedda slussen till \Vilhelmsha\'.c n, 
:-:.om med en längd av 360 meter, bredd ()O meter och d.Jl ~Jl 
16,75 meter var den största i världen. Bilden hade emelle rt id 
även sina avigsidor. Haeder lyckades ~.ålunda aldrig gen l
emot Görings motstånd tillförsäkra tyska flottan etl ege t 
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f]vgvap~n,. vilket ~er an.lcdning till besk~ k.?mmcntarer, 
vil k as nk t1ghet otv1 vela k l1gt bes ly r k e~; av k ngsforloppet. Etl 

Hvarligt misslyckande på den tekniska fronten uppdagades 
förs t efter krigsutbrottet OCh fra m f Ö l' aJl~ unde_r ::r orgeo~)era
tionen : d.e ~yska torpederna fw.lg~ .ra(.le. 1cke t~lliredsstallan
de. De viktigaste felen voro otdlforhthga sirHbspetsar och 
osä kra djupbanor. Följden blev en svår kris , som ick e Yar 
hell övervunnen förrän år 1D-!2. 

Det oväntade krigsutbrollet träffade u nder alla förhållan
den tyska flottan i ett mycket dåligt läge. styrkeförhållan
dena voro ytterligt ojämna oc:h m'lgon snar bättring var icke 
att vänta, Z-planen var visserligen på marsch men kunde 
p g a sin uppläggning icke lämna effektiva resullal förrän 
eft er avsevär(l tid. Även basUiget var skralt; jämförl med 
1914 förelåg dock elt plusvärde såtillvida alt Sovjetunionen 
i den kort före kriget avslutade pakten medgivit tyskarna 
rätt att utnyttja Ishavshamnen Poljarnoe, som intill ockupa
tionen av :\Torge tjänade som ett nordligt kulfång för flyk
tande tyskt handelstonnage. 

Raellers enda möjlighet var att falla tillbaka pö~ en rörlig 
krigföring, att söka splittra motståndarens krafter och där
efter sätta in attacker mot upptäckta svaga punkter. De 
först a direktiven för sjökrigföringen omfattade i enlighet 
härmed 

sjöfartskrig mot \'ästmaklcma~. förbindelser; 
utbyggandel av en vidsträckt minbarriär över Tyska Buk

ten för att tt·ygga det lys k a basområdet sam t 
off en si v minkrigföring mo t i fö rs la hand sjöfarten u t med 

de brittiska öarna. 
. Härvid skulle en vittgående ~.amverkan med flygvapnet 

SJälvfallet varit av uton1ordentligt vårde. OK\ V :s » \Veisung 
nr 1» innebar emellertid något hell ann a t. FloHans uppgift 
an.gavs vara sjöfartskrig med tyngdpunkten lagd mot Stor
bntannien. Flygvapnet däremot skulle i försla hand sam
verka med armen och trygga hemorten. I andra hand skulle 
det inriktas mot den britti~'.k a försörjningen. Detta blev si1-
lun.da en biuppgift, för vars betydelse chefen för flygvapn cL 
enhgt Raeder icke hade tillr~iddig försl~1els e. Marinen blev 
son1 följd hårav inledningsvis i stort sett hänYisad till sina 
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egna krafter, då_ del gällde kr~gct nw_t Storbril~nnien . Dess
utom skapades 1cke en enhetlig Jednmg av kngel till sj ös . 
vilket vid några tillfällen fick sv[u·a följder. · '\ 

\'åren och somm aren Hl-W detonerade den samlade lvs]·. 
kraften i våldsamma slötar mot nord och väst. Haedc r ~:l i.ill'~ 
des härmed inför svåra avgöranden. Han insåg nölh ~i nd io. 

hclcn av att ingripa i Skandinavien. Farh ~1gorna och oviss h~
ten inf()r denna dj~irva operation framgå r emellertid av ko 111 _ 
mentaren sedan besl utet fa ttats, alt tyska flottan i stri d llled 
krigskons tens alla regler i full utsträckning måste sä ll as in 
pi't stort avstånd från egna baser, varvid del var ofrånkoml iot 
all räkna m ed sv<'\ ra förlus ler. Dessa u teblcvo förviss o icl~c 
och framför allt synes föduslen av de tio jagarna i )Ja rv ik s
området ha giHt honom till sinnes. 

