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Sjöförsvar atomåldern. 

Av kapten A. LAFTMAN. 

Vårt sj öförsvars framtid ligger i stöpsleven. Otvivelaktigt 
befinner vi oss i en brytnings1tid, främst i tekniskt hänseende. 
Tillkomsten av ato'mvapen och atomkraft, robotar och tele
teknik i de moderna vapenarsenalerna förefaller ibland ha 
ställt alla vedertagna begrepp och sanningar på huvudet. 
Den tekniska utveoklingen efter det senaste världskriget -
i och fö r sig explo.sitionsartad och märklig - har emellertid 
snarare förorsakat en evolution än en revolution av de grund
satser eft er vilka ett försvar byggs upp. Alltjämt gäller att 
vårt för svar måste formas mot bakgrunden av den presum
tive fien dens avsikter, resurser och utvecklingstendenser, så 
långt dessa nu kunna bedömas eller överblickas. 

Målsättningen för en angripare från andra sidan järnridån 
mot vårt land torde alltjämt vara att ockupera vårt land eller 
delar därav. Motiven härför kunna vara flera. De 'mest på
lagliga är 

att anV'ända landet som genomgångsland för en ockupa
tion av N or ge med dess goda baseringsmöjligheter för 
sjöstr'idskrafter, främst den hastigt växande, ubåts
flo ttan, 

att i samband med ockupation av Danmark (eller delar 
där av) försäkra sig om de viktiga östersjöutloppen för 
utlöpande ubåtar till oceanerna, 

att på svenskt territorium upprätta luftbevakning och en 
första försvarslinje mot västmakternas strategiska 
bombflyg . 

. Slutligen är en ockupat~on i rent preventivsyfte - att för
hmdra västmakterna att få fast fot här - även tänkbar. 
Sveriges alliansfria ställning medför vissa risker härför. 

V år presumtive motståndare vill alltså utnyttja svenskt 
territorium fö r sina syften. Huruvida detta kommer att ske 
so111 föl j d av ett isolerat krig eller som. ett krig ing'ående i 
s to~kriget skall här icke närmare beröras. Sistnämnda alter
~at~v är väl sannolikast. Fallet Ungern som exempel på ett 

11C1tam ent till cH lokalt krig får man härvidlag icke draga 
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för stora växlar på. Ungern togs inifrån och var när dc s 
liga 11ändelserna inträffade. där redan sedan flera ar 0~:·gpcral. '-lt-

Metoclerna för alt brtvinga oss kanuner även i frntn tid 
a tt vara dc klassiska - invasion, avspärrning och lt'I'L'o t en 
fall från luften, varav den förstnämnda förr elle r scn:~~
m ås tc bli en hister realitet om motståndaren s'kall kunna 

1
\e 

nyltja svenskt territor.ium. 
1

-

lnuaiSionen över kust eller landgräns- är den siikras te a 
hetvingelsemctodcrna och därjämte den snabbast \'C't'k and~ 
( om den lyckas). Det farligaste invasionsaltcrnal iYcl, 0111 
det gäller att snabb t ockupera stora och särskilt b etydelse
fulla delar av vårt land, är en stöt mot vår östra kust i veka 
livet på landet, för att <.hi.r'igenom snöq1a av vårl av lfmga 
land i två delar utan förbindelse med varandra och sam\i. 
digt få kontroll över bl a huvuddelen av våra krigspon tiel!t 
sett värdefulla landsdelar. En sådan invasionsstöt iit· dä!'
jämtc ur anneoperativ synpunkt svår att hejda på grund av 
lande ts ringa djup i ost-västlig riktning. 

Ett annat invasionsmål som indirekt m.en även direkt år 
en dolkslöt mot landels sjålvständighet år en ockupation av 
Gotland. Gotland är en hörnslen i vårt riksförsvar nv tv i\ 
l'kä l, dels måste vi utnyttja Gofland för hl a luftbevnkning, 
dels måste vi förhindra att motståndaren kan utnyttja denna 
vik tiga ö som. haseringsområde för vissa stridskrafter och 
som en språngbråda för det slutgiltiga hoppet över till fas t
landet. Sist men icke minst är Gotland svenskt och hör väl 
enbart av den anledningen försvaras. 

Vi ha alltså konstaterat, alt motståndaren måste ut ny ttja 
havet för att göra en invasion i dessa lv'å skisserade, mycket 
sannolika och farliga alternativ. Vi ha vidare fast sliill t, a,tt 
landet har e tt ringa djup i ost-västlig riktning, vilket fö rsva
rar armeoperationer. Vad är då naturligare än att vi hå~ler 
oss med stridskrafter, som. kunna användas mot mål p:\ s.]Oll 
och angripa n:wtståndaren, då han 'inskeppad' på f artyg ?c!1 

båtar av olika slag icke kan utveckla sin invasionskrafl. Han
genom ökar vi d~t ringa djupet i invasionsförsvaret. Yi fl)rt
tar fram den främsta försvarslinjen mot öster, utny ttja r ~JS
tersjön som slagfält och uppger inte tusentals kvadrn tk~l~
mcte_~· ut~?l strid. Strid~kraftc~· av d_et slag, det h_är ~~~- ~rage,; 
om, ar SJO- och flygstndskrafter, v1lka genom sm rorllgl~1 , _ 
snabbt kunna förflytta sig till aktuella områden och icke ]J' 
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11 
de mera s tationära armestridskrafterna måste ha en 

