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INNEHÅLL :

Försvar mot invasion . . . . . . . .

försvar mot invasion.

D8.gens krigsmakt m ~tslc anpassa sig lill nutidens krigföri ng, ty om fmmlidens krigf6ring vela vi föga.
Vaci atombomber och 1obotvapen kunna medföra för ~i.nd
ringar i boigföringen i stort lcan väl bliva föremål för överväganden och gissningar, men att fastslå resulLalet är nu icke
möjligt. En sal;: synes rnig emellertid tydlig. En makt kan
lika litet medelst fällda atombomber mot, som med flygkrigföring över elt ~\trått landomr~tde behärska och utnyttja detsai)mw för egen krigföring. Atombomber kunna visserligen
göra slora omn\clen till ö,J mar eller till områden, där markoperationer omöjliggö]·as, men skall om.rådet kunna nyttjas
opera tivt eller p å a.nn.at sii.LL, måste det hesäUas, och härför
erford ras lanlstridsl;:rafter, oavsett om dessa stridskrafter föras
till avsett omd\de över en landgräns eller dc transporleras med
fartyg över havet eller med flygplan genom luften.
Medlen att med vftld betvinga ett annat land äro flera:
avsp ärrning, tenoranfall fr ån luften och invasion. Avspärrningen och terrorn, var för sig eller i förening, syfta främst
att via vägen över befolkningen tvinga den ansvariga statsledningen till eftergift. Gäller del för den anfallande aU
hasti gast möjligt vinrlla sitt mål, och dctla svnes m1mera bli va
allt viktigare, ~tar avspärrningen sannolikt" allt för lång tid.
Terror anfall med ben113nnadc bombplan äro dyrbara och tidskrävande, varom dc stora anfallen mot Tyskand bära vittnesbörd, och dc bliva ännu mera tidskrävande mot ett glesare
bebyggt land, förutsatt att dess befolkning är stålsatt mot
krigets lidande. Invasionen är det enda medel, som snabbt
kan giva resultat, under förutsättning dock, att den direkt
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rikLar sig mol det ~ttr:ldda landomr~tdel och dc stridskra fte r.
som direkt spärra yhgen dit. OmYägen .atl uppsöka fienden,
lantstridskrafter, därest dessa draga sig undan från del ön sk ade
omr{tdel, för icke till Im1let och Yad Yikligare hr, den ör dessutom sannolikt onödig. För den försYar.ande gäller nhm l igen.
alt del ~ir lättare alt med obrutna kraflcr uppLaga försYar eL i'ra11
början, i1n att först ge upp och därefter söl'a ~t ler taga. o ~n sett
den moraliska belastning det senare allemaliYct medför, h ~i Ycr
delsamma stort geografiskt djup och stora egna eller tillförda
resurser saml möjlighet att mollaga dessa resurser p [t ö n~ka d
plats.
Belraktar man allls~t fortfarande inY.asionfn direkt m ol
m~tlet s~tsom den sannolikaste operationen för den anfall an de.
måste .en försYarande makt också hetrak la invasionsförs' are!
SUSOlll del YiLligastc föl'SYarsprolJJcmel.
ltwasionsförs \aret
kräver i de alk.t flesta fall samYerkan mellan de Lre fö1· s\ arsgrenarna, cch ~i.Yen i det hl!, all direkt sådan samyerkan me d
de marina stridskrafterna icke förekommer, nämligen Yid L'n
invasion över en ren landgräns med eller ulan luftlandsiil lni ng
och ulan möjlighet till flankoperationer över haYel, kan del
föreligga ett str.alegiskl samband. Anledningen till atL inYasiorlen framföres ÖYCr landgränsen kan ni1mligen yara den. ~1L t
den försYar andcs sjöstridskrafter äro så miikliga, alt dd ej
anses r ådligt företaga en annars önskY~ird operation över h~1YC L
Enbart luftlandsältning synes invm öYersk å dlig lic1 icke
];,unna föra till målet. Villkoret för all en dylik Juftlan cl<! tl ning i stort skall lyckas ftr Yidare, förutom luftherra\iildc l. alt
förwararen ej kan gruppe!ca tillräckligt med lanlstridsha[t er
för all i tid möta lufllandsiillningen. )\ r anledningen h:irl ill
den, alt dessa inför bran aY en in Yasion ÖYer haYet och ]Jr isC
på sjöstridskrafter m[lslc i huynds.ak grupreras s~lsom kus tskydd, kommer man onekligen fram till den slutsalse n alt
obef in tliga eller obetydliga sjöstridskrafter ~t försvararem ~i da
ökar riskerna för all han ulsälles för luftlandsii.ltning i stort.
Del strategiska samhandet mellan lant- och sjöslridskr·1flcr.
d;\ del gäller inYasion sfördag öwr haYel, kan ullryck:1 s sa :
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Ju slarLm·c lantstridskrafter försY.araren besiller, desto starkare
]nnls tridskrafler måste den anfallande insälla i invasionsföret auae l · Della häYcr ökat transporltonnage och dctla i sin tur
L.)rrkans närskydd till
oC,J·slt flera örlocrsfartyo.·
V
._,t) för lanclslibcrninb',.SS
.
._
sjöss, varför mindre styrkor bli ÖYer för direkta operationer i
avsikt alt slå eller halla undan försvmarcns sj6slridskrafter,
vilkas arbete härigenom underläHas. Och onwhnl: Ju starkare
sjöstridskrafter försvararen besitter, desto mera måste den anfallande avdela ay sina sjöstridskrafter för operationerna mot
fö rsvararens sjöstridskrafter, och desto mindre närskydd kan
ges åt landsligningss tyrkan. Detta tvingar Ull minskning av
landstigningsstyrkans storlek, vilket i sin tur underlättar försvaret i land.
Ulgår man fn'm all, förutom flygstridskrafter, såväl lantsom marinstridskrafter st~t till förfogande för försvare t av en
del av en sLal-; Lcnilorium och atl inom denna del flera kustomr~tdcn anses möjliga som invasionsm[tl, men alt stridskrafterna icke kunna grupperas stt, all invasionen mol samtliga
omrLtden med full kraft ],an mötas med samlliga styrkor, göller
det alt ctcla uppgifterna p:t hi1sla sätt. Lantstridskrafterna<;
lmvndcl el synes självfallet i och för sig höra grupperas inom.
det eller de omr:1den, ::;om äro viktigast eller 1JelrakLas som
mest hoLade , men m!'mga andra omsliindighclcr spela ock in,
såsom betydelsen aY innanför liggande omr[tden, len:i.ngför-.
h tlllanclena, möjlighelema för omgruppering till andra områden
och möjli gheten all erh;llla bäsla samverkan med fly gs lrids ·kraflerna, varvid dessas hascringsmöjligheler utgöra en v~isenl
li g bl-:Lor. Del är sY[H'l all gruppcm en försvarande ;Jnne till
samtidi gt aYviirja!1cle försvar av olika kuslomdden , siirskilt om
dessa äro skilda tJL landstrategiskt sett, vilket icke behöver
be1yda, atl dc m ~jös!r a legisk synpunkt äro skilda åt alls. Det
bl ir sv{u·are, om den försvarande därjämte måste räkna med
lnftland sältningar i stor slzala och för all möta dylika måste
avse väsentliga reserv er, vilka sedermera icke kunna insilttas
lllot kusten.
Krigföringen fr tm luften , siirskilt om molsl;)nclaren i.ir
\. .C

<.
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y~i senlligl öYCrlägscn, försYClrar ocksCt sa Lilhida i hög gr::td
försvaret, aLL försYararen LYingas aLL gruppera sina resener n~tr·
kusten i aysikl all dc under sin fö 1·flyllning mol denn a skola i
minsta möjliga grad lida förlusler genom flyganfall, innan dc
g~t till själva molanfallet
Dylika förlusler äro niimligen
sY~trare a ll biira Lin förlusler under strid, d[t motsl:mc!arc n
ocl.;s ~' tilHogas s~\dana. Gruppering nära kusten åter förs Y~tra r
slridskraflc rnas insättande i annan riktning.
Uppgiften för elen försYar andes marinstrids kraft er lJl ir
därför·- s~l.som fallet yar i Tyskland betriiffande l\'ordsjökuslc n
all söka ayJasLa lantslridskr aflerna fri'm försYar el av
Yissl eller Yissa onU'~lden, så aU de med större slyrk::t skola
kunna upptriida inom öniga omrftdcn, och så all de därstiides
helst icke hehöYa gmpperas för anfall annat än i en huyud riktn ing. En gruppering av de marina stridskrafte rna i m·sikt
al t bmna bindra invas,i ons lransporter över alla dc vallen mnr?tdcn, som kunna heröras av dylika, leder med största samlolikhel till kraftsplittri ng och till all intet vattenområ de göres
tillrtickligl ofmhart för den anfallande. Del gäller niimligen
ntt oni möjligt garantera, alt inom vissa vallenomr[tden ima sionsförcLag icke ig[mgsältas eller med allra största sannolikhe l
omintetgöra s redan till sjöss; först härigenom m lantstridskrafterna elen erforderliga grupperings frihelen. i\Iarinstrids kraflcrna m ~tslc cliidör organiseras och utgå ngsgruppera s med
delta m ~t l för ögonen, Yarvid den naturliga fördelninge n hlir.
nlt fast kustartilleri direkt försvarar mera begränsade omr:"tden,
omr ~tden Yilka samtidigt utnyttjas s ~tsom baseringsom ri1dcn fö r
sjöstridskra fterna, under det att dessas verksamhel fråmst inrikt as mol fatTatlen uLanför Yissa andra utsatta kuslomd ckn.
Alt sjöstridskra fternas verksamhet främst inriktas mol vissil
omrarlen förhinchar förvisso icke, alt dc Yid behov operera,
Iörulom ulanför haseringsom r[tdel, jämYäl inom andra Yatten områden. D el iir främst de orörliga eller mindre rörliga fi>r syarsmedlen , niimligen mineringar och ub~tltar, som koncentreras l i Il 'issa fanall en. ÖYCrYallcn ssLridskrafle ma ~t ler skola
kunna vara lJeredd a till in~als , där lä ge l s~'t kräwr, en insats,

553
snrn

många fall m å ste ske i samhand med operationer av
il ygs Lri dskrafter.
· Den operativa ycrbamhet, som sålunda bedrives över, p[t
och under vallnel, m i't ste på allt sätt samordnas,_ men_ den måste
ocks[t ordnas s[t, all en makt, som. umgås med uwaswnspla ner,
tdngas vidtaga skyddsåtgär der redan i ilastningsha mnarna och
i yarj e fall i samma ögonhliok invasionssty rkan och med ~enna
samoperera nde sjöstridskra fter lämna de egna basomraden a.
Angriparen får icke sättas i så gynnsamt läge, att _han_ kan
uppskj uta detl:.a, tills han siklar invasionsku slen. Mmen~1gar
och ubåtar skola skapa os~ikerhel. Mineringarn a skola tvmga
till tidsödande och kostbara svepoperati oner och helst binda
invasions styrkan till svepta rännor, där fartygens manöverfrih et
blir inskränkt, vilket underlåttar anfall mot desamma med
s jö- och flygstridskr after. Ubåtshotet skall låsa största möjliga
anta l lätta fartyg vid dc större enheterna som ubåtsskydd, sam1idi gl som sjähständig uMtsjakt mås te bedrivas. De operativa
sjö- och flygstridskr afterna skola tvinga den invaderand e att till
invasionssty rkans direkta skydd redan fr ån börj:an binda största
möjliga antal överYalleus fartygs- och flygförband , vilka förband
härigenom sällas i ogynnsamt taktiskt utgångsläge för stridens
utför:ande; detta gäller si:irskilt för sjöstridskra fterna.
Luftyärnsm cdlens ökade effekt har försvårat flygstridskrafternas Yerksa1nhcl icke minst mot lilla fartygsförba nd, och
fråga är, om flygaufall mot dylika kunna utan större förlusler
genomföras, därest icke m{tlen samtidigt störas genom strid med
Sjöstridskra fter. I wujc fall n ås säkerligen bästa resultat såvål
för flygstridskr afterna som för sjös tridskraftern a, om de gå till
.anfall samtidigt, vilket förvisso väl låter sig göra, endast viljan
här till finnes och erforde rlig samövning skett under fredens
dagar. Här m ft ylledigare tillfogas aH de förluster, som flygstridskrafte rna till ~' jöss bmna tillfoga sjålva invasionssty rkan,
säkerligen bliva av en helt annan storleksordn ing, ån vad fallet
blir, se~lan fienden eventuellt kommit i land. Ett flygplan kan
sänka el t invasionsfa rtyg med många hundra man ombord.
j
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styrka, s tridsgrupper ad i land, kan icke s~il l'ls llt·
stridbar t skick genom ett an fa ll av ell fl ygplan.
l:.rfarcnhc lerna från de tyska slagkryssarnas passage gen 0111
Engelska lzanalcn i februari 19-!2 Yisa tydligt betydelsen av
lCmgl framskjulen spaning uch a\' all s[nräl sjö- som flygstrids_
krafter ingripa i striden så lidig l som möjligt och samordn ade.
Samoperationen kräver Lid, och en scnl igångsalt opcr<ltion
betyder säkerligen ofta för sent.
Del nölningskrig, som sannolikt Iörcgar en invasion, behöver icke inverka ofördelaktigt på den försw.nandes l::m lslr idsluaflcr, även om så kan bliva fallet, men det verkar ohönhörlio t
"
på dennes flyg- och sjöstridskrafter, för Yilka förlusl er under
vila i baserna och inom bascringsomddcl ~i.ro troliga. Tidi ga:'t
möjliga insals i operationerna är därför även ur denna synpu:1l; l
önskvärd för dc opcrat.iYa sjöstridskraflcma och flygförbanden.
Ä ven om. den anfallande synes bli i stCmd alt fra m f ii ra
invasimisstyrkan till närheten av invasionskus1en, får den JiirSYarm.des stridskraf ter på haYcl ej cll ögonblick ge tappt.
Ofan!ligt mycket kan vinnas, om den inYaderandes tidlabc·li
slås sönder eller rubbas. Del m f1 sle hMlas i minne, all varje
förlust den invaderandes lanlslridshaflcr lider till sjöss, innan
dc kunna verka mol försvararens lanlslridskrafler, belvdcr cll
avhr~ick och den kan , om tillräckl igt slor, förvandla h~riikna cl
betydligt ÖYerlögscn eldkraft till försyagad ön~rlägscnhcl eller
lill underlägsenheL
Kommer landstigningen lill slånd, medför ingripande mcrl
~jöslr i dskraflcr mot de stödjande örlogsfartygen minsk::t d cld];.raft fr:ln dessa mol försYararens lanlslridskrafler, vare sig
anledningen är, alt skador eller förlmlcr tillfogas örlogsfartyg
eller dessa m~'lsle skif ta sin eld från landmål till fartygs maL
Della ingripande måste emellertid ske tillräckligt lång t u tanför
det i land uppställda arlillerir.ts skollYidd, m a o väl till sjöss.
l annat fall uppstår m ed säkerhet vådabcskjutning från land.
Flygstridskrafternas anfall försvåras likaledes, om egna s.JO slriclskrafler uppträda mellan land och fienden. För flygst rids·
~Iolsvarande

];.rafterna ~ir de l Yid etl elylikt lilHä ll c nämligen nöch·änd igl all
alla fa rtyg, som befinna sig mellan stranden och de landslignin gen s tödjande fartygen, kunna belraklas som lYcklösa anfall sm H
F iendens unclerhalls lransporlcr ÖYer havcl iiro Linsliga mal
och dess marsclwägar binda. Dessa transporler m (tsle på alll
sätt slöras eller hindras. Skcr dclla i lillricldig sl;.ala, kan elt lill
en början lyckat inYasionsförsök i forls~illningen helt misslycl;.as.
För alt ~jöstridshaftc:·na skola fylla sina i del förcgåcn d·~
näm nda uppgifter, krii\'as goda bascringsförh:1llanden, YilkeL
belyJer rimligt a\"sl<1nd från baseringsonu~1del lill fi endens
sannolika operalionslinjer och goda anordningar inom området.
Inom dclla fordras numera icke endast nLluliskl skyddade
ankarplatser, möjligbeler att l;.omplcl,lera förndcn och besättningarna samt möjligheter all reparera sl;.ador, ulan del hi\.YC'S
även mol Ilyganfall och dylikt maskerade eller skyddade förtöjni ngspla tser hclsl i form av bc~·gnnn, inom bergrum helägna
för råds- och verksladslokaler samt Yäl maskerade eller p tl
annal säll skyddade dockor. Alla dessa anordningar m K1s le i
möjl igaste mån spridas så, all baseringsomr{Jdcl ur :alomlJombsynpunkl eller med hänsyn till faran för beskjutning med
robolYapcn o dyl blir miadre cfterslräYans\'~irl, i varje h1l
mindre cflcrslriiuu1sv~irl ~in slora städer eller krigsindustricentra och stora samlingar av försvarsmedel p ~l marlzcn.
).Jol utspridnin gen sUt l;.raYcn pft dirckl skydd med lmslarlilleri och lanlslridskraflcr. S~1rslzilt måslc beaktas, all lufL landsälln ingsfaran häYcr ökat skydd med lanlslridskr.aftcr, men
å andra si dan är del nödyändigl all p{l allt säll begränsa del la ,
enär aYdclandel aY trupper därför kan betyda, all dc operaliva
lantslridsl;.rafterna försvagas till skada för försvaret i storl.
A Y synnerlig vik l är, Gtt inom baser i ng~omr å del Y ii l u lby ggda och i bergrum hcH1gna lokaler slå till förfogande för alt
däri fr [m leda sjö~.lridskraftcmas operationer, Yillza numera på
ett h ell annal s~ill ön tillförne inom dc olika op cra li onsomr[ldcna
ll1åsle ledas eller i"1 lminslonc kontrolleras fr ~m land. över
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denna sjömilit~ira ledning går samarbe tet mellan uleYar~lnde
sjös tridskrafter och lant- och flygstridskrafterna. Erforderlig t
samförsbind och samövning melLan dc olika försvarsgren arnas
operaliva organ ~iwn i periferien m[tsle vara såkcrst~illt redan
i fredstid.
S lridskraflcrnas sanwerkan och samhand sådant deL här
framlagts bygger helt på alt sjöstridskrafterna beslå av I.a nyg
och fal'lygsförband, som med erforderlig snabbhet kunna operera Lill sjöss och där bruka sina vapen under alla de väcler, d~t
en invasionsfloHa kan h [llla sjön. Detta är minimikravet.
D?lil\a Jarlyg kunna vid behov ockslt operera i ofria vall en,
ä YCn om dc därsliicles ibland ha föga glädje av sin höga Ian.