Offensiven i väsler gav enligt Ha cder resultat av helt a nnan 
storleksordning än krigslednin gen vågat hoppas p å. OK\ \ ' 
synes som bäst ha räknat med ntl f ronten skulle kunna ~l j u

ta s fram lika långt som 191·1. En allmän planläggning fö :· 
krigets fortsättning efter Frankrikes fall fanns därför ic ke. 
Ra ed er, som var helt inriktad på kriget mot brillet' n a, ha d:: 
cmellel'lid oberoende hära v redan i november 1939 orga ni
serat en »invaf.ionsstab» med uppgift atl studera föru lsi.i ll
ningam a för ett anfall mol Slorbrilannicn. Del var n ölh·ä n
digl att i fall av behov la upp saken med H itler in nan 
»osakkunniga» kommo till; ycm som därvid i första hand 
åsvftas torde vara skäligen klart. På försommaren 19-!0 a k
lu ~tliseradcs med ovänt~ld hastighel frågan om hur J.: ri gc[ 
skulle fullföljas mot Slorbrilannien. Hacders inställnin g va r 
all tillgängliga krafter borde sältas in i sjöfartskriget Bassi
tu a tionen hade väsentligt förbättrats och sjö- och flygs trids
krafter borde gemensamt kunna åstadkomma på lagli ga re· 
sullat. En invasion i Slorbritannien lockade honom m in d re 
Slorbrita nnien var inget i\orge. Avståndet över Kanalen var 
visserligen kortare än över Skagcrack, för att icke ta la O IIl 

avs tånden f rån Tyskland till Trondheim och i\arvik, m en p[t 
andra sidan fanns en molståndare i hög beredskap. \' n ie! 
av landstignin g~.platser var begränsat och överraskning var 
sålunda knappast möjlig att uppn å; dessutom disponera_dc 
motst<'\ndarcn en kraftig flotta. Förberedclsema för e n Jll

vasion genomfördes emellertid lojalt. Samlade tonnagc kYnn
litcter m å anföras: 155 transportfartyg P ~l 700.00D ton, 1.200 
pr<'\mar, nära 500 bogserbttlar och över 1.100 motorbå tar. ~ n
ledningarna till att invasionen i Slorbrilannien, operall011 
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s eelÖWC, ~lnt_lige n inställdes ha livligt diskuterats. Onekligen 
!IHf d et s1lt Intresse att höra, vad som anföres av Haedcr, 
soHL i delta sammanhang skulle spelat en framlr~iclandc roll: 
:> ... det ~· a~· ans:'arslöst att ge sig in pt1 cll s[tdanl v<'lwpcl s[t 

länge bnll1sk a fiollan var i tillLille att ingripa p [l ett mwö-
1-a nde sätt. Bristen p{\ en för motsl<'\nduren beaktansvXrd 
flotta har icke i n ågot annal skede av kriget kommit lika 
klar t till synes. Man kunde !~ke vä nta av del ly~· k a flygvap
net, att det skulle kunna ul.Jamna den fullständiga ln·ittiska 
överlä gsenheten till sjöss. Jag helrakta r det som en lvcka alt 
planen på en invasion icke genomfördes. » · ' 

I augusti 19-!0 började till Hacders förvåning lruppe1· för 
flyttas mot ö~.ter; på förfrågan meddelades att avsikten var 
alt beslöj a det planerade angrC' ppet mol Siorbrilan ni cn. I 
september började emellerlid Hiller visa intresse för Srl\·
jetunioncn. Ra ede r förelad e d[l Hitler en prom em oria <m
gående kriget i stort. Han pekad e på lägel i Med elhave t, d ~ir 
britterna di::.pon c radc starka kraf ter, f a ran för Ilalien samt 
betydelsen av Suez, Jlrämrc Oriente n, Gibraltar, Kam:.ricö a rna 
och Dakar. Kampen mol Storbritannien borde intensifieras, 
inn an USA kom med i kriget. Framför a llt bord e man icke 
bryta pakten med Sovjet; följden skulle bli ett tvMrontskria 
med ytterlig b elastning även för flotlan. Till lvcka för Sl01~ 
britannien lyckad es Hacdcr icke vinna gehör. för sina sYn
punkter. I december tillkännagav Hiller, att han beshitat 
kriget mot Sovjet. Bördan av denna n ya kraftmätnino måste 
i huvudsak bäras av armen. Den fick emellertid sv[t~a å ter
ve rkningar även för flottan, som enligt Raeder förlorad e 
möjlighelerna all rikta h å rdare slag n~ot Slorbritannien. 