501
5
evärd förvarning för att kunna koncentreras till ett hotat 

~"vasionsområde. Följderna av en sannolikt intensiv och 
~~~rksanl. bekämpning från luften av våra järnvägar och 
; ndsvägar torde y tterligare minska armestridskrafternas 
-~rlighet och möjligheter till omgruppering. 

1 N[en genmäler någon, invasionen k an komma luftledes. Ja, 
det gör den ooks·å. Men endast som lokala, mindre operatio-
1er oberoende av eller i förening med en större invasion över 
1
jö- eller landgränser. Transportkapaciteten hos flygplan är 
~nnu så begränsad att icke ens en stormakt med dess akt
ningsvårda resurser rår med att enbart eller huvudsakligen 
genomföra en storinvasion mot vårt land luftledes inom över
skådlig framtid . Under såväl Koreakriget som Suezkrisen ge
nomfördes huvuddelen av transporterna i samhand med kust
invasion av fa ·rtyg. I sin nyligen publicerade rapport från 
sistnåmnda företag anför sålunda den brittiske överbefälha
varen - general Keightley - att en av orsakerna till de
baclet är var en katastrofal brist på landstigningsfartyg. 

Avspärrningen - nästa form av betvingelsemetod - är 
ett sått att strypa landet mer eller mindre sakta men säkert. 
Det år dock ett billigt förfaringssätt för motståndaren. Det 
spekuleras mycket i behovet av import för landet under ett 
eventuellt kommande krig. Vissa hävdar att detta kommer 
att bli av så kort varaktighet, att vi kan klara oss med lagring. 
Insatsen av massförstörelsevapen på båda sidor skulle av
göra detta "det sista av alla krig" på några veckor. Detta 
förutspåddes också om första och andra världskriget! En 
lika allmänt utbredd uppfattning är att insatsen av mass
förstörelsevapen icke kommer till stånd förrän i ett sista och 
förtvivlat läge av kriget. Man försöker med andra ord föra 
detta med "hyggliga" vapen (däribland taktiska atomvapen) 
så länge det går. En skärpning av det kalla kriget i Europa 
kanske i samband med varmt krig i en annan del av våriden 
och medförande en beredskapsperiod för oss med åtfölj ande 
kraftiga förbrukning av råvaror och olja för vår industri 
sarnt av drivmedel för vår krigsmakt är ett annat tänkbart 
framtidsperspektiv. 

Ju längre vi h å lla ut, desto större blir behovet av import. 
Ju_ l11er vi kan importera - främst drivmedel - desto större 
hhr våra möjligheter att hålla ut. Cirkeln är således 'Sluten. 

En verksam terrorbombning av våra förråd och övriga re
surser gör en avspärrning alltmer effektiv som hetvingelse-
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me tod. Yi måste a lltså ha resurser att hålla porten väst 
öppen. Sjöförbindelserna - för det är sådana d et här:r~t t 
fråga om - måste fungera och skyddas mot angrepp fr 'at· 
mo tstånd arens ub å tar och flyg. Sjövägarn a måste h ållas f ~n 
från minor. För detta behövs i krig sjös tridskrafter och 1111 1 ~ 
dem samverkande flygstridskrafter. Ehuru västmakterna hc 
betydande resurser härvidlag, äro de icke outtömliga. Dessa 
utom lä;· :år_a möjlighete~· att _övel:lwv.~dt~get f å fö_r:n ö d~~~ 
heter sta 1 dtrekt proporbon till var fo r maga att h jälpa tn 
dessa till landet. Det är här frågan om stora kvantiteter Pro_ 
dukter av olika slag - främst olja. Dessa måste gå pa kölar 
en bråkdel kan tänkas transporteras luftledes. ("Vä steuropa~ 
hela civila flygtransportflotta kan i dag endast transpor tera 
lika mycket som. 2 st 20.000-tonnare, räknat i tonki io meter 
per dygn. Militärt transportflyg måste med all sannolikhet 
utnyttjas för andra ändamål än a tt hjälpa oss med im port
bekymmer.) 

För distributionen av förnödenheter mellan olika d <'la r av 
landet kommer även sjöförbindelser, vilka måste skyddas, 
att ifrågakomma,. Förbindelsebekämpningen av la n d~;- och 
järnvägar kommer alt ställ a krav på sjötransporter t e x till 
ar'men uppe i norr. Alla möjligheter och resurser m asle ut
nyttjas för att hålla dessa öppna. Insats av kärnvapen mot 
oss ökar dessutom b etydelsen av att vi kunna utnyll ja sjö
vägarna. Att bygga den inrikes godsdistributionen i krig en
bart på lands- och järnvägstransporter är icke möjl igt. Om 
dessa vitala transporter skall kunna genomföras n ågorlunda 
tillfredsställande, mäste därför i stor utstr äckning sj öYägar
na utnyttjas. 

Vad slutligen terroranfall f'rån luften beträffar så blir den
na betvingelsemetod allt farligare och samtidigt allt sYårarc 
att bemästra. I jämförelse med andra små nationer hör do~l~ 
verkan av terrorbekämpning relativt långsamt ge sig ttl i 
känna här, förutsatt att vätevapen icke användas. Ors akerna 
härtill är bl a Sveriges. stora areal , i allmänhet utspri<~da b~
follming och avsaknad av m.iljonstäder, vilkas utrym mng vid 
krigsutbrott kan vara svår för att icke säga omöjlig al t g~
nomföra. Genom att landets. civilförs·var samt natu rl ig t\'}~ 
flygvapne t erhåller rimliga resurser ökas vår motståndskra_ . 
mot terror. Vårt civilförsvar intar idag kanske en a lltfor 
blygsam plats i försvarsorganisationen.. . ,_ 

Och så är vi inne på frågan om vårt försvars fram tida a\ 
:vägning- en aktuell (och känslig) fråga i dessa dagar. 
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.. ·st k an kons tateras att vår alliansf:ia polit~k - och 
folio isk följ d därav vår önskan a,tt vtd l~onfl_~kter va~:~ 

sOI1
1 l~ _ ,ställer vissa fordringar pa hur vart forsvar ~or 

0eutra p \ r1· l, a111·nte som NATO-staterna koncentrera vara 
gas up · 'h. • . • 

bYg rser till en viss eller vissa försvarsgrenar 1 vetskaJ? _om 
resu luck a fylles av en annan med lem i NATO-familJen. 
att en to talförs.varets tidevarv måste vi ha balans, mellan 
I dessa L "" . o d l 

försvars olika komponenter. amnar ':l nagon e ~v 

"-~1~:varsmuren obefäst är risken och sannohkheten ~to~· for 
fo ts-ta' n d aren fölJ. er minsta motståndets lag och mnktar 
tt mo c • h "" lV'ro t .. d el 9
. r esu rser (han har inga luckor) JUst ar. 1.as e an o t 

51
? a p or t lämnas öppen så bör det väl i rimlighetens. namn 

nag~r~n såd an, som eventuella allierade k~n täppa -~~~~- En 
;~ är em ellertid säker, våra evenh~~~la all_r.~ra.?es. moJhgh.e
ter att bidraga med s jöstridslu:after 1 o~_tersJon ~.r rm~~·. Dal1-

·lt och Västl)'skland har s1tt att skota och OstersJomlop-
mar \'" L.. d.. r·· ) lru kan k omma i fel händer. , 1 or ar or snarare sr e'" -
'fe~~ i hj älp m ed' flyg och a}:'mcs tridskrafte~·· .. 

Vårt land är folkfattigt \ 1 ha bland de laf?sta fol~tathets
siffrorna i Europa. Men vi ligga väl ~ramme I~ldust:.tellt se~t. 
Det k an därför synas ganska naturligt, ~tt VI _ta hans':n till 
dessa fak ta. För att öka vår värnkraft ma~te Vl .~atsa pa tek
niken och ta materielen till hjälp. D e tta m_nebar att tyngd
punktet~ i vårt försvar bör läf(g~.s på d_~ te~mska v,apenslag~~ 
- m armen och flyget. Det ar aven latta~ e att _hall~ en ho~ 
beredsk ap (vilket är nödvändigt i de~sa or?}tga tider)_ pa 
mask iner än p å folie Detta talar ytterh~ar~ for de tekmska 
vapenslagen. Elt bibehållande eller en okmng a~ des~a kan 
endast sk e p å armens bekostnad. Hur ~enna ~!1msknmg av 
armens organisation bör utföras, skall rcke _har behandl~s, 
men h ar icke stridsvagnar- även av Centunontyper - fatt 
minskade möjligheter~ i och med utved<:l~~1g~n av n.za l~an
sarvärnsvapen såsom trå dstyrda robotar? Ar tcke terr?tonellt 
kanonluftvärn mindre effektivt än jaktflyg eller luftforsvars
robotar ? Xr det verklicren god ekonomi att bibehålla de s k 
lokalförsvarsförbande~, som utgöra en avsevärd del av _vår 
arme och vars stridsvärde tord e vara disku\abe~t~ I~·a.n tc~e 
delar av armens personalresurser avvaras .?-~ Clvtlfors~a:"et 
In ed minskade u tbild~ningskostnader som folJ d? Ha ~~ 1 a? 
att vid k rig ytterligare minska d_e~l redat~ i dag_ens l~ge s~ 
~nappa tillgången på arbetskr~ft 1 mdustnn och __ J.ordb~uk.~t. 
Ar vi icke i dessa teknikens trelevarv mo~na fo,l att u;rJora 
k_ategoriklyvning och skapa en liten maskmarme, som mom 
.t'ltnlig tid kan insättas i hotade delar av lande t 
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I försvarsdebatten har framhållits att flyget överlag·t 
del av flottans uppgiter till sjöss. Flygplanet är ett 111,~ .e11 
effektivt vapen i sjökriget. Med god effekt utföres l uf~l~et 
svar, anfall !not öv_~rvat~ensfartyg och spaning av flygf~t
,band: __ Men sadan vas:nthg v~rksam~et som_ sk.? dd av 'ha t
delssJofarten mot ubatar, mmsvepnmg och nnnkriaför ·ll
över huvud taget kan icke ombesörj as av vårt flyg~ Mng 
måste även lägga in ytterligare ett förbehåll. Sjökriget är t:~ 
sin ~zaraktär rätt speciellt och ~ord rar för. ändamå~ct _särsk~lt 
utbildad personal. Exempel pa lyckade msatser 1 SJÖkriget 
från det senaste kriget bestyrker detta påstående. Nästan 
uteslutande är det här frågan om hangarfartygsbaserade eller 
i övrigt marinsamverkande förband med lång vana alt upp
träda över hav mot sjömåL Det är därför ett önskemål att 
utbildningen av våra flygstridskrafter i ännu h ögre grad än 
~ad som för närvarande är fallet, inriktas på mar ina opera
tionei' . 

Vad slutligen örlogsfartygen beträffar så hävdas från visst 
håll, att dessa kommer att bli utslagna i sina baser och ald
rig kunna insättas till sjöss. Detta är en tendensiös och fel
aktig framställning av de verkliga förhållandena . 

För attbörja med baserna så är det väl få länder i världen 
som har våra möjligheter. Våra skärgårdar med deras ota
liga öar, vikar och sund erbjuder förnämliga möjlighe ter till 
basering av örlogsfartyg. De är dessutom välbelägn a med 
hänsyn till möjliga fientliga anfallsriktningar. Insats av väte
vapen klarar de kanske inte (vilka stridskrafter gör det för 
närvarande?), men de ger möjligheter till en betryggande ut
spridning av där baserade fartyg mot vanliga atomvapen. 
Tack vare våra basers möjligheter i olika avseenden skapas 
bl a den seghet som fordras av ett effektivt försv arsm edel. 

Till sjöss förflyttas örlogsfartyg också på sådant sätt att 
verkan av vanliga atomvapen endast drabbar ett eller e tt par 
fartyg. Så gör på grund av atomvapenhotet även m otstånda
ren bl a med sina invasionstransporter, som sannolikt kot~
mer att omfatta många, små och utspridda en'heter. Det ar 
dessa mål - många, små oc:h utspridda - som våra sjö- och 
flygstridskrafter skall angripa. Detta fordrar å sin sida ~-tt 
vi ha tillgång till många enheter både på sjön och i luften ~or 
att ha rimliga chanser att hinna med att sänka mesta möjliga 
av den på stora ytor spridda invasionsflottan, vilken knap
past kan erhålla e.tt fullgott skydd överallt. 

Här är icke platsen att skissera hur våra framtida örlogs-
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artyg bör se t~ t. -~~ mycket kan o dock säg~s, nämligen. ait 
f dervattenskngformgen med ubatar men aven med nunor 
u~. alltmer ökad betydelse. Ubåten är på väg att bli vad alla 
f_

0
tt att den varit, en verklig ubåt, som icke behöver gå upp 

:~n ytan för att få luft för laddning av batterier e dy. Den 
f~rflyttar sig från be.rgruonnne_~ i ba~en till n.' å l till s.töss utan 
tt störas av va:re s1g hart vader, IS eller flyg. Ubaten kan 

~ dag och kommer i ännu högre grad i morgon att kunna 
;
1
ålla hög fart i uläge, v arigenom_ den snabbt förflyttar sig 

dit den behövs. Genmn tekniska framsteg kon1mer ubåten, 
liksom övervattensfartygen att kunna uppträda i fö,rband, 
varigenom_ helt andra typee av n1.ål blir aktuella för den . 
Ubåten kan härvid utrustas med andra typer av vapen än 
vad som för närvarande är brukligt på denna fartygstyp . 

Sammanfattningsvis kan ailltså konstateras, att den fram
tida utvecklingen - ur politisk, strategisk och ekonomisk 
synvinkel -· tydligt pekar på, att vårt land alltjämt är och 
förblir heroende av att kunna utnyttja havet som slagfält och 
hålla våra sjöförbindelsm· öppna och igång. För att kunna 
göra detta fordras inte bara flyg och kustartilleri utan fram
förallt moderna, effektiva och allsidigt sammansatta sjö
stridskrafter. Vi behöver både övervattensfartyg och ubåtar. 
Vi behöver fartyg för invasionsförsvar ooh för att hålla sjö
vägarna öppna, och vi behöver många enheter av dem, om 
dessa viktiga uppgifter skall kunna fullgöras i ett kommande 
krig. 

Men de tendenser i avvägningsfrågan, som man kan utläsa 
av årets öB-direktiv i fråga om äskanden för nästa budgetår 
ser det mörkt ut att dessa fordringar kunna uppfyllas. En 
fortsättning på den inSilagna vägen kommer så småningom 
~tt m edföra att flottan urholkas, att dess slagkraft och funk
honsmöjligheter allvarligt reduceras. Vi lämnar medvetet en 
lucka öppen i vår forsvarsmur, som varken är motiverad 
eller tillrådlig. Vi lämnar ut Östersjön till vår presumtive 
lllotståndare och inbjuder därmed till invasion mot vår öst
kust och mot Gotland. Samtidigt avsäge'l· vi oss möjligheterna 
a~t få hjälp västerifd'tn bl a i form av den för oss så livs
VIktiga oljan. 
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Sjöfartens olika företagsforme r 

Av Jur:. d:r ERIIJ CARLQDIS'I' 

. I första häftet av "Tidskrift i Sjöväsendet" för år 1956 . 
6? finne~, införd en ~okan,!näl.~.n av fil kand Lennart Ross~~( 
rorande Boken om havet . F]arde Bandet. "Far ty a och · .. 
folk" Sthlm 1955,', o.~h däi·'~ bl a framhålles, a\t .. I_nan 

5

i ett V~t~k 
som detta hade vantat sig en uppsats om SJofartsnärin ae 

1.1 f" ·L f . , h d o :s ns ? 1 <a ore ags orn1er oc etta sa mycket In·er "som ä nn t 
Jl~. praktiskt taget är outforskat". Anmälaren har väl där~~! 
n~rmast haft tankarna p~ svenska förhållanden . Det är ett 
papeka!1de, so1~ synes Img i .hög grad berättigat. Sj öfar t är 
dock fran samhallsvetenskaplig synpunkt icke detsamma som 
enbart sjöfarande eller nautik, d v s seglingskonst i vidsträck
tare mening såsom då man för sitt nöjes skull fär das med 
en lustjakt över de "sju haven". Sjöfart är ju i stället, slränat 
begreppsmässigt sett: den iakttage~.se, tanke- och handling~
yerksamhet, som utford av yrkesman, tager sikte på att efter 
mgånget avtal härom från en ort på jordytan till en annan 
på denna medelst fartyg eller farkoster, i 1:egel för annan än 
fartygsägarens· räkning, förflytta varor eller personer. L' tan 
~konomiskl vederlag fö:r denna prestation är detta väl i regel 
Icke möjligt. Sjöfarten är m a o en "rörelse" i nationaleko
nomisk mening, alltså en verksamhet närmast inriktad på 
ekonomiskt förvärv, ett slags "åkerirörelse" med sj ötrans
portmedeL Tyngdpunkten i sjöfarten ligger därför i avslu
tandel av det s k befraktningsavtalet för vars, verkstä llande 
sedan fartyget me~l dess befäl och besättning tages i anspråk. 
Ur detta befraktmngsavtal har sedan sjöfartens olika före
tagsformer såsom redarre, mäklare, stuvare, sjöförsäkrings
b?lag .. etc. utvecklat sig. I en framställning av "havet", som 
VI~l g?ra anspråk på någon 'högre grad av systematisk full
standighet beträffande sjöväsendet, kan därför icke gärna 
saknas en redogörelse för de olika företagsformerna inolll 
sj ö f arten. 

.. Andra skäl, som tala ~ör en sådan utredning, är väl i 
forsta hand den förändring\ i sjöfartens om:fattning, so!11 

under de senaste decennierna ägt rum i vårt land. T ill fölJd 
av bl a ändrad bemanningslag för fartygen har ju kust-
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afiken på svenska kölar blivit i hög grad inskränkt med 
ff" tt o ... f .. r){an a var SJO art numera nastan helt måste söka 
ve o d t . . l' . 

'eJ ut pa e ransmanna lll.Jerna. Det är en omställ-
51i~1g av vår sjöfarts samhälleliga struktur, som icke kun
ll at undgå att beröra - i många fall på ett ekonomiskt sett 
~1ycket smär!samt sät.~ - . olika fö'I:et.agar~ inom denna vik
tiga del av. vart sam~_lall?b.v, och darför sa väl vore värd en 
vetenskaplig undersoknmg. Har sagda förändring kanske 
även minsl~.~t basen för örlogsflottans rekrytering av värn
pliktigt b~fal och maonskap,. v~l förfar.et i skärgårdsnavige
ringens svara konst, sa har v1 har ytterligare en omstäncliahet 
~ en från försvarspolitisk synpunkt- som talm· för beh~vet 
av en utredning om nämnda förändring i vår sjöfarts olika 
företagsformer. 

Sveriges viktigaste näringsgrenar äro ju industri med hant
verk, jordbruk och •trädgårdsskötsel , skogs- och bergsbrnk, 
fiske och handel. En blick på vårt lands officiella statistik 
från t ex de senaste tio åren visar oförtydhart huru all ::1 
dessa "näringar" för sin blomstring äro i större elier mindre 
omfattning beroende av införsel av varor från utlandet. Från
sett den i detta sammanhang obetydliga kvantitet, som frak
la.s över våra landgränser äger hela denna import rum med 
fartyg eller farkos1ter. Detsamma är ju även förhållandet 
med . vår export. Samfärdselgeografiskt sett är som bekant 
Svenge att uppfatta som en ö. Yår .sjöfart står med andra 
ord i den närmaste relation till h ela vårt näringsliv, på vars 
sty.rka , omfattning och utvecklingsduglighet både vår fysiska 
e.~Istens, vårt ekonomiska "välstånd", vår förmåga till at t 
fo;ra en självständig utrikespolitik och militära molstånds
kraft i så hög grad är beroende . Utövare. av sagda transport
verksamhet äro i första hand våra egna skeppsredare, mäk
~~:e , sj öassuradörer etc - och så naturligen de utländska 
SJof~rts- och affärsmän, som driva handel och sjöfart på 
Sve.~'Ige: I förening med resp ektive handelsfartygs befäl och 
h.~~attnmgar, är det uppenbarligen på dessa företagare inom 
SJ~farten, deras: yrkesskicklighet, ansvarskänsla och ekono
nuska sinne m m det i hög grad åvilar, att vår import och 
expo~t kan leva och utveckla sig. Utan fartygets "varuför-
11ledlmgsprestation" .skulle det vara skäligen klent beställt 
~ed våra "affärer". För förståelsen av det svenska samhälls
~vet av idag - men också i förfluten tid - måste därför 

~ Udiet av vår sjöfarts olika företagsformer vara av stor be
Jdelse. Kanske detsamma även kan giva impulser till botan-
e av dess brister och främja dess utveckling! 
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Till frägan om rederi~'Ör'e lsens uppkomst. 