Marinen i riksförsvaret.
Av Sällskapets hedersledamot chefen för marinen,
viceamiralen Helge Strömbäck.

Nt1gra ur det lola h förs\::uels
1endenser fr an del sisla
l)

2)
översall till svenska förhållanden lJelyder dcLLa, all. var
floilas fartygstyper samtliga skola vara avpassade för slri dcn
lill sjöss. V{lr flolla får icke heslå av en samling »Skierj eb~llar
och annal prackeri» i slil med den flolla Gustaf vVasa tog i an
från cl,cn mörka medeltiden, ej heller får den ha en sliillning,
kamklär och utformning, som på minsla vis p åminner om den
skärgårdsflolla eller armens flotta, Gustaf III än·de Yid slulcl
av frihelsliden [n · 1771, det [n · d~\ della sällskap stiftades.

3)

s~·npunl.;,L

Y~i.rlclskriget

\'iklig.:-t ul\ccklingsäro följande.

Hemm.:1fronlen uls~tlts för ökal hol (jenom alomhomlJ
och roboLY apen.
En kusl- eller landinYasion kompJetleras med luflinYasion.
S trielsmedlen f{t genom den tekniskt u l Yeeldingen stön c
snabbhet och IörstörelseYerkan, Yilkcl hl n medför att
slridskraflernas skyddsproblem ma:-:te ii.gnas större uppmärksamhet i'i.n förul.

Enär anfallet yunnit ifr[,ga om Yo lym, kraft och snahbhct,
blir försva rsprohlcme t för ett Ii let lan el mer syarlösl iin förul.
Mer än tidigare i hislo1ien st:\r det dädör ldarl, alt den strategiska planeringen ay r ike l' försYar nw sle kompletteras aY en
utrikespolitik, som ~l ena sidan mius,k ar risl\crna för en militiir
aggression och {t andra s~dan, om en saclan ej med politiskt
medel l\ an förhindras , stii.ller i ulsikl inom rimlig tid s::tdan t
mii itärl understöd, ul:m Yilkel en lilen slat, ;:om med yapen Yill
hävda sin frihet, numera icke l\an motsl ~\ en slormal,:t. Tiden
blir med andra ord a v lika stor het~·clelse som faktorerna kraft
och rum vid de strategiska öwni1gandena rörande rik sförsmrets utformning.
Det har tidigare ansclis att krigels m[ll - ej alllid del
politiska malet fiir kriget - nåtls a Y en anfalhncle, när det
anfallna Ja ndels Yiipnaclc krafter förinlals eller gell upp eller,
när elt eflerlraklat geografiskt begriinsa l omd1de tagits i besittning. Della betraktelsesätt sl~\r i ÖYcrcnssliinnnelse med den
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p rincipen , alt stridskrafterna äro folk els sköld, och al l fö r 111 \·cJ\et blod ej skall offras, n iir eftergiften CJ. ioir li Ys YiUi orr · ::r
- en
i r--or
det har äYcn inträffa t, all IolkYi lJ'an IJressa ls till cflcrrrift
o
befollmingen Jiysviktiga frågor, innan den m~lilä ra h ar ten
bruti Ls. ~Ian bör föru Lse möjligh e ten a \· en u LYcc kl in g ·fle r
denna senare linje på sa sätt, a ll en kraftkombin a ti on Mllt nbomb, robotYapen och prop.agandaYerksam hcL i fram liden ], 0 111 _
m er a ll siilLas in direkt p it molslånde ls hjärta : ciYilbcfolk ni n"e n
fö r .atl förbi stridskrafterna n å kri ge ls mål. Denna anfall sml~lod
i·"
b e träffar med dess h cfolknin bcrs - och vrreoat"'i"t"
kan Ya d Swriae
·'
t"'l w
.......,
struktur m m b edömas kräYa lån g Lid och därför icke ifra,_('!komma sasom en samt Y ~lldsmedcl. Dess mötande kr äYct· emt'llcrlid planläggning och :J Lgärder, Yilka h ii r icke h e röras, i nom
och Yid sidan av riksfö~·ware l.
AYe n för en a nfalland e slormakl må s te lidsfaktorn hcriiknas
Yara .ay stort Yärde, om stormaklen ick e ptt ,fredl ig>> Yiig lar
det lill a la nde t a ll offra s iE frih eL Ty sm ~ls l a lerna iiro nu ner
iin fö ru t bönder i dc storas schackspel, cEir spelöppningarna],! ;
.'tY aygörandc b c l_Ydcl sc. E ll ,anfall mot SYcrige, s~'t som led i el l
storm'ak lshig, ],o mm er d tirför al L ske fr ~i n s~\d.ana u Lg{mgslii ~e n
flC' h m ed su da na metod er, a lt dc för krige t i <;Lort ef ler lrakl,<le
cl clm;"tl en på eller Yia sYenskl suYcriinitclsOim ·:lde snahbasl tw:; .
,-\.nscr sig en sl ornwl(t b ehöva l ex södra och s_vciYåslra S wrtge
och fell er l\'orrbnd , kommer anfallsplanen a ll inn eb ä ra en kr;!fiinsa ls kortaste Yi1!.'·cn för ta ll]J å sn :1bb astc s~ill h esä lta de l aeo :;-'lornfis ka mal eL Andra och efterföljande ];:rafter få likYiclera un chmlrångd.a eller ick e insatta S\·cnsl\a försYarskr.aftcr. D e l p ri m:ira
Jör s tormakten blir del geografi ska m åle t, del sekundära rrn·svarskr:J.Iternas förinlalld c, i den w[m d e icke sltlll i Yii gen fö r
.
det primära m {ll els uppn[Jcndc.
Se Yi ur dessa synpunkler p ;\ del swnska försYarsproblclJlcl ,
t fi nn a
saclant d el Yid Yiss Lid Ledde sig und er d el senaste krio-c
::> '
Yi, alt en för v~n'l land m yck e t ofördelaktig komJ)inalion av cle
strategisk a faktorerna haft, rum och tid förel åg, d[t Tyskl r~JHI
fr[m Norge, Finland och Danmark ];:und c mot oss säll a i n
öYcrlii gsna land- och fly gs tridskrafter. D c planer för cll L\'sl; t
\ c._ l

t)

... ,

<.J

anfall, som enligt nyl igen offentl iggjorda uppgifter uppgjordes
!942, Täknadc dessu tom, med kustinYasion mol Yäs lkus lcn och
}3oLtcnhavskuslen. I del nya Yä ridslägeL kunna Yi förs l, ulan
a lt närm are gå in på problemet, kons La lera den myrkel stora
betydelse l\01·gcs och särskilt Da nmarks s ta lu s - ob :;crvera
sunden - v id en slormal\Lskonflikl har iör S Ycri ge. Yi l\unn3
vidare finna, a ll i den blockbildning, som världen nu de fac to
få r bevittna, östblockel har rent teoreli skl ~ clt ell billtre bge i
förh åll ande till SYerigc än västhlockcl m ed hänsyn till faklorn
rumm el. Kraflfaklorn för s{tvi1l ös t- som Yäslbkckel {,r i förh ållaude till Sverige Ö\'Crväldi ga nd c i vad a vser l a nd- och flygslridskr.aflcr. I fr åga om sjös lridskraftc r r ~1 d cr sa mma ÖYc rhigsenhc l å Yiislblockcls sida. Skola Yi kunna Yrid.a Lidsfaktorn
till v ~n· fö rdel m [lslc v::1ra speciella geo.gr:1fista förhMlandell
utnyttjas och en yäl genomlänkl mhclsförd elnin _q (strategisk
samverkan) m ellan dc tre försvars grcnam a upp gciras. Swrige<;
· griins fr:'m Haparand.::t ända till Strömslad iir fortfarande eu
sjö gr. ~ins och icke en laJ1dgräns, Yilke t iir till fördel för l a nd e ts
för svar.
En stormaktsinvasion kan rulla in över land gräns en, den
kan föras fram ÖYCr dc oss omgivande Ya lln en i- stora landsl ig ningsflollor till utsedda aYSnill aY sjö,g r iinsen, och den k:l!l
snabbast av allt föras fram genom lu f ten. Del geografiska
rummel medför. al l huntclanfallcl och s törre delen aY underh ållstransporterna m tts lc gi\ över sjön. ETtbort luftim·.asion och
un dcrh ~lll luft v ö.gen ];:an bedömas höra en iinnu icke a k Lu dl
framlid tilL Den nya metoden, lu1Li1wasion, medför öl, adc hav
på vå ra la nds tridskraf ter inu c i hndcl och medför med cll Lilcl
lands begränsade tillg:'\ng p ft stridbara m~tn försYagning eller
fördröjnin g av den nödvii.ncliga insatsen a\' landslridskw.fler
moL e n samtidi g kust imasion. Ffn· en p ~t kusten landsligen
fiend e Lid p<'t sig al.l osiörl ladda upp ell tillriickligl slorl ]wohuvu d, k an han sedan icke hejdas i sill f ramlriin ga nde mol det
geografiska målet. Sjötr.ansp or L2n, urlastningen oeh del eller
de n iirmasle dygnen efter landsligninge n ii r im·asioncns SYngh etsmoment ocl1Lfrämsl under deLL~ mo~nenl a\'giires om Yi sko\ a
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Yinna eller förlom tidsfaktorn. Arbetsfördelningen i en Vi\)
upplagd försvarsordning m~1stc här Yma den alt marinen u ncle!'
';Jotransporlcn, landsligningen och de första uppladdningsclyg_
nen s~\ starkt reducerar invasionsstyrbans kraft, personell t
moraliskt och materiellt, all disponibla landstridslzrafter kunn;
och hinna insättas, innan nya krafter och ny materiel överskeppats. Flygstridskrafterna ll1 ~1ste spela en mycket slor roll
i detta samspel men l<unna icke ÖYcrLaaa
marinens
up'1o'iftr.
1.
;:,
Ln
\...'
ens i händelse av betydande laafllilhäxt, bl a därför al t de
liksom landstridskraHema även ha alt möta land- och lu ftinvasionerna i andra delar av SYerige.
En invasion sjöledes är även för en stark och krigserfaren
sjömakt ett ytterst komplicerat och kraftkrävande företao , mot
vilket underlägsna men väl ledda sjöstridskrafter kunn; göra
f'l·amgångsrika insatser om ledare och övrig personal äro be .
själade av viljan och fönn:"tgan till anfall. Aro dc det och stå r
fullgod materiel till förfogande, då är det påståendet berättiga t,
att marinens betydelse såsom ett led i riksförsvaret har öl"a t
i vårt nya läge. Utnyttjas den i en riklig strategisk sanwerkan
med ,v:\ra land- och fly,gstridskraftcr, kan tid ·vinnas i m otståndet mot ett slonlllaklsanfall och ökas utsikterna till hj äl p
frtm clt annat stormaklshåll. Utnyttja vi icke sjön son1 motsl:1ndsområde, blir deL inget djupförsvar i strategisk bemärkelse.
Via en ofarlig och därför bekväm sjöväg och mn behövligt
luftvägen tar fienden först del geogmfisl\a mål han vill besiitla
och rensar sedan upp, från himpEgaste riktningar, det från
ytterviiriden isolerade svenska motståndet.
I elt låge där vi räkna med angroepp från clt stormaktsblock
och hoppas på understöd från eU annal, komma sjöfö,rbindelsernas skydd inom ettdera av våra kusthav att bliva av största
betydelse. Finnes icke ett effektivt svenskt sjMörsvar bli V i
a',klippla från en understödjande yttervärld med fö'l· oss vådlig a
konsekvenser såväl miliLärt som ur försörjnings- och psykologisk synpunkt.
'
1

Ställer man så upp fr:1gan hur marinen hör uh·ecldas för

att kunna fylla dc här antydda uppgifterna i ril\sförsYaret Hrr
111 an beakta följande.
Det senaste världskrigel har fört den Lclzniska ulYecklingen
ett mycket stort sleg framåt . Artilleriet, särskilt luflviirnsartil]eriet, har förbättrats ifråga om effekt och eldhastighet. Raketvapen, robolYapen och »guided missilcs» öppna stora möjligbeter till ökad effekt och räckvidd även för det marina försvaret.
Torpederna ha fåll nya 1nöjligheter aU insättas med ökad träffprocent. Nya och yUcrst effektiva mintyper finnas, vilka med
såväl offensiv som defensiv användning ];:unna komma alt spela
stor roll i kampen om färdvägarna till sjöss. Nya lyper av maslönerier lwmma alt möjliggöra de för fö,r svaret så vikliga
fartk ravens höjande. Aven utvccklandeL av flygstridskrafternas
vapen, bomiber och kanoner, har sin stora betydelse såsom pluseller minusfaktor i ki'iget till sjöss. Mikrov~\gorna hjälpa på
ett revolutionerande sätt att lokaliscm fartyg och flygpian och
inverka därmed icke blott på taktiken utan få även strategisk
betydelse. Anfallet har vunnit i kraft vare sig det Janeeras av
den strategiskt offensive eller strategiskt defensive. För den
senm·e innebär därför den renodlade defensiven, passiviteten,
väntan på initiativ från fiendens sida, något ohållbart och i
bokstavlig mening dödande i det moderna kriget. Della är i
synnerhet fallet om man tar hänsyn till de ännu blott anade
urivecklingsmöjligheter atomkraHens användande i krigföringen
, öppnar. Förvisso sH< vi inför en tid, som kräver intresserat
arbete av all marinens personal, den tekniskt såväl som den
tak tiskt kunniga, av sjömannen såväl som av kustartilleristen
och icke il11inst av personal med fantasi, för aU skapa det nya
sjöförsvar landet beh6ver. Val"ken vi eller något annat land
kan emellertid ömsa sjöförsvar som man öm.sar handskar. Vad
vi ha måste kunna utnyttjas medan de'l nya utvecklas. Vi ha
i delta läge ingen anledning aU behäftas med några minderVärdeskomplex. V ad marinens personal under tiden f6re det
senaste världskriget pre~terat i h [u· d motvind och med minimala
anslag, och vad den dörefter skapa:t i krigsårens ännu fortgående anskaffningar kan tekniskt sett väl hävda sig i jäm-
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förelse m ed andra sjömakler. Yårt sjöförsvar ha r h ållils uppe
av en plikttrogen och bumig p ersonal och s{\ måste ~tve n i
fortsältningen ske.
Dc riktlinjer som hän·id synas böra följas kunna ull r~·c k:ls
så.
"Niarincns t vå bestå ndsdelar, flottan och kustar,Lilleric l, höra
a lltj ämt be<;Lå s~tsom organisatoriskt och lakli skt intim t ~--' m
hörande delar av e lt och sam1na yllre försvar.
För all störSila effekt i samJJand med snabba omgruppL' ringar skall kunna ut vinnas ur de rörliga sjöst ridskrafte rna op~~·ali onsgru ppcr, ub{ttar och lokalstyrkor - och för ~aH samspelet mellan dessa och ku startill eriet skall leda L'ill bii.s la re sulta t, mås te dc marina stridskrafterna vara underställda en
enhetlig sjökrigslcdning. Den för det totala försvaret nöd\ ;m diga planeringen och den hka nödvändiga samverkan me d fl~-g 
och landstridskrafterna sä kers tälles därigenom att sjökri gsledningen ingår i högk\ artcret.
Flottan indelas i operaliva styrkor inom Östersjön nrh
Väslcrhan~l och i lokalförsvarsstyrkor. De operaliva st~Tk ornas
lätta, , snahha fartyg (kryssare, jagare och torpedbåtar), skola
fr ån väl spridda f6rEiggningar i bergsrum eller dolda förtiijningsplatser inom skilda skärgårclsomr~tdcn avses för gemensam
anfallsverksamhet, mineringsföreLag n1 m. Lol~alförs\·arsst\T
korna avses för stridsuppgifter i sanwerkan med eller oberoende
av den operativa delen, mineringsföretag, handelssk:·dd m m
inom dc olika marinclislriklen. NuYarande ä ldre arlillerifartyg
crsilttas i sinom tid aY ett större antal mindre men Yapenkraftiga
fartyg av ny typ. Yid konstrukti,o nen av dessa fart:·g lik;mn
av de nYa som succcssiYt kom.ma .att ersii.tla den op cr.,lliYa
delens fa:·tvcr m[tslc de erfarenheter ifdtga om skrov och li n ier,
som r,cclan kommit till ullryck fr:ln .alomhrmbproyen i Stilla
havet, hcaktas samtidigt som teknikens sis ta framsteg ifraga
om varen och hjälpmedel upptagas. Viktigt är ur koslnacl:isynpunkt alt antalet fartygslyper begrän:-as .
. Kuslarlillcrie{s betydelse sft som l{ts för särskilt vikligG
skärg~trds- och basonn ~\dcn samt innanför liggande hamnar har
<l