Ra~~!~.~- 8_tcrkommer upprepade gånger till sjöfartskriget 
och SJoforbmdclscrnas bcl\·delsc för krioct i storl. Belysande 
för h a~1s tankeg<"mga.r ~ir ·den ~-tort up]~agda Bismar~k-pla
nen. Sa snart d e l vald1ga slaaskCI)J)Ct brants i s lridsduoliat 
l . l ' u t'> t'> t'> 

s ne ~ , uppkom självfallet f dl gan om hur det bö.s t skulle 
~,'~~nna utn y~tjas. En tanke var alt avvakta Tirpitz's färdig
,.talland c; tlllsammans skulle dc båda slagskeppen utgöra 
f '\Ytterst slag k r?ftig_ slridsgrupp. E nligt Raeders uppfall~1ing 
'~.avde emellertid laget snabba och kraftiga å tgärder. Det 
ftllc!e att sl8 till hårt, ini~<m USA trädde .. in p8_ ar.e~um. pen 

llthga planen blev, all B1smarck skulle sattas 111 fran naoon 
av de tyska hm:.ema samtidigt som Scharnhorst och Gneise
~au,bröto __ ut fr å n Bresl. För att ~ka slags_ke1~pens aktions

der upprallades en stor underhallsorgamsalwn bestående 
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aY transpor tfartyg förlagda t ill himpliga områden av At

lanlcn. Schamllorst och Gnei~.enau rå kade emellertid ut fö, 

allsköns trm:.sel och svårighete r i form av närgångn a b0111 _ 

ber, maskinhaverier och annat sådant. Tiden gick och till 

slut fattades det i viss mån desp er a ta besl utet att s~illa in 

Bismarck endast åtföljd av Prinz Eugen. Den s tort up plagda 

operalicmen hade d~irmccl reducerats till en isolerad fra 111 _ 

stöt, som innebar vida stö r re ri~.kcr. Förelaget ändade t en 

katastrof, som väclde Hitlers djup a bestörtning och föra n

ledde nya direkliY av innebörd, att större fa rtyg icke vidme 

fingo s~ltlas in på Atlanten. 

Sjökriget fick härigenom ett nytt ansikte. I förb igacn de 

sagt berodde de l ta icke enbart p :'\ Hillers d irektiv; bri llcr na 

ha~le kom mi l elen lyE.ka uncl erhö Ilso rganisationen på spa ren 

och raskt g8lt i författning om atl slå sönder d~nsamma. 

varmed också möjligheterna att operera med ytstndsk ral" lc r 

på. Atlanten högst väse ntligt reducerad es. 

I hörja n på Hlcl2 syntes möjligheter yppa sig atl liinka 

in ulveddingen i Medelhavsområdet i nya banor. Det löms ka 

japanska angreppet hade bragt britterna i svå rt trångn 1~d 

odt tvingat dem atl dra bort krafter från Medelh avet me<l 

p8följd, ~1 t t deras grepp över detta hav J:örjade lossn a . Ti ~ l 
sammans med hl a fältmarskalk Kesselrmg kom Haeder till 

slutsatsen, att lidpunkten nu var inne al l ta Malta, den tu va 

som f.eclan h"tn~ tid kommil det italienska lasset alt vack ln 

be tänkligt. En 'tysk-italiensk s tab organiserades och ularbe

tade en lVIeclelh aYsp lan , son1 omfattade lre skeden. lTnd CI' 