Syftet med farkostuppfinningen - ty en uppfinni 
transpor tredskapens gebit är ju fa,rkostcn och det i lil-~1 g P~ 
to som. ~~rosk~n , l<_>k.<_>.motivet, velocipeden eller au i<H~<ol~1~åt
- var sakerhgen 1 forsta hand att tillgodose farkosliioa .hon 
eget .. transporthcho~ ~. ex t~ll motliggande s~rancl, en se ~ull~ 
ett f.rskcs.~allc. En ·ll:lampnm~ ~v sarnma princip var de t s~r 
k erlr.gen aven att, da under trclrg medeltid segelfar lvcr i a
"modcrn" In ening bör j ad e byggas här i N or elen oc11 \·ä s

1
l11 er 

rop a för krigs- ell~r frcds~ruk, tr~nsp_?rtväsend et till sj~~~ 
e~~dast kom .. alt utgora en s1da av kapmannens egen han del_ 
rorclse, vangenom de antingen tillförde sin affärsvcrksm s 
h et varor, eLler avsände sådana att försälj as å ann an or t .~
d~r 'köpm?nshuset var beläget. Därmed.har för ingen del'~~~ 
statts, att 1cke redan under nyss sagda hd det kunde inträffa 
att varor mot betalning sändes med faryg för ann ans iin far~ 
tygsägarens räkning, men, under självhushållet som domi
nerande samhällstyp, hade en sådan transportverksamhet 
förvisso icke någon större omfattning. Först när det i s tö rre 
omfattning börjar förekomma, att varor med fartyg trans
porteras för annans än fartygsägarens räkning r.v perso
ner, sont driva denna verksamhet som en självständ ig "na
ring" kunna vi tala om. en rederirörelse i dagens. mening. Vid 
vilken tidpunkt rederirörelsen som en självständig vrkcsgren 
mer allmänt brö-t sig ut ur handeln hä.r 'i Norde~ "och \1äs!
europa låter sig icke närmare bestämma utan en ingäende 
sjöfartshistorisk undersökning härom, och faller därfö r ut
anför ramen för denna uppsats. Men så n1.ycket kunna vi här 
alltid säga därom, att det börja de med industrialiseringens 
genombrott under 1700-talet i England och slog ut i f ull blom 
i Norden och Västeuropa under förra hälften av 19:c åtlw nd
radet i och med ångkraftens utnyttjande som framdr ivnings
medel av fartyg. Förutsättningen för tillkomsten av en själv
ständig rederirörelse inträffade m a o i och med att de gamla 
handelshusen ej längre kunde - eller ville _:_ sj äh ~~ till
godose sina transportbehov till sjöss och att det dessu tom till
kanunit många handels- och industriföretag som sakna
de egna fartyg men hade stora krav på transporter med så
dana "redskap". Ej under därför, att England blev del land, 
där rederirörelsen tidigast fick sin största omfattn ing ~ch 
både möjliggjorde och kraftigt främjade den maktst äll~ll1g 
England redan under tidigt 1800-tal uppnådde i ekononusi-l 
och politiskt hänseende. 
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för att få en från allmän sarnhällsbislorisk synpunkt m er 
f Jlödig uppfattning om tillkomsten av de väsentligaste före

Llgsformerna inom sjöfarten, vore det kanske lämpligast att 
ta.oka oss tillhaka p å den art av sjöfart, som ännu vid sekel
!tifte t var tä~~1.ligen vanlig u.~efter våra kuster .. och där såväl 
kepp.sbyggmastaren, fartygsagaren, fartygshefalhavaren och 

~ a stägaren ofta utgjordes av samma person - på de små 
segelfart:yg det här var fråg~ 01:1. L.astr~:-ot_~a~a.re fi~k ma~1. 
kanske forst sedan laslen utb]udrts till forsalJinng pa desh-
1ationsorten . Specialiseringens lag inom samhällsorganisa
~jonens utvecldiJ.rg förde.)u snart till.' att .både sk~pps,~ygg
mästarens. och fartyghefalhavarens funktron er maste over
Jämnas till för dessa yrken särskilt utbildade individer. Kvar 
står fartygsägaren och lastägaren, lastmoltagaren, han, som 
"hyrt" fartyget för alt från pålaslnings.orten få varor förflyt
tade till den ort, där dessa skola lossas. I svenskt lagspråk 
benämnes den förre borlfraktare den senare befraktare. Det 
är huvudpersonerna i det s k hefraktningsavtalet, själva 
stommen i sjötransportväsendets "kommersiella" sida. 

sjöbefraktningens allmänna j'ormer. 
Huvudfrågan vid all sjöbefraktning är tydligen att erhålla 

befraktningsuppdrag. I nära anslutning härtill står spörsmå
let att hava för sådanl uppdrag tillgängligt och ändamålsen
ligt "tonnage" - :i det sistnämnda. ordet inbeWipes då även 
kvalificerat befäl med becättning å fartyget. V1dare att tTans
portuppdraget är ur ekonomisk synpunkt lönande, vilket som 
bekant inte utesluter att fall kunna inträffa i en rederirörel
se, där ett befraktningsuppdrag anses höra kunna avslutas 
trots a tt så icke är förhållandet. Och slutligen att befrakt
ningsuppdraget är för redaren realiserbart från nautisk, geo
grafisk eller meterealogisk ( t ex ishinder) synpunkt. Enklast 
erhålles väl "frakter" genom en direkt förfrågan härom hos 
en redare av den person, som önskar b egagna sig av hans 
"tran s.porttjänst". Inom den nutida sjöfarten sker väl frakt
avsluten mest genom förmedling av skeppsmäklare och s k 
hefraktningsagenter. Men intet hindrar ju, att fartygsägaren 
~jälv tager initiativ till erhållande av fraktuppdrag. Särsk~.lt 
lnom den s k småsjöfarten t ex bland motorsegelfartygen ar 
detta icke ovanliat. Nu är emellertid sjöhefraktningarna en 
Prestahon där clet kan finnas flera om "budet" att vilja 
transportc'ra varor med ett fartyg. Sjöbcfraktningarna äro 
enligt nationalekonomisk synpunkt m a o en "vara" som kan 
utbjudas på "marknad". Sådana "marknadsplats.er" äro hl a 
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de stor~. _varu-. och . f~ak.~börsern~ i New York, Lon<J
0 1 

D;ssa hoi ser bidraga 1 hog grad hll normeringen av Pri~ e te. 
P.a transport~~ av t .. ex kol, -~pannmål, oljor, malm etc er,t~u 
si.dan av de fornt nan~n~a .. satten för ackvisition av ber" \ _ld 
nmg.suppdrag skulle. VI da aven kunna lägga de "bör sf "" _rak t. 
Jade". 0 1111ed. 

Av ~a_d ov:an frat~1hå11its om relationen mellan sjöfar 
och narmgshvets ohka grenar är det lätt att först ·'t tt ten 
darnas "kundkrets" i första hand utgöres av föret a'g·a: , re. 
· d· ·d 11 11 I 11 k · o • n a -
!.n IVI hu e 

1
a

1 
e. edr w e ·liVa - sa som bolag och föreningar 

mon~ at~r c , m_ ustri, bergsbruk,_ jordbrul_~ etc. Men ocl~s ' 
statliga liksom l ... ommunala n1vnchgheter forutom r ent " .a 

l " o f" - , ' Prt 
v~ a personei~ ater mnes ju bland det "klientel" som i · lJ· 
storreo omf~-~t.nmg h_?höver tag~ re~larnas transpor tljäns t~- l 
ansprak. S.]ofarten ar en funkhon at h e la samhälle t. 

Förhan?lingarna mellan :edal_'_en e~ler de~nes ombu d ~>amt 
den so~.n a:stundar befr~ktnmg rara stg vanligen om följ ande 
huvudamnen a) det obJekt som skall befraktas, b) varifrä n 
varthän och till ~-ilk:n person trans·porten skall äga rum c) 
det fartyg som harvid skall komma till användnin cr <l) <'ie 
t"d· kt 'l "Il "'' n 
1 pun VN. vi zen transporten skall vara verkstä lld samt 

e) det? ekon?miska ersätt~ing som skall utgå för transporten 
och sattet for dennas erlaggande. Härtill kommer vanligen 
d~. s k klausulerna, d v s förklarande eller inskränkande be
stammel•ser av huvudavtalets innehåll (t ex vid risk för slarlC 
isläggning, uppbringning vid krigsfara etc). När öv-erensk om
melse träffats i nämnda och andra till transDarten hörande 
ämnen, brukar denna fixeras i det s k certep-artiet d v ,s det 
mellan _redaren och befraktaren upprättade skriflliga kon
traidet mnehållande de villkor under vilka ett far h ·g blivit 
befraktat. ' -' 

Vid hel- eller delbefraktning av fartyg kan det ju inträffa, 
att dess befälhavare på lastningsorten måste avbida viss tid 
för godsets öve-rlämnande av avlastaren. Det är de s k ligge
r:_~P överl_~ gge?agarna, som bruka beräknas enligt viss a av 
sJ_olagen sarskilt uppställda grunder. Vid styckegodsbefrak t
)~mgen .. d'äremot ?verlämnas godset för ombordtagande van
ligen forst efter tillsägelse härom från vederbörande fa rtygs
befälhavares eller ombuds sida. Begär avlastaren s k last
kvitto. d v ·s intyg om under viss tid ~inskeppat gods, ar t och 
kvanhtet, så utställes sådant av den av fartyaets befäl , sont 
haft inseendet över lastningsarbeteL Dessa i:s.tkvitlon å ter
lämnas sedan till fartygets hefärhavare, då denne - eller 
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n som eljest är bemyndigad härtill - till avlastaren ut
rrd ar det s k konossementet. Detta är deLs ett e.rkännandc 
f;.åll befälhavarens sida ang mängden och besk affenheten av 
de varor han för transport mottagit av avlastaren dels ock en 
"rbindelse från befälhavaren "att å uppgiven ort :>.vlämna 

f~dset" . Så snart nu .l asten blivit intagen och alla denna ,rö
gand e handlingar överlämnats till faxtygsbefälhavaren är 
denne pliktig att sörja för att fartyget utan dröjsmål ,kan 
anträda resan. 

Å destinationsorten upprepar sig i viss mån samma hand
lingsschema som vid fartygets lastande, men nu natu~·ligen 
· omvänd ordning; alltså först framvisande av de handlmgar, 
~om berättigar den som gör framstäl'lning härom, att utbe
'komm a lasten. Dit :hörr i främsta rummet "_inne~1ava_re?: . av 
sådan t exemplar av konossementet, som enligt vissa 1 SJola
gen närmare specificer~de best~;nmelser berättigar honom 
att fordra godsets u Hamnande . Konossementet reglerar 
nämligen rätt<sförhållandet mellan redaren-bortfraktaren och 
]astmottagarcn. I överensstämmelse med konossementets. ly
delse är därför lasten ,•att utlämna till den sistnämnde. Emot
tagandet av godset medför för lastmottagaren skyldighet att 
betala frakt samt vad bortfraktaren eljest enligt Jwnossemen
tet ell e·r annan handling äger att fordra av befraktaren. In
nan lastmottagaren betalat sistnämnda fordringar och vad 
han eljest enligt lag kan vara skyldig att utgiva till redaren 
såsom ersättning för överliggedagar, haveribidrag etc har 
fartygsbefälh avaren i princip ingen skyldighet att utlämna 
lasten till mottagaren av denna. Först när ·'dessa "~~ärer" 
blivit uppgjorda mellan fartygsbefälhavaren och behor1g_ ko
nossements·innehavare, kan los.sningen av la'sten, vanligen 
genom ett stuveriföretags förmedling, äga rum. Kostnade·rna 
härför stanna i regel på lastemottagaren. 

Att nu, närmast i förvärvssyfte, yrkesmässigt fullgöra be'
fra'k tningsuppdrag medelst fartyg, bildar ju den verksamhet, 
som vi i det .prakti~1ka livet brukar angiva såsom rederirö
l'else. Inom svenskt liksom i norskt, danskt och tyskt lag
språk har emellertid ordet redare ·den snävare betydelse av: 
fartygsägare, engelskan s "shipowncr", med påfä'lj d bl a att 
Också örlogsfartygen och statsisbrytarna ha sin redare-far
~g~ägare, nämligen staten genom dess högsta organ: Kungl. 
.. aJ :t -i statsråd och riksdagen. Innehavare och utövare av 
ag~nderätten till fartyg kan naturligen i första hand en en
skll'd man vara, men den vanligaste företagsformen för re-
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derirörelse av någon större JJetydelse torde numera .. 
aktiebolaget. Det är uppenbarligen i förs ta hand ekon 1110_ta i 
f. 1 t f · ' · · 0111Isl· a c orer, som. r~mtvm~at denn_a orgamsatwnstyp för r ect ~.u 
ver~csan~he~_en:. Genom_ 11~betalmng av beloppen för lcckn~1 1-
aklle-r .. hllfors_akras. val .. 1 regel e 1~ rederirörelse el l s äkta~ e 
och st.?.rre _ dri!.tlcap1lal an vad elJest skulle bliva falle t are 
man for s1stnamnda syfle endast hade .att lita till en ' ~ 111 
p~rson's ti1ll_~ån~ar . Goentemot de~ ,sistnämnda kan de L ~~~~~ 
,har vara vart framhall a, att enligt vad som uppgivils f ,,o l, 
norskt. redarhåll vVilhe~msens stora rederi i Osl~) all tjl,~~~ 
s~~uHe mnehav.~s och clr_~vas av e1~. enda per:~on ur denn a be. 
romda redarslakt - Yarldens s.torsta ensk1•lda far lvrrsäa . 
idag är S lavros Spyros Nia rchos, den främste av d ~ ~e:1[~1 d

1 e 
"· t" · dl l o d a argonan erna , som. 1no1n re arcre sar gar un er namn l 
"grekerna": D?niel Lu_d"vig, Aris toteles Sokrates On ass~s 
samt ~~avro.~ L1vanos, ~h~ponerand: en.v~r resp 11h, L:1 sa 1nt 
1,2 Iml.J. repsterton. Tillsami11allS ager grekerna" hnnclels
farlyg på över nio milj . ton. 

Ej enelast rent okonomiska, utan säkerligen ocksf1 vissa 
organisatoriska fördel ar, ~orn följ a med aktiebolagsfor men 
h_ar föranlett att man i regeil valt denna företagstyp för rede: 
nrörelsen; såsom större organisatorisk fasthet för föret aaet 
i sin helhet och kanske även större möjlighet för en ;a
lionellt sammansatt bolagsstyrelse att utöva effektiv ledning 
av rederiet, än om detta dirigeras av blott en enda man. 

En för rederirörelsen s.peciell organ isations.f onn ö r som 
bekant parlsrecleriet. Under segelfl.ottornas. tid - före andra 
världskrigets slut - hade denna företag'styp inom sjöfar ten 
stor omfattning inom de nordiska handelsflottorna. Enligt 
Eneborg i "Vår Flottas" novembernummer för år l!);)() upP
gick vid sekelskiftet deras anlal i svenska handelsflottan till 
i~ke mindre än 1.223 medan fartygsaktiebo-lagen stannade 
v1d 881 st., ·men så fordrade ju också parts.rederiern a i regel 
så mycket mindre kapitalin'sals än aktiebolagen. En lig t se
naste statistiska uppgifter - för år 1951 -'(de sista sorn 
kunnat e1Jhållas) - äro aiktieholage;ns ahtal inom vår rede
rirörelse 1058 st. partsrederiernas endast 493 st. -Juridiskt 
sett skilj er s:ig ett partsrede:ri från aktiebolaget därigcnonJ, 
att i d~t förra äga medredarna j, fartyg envar sina b est är~Hlll 
lotter 1 fartyget, medan ve,rkliga bolagsmän endast äga v1s~~ 
ideella andelar i bolaget men ej dess egendom. D enna tillbot 
och disponeras nämligen endast av bolaget som su dnn t. En 
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Jare i ett partsrederi kan därför på annan person fullt fritt :e erlåta sin fartygslott En bolagsman däremot tillkommer 
?;ke denn a rättig'het, enär han icke ensam. äger förfoga över 
1 

o 6011 del av bolagets egendom, motsvarande hans. delaktig.
~:t i denna. I bolaget svarar ju dessutom endast bolagets 

enelom för dettas förbindelser, medan i partsrederiet 
e~rsonligt ansvar för det sistnämndas förpliktelser under 
Pjss.a förutsä ttningar kan komma att åvila medlemmarna 
Y detta. - Även andra former för kollektiv äganderätt till 
fartvak an förekomma i de nordiska och västeuropeiska han
delsflottorna, såsom ekoonomisl_c f~r~ning; han~elsbolag, kom
Ulanditbolag etc m.en pa den J und1ska mneborden av dessa 
sistnämnd a äganderättsformer till fartyg behöva vi i detta 
sammanhang icke närmare gå in. 

Under segelflottornas epok, då tiden för fartygs ankomst 
till eller avgång från hamnarna var så helt beroende på vä
derleksförhå!llandenn, var det helt naturligt ?.tt segelfartygen 
j stöne omfattning icke kunde göra regelbundna resor Jnel
lan vissa orter efter en på förhand uppgjor'd plan. Det var 
därför ej underligt att under sagda tid trampfarten, där man 
som bekant söker sysselsä ttning resa för resa och där det 
lönar 'sig bäst, kom. att behärska transportverksamheten till 
sjöss. En bidragande orsak till detta förhållande var nog 
också, att före in'dustr:ia.Jismens. genombrott det gods man 
önskade transporlera mest utgjordes av s k skrymmande gods 
av end ast ett visst varuslag, t ex trävaror, spannmål, silltun
nor etc och för vilkas transporterande Lillftillig, hel- eller 
delbefraktning nv fnrlyg var ändamålsenligast. Del är ju rör 
övrigt omständighe ter på sjötransportmarknadcn, som ännu 
i dag äro 'id full Evf./1uaft och hl a verka för att trampfarlen 
även efter ångbå tarn as tillkomst lever kvar. övergången till 
lin.fefart, alltså där som vi ovan framhållit fartygen göra re
gelbundna resor meHan vissa orter efter på förhand upp
gjord plan, kunde därför ej gärna förekomma i någon större 
()lllfattning förrän efter ångmaskinernas installerande som 
framdrivri"ingsmedel av fartyg, - och industrialism.ens ge
nombrott i Västeuropa och Norden under 1800-talet hade gjort 
tillgången ·på "frakter" mer säker och oftare förekommande. 
Särskilt industriens pruduktion av varor av den mest olika 
beskaffenhet hade möjliggjort en omfattande styckegocl.she
frakt ning, som för övrigt blev det transportsätt, som i hög 
trad slkuille främja både handelns och rederirörelsens upp-

lomstring. Gentemot denna godstransport hade ju person .. 

53 
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trafiken med fartyg även före flygets genombrott efter f• 
världskrigels slut en betydligt mindre omfattning. l-Ju1.?tstu 
~~nna li.~1jefar~. hos dc stör~:e sjöfartsnationerna utveck ]~~ 1

:11 
hH att averspanna alla varidsdelar och hamnar a v nå 81g 
b~tyde~?et. ocih där ocks~ vi ~;ensk~,r fått vara med Påg~ll 
horn, hor til[ de redan kanda saker , som vi här ej lJcb" tt 
nännare avhandla. 0

\Q 
Ur tr~mpfarlen har den s k kontraktsfm:ten utveckl at si 

Denna ar ett avtal mellan r edaren och befraktaren om fö~· 
pliktande för den förra att lå ta sina farlyg göra upprc11 a,]l·· 

"l · " d l t · l ·1 ''e resor, r1ps , me as e.r av v1ssa s ags goc s l ox malm, olj · 
etc till vissa hamnar eller kuststräckor. Endast ungcfarli~ 
godskvantitet behöver därvid angivas. Som en art av kon~ 
traktsfart ha vi väl att fatta även tidshefraktning av fa rtya 
s k time. charter .. Här ställes elt fartyg av redaren till bc frci l~: 
tarens förfogan'dc för en viss hestämd tid. Den sist n~i mndc 
b e talar härvid vanligen kostna derna för fartygets dri ft, dock 
icke befälets och hesältningens hyror och kosthåll, samt un
d erh ållet av fartyget, vilket allt stannar på fartygsägaren. 

Till sin samhällsvetenskapliga struktur är ju sjöfarten lik
som våra övriga näringsgrenar en v erksamhe l närmas t in
riktad på ekonomiskt förvärv. Och härvid fall er d å sk~trpast 
i ögonen, att rederirörelsens enda "ordinarie" inkomster äro 
"frakterna" för transport av varor eller avgifterna fr[m per
sontrafiken, sedan startkapitalet helt eller delvis lcom mil t ill 
använ'dning för inkö-p av båtar, hyrande av kontorsldkalcr, 
varifr ån rederirörelsen skall drivas etc. Med dessa ink oms
ter från gods- och persontrafiken skall nu vrincipiellt sett 
hela rörelsen hedrivas - vi bortse i dett a sammanlu<ng då 
b å de från "lån" i hankinrättningar och statssubventioner 
m m.- h ålar utrustas och underhållas, drivmedel anskaffas, 