,::,

o.ka ts. Dess sjöfron~s arlilleri i starkt skyddade ställningar b6r
differentieras i långskjutande »guided missiles >> m ed även of fensiv räckvidd samt effektivt spän·artilleri för huvudinlopp en
,0 ch dessas minförsvaL
Må statsmaklerna betänka a tt del sjöförsvar, vars värde i
allmänhet icke klart ins es förrän krigshandlingar utsp elas invid
våra kuster, m {tste f å lillriickliga medel för sin materiella ut·veclding och förnyelse i god tid d v s fredstid. Må icke i en
missriktad »enhetlighets » iutrcsse överorganisation av lednin g,
förvaltning och kontrollverksamhet förkväva den företagsamhet
och arbetsglädje, som p ersonalen behöver käuna för att i en
viktig utvecklingstid föra sitt vapen framåt. Må marinens personal, som tillförne, genom plikttroget och initiativrikt arbete, i
inbördes samförstånd och stöd de olika p ersonalkategorierna
emellan, gemensamt arbeta fram det sjöförsvar, som i nödens
stund k ummer att bekräfta si t t Yiirdc för rikets försYar.
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Återblick och framtidsperspektiv.
Marinens materiella beredskap.
Av Sällskapets hedersledamot, souschefen vid Kungl M ar ·
-"''
!t .
l/].
10rva n1ngen, konteramiralen Stig ff:son Erics on.

d ~di g t det Y:lr ställt, nii.r kriget >>ÖYcnasJ,ade>> oss. De utgöra
en otve tydig Yarnlng ifdg:1 om framliden.
Bnr låg det till inom marinen? V:1d hade vi omedelbart
före kr iget och Yad lYingade o.ss faroli:iget under kriget abt hygga

.
Marinen är ett >>materielhetonat Yapen>>! Uttrycket k än ns
Igen från åtskilliga debatter kring frågan om marinens materielanslag. Dess sanning har icke heller på allvar bestritts. Dess ':ärre är detta dock icke liktydigt med att rnateri ela nslagc 11
tillgodosetts i proportion till marinens uppgifter och utYecklingens krav.
Bästa beviset härför finner man i den betydande mal erid ~n:kaffning, som måste äga rum under det senaste kriget, h~lcle
Ifraga om kvantitet och kvalitet. De stora orden om SYeri'"es
]
~
Jered~kap och igelkottens taggar motsvarade säkerligen vilj~n
och h:slutsamheten att slåss men knappast tillgången på slrichmaskmer, vapen, utrustning o d. Den Lekniska sllandarden yar
i mlmga avseenden efter sin tid. Undan för undan har för os ·;
okända vapen och tekniska hjälpmedel avslöjats. Vill<a öY er raskningar hade vi i beredskap 1för alt mö,ta en fiend e? L H
vara att många nyheter vunnit sin praktiska utformning för~ t
under kriget, men åtskilligt fanns redan tidj.gare. Trots tu ng L
vägande motiveringar hade marinens mvndi"heter
icke h eller
,]
t:>
'
lyckats vinna förståelse för de kvall!titativa kmven. Antale t
fartygsenheter samt förråd av drivmedel, ammunition, torpeder
och minor motsvarade ingalunda behovet. Vi måste tillst{t, a tt
läget 1939 var allt ~:mnat än tillfredsstältlande.
De siffermässiga bevisen för vad vi under >>n~LdaLi dcn>>
lyckats åstadkomma· ifråga om materielanskaffning u1nyttj::~s
gärna för aH visa hur bra vi sett om vårt hus, hur mycket Yi
offrat på vårt försvar. De äro i lika hög grad ett bevis på, hur

l

An l-al

Tonnage

örlog.sf:lottans storlek 1939 (streckade staplar) och 1945.

upp? 1938 bestod den svenska ör,logsflot>tan av 94 fartyg med
ett sammanlagt tonnage av 97,701 ton. 1943 hade -vi måst ökc1.
antalet till 161 fartyg och lonnag.e t till 124,278 ton. Hiiwlöver
haue under kriget utnyttjats c:a 400 beslyckade hjälpfartyg av
synnerligen varierande storlek från fantyg aYsedda fö.r Nordsjötrafik till motorfiskeb åtar och bogserbåtar.
U tan tvekan ha de svenska varven med deras .m iinga
nyck elindustrier åstadkommit ett urtomordentligt arbete under
kriget Men det hade varit bättre och mindre dyrbart, om dc
beretts tillLille alt göra del före den farofyllda Liden - allra
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helst som kravet på fartyg blott delvis kunde fyllas under dt>
pågåend e kriget. De ömkemå l, som ö'YerbefälhaYaren slilllct ~
på olika slag av sjöstrids krafter under krigets snabbt ski ftanct~
faser, voro slöue än tillg ~mgen.

Sjöartill eriets eldkraft (Lonfmin ) Yi sa r en stigning fr{l,n l
till 1,7 (2,0) och enbart luftvärns artillerie t från l till 6,2 (7,5).
I detta samman bang m [t nämnas, a ll clclkna:ften fdtn jagartyperna 1\Ialmö, Visby och ö land förMller sig som l : 1,9: G,S,

C.o

3.o

2.S

1'1.sv

Lv

Torp

!1in

!tns~

~o

l''lotlans tillgång på vapen m m HJ39 (streckade staplar) och 19±3: medel svåra pjäser, luft värnspjäs er, torpeder, min<Jr, minsvep och sjunkbom ber.

Ifr,\ga om vapen, ammuni tion och utmslnin g i övr igt ge
oss siffrorna en likarl~d bild. Det medelsv,åra kanonbest:llldet
växte i flottan i proporti onen l till 1,6 (1,7 sedan h ·yssarna och
ölandjag arnn färdigshU lts) och i kustartil leriet från l till 1,7.
Luftvärn sartilleri ets ökning ger i flottan siffrorna 1 ti ll 13,0
(16,0 sedan hyssarn a ·o ch ölandjag arna färdigstä llts) och i
kustartil leriet l till 12,3.

f5

D/ond
Förhållan det mellan artille riets eldkraft och totala kostnarlcr na
för jagartype rna Malmö, Visby och öland.

llnder det att priserna förh ålla sig som l: 1,2: 2,4. Sifferjämförel sen talar för s1g själv!
Ifråga om artillerie t må slutligen nämnas, alt flottans tillgång prt ammuni tion und er kriget ökade från l l i Il ·1,0 för
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medelsv~u·a pji'tser, •t ill 2,6 för fjiirrluflyämel och till 10 7 f"
Ot·
'
njrlufl värnet.

.. _AnLakl torpeder har ökat Iran l Lill n~ira 3, under clc•l ·:tll
ol;:nmgen av tubantalet stannar vid c:a 2. ?IIinoma ha sl irrit
fr~n l Lill -1,7 cd1 sjunkbomberna Lill 6,3. i\Iinsyepcn voro '~el
kngsslulct uppe i jiimförelsesiffran 8.
Det teletekniska området uppvisar en likn:mde nl\'ecJJm"
liksom fallet ~ir med andra tekniska hjölpmedel, som sl~lll 0 ~;
..
till buds.
Drivmedehtillg~mgcn har lika stor betydelse för nwrine 11

som tillgången på ammunition. Dc marina myndigheternas
al t erh<'llla medel Lill erforderli- ;:,a la ;::,o-r in :::1" 1··ii 1·,\_,
anslr~ingningar
. ._
']"11]
kriget krönles enelast i obclydlio·
lb"
nc.. m..,.
o n·-rracl med framo·"
.
gtmgen p lt br~innoljor var ytterligt olillircclsslällande höslen
1939. Med kännedom om den knapphet, som - trots en icke
obetydlig import under 1944 och 1945 - rådde vid krigsslutet
IörsLrtJ· man det hi t i ska i 1939 ~trs situation. Marinen hade
n ~iml igcn n~i.ra 11 gånger så slort förr~\d vid krigels slul som
vid dess börjarL Av det lilla som fanns 1939 låg c:a 60 0' 0 i
bergfi;irr[td. Trols elen betydande lagerökningen lftg 1945 omkring 42 °/o i berg.
Kolsituationen var jämförhar med oljcläget. Knml itelcn
s lcg Jrfm higsulbrollet Lill näm. 2 l,G g~mger i millen av Hl I:J
f?r all cbreflcr - med bristande importmöjligheter - ater
SJnn k a.
Smörjoljorna ha kYantitalivt ökat med nära 3 gfmger.
.:hen 'lllarinens förpliignadsutrcdni ng Ya r y j d kr i gsu Lhro lte l
h~\cle knapp och delvis h fn·t försliten p~t grund av hristande an slag för ersättning. Ett begrepp om storleksordningen p~l. den
criordcdiga nyanskaffningen - Yilken dock även inkludPrar en
stark ökning .av förbanelen - får man av inkönssumman ;)1 .,
milj kronor. Tillg:'!ngen pft beklädnad har ökatt fr [m 1 till
varvid dock antalet man samlidigl ökat från 1 till 2. .hen
ifråga om intendenlurma:tcriel förelåg a lltså betydande bri ster
vid krigels början. Det hö'l· måhända lilli'i ggas, att de mm:tranclc
tillg<'m garna icke innebära n:~1got överskott.

1.i

En viss bild av materielläget 'l"id krigels hörjan och vid dess
sint erh i'llles också av en jämförande uppgift på den personal,
so'lll främ st hade alt syssla med marinens materielförsörjning
och u nderh[tll.
I marinförvaiLningen tjänstgjorde 1939 213 personer, Yarav
55 officerare och ingenjörer. Vid krigsslutet 1945 hade antalet
sprungit upp {iJl G6::J, varav 155 officerare och ingenjörer.
Vid Slackholms örlogsvarv utgjmdc personalen 1939 lotalt
c:a 970 man för all 1945 ha stigit Lill nära 2,000. Samtidigt
sleg arheL.:'l.r- och Lj:insternann.alönerna från c:a 3,8 milj kronor
iill c:a 9 milj kronor. Vid Karlskrona örlogs\'arv sleg person alen från tolalt 2,550 man vid krigsulbrollet Lill omkring 3,100
m an vid dess .slul. Under åren 1943 och 19H hade siffran tidYis
yarit högre. Arbetar- och tjänstemannalönerna vid KarlskronaYarvet stcgo under kriget från c:a 6,4 milj kronor ·till c:a l:l
milj kronor.
Det hade yarit av intresse att sammanfattningsvis presentera den sumn&'l., som under kriget nedlagts på att reparera
1Jristerna i marinens materielbestånd. Det är emellertid icke
möjligt all a nge elen exakt, men en överslag~beräkning visar elt
b elopp, som passerar en miljard lwono-r. Samtidigt ha marinens byggnader och markområden Yärdemässi,gt selt m ås t fördubblas för alt tillgodose de med krigels erfarenheter franwuxna
behoven.
Denna rad a v jämfö,rande siffror ger oss återigen anledning
a lt med skärpa framhålla nödvändigheten av att för framticlen
se hältre om värt hus än vad som gjordes under tiden före 1939.
Det vore minst sagt oklokt att nu maktiMa elen pr-cmiebe1alning, som årli gen krävs för att materieHillgångarna skola kunna
successiYt förnyas och underhållas. Vi ha icke rätt alt rasera
det, som med stora uppoffringar bygg ts upp under kriget, så
länge det icke ser hältre ut i världen än Yad nu är fallet.
Andra b e tydande erfarenheter triinga sig samtidigt pi't oss
ifråga om materielen. Nya revolutioneran de yap en ha tillkomli1i t och äro under utexperimenterande. Nya tekniska hjälp-
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medel av alla slag, från ekoradio och ~teleYision till fjärrstymi n ,~
och reaklionsmaskiner, äro numera nödYändiga delar i ett
Lidsenligt försvarsmaskineri. Man har också anledning all
vänta en fortsalt utveckling av {ekniken.
Det moderna fö.rsvaret har blivit mer och mer tekn isk t.
VetenSikap och forskning måste få en betydande plats. Delsamma ,gäller tekniskt utbildad, i hög grad specialiserad personal. Härmed följer krav på ökat an tal tekniker. Sj,ä lvfallct
mi'lste även utbildningen av beHll och underbefäl långt mer i.tn
förr ägnas dylika spörsmål. Dc senaste årens vetenskapliga
framsteg ha fört världen in i ett tekniskt tidevarv, som Yerkl igen
gör skäl för namnet.
Det fordras krafttag för att inte bli på cfterk,ä lken. Det
räcker icke med all underh{llla vad vi ha. Våra forsk are.
skeppsbyggare och militärtekniker m~1ste träda fram i försla
ledet. Geniala svenskar ha fön· kunnat skapa vad vårl liige
krävt utan ~att vänta på signaler från ullandeL Vi måste fimta
vår egen linje. Det är vår mest aktuella uppgift att bereda
jordmånen för detta skapande. Härl'ör kräves fullgoda anslag
till fm;slming, försök och materielanskaffning, vad fiollan beträffar i första hand till farlygsbyggnader. Hur skulle vi el jest
kunna följa med i utvecklingen? Just nu när erfarenhelerna
från kriget börja sippra ut och atomhombför:Söken peka mot
åtskilliga omläggni111gar, är behovet av nykonstr.u klioner större
än någonsin.
Det är för tidigt att på längre sikt förutsäga de framlida
flottornas utseende. A v säkerhets- och beredskapsslzäl kommer
sannolikt flertalet traditionella fartygstyper att under de n ärmaste åren bli föremål för nybyggnad. Naturligtvis komm er
man härvid att successivt anpassa sig till den tekniska h vecLlingen. Allt tyder på aU man samtidigt i flera avseenden
kommer att söka sig fram efter nya linjer. Den närmaste
tidsperioden kan därför också beräknas bli utnyttjad för experimenterande med nya fartygstyper, vapen och framdrivningsmedeL Det naturliga synes således vara, att man med dj äna
nyskapelser söker möta utvecklingen så snabbt som möj ligt,
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samtidigt som försiktigheten bjuder att inle omedelbart släppa
taget i det gamla beprövade.
En utblick över vad den närmaste tiden kan beräknas
medföra ifråga om vapnens utveckling visar en imponer.ande
bild av tekniska genombrott. Utan alt snudcl.<J. vid fantasier
må här några exempel anföras på vad som ligger inom räckhåll under dc närmaste åren.
Del konventionella artilleriet lwmplelleras med kru l- och
vätskerakeler. För luflvärnssl\julning införas fjärriklade lätta
lavettage möjliggörande utskjutande av slort antal ral,elprojektil er med särskilda målsökningsaggregaL För ubåtsbekämpning
komplell eras sjunkbomben med r::~keter, som bibehålla hög fart
under vattnet. För kustbeskjutning tilllwmma särskilda rake tanordningar. Detsamma gäller falljusskjutning, som, då den
erfordras föi· komplettering av elzoradion, kommer alt lmnn :J.
utföras p[l största slridsaYslånd och med betryggande lystider.
Samtidigt kommer den lradilionella mnmuni tionen att undergå betydande förbätt.ringar. Pl'OjcJi:Lilcrnas hastighet ökas
väsentligt genom olika anordningar. Redan inom tv[l ~~ r förutspås all utgångshastigheter på 1200 ;1 1300 mfsek är del no rmab
vid lv-artilleriet. Sprängämnestekniken g:h snahhl framåt och
ekoradiotändrör komma alt införas för all! mindre ],alihrar.
Eldledningsmaterielen aulonuatiseras .alltmer och precisionen växer med ekoradions ökade användning. H.edan nu hyggas
de för kryssarna »Tre Kronor» och »Göta Lejon» .aysedda lYinstrumenten för målfarter överstigande ljudhastigheten, och någon sv:'\ri ghet att följa med ylledigare uppåt finnes icke längre.
För samtliga kalibrar kan man räkna med helautomatiska
mekanismer, stor snabbhet vid målfaltning, god målföljning
och hög salvtakt. EldPären äro lätt utbytbara för alla kalibrar,
och torn- (sköld-) konstruktionerna komma att anpas~:as ef ler
erfarenheterna friln a~omihomibsprängningarna.
Även torpedvapnet ~är slalt i en snabb utveckling. Drivma skinerier av helt ny typ ha med framgång utnyttjats, varigenom farter och distanser avsevärt ökat. Målsökningsm1ordningar, fjärrstyrning och fjärrverkande spränganordningar ha
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för Einge sedan Hinmat experimentstadiet. Automatiserad elcJ_
ledning har bliYil en nödYändig del i torpcdanläggningar n a.
l~Iinorna lämna rnM1~tnda ett ~innu slön·e spelrum för lek-.
nisk fantasi och nys,kapelse. Antalet nya mintyper i dc hig_
förande länderna har också varit mycket stort. överraskn in garna ha många g[mgcr Yarit obehagliga och motMgärdern a ha
krävt Lidsödande experiment. Det gäller all komma mod IW'(ot
nytt, nögot som inte omedelbart kan möt<Js med motMgil rder.
Lägger man härtill den enorma, för a lt icke säga rcvol utioncrrmde utveclding, som teletekniken och hydraakusti ke n
undcrg:\Lt och all tjämt lmderg~tr, fran,nwnas bilden <a Y r.· l t
telmiskt genomJJroll, som f!i.r den störs ta Le tydclse för fr ;l! nli d ens försvarsanordninga r.
Det är sjillvfallct, alt vapnens oc.h dc tekniska hjilpmecl h' ns
ulvecUing i hög grad komma alt influera på fartygens diffe rentiering och konstruktionsprinci per. Den utYeckling, so: n
ova n skisserats för dc närmaste ~1ren , l'ommer väl icke alt YC il :l
revolutionerande p~t <:kepp!'byggeriet, men nästa etapp, som
m~1hända innesluter atomenergiens utnyttjande, kan med fii m
desto .s tön·e förändringar.
Både återbli cken på erfarenhelerna fr:'m hercdsl,apen oc h
de närmaste framlidsperspektive n visa materielanslagens CL'n trala betydelse för marinen. Det krävs många {n· för all ta ige n
försummelser ifr[Iga on1 anskaffning av fartyg, vapen, ammu nition m m, b:'tde kvalitativt och kwmlilalivt. Erfarenh ete n
visar, alt man ohjälpligt kan komma i hgervall, ni:ir konti nui teten offras för tillfälliga betänkligheter. I nuläget, när laboratorier och expcrimenherksl~idcr arhela uneler hÖgtr~·ck, iir del
viktigare än nf1gonsin, alt marinen genom rikliga malerielan sbg
L1r möjlighet alt följa utvecklingen med n~·a fartygstyper ~nm t
nya vapen och teknisl'a hjillpmedcl av alla slag.
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Försvaret och pressen.
Av Sällskapets korresponderande ledamot,
förre chefredaktören Sten Dehlgren.