det första ~.kulle britterna i v~is!öknen tvingas unelan så !ungt 

ostva rt, atl deras fivgstriclskrafler icke kunde påverk a ope

ra tione rna kring Jia.ila. I fas lvi\ skulle Mall.a taga.s, v<u·crte. " 

del hela i etl avslutande skede skulle kulmme ra 1 en avgo

rancl c stötmot Suczområ det. Planens första del genomfö rde~ 

]vekligt under Hommels behil. Därefter spårade hela opc

r"ution'en ur lik a fullständigt som oåterkalleligt. HonnucJ 

!\·ekades utverka Lillst8nd a ll fortsätta direkt mot Suez, 

i~1nan Malta tagits , el v s hans underhållslinje tryggats. Ha n 

köt·dc fast framför El Alamein och krafterna förbruk ad es 

med påföljd a tt Malla överlevde. Det kan icke frånkom m ns, 

all Hitler och OK\\' gjorde ell ödesdigert missgr epp, da dc 

ställde sandhavets vågor framför Medelhavets. Om Ma lln 

övergått i axelmakternas besittning, h ade dc allierade sa: 

kedigen funnit den afrikanska nöten väsentligt svårare n lt 

knäcb1 ~in vad nu blev fall et. ' 

359 

Tyngdpunkten i H.aedcrs skildring förflytlas sedan till 

~0rge och kampen mot lshavs konvojerna. Händelseutveck

lingen kulminerade för H.aeders vidkommande i slutet p~1 
december 1942, då en kraftig lysk stridsgrupp misslyckades i 

ett för sök alt anfalla en brittisk konvoj. Hitler greps av ur

sinne och h?ordrade, att de större tyska stridsfartygen skulle 

8 yrns tas, eftersom de enligt h ans uppfattning voro av föaf.l 

yärde. A v Haeders framställning framgår, att~ detta id:e v~r 

första gånge~ 1-Iiller var inn~ p~ en dylik tankegång. När 

slagskep pen Scharnhorst och Gne tsenan sku lle överföras från 

Brest till h emlandet för att enligt Hitlers direktiv förstärka 

försv.ar~t ~ ~orge, gick Ha eder ' inledpingsvis icke med på 

att forf.ytmmgen skulle ske genom Engelska Kana len. Hil

ler stä llde då Hacder inför !"å alternativ: att .låta fartygen gå 

geno1~1 I~analen eller att lata av r usta dem 1 Brest. För att 

å terga ot!ll december ~9...12 l~unde Raeder självfallet icke gå 

med pa att avrusta s111a storsta enheter och därmed direkt 

spela m otstå ndaren i händerna. ~är Hitler vägrade att taga 

fråga n u nder omprövning, begärde Raeder och erhöll sitt av

sked. H ans akliva bana hade därmed n å tt sitt slul och sam

t!cligt kan de l vara lämpligt att sätta punkl för denna över
sikt. 

Rae.dc rs le.dning av den tyska flottans återuppbyggnad och 

dess msa ts 1 andra världskrigel karakteriseras av fasthet. 
framsyn thel och saklighet. 

Dl) der återuppbyggnadens första p eriod, då möjligheterna 

att oka fartygsbestå ndet hå rt begränsades av \'ersaillestrak

taten, lade han huvudvikten vid att skapa en stark Iednin a 

samlad i hans egen hand, en smidigt och effektivt arbetan(k 

organ i~. ation . samt i alla avseenden högt kvalificerade per

so~1~lkårer. Han å terkommer ofta till fr8gan om personalens 

nnhtä r a och andliga fost ran. Otvivelaktigt n å dde h an p å 

dessa om råden stora resultat, och han understryker sjäh·, 

att ? en seden~Jet·~ följande expansionen icke varit möjlig, 

f111 Ick e orgamsallon och pesonal förnuHt fylla mvcket hö aa 
· ordringa r. " 5 

k Rriget .~räffnde tyska flottan i cll s~årt läge och med n.lyc

l et b eg.ransade r;su~·ser. U1)pe~1ba.rl~gcn k a n ~aeder Icke 

i~~tas for detta~. da H.~tler sm.n nktlm.]c uppd r agit att flottan 
c ' e skulle b ehov as f o re 19J6. 
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Det kan icke fdwkommas, all Raeder med dc krafte r son
1 