båtarnas, befäl och besättning avlönas och u tspisas, stu veri· 
kostnader och vissa skeppsumgäl'de r bestridas m m. Niir man 
erinrar sig, huru avhängigt av fluktuationerna inom narings
livet i vårt land o-ch annorstädes som sjötransportv~1sendet 
är, och lb.uru svår den internationella konkurrensen är på 
sjöfraktmarknaden, samt denna sistnämndas känsligile t för 
strömningarna inom den maldpolitiska spänningen m ellan 
staterna, då först å r man, vilka stora krav som ställ es på re· 
derinäringcns utövare om denna viktig~ samlhällsfunktion 
skall väl kunna fyHa sin uppgift till gagn för land och fo]lc. 

I det fö regående har såsom synes en del av ett rederis ve rl~ 
.-samhet, som brukar henämnas personbefordran icke blivit 
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ar e berörd. Sedd i jämförelse med fartygen s transport 
ll[irillaror framstår ju nu;nera, - främst genom flygets till
t!' ' v t och utveddincr - denna sida av h efraktningsuppdra
j(01~1~ill s~j öss såsom 

0

icke särsk.~lt ?~tyda1~de t~~~l s~n omfatt
g~~6 __ kanske n1.cd undantag for lmJelrafJken ove1 Atlanten. 
]111 t i förening med de enkla former, som avtal om person-ve: ~dran till 'sjöss vanligen p åfordrar - köpet av enkel 
/J.er~~ilj ett m ed båt - S)'nes mig e~ hell~r i .detta sanunan.: 
fa 

6 
J-1-äva någon nän1.1 arc bCilysJung, sarslull ont man sel 

J an ..._ · ' ' d l l" 1 "'a övercnskonnnelse mot bak.grunden av e '-Olnp Icera-denn < · f" · o l t d t ett f "rh antllingar som. vanligen orega avs u an e av de 0 · ' ' ' · 1 l · 
t 1 om båtbefr aktning av varor, t o m v1d en en '-e stycKc-av a . 

odsbefraktm ng. .. . o 

g En vi'klig del av rederirörelsen ut~or JU fragan om ton-
t dettas finansiering konstruktion, hyggande, hcman-nage ' ' · ' ' · ,1· · f .. · t ande etc. Tonnagets beskaffenhet måste natur 1gen 1. ors a r d rätta sig efter dc objekt - varor eller personer - som 

5
1:~11 transporteras med rederiföretagets fartvg, de va~~en, 
öyer vilka delta skall äga rum , och dc hamn~r, ~om heroras 

befr aktningsuppdrage l m m, allt cmellerhd amncn, som 
la~ 1pJio·ast avhandlas av de särskilda fackmä nnen inom dessa a l ,., b ·L·l- . g cr·afer områden, ~~s. ekonomer, slcepps ygg,arc, nau 1 -.er: , .e?t:>r 
etc. I det för egående har 'del nämligen endast van.t fraga om 
att sök a klarlägga rederirörelsens gest.~lt och arnets.former 
sedda från så att säga allmän samhallsvete~skapl~g syn
punkt. En god bild av ett rederis struktur e~:bJud~r JU van
ligen dess sjöfartsstatistik, då där bl a r~dogor~s f_or respek
live lan ds tonnagestorlek, antal fartyg, framdnvm.n~~no1.edc,l, 
farter de tiJil res,]Jektivc land inkommande eller danfrm~ Ut-, · f"'f l t ·.. t d o l aen gående l asternas kvantitet och beska - eJ~ 1.e Jan~ c c ar l:s 
"intjänta" frakt erna m m, aHt emellertid uppg1fter, ~?m ~v 
nyss angivna ~1käl lämpligast heh_an_dlas av vcderboranac 
fackman -- i sistnämnda fall stabsllkerna. 

Skeppsstuuanw. 
Med certepartiets undertecknande av laglige1~ b?höriga 

kontrahenter har befraktningsuppdraget komm1t b~l den 
PUnkt i sitt skeende, då de t.samma kan bör j a sättas l verk: 
s~ällighet. Det sker ju först genom alt det befrakta.?e ~m·tyger 
fotflyttas till och förtöjer vid påb;tningsortcn. Dm:vH.l ko~J_~
ll!er - i regel numera - en ny grupp företagare 1no~1.1. SJO'~ 
fattsnäringen in i bilden: Skepp-sstuuarna. 1\!ed •stuvmng av 
fartyg förstår man ju den tank e och handhngsverksamhet, 
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som utövad av den JWr\Sonal, som härför anlitas tag . 
o · t t ·d l · ' · er Slk ~a a .. ~' l. ..ast!ung av ~artyg placera godset r>å än dmnå]s te 

hgt sat.t 1 forhallande till fartyget~ 1) ut.~~~~11me, 2) stabi!ien, 
3) styllast samt 4) lastens lossnmgsmo.]llgheler. IIii .· ;· 1et, 
må.ste naturligen även åtgärder träffas till förhi n d 1 •• 1

1
Jlctnlle · 1 . .. •l1ce 

att got ~et und.:r trm~sporten. skadas t ex av ~verbrytande s~~ 
~Uer elJ~iSL Bade fr~!l n~ullsk och ekonmmsk synpunkt }.l: 
JU str~vnmg och. lastl~ggnmg av ~~tm_nordentlig b etydels e. p:~ 
de manga lekluska fmesserna harvid kunna vi sFilYfal!e. ·: 
delta sammanhang icke komma in. t l 

Under tidigare sk. eden i sjöfartens historia ombe'~'o"r· J· 1 
" l . l b o d f C 0S va 1 reg~ . ~~ e · artygets. la;stande. och lossande av fnrtvg l 

egen l~~:sattnu~g under led~11nf( ~v fartygsbefälet - slmi~l~n~ 
m~d h.]alp av 1 hamnarna hllfalhgt anhtad personal. Indus tri
allsmens genombrott .under 1800-talet hos de flest a av Väst
e.urop?s stater samt tillkomsten av stora fartyg under denna 
hd, vrlka kunde upptaga betydande la.stkvantiteter förd" 
snart med sig, att kravet på särskilt anställda och utbil dad~ 
stuvare snabbt ökade. Med hänsyn till att redarna vanlicren 
hade att svara för lastningskostnaderna, är d et väl förståe
ligt att man på redarhåll måste vara starkt intresserad av 
att en duglig skeppsstuvarkår framväxte. - I det samman
hanget kan det vara värt erinra om de •stora fört jänster för
troendeman Charles Lindley i Stockholm, inlagt om organi
serandel av stuveriarbetarna i vårt land. - skeppsstuveri
rörelsen drivs numera oftast under formen av ak tiebolag, 
men särskilt i de mindre hamnarna finnes. alltjäm t individu
ella företagare inom denna näringsgren. Att här n ärmare gå 
in på d essa företags ekonomiska status och arbetsfo rmer 
tillåter icke det utrymme, som kan påräknas in om TiS. De 
olika företagen inom skeppsstuveriet äro förenad e i tv enne 
förbund, Norrlands och Södra Sverige, vartelera m ed en verk
ställande direktör som .företagsledare. 

skeppsmäklarna. 
· Redan på ett jämförCilsevis tidigt sta'dium i el en nordiska 
och västeuropeiska sjöfartens historiska utveckling er b.i.öd 
sig säkerligen många tillfällen för företagsamma m~in i s]O
städer att "meddela r edare, skeppare och lasläaare de råfl 
och det biträde, som till bevarande av deras rätt oc:h för'?el 
lända kunde", såsom t ex vara behjälplig med fart Yge ns rn
och utklarering, lastens' lossande eller ombordtag~mde, nY 
besältnir~.gs .~nställande, h avererat fartygs rep ar'a lion e t~~ 
Och det ar val ur denna ursprungligen rent privata ombud 
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·erksamhet .. vi ha.va a~t förstå tillkomsten av dagens halvt 
1 fficiell ~ n~aklarfunok. twn inom sjöfartsnäringen. Att döma 
0
,, c]et forhallandet, att skeppsmäklaryrket först jämförelse

~1-5 sent mer ingående blev föremål för laaens. nonnering -
' f" l 18~ b • 
1105 oss t ex ors t une er /O-talet -- har man säkerligen rätt 
antaga, att det moderna skeppsmäklaryrket liksom rederi
;.örels~n -:- ~!og igenont först med industriens. och handelns 
uppsovmg l Vasteurop~ un?er förra hälften av 1800-.talet. Ock
så da med England pa framsta plats. Att ombesÖrJa fartygs
klarering och vad därmed äger sammanhang, att förmedla 
avta'l om b efr uktningar, försäljning, byggande, reparation 
och utrustning av fartyg, biträda vid haveriuppgörelser och 
011dnande av sjöförsäkringar, har under tidernas lopp utkri
stalliserats till att bliva skeppsmäklarnas huvudnppgifter och 
överh uvudtaget ärenden, som ha samband med fartygs an
löpande av hamn. - Klarering innebär som bekant, att ut
rikes ifrån kommande fa1•tyg, innan las ten lossas., först skall 
inklareras, d v s fartyget skall vid vederbörlig tullplats visi
teras, dess skeppshandlingar granskas och antecknas, samt 
stadgade "skeppsumgälder" erläggas. Före fartygets avgång 
till annan hamn skall den s k utklareringen av fartyget äga 
rum, varvid likaledes skeppshandlingarna granskas, stadgade 
avgifter erläggas och fartygsbefälhavaren av tullförvaltning
en erhåller "pass" å fartyg och last. Klareringen h:>.r ibland 
ansetts vara skeppsmäklarnas viktigaste för att icke sägn 
e.nda uppgift som yrkesman, och detta är väl förldaring~n 
bli, att })erson er, som hade officieNt erkänd rätt att "för
me.d1a affäru" på sJöfartens gebit, benämn'des. skeppsklare
rare. Så i den svenska skeppsklarerarordningen från den 8 
maj 1874 ocih d en 9 juni 1893. Undersöker ma,~1 emellertid de 
h.efogenheter och skyldigheter, som enligt dessa författningar 
hllJkomma skeppsklarrerarna, finner man, att de sistnämndas 
~b-~tsuppgifter helt sammanbUa med dem, man vanligen 
tillagg·er skeppsmäklarna, vilken yrkestitel för övrigt torde 
r~ra en mer adekvat yrkesbeteckning för nu ifråg'akomna 
o~etag,are inom sjöfartsnäringen än den förenämnda. - För 

lllovandet av skeppsmäklaryrket erfordras, såsom redan 
Xntytts., tillstån d från offentlig myndighet, hos oss numera 
~gl Kommerskollegium. 

p nledningen härtill är uppenbarligen att rcda<re eller a:n1dra 
o;[s~ner, son~ ön~ka att begagna sig av deras tjänster i de t 
ta;~le,n ll:. erkan~1ar!det .sku.lle hava ~aranti för att vederhö-

e m aldare a~r 1 bes1ttnmg av de mtellektuella och mora-
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li~ka kv.alif.ikalioner, att man n;ed förtroende. k und e .. 
vand!l s~1~: till ho:nom. - I 1893 ars svenska skeppskhq· h.an, 
ordnmg fmn er v1 bl a den bestämmelsen (§ 5) att s! , · Clat. 
. .. · " l 11 "l l f'f' l "c PPsl·J 1 ~l cH e1~ s ~a so ~a ~~s ca a aster och avslut a h cfr·' _a-
nmgar . Fran allman SJofarts:vetenskaplig synpunk t :ir· 1 akt
bestämmelse om. skeppsklarerarnas åiig'ganden 'l lt ~< .. ll: en;1a 
l ff · c ., "a ~ 

s ca. ~ laster oc'~~ sh~.ta avl~l ?m . .befr~kt1:ingar a, mucf11-

stor t mtresse. Har stalles Vl namhgen mfor en dirde l 'et 
maning. från lagens sida till ]~l a r~~ aren att _ve~· k a för en ~~~W: 
u.tveck.lmg av trans.~)Orterna.tlll s]oss, o0h CJ sasom i det prak~ 
hska livet kanske ar mest forckommanclc - mer na ssiyt .. 
vakla att 'han "anlitas" förr att ombesörja fm•tygsklareri

3
'.

försbiljning, reparalianer etc. Det är naturligen e1~ rc ul'[ s~g, 
i lika ~ö~ .. gr ad ~-äl.ler reda.1:?n oc? aHa de ~~n.dra funkll~n~~ 
rerna 1 SJofartsnanngens tJanst sasom spechlorer, m uradö
rer etc och överhuvudtaget alla som fä<rslå betydelsen oah 
vikten av sistnämnda samhällsfunktion. Tillvägagångssättet 
härvid är naturligen vitt skiftande., och på n ågra dclal.icr för 
detta kunna vi naturligen här i detta 1s.ammanhang icke när
mare ingå -: f~s~~1n det berör en av sjöfartens 'hu\udpro
brlem,. - Dc ]Und1ska formerna för skeppsmäklarvrke ts or
ganisation äro desamma som för rederirörelsen, ·all tså en
skild företagare eller numera även bolag, det sistn iimnda 
huvudsakligen av samma skäl som redan ovan nn ·~ivits 
för redarna. Att skeppsmäklarna övervägande h,l,:· sin 
verksamhet förlagd till de stora sjöfartsstäderna torde 
icke behöva någon närmare förklarincr d å man såkcr1igen 
där mest har behov av att få taga der~'s tjänster ti anspr~åk. 
Red::in av det knapphändiga,s.om här ovan anförrts om dessa 
för~tagare i sjöfartsnäringens tjänst, förstå vi cJnellcl tid, alt 
de fylla en mycket viktig funk!ion i denna, kanske mest som 
ombud för redarna. - För sitt biträde vid Idarerlin g av fa!r· 

tyg, frakträkningars uppgörande, inkasserandel av' frakter, 
av.slut om befraktningar etc äro måklarna b erättigade att 
uppbära arvode, som vanligen beräknas efter i en förfa ttning 
rörande sjöfarten närmare angivna grunder. Det är ett bland 
heläggen för mäklarens "of:Biciella" s läUning i samhiil lct. 

Speditörerna. 
Om en person har som yrke att på uppdrag av en varuä~

are ordna med varans försändande till destinationsorten, sa
ger man att varuavsändaren utövar speditionsverksamhet ...-
härlett av det italienska ordet ''speditore". Transp orten av 
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rall kan ju komma a tt fullgöras med transportmedel till 
:~1 d s, -~luften cll~r till sjöss. Enda~-~ för sistn~.mnda fall är: väl 
spedito·rerna att mordn~ .under SJofartens for elagarc. 1-!rsto
:sld sett har nog sped1hons.verksamheten utvecklat s1g ur 
;~erirörelsen, med vilken den stundom ännu kombineras i 
f~era länder. Likson1. skeppsmäklaryrket slog speditionen helt 
·aenom i Yästcuropa och Norden egentligen fö,rst med indu
~triens, järnvägarnas, handelns 00h sjöfartens uppblomsh·ing 
under senare hälften av 1800-talet. Och liksom skeppsmäkla
ren är också speditören ställföreträdatJ:'e för en av kontra
henterna i ])cfraktnings•nppdragct - varuägar cn. Vanligt är 
att varnavsändningen ej blott omfattar varutransporterandet 
till det trafikmedel, som skall anlitas, järnväg, båt eller flyg
plan, utan inbegriper även varans förpackande, magasine
ring, förtull ande etc och dc andra åtgärder, som kunna er
fordras för varans fran1<förande t1ill destinationsorten. Flera 
inter111ationclla speditionsförelag hava organiserats, t ex AB 
Internationella Speditioner med huvudkontor i Göteborg, 
Nm•disk Transport & Spedition AB, Stockholm, nt fl. Och 
härvid kan såväl järnväg och båt som flyg komma att an
vändas för varuavsändningen. Som ersättning till speditören 
för hans. besvär utgår viss provision på uppdraget, varjämte 
han naturligen skall ha ersättning för de direlda utlägg han 
fått vidkännas för sill varuavsändningsuppdrag. 

Företarrsformerna inom speditionsrörelsen äro dcs:amma 
som ino~ mäklar- o0h rederiverksamheten; Cl1SkiM företa
gare .efl!ler bolag-- av olika juridiska typer. - Speditörerna 
sötka liksom redare och mäklare att tillgodose sina yrkesin
tressen genom sammanslutningar 1av deras yrkesmän i olika 
städeT. De återfinnas naturligen mest i våra större sjöfarts
städer. Kombinationen mäklare och speditör i samma firma 
är vaniJ!ig. 

Sjöförsäkringar. 
Frartyg, last och frakt representera ju - icke minst i våra 

d.agar - vanligen betydande ekonomiska värden. Ä andra 
Sidan är ju sjöfarandet förenat med s lora farurisker - trots 
alLa de nautisk~a hjälpmedel den moderna tekniken ställer 
H~l dcbsammas förfogande. Detta 'dilemma söker man und
Yllra genom sjöförsäkringsväsendet Till sin ekonomiska och 
~Uridiska natur utgöres •sjöförsäkringen av ett avtal me.Jlan 
~enne kontr-ahenteir-, vm·igenom den ene av dessa, försåk-

l'tng!Sgivaren, på vissa villkor förbinder sig att ersätta den 
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andre, försäkringstagaren, fö-r den förlust, den ·sistn:· 
kan komma att vidkännas därigen01n att föremål] i vill~ 11111 de 
har ett i l~.enni~:gar. uppskallbart intresse, utsättes f~~.ha11 
faror, som aro fO"rkmppade med transporter till sj öss. I ,cte 
n.erhct kunna följ ande intressen vara föremål för sj öförst 1:
rmg: fartyg, frakt, fartygsutrustning, last, förmodad s.a.k. 

l · · o d l f'·· k · vm s t oc1 provisiOn a varor, me e ors: JUtna :eller upplan ta f" 
haveri samt fill sist - fordringar, som -skola betalas lli~ f· 0.r 
tyg, frakt eller las:t. dl-

Ansatser till våra dagars• sjöförsäkring har ma n [rot t ,· 
finn a redan under antiken i vissa då träffade tanordni nuar SJg 

l . · l o 1 'Il l dd " av pers?n I~t ns i.ataganc e 1:1 1 s ~y I~~ot förluster vii d lranspor. 
ter till SJOSS. - Under medelliden sokte flera av de da må na 
g~.llena - i n;ycket förelöpar·e till våra dagars försäkrings~ 
vasende - halla medlemmarna av dessa skadetlösa för för
l~~s.t~r ~enom brm~d. eller skeJ?psbrott.. - Banbrytare pt1 sjö. 
fot~akungens gebit 1 mer nutida menmg var emellert id por
tugiserna. Redan under åren 1367- 83 hade dessa dri y j t fö r
säkringsrörelse för skeppsfart under formen av s k "ömse
sidigt •bolag" d v s årsförlusterna och förvaltningskostnader
na ultaxer.~des p~ .. n~.ed~.em~narna. År 1720 inrättades i Eng
land det fott"sta saotforsakr:mgsbolaget m.ed pr•emier och en 
fastare juridisk utformning av mellanhavandet mell an för
säkringsgivare och försäkringstagare . I vårt :land blev Stock
'holms "sjöasSiurance oompagnie" stiftat år 1739 det fö rsta 
sj ö.försäk~·ing1ssälls'ka pet. De ä l d sta sj ö försäkringsbolagen 
v?ro vanligen byggda på den nyssnämnda ömsesid~ghelsprin
Cipen, varmed såsom förut blivit antytt förstås., att m edlem
marna i en fö·rening för sjöför-säkringars meddelande gemen
samt bär·a den förlust, som. drabbar en enskild. Nu mera, då 
e~:. ~1ögr~ ekonomisk utveckling i allmänhet uppnåtts hos dc 
~Jofartsidkande staterna, drives försäkringar till sj öfar tens 
fromma mest som aktiebolag, i vilka aktieägarna sam man
skjuta ett kapital för ·att betrygga försäkringstagaren fuli
görandet av de med honom ingångna förbindelserna. Aik tie
bol.age:t svarar med andra ord ensamt för de lidna förlu sterna 
till sjöss. 

Själva stommen i sjöförsäkringsverksamheten utgö res na
turligen av det avtal, varigenom försäkringsförbindeJ,scn be
träffande sjöintressen grundlägge·s och avhandlas, den re
klam, som vanligen har föregått avitalets t iUkomst samt .slu t
ligen det sätt, på vilket avtalet kommer till praktisk ti llämP
ning vid inträffad "sjöskada". Det säger s1ig självt, att den, 
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m fö r egen - eller annans - räkning tager en sjöförsäk
~~1g, till en hö~·jm~ har at~ vid dennas avs~~ta;1de ful~s,~än,.. 
d'dt och sannfarchgt uppgiva alla de omstanchgheter vilka 
Jigt allmän erfarenhet från sjöfartsnäringens utövande 
~unna vara av betydelse för bedömande av 1) den fara, för
j{"[kringsgivaren- bolaget övertager genom försäkringens be
~Djande liks~m 2) vit.~lko.ren f?r -~let~nas övertagand~_. ~ör 

otsatt fall nskerar namhgen forsaknngstagaren att forsak-
~~Ingen förklaras ogill,. och ~-H den pr~.mi~ , s_om .?an natur
)igen h ar att först er~aggao for at~ en. forsakrmg overhuvud~ 
taget sikall komma hll stand, blir for've.rkad. De unda::tag 

1 ärvid, som. enligt sjöJagarna brukar for ekomm.a, behover 
\ i detta sammanhang icke närmare gå in på. Kanske mecl ;tt undantag. Försäkringstagare äger nämligen fordr~ ersä~t
ning .av sjöförsäkringshalaget ulan .att först hava gJort sil.tt 
ansp•r åk gällande mot oden, so.:n cn~~-gt la~ ka.n vara ~kyld1g 
ersätta skadan. - Angaende sattet for ersattmngs erhallanc~e 
vid inträffad sjöskada skulle följande kunna bemärkas: VHl 
första underrättelse försäiluingsLagarcn erhållit om olycka 
till sjöss, som träffat av 'honom försåkrat föremål-- och för 