Ell av demokratiens kinnetecken ~tr alt bndels sly rcl:se
m{tsle ske med folk.eh samtycke. DäraY följer all dc styrande.
9 om gi.t ma vill hli kYar viclmakten, måste upplysa allmi1nhetcn
om ·o ch förkbm sina {tlgärder i olika .avseenden. Della hctraklclscsält har nu hl i vit allmänt även i Yärt fol kstyrd.a land,
inte endast vad regeringen lJClr~iff2.r, ulan iivcn Yad ::mg~1r en
hel del stalliga verk och företag. Dit del Iörn~imsla medlet all
nå mfllet, folkels Epplysning ellc ~· payerkan, är pressen, har mau
fu nnit alt s lalsfö'lelag efter statsföretag, s[wäl affiirsdrivandt
som andra, skaffat sig pressavdelningar eller [tlminslone pressomlmclsmän. Dessa följer och klipper tidningarnas innehall i
v:ad rör respeklive verk, företag eJlcr insliluLion, samlar och
förel ägger klippen för vederhörande chefer, ~kri Yer dementier,
förklaringar och tillritllalägganden, där sa anses aY nöden, men
ocks{t artiklar, som dc söker Et puhlicerade i olika pressorgan, 1
syfte nit Yi:icL.'l allm~inhelens inlre"se för och ibland ii.Yeu dess
sympatiska erkännande av ifdgaYarande förelags yerksamhet.
Försvaret har ocks ~l kommit till insikt om hchoYel och
önskv ~irdhelen av {ltl genom pressen ha snabb och fyllig förbindelse med allmänheten. En pressdetalj imiillades i marinsLaben år l92G, i gPncralslahcn år 19Jl och i flygstahen !i.r
1937. Man kan kanske pusl~t nll detta var en smula sent. Äwn
det SYensk.a för sv::trcls män delade nämligen i stor ulslriickning
ganska länge den uppfattning om pressens miin som Ae,·illc
Lytlon påsl[tr vari l engelska generalsLa!Jens iinda till första
Yärldskrigets andra Cn·, nitmligcn alt »journ.::t lister i!r dåligt uppfostrade och ohyfsade personer, som frossar i indiskretioner».
I stället för all l~la om vad man hade för sig p:\ försntrch
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områ de, och lå ta a llm iinhctens reprcsenlanlcr , j·o um~lli sll'rna
se fö rsYaret i Yerksamhct, skärmades det av för insyn a\' oh c~
oc h obehöri ......,g.a var i alld eles särsl,il d grad pressmiin ~
0'·.1 hör i b'de papper i n~islan oanad ulslrii cl\ning.
hemligstämpla
genom
:'\u har det emellertid blivit allnorlunda. ö vcrbcfälb.a,c:re 11
sj~i lv skriYcr i ett yl lrand c {n· 19J..!: , Upplysnings lj iiD<;len rör'tn de
förs Yaret skall vara saklig, fylliq och snabb " . Och fo rsiiller:
»Alldeles siirski lcb skiil la la för aLl från 1\rigsmaklen s ~;i da
positiva :'t lgi'trdcr Yidt,'lgas för a ll sprida saldig upplysni ng till
:dlm:inhelen om för.';yarel. Äwn 0m slor vik t härvid bör Lista~
vid en sakl ig förcläsningswr ksamh et, ],ommcr uppl ysni n~cn
genom prcs~cn a llli d al l Ht v~isenll i g ]J ctydel se» . I den »Handledning för samarbetet med pressen » (HSP) som utgavs av försvarss tahen i hhrjan ay ~~ r IGJJ och som utgö r en modernise1 ing
och komplettering till dc "Anvisningar för samarbetet mellan
militära myndigheter ·Och publ icilelsorgancn » (AS;\IP) som kom
r edan ftr 19-H heter del: >> Det mil it~ira sama rbetet med pre,scn
kan e:ndasl hedrivas på lil.:slällighelcn s gr und. Officeren som
specialist inom sill omn!de b6r möla tidningsmanne n sum
specialist inom hans. Upplysningar höra givas och svar kinma·,
p:l. ett s:'ldant sä tt a ll ömses idi g respekt och förtro ende hli r en
fö ljd av samarbe tet". De tta ~ir ju alldeles rikligt, men del är
ganska skrämmande att det .skull e behöva sbigas och kursiYcras
:h- 19i4 i denna HSP, som, enlig t vad en av f6rsvarssl alwns
prcss·officerare skrivit i »Ak tu ell Orientering » samma ~1r, msag'
för informa tionsoff icerarna vid frcdsförband en. Den n iin mda
handl edningen, som Yill ännu g~tller, ~ir för res ten en synncrli <.;en
1örtrMflig skrift. Den ger Jakla om pressen, lryckfrihetsför ordningcn, myndighelers befallning med olil\a publici tetsären denYi],li gt und er beredskapslicle r - men också praklis],a am is ninga.r hm de märkliga, cch tydligen för informa ti onsofficerama
farli ga och fr:'tmmande cljm, som kallas journalis ter, lämpli ge n
hör behandlas. Pressens nyhelsinlrcsse, fordran p ~t snahhhe l,
den starka lwnkurronsen tidnin garna emellan och vill,en h iins.vn
elen kräver m m karak teriseras ing ~tendc och i det · stor<J hela
l räffande. ), \'Cn s;\ Un· v~il en tidnin gsman , om ock m ed en
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konslaterande aU.
· s SYälj·a h andJecl nin QefenS kategoriska
'
6 f]l1'1fl '
"pp 6 ifter om försvaret i pressen »i bästa fa ll» kontrollera ls m
ud ~ rre'n ' och all , fölJ. den ofta blir en orik.ti g, ofullständig eller
t1 11111,
slnnulans
. Della framhalles som . en
· sande framställnino·,
·
,
•
Q
IU1 SSV 1·
r·. de n ämnda infor ma liun soffic erarna a ll posJll\'l paverka
~essen, ell er som de l h eter »liinmandet i god tid av ~akhg ~~h
fortl öpande orientering till pressens rcprescn lanlcr ~~~r det V1l\tigas le m ed let a lt emå pressens medverkan och stod ': · ..
Beredskapsår en underströk upplysnin gsbehovet 1 hogsta
6 rad.
Det blev nämligen en hel del slitningar m ell an försvaret
~ch civila intressen. El t inle ri nga antal missförstånd berodde
utan tvivel på de civil as bristande insikt om försvarels arbetsform er och betvdelse, men en lika s l·o r del kansl.:: e på a lt försvarets m än, s~irskilt herrar officerare, för länge elvalls i elfenbenstorn, och ej h aft tid ell er vilja .alt r ätt fatta och leva sig in
i den demokratiska tid, i vi lk en d c sa tts a tt verka. Höga YCderbörande ins~t g dett a, och tillkall ade Yåren 1944 fem utredningsmän, som skulle l-comma med fö•r slag rö·r ande uppl ysni ng ~
verksamhelen om och inom försvaret. Dessa, som kallade stg
försva rels upplysningsul rednin g, avgav i maj 1945 elt belänkande och kom med å lskilliga förslag. Jag skall här endas t ägna
uppmärksamh et å t elt av utredningens p ~tpekand en och åt ett
av dess förslag. Påpekandet gäHer de t nära smnbanclet mellan
utrikes- och försvarspol i lik, ·o ch för slaget pressdetaljerna s sammanförande inom. försYarssLaben. Det kan inte nog framhållas
att försvars- och utri,k cspolitisk upplysnin g måste gå hand i
hand. Allmänheten m ås te genom pressen få fakta och orientering om det utrikespolitisk a läget i världen dag efter dag, och
för;var-ets män måsle finnas bland den allmänhet, som i förs ta
hand läser dessa fakta, och helst på egen hand och med intresse
studerar vederhäftiga och omdömesgilla författare p ~t cletl:l
område. Faran för det egna landet a tt på el t eller annat sätt
dras in i kriefiska förvecklingar eller i en krigisk farozon ä r helt
enkelt utsla:sgivancle för vad landet bör kosta på sig i militärt
för svar, och oftast även hur försvaret i stort sett hör vara m;ganiserat och grupperat. Försvarels målsmän får inte måla H in på
o

•

'

577

576
väggen i för stort format, som nwn funn i t aU de haft beni1geu he
för, när det gällt att driva igenom elt kärt IörsYarsanslan- 11 t
,
.
"'' 1e 11
~ andra srdan får de eller de utrikespolitiskt ledande in te h~llla
mne med eller hemligstämpla
upplvsnincrar
och fak tac' ,,,. 0 lll
~
J
u
kunna belysa att clt visst ligc är fad igare för y:ht land, iin vad
den stora allmi1nhcten möjligen tror. I delta, som i m~ 1 nga
andra avseenden, har pressen en slor uppgift al l fylh genom
att p ~i grundval av l.;,valificerade egna korrespondenters tel egram
och översikler ge sä m{mga fakta och klara upplysningar som
möj ligt; Yarvid det naturligtvis förutsättes att pressen arbetar
fritt och inte El ler sig ptrvcrl.;,as av stalsledning eller emkilda
intressen.
Utr~d~ingen ville ha slut på nuvarande decentraliseri ng av
den offrc1clla upplysningsvcrksan1helcn utåt från förs w:trcts
sida; sist konfirmerad år 1912, då sta lsråd och riksdacr o·ick emo t
u"'
överbefälhavaren, som redan då ön skade cen tralisering. S~tledes: det fanns i försvarsstaben en press- och fi lmavdelning, i
marinstaben en pressdetalj och i flygs taben en presscktion. ( I
förbig[lCnde sagt tycker man alt en mer enhetlicr
v bctecl.;,nincr
t>
kunde 'väljas.) Utredningen ville nu la bort marinens pressdetalj och flygels pressektion och centralisera det hela i försvarsstaben. Det är självklart att det kan anfö,r.as skäl b åde för
och emot en sådan organisalionsändring. Utredningens första
skäl gör dock en pressman betänksam, när det understrykes alt
en frågas bedömning ur sekretessynpunkt sker säkrar~ i försvarsstaben än inom försvars.grensstaberna. I verkligheten i'tr
det väl S ~l att den nuvarande ordningen ger litet mindre sekretess ~in den föreslagna, och den, som likt pPessen i allmänhetens
intresse Önskar SlÖrsta l11Ö]'liga
offentlicrhet
därfiJ.I' o·e
. "--'
u
' måste
'
företräde åt 1942 års 011ganisation av upplysningen inom försvaret, varvid dock givetvis ookså armen bör ha egen pressde talj
och inte som nu åka sn~dskjuts på försvarsstabens. Detta blir
en smula dyrare än nuvamnde ordning, men den säkra fördel en
av bättre och fyll igare upplysning är väl värd de ökade slantarna. I detta sanunanhang måste det närmast betecknas som en
smula löjligt när utredningen gjorde ett visst väsen av alt des:;
~

organi sa tionsförslag hlev noga räknat 5900 honor billigare än
vad den decentraliserade organisationen k ostade. Det är nog
))ra m ed sparsamllel, men i en budgel på 700-900 miljoner kronor är en besparing av den angivna storleksordningen knappt
värd att ta.la om. Utredningens skäl nummer tv;\ alt en centraliser ing skulle gamntera snabbare nyheter åt pressen m[Jste
vidare rätt starkt betvivlas. L1t oss .anla alt on olycka tigl rum
inom marinen. Nu kan tidningarna få upplysning direkt från
111 arinens pressdelalj. Om utredningens förslag vore verklighet,
skull e den i stället komma från f6rsvmsslahens pressavdelning,
som först skulle få den från marinen och sedan med all sannolikh et diskuler:J hit och dit om hur n1cddelandct skulle lämnas,
bur pass fullständigt man skulle ta med dc olika dcLaljcrna
o s v. Erfarenhe len från beredskapstiden har till full,o visat att
ju fl era in stanser en nyhet har att passera innan den lämnas
till pressen, desto mera ti llkrånglat blir meddelandet, knapp händi g t och ofta mångtydigt. Den klarhet oeh utförlighet, som
pressen och allmänheten har rätt att fordra, om det gäUer en
sak av vikt, m inskas i den mån som flera s k formulerings skickliga personer har att skaffa med saken. Här som~ pil så
många andra områden besannas det gamla ordspr~1ket om dc
mån ga k ockarna.
Pu delns kärna var dock utredningens rädsla f6r alt om
försvar supplysningen är decentraliserad den ej blir tillräeldigt
objek tiv. »En sådan inställning har kunnat spåras under senare
tid och kan väntas framträda än tydligare efter kriget, då försvarsanslagen åter kunna komiDa alt b li knappare>> skriYer
utredn ingen. Detta i direkt anslutning till nuvarande ÖYerbefälhavare, som tidigare yttrat: >>FÖ[' sammanförd organisation
av den eentrala upplysningstjänsten talar främst kravet på
obj ektivitet i denna tjänst och nödvändigheten a lt i detta samInanhang motarhela ensidiga propagandatendenser ». Tätt som
russinen i kakan återkommer i överbefä lhavarens skrivelse
Uttryck för fruk tan att de skilda försvarsgrenarna skall driva
Propaganda för sin speciella gren. Där talas om >>reklarnmässig
propaganda>> , >>ensidig konkurrensmentalitet>> och att det ej får
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förekomma av staten finansierad och av statliga institu tioner
bedriven propaganda för den ene eller andr-e chefen s åsik t eller
en ensidig reklam för den ena eller andra verksamhetsgrenen.
Det är gm1sk.a lustigt .att se hur de lre orden: upply:;ning, propaganda och Telda m användas i detta som i andra san1manhan..cr
Det verkar som om upply sning vore en gra d finar e än p ropa gand a, och denna stå ett pinnhål högr e i kurs än r eklam,
vilk en sistnämnda åtminslcne i militära samma nh ang tycks
.a nses vara n ågot förkastligt. Rektor Ragnar Lund, som , a rit
medlem av utredningen och under beredskapsåren verksam
i informa lionsstyr elsen, har sökt bena upp ordens b egrepp i en
artikel i »Blå Boken 1946». Pr-opagandans Jagar, m enar ln n,
hör h emma i psykologien, under det att upplysningen s m er hör
r tiknas till logiken. Begreppet reklam säger han ingen ting ·Jm.
I sj älva verket är skillnaden m ellan de tre begreppen gansl'a
liten, det ena flyler liksom i det andra. De är som olik a sidor
a v samma buljongtärning, som vederbörand e vill all motta garen
skall kol~ s·o ppa på och finna så välsmakande att h an blir 'iiivillig' mot givaren. Frågan är nu om det skadar för svaret ifall
de skilda försvarsgrenarnas upplysning om försvaret blir en
smula propagandooetona d. Blir det inte en vidar.e och mer
intensifierad upplysning om försvaret i dess helhet på det viset
~in om alla dessa decentraliserade upplysningsinitiati v skall
samlas och sållas och dämpas och urvattna s genom ·och i för svarsstabens centraliserade press avdelning. Att så blir fallet
kan knappast b etvivlas. Å andra sidan finns risk för att dc a
tout prix försvarsovilliga eller försvarsfientliga bland den st ora
a llmänheten skall f.å ett kärlwmmet argument och säga: ,se,
försvarels män v·et inte sj älva hur de vill ha det, den ena a nser
a tt en viss försvarsgren bö'r gå i första rummet, en annan vi ll
lägga huvudviklen på e tt annat va pen ; vi säger n ej till allt ti lls
militären en at sig» . Det är den risken, &om överbefälhm -aren
fann så farlig, att han år 1944 h ellre föredrog en urvattnad och
mer spars.am försv:usupplysning. överbefälh ava r en var dock
angel ägen om a tt beton a att h an inte ville ha n ågon diktatur
eller likriktning. »Framgent som hittills är d et av vikt, all de
Ö'