~ . lodo till !~ans förfogande. åst~HI!~om mycl~et bc_tydelscfu!Ja 
r·es u !ta l. Tankbara u tvccklmgshn.J er undersak tes 1 god t id _ 
»intuitiv» krigföring ligger mycket fjärran och krafl c r 11 ., 

koncentrerades i möjligaste mån mot det vikligaste m a te t' 
Dlctta mål var enligt Haeders uppfattning västmakternas s jö ~ 
förbindelser och vid denna inställning fasthöll han kon~e
kvenl. Endast på delta område var det under riidande sln
kcförhållandcn möjligt atl nå resultat av krigspåverkaride 
betydelse. Detta förhindrade icke, att kriget kunde fö ras 
en ligt stort upplagda linjer, vilket framgår av hans föredrn n
ning för Hitler före utbrottet av kriget mol Sovjetuni one~1 
oc h vid uppHiggningen av phmen för kriget i Medelh a Yel 
under å r 1942. 

Haeder lyckades emellertid icke hos I-Iiller vinna g( höt· 
för sina marin~.trategiska synpunkter. Anledningen till de tta 
va r enlig t Haeder ytterst, alt Hitler icke förslod sjökrige ts 
karaktär och att han belrakade Medelhavet som en sek und är 
krigssldhleplals, vilken kunde överlåtas till axclbrodn n. 
Ulan tvekan m~1ste delta ha binls bittert för den ma n so m 
jämte Tirpitz frams lår som den tyska fiollans led an de 
gestalt. 
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Litteratur. 

WEYERS FLOTTENTASCHENBuCH 

1111
r utkommit med sin 40:e årgång (Utgivare: Alexander Brcdt, skisser: 

Erich G röner m fl). Denna händiga och mycket fullständiga uppslagsbok 
_en direkt fortsättning av "Taschenbuch der Kriegsflotten", som utgavs 

aV Weyer första gången år 1900 - å terkommer med en hel del nyheter 

på sina 356 sidor med 85'7 skisser och 231 fotografier. 
En ny kod för klassifikation av fartygsslag har införts, som delvis 

ansluter sig till det officiella amerikanska systemet. Fregatter, ]{Qrvettcr 
och minsvepare har brutits ut ur "Klcinkarnpfschiffe", vilket medfört 
stör re överskådlighet. I förra årgången g jordes ett försök att markera 
ubåtens växande betydelse genom att placera ubåtar omedelbart efter 
hangarfartyg (alltjämt ansett som det viktigaste fartygsslaget i ocean

kriget) och artillcrifartyg, men nu har ubå ten å ter fått sin plats efter 
jagare och fregatter, vilket i andra marinkalendrar är den vanligaste 

ordningen. 
Skisserna har fr o m denna årgång förlorat den blå schattering, som. 

tidigare utmärkt pansarets utsträckning. Förr var pansartjockleken ett 
direkt mått på ett fartygs skydd , men numera är skyddet tillgodosett 
även genom en fulländad vattentät indelning, samtidigt som pansaret 
inarbeta ts i skrovkonstruktionen, vilket inte kan åskådliggöras på ett 
enkelt sätt. En nyhet är att skisser av standardiserade m indre fartyg 
(under 50 m i längd) samlats i ett särskilt kapitel och utförts i skala 

l :1000 mot l :2000 för övriga skisser. Bland förut icke publicerade foton 
och skisser må nämnas polska ubåten Podhalanin, östtyska fregatten 