vi•lket försäkringsbolaget enligt avtalet med försälkringstaga
ren har att ansvara -~så har den sistnämnde att härom oför
dröjligen underrätta bolaget. Anledningen härtill är, att för
säkringstac:raren av bolaget först ska 111 få instruktioner om 
"vad l äm~igast hör åtgöras för de försäkrade förem~lens 
bärgning och vård, och till förhindrande av att ytterligare 
förluster drabba de sjöförsäkrade objekten". Innan destSa 
föreskrifter hinna komma fram till försäkringstagaren, har 
emellertid denne, att själv söka träffa sådana åtgärder. Ett 
eftersättande av denna skyldighet från försäkringstagarens 
sida k an nämligen under vissa förhållanden få till följd, alt 
försäkringsbolaget icke kan åläggas ersätt~ den ~~lie~· dc ska
dor, som. uppkommit genom nu senast angivna f?rhallanden. 

Be·träff ande särskilt försäkringsbolagets skyldigheter gen t
emot sjöförsäkringstagaren är till en början :att framhålla, 
att det förra principiellt sett är skyl di~t att vidkännas fö·lj
den av varje fara för vilken det försäkrade föremålet ut
s~ttes,, medan försäkringen gäller. Ooh detta även om. skadan 
hl1ko m mit genom vållande av befälhavare eller besättning. 
Ondantag från denna till synes hårda ansvarighetsregel gives 
dock. Skada t ex s'Oln uppkommit därav, att fartyget vid re
s~ns bör j an icke befunnits vara i sjövärdigt skick eller be
harig en bemannat, utrustat eller försvarligt lastat, behöver 
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försäkringsbolaget icke ersätta. Enah anda är förhall 
med skada å fartyget eller dess, tillbehör, 'vilken ä r en ~lld_et 
av förslitning, ålder eller av a tt det skadade vid resans h " ~.1Jd 
icke b~funnit sig i fuJlgott skick, eller då 'haft bris-tfiillflJ _an 
paeknmg eller eljest otillfredsställande tillsyn. g 111-

.. Ar~ gående omfat_lningen av den ers_ä ltning, som hi mnas fö. 
sakrmgstagar~n v1d uppkommen SJÖskada, skulle li lt si~
k~mna ~~·amhallas, att __ ?m fartyge_~ eller goc~set gått he ll oc} 
halle t forlorat eller forklarats for god pns eller blivit .'1 

skada t, att det icke vidare kan användas för sitt ursprun a] j!:1 

ändamål, då äger vid försäkring av fartyg ell er lasl ;ii ::'sä?.': 
ringstagaren rätt till ersättning för s k totalförlust. ·id fö~
~äkring enbart av frakt gäller enathanda regel, när fra kten 
gått helt och ~~ållet förl?ra.~l. ':id lolalförlusl får försiil. rings
t~garen uppbara hela forsak~mg_~s.umman, docl~. med avdrag 
for det som motsvarar vad hll fol.Jd av olyckshandclsl n kan 
vara bespar at för försäkringstagaren. Ersättning fö r lo t a1för
lust kan också erhållas efter s k kondemnation, d v s för
~lar~~-1g, att _fartyg cfler vederbörlig besik tnin g av d el• u nma 
ar SJoodughgt. Men då måste fartygsägaren avslå vraket till 
försiikringsbolaget. 

Tvister angående elen ersättningsskyldighet, som pa ~nmcl 
av sjöförsäkringen kan komma att åvila ett försäkrin u>;lwlaa 
hänskjutes i regel !ill en s k dispaschör; det är en .pcrso~ : 
vanligen en jurist, som har till uppgift ait klarlägga del r ätts
förhållande, som vid vissa sjöskador äger rum m~llan ersä lt
ningsgivare och ersättningstagare. 

Sjöförsåkringsväsendet har varit av ovärd erli!! nvt!a för 
handelns och sjöfartens utveckling. Utan det fÖrs ti1;imn'da 
hade knappast någon transmarin affärsverksamhel kunna t 
framväxa. Därtill är skeppsfarten allt för ekonomiski risk
fylld. Den allmänna levnadsstandarden hade säkerliacn varit 
lägre och Västeuropas nuvarande kulturella blomst;ing icke 
möjlig. 

Bärgnings- och dykeriföretag. 
Det finnes säkerligen något, vi skulle. kunna beteckna sorn 

sjöfartsnäringens "normala" förlopp: då frakter fin nes att 
tillgå i nöjaktig omfattning, ersättningen för densamnw kan 
anses tillfredsställande liksom. til[gången på tonn:>.ge med 
tillhörande befäl och besättning samt sist men icke IJ1 ii~st 
resan från lastningsorten till destinationsorten har fö rsigga tt 
utan några mer störande intermezzon. Det år tydligen då del 
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}{ett avvikels~r i ~istn~~m~d~ hänseende, ~.eno~n grundstöt
s . 6 ombord!laggnmg, forhsmng etc, som bargnmgs- :och dy
JJJ~Uöretagen komma in i sjöfartsbilden. Vad nu särskilt de 
j{_e tnämnda beträffar, så leder dykar:konsten sitt ursprung 
rr:ån långt tillbaka _i ti~en. Den förel~?m till en början_ ~.~n-

likt uteslutande 1 kngsfloltornas t]anst. Men med borJan 
no de t 18 :e århundradet kom den att alltmer utnyttjas av 
~:1 cleln och industorin, bl a ~ör UJ?psamling av havs~?ott_ens 
:Jcedomar etc. I vart land fick pa 1670-talct en utlannmg, 
~on Treuleben, privpegium på att driv_a "dykeri- och be~
gareaffärer". F n fmnes sm.11 b~kant __ fle~a konku_~re.rancle 
företag inom branschen, bland vilka s_arslnlt :kan ha~· 1 Nor
den bemärkas Bergnings- och Dyken AB N_eptun _1 ~-tock
holm , bildat 1870, Svvitzcrs Bjergningscnler~Jns~ AS -~-Ropen
hamn samt Röda Bolaget i Göteborg. A~t b~rgmngsfo~_etag_~n 
i regel valt aktiebolaget som orgamsahonsform ar l_:;ttt 
förståeligt bl a av hänsyn till de kostsamma redsk_ap :- sar
skilt bärgningsfartygen med tillhörande l.änspumpmngsan
ordningar m 111 -· som dessa hjälporganisationer till sjöfarc. 
tens nytta måste arbeta med för att :inna 'framg~ng_ i_ sin 
verksamhet. Däremot arbeta dykarna 1 regel som mdividu
ella företagar e, rnen också bland dessa återfinnas a~{-~ieb_o·l~_g 
som föret aasform. Som ett särskilt slag av dykare fa VI val 
räkna de r~u allt oftare anlilade "grodmännen". Oftast äro 
dessa icke ensldlda företagare, utan konnnun.alanstälhla t ex 
vid brandkårerna. Icke minst med hänsyn till de stora eko
nomiska värden, som. fartyg, last och frakt vanligen repre
sentera i våra dagar och äventyra vid olycksfall un_d.~r trans
porter till sjöss, ha tydligen bärgnings:- och clykenf?retag~_n 
en m.vcket viktig funktion att fylla i dagens samhalle. For 
bärar1ing och er;ättning för sådan, s k bärgarlön, har inom 
de g,lika :Sjöfartsidkande staterna särskilda rättsregler u!bil
dat sig, ett änme, som vi emellertid i detta sammanhang Icke 
behöva gå närmare in på. 

Slu tord. 
En framställning av vår sjöfarts olika företagsfornler är 

förv isso ägnad att giva oss en god insikt om iSjäl'va stom~en 
i denna viktiga gren av vårt näringsliv .. :Genom ~in r~l~hon 
- i större eller mindre omfattning - bll h ela vart nanngs
liv, j a vårt samhälle överhuvudtaget, torde emellertid sagda 
Utrednincr dessutom kunna skänka oss en nog så god kunskap 
om de större samhällsvetenskapliga sammanhangen, i 'den 
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samlevnadstyp vårt land företer - navalsta ten. J ag tänl· 
d.~.rvid särskil! på h~1ru innehåU.et _och ?mfattningen av ~~~ 
sJofart klart adagalagger den .socwlog1ska strukturförä 11~l' ring vårt land - ahlt sedan senaste sekelskiftet - u nderg·\t
från ett övervägande "agrariskt självhushåll" till indu sh·jc il 
massproduktion - åtminstone då det gäHer trävaror, lllas: 
papper, malm etc - med krav på avsättning å områden öva: 
hela jor_dklotet. .OC:h härvi~l äro det l1a~1delsfartyget, so

111 
~~. 

och ~ant den v1khgaste havstangen for denna lyck liga ut
vecklmg - och s.ynes alltjämt så förbliva. Det är m <1 o det 
f.:enska saml1ällets s k "maritimiseringsprocess" och utveck
ling mot en aUtmer markerad sjöhandelsstal, vi kunn a iakt
taga genom en undersökning av de företagsformer, som ut
gjort föremålet för föreliggande uppsats. Detta då sagt med 
all respekt för flygets möjligheter i den mellanfolkliga sam
levnaden. - Sådan världen nu en gång är, fordr ar .i LL sjö
farten sitt komplement i ett effektivt sjövärn; det är tvenne 
samhällsorgan, som i många hänseenden ömsesidigt betinga 
varandra, och ett gott bevis för sjöväsendets " enhet", men 
en enhet som också kan sprängas genom en i förhållande till 
det sjövärn, som kan presteras "överdimensionerad" handels
flotta. 

sovjetisk ubåtsverksamhet 

1939-1945. 
Ostersjön 
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Med författarens tillstånd översatt av B. RASIN. 

Artikeln är hämtad ur oktobe1~~mmret 1956 av "~Vel~~·~vis
senschaftliche. R undschau" och forf~.~ta~1 av p~ Phi~__Jutgen 
Rohwer , som i mång~ ~~~ stm~.era~ SJOkngeto: _osters]on. ~939 
- 19t15. Den återges i fn oversattnmg. Man far 1 denna a~rhkel 

en od bild av det ryska ubåtsvapnet_ och -yad det kund~ .. ast_ad
koi~ma den gången på ~ör ?.ss sp~.~1ellt _mtress~nta SJokng~
skådeplatser. - Egentliga osterSJon, Fmsk_a v1ke~, Ålands
h och Bottenhavet. Men man får dock mte glamma, att 
:~drinaen avs.er en epok för 15 år sedan. Farty~ och per
:o~al, v~pen och taktik, organisati~n o.ch operativt .. ut~1ytt
. nde ä ro helt andra i dag. Som kngs.Iustona och for okad 
i:ännedom ont sjökriget i Östersjön under VK ~ har: den dock 
sitt intresse, icke mjnsl som den skildrar den hd, da grunden 
lades för dagens stora sovjetiska ubåtsflo tta. 

Sov ;etisk ubålsbyggrwd. . . 
I ·Öster sjön överlevde nio ubåtar från VK 1 revolutiOnen. 

Av d essa vol'o åtta av den redan före år 1914 konstru~a~e 
BUBNOV-typen, den nionde var 9en utanför Kronsta t a~ 
1919 sjunkn a engelsk a ubåten L 5;:>. I Svarta havet funnas 1 

början av 30-talet ytterligare eno ubåt av B~BNOV-typ och 
fem av typ HOLLAND. Dessa ubatar unde_rh~llos fram. t.~ 1~1 
år 19'30, men de, som funnos kvar fram bl~ ar 1939, voro sa 
föråldrade och i så dåligt skick, att dc anvandes, enbart som 
skolbåtar el•ler laddningsstationer. 

År 1928 påbörjades nykonstruktioner .i .. Sovjet. De mi~itä~a 
kraven omfattade främst en större. uts]otyp och en mmdre 
typ för insats i mer begränsade havsområden. Så uppstod 
D-klassen ur delvis italienskt ursprung, L-klassen m ed er
farenh eter från den engelska L 55 och P-klassen u; ryska 
konstruktioner. Den sista typen var en felkonstruktiOn. och 
båtarna blevo, trots flera ombyggnader, enh.art utnyttJade 
sonr iransporlbåtar. Mest lyckad v~.r syn_ba~·h~en L-klassen 
sorn byggdes i moderniserad form anda m 1 \ K 2 och som 



818 

med sin minfällningsanordning visade sig vara mycketlän
1 lig. Som medelstor typ konstruerades efter ryska ideP: 

SCHTSCHUKA-typen (Sh 301-30-1). et 
Farten i marschläge, aktionsradien och sjövärdigheten h 

denna typ måste emellertid förbättras och så uppstod u~~: 
typen (Sh 305). Den byggdes i stort antal till år Hl l l ocj 
visade sig under VK 2 som den läm}J'ligaste ubåtsty]Jcn fö ~ 
dc ryska ändamålen. 1 

År 1933 började konstruktionen av en liten ubätst yp, den 
s k M-klassen. Med sin korta aktionsradie var de n Uinkt 
framför allt för defensiva uppgifter i kustens närhet. Yid 
byggandet av dessa ubåtar tillämpade man för först a g~mgen 
sektionsmctoden. De stora varven utnyttjades för samm an
sättning av sektioner, som byggts. i de inre delarna av landet 
Dessa ubåtar kunde även, delvis demonterade, via inre vat~ 
tenvägar överföras till andra hav. Det vid ett krigsutbrott 
väl förbcred'da seriebyggandet kom icke igång, då del er
forderliga materialet i stället måste utnyttjas. inom nn clra 
sektorer av rustningsindustrin. 

Med tydligt ursprung från den tyska lA-typen utvcc:kladcs 
år 1935 S-klasscn. Efter gynnsamma provlurserfare nhe ter 
från denna typ byggdes och fördelades ett stort antal till de 
olika flottorna. Som sista förkrigstyp och med utnyttjrm dc 
av erfarenheterna från samtliga hittillsvarande typer kon
struerades år 1936 den s k K-ildassen, som var e':rl stor oce an
ubåt. Båda de sista typerna voro lyckade konstruk tioner, 
men kunde trots detta icke komma riktigt tiH sin räH under 
VK 2, då de starkt begränsade operationsområdena in l<' möj
liggjorde deras rätta utnyltjande (se tabell 1). 

År 1939 ingingo i det ryska ubåtsvapnet nära 200 opera
tionsklara ubåtar och därmed hade Sovjet kvantitat ivt se lt 
redan då världens starkaste ubåtsflotta. Den ungefärliga fö r
delningen var: 

östcrs,jön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 uh 
N. Ishavet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 » 
Svarta Havet. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 » 
Fjärran östern . . . . . . . . . . . . . . . . 65 » 

T o m år 19-H pågick forcerat byggande av ubåtar i ö s ler
sjön, Svarta Havet och Fjärran östern. Vid dc nya varvcn

1
1 

N. Ishavet bleV: by~~na?staktcn betydligt lägre un de;r. ~~ 
ogynnsamma :klnnatforh::tllandena. Ishavsflottan blev d<nf 
beroende av överförandet av ubåtar från Östersjön. 
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Tabell 2 . Fördelning av ryska ubåtar 22/6 1941. ---Typ Östersjön N. Ishavet Sv. Havet Fj. Östern Surn 01a 

B 4 - ---- - 4 
L l - - - l 
A - - 5 - 5 

-

l 
l -------D l l 3 - 5 

L 6 - 5 

l 

13 

l 

2-1 
p 3 - - - 3 

l l 
l l 

l 
--------------Sjtja 20 7 

l 
16 

l 
34 77 

l l 
l l l -------

M 22 lO 
l 

19 
l 

33 l 84 
l 

l 
l l l 

l 

---
s 26 

l 
-

l 
6 

l 
6 38 

l l l l l 
-

K 
l 

6 
l 

3 
l 

-
l 

-

l 
9 

lett, l 4 l -
l 

-

l 
-

l 
4 

est n l l 

Summa 
l 

93 
l 

21 l 54 l 86 l 254 
l l l 

Vid tysk-ryska krigsutbrottet 22/6 1941 bestod den s ov~e
tiska ubåtsflottan av i tabell 2 angivna antal och typ er ll1-

om de olika havsområdena. 
Under VK 2 måste ubåtsbyggandet avbrytas i stor omta tt

n ing. Byggnadsvarven i Nikolaj ev och Sevastopol vid ~va rt~ 
Havet föllo i tysk hand, i Leningrad tog stadens forsvat 
nästan alla krafter i anspråk och i N. Ishavet och F jän:an 
östern tillät materielläget endast i begränsad omfa t t n~I:g 
fortsatt ubåtsbyggnad. Man lyckades dock år 1941 överfo~a 
ett antal färdigställda men ej operationsklara ubåtar ft:~{~ 
Leningrad till N. Ishavet (19 st) och där utnyttj a dem tt.! 
samrnans med några nybyggda enheter under åren 1912---1 ~ 
Också i Leningrad färdigställdes år 1943 några halvfa r dt~~ 
ubåtar. Dessutom överfördes via Stilla I-lavet och Pan ~1111 ' 

Tabell 3. Fördelning av ryska ubåtar mellan 

Ostersjön och N. Ishavet. 

Typ 

B 
L 

D 
L 
p 

Sjtja 

M 

s 

K 

fd est, lett 
fd bri tt 

S:a 

l 

l 
l 

l 

l 

l 
l 

l 

Östersjön 
l 

N . Ishavet 

4 

l 

-
l -

l l 
4 4 
3 -

24 
l 10 
l 

22 l 17 
l 

13 l 
14 

l 

7 
l 

7 
l 

l 
4 

4 

83 57 
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kanalen två ubå tar fr ån F järran östern till N . Ishavet. För
delningen mellan Öster sjön och N. Ishavet var år 1945 enl. 
tabell 3. 

Förfat taren p åpekar i en anmärkning ang förflyttningen 
av ub mellan Östersj ön och N. Ishavet hur denna n1.öjlighet 
stoppades genom anf allen på Vitahavs-kanalen i aug och 
sept 19'41. Dessutom avslöjar han att av de 19 ub, som för
flytt ades från Östersjön till N. Ishavet lyckades den tyska 
radiospaningen på kort tid fasts tälla dislokationen av 13 st, 
sarnt att de bå d a som förflyttades. från Fjärran östern till 
N. Ishavet på motsvarande sätt kunde föl j as upp innan pas
sage av Panam akanal en, i kana len och i höj d med New
foundland. 

54 
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Organisation och operativt utnyttjande. 

Dc olika flottornas. ubåtar sammanfördes- till ubå tsr· 
hand, som voro direkt underställda chefen för r esp flo t~l'
Vardera ubåtsförbandet i Östersjön, Svarta Havet O(h p· .. a. 

" t d l d • t b ot b • d ' 'l] JUt-ran os ern var upp e a 1 re u a S' nga er, 1 v1 za I n ai n 
s t or a, medelstora resp -små uh å tar. Brigaden var organ i~ct g~ 
i 3- 5 divisioner, vardera inneh ållande 3- 5 ubåtar av sa 1~r 
ma typ. I N. Isihavct fanns blott en brigad om_ 5 divls ione~
Denna delades emellertid senare. I Östersjön däremol sam~ 
manfördes år 1943, efter de stora förlusterna 1941- 12, "front
ubåtarna" tiU en brigad. Skol- och reservubåtar sam man
fördes i Östersjön till en särskild brigad. 

Denna principiella förbandsindelning var ej moti '-' c'·ad av 
operativa krav, utan den var nåslan uteslutande av admi
nistrativ natur. Ubåtarna opererade i regel enskilt efter or
der och anvisningar från förbandschefen genon1 brig tdchC'
fen. Gruppinsats - t ex typ "\:Völf-Packe" - var id, c fö r
beredd eller övad och ubåtarna utplacerades i allmim het i 
avgränsade rutor för att där invänta fienden. 

O pe·rati'raner i östers j ön. 
Ända till år 1939 hade Sovjet i Östersjön endas l lw.scr i 

inre delen av Finska Viken, baser som årligen u nde r c:a 
fyra månader hes.väradcs av isläggning. Detta var till stor 
nackdel för utbildning och övningar, inte minst för ubatarna. 
Genom ett tiHägg till tysk-ryska nonaggressionsp ak len från 
augusti 1939 skapades emellertid garantier för att Tysld and 
ej skulle blanda sig i Sovjets åtgärder i de baltiska sla lerna 
och under starkt hot tvingades Estland och Lettlan d sluta 
en biståndspakt m.ed Sovjet. Härigenom skapades fö ru tsätt
ningarna för att hygga ut baser på Dagö och ösel, vid h ·bcn
sundet, i Baltischport (Paldiski), \Vindan (Ventspils) och 
Libau ( Liepaj a). U tbyggandet av baserna bör j a dc omedel
bart och snart kunde operationsklara ubåtsförband u tgångs
grupperas där. Och därifr{m sändes ubåtar ut m ot f inska 
kusten , mot Ålandsområdet och Bottniska Viken för a lt ob
servera sjötrafiken. Basernas läge var gynnsamt inför ett 
kommande krig med Finland. 

Vinterkriget 1939-40. 
Då kriget med Finland började den 30/11 1939 f unn os. 33 

ubåtar med depåfartyg i dess a västliga baser. Med bascnnfl 
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. r,iepaj a opererade stora ubåtar företrädesvis i Ålandshav 
1 ch vidare genom S. Kvarken upp i Bottenhavet och patrul
ferade framför allt utanför Björneborg, Ramno och Vasa. 

från Paldiski och Tallin utgick medelstora och små ubå
tar mot finska sydkusten och Utö. Ubåtskriget var inte oin
]{ränkt utan skulle följ a "prisordningen". Men den 7 j 12 

~939 förklarade Sov j et finska kusten från Torneå till Hel
singfors för hlockadzon, i vilken senare . även inbegreps 
Uandsöarna . Anfallen skedde därefter utan varning och ut
fördes n_?stan Wlldantagslös~ i mm:~c.hläge m ed artilleri. F~m 
fartyg sanktes under dec- Jan ( danbland sv FENRIS). Fm-