b efallningshavarna frill och under ansvm· på ämbe tets
sin mening om de olika arbe tsuppgifter, som tilluttala
vägnar
]{()nu-rta dem. Det är även av grundläggan de betydelse, alt
J;.rigsmaklen s befallningshavare - i li khel nred övriga ämbe tsmän - kunna som enskilda medborgare fritt uttala sin mening».
OJU h an menade allvar med dessa md, och det finns ingen anledning att tvivla därpå, så tror jag för min ringa del, att
försv are t in summa vinner på alt de olika grenarna, som de
gör nu, Eu· ha direkt förb indelse med pressen och var och en
göra sitt bästa, och gärna Lävla i uppslagsrikedom och i odling
.av pressförbindelser. Därvid är en sak sjähklar. Försvarsgren arnas ski lda pressins titu tioner mås te hålla sig inom var sitt
omr åde. Full och mycken upplysning, ja gärna propaganda och
till oeh med reklam om det egna vapnet eller den egna grenen,
men inlet n edrackande eller ont om de ÖYl'iga. Försvarsstabens
pressavdeln ing tillkommer det att val~ över den saken, om det
skulle visa sig behövligt. Det kan för .r.esten för tjäna påpekas
:att även på afiiirsrek lamens omr~1de numera anses illojalt och
förk as lli g t att tala illa om en konkurrent. I ett s.lulligt yttrande
Dm utredningens betänkande tycks överbefälhavaren emellertid
modifierat sin uppfattning och, om än motvilligt, accepterat den
nuvarande mer decentraliserade ordningen.
Ett är ganska visst och säkert. Det behövs mycken upplysning om_ försvaret och alldeles 's ärskilt rörande marinen, ty,
som marinchefen yttrat i denna fråga: »Marinens arbete och
verksm11het är i högre grad .ä n övriga vapenslag undandragen
den slora allmtinhetcns ögon». Ja.g vet in le hur det är nu, men
under min tjänstelid v.id flottan - den ligger långt tillbaka i
tiden - var kännedomen om flottan inne i landet n ära på lika
med noll. l\'är jag en g[mg ef ler slulad mili tär sjömätning på
västkusten skulle gå kanalvägen till Stockholm med avdelningens arbelsbätar; sm[l, öppna slupar med avancemolorer, tog
l11an mig allmänt i min sjöofficersuniform för länsman, och på
ett ställe, där kanalen skär stambanan, urlastade just en truppkontin gent för a ll deltaga i en HUtövning i trakten, och jag fick
höra truppens befälhavare förklara för sina mannar a lt vad de
111 ilitära
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såg i slussen var flottans torpedbåtar. I\Ian får väl hopp as :tlt
upplysningen under alla dessa ~lr verLat S~l att dylika händelsel'
nu är otänkbara.
Utöver de kloka och i det stora hela rikliga nnvisninP.al'
rörande umgänget mellan försvarels mLin och pressen, som ges
i ASMP och I-ISP, kan några korta kompletterande p:1pekanden
måhända vara av intresse. Först och främst gäller vid fö rsvarets upplysningstjänst, som vid all reklam, alt det, som man
gör propaganda för, måste vara bra och väl värt all rekom men dera. översatt på försvarets område betyder della all tjiinslen
och uUJildningen måste vara effektiva, och anordningarn:-1. i
övrigt så att de vid försvaret sysselsatta trivs. Lämnas utrymme
för berättigade anmärkningar, till vilka oundviklig kvemlans
inte räknas, sprider detla sig raskt till allmänheten genom dem
som årligen gör försvarstjänst Dessa är inte få. Under ett
vanligt fredsår sysselsättas omkring 85000 personer vid försY:~. 
ret, av vilka 57000 värnpliktiga. Antalet var naturligtvis större
under den förstärkta beredskapen. Frånsett dc slörsta »p~tdra
gen» uppgick kontingenlen då i regel till 140000 man, av vilka
över•lOOOOO värnpliktiga.
Vissa tidningar ger ej ogärna plats för anmärkningar mo t
försvarsljänslen. Den som sökt studera pressens inilytande p[t
den allmänna opinionen skall också finna ntt läsekretsen filsler
sig mycket mera vid om en tidning kommer med kr i tik än <rm
den berömmer en sak elle;· person. Det ligger därför stor 'ikl
vid att pressen ej får tillfälle till någon ikrilik av försvarets fi)r hållanden, och om sådan i alla fall blir synlig i tidningsspalterna, se till att den snabbt, sakligt och hövligt blir bemött. Den
av förSYarsstaben utgivna handledningen HSP säger med 'is'
rätt att tidni:1garna ej g~trna inför dementier eller bemötanden
mot vad tidningen förut publicerat, och i varje fall placerar
såruma bemötanden på mer undangömd plats. Det må siigas
till pressens försvar att den numera blivit betydligt mer tillmötesgående vad införande av sådana tillrällalägganden angi\r,
i all synnerhet om tidningen råkat komma med felaktiga sakuppgifter. Så torde det nu vara otänkbart vad som hände i
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Norrland för 25 c'n· sedan. J'\agra Yiimplikliga anmillclc en läi,are för missgrepp, och en tidning på platsen gjorde stort
m mer av saken i en artikel p ~t första siclan uneler slora
11 11
rubriker. I\Ieclicinnlslyrclscn yerkställdc sedan undersökning
och fann att milit:irläkaren Yar fullständigt oskyldig. I-Ian hade
förfarit helt rikligt. Läkaren i fråga tog d~l styrelsens ull n Land e
och gick upp till tidningens redaktör och hemställde all tidningen skulle puhlicera det frikännande utslaget och sätta det
på första sidau och med lika stora rubriker som den anklagande
arti keln. Del lovade redaktören med elt bistert leende, och läkaren gick glad och belMen sin väg. :.Icn han blev inle fullt
så glad di\ han fick se följande dags mm~mer av tidningen. Det
frik änmmde utslaget stod mycket riktigt infört ptl första sidan,
men uneler rubriken: »Läkarevården ej sämre än Yan1igt vid
regementet». En sådnn kitslig inställning, eller för alt tala rent
ut slyngelaktighet, fdm en tidnings sida torde nu ej kunna
för ekomma.
Förwarsupplysning cn Hn· vidare akt a sig för att l<omma
med ÖYerord. Det är inte ulan att man funnit att särskilt
flo ttan i sin propngaucla stundom gjort sig skyldig till de~ miss-·
greppet. Detla omdö1Dc g~iller naturligtvis inte den så alt säga
nffiriella uppl y~ni ug sverksamhelen, utan den mer::t privata, t ex
den, som bedrives av föreningen Sveriges Flotta. D~ir har lzöds
med slagord, som ibland, enligt min tanke, varit mindre lyckade
och som saknat rdeyans. När det sbigs a ll handeln följer flag ..
gan, och man cliinncd menar att förulsiiUningcn för en slor
handelsnurin är en stark örlogsflotlc1, s[t är delta ett s~tdnnt
överord. Den n ~tgot rcflekterand~ Hisaren - och dc iir l<anskc
fl e.r än vad tidskriftens rcclakLion stundom tycks tro - erinrar
sig umerlclbart all Norge har en mycket betydande handelsflotta
- fä>rc andra världskriget den tredje i urduingen slörsta - under det all dess örlogsYäscn då var mychet minimalt; tyviirr
måste man säga, ty om våra v~inner nii.rmast Väslerhavet hade
haft en smula s törre och modemare örlogsflotta, så hade måhända mycket hesparats bftdc dem och värl·den. Den erinringen
jämte elen att Tysklands sjöhandel Yar stark och blomstrande
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och stadd i lovande ti lhäxt strax före första världskriget, under
det at t den b lev tillin tetgj ord, när örlogsflottan hliYil sa m tk tia
alt den kunde lwnkurrera om herraväldet Lill sjöss me d elen"
engelska, g6r aU läsaren börjar tviyla även p:\ mycket rikl igt och
sant. som finns .alt läsa i detta, i regel välskölla, upplysningsorgan. Det kan tilläggas alt Pörenl.a Slaterna, som har en ay
världens största örlogsflollo•:, alltid haJt synnerligen SY~trl all få
en verkligt bärkraftig handelsmarin. Likaså Htr ett vap en eller
en förs·m rsgren inle ställa upp uppgifter för sig, som den förs ta
lekman måste säga sig ~ir over eYne. Det har hänt i förs Yars upplysningen eller försvarsagitationen a lt det påståtts all flyg vapnet helt skulle kunna ersätta flottan, eller att fiollans llppgift
måste bli att få rnera konslant herravälde i Yissa myck et stora
öppna hav, o s v. Propagandan hör, för aU göra någon wrkan,
hålla sig till det för allmänt sunt förnuft rimliga och griphar~l.
Ingen m~t av vad jag kir närmast berört tro all jaJg p~t nC1got
sätt ogillar föreningen SYcriges Flolla, dess pressorgan eller
verksamhet. Tvärtom iir jag fullt på det klara med atl sårskilt
flotban behöver elt sådant privat upplysningsorgan. Elt dylikl.
väl skött, kan nästan göi·a undencrk. Jag erinrar om den t~·s1'3
flottföreningen och den tyska flottans upplysningsverks amhet
före det första världskrigeL Härom vittnar Ludendorff i ~ina
memoarer, när h.c'ln skriver: »Marinmyndigheterna lyckades ge nom flollföreningcn och en skicklig presstaklik under sin ege n
regi att väcka en folkslämning för starka sjörustningar. :\Iariuen blev folkets älsklingstanke. >>
l\lan finner ofta alt b [tde de försvarels män som bcdriw r
upplysningsverksamhet officiellt, och de som driYer en mer
privatbetonad propaganda söker animera tidningarna att skriva
ledande artiklar eller redalctionella mellanslick i försv arels
frågor, då de tro alt s,[lclana artiklar gör n:e~l gagn åt den ~ak.
som för tillfället ligger dem om hj~irlat. Det ~ir nalmli glvis
värdefullt all ha iutresserat, övertygat, och bundit en tidnin~s
redaktionella ledning yid en bestämd flsikl i en viss fö,rsvnr~ 
fråga, men om man vill räkna med propagandaverk,an bland
rlen stora allmänheten, n;\r man detta oft'l hällre genom alt
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tidningen ägnar samma fr~1ga utrymme i en förstasidesartikeL
Undersökningar enligt moderna metoder om läsvärdet hos olika
artiklar och hos olika sidor i tidningarna har nämligen
visa t alt artiklar, placerade på en tidnings första sida, läses av
betydligt s törre antal personer än dc som läser den ledande
artik eln. S;\ visar undersökningar ::tv li1sYärclet hos olika sidor
av Dagens Nyheter och Slockholms-Tidningen, gjorda ~tren
1940-1945, alt medan försla sidan läsles av 96-98 ('/o av Lisckretsen endast G0-75 °/o studerade lcdmesidan. Den period,
som denna undersökning omfattade, Yar j u en tid, d:\ vårt lan el
befann sig i farozon. :\Ian l-:an därför kanske med visst fog anta
att intresset för de ledande arliklama just då Yar alldeles
sirskilt stort.
Den HSP till vilken här ofta refererats påpeli:~r fullt riktigt
aU fö,r sYarets män måste komma ihåg alt tidningarna iir ytterst
känsl iga för att en konkurrent ej gynnas på övriga tidningars
bekostnad. Det sägs t ex all om en tidning fått kännedom on1
en nyhet, och num på militärt h[lll ::n1ser alt försvaret skulle
ska das genom denna nyhets publicering, och man vidare fått
tidningen alt inse detta och all avsE1 fr[m offentliggörande, man
också måste tillse att ingen annan tidning på orten puhlicenar
saken. 1\Ien om detta är riktigt och yikligt, för alt inte försvarets utpost på platsen skall slmffa försvaret en pressfiende
på halsen, så giller det onn-i:i.nt, att om en tidning är ensam om
en n yhet eller ett goll uppslag, s:\ ägnar den detta stoff betydligt
större utrymme och ger det hältre utstyrsel, iin om det gäller
gemensamhelsn1aleriel ellel· sådant som alla tidningar på platsen
har, eller som kommit l idningarna tillhanda genom Tidningarnas Tcl egrambyd. Kan försvarels män ordna s:\ all en tidning
ena grmgcn, och en annan tidning den andra gången, får ett
gott uppslag, och Htr hli ensam om delta, utan alt andra tidningar känner sina intressen läderade, s;'t ],an man vara viss
om alt propagandaverkan blir god och kraftig. Yår utmärkta
läk ark ~u· är ju ingen vän av reklam eller propagm1da, v are sig
för läkemetoder eller ~in mindre för olika yrkesutövare, men i
ett fall gör den tydligen undantag. Har man som jag li1nge
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haft sin verksamhet i en stor lm vuclsladsli dn inr,.'='' finner 111 ·),, 11 ;:]![
sa fort en lakm·e clor eller fyller nagol mera jämnt ~1rtal, sa Ia··
" t
., '·nlltidningen fr:tn n:Jgon annan hlkare en nekroloo·O eller n· 111 o.t,
Jigtvis efter föreg~1ende förfri'tgan. Läkarna hm salt i sYslem <Il'
skriYa om Yarandra och på s<.i Yis gör.a en samfälld rel~lam, ~n~
man s;\ skall kalla det, för karen och yrJ.,et. Kanske delta Yo re
något all länka p[t även fö,r försYarets män. Ofta skulle en
tidning själv Yilja skriva om någon högre officer eller pC1 orter
med mililiir förläggning underofficer, som fyller ~1r eller som
:wlidil, men del blir inte ay, då ingen känner honom. I hi.IS La
f::tll toLar redaktionen ihop nttgra ganska opersonliga rader med
\ •'tl''l
ledning ay uppslagsböcker. D~t skulle det m ~maa
\:'l
oo·ån<>el·
b
Yidlwnnnet om Liclningcn fick en påslölning eller erhjuc1andt>
fri'm nf1gon, som kiind~ YCderbömnde mer personligt.
Allt deLLa, som kir mer kåserande berörts i förh [tlbndet
mellan försvaret och pressen har gällt fredstiden, och det hlir vill
denna, som lrots .alla skr~ickm[llningar, blir .aktuell i'ttskilli ga ;1r
framäL A ena sidan kan m ::m nog på~t:l att den syensk'l pr e~scn
lwmmer all bli mer posiliYL insklllcl till IörsYarels spörsmal
och önskem~ll, än den v.ar [tren närmast före andra vLirldskr iqe l.
Alla tidningar, oberoende av politisk kulör, ~ir nog p fl det klara
med :all vårt land inle f~t r bli ett lomrum i milibrl hiin scend1·.
och att den danska »Yad kan det nylle-» politiken gjorllxmL:ml L
för all framtid. Å den andra siclan har alomhombcn kommil
och, liksom krilslreckel för hönan, förslelnal allt förs\·a rsliink.~nde. ~lan sl:\r r[lrlvill och Lycker nästan del ~ir löjligt alt l~1b
om lwnoner eller Lm·peder eller sirielsvagnar eller olika JiirsY<US grenar, n ~ir man bser om dessa experiment med aloml wmben
och dennas dödsbringande verkningar. En smula cflert·mkc
hör dod: s~iga var och en alt man ännu en avsevärd tid fr~nll<IL
får räkna med de mera vanliga slrid~medlcn, ~lln;in:,lone n:ir
det gäller krigiska företag i n iirheten aY y;)r.a lancl::miircn.
FramsL~illningsJwstnnderna för l1ara en enda atomlJomh :·,t j u
så ofantligt stora - del rör sig om miljoner i tresiffriga tal att clella nya v::tpen säkerligen ännu s{t Jiinge lwnuner all fa
synnerligen begriinsad mwiindning. Atombomhen 1-:ommer dl
o
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försla hand all verka som elt hot till förslöring av stora städer
betydelsefulla befolkningscentra eller i undantagsfall Yik-tiga militära baser av slörsta s torleksordningen. Att tänka sig
den anv-änd i fältslag eller sjöslrider, eller överhuvudtaget i
strid mol ett så litet bnd som vårt är näslan som all före sliilla
sig myggskyile med kanon. Nej, ännu får vi säkert i Yårt land
räkna med militärt försvar efter hittills kända former och narmer, och den stora fr:'lgan blir väl i stället om försYaret skall
sorn förut byggas som elt självständigt helt, totalt försvar, eller
·som ett komplementförsvar till något som Föreala Nationerna
kan bjuda på eller garantera. Men det är ju en annan historia.
Jag h ar berört dessa spörsmål encl.ast för alt illustrera att försvaret äYen under den kommande fredsperioden har svåra problem att komma tillrälla med, och att behovet av försvarsupplysning utåt l<anske blir större än det någonsin varit förut.
Viktigare än m åh än da förr blir då också försvarets förhållande
till pressen, dft denna är och blir det mest betydelsefulla medlet,
när del gäller a lt påverka den stora, breda allmänheten.
Dft landet hefinner sig i krig, behärskas förhållandet mellan
förs varet och pressen egentligen av två saker: intet som meddelas i tidningarna får gagna fienden, och allt skall göras för
att stimulera folkels och landels strids- och försvarsvilja. Vare
sig det finns bestämt förut eller inte, En· man i krigstid s,äkert
räkna med n~1gon form av presscensur. Ingen regering torde
ni1mligcn ta på sitt ansvar att då låta tidningarna operera helt
fritt och utan Yarje kemirolL Alt döma av erfarenhelerna från
:andra världskriget tycks den engelska s k frivil.liga censuren
vara förebildlig och ha arbetat både till de styrandes och
pressens stora l illfrcdsslällelse, sedan den väl kommit över den
första mvcket svåra tiden, och de rätta miinnen Httt hand om
ledninge~. I sin bok »Press, p.arliament and people>>, som. utkom
Våren 19--J.G, skildr:1r Francis \Vilhams, en av de ledande i den
engelska presscensuren, denna cellsurs arbetssätt, och .att döma
av hans utt.alanden, som för övrigt vitsordats direkt till mig av
framsUtende engelska tidningsm~in, arbetade den bflde snabbt
<lch smidigt. Huvudprincipen Y.ar största möjliga offenllighet.
j
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Del var självklart alt man, för alt la cll exempel, u neler y_
bombernas tid var noga med atl pressen ej skulle ni'nnna n~tgot
om var hombcma slog ned eller hur stora skauor dc :t s l~dkom·
men man var ocks{t lika noga med all censuren ej fick am 'In da~
för att överskyla eller dölja av pol itiska eller milil!lra h'rlare
bcgfmgna fel. I det avseendet hyste man med rälla del 'iliirs ta
förtroende till det engelsbt fulkels lugna sans och goda o nHitill1l:.
Det saknades visst inte röster, som vid flerfaldiga ti llltllen
liYligt önskade >>svampen på», eller all tysta tidningarna, niir de
ville kritisera åtgärder både av politisk och militär a. rt, me d
den hestickande motiveringen alt kritik skulle rul1ba Iolhls fii rtrocnde till ledarna och förloma stridsviljan. Inte h ell er va r
censuren rädd för att släppa fram dåliga nyheter av det slag,
som man i många andra länder. inte minst i Tysldand och
Italien, sökte hemlighftlla i det längsta. Så tvekade censure n
inte elt ögonhliek ~ inte ens den sjöm.ililiira rådgiYaren ~ alt
genast offentliggöra den i sitt slag för det engelska folket Ias~ms 
fulla nyhe ten om de stora och nya engelska slagskeppens Prince
of \Yalcs och Repulse 5i:i.nlming genom japanska slörlbomhllygare, en öppenhet som i högsta grad förv fmade många nll icrade
och även neutrala iakttagare. Man bedömde tydligen det folk
rili:ligt, som av sin store krigsledare redan plt ett tidigt starlium
blivit herett på att kriget skulle bjuda på blod, sYclL och l-ira r
i ril;:aste miltt. Det är ganska ofta, som man stöter ptt personer,
sirskilt högre rnili tär er och ämbetsmän, som inte kan för s la a lt
pressens princip är offentlighet, och alt den genom 1all tilli"unpa
och få tillämpa denna gör det demokratiska samhället elen
största tjänsten. »Pressen ger kunskap >>, säger en svensk författare, ».icke den djupaste, men elen nödv~incligastc för niir varande. Den håller oss kunniga om Yarandra, om samhiille t
och världen. Därigenom fostrar den s.amhällsmänniskor. Pressens princip är alt bringa företeelserna i ljuset. Det ii r slu Lmed
det mörker, som tyranner trivas i.>> Det är ocks~t en annan
sak, som man aldrig får glömma. ULan offentlighet genom
pressen frodas all sköns okontrollerat r~·ktessmideri. Rykten
sprida sig märkvärdigt fort och vida. En obehag] ig h iinclrlse
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under ett krig blir blt, om den stoppas av en mer förnumsli :j
än klok censur, i r:vktels mun en kalastrof a\" rent oanade dimensioner, som verkar betydligt mer förlaman,!c p:t försY 'll'Svilj an än om allm~inhclen genom pres3en f;n· wla fal.;La. L.i
heller f~tr man glömma at t fulkel li\Ll börjar misstro sina lcdnrc
och deras åtgärder, om den uppfallaingen sprider sig: alt vikli~a
saker dö,Jjas eller meddelas i fön::msl;:at skick.
Y~tra nyligen genomg~mgna herrd>:lz~lp<>:'<r liinm:vlc ett sitdant otrevligt exempel, som jag dock tror var rnast::ende i sitt
~l ag. Ett tyskt fl:-·gplan, son1 passerade över SYCiiSkt territorium
ett av dc första higs·hen blcY nedskjutet, och hi1ndelsen heviLtnadc'i m~ en stor mäm,iskomassa. Av nagon :olags mis:'riklncl hänsyn hcllc det i meddelandet, som 'äl ];;okats i hop av
både militära och ulrikespolilisJ.~a korkar i före:ning mrrl Informalionsstyrelsen.s di lo, att planet stött mot en hergYägg och
därigenom förolyclzats. DeL är sj~ihfallet , all alla, som as ~1g
tilldragelsen och alla, som sedar, Ii ck den herii l la d a Y clt: m ~mg'l
ögmwiLlncm1, blev högst indigncrac1c niir de Lislc meddelandet
i ti dningarna. Först gick deras ilska natur1iglYis ut över pressens ovederhiiftighet, men vid Ii le t mera eftertanke fick de klart
för ·sig alt det var högre upp, som de fick söl;:a lögnens upphovsm än; och säkert förlor:=tde de m:=tklhayandc i v[trt land genom
detta m {mga förut lojala anhängare, som sedan sällade sig till
dem , som komtant lYivlaclc på dc styrandes goda vilja och
omdöme. Det Yar för öHigt en sY år uppgift alt rii tl bcm:-i.stra
för h<lllanclet mellan försvaret och pressen under dessa beredsk aps~tr. P~t sätt och Yis var det l\inkigare ön om landet varit
i krig. De mil i tära å tgärder, som förbereddes eller Yidtogos för
att möta elt ewntuclll bry tande av vår neutralitet, måste hemli gh Cillas; militärn yttringar, föranledda av dc krigandes Mgärder i n~irhelen av eller över det svenska territoriet, måste också
i Yis~a fall undandras offenlighetcn. Allt detta var ofta sv{trare
att bedöma, än om landet Yarit i krig. Politiska hänsyn, beroende p ~\ den s lunelom sY åra balansgång, som y[tr regering
h ade all utföra, spelade in, när det gällde all genom pressen
undcrri'ltla och upplysa allmänheten, samtidigt som det var
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angebgct all hos folket skapa en uppfattning all Yara m iliLi r~
anordningar yar ~indamålscnliga och cffekliYa. Jag skall hiir
in Le g<\ in p~t hur den sY :l ra uppgiiLcn löstes, och in le heller Pit
i hur hög grad den kritik, som kommit Lill synes, yarit hcriilligacl. Sa mycket kanske dock bör sägas, all man nu citera t
tycks ha mycket lä l l att glömma all y{H t lanels läge slundtlls
Yar wycL ct kritiskt, och att Yi hade all räkna med hotel k ln
en militärt scll ofantligt stark makt, som styrdes av minst ~ag t
Dheriikncliga och rekordarlat hiinsynslösa män. Den Lystn ad~ 
plikl, som inskärples hos oss alla och crwar, och elen ot rolig t
viil genomförda mörkläggning aY Yissa militära ~ttgärdcr, ''Olll
pressen da underkaslade sig p:l hegämn från högsta 111ili limt
orl, förefaller likYälnu komrna i underlig dager, då Llet uppl y~ls
::ttt elen makt, Yars militära anslag Yi fruktade mest genom
chefen för bnlförsnrcls kommandocxpcdi Lion hölls undcn iitla d
om s:\ gott som allt militärt som skedde i SYerige.
Del iir för pressen mycket betydelsefullt alt EL nyhell'r och
meddelanden snabbt. Kontroll- och r:"tdgiYningsinstanscr, s on~
finnas, och med all sannolikhel måste finnas , i krigs- och lwrcdsk..'ll)Slid, bör därför ordnas och arbeta s[l all heslzrd h m
li1mn;cs tidningarna med minsta möjliga tidsutdräkt. Sf1 Y:u·
ej fallcl under det andra Yärldskrigcls sYcnska heredskap s:tr.
I pressnämndens föreskrifter för tidningarna stadgades all pressen skulle i Yissa Ir:igor Yi1uda sig till en instans, i .:mdra till en
annan, ja, i somliga splirsm~lllill och med till en tredje. ::\iinmdcns försök alt fa myndighelerna all inse och ordna sa all
pressen endast hade ett enda ställe all r;'ldfr{\ga, krönles inte
med framgöng. Det stötte på molsl[md h~tde [t milili'trl och
utrikespolitiskt h~1ll. Stundom fick pressen också i sanmLl
fdga vända sig till flera myndigheter; dessa skulle sarnd tda.
och resultatet ]Jlev, yad ja.g kan försl:t, onödigt dröj sm [ll och
hcr~ilti g al missnöje fr~m tidningarnas sida. ~led litet god Yilja
hör organi sationen kunna göras så alt 13.ll den militära och
utrikespolitiska sakkunskap, som hehöYs för alt ge en ticln in.~
hesked om en sak hör publiceras eller ej, i:ivensom i vilken forlll
ett visst meddelande hör liimnm, kan finnas ph ett enda ~ lii llL
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ch sYar länll\aS snahhl och Yid alla tider p Ct dygnet. Delta är
o ]JerätligD.cl presseus fordran, som eJ, a nnan g~mg,
"
d:t' var(
'
en
]and konuner i lilmande läge som ~n·en 1939- 19-!3 m ~1sie lill6odoscs. Del skulle yara en hel del all siiga om crfarenhclcm ~l
~
.
under
beredskapsåren rörande försvan:l oc l 1 pressen, men pg
,!zall h~ir endast peka på en sak till, som mililiir:t myndighelc1·
~tundom tycks ha SY[trt alt försl[t, n~1mligcn, alt bilden numera
för pressen blivit ell lil\'a naturligt och llÖdY~indigt ullrycksmedel som texten. När andra världskriget härjade, f:lnns de
mest abderi Lis], a och kcnsliga bestiimrnelser och förbud rörande
fotografering. Del bleY så sm[mingom hiillre efter i'ttskil1 iga
påstötningar och demarcher. Hela detta omr[tdc hör, Yad jag
Jw.n förstå, bli förem[ll för re;,ision i den riktning att lokala
mili tärmyndigheter får större bcfogenhel er än Yad de hade
under heredskapsören, när det gäller om en bild, t ex tagen i
sambanrl med inlriiffad olycka, En· puhliceras eller ej .
S:\Yäl försvarels som pressens män iir folkels eller den stora
allnränhelens tjänare. De förna skall fii.rsYara och bra folket
att bevara den yllre friheten; alt fritt hesttimma över sitt land
och sig sj älva. Dc senare åligger i en dcmob·atisk stat att slå
vakt om den inre friheten, rättigheten all fritt få hinka och i
tryck säga sin mening. Pressens män m ~tste diirför hålla på
och ständigt kräYa slörsta möjliga offentligheL Detta inte för
sin pers-o nliga nyfikenhels eller skrivluslas skull, ulan för att
ge d en stora allmänheten upplysningar och fakta på alla områden, s~\ alt denna allmänhet själv ],an bilda sig en mening om
samh iillel och dess förh[tllanden, eller som The Times skrev
red~n ~\r 18il2: ,,Pressens första plikt är alt skaffa sig den snabbaste och riktigaste npplysning om tidens h~indcl<>er, och genom
att offentliggöm nyh<.:terna, omedelbart göra clem till folkets
gemensamma egendom ». Ju fortare och mer delta inses av
försYmcts män, ~i.Y ensom ::tlt det ing:lr i pressens plikt att, i
syfte alt uppnft förhi1Ltring, sprida kritikens ljus över det vrånga
i s amh~illel, desto hillare och naturligare ordnar sig, till landets
och folkels bå tnad, samarbelet mellan försvaret och pressen.
September Hl-JG.
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Några synpunkter vid konstruktion av
moderna örlogsfartyg.
Av Sällskapets hedersledamot marinöverdirektören
Harald Qvistgaard.