1- 62 och östtyska minsveparen 6- 92 samt dc nyss påbörjade brittiska 
(Tribal-klassen) och italienska fregatterna och det planerade am.erikanska 

helikopter landstigningsfartyget. 
I stormakternas nybyggnadsprogram ingår 9 hangarfartyg (dock inga 

sovjetiska) och 17 kryssare (varav lO sovjetiska). Hangarfartygen är av 

den storleksordningen, att endast de allra största marinerna kan kosta 
På sig att bygga nya. Kryssarna tenderar att bli överdimensionerade. Ja

gare och fregatter är redan på väg att nå en storlek, som för 20 år sedan 

inte var ovanlig för kryssare . Sammanlagt är 58 jagare under byggnad 

(jämte kanske ett dussin sovjetiska) av olika storlek: de amerikanska 

Och brittiska på 3370 resp 3000 t, medan 2700 t eljest är normalt (de 
tyska dock endast på 2200 t). Fregatterna är av två storlekar, den större, 

varav 58 är under byggnad, är i Storbritannien på 2500 t och i USA 

närmare 4000 t, den mindre är på c:a 1600 t och byggs i 50 ex (jämte 

Ytterligare ett antal i Sovjet) . 
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Ifråga ont ubåtsbygge är atomubåtar av största intresse : 17 a ton_ 
ubåtar är under byggnad, vilket kan jämföras med de 54 under byggna

1 

varande ubåtarna av konventionell t yp. Härtill måste emellertid fo gad 
40 a 60 sovjetiska ubåtar, var av troligtvis några är atomub:ltar. s 

Flottornas förnyelse, sådan den avspeglas i "Flottentaschenbuch", Visar 
inom de flesta mariner en ökad nybyggnadsverksamhet. Endast mariner 
av 3:e och 4:e ordningen föredrar att i stället söka komma över någ·ot 
ännu användbart, då stormakterna har realisation på sina under lcriget 
byggda fartyg. 

A. K. 
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Notiser från nar och fjärran 

Sammanställda av Marinens pressdetalj. 

Storbritannien. 

Brittiska flottan kommer att decimeras i snabbare takt än man från 

början trott. 
Följande fartyg kommer nu att skrotas . 

Hangarfartyg: Glory, Ocean, Perseus, Thesevs och Unicorn ; 
I{ryssare : Bellona, Cleopatra, D ido, Glasgow och Liverpool ; 
Jagare: Savage, Zambesi, Zebra, Zephyr och Obdurate eller Obedient ; 
Fregatter: a lla utom 8 av "Bay"-klassen; alla utom 7 av "Biack-Swan" -

klassen ; a lla utom 9 av "Hunt"-klassen; alla utom 8 av "Castle"-klas
sen; a lla utom en av "River" -klassen och ett fartyg i "Loch" -klassen . 

Härutöver skall ett stort antal små fartyg skrotas. 
20 av Stor britanniens 98 amiraler kommer att pensioneras - antingen 

de vill eller ej - detta år. 
Our Navy l febr 1958. 

Hangarfartyg. 

Bulwark k ommer under året att byggas om till "commando"-hangar
fartyg. Ett k omplett commando-förband kommer därmed att snabbt kunna 
sättas in m ed fartyget. Fartygets helikoptrar skall även kunna transpor
tera commandosoldaternas fordon. 

På kort tid kan hangarfartygets helikoptrar ombestyckas för ubå ts
jaktuppdrag. 

Bulwark kommer efter färdigställandet att för läggas öster om Suez. 

Marine News mars 1958. 

Jagare. 

Jagarna Jutland och Dunkirk av Battle-klassen kommer att utrustas 
i maj. Camperdown av samma k lass h ar genomgått reparation. 

La Revue Maritime april 1958 . 

Det brittiska örlogsfartyget Belton rapporterade på torsdagen per radio 
att det nått fram till fiskegrunden i Nordsjön där intermezzon påstås ha 
ägt rum mellan brittiska och ryska trå lare. Enligt inofficiella uppgifter 
skal! ryska fiskefartyg ha kört in i och skadat brittiska fiskenät. Offi
ciellt bet ecknas dock "Beltons" patrulluppdrag som en r en försiktighets
ätgärd. (SvD ) . 
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U båtar. 

Turpin, som fått maskinhaveri under förläggningen till Kingston sk 
. an 

bogseras till hemla ndet av bogserbåten Sa msonia. 

Marine News mars 1958. 

Frankrike. 
De två eskortjagarna Forbin och Tartu har hissat befälstecknet. 

The Navy april 1958. 

En ny egenskap hos moderna f ranska örlogsmän är deras m öjligheter 
t ill trupptransport i samband med överraslmingsoperationer. 