11arna hade i början av december organiserat konvojer mel
lan Bj örncborg/ Raumo och svenska farvatten. Dessa konvo
jer anföllos. vid skilda ti.Jlfällen i uläge, men utan framgång. 
Många gånger observerades hur ubåten efter torpedskott med 
tornet bröt vattenytan - en iakttagelse, som även framdeles 
ofta skulle komma att göras och som tydde på att besätt
ningarna p g a otillräcklig utbildning ej voro fulltrimmade. 
Med isläggningen i januari tvingades ubåtarna sydvart från 
Bottenhavet Vid denna tid hade 349 farlyg gått i finska kon
vojer. Under den svåra isvintern 1939/ 40 upphörde. ubåts
verksamheten h elt och hållet i början av februari. Medan 
operationerna pågingo hade den omfattande ra'diotrafiken 
från de sovjetiska ubåtarna många gånger givit finnarna 
värdefulla upplysningar. 

År 1941. 

Åren 19-10--41 fortsatte utbyggandel av baserna i dc hal
Iiska staterna. Detta underlättades av att Baltikum från 
hösten 1940 var helt sovjetkontrollerat Dessutom tillkom 
Hangö. Utgångsgrupperingen våren 1941 var följ ande: 

Liepaj a . . . . . . . . . . . . 1. ubåtsbrigaden 
Baltiska öarna 2. ubåtsbrigaden 
Tallinj Paldiski 3. ubå tsbrigaden 

.Men även denna vinter hade isläggningen varit mycket 
hkl~drande för utbildning och förbered elser, trots de fram
s JUtna baserna. 

Fem divisioner, d v s c:a 1/3 av alla "frontubåtar", voro 
0Perationsklara först i juli- augusti. 

Trots att den stora tyska uppmarsc;hen i Polen - Ost
Dteussen inte kunnat vara obekant för den ryska marina led-
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ningen försummade denna att vidtaga åtgärder, och n 
i nov 1_939 ubåtar i god tid funnas i väntlägen, så förefö~~dan 
tyska overfallet år 1941 att komma helt överrask ande ·· det 
för Sov j et unionen. aven 

På tysk sida bedömde sjökrigsledningen att sjökriget i .. 
tersjön borde föras defensivt, framför allt därför att kalll ~es
mot England tog huvuddelen av den tyska offensiva n ot\ 11 

i anspråk. __ Hotet från rysl~a l~ryssa~·e o~h j agarframstöt~t: 
skulle bemastras genom defensiva mmenngar utanför tysl··t 
hamnar och i N\V- SO riktning i S. Östersjön samt offe ~a 
siva mineringar utanför baltiska hamnar, i öselterräna!

1
-

l F · l "T" l · D · · J "' 
11 

oc 1 ~ tns ca '1 cens n1ynn1ng. essa mtnenngar cun de obe-
hindrat utläggas under de tre nätterna före anfallet. Man 
ansåg på tysk sida hotet f r ån ubåtarna betydligt allvarligare 
speciellt som resurser saknades för effektiv bekämpning där: 
av. Försiktigtvis, räknade man ej med sjötransporter under 
den fö r sta tiden för att undvika förluster. 

Men redan innan det stora antalet ryska ubåtar i Liepaja 
voro insatsberedda föll denna bas i tyska händer redan 26;6 
1941. Ett fåtal ubåtar hade sänts på spaningsuppdrag till 
Danzigerhukten och Pommerska kusten, de flesta ombase
rades till Riga. Också Hangö måste utrymmas av ub<Harna 
under pressen av det finska artilleriet, som alltsedan k rigs
utbrottet bekämpat området. Den lj7 övergavs också Riga 
och Ventspils och ubåtarna baserades i Tallin. Un der dessa 
omhaseringar förstördes många ubåtar: 

7 genom minsprängning 
2 offer för tyska ubåtar 
l offer för tysk torpedbåt 
5 sprängdes i Liepaj a 
l återvände ej efter spaningsuppdrag.. 

Get10m de ständiga återtågen desorganiserades även den 
ryska uhåtsledningen. Detta tillsammans, med chocken efter 
första stora förlusterna verkade förlamande, på ubåtsverk
samheten. De uteblivna ub å tsanfallen m edgåva att dc tyska 
underhållstransporter na kunde åter upptagas. 

Först i mitten av juli hörjade ryska n~arinen visa större 
aktivitet t ex j agarframstötar i R igaviken, och allt oftare ob· 
server ades sovj etiska ubåtar vid transportlederna utmed let
tiska kusten, i mellersta Östersjön och utanför ty ska kusten. 
Mestadels fasts tälldes deras närvaro genom radiosp aningen, 
m era sällan observer ades anfall. Då Tallin l an dvägen av· 
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oSTSEE 1941 
_ __.--- Deutscher Geleitweg • Sowj. U Booterfolg 
< Deutsche M1nensperre .. Sowj U Bootverlust 
v Dt.UBootposition ~ SowJ U Bootminensperre _A Stoflrichtung der H.Gr. Nord 

s,kurits genom de tyska genombrotten i bör j an av augusti och 
ov;rheläggningar i hamnen gjorde underhållet allt svårare, 
lllaste större delen av ubåtarna dragas ännu mer tillbaka, 
d v s t ill inre delen av Finska Viken. Den 9 aug började tyska rh ~inska förhand lägga ut starka minspärrar norr om Kap 
U~nnda, vilket ytterligare starkt begränsade ryssarnas ope

rativa rörlighet. I slutet av augusti 1941 hade ringen kring 
Tallin slutits så väl, att också denna hamn helt måste ut
l'Jrlllmas. Många fartyg, även ubåtar, förlorades i Juminda-
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spärren under evakueringslransporterna. Bland d c v:is . 
basernavoro därmed kvar i rysk hand en dast Han gö O llhga. 
holm, Dagö, ösel, men i stället för att tj än a som ub;tt 'b en~
måste dessa nu underhåll as via ubåtstranspor ter. s asel' 

Förs t i slutet på september kunde åter en viss offen . 
verksamhe t hos de ryska ubåtarna observer as. Vid Hels· Siv 
fors, Hangö och Bri_isterort utlade ryska ubåtar m inspä :~~g
( vilka orsakade två fartygsförlus ler). Under de k us ll>esl:.lar 
n ingar mot Sworhe, son1 utfördes av kryssarna LEIPZIG '-Jll\
EMDEN under tiden 26- 28 sept som en diversions111 anö

0
,c 1 

i samband med landstigningarna på östra ösel, gjord0 LE}~r 
~!G . un~lan_manöver för två torpedb~nor . Vid el t likn and~ 
forctag 1 m1t1en av oktober med kr KoLN konstatcra<les när
varon av flera ryska ubåtar. Andra opererade mo t dl' lYs!· 
underhållstransporterna mellan Tallin och Helsin gfors. 0~~ 
~l.~med svenska kusten. I slutet av oktober 1911 siktades allt 
fan-c ubålar. Orsaken var sannolikt att söka i det alll slörre 
behovet för underhåll5- och evakueringslranspor lcr. I de
cembe J· slutligen kom ånyo isläggningen, och hl a stoppades 
därmed en p lanerad 3-Inånadcrs exepdition n1.ed den slora, 
nya K 51. 

Sammanfattningsvis måslc ubåtsverksamheten år 1D 11 -
med två min- och en torpedframgång mot 27 förlor ade uM
tar - anses. som ett komplett misslyckande. Ingensläd0s för
hindrades allvarligt de tyska operationerna. 

• 4r 194.2. 

Tyskarna och finn a rna u lny ttj a de vintermånaderna 19-11 
-'12 till att förbättra sina u tgångsställningar för m 10-12. 
Medan ryssarna ännu vor o innestängda av is bör j ad e min
fartyg i mars- april lägga ut nya, kraftiga spärrsystem lvär5 
över Finska Viken, delvis, som ersättning för de av isen re
ducerade gamla spärrar na. I maj månad släppte isen i Kr on
sladlbuktcn, men den ryska ubåtsledningen var da kl art 
medveten om det ogynnsamma utgångsläget. Såväl baserna 
som det nu minimala övningsområdet lågo väl in om räcl~
håll för omedelbar fientlig insats med artilleri, flyg och 1111-

nor. På väg till och från operationsområdena genom del~ na
vigatoriskt besvärliga och trånga Finska Viken m åslc fl~.ra 
tysk-finska spärrar forceras, spärrar som medelst ubjak tfor
band gjorts än effektivare. I Östersjön kunde man d css ntoJll 
knappast r äkna med understöd av och samverkan m ed eget 
spaningsflyg. Till delta kom den ytterligare svårighet soJ1l 
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de korta sommarnätterna voro för den tidens ubåtar (ladd-
11j11g i marsch- eller mellan läge). 

{]r m ånga källor - fångförhör, rapporter från ubj aktför
band och radiosp~nin~ - f ick den .. tyska ledningen u nder 
årets l o~~JP k lart f.?r sig (!e. ryska. forh,~redelse~n!l och p la-
11erna for alt bemastra svangheterna. 1111 att bor]a med av
J11agnetiserades ubåtarna grundligt i Kronstadt. Alla. utståen
'de delar försugos med avvisare (stålbyglar) för minornas 
ankartåg. Till skydel mot antennminor försågas ubåtarna 
Jlled avbäradisler av lrä. I Lavansaari, den västligaste av 
baserna, fick uh å lschcferna omedelbart före avgång orien
tering om senas te nytt från spärrområdet liksmn om dc ål
gärder som vidtagits för att underlätta ytlöpandet. _Ubåtar~w 
hade i allmänhet order att forcera sparrarna antmgen tatt 
under land eller strax ovan bottnen på speciellt djupa ställen 
med lägsta farL I ubåtens olika avdelningar funnas lyssnar
poster, som omedelbart rapporterade all a. ljud utifrån; när 
en minas ankarlåg hördes mot hordläggningen stoppades sam
ma sidas propeller och med hjälp av den andra och rodret 
sökte man manövrera sig fri. Som regel passerades spärrarna 
i uläge under dager medan natten utnyttjades för laddning 
av b atterierna, varvid man utnyttja dc sina iakttagelser be
träffande dc tysk a spärrfartygens uppträdande; nämligen att 
dessa undveka områdena kring de gamla "Jumuinda"- och 
"Corbetha"-spärrarna, och att nattetid ingen luftövervakning 
för ekom . 

De första genombrottsförsöken ågdc rum i mitten av juni 
1942 med 7-~8 ubåtar. Av dessa uppnådde 1- 2 sina opområ
den i Östersjön, men flera uhutar kanske voro insatta för 
spaning mot spärrarna eller mot tyska sjöförbindelser i Fins
ka Viken. Dc ogynnsamma erfarenheterna från dessa s k 
"dolda genombrot l" tvingade snart nog fram en ändring i 
den ryska taktiken. Från slutet av juni utnyttjades ryska 
svepfÖrband genom den ostligasie spärren (Secigel) medan 
torpedbålar och attackflyg genom anfall p å bevakningsfar
tygen försökt e tränga undan dessa och på detta sätt under
lätta passagen för utgående samt taga emot och skydda hem
vändande ubålar. Bevakningens ubåtsjaktfartyg lyckades 
endast i enstaka fall anfalla genombrytande ubåtar tack vare 
denn a taktile Trots detta och trots utnyttjande av ·erfaren
heterna från hemkomna båtar gick det inte att undvika för
luster i minspärrarna. Dessa kompletterades och förstärk
tes näm ligen efterhand tills avståndet mellan minorna slutli-
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en var mindre än 25 meter . Under dessa omständigheter ge
g 0111förd es i alla fall minst 22 lyckosamma utpassager, en-
1\aka ubåtar upptill 3 gånger vardera; beaktansvärda presta
~i011er , som väl vittnar om besättningarnas goda kvalitet, 
vilja till insats och uthållighet. 

Tidigare hade de ryska ubåtar n as taktiska bestämmelser 
ll1yck et detaljerat bun(Ht ubåtschefen till ett visst handlings
sätt inom ett strängt avgränsat område, men m ed bristen på 
spaning inom aktuella områden tvingades den ryska ubåts
ledni ngen ge fartygscheferna allt större frihet, tilldela dem_ 
stora opera tionsområden, ge tillstånd till anfall utan varning 
på all a främmande fartyg-- med undantag från svenska -·
som uppträdde inom området o s v. P g a bristande operativ 
och all tför schematisk taktisk utbildning voro ubåtscheferna 
kn appast vuxna att utnyttj a de större chanser som. nu fun
nos innan försvarsåtgärderna mot ubåtarvoro riktigt intrim_
made. I stället för att genast up])söka de tyska transporter
nas samlingsområden och där koncentrerat anfalla de då 
svagt skyddade konvojerna, slösade den första vågen ubåtar 
bort sin anfallskraft p å små, ensamma fartyg omedelbart 
utanför svenslet territorialvatten och utmed Lithanens kuster 
(mitten av juni- början av augusti 1942). Först i slutet av 
juli förekorn anfall på konvojer. Operativt sett skickligare 
insattes den andra vågen mot Ålandshav och Bottenhavet, 
där omfattande tyska trupp t ransportee till Finland nu ägde 
rum (m itten av aug- börj an av okt 1942) . Dessa konvojer 
.anföll os ofta, men ubåtarna saknade den för konvojstrider 
oumbärliga segheten och envisheten. Man brydde sig varken 
om att ' 'komma igen" efter ett misslyckat anfall eller att för
vissa sig om att träffade far tyg verkligen förintades. Å andra 
sidan niedförde den omedelbara förstärkningen av ubåtsjak
ten i dessa områden svåra förluster för ryssarna. Ganska 
överraskande visade sig de finsk a ubåtarna i mitten av ok
tober vara särskilt farliga, inte mindre än tre sovjetiska ubå
tar föll offer för dessa. Genom dessa förluster å Ålandshav 
fö rsköts tyngdpunkten i ubåtskriget ånyo mot mellersta Ös
tersj ön, där - bortsett från ett fåtal större fartyg i konvoj 
c---- mestadels små ensamma fartyg anföllos'. Då de sista ubå
tarna i slu tet av december å tervände till sina baser upphörde 
Ubåtsverksamheten för år 1942. Tabell 4 nedan redovisar 
densamma i siffror: 

Sanmmanfattning: Mot 25 sänkta fartyg på 50 670 brt och 
7 skadade på 30 831 brt svarade 10 förlorade ooh 7 skadade 
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Tabell 4 . Resultat av ryska ubåtskampanjen 1942 
' 

Antal och Antal R y s k a ub åtsa n fa ir 

Tid tonnage u b 

--------konvojerade till mot fartyg i kon voj mot ensamma fa t ' 
fartyg sjöss - <t y o 

l sänkta l skadade -~-sän kta ~~ 
13-30. 6 48/134600 3-6 - -l- - ; - 6 3j7311 1-/ -
1-15. 7 J20j270000 6-5 - -l- - l- 5 4/8~:?;) l l/545 l 

16-31. 7 146/476158 5--2 2 -/-· 1/7891 3 1/LJ!19 l- 1-
1- 15. 8 173/505877 2-1 - -1- -l- 1 l l jG82 1--- l 

16-31. 8 174/548792 1-5 1 1-/- - 1- 1 2 1 1/5492 ---
1-15. 9 177/628124 5-4 5 1/695 1/230212 2}37021 .. l 

IG - 30. 9 1521561507 4-311 -/- 1/6370 l 3 2f170D Il 14671 
1-15. 10 150}448079 3-4 :a 1-/- -1- 11 l 1/40UO -/-

16- 3l. 10 154/447151 4-3 3 -f - 2/12256 2 2jB3:JI I -,1-

1- 15. 11 122/266"138 3-0 - -l- -J- 3 1/B.föO ,_ 
16-30. 11 130/441074 0- 2 l lf7880 --!- l l j:!/!.:) 

' 
-

1-15. 12 106}266347 

~=~ i=l =~= 
-l- 3 3j18J8 _/_ 

l 

16-31. 12 86j1 79303 _ _,_ - - f- ' --l 

Summa 1173SjiJ1734901 1161 2j8iJ7Gi 5/28819132123/"1208~1 :! 201:? 

ubåtar. Man kan sålunda räkna ut att bh-ind dc nbål m som 
lyckades bryta ut gjorde 5 ett, ·'1 två och 3 fvra framg~mgs
rika anfall. De l är knappast sann olikt att resultatet mo tsv u
J"ade förväntn ingarna. (Bland de 25 sänkta fartvgc11 vo ro 
svenska ADA GOHTHO~, MARGARETA, LULEÅ : C F LIL
JEVALCH, BE~GT STURE och MEGGIE) . 

.4r 1943. 

Den sovjetiska ubåtsoffensiven 19-12 hade knanpusl hafl 
något större inflytande på de tysk-finska undcrhållstra 111~
porterna. Trots delta beslöt den tyska ledningen att yt ter!l
gare stärka åtgärderna mot ubåtshotet för att helt kunn a ]Je-
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ij_stra detsamma. Läget till lands hade icke förändra ts. I 
rkhet med 1942 kunde sålunda minspärrarna hållas. komp
~tta och effekt.iv a bevaknings.syst~rn organisera~. D~ssuto;n 

l tiad es uneler hdcn mars--m.a] 19"13 en dubbel natsparr frun 
~argön till Porkkala. 

Ryss arn a hade år 19-!3 sammanfört kvarvarande ubåtar till 
en brigad. C :a ~17-20 ubåtm: :vor: o ?perationsklara; ~öre 
andra skulle uba tar av typ SrtJa msattas. Dess uthalhghet 
~ill sjöss hade h öjts till 3 månader och de hade utrustats l!led 
automatiska nä~avvisarc ocl?: nätkli~?pare ... ur_~-cl~r utb~_Ytm_n~
en ur Finska Vrken skulle annr~ storre forsrkhg}_let .. an hd._I
gare iakttagas och ~len kunde. f a t?.- 8-9 dagar 1 st:=:tllct for 
3--4 år 194-2. Intcnsrv flygspanmg sokte klarlagga sparrsystc
met. Bä ttrc samo'l:dning m.ell an understödjande sj ö- och flyg-
stridskrafter eftersträvades. o •• • 

Men alla dessa å tgärder voro utan framgang. "\' r.sscrhgen 
genombröts "Scei~cl-Rukajärvi"-syste_met ~cn .. 10 ~~:-aJ av flera 
ubåtar m en dc flesta fastnade slutligen 1 nalsparrcn, trots 
ofta d~gslånga och envisa försök att bryta ige:10m. I l}är
J1eten av nätspärren förstördes och ~ka?~de~, man~a _uba.tar 
av bevaknincrsfartvoen. Efter uppehall 1 ]Um och ]Uh mrss
lyckades ävc~1 cll ~~dra försök (juli-a~1g) .. liks01~1 c!t tredje 
i september. Sedan uppgav ryssarna forsoken for aret och 
ubåtarna utnyttjades huvudsakligen för att sätta iland ag~n
ter och partisaner bakom. de tysk-finska linjerna i inre delen 
av Finsl~a Viken. 

År en 191;.4-4-5. 
De croda erfarenhelerna från spärråtgärderna år 19-13 till

lämp~es även 19-14, men med den sovjetisk~ la~1dof~ensi~en 
och den finska kapitulationen ändrades plotshgt forulsatl
nin<Jarna Spärrarnas "hörnstenar", landfästena, kommo un
der"' sovj~tlsk kontroll. Då Estland utrymde~ av tyskarna . i 
slutet av september 19-14 öppnade ryssarna aven den ~elvrs 
nyutlagda nät- och minspärren i västligaste delen av Fmsl{a 
Viken och därmed tillträdet till Östersjön. Ryssarna hade helt 
förlitande sia på landoffensivens frarngångar, utan undan
tag h ållit tilThaka sina ubåtar tills det var möjligt alt med 
finska lotsar föra dem till Helsingfors, Åbo och Utö, där till
fälliga baser anordnades Tned hjälp av de.påfartyg. . 

De försla 9 ubåtarna som. på detta sättlämnade Lcnmgrad. 
12 sept 19-1-! kormno emellertid inte i rätt tid för att kunna 
angripa de omfattande tyska evakueringstransporterna frän 
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fallin (18- 23 sept). Först i början av oktober, då genom 
den ryska offensiven den tyska armegrupp Nord slutgiltigt 
avskilts, nådde de ryska ubåtarna läm.pliga positioner utan
förr· Irbensuncle t, sydväst om V entspils och Liepaj a samt norr 

0
c;h söder om. Klaipeclla, där underhållstransporter skulle an

gripas. Resultatet blev emellertid skäligen m.agert: av de 
ständiga konvojerna med stora pass.agerar- och lastfartyg 
sänktes fem facr·Lyg, av vilka endas t ett gick i underhålls
transporterna. Särskilt anmärkningsvärt var att inget försök 
till anfall observerades mot kr PRINZ EUGEN och LDTZO\V, 
vilka ticlen 11- 15 ok t ulförcle landmålsbekämpning vid Klai
pecla .. Det är nämligen konstaterat att ubåtar funnos i områ
det. Nästa företag med dessa kryssare äg,de rum utanför 
Sworbe 22--24 oktober, men de ryska ubåtarna voro då på 
återväg, vilket kanske kan förklara att anfall uteblev även 
den gången. I slutet av oktober började en ny ubåtsoffensiv 
i farvattnen utanför Klaipeda, Liepaja, Yentspils, oclh Irben
sunclet. Resultatet var emellertid ringla då anfallen i alhnän
het gjordes från stora avstånd. 

Belastningen på de tyska sjöstridskrafterna i östers j ön i 
smnband med återtåget förorsakade brist på lämpliga eskort
fartyg. Disponibla fartyg måste insättas i det omedelbar:1 
konvojskyddet För den offensiva ubåtsjakten kunde endast 