Dc yctensk::~pliga rön och tekniska uppfinningar, som unde r
andra Y~irldskrigct möjliggjort kcns truklion och tilherkn ing av
alombomhen, bild::t upptakten till en ny epok, som va d örlogsflollorna beträffar, har en principiell molsvarighet i 11)00-l:dets
onwii.hningsperiocl, då m::tskinkraflen ersalle vindkraft en som
framdrivningsmedel och uppfinningen av spränggrana len inledde den sega kampen mellan artilleriprojektil och skydd.
Det kan fönän las, alt atomkraften icl<e blolt kon11uer aH ulnyllj.as som sprii.ngmedel i bomber, projektiler, torpeder clc.
utan därjämte som energiki.lkt i framdrivningsmaskineri cr.
'
ltJ·ande och dänned samm:anh~in gande
Atomenerut'> iens utnY
"
prohlcm tillclr:tger sig giYelvis slörsla uppmärksamheten , men
man får diidör icke förbise elen revolutionerande u l\·eckling
som ~igt rum inom andra teknikens omr[tden. Exempelvis har
inom vapentekniken införandet av rakeldrivna projektil er och
ulnyllj::~ndct av ekoradio såväl för eldledning som SJX1ning
medfört en ratlikal förändring av farlygens taldiska egenskaper.
Flygtekniken har diirjåmlc starkt ulYccklals genom tillkomsten
bl a av snabbare plan, fjärrstyrning, förhältrade bombsiklen etc.
ilfccl hänsvn härlill torde inQen marinledning idag vara i stand
alt uppdr;ga lwnkreta linje; för fartygstypernas vidareutveck ling, varför far lygskonstrul\Lörcns närmflsl föreliggande uppgift
blir att vid ulformande a v farlygen söka beakta ovan anl~'dd
utveckling ävensom föreliggande krigserfarcnheter. I den
praktiska tillämpningen föreligga svårigheter alt i ett samman hang och p~\ en g[mg tillgodogöra sig u lvecklingen inom oJ iJ.;:a
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och skydd - är idag mera svttrlöst ~in någonsm. Man mas le
dirför li ksom under Lcknike:1s t idigare genomJJrollsskeden emotse en trcYande övcrg~mgsperiod, under Yilken dc nya faktorerna
success iYl komma a tt ,göra sig gällande. Här nedan sl~all behandJas n [tgm nv dc synpunk ter, som kunna fön~inlas hln ·a aklueHa.
För [artygsshoucl föreligga skärpta krav på flytbarhet och
vattenlät .indelning. LjusYen liler i hordläggning liksom öpp]1 j11crar i däck och skoU mås le i möjl igaste m ~m begränsas.
l
D
Fordri ngarna p[t skrovrnalcria Jcl ha ökats ifråga om seghet oc 1
motståu dsfönn{tga Yid chockYcrkan. Som smmllJanfogningsmetod synes svetsning bäst tillgodose kra,-el p~t h ~dlfasthet och
chocksäkerheL öw.rg[mg till annat byggn adsma terial än stål
förekonm1cr endast vid vissa byggl1ladsdelaljer. Försök att
l),ro-cra
av läilmetall ha ulförts och projekt
mindre fartvcrsskrov
J:::>
}O t:'l
ularb elals för jagare av lättmetall.
Atombombens verkningar unders tryka kravet på skrovens
hållfasthet och seghet, YarYid icke endas t materialfrågan är av
betydelse ulan äYen utiormningen av själva fartygskroppen.
Resullalen av atomhomhsprängningarna visa, all fartygsdäcken
böra vara i möjligaste mån rena och fria fr[m tryckfångande
överbyggnader, Yilka, om dessa äro oundgängligen nödvändiga,
böra ulformas strömlinjeformade och om möjligt tryckfasta.
Det har t o m ifrågasatts alt ulföra ÖYervaltensfarlyg såsom
undervaUcnsbåtsliknandc hy brider.
Skyddels uppgifter hava dels skärpts, dels utvidgats. Mot
övervallensprojektiler har det kmwcnlionella pansarskyddet
visat sill berättigande, men hittills tillämpade tjocklekar på
pa n sardäck synas icke ha erbjudit tillräckligt skydd mot de
under krigets senare skede ulnyl ljade tunga flygb01n.berna.
Förutom_ yedertagen fördelning av pansarskyddet till skrov,
h untdheslyclming elc ha krigserfarenheterna p tn ·isat behovet av
ökat skvcld för luflYärnspjäser äYcnsom för eldlcdningsanordningar." Det har Yisat s.ig, alt torpeder och minor samt flygbomber, som vid n~irlrii_ff ha principiellt samma Yerkan som de
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förstnämnda, påfordra förhällrat undenallens<;kydd. Atolllbomben me~Uör c~1 ko:npl ik8.lion ur skyddssynpunkt hl a p [\
gruHcl av Ylcl sprangnmgcn uppkommen radioaktiv sldlnin"·
En a y forsimingens frii.msta uppgifter blir sMund:1 alt kb. rht;''~
möjligheterna alt genom aYskiirmning eller andra ~l lgär~l~~
skydda personalen.
Farlygens lllmstning och inredning har som en följd av
krigserfarenheterna redan unclcrg:ttt a\'SCYärda förii.n drinrrar
.
:-,
Vid behandling av fartygsskroyct har ovan antytts dc skiirp ta
krJ.Ycn p ft Yatlcnliit indelning och begränsning av a nta let gcnomg~mgar i däc.k och skolt. Tillhörande luckor och dörrar
m ftsle konstrueras efter nya principer möjliggörande snahbare
och siikrarc sliingning pCl plats äYCnsom i Yissa fall Ijärrmanöy_
rcring. Brännbara cläcksheliiggningar s~1som korkula llor o dy ]
komma att i möjligaste man unelvikas och ersättas med clclfa.st
spccialmassa, halkskydd etc. Isolering mot temperaturväxlingar
och ljud blir alllj~imt erforderligt. Vid Yal av isoleringsm ateria l
m Ctsle beaktas isoleringens eventuella möj ligheter att hidraga
till uteslängande av radioaktiv strålning. I elen 1nån m [tlning
hedön'1es criorC.erlig inonthords, m :'tslc färgen vara eldfast.
Rörsyslem I ör länsning, trimning, eldsläckning, veulib tion och
vännelc:dning höra planeras med tanke på central kunlroll och
fjärnnanöver av viktigare Yenlilcr och andra organ. De elektriska anHiggning.a rna erfordra utökning, ledningsnätens k\·alitet
m åste höjas och central kontroll och fjii.rrmanövrcring införas i
större omfaUning än vad hittills varit fallet. ökat antal rcscrv kraflbillor samt chocks~iker uppsbllning av maskiner, apparater
och belysningsarmatur m m hör även till krigets iärdomar.
t un·
Leynadsbclingelserna ombord haYa redan under kl·io·c
o
derg:\lt pålilgliga för~indringar. De traditionella synpunkterna
pä bosladsutrymmenas fördelning, omfattning, inredning etc ha
m ftst vika för en sakligare bedömning av hithörande fr ftgor.
örlogsfartygen ha alltmera fått prägeln av striclsmaskiner. Ur
beredskapssynpunkt bör personalen vara förlagd i närheten av
sina drahlmingsposter, och ur säkerhe tssynpunkt böra de olika
kategorierna vara fördelade inom fartyget. Förplägnadstjäns ten
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misle i an<;lutning härlill morWieras och effckliYiseras med
anlilanclc ay en y~d ulwcklad maskinell utrustning. De :l lgärder
~om red an nu vidtagils p:1 delta omr~\de visa att erforderliga
förändringar kunna gcnowföras uta n asidosälla n dc a v personalens lrcnt::tcl och Yii.llJefinnundc.
Propcllermosl;inerienw på örlogsfartygen äro tillsvidare av
konwntioncll typ, i regel med ångturbinmaskinerier för större
fartyg och höga effekthelopp samt clicsel- ceh bensinmotorer
för mindre fartyg och mindre effcklbelopp. Aven om de ~m g ·
drivna anläggningarna blivit alltmera fulländade äro dc genom förda förbättringarn a icke alt anse som rcYolulionerande. Men
tekniken s!Ctr heredel med märldiga nysk<apelser. Närmast torde
snabbgftcncle dieselmotorer och gasturbiner komma alt inkräl.;: ta
p[l ~mglurhinens anYi:i.ndningsomr ~tclcn, v.arjämle bränslen av ny
typ komma all utnyttjas. S~tlunda må erinras om att under
senare <'•r vätesuperoxid l;:ommit till användning i maskinerier
för und e rYaltcnsh~Har och torpeder. Visa oplimisliska uttalanden föreligga bl a av tekniker i såväl Amerika som England
angående resullalen från försök att utnyttja alomcnergien som
kraftkälla. Innan man från experimentmaskiner kan ö-vergå till
driftsäkta i industriell skala byggda fartygsma skinerier torde
dock a\'sevärd tid förflyta. Den traditionella typen av propeller
för om sättning av maskinkraft till tryckkraft är sårbar vid
und cnallcnssprängn ingar, varför nya former för fartygens
framdrivning torde bliva aktuella, exempelvis ejeklorclrift.
VopcntcLniken faller utanför området för denna uppsats.
Vapnen-; l.;:antktär är emellertid ay fundamental betydelse vid
fartygskonstruktionens utformning. Det är diirför erforderligt
att i delta sammanhang erinra om några av dc drag i vapentekni kens utveckling, som särskilt påverka det skeppsbyggnadstekni ska området. Krigscrfmcnheterna ha framtvingat ett allt
kraftigare och mera omfattande luftvärns artilleri, effektiviserat
genom högt utvecklad optisk och ekoradioelcllcdning. Det ofrånkomliga havet på goda bestryknings- och riktYinklar har icke
kunn at lösas utan :mEtande av höga och vidlyftiga bryggkonstruldioner, varigenom fartygssilhuetten blivit allt högre och
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kompaktare. - Denna utveckling hereder konstruktören ~tc 1 r a
svårigheter i strävandena att utforma fartygssilhuetten sa, a tt
densamma. erbjuder minsta möjliga ndlyla. Inom det vapen tekniska on trådet visa krig<;erfarenhctema all raketvapnet hliYi l
av slörsta betydelse. Utvecklingen följer LV<l huvudlinj er : krutraketen och vätskcraketcn. KrulrakelerPa avses för ko1lare
distanser, 1cpresenlera liitta k::tlibrar, ha dftlig precision nt:h
användas företrädesvis i massinsals. \'ätskeraketer avses för
Emga distanser, motsvara svåra kalibrar; genom målsöknin~s
organ kan precisionen bli god. Till sistnämnda kategori höra
de stora Y -bomberna cch de s k guided missiles. Som en
mell.:mfonn slftr » impulspro jektilcn >> , vilken u tskjutes med lag
utg[mgshaslighct och i banan accelereras genom rakelwrkan.
Frågeställningen är närmast i vilken utsträckning det kvnYmtionella .artilleriet kan tänkas ers ~i.tLas av raketvapen: hutraketer för närluflvärn, vätskeraketer för huvudartilleri och fjii.nluitvärn. Utvecklingen av dessa vapen kon11ner att bliva av
största betydelse vid hrlygsskrovcls utformning. Si1lunda
lwmma rakelens utskjutningsanordningar alt hell avvikt f1 m
hittills• am·ända kanontorn och lavettage. Lavettage för krutrakeler torde bliva mindre skrymmande och för vätskeraketer
mera skrymmande än lavettage för motsvarande kalibrar av
lwnvcntionclll artilleri. Konstruktionen av stuvnings- och lam;nings.anordningarna kommer aU erbjuda avsevärda svårigheter.
Inom åcl tcletelmiska området har vetenskapen under andra
världskriget gjort en av sina slörsLa insatser genom utvecklingen
.av ekoradion. Ekoradion torde kunna betecknas som en av de
avgörande fakt orerna för krigels utgång. Dess möjligheter ha
utnyLLjals för en mångfald uppgifter: strategiskt-taktisk a, navigatoriska, span ing och eldledning m m . Ekoradion kanuner
yLLedigare all utvecklas, men dess praktiska användning torde
komma all försv åras till följd av ävenledes högt utvecklade
mo tmedel.
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Inledningsvis har i denna artikel