Erfarenheterna från Korsika 1943 då 1 kryssare, 2 jagare och 3 ubå tar 
överskeppade inte mindre än 3150 man samt stora mängder förrad har 

inte fa lli t i glömska. (En av ubåtarna med 61 mans besättning t ranspor
terade 50 soldater från Alger till Ajaccio). 

N å gra exempel : 
Luftvärnskryssaren Colbert kan tra nsportera 2400 man. 
Jeanne d ' Are världens första helikopter hangarfartyg, kan transportera 

en bataljon om 700 man. 

The Navy april 1958. 

Väs~tyskland. 

E nligt uppgift i västtyska pressen anlände jagaren Z 1, f d ameri lianska 
Anthony, planenligt till Bremerhafen den 14 april , där den högtid ligen 
mottogs av amiral Ruge m fl. 

Italien. 
De två eskortjagarna på 2700 ton i den första serien av nykonst ruk

tioner i det italienska marina programmet, är färdigbyggda. L'Impctuoso 
överlämnades officiellt till den italienska marinen från skeppsvarven i 
De l Tirreno den 25 januari i Genes. L 'Indomito fortsätter sina sist a prov
turer utanför Livorno. 

La Revue Maritime april 1958 . 

Amerikas Förenta Stater. 
När slagskeppet Wisconsin den 9/ 3 lades i malpåse blev Amerika, t ör 

första gången sedan 1895, utan ett rustat slagskepp. 
Marine News mars 1958. 
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De tre kryssarna Chicago, Albany och Fall River, som skall ombyggas 
ill robotkryssare, kommer att erhålia Talos- och Tartar-robotar. Ti ll 

!Jdlinad från Boston och Canberra, som byggdes om för några å r sedan. 
){omrner de nu aktuella fartygen att få robotbestyckning såväl för- som 

akterut. 
Our Navy 1 febr 1958. 

Jagare. 
Kontrakt p å fem robot jagare har lagts ut . Jagarna, som skall utrustas 

rned robotar av Tartar-typ, kommer att få i stort sett Forrest Sherman

jagarens skrov. 
Our Navy 15 mars 1958. 

Ubåtar:. 
Den tredj e robotubåten Grayback har hissat befälstecknet. Ubåten kom

mer till skillnad f r å n de båda övriga robotubåtarna, Tunny och Barbera, 
som ha " Regulus ! " -robot, att få överljudsroboten "Regulus II" . 

Our Navy 15 mars 1958. 

Lyck ade försök m ed utskjutning av försöksrobotar från ubåtar i uläge 

har utförts. 
De under byggnad varande atomubåtarna, som blir på 5600 t on kom

mer att kunna medföra 16 Polaris-robotar. 

Our Navy 15 mars 1958. 

Flottan har gjort stora framsteg, när det gällt att få fram effektivare 
antiubåtsvapen. 

Den planerade· a tomsjunkbomben "Betty" kommer att få stor räckvidd. 

En 30 kilo-tons laddning som detonerar på 300 m djup kommer att ha 
"sänkande verkan" mot en ubåt på 150 m djup på 1,5- 2 km avstånd från 
detonationsplatsen. 

Our Navy 1 mars 1958. 

Ny beteclming. 

Förenta staternas första atomdrivna handelsfartyg kommer att heta 
Ns Savannah ("NS" för "nuclear ship"). 

Military Review febr 1958. 

184 ryska ubåtar lokaliserades i fjo l utanför USA :s Atlantkust, förkla
rade i ett t al k ongressmedlemmen Carl Durham, ordförande i k ongressen3 
atotnkraftutskott. 
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En del av dessa ubåtar hade enligt D ur ham, siktats på ett avstanct 

7 nautiska m il utanför kusten, m edan andr a fotograferats av amerikans~~ 
f lottan (ST). 

T urkiet. 
Från Kanada erhölls i slutet på förra året fem eskortfartyg, Dnder 

1958 skall ytterligare sex överföras t ill turkiska flo ttan. 

Marine News mars 1958. 

Portugal. 
Amerikanska eskortjagaren DE-1032 som övertagits kommer att få 

namnet Pero Escobar. 
Marine News mars 1958. 