utnyttjas för ändamålet otillräckliga fartyg, t ex hjälpfartyg 
av fisk efar tygs typ och flygräddnin~sbå tar . De voro mycket 
väderberoende och kunde m.ed sin klena bestyckning endast 
.i bästa fall tvinga undan ubåtarna. I slutet av år 1944 voro 
föru tsättningarna för rysk ubåtsoffensiv verkligen gynnsam
Pia: korta och relativt ofarliga anmarschvägaT, eget luft
)1erravä'lde med möjligheter till fortlöpande havsöverv'ak
ning, kännedom om de tyska transportvägarna, svaga och 
delvis oövade ubjaklförband och hög konvojfrekvens med 
stora fartyg. Emeller tid voro de ryska ubåtarnas framgångar 
ringa, vilket måste vara orsakat delvis av otillräcklig taktisk 
skolning, delvis av bristande samverkan med de övriga för
svarsgrenarna - arme och flyg - och en svag ubåtsledning. 
(Förf anför här som exemp el på de fåtaliga ubåtsframgäng
arna svenska HANSA och VENERSBORG, vilka som~ bekant 
~änktes i Gotska sjön resp S. Östersjön). Annars är det ofatt
J:.>art, varför t ex in te kr PRINZ EUGEN, ADMIRAL SCI-IEER 
och LDTZO\V anföllos då de i tur och ordning utanför Swor
h~ under liden 20- 2"1 november besköto ryska stridskrafter 
Vld det slutliga ryska anfallet. En tänkbar förklaring är, att 
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de ubåtar som stodo till sjöss under de aktuella dagarna vo . · b o t to 1nunu a ar. 
, . I slutet ~-~ november .konsta.tera.des .. dc första ubåts tnine
rmgarna (forankrade mmor) vtd Rtxhoft, Arkona och senar 
ä~en vi? Brusterort _Dessa mineringar or:akade vis s erlige 1~ nagra forluster men mneburo varken t akilska eller tekniska 
;svårigheter för de tyska svepförbanden. Den snabba minröj: 
ningen kullkastade den ryska förhoppningen att ubal arna 
,skulle kunna koncentreras mot den tillfälligt längre till sjöss 
dirigerade trafiken. I de grunda vattnen i Pommernb uk ten 
uppträdde inga ryska ubåtar; antingen därför alt vatten
djupen ansågs för små eller att området var förbjud et p g a 
<le engelska flygmineringarna, som. fortlöpande ägde rum 
1här. Inom dessa områden förekomma ofta stora tysk a ton
,nageanhbpningar på redder och i farleder, och en d j är y in
sats av ubåtar, kanske koordinerat med RAF-företag, skulle 
säkerligen blivit franigångsrik. Bristen på ubjaktfartyg var 
även här stor. 

Den tyska ostfronten bröt samman i mitten av januari 19-15 
nnder det massiva trvcket från Röda anncn, vars stötkilar 
i slutet av januari på 'många platser nådde Oder. I Os tp rcus
sen sammanträngdes resterna av de tyska trupperna omkring 
Samland, Königsberg och Elburg. Den skyddande fr onten 
genombröls även här i februari n1.en vikande tyska truppet· 
lyckades hålla de stora hamnarna i Danzigerbukten ytterli
gare fyra veckor. Därmed hade tyska marinen möjligheter 
att ger1omföra den stora evakueringen från detta om ri1.de. I 
ständigt nya resor förde tillgängliga fartyg uppskattni ngsvis 
2,2 miljoner flyktingar, sårade och soldater västerut. Yid ett 
sådant stort företag kunde förluster genom ubåtsanfallen 
icke undvikas. Samtliga anfall utfördes till sjöss m_ellan 
RiX<höft och Stolpe-Bank då fartygen p g a minfaran lvmg~
des ta denna väg. Under hotet från ryskt attackflyg i Dan~.~
gerhukten måste fartygen ofta sändas iväg med otillräckll~ 
eskort. Tre stora transportfartyg sänktes den 30 j anu ~~·1. 
Dessut'cnn förlorades en del mindre fartyg efter torpcdtraf
far eller i ubåtsmineringar utanför Pillau, Rixhöft och Hel~t. 
Men evakueringstranspor terna fortsatte ända fram till ka~r
tulationcn i m~j 1945. Under 1945 opererade också stän~rg t 
någr a ryska ubåtar mot transporterna från Lithauen , .:' 1lk~ 
i allmänhet följde rutten Liepaja- Bornholm. I allmanh~ 
eskorterades dessa av minsvepare och förlusterna höll 5!.1{ 
in'om rimliga gränser. I dessa konvojstrider kunde m an for 
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... ta gånoen i östers]· ön konstatera en effektiv samverkan fot s c "' .. l . u an ubåtarnas verksamhet och flyg ets havsoverva uung. 111~en några anfall på stridsfartyg förekon1. knappas~; tro_ts 
tt tillfällena voro l.egio. Sto_~·a ör~?gsf.~rtyg uppehall s1g 

a, 11ga tidsperioder i sydöstra ostersJon for samverkan _med 
ja·nens sjöflanker, men ubåtsanfallen utehlevo. Danziger
~~:kten v~r ka_nske. förb~håll~t d.et röda attackflXget, nå?.on 

111an förklanng fmns mte till att de ryska ubatarna holls 
~:IIbak a från dessa rika jaktmarker. 

Sammanfattning. 

Ledning au ubåtskrig)e t. 

Operaliva och taktiska grundregler för ~et sovjet.is~{a ubåt:
vapnet följ de i börj a.n av o kriget .l.{l::mventwne~la lmJer. Uba
tarn a utplacerades ,1 sma!, begransade omraden oc~1 ~1.ed 
starkt beskurna uppgifter för att >stationärt invänta flend"';,n· 
Ett mer rörl igl dirigerande av ubåtarna fr ~-tn_landi ellc.~· fran 
en "stabsbåt" var icke p~ancrat. Så smanmgom slapptes 
emellertid på bestämmelserna och ubåtschef_erna er·~öllo 
större frihet i vad avser rörlighet och ~Tl?erahon~omra~en. 
Men ännu hämmades cheferna av dctalJnka taktiska fore
skrifler som förhindrade det egna initiativet i stor utsträck
ning. De knappa övningsmöjligheterna_ i Östersjön. g~orde 
också alt man för,st mot slutet av knget kunde tlllampa 
krigs~rfarcnheterna från Svarta Havel .och N. _Ish~vet, och 
göra chefe rna förtrogna med modern anfallslaktrk. Aren 19_44 
-45 fram stod klart hur trögt "ledningen av ubåtsoperatiO
nern a i Östersjön arbetade i jämförelse med i andra ?av~
områden . Ett exempel härpå är att dc st?ra tyska artt}len
fartyoen ,som daoar i sträck OIJcrerade 1 utsatta omraden, :S• ::, •• l d Undgingo anfall; et l annat är att effektiv samv~r wn mc 
flygets. havsövervakning korn igång först i allra Sista skedet. 

Personal 
De so~ j etiska ubåtsbesättningarna utgjorde-s likso_m i .. dc 

flesta mariner av en frivillig elit. De många utbrytmngsfor
Söken ur Finska \'iken är ett gott vittnesmål om ub~tsper
sonalens kv al i Le t. De psykologiska påfrestningarna har kan 
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jämföras .med vad de tyska besättningarna genomgi cl . 
sina Bisca.ya-p.assage:·· Me~ mycket ~ydligt fr~ms~?.d ~len\~'.1 d 
tande utb1ldnmgen 1 taktik, upptradande till SJ O•ss och .15

' 

f allsmetodik Bri_~ter, so~n b_ l a orsa!{ades av långa isvint;:n
o~h mycket _begransade o:111ng_somraden. De_!'ma b rist på 0~r 
nmg och erfarenhet var g1vetv1s en av de framst a orsake . -
t 'll d . f' o M o , In a · 1_ e rmga. ra~ngangarna.. anga gange_r voro chcfe rn , 
(anda fram hll hosten 19-!-1) mkapabla att lösa k omplicerad a 
t~ldis_ka l?_ro1blei~l - en naturlig följ.d av en sch em atisk ut~ 
blldmng fore knget - och den tekmska p ersonalen fö reföll 
i början ej behär ska ubåtens manöver vid ett ulägeanfall 
1nen både :'id sluteot av år ,19c12 och å r 1945 kund_~ tydl ig,; 
framsteg markas. Manga ubatar lyckades trots upptackt fr ån 
eskortfartygen genomföra konvojanfalL 

F artygsnwt er i e len. 

Sovjet började kriget med ett kvantitativt stark t ubflts
vapen. Men den typmässiga samnwnsättningen tydde på att 
inga noggranna analyser av insatsmöjligheterna i dc aktuella 
farvattnen hade legat till grund härför. Många av ö stersjö
flottans ubåtar voro alltför stora för oDera tioner i detta 
begränsade hav. lVIest ändamålsenlig va-r sannolikt Sj tja
klassen, vilken i sig förenade den mindre ub å tens fördeb· 
med stor aktionsradie och offensivkraft Allmänt setl voro 
ubåtarna starkt och enkelt byggda och mycke t stryktåliga, 
vilket in te minst bevisades av det stora antal som åi' 1942 
trots minträffar lyckades genomföra sina expeditioner eller 
återvända till basen. 

Utrustning och vapen. 

Man har in te kunnat konstatera att de ryska ubåtarn a i 
större omfattning avv cko i dessa avseenden från övr iga ma
riners. Ännu år 19,15 användes tryckluftstorpeder med an
slagständning. Man har heller inga säkra uppgifter om 
elektriska eller m ålsökande torpeder eller avståndsverkande 
stridsspets ar. Men vinkelskjutning kände man till. Ytga ngare 
eller torpedhaverier observerades sällan i Östersj ön . Ubå ts
utlagda minspärrar utgjordes av minor fä llda fr å n brunna~·
"Torpcdminor" i likhe t med h os tvska, b r ittisk a och amen
kanska utbåtsvapnet, förek om inte ." sj öm å lsar till eri b ibehölls 
ända till slutet. Om u tru s tningen med radar och r ada rv<:lr
nare saknas u ppgifter. 
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oe t sovjetiska u båtsvapne t åstadkom genom sin blotta exi-
tens ett tillfälligt avbrott i den tyska sjöfarten i Östersjön 

~ r 1941. Men det visade sig senare, att den återupptagna sjö
f!i rtei; och un ~lerhålls t.ransJ~or t ernoa på intet sätt förhindra
des. A.r 19-12 sanl~ tcs visserligen n agra fartyg, men de ryska 
ubåtarna kunde 1cke allvarligt stör a elen tyska sjötrafiken. 

Ar 19-13 var framgången med de finsk-tyska avspärrning
n.rna fullständig, ingen rysk ubåt lyckades bryta ut till "fria 
' . .. " ös tersJ on . 

Aren 19"H--45 hade den ryska ubåtsoffensiven vissa fram
gån_g~r, m en dc~sa ~varade ·kn appas~. mot de rikliga anfal~s
J1lÖJbgh eterna pa bade handels- och orlogstonnagc. Man stal
ler sig gär n a frågan om detta orsakades av någon stel gräns
dragning mellan olika operationsområden, som om ö j liggj or
de ubåtarnas uppsökande av lämpliga mål. 

Men detta intryck av svag insats från det ryska ubåtsvap
net får in le leda tiJl den slutsa tsen att rvska ubåtar inte 
mäktade åstadkomma större prestationer: undersökningar 
av ubåtsoperationerna i X. Ishavet och Svarta H a vet visa 
att sovjetisk ubåtspersonal varken saknar framåtanda och 
uthållighet eller erforderligt sjömo.nsskap och taktiskt kun
nande. Och m :m kan vara övertygad om a l L ryssarna väl till~ 
go-dogjort sig erfarenheter b~1de från d et egna och andra ma-
riners ubåtsvapen och dragit sin a slutsatser därur. Denna 
redogörelse skall därför ses som en krigshistorisk översikt och 
bör på in tet sätt förleda läsaren till ett kanske förhastat b e
dömande av vad dagen s sovjetiska ubåtsvapen kan åstad
komma. 

55 
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A miral N omy: Sjömaktens betydelse 

översättning av lmpten P. Ruub 
er g. 

Utdrag ur Revue militaire generale, n:r 3, december 1956. 

Ingen ihar på all:ar kum~~t förneka den utslagsgivande be
tydelsen av den allierade sJomakten under det senaste Yä rld _ 
krigct.o Det var den som möjlig~jorde vapenhjälpen lill Rys~
land, alertagandet av Nnrdafnka, krassandet av Rammels 
Afrikakår och landstigningarna i Italien, Provence och Nor
mandie. Det var den som isolerade och s~utligen inringade 
Japan. 

Emeller tid har - under de år som gå lt sedan dess - den 
tekniska revolution, till vilken vi bidragit inom vapenområ
det (och speciellt genom att skapa, först i USA och sedan 
i Ryssland, stora lager av massförstörelsevapen och ~·lm a för
band, av interkontinentala bombplan) kommit vissa av väst
sidans n1.ilitärer och en viktig del av den allmänna opinionen 
artt fråga sig, om inte marinen är på väg att bli ett föridd ra t 
vapen. Efter som i en framtida konflikt avgöran de synes 
kunna nås helt enkelt genom att utväxla elt antal bomber 
~~1.ed stor verkan, som transporleras med flyg och för övrigt 
flygplanen nu ha så stor aktionsradie att de kan övervaka 
alla havsytor från baser i l and, har då inte 1byggandct och 
underhållet av stora sjöstyrkor blivit en onyttig lyx, etl slö
seri på folk och pengar som bättre kunde utnyttjas lillandra 
ändamål. 

Vi känner till det format, dessa meningsmotsältningnr har 
tagit i vissa länder, speciellt i USA, där de lett till v<Hl man 
kan kalla "amiralernas revolt". Yi vet också deras konse
kvenser; de två huvudrivalerna ifråga om atomvapen och 
flyg, USA och Rys·sland har utbyggt och fortsätter atl u t
veckla sina sjöstridskrafter. 

Det är verkligen att tala mot bättre velande att förutsäga 
att sjömaktens betydelse kanuner att minskas i vår Lid; mer 
än någonsin kommer havet att bli ett huvudelemen t i fr am
tidens. strategi. Genom tillkomsten av fartyg med atomdrift 
med praktiskt taget obegränsad aktionsradie, genom li llkOI115-
ten av robotar med stor porte och stor förstörelsekraft -

839 

·nrs u tskjutningsanordningar kan uppsättas. på en kryssare 
']Jer en ubåt - har den marina andelen i en framtida kon
;Jjkt ökat avsevärt. 

pen ti d är Lill ända, då dc geografiska möj ligheterna för 
f]'ottor n as insatser begränsades tiH oceanerna och smala kust
sträckor av det fientli.~a lande ~ ; n~orgondag:ns: n.~.ttor ha 
J]ledel att. sn~bbL och sakert traffa flenden nutt 1 hJartat av 
]1ans terntonum. 

Verktygen för detta herravälde, örlogsfartygen, som under 
Jång tid kan ligga till sjöss, samlas el:ler spridas (inte endast 
temporärt, som flyget), kan därför mycket väl hävda ~.ig, na
turlig tvis under förutsättning, att dc lägger av sina konven
tionella utseenden och anpassar sig till den teknik, vars till
komst gjort det alltför lätt att förklara dem för åldrade. 

I de t läge den tekniska revolutionen idag har skapat, är 
det visst och säkert, att marinen J)lir en för varje dag alH 
viktigare del av landets militära styrka. 

Under andra världskriget hade hangarfartygen redan blivit 
de stora flottornas ryggrad. Så är mer än n ågonsin fallet idag 
eftersom det är fd'm deras däck som bombplanen starta för 
att få tillräcklig aktionsradie för att kunna ingripa i kampen 
inom fiendens område. Så kommer det att förbli så länge 
inte flygplanen kan ersältas genom allmänt bruk av robotar 
med stor räckvidd och tillräddig precision. 

Lan dbaserade flygplan ha - det ligger i sakens natur -
varken den smidighet eller den rörlighet som ombordbase
rade fl ygplan ha . Dc senare kan genom sitt "flygfälts" rörlig
het inom vida grä11ser variera platserna för sina insatser. 

Man har hinkt sig att försöka motväga dc landbaserade 
flygplanens underlägsenhet i detla avseende genom att 
mångf aldiga flygf älten och sålunda få möjlighet att variera 
offensivmöjligheterna genom att sprida flygstyrkorna och 
kunn a nå alla känsliga punkter hos motståndaren tack vare 
en vidsträeld basutbyggnad utefter hans periferi. 

Men denna taktik förlorar nnrcket av sitt värde då man 
i~te h ar obestridd tillgång till dC'ssa baser. Deras "hyresgäst" 
l~per risken att se sig vägrad rätten att utnyttja dem under 
VIss a politiska konjunkturer. 

Man först år därför de amerikanska amiraler som anse sjö
stridsk rafter sådana som 6. flottan som ett "Cypern utan 
nationalism". 

Man förstår också att USA har valt att som en av stöttc
Delarna i sin uTilitära styrka bygga upp strategiska hanga:·-
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fartyg av typ Forrcstal, vars senare fartyg troligen 1;: 0111 
att få alommaskineri. De kompletteras av en imp01 lru1

11;a 
~uängd av stor~ k?tw~ntionella !1angarfarty~? som k~. n st:t~e 
1 verksamhet tillrackligt stora flygstyrkor for luft-s.Jiikri . '; 
och_ nv sn1_å han,gal"farlvg som i.ir :wsedcla att llålö!.!:L'<1'' <lge, 

~· . .. '·"" " en 
traditionella rollen att skydda sjövägarna mol de slii,·:-,ta fa . 
ror som hotar dem. 

Efter hangarfartygens tid, som varar så länge del. pilot
styr da flygplanet finns l<vnr, kommer utan tvivel lidC'n fö 1• 

Tobo1lar med stm· räckvidd. Redan nu tävlar roboten lllc:d 
medelstor eller kort räckvidd med det konventio nella ~~r til
}ericl och man kan förutse alt dess större räckvidd och preci
sion ger den övertaget i en mer eller mindre t1\ !;igscn 
fram tid. 

Robotar på fartyg innebä r ett problem som iir väl 
lösbart. CSA, vars tillgångar medger atl enorma kosln:1der 
nedläggs på experimentell forskning, ha red2n byggt ' n~ en 
tung kryssare, Boston, till robotkryssare. Dc komma mom 
kort all börja bygga etl fartyg speciellt avsett för de iln i~:;da
m fll som skall förseG med alommaskincri. Med den h~\1 .nr vi 
·del förs.ta örlogsfartyget i den nya eran. 

Det som har uppnåtts, och kommer att uppnås pa iiver
vallensfartvg, kan också uppntts på ubåtar. Den fö rsta :\lom
drivna ubåten anses på andra sidan Allanten vara ·cq full 
sländig teknisk framgång. "Y i kan komma vart vi \i Il och 
när vi vill" förklarar konleramiral H. G. Rickower, ?\"u li lu 
skap a re. \Tad kan d:'l inte cH sådant fartyg utr~itl a dn det 
bli1vit utrustat med robotar med atomladdning och stor riick
vidd. 

Del är obe6lridligt att ubåtarna kommer att gtt en nv ~;io r
-hclslid till mötes och a tt de på nylt ha framtiden fö r sig. 

Men vad kommer då alt Mcr&tå av dc strategiska sjöstrids
krafterna, av understödsflottorna och även av de sjö-str-ids
krafter som sysselsätter sig med den rent maritima vcrks~·m
hclen efter det plötsligt utbrytande, allmänna alonwnf a:l, 
vars möjlighet man medger och vars trolighel ntan ser vid 
en konflikt? 

Vi påstå inte att det inle finns förlustrisker - varje forJ1l 
av krigföring medför sådana - men vi påstår att örlogsfur
tyg är speciellt lämpade att molstå atomkrig. .

1
_ 

Det tjocka och vattentäta skrovet hos ·ett örlog·sfarlyg bi 
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dar sig själv elt icke föraktligt skydd mot slötvågen och 
,firl11 evågcn i en alomvapcnexplosion. 
'Dessutom är vatten en dålig ledare av radioaktivitcl. Yalt-
1et fö rblir friskt utom i den omedelbara närheten av en ex
~josion under det aH luften blir radioaktiv på tiotals , kanske 
}lundralals kilometers avstånd. Fartyget lill sjöss har under 
kölen medlet all skyelda sig mot den radioaktiva faran ge-
110m prevenliv riklig vattenbegjutning. Sålunda har de far
tyg som inlc befinner sig i hamna r eller slutna redder och 
inte är mycket nära explosionen alla möjligheter att Ida
ra sig. 

Det gäller för en befälhavare lill sjöss all kunna på ett 
klokt sätt utnyttja möjligheterna till spridning av sin styrk a 
för alt så mycket som möjligt begränsa skado·rna. Ty sprid
ning blir, först och sist, den grundläggande principen för del 
passiva skyddet mot atonl\'apen och denna spridning blir 
obetingat mycket effektivare och - naturligtvis - mycket 