framh~tllits

hurusom det

f n icke är möjligt att framlägga ett konkret förslag till sam-

111ansä an ing av en framtida örlogsflotta. Denna uppfattning
t orde hestyrkas av ovanslående kortfattade redogörelse för några
av de revolutionerande utYecldingslinjcr, som föreligga såväl
inom vap en telmiken som inom de velensk:tpliga och tekniska områden smn bcrör::t skapandet av nya framdrivningsmaskinerier.
De möjligheter, som inom en överskådlig framtid föreligga att
inom relativt sm ~~ och H'clt::t maskinaggregat koncentrera mycket
stora effektbelopp medföra en radikal förändring av fartygens
taktiska egenskaper. Undervattensbåten kommer exempelvis
att kunna framföras med betydande hastighet även i undervattensläge och H möjligheter att ink'lga mycket stora dykdjup.
Utvecklingen kommer emellertid alt ske stegvis, och inom alla
mariner gäller det a lt successivt å befintliga och projekterade
fartyg tillämpa dc möjligheter som telmiken erbjuder.
Inom den svenska marinen ha omfattande åtgärder redan
vidtagits. Dc under byggnad varande fartygen, kryssarna och
jagarna - typ Öland - ha hl a omdisponerats för att hereda
pla ts för ekoradioanläggningar såväl för nautiska som spaningsoch eldledningsändamåL Haketvapnets utnyttjande är förberedd
och betydande förstärkning av närluftvärnet kommer att äga
rnm. Det ä1· en beredskapsåtgärd av allra. största betydelse att
en av forskning stödd nybyggnadsverksamhet vidmakthålles, ty
endast härigenom kan kunskaperna fördjupas, uppfinningsförm ågan och initialivet sporras och industrien hållas i erforderlig
kontal't med dc aktuella problemen. Det kan icke förväntas att
a n dra tuttioner ulan vidare shlla sina dyrl,öpta erfarenheter
till vftrl förfogande. Egen företagsamhet utgör en förutsättning
för att vi överhuvud skola förstå utvecklingen omkring oss och
f å möjli ghe ter tillämpa dess lärdomar på våra speciella förh ållandcE. En av all tför tidsödande utredningar förhindrad
nybyggnadsverksamhel är att anse som en allvarlig fara för
vår framtida beredskap.

Tidslcrift i Sjöväsendet.
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Centralisering och decentralisering
förvaltningen.

.
tnoltt

Av Sällskapets arbetande ledamot, t f marinöverintendenten
kommendören jarl Bring.