lättare att genomföra för fart yg än för anläggningar iland. 

Fartygen ha i högsta grad dc egenskaper som möjliggöt:
detta: 

möjlighet till dolda förflyttningar som nödvändiggör för 
fien den en omfattande spaning som fö rsvårar anfall 

basolJ c,rocndc, som blir nästan oinskränkt för fartyg med 
atomdrift. 

Deras överlägsenhet i detta hänseende gentemot landbase
r,at flyg fnunstår även klart eftersom de icke som detta flyg 
ar bundna till för fienden välkända slor a flygfält med per
manenta byggnader. 

Bland de flygande vedergällningsstyrkorna befinner sig 
a~ltså de som ioir baserade ombord på hangarfartyg i en pri
vlligiera d ställning i förhållande till dem som är baser ade 
på landflygplatscr. 

Är icke detta ännu ett vägande skäl för alt uppgifterna i 
vad gäller den strategiska bombningen bör rättvist fördelas 
mellan land- och hangarfartygsbaserade bombstyrkor? 

Det är, som vi sett, det visa beslut som har genomförts i 
DSA efter dc diskussioner som där har förts. 
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Notiser från nar och fjärran. 

Sammanställda vid Marinens Pressdetalj. 

Undersökningarna av skeppet V ASA. 

Slampumpningen av midskepp~delen av .skeppet har avslutats E 
sektion •på ungefär 8 m längd (mellan balkarna 18 och :26) ha rcng.". n J orts 
ned till övre batteridäck. Tyvärr har det visat si.g, att även här är däcks-
plankorna i stort sett bortbrutna. Inom förliga delen av området ligger 
dock så pass mycket trävirke av olika .slag, att man ej .säkert vet, hur 
det står till därunder. [)e balkar, som går från sida till sida, synas gå hela 
igenom under det att dc balkar, som slutat vid en troligen här liggande 
lucka pekar åt a lla håll. 

Några mera intressanta småfynd ha e j gjorts i samband m ed sugning. 
en - .några Emå benbitar, som dock ännu ej undersökts beträffande här
stamning, och några nnå rester av tågvirke och en läderbit, som kan 
härröra från en gammal sko, är egentligen allt. 

Det s k fotblock, som omnämndes i förra numret, utgöres av en 
omkring l m . lång balk med nedskurna ändar och en nedskärning !;>å 
mitten. I de kvarstå ende "vårtorna" är skivgatt skurna. I det ena sitter 
två blockskivor, i det andra en. Anordningen kan antingen vara inpassad 
mellan två däcksbalkar eller också mellan två brädgångsstötto ::> och i så 
fall varit avsedd att leda brassar e d. 

Vidare har påträffats en kvartcir.kel av trä, ungefär 60 cm !ung och 
l dm bred. Användning okänd. Den har tydligen suttit någonstädes pil. 
SB reling - i varje fall .följde den med ned, när en dykare slant ner 
från relingen ned på övre batteridäck. 

När .slam,pumpen tillfälligt var ur f unktion, verkställdes en del dyk
ningar vid förstäven. Härvid bärgades först det tidigare omtalade stora 
knäet . Det har emellertid suttit om BB med ena skänkeln h orisontellt 
utefter bogen och den a ndra framåt-snett uppåt längs skägget. Vidare 
har ett liknande , men väsentligt mindre knä, som suttit om SB, t agits upp. 

Den 27 augusti gjordes det hittills vackraste fyndet, i det att dy· 
karen slog på ett timmer, som stack upp ur dyn. När det halades upp, 
befanns det vara smaländen (förli ga änden) av den ca '5 m långa båg· 
formiga BB övre gallionsregeln, alltså det bågformiga timmer, som 'bildar 
övre kanten på den korgfonniga galjonen. Den är i sin helhet slmlptcrad 
och mycket väl bibehållen. I aktra, övre änden har den ett sJ,äggigt 
mansansikte, vilket har ett dj uransikte som en sorts huva . Längre tör· 
över övergår ornamenten över en del bladornament till två fjälliga, vridnl 
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f)tl" eller drakstjärtar, som slingrar sig om varandra. På !huvudet finns 
0.·tt mycket spår av förgyllning, på andra delar vissa fläckar av gulockra. 
ra. J"[u pågår arbetet med att på prov gräva en tunnel under fartyget 

.. r a tt se, att det går att lwmma under med w irebrokarna. Det är den 
f~riigaste t unneln som är under arbete. Vid de förberedande muddersug
f ·no·arna om BB påträffades ett ankare, som delvis låg under slaget på 
pl "'· fa-rtyget. När det kom 'Upp, visade det sig, att ·röring och övre delen av 
läggen var darkt .förrostade, medan de delar, som legat nere i leran 
(nedre delen av läggen, armarna med flyn), var praktiskt taget i tillverk
pingsskick. Med hänsyn till läget, och att ankaret ej var nött, trodde man 
först att det möjligen var ett av skeppets egna ankare, men s tämplingen 
utvisade att det var tillverlmt vid Söderfors, som anlades först i slutet 

3
,v 1600·-talet. Ovanpå ankaret låg för övrigt en stor dragg. 

Amerikas ·Förenta Stater. 

Robotflottan. 

Robotubåten Grayback har sjösatts. Grayback har konventionellt ma
skineri och omändrades under byggnadstiden för att kunna skjuta flot
tans nya jaktrobot. 

Fartyget har ett rätt ovanligt utseende med ett långt upphöjt för
skepp, weildäck och ett lågt torn. Förskeppet är kluvet i midskeppslinjen 
just innan det övergår till welldäckct. Tydligen skall robotarna skjutas 
från ett spår som börjar vid weildäcket och fortsätter upp genom det 
kluvna förskeppet. 

Our Navy 15 aug 1957. 

Avrustningar. 

Under årets fyra sista m å nader kommer 60 fartyg att avrustas för 
att "tillåta det m est effektiva utnyttjandet av personal och anslag" . 

De sextio fartygen är slagskeppet Iowa, 8 jagare, 16 eskortjagare, 
2 :Ubåtar, 21 minsvepare och 12 trängfartyg. 

De nya fartyg, som rustas nästa år kommer inte att uppväga av
rustningarna. 

Our N a vy l sept 1957. 

Can ada. 

li'regatter. 

Gatineau, den trettonde av St Laurent-klassens fjorton fartyg, har 
Sjösatts . 

La Revue Maritime aug-sept 1957. 
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Frankr ike. 

Eslmrtfartyg. 

Två nya eskortfartyg, som skall byggas, har fått namnen Prot t 
Enseigne de vaisseau Henry. e resp 

La Revue Maritime aug-sept 1957. 

Grekland. 

Ubåtar. 

De två amerikanska ubåtar som överförts till Gr eklands flotta 
Jack och Lapon, båda av den VK 2-byggda Gata-klassen. är 

Our Navy 15 aug 1957. 

Jagare. 

Grekland har från USA fått löfte om ett antal jagare och några 
mindre fartyg under nästa år. 

Our Navy 15 aug 1957. 

Italien. 

Fregatter. 

De fyra nya fregatterna skall heta Carlo Bergamini, Luigi R izzo, 
Carlo Magattini och Fasana. Deras an tiubåtsvapen skall utgöras av 3 
Limbo. (Jfr TiS juli-aug 1957). 

Marine Rundschau aug 1957. 

Storbritannien. 

Rohotflottan. 

Fyra nya robotvapenfartyg skall heta D evonshire, Hampshire, Kent 
och London . 

Marine News aug 1957. 

Robotar. 

Vid den stora u tställningen i Far nborugh i år visades fö ljande robota,r 
(flera för första gången). 

Fireflash: Den första brittisk a flyg m ot fiyg robot en . Kan användas 
för övning men inte operat ivt . 
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Firestreak: Officie llt fortfar a nde un eler utveckling, skall användas 
erativt av flygvapnet och flottan. Robot en är målsökande med hj ä lp 

oP "d t " l &V infraro a s ra a r . 
sea-Slug: Bestä lld av flottan smn standardrobot faertyg-mot-flyg. 
Bloodhund : Mark-mot-flyg robot , beställd av flyget. 
Thunderbird : Bestäild av armen . 
Red Dean : F lyg-mot-flyg, avsedd som u trustning för allväders flyg-

plan. 
Borzoi : En försöksrobot av enbart tekniskt intresse. 

The Navy sept 1957. 

Väst-Tyskland. 

1\'Iinsvepare: 
Den femte minsveparen av LindaU··typ, Tubingcn , har sjösatts. 

Fregatter. 

Det kan på grund av de engelska varvens höga sy~ selsättningsgrad 

ännu inte överblickas om de sju fregatter, som Väst-Tyskland skall fa 
från Storbritannien (se TiS juli- aug 1957), kommer att bli färdiga för 
tjänst i början av 1958. Enligt privata källor anses fartygens materiel
tillstånd so1n gott. 

Marine Rundschau aug 1957. 

öst-Tysk land. 

Ubå ta r. 

I en översikt uppger Marine Rundschau i augustinumret 1957 att 
Öst-Tysklands flotta har fyra ubå tar av ny konstruktion. Följande data 
anges . Deplacement 205 ton, längd omkring 35 m , bredd 3,35 m, 2 tor
pedtuber , fart i ytläge 13 knop, besättning 16 man. Efter uppgifterna 
att fartygen är under byggnad vid Volkswerft i Stralsund och att torn 
saknas sätter tidskriften frågetecken . 
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Marinstabens bibliotek. 

Nyförvärv till Marinstabens bibliotek under tiden den 114-30.'6 1957. 

*Betecknar byte e ller gåva. 

I- II. Försvars.väsendet i allmänhet och sjöväsendet. 
*Defence. Outline of future policy. Presented by the Minister of Defcnce 

to Parliament by command of Her Majesty, April 1957. Land. 10 s. 
White, William Chapman & White, Ruth, Tin can on a shingle. New y 0 rk 

1957. 176 s. !11. litt. reg. 
Pod fiagom sovetskoj rodiny. Moskva 1956. 4:o. 25·1 .s. Il!. 
*Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm. Sjöhistorisk arsbok 

1955- 1956. Sthlm 1957. 
Ros.kill, S. W., The war at sea 1939-1945. Vol. 2. The period of balance. 

Lond. 1956. 523 s. !11. kart. reg. (History of the seeond w orld war. 
United Kingdom military series). 

Fleming, Peter, Invasion 1940. An account of the German preparations 
and the British counter-measures. Lon d. 1957. 323 s. Il l. lit t. r e g. 

Hess, Wilhelm, Eismeerfront 1941. Aufmarsch und Kämpfe des Gebirgs
korps Norwegen in den Tundren vor Murmansk. Heidelb . 1956. 169 
s . Ill. 20 st. kartskisser. 

Bull, Peter, To sea in a sieve. Lond. 1956. 224 .s. !11. 
*Olow, J. E., striderna i Ofotenfjorden den 9- 13 april 1940. sthlm 1957. 

(Särtryck ur Aktuellt och historiskt). 
Turner, John Frayn, P eriscope patrol. The saga of Malta submarines. 

Land. 1957. 212 s. II!. 
Berthold, Will, Getreu Ibis in den Tod. Sieg und Untergang der Bismarck. 

Mtinch. 1957. 223 s. Ill. 
Lahmann, W. & Hildebrand, H. H., Die deutsche Kriegsmarine 1935-1945. 

Bad Nauheim 1956. 
Embry, Basil, Mission completed. Land. 1957. 350 s . III. 
Rupied , J . & Conrad, H., Der militärische Dolmetscher. Receuil m ethodique 

franeo - allemand de termes et expressions militaires . 5 ed. P aris 
1956. 543 s. 

*Tjenest ereglemente for den Kongelige Norske Marine. Oslo 1956. 
*Svenska Kryssarklubben. Årsbok. Årsregister. Sthlm 1957. 
*Naval training courses. Wash. 

signalman 3 & 2. 195ö. 
Disbursing clerk l & C. 1956. 
Aerographcr's mate l & C. 1956. 
Radarman 3 & 2. Vol. l. 1956. 

847 

ft.Jl'lber, John T., 'Gun digest. 11th ed. Chicago 1957. 4:o. 288 s. Ill . ' 
:surgess, Eric, Guided weapons. Lond. 11.957. 255 s. Ill. reg. 
•Sveriges skeppslista 1957. Förd till den l januari 1957. Ut g. av Kungl. 

Sjöfartsstyrelsen. Fartygsregistret. Sthlm 1957. 
I{annik, Preben, Flaggor från hela världen. Färgplanscher av W. Peter

sen. Svensk bearbetning av K. G. Lindquist. Sthlm 1957. Or1g:s 
titel: Alverdens flag i farver. 

•Liste officielle des navires de mer Belges avec leurs lettres signaletiques. 
Bruxelles 1957. 

•Officielle lijst der belgische Vissersvaartuigen 1957. Ostende 1957. 
White, John Bal,er, The big lie. Land. 1956. 220 s. Ill . 
_ - - , Sabotage is suspected. Land. 1957·. 224 s. Ill. reg. 
•CM anvisningar för bryggtjänsten. CM BryggA 1957. Fastst gm mo 

178/ 1957 . 
The abridged nautica l almanac for the year 1958. Land. Wash. 1956 . 
Janhem, Ake, Mälaren & Hjälmaren. Leder och hamnar. Sthlm. 1956. 

270 s . III. reg. 
•Meteorology for mariners. With a seetian on oceangraphy. Lond. 1956. 

274 s. Ill. reg. (H M S O). 
*Svensk fyrlista 1957, Sthlm 1957. 
*Sjöfartskonsulär instruktions- och inspektionEresa till Franluike, Ita

lien, Spanien och Portugal 7 okt- 4 nov 1956. Sthlm 1956. 4:o. 
(Mimeogr.) 

*Angfartygsbcfälhavare Sällskapet i Stockholm. 100 år 1857- 1957. Några 
anteckningar inför en sekeldag sammanställda av J. Ahlstedt. Sthlm 
1957. 50 s. Ill. 

*Cassel, Bo, Dykning och dykare. Från Alexander den store till Cousteru. 
sthlm 1957. 128 s. Ill. 

Hass, Hans, Wir kommen aus dem M€er. Forschungen und Abenteuer mit 
der Xarifa. B erlin 1957. 207 s. Ill. rcg. 

*1951 års oljeutredning. Brandfarliga varor. D. l. Förslag till förordning 
om .skydd mot brandfarliga vätskor m m jämte motiv. !D. 2. Bi
lagor. Sthlm 1956 . (S O U 1956:51). 

III. Lantförsvarsväsende. 
.A:ktuellt och historiskt. Meddelanden från försvarsstabens krigshistoriska 

avdelning 1956. sthlm 1957. 134 s. Ill. kart. 
Agrell, Jan, Försvarets läroverk. En pedagogisk och p sykologisk under

sökning. Sthlm 1957. 231 s. ( Militärlitteraturföreningen nr 217). 
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* Armesoldat. soldatinstruktion för armen. Allmän del ( Soldi A) 
195 

upp l. Fasts t gm go 457/ 1957. 7 å;·s 
Bihang till Skjuti 2. Tabeller .för skol- och prisskjutning m 

gm ao 309/ 1957. m. Fast't 

Mossen, U lf, Det svenska artilleriet. Sthlm 1957. 120 s. III. 

IV. :FJygväsemle. 

Taylor, John W. R., Abc of helicopters. Land. 1955. 60 s. III. 
Shapiro, J., T he helicopter. Land. 1957. 269 s. Iii. 
Ruppelt, Edward J., The report on unindentified flying ObJ.A"t 

~c s. LoncJ. 
1956. 315 f. 

*Unifonnsbestämmelser för flygvapnet. (UniF). D.l. Modellbesämmelser 
for flygvapnets Limformspersedlar m m. Fastst g1n go 2100.1951. 

V. Historia och geografi. 

'''Svenska flaggans dag. Nationaldagen den 6 juni 1956-1957. Sthh'1 195" 
*Mardal, M:agnus, Norge, Sverige og den engelske trelasttall 1817 -185~~ 

Oslo 1957. 226 s . Litt. (Akad. avh. Sthlm 1957. ) 
"'Profile of America. An autobiography of the U s A. New York 1954. 

4:o. 415 s. Il!. reg. 

VI. Rätts- och statsvetenskap. 

Kolarz, VI/alter, Russland und seine asiatisohen Völker. Frankf. a.M. 1956. 
216 s. 

- - --, Die nationalitätenpolitik der Sowjetunion. Frankf. a. IVL 1956. 
378 s. 

*Förbättrad pensionering. Betänkande avgivet av allmänna pensionsbc
redningen. Sthlm.l957. (S O U 1957:7). 

''Befollmingsrörelsen år 1954. Sthlm 1957. (S O S. Folkmängden och dess 
förändringar). 

*Allmän hälso- och [jukvärd. 1955. Sthlm 1957. (S O S. Hälso- och s jul->
vård.) 

*Kammarrättens årsbok. Avd l. Avlöningsmål m m. Utg. genom statens 
försorg 1956. 32:a ärg. Hft. 1. Sthlm 1957. 

*Vinell, Torsten, Ny tid. Högtidsanförande vid Exportföreningens sjut
tionde årsstämma den 26 april 1957. Sth!m 1957. 32 s. 

VIII. Naturvetenskap. 

Selected readings on atomic energy. Ed. by Atomic energy commission. 
Wash. 1955. 35 s. 

The reaeter handbool-c. Vol. l. Physics. Utg. by U :s Aternie cnergy com· 
mission. W a sh. 1955. 4 :o. ,790 s. Il!. re g. 
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e!ected rcfercncc material U S aternie energy program. Chemieal pro-
;; cessing and equipment. \Vash. 1955. 4:o. 302 s . Ill. 
~eport of the panel on the impact of peaceful uses of atomic energy. Vol. 

1. Wash. 1956. 155 s. 

peaceful uses of atomic energy. Developmcnt of international cooperation. 
Wash. 1955. 13 s. Ill. 

1']1C effects of high - yield nuclear explosions. statement by L.L. Strauss 
and report by The U S atomic cnergy comlTlission . Wash. 1955. 19 s. 

)V[aximum p ermissibl e amount of radioi~otopes in the human body and 
maximum permissible concentrations in air and water. Wash . 1952. 

45 s. 
permissible dose from externa! sources of ionizing radiation. Recommen

dations of the nationai committee on radiation protection. Wash. 

1954. 79 s. 
Hearings before the subcommittec on research and development ot the 

joint committce on atomic cnergy congress of the U S eighty-thrid 
congross seeond scc:sion on the contribution of atomic energy tv 

agriculture. v•:a:sh . . 1954. ST s. 
Hearing b efore the joint committee on atmnic energy congress of the U S 

eighty-fourth congTess first session on health and safety problems 
and weathor cffccts associated with atomic explosion~. Wash. 1955. 

60 s. 
~ - -, on radiation, sterilisation of f cods. Wash. 195E•. 58 s . III. 
Conference of the academy of sciences of the USSR on the peaceful uses 

of aternie cnergy July 1-5, 1955. Se~sion of the division of bio
logical science . In English trans!. by consultants bureau. \Va~>ll. 

1956. 4 :o . 197 s. III. 

IX. Språl•vetenslmp'. 

Petterson, Helge, Bevingade ord och uttryck på främmande språk. Sthlm 

1957. 132 s. 
Holm , P elle, Bevingade ord och andra stående uttryck och benämningar. 

6 :e upp!. Sthlm 1957. 372 s. 
Duttweiler, Georges, Nouveau dictionnaire pratique de correspondance 

commeroiale et privee. 2:me ed. Geneve 1956. 400 s. 
English -Russian, Russian-English electronics dictionary. Wash. 1956. 944. 

X. övrig litteratm·. 

Selected readings on atomic energy. Ed. by U S atomic energy commis

sion. Wash. 1955. 52 s. 
'Arsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer . Utg. av Rilcsdags

b iblioteket. sthlm 1956. 
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Konge!ig dansk Hof- og statskalender for kongeriget Danmark for aaret 1957. Khvn 1957. 
*Svenska försvarsväsendets rulla 1957. Utarb. inom Försvarets komman-doexpedition. Sthlm 1957. 
* Annuaire de la marine (Active) 1956. Paris 1956. 
*Handbog for Sovaernet 1957. Khvn 1956. 
*Handbog for de under Forsvarsministeriet h enlagte korps og institutio_ 

ner m fl. Khvn 1957. 
Bilkalendern 1957. Sthlm 1957. 1317 s. 
*Svenska båtkalendern. Arg. 32. 1956. Sthlm 1956. 
*Carnegie Etiftelsens årsberättelse 1956. Uppsala 1957. 
Svenskt biografiskt lexikon under inseende av K. Vitterhets Historie och 

Antikvitets Akademien. Utg. genom B. Hildebrand. Hft. 75. F err
ner-Feuk. Sthlm 1956. 4.:o. 

*Higher education in the United States. A special reprint of p a r ts 1 and 
2 of the seventh ed. (1956) of American universities and colleges 
ed . by M. Irwin. Wash. 1956. 185 s. 

*Nyman, Alf, Bildning, elit, massa . Sthlm '1956. 122 s. 
Baille, D. G. O., A sea affair. Lond. 1957 . 290 s. III. namnreg. 
H ildebrandt, Fred, Frontkamrater. övers. fr tyskan av K . Stubbendorf. 

Sthlm 1956. 499 s. ( Militärlitteraturföreningen nr 215). Orig:s titel: 
Einen bessern findst du nicht . 

*Jacobsen, Bertil, Alle mans tjim. Sånger och lekar för sjöfolk och sjö
sinnade. Sthlm 1956. 179 s. III . 