Hushållnings- och samh ällsformerna av i dag kän nclcd.na.
i h ög grad av centralisering, en omfattan de organisering s;nnL
långt driven specialisering och arbetsfördelning. Della giiller
såväl på det ekonomiska som politiska området. I dc politiska
diskussionerna bryta sig m enin garna om dc ekonomi ska syc:,lcm,
enli gt vilka folkhushållnin gen kan ordnas. Idestriden sl1r i
s tort sett om marknadshushållning resp ektive tvångshushall ning eller med a ndra ord i va d mån den ekonomi ska plancringen skall in f Ju eras av fri prisbildning Qch växelspel et mellan
utbud och efterfrågan eller grundas på stalsmyndigheternas
avsiktliga, tvångsmässiga och straffrällsli gt sanktion erad e anordningar.
Inom slalsfön'altningcn och enkannerligen förs\'arel iir
tvångshushållningen given. Försvarsväsendet är dessutom irke
en produktiv verksamhet i egentlig m ening ulan en Jwslnadsdragan de säkerhetsorganisation, vars behov skola ställas i relation till landels ekonomiska bärkraft och vars organ isation
m ås te fastläggas genom författningar och reglementen.
Vad organisationen beträffar srt kännetecknas denna för
försvarsväsendet liksom för stalsförvallningen i allmänhel av
alt funktionsfördelningen m ellan överordnade och underordn'lde
organ är instruklionsmässi g t bestämd. Fastheten i funkt ions fördelningen mellan över- och underordna de är i första han d
e lt uttryck för del för svensk rätt karakteristiska strävandet a tt
inom förvaltningen såväl som författningslivet åvägabringa
en viss jämvikt och åstadkomma en lämplig maktfördelnin g..
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l]ncl crordn adc s~häl som ÖYeronln ade skola s~tYiLL möjligt hava
yar sin fas tsUllida krets aY upp gifter och b~ira ansvaret för
deras handhaYande.
Då del gäller all fördela göromMcn m ellan oJ ika sta lsorgan
bör delta - s~tsom en ren t praktisk fråga - huvudsakligen
beslämmas a y ändam ~dsh änsyu. Man bör söka a lt för varje
organ avskilja görom ~tl , som till sitt innehåll och sin omfallnincrt>
motsvara organels pr es la li onsförm äga. Härvid uppkomma t ex
frågor om den lämpli ga ayyägningen av olika organs arbe tsmängd saml om arbe ts uppgi ft ernas förhållande Lill den arl av
sakkun skap och färdighe ter, olika organ representera.
Den svenska centralförvaltningens funkt ioner haya uppdelals så a lt säga p[t LYå skikt, rt ena sidan Kungl Maj :t, [t andra
siclan dc centrala Ycrken. Granskar man den faktiska geslallningen av Kungl l\Iaj :Ls funk lion somr~t dc, visar deL sig i vissa
häns cenden vara gans],a inkonsekvent och irrationellt avgränsat.
På det hela tage t torde det kunna sägas, aU bagatellärenden i
påfalbnde s lor omfa ll n ing belasta regeringsmakten. Eftersom
principidlt se tt inlel ärende bör handhiggas i högre instans i:in
cless na tur eller andtn oms tändigheter kräva, synes det önskvärt, att en utredning kommer till stånd rörande möjlighelerna
att decentralisera vi ssa konscljiirenden.
SLalsmedlen skola användas i överen sstämmelse med riks.:
dagens beslut och dc villkor, riksdagen i Yarjc särskilt fall fäslat
Yid sina an slag. Försvarsväsendel betingar p[t grund av dess
mångskiftande vcrksamhr;t elt slort an Lal olika anslag. Tenelensen har efter hand gå LL mot en a lll längre driven clifkrcn··d a ans l ag och anslagspos ter, och
• sli:Jl
er a ' · me dl en pa
tierin
t>
..
gransen för vad som härvidlag ur synpunklen av en ändamrtlsenl~g. medclsanYiindning är ralioncllt har i m lmga fall ö,verskndits. Della beror hl a p~'\ att Kungl Maj :t i sin Lur komp~etterat riko;;da gens an Yi sningar m ed en m ångfald stater och
~~~positi_onsbes li:ii~1melser, som ofta i allt för hög grad beskära
eorv~l~n:ng.;;mynd1 ghclcm~s rö·relscfrihet och möjligheter alt ur
ffel,tivitels<;ynpunk t nylLJa medlen på lämpligaste sätt. Det
Vore ön skYiirL a lt s ta lsmak tema skänkte myndighelerna större

598
förlroc ndc p :l medelsfönailningens 01nrade och genom m in d re
steLa dispositionsbesl~tmmclser sa tte dem i stånd alt lJilltre anpassa mcdelsc.mvändningcn efter dc förh ~tllanden, som verkligen
räda under löpande budget ~u· . Som det nu iir tendera rrglernu
för anslagens användning att bliva onödigt komplic erade och
svåra att tillämpa.
Det har i skilda sammanhang gjorts gällande, att en alltför
stark koncentration av besluta nderätlen skett till försv arsviise11 _
dets centrala förvallningar till förfång för de underordnade
myndigheternas verksamhet. Vilka äro då anledningarna till
denna utveckling och hör en ändring av funktionsfördelningen
ske i riktning mot ökad decentralisation?
Till en !början må konstateras, att inom försvaret, p å grund
av dess struktur och uppgifter, befälsmakten är starkt utpräglad
och maktkoncentrationen mera vidsträckt hos de högre organen
än vad fallet vanligen är inom statsförvaltningen. Della siitter
sin prägel även på förvaltningsorganisationen, men j ämyiil
andra omständigheter utöva härvidlag sin inverkan.
Ett område, där cenlralisering,e n blivit särskilt m:arkeracl, är
matehelanskaffningarnas. PlanLiggningen för krigsfall i detta
hänseende, vilken är förbunden med utredning av behov och
tillgångar samt utnytljtande av landels industriella kapacite t och
importmöjligheler, leder med nödvändighet till att dessa fr{lgor
i sista hand måsle handläggas av centrala organ. Men även i
Jrcdslid hava anskaffningsfrågorna, under åberopande av de
clwnomiska fördelarna med central upphandling, till öven·ägande del förlagts till centrala organ och ett särskilt ämbetsverk.
krigsmaterielverket, inrättats för änoomålet. Del vill do ck synas, som om man i sin entusiasm för central anskaffnin g g~t tt
för Emgt, och dit h~1nfört även sm~i.rre upphandlingar sa att
onödig omgång och tidsutdräkt förekmmnit. En översyn av
dessa förhållanden hör ske och central anskaffning ordnas
endast i de fall, då detla verkligen är ekonomiskt fördel ai-:ti gt.
Elt annat drag, som är ulm~irkande för försvarsväsen deL är
den rikliga floran av tjänsteföreskrifter av olika slag. Särskilt
de lokala myndigheterna äro härvidlag starkt hundna och k inna
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sig nog ofta för hart beskurna i sin splvheslämmanderä lt. En
anledning till de lla förh~Ulande är strävan att åstadkomma likformighet i handlandet inom organ av sannna typ. Ofla är det
iiven fr åga om al t inom sådana organ framtvinga ändamålsenliga och enhetliga arbetsmetoder. I stor utsträclming haYa
föreskrift erna betydelse ur informationssynpunkt, i det att de
även användas Yid utbildningen av personalen. Denna omsättes relativt hastigt och besitter till stor del ej tillräckliga
kvalifikationer för att ulan stöd av föreskriftsmässigt meddelade
normer handhava fö rvaltningsgöromåL
Den nya organisation av den centrala fönaltningen, som
beslöts vid 1942' års riksdag, har utlöst ett vidlyftigt organisationsarh ete och givit anledning till en mängd nya tjänstef6reskrifter, särskilt till följd av tillkomsten av för hela fö rsvaret
gemens amma ämbetsverk, såsom försvarets civil- och sjukvårdsförvaltningar. Inom dessa vedc har man, förkla rligt nog ,
sökt åstadkomma i möjlignste mån enhetliga föreskrifter för
samtliga försvarsgrenar, och detta har medfört många förändringar i tidigare för mariiH~n gällande bestämmelser. Det tager
givetvis sin tid innan sådana nyheter hinner tränga igenom
och bliva inarbetade hos samtliga berörda myndigheLer och
befattn ingshavare. Vid sådan nyordning inträffar det lätt att
man vid strävan efter likfor mighet icke alllid tillräckligt beaktar
förh{tllanden, som äro säregna för vi ss försvarsgren och som
påkalla särskilda bestämmelser.
Klagomål hava hörts över alt de lokala myndighelerna numera belungas med cH olal uppgifter till centralmyndigheterna
uv de mest skiftande slag. Della är förvisso också förhållandet.
Till en del heror det p[t elen centrala anskaffningen, som påkallar behovsuppgifter betr!iffande all materiel och alla förnödenheter, som skola framskaffas p[t denna väg. En annan orsak
till uppgiftsJämnandet är krigsförberedelscarhelet, som för sin
planläggning vad materielen beträffar kräver ingående känne-.
dom om utrustnings- och ersättningsbehoven vid krig samt
befintli ga Lillg~1 ngar i fr ed. För delta än damM erfordras konLinuerliga rapporter ÖYer materielläget och statistik beträffande
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konsumtionen. Slnlligen förekomma \äyen cle upp gift er. so n,
~iro cil led i redovisningen och kontrollen ÖYer fön ~td m lll.
Det kan nog ej bestridas, :a ll nppgiflslänmandel i lll:mga
fall gålt till överdr ift Clch ail dc cen trala myndighelern a höra
vinnlägga sig om all möjlig ;lterhälbamhct i krawn dilrpa, ich~
minsl :av den anledningen, all uppgifternas upprätt ande laga
många arbets limmar i anspråk och följaktlig en dra ga Lely dande kostnader.
En yllcrligarc orsak till centraliseringen ligger däri , all den
tekniska och ekonomiska \erksamhclen numera i alll slöne
uts träckning ställer så höga krav på sina ulövarc, a lt s~i rs].:il cl
utbildning och omfatLande praktisk erfarenhel är nödvändi g för
uppn ftende av erforderlig kompetens. SCtdana speci,alislcr kull na ej p laceras in om varje lokalfönallning utan finnas ofta
endast inom ccn tralfönalluingen. Följden h~irav bliwr. atl
fr~1gor, som h ·äva srtdan siirskild kompetens, dragas till klllllbggning huvudsakligen inom centrala organ.
Kraven på kontroll och övenakning av lok,a lmyndi ghclc rn;"
fönallning utgöra iiven incitament t ill centralisation. l'pp dagandet av fall av misshush~tl lning, lJrislande omtanke eller
olilErlen .ans lagsamändning inom en lägre förvallning m ed[ii l
s tundom alt vissa befogenheter över hela linjen dragas upp til l
avgörande i högre instanser eller all nya regelbundna up pgirler
i konlrollsyflc avkräYas dc lägre fönallningsorganen. i\bn hii r
i dylika fall ej vara för snar alt skrida Lill centralisation ulatl
hellre söka lillrällaEigga förh~\llandcn a genom p[nnin nelscr och
anvisningar.
Ell område, di1r centrala beslut hlivil allt vanligare, iir ;n ri1Llanclct och löneplacering av lägre civila befattningar. 1-L"Ir
har anledningen till denna uln~ckling varit angelägenheten av
ensartad vär desäl tning av tjänsterna och noggrann prövni ng av
personalbehovet, men följden har äYcn bliYil en ofta m yck el Cllll s tändlig och Lidsödande b ehandling av dylika fr{lgor. En mera
rationell ordning för h an dHiggning ay berörda personalärenden
bör å vägabringas s~t all snabbare aygörandcn möjliggöras .
Ar nu denna u l YccUing mot tilltagande central ise ri n g a Y
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<Ondo eller gvdo? När del gäller den n a tionella h ushållaingen
är denna fr ftga elt yllerst vikt igt samhällsproblem. Motståndarna mot den lvångsm~issiga p lanhushållningen göra i sin kritik
rrällande, :all ett fortskr idande på vägen mot en kollektivistiskt
t:>
organiserad slat innebär fara för en alllmer ökad byråkratiseTing av samhällsverksamhetenmed åtföljande omfattande skriftväxling och en ödeseliger kc.ncen lralion av Inakt, penningmedel
och a nswu· i händerna på en all t omspännande, reglerande och
lwntrollerandc slat med det resultatet, att det hela kommer att
verka bin nu mera centraliserande och mekaniserande, förs vaganrlc på ansvarskänslan hos individerna och ödeläggande för
deras fri- och rättighe ter. Att symptom på överdrifter i organis ation och koncentration på sina håll framträtt inom statsförva ltningen är ovedersägligt och manar till eftertanke. A
andra sidan bör man betänka, alt försvarsväsendet måste vara
Drga ni serat för krig och alt krig och kollektivism hör samman.
Vid krig måsle statsmakten stegras till det ytters ta. Den vid
Juigsfall nödvbincliga snabbheten i anpassning till krigsläget
lTäver en centralt kommender ande ordning. Men det ta behöver
ick e utesluta, att förvallningen i fredstid ordnas så, att man
utnyttjar de fördelar, som en decentralisering i många avscen,den erbjuder, och beaktar den stimulans som vinnes genom att
vi dmakth <"t lla ansvarsldinslan och lämna spelrum för personliga
insatser hos dc lokala myndigheterna. Vana vid självverksam11e t är för övrigt av den största betydelse vid krigsfall, då för11åll andena tvivelsulan ofLa komma alt framtvinga självståndigt
handlande av lokala chefer vid avskuren kontakt med överordna de myndigheter. Det ligger därför fara uti alt införa en
·sådan ordning, alt de centrala organen i alltför hög grad bestänuna ÖYer de underordnade organens [tlgärder, så att dessa
f å karaktLiren av mekanisk verkställighet och de underordnade
endast verka som redskap för ö'v erordnade organ. Man b6r vid
a rbetsfördelningen b eakta, a lt även om i allmänhet den större
skickligheten finnes hos dc högre organen - s ~t är detta icke
regel. Ofta nog är det just hos dc lägre organen, som den
:s lörr,e sakknnsl,apcn och föl'lrogcnhcten med faktiska förhållan-
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elen samt k~innedom om orlsförh:1llandena finnes. \'id utfon11 _
ningen av den framtida förswu·sorganisalioncn synes m::m höra
eflerslrän all, med tillbörligt tillgodoseende av kra\'Ct p~t effcklivilel och enhellighet i den centrala ledningen, lämna c!c u nderordnade organen ett lämpligt rml.lt av självständighet i
administrativa Jrögor och mcdelsförYaltningen.
I frågan om ulformningen av elen centrala förv allningen
m[t följande framhävas.
Sannolikt konuncr man vid den fortsalla utredningen rö rande försv~usorganisationen alL ifrågas~i.lla ytter l igarc uppdeL
ning av förSYarsgrensf6rvallningarna i riktning mot fl era för
försvaret gemensamma verk. Det är klart alt skäl kunna anföras för en sådan utveckling och fördelar därmed p::n isa5.
:\len det är ocksä uppenbart, alt nackdelar skulle uppkomma.
~Iarinfönallningens gamla organisation med avdelningar fö r
olika verksamhetsgrenar under ledning av en gemensam chef
vm elt i verklig mening fullständigt äm])elsvedc, som erbjöd
garan ti för en enhetlig ledning av förvallningen uneler intim
samverkan mellan verkets olika m·clclningar och mm·inledningel'ls övriga organ samt innebar den y tterligare fördelen, al t
lokalmyndigheterna hade endast ett verk aU v~mcla sig till i
förekeunnande fr [tgor. Uppdelar man den centrala ledningen i
lika mång:1 verk som det finnes tjänstegrenar, uppn~tr man
visserligen störs ta möjliga enhetlighet försvarsgrenarna emellan
inom respeklive tjänstegrenar, men försv ~n·ar sanwerkan mellan
olika tjänstegrenar och fjärmar vederhörande försvarsgren schef
från erforderligt inflytande på fönallningen. När det gäller
mera >> civila» tjänslegren::tr äro olägenheterna av en sådan
ordning icke så framträdande, men ju större betydelse viss t
verksamhetsområde har ur disciplinär, militär och operativ
synpunkt, desto större bli vådorna att anönclra delsamma frtm
försvarsgrensfönaltni ng a rna och unelandraga detsamma försvarsgrenschefens direkta bestämmande. Vidare kunna in01n
respektive verk utveckla sig olika förvaltningsmetoder och
redovisningssystem, vilket är ägnat alt försvåra och kompli cera
tjänsten inom lokalförwllningarna. Dessa bliva unclerstiillda
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elt flertal olika styrelseorgan, vilkas kompelensomn'tden i många
fall icke kunna klart ~n·grän sas från varandra. Berörda olägenheter äro så alharliga, aU man noga bör väga dem mot dc
antagn..'1. fördelarna, innan man besl~'tmmer sig för att yllerligarc
stympa dc ännu bcsU1endc försvarsgrensförYallningarna . l\Ian
bör även besinna, alt inom elen civila stalsförvallningen ingenstädes exempel finnas på att de verkställande lokala organen
äro underställda en s[t mlmghövdad styrelse, som synes vara på
väg alt utveckla sig inom försvarsväsenclet, och alt gränser
finn as för elen kompetens, som verkschefer kunna förvärva, och
för de arbetsprestationer, man av dem kan kräva.
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Den svenska utrikes sjöfarten 1771-1946.
Några anteckningar av Sällskapets korresponderande ledamo t
Förste aktuarien /fe/mer Eneborg .

bildades under en mycket m ~i1 kl 1g
lid i den SYcnska sjMarlcns historia. Del Y2 T under frilwL'Lidcns s1sla iir och m erkantilismens Lid, dii polilil,eu som aldrig
tillförne och :a ldrig heller senare Yaril så starkt inriktad p~ 1 a ll
främja sjöfartens utveckling i landels in tresse. ~Ian h öll Iii re
alt deLLamål var del centrala i h ela den ekonomiska politi k '11.
Assessorn i Kommerrs kollegium, sedermera landshöYdin gcn .h cob Yon Hökerstedt hade i clt Lal angiYit målet genom Iöl jan d,.
(Jrd: >> Uli h andelen ].:;an riket ej pro Ii Lera en Lunna guld om are l.
m en frakterna äro de endas le, som riket kan pmfitcra a\,.
Tidiga re slräyade man i sjöJarlspolitiken all få fram s<\ m ang 1
»monterad e skepp» ·som möjligt; d v s sjöf.arlspoliLiken syft a lP
till alf främja sjöförsYarel. ;\'u anlade m an uleslul::md e ko nlm ersiclla synpunkter. Det skulle icke fön·[ma, om delta i n ag11n
m ån influerade yid örlogsma nn asäl!sl,apcls bildande.
örlogs tuamx1s~iJJskap e t

1700~talet.

Grundslcnama i den nya sjöfartspolitiken YOl'O förändrinc:.en av {n· 1722 i förordningen om hel- och halvfrihel samt pr. duktplakatet av 172-!. Cnd er 1600-Lalcl till ämpade s hcsl<immclscrna om hel- och lwJvfrihclen p å sådant säll, a ll väp nad•·
s \·ensk a fartyg erhöllo en tredjedels Lullnedsättning (hclfrihl'l)
och ö niga svensk a fartyg en sjä ltedels ncdsä llning (halvfrih el ).
m eda n ulländska fartyg Yoro »O·f ria », d v s de erlade full tu ll.
1722 {trs förordning innehar den förändringen, att m an i sl~ill d
premierade sjö.farlen dels efter varor, dels efter fartygens torlek. Alla svenska fartyg by,g,g da p:l kmvel, som hihnlacle
varor borlom Engelska kanalen eller diYerse varor ur d:ör sl~l

}land inom l\ordsjö- och öslersjöomr[ldcna eller exporterade
svenska metaller och andra •s tapch·.awr, crhöllo helfriheL Detsamma gällde fartyg om minst 50 hislcr, oavsett Yilka varor dc
förd e och varifrån dc hämtades. Fartyg under 50 läsler crhöll o
halvfrihel och dc ulländska fartyg en bl cvo ofria.
Produklplakalcl, som hade dc engelska navigationsakterna
till förebild, föreskrev alt utländska fa rtyg endast fingo befraktas på SYcrige med sill eget lands produkter; därav namnet
produklpl.akalct. Y.aror som hämtades fdm andra länder i.in
produl' Lionsländerna skulle importeras m ed svenska fartyg.
Alt dessa heslämmelser skulle fr ämja byggandet a\' stora
sYensl;:a far tyg, yidarc den Emgväga sjöfarlen och slutligen ök1
de svemka farlygens andel i v[tr utrikes sjöfart i.ir givet.
Ar 177 t, då örlogsmannasällsl,apel lwm till, hade redan
de omtala de b es tämmelserna ycrkal ornh in g 50 {u·. F::u lygs hesUmd et avsett för utrikc3 farl - om man nu kan anse alt
uppgifter om utfärdade fribrcv 1 ) på utrikes fart iiro ullryck för
detta hcsl{md - hade öl;:als från omkring 350 till 6fl5"). År 1771
var lästelalet så pass stor t som ÖY er :l5,000. De swn<>ka hrtygens andel i del s::unmanlagda låslelal cl i sjöfarlen pi\. SYcrige
hade stigit från 40 <.1 50 till över RO 0/o (1769- 71). - Till jämförel se m fl n ämnas, alt [n·cn före sista viiridskriget den sve nsk::~
sjöfartens ~ ndel i utrikestransporten Yar 35- -!1 °/o. - Man kan
knappa ~ l Li'tnka sig en fördelaktigare utveckli11 g. Hiirlill kommer, all sjöfar len ej var inskränkt till n ~irfa rvalln e n. Östersjön
och Nordsj ön, ulan LiJl sLor del sträcklc sig Lill vad som ungefär
kan jämställ as m ed transoceana Hinder. Sjöfarten var nämli gen
i hög gracl inrikta d p{l Sydcuropa. Heckschcr har vis.a l"), a lt
1 ) ]t'ribreven, :<:om krävdes :för trafik på utlandet, ,okulle årligen utbytas mot n.nt, n ågot s om borde meclgo a t t upp gifte ma om utfii nladP
fribr ev betrakta,q som gällande handelsflo i tan engagern rl i. ut rik e,; fart.
Do ck syne.:o ett utbyte av fribrev ej nl ltirllta s ke t t och kraven på ,,åLhn~a
tycb,s för in.skräukt fart ej hava upprätthållit s .
Z) Enligt uppgiEtcr benäget s tiillda till [ödogamle av Proic-..;or .E.
F. H cck.,chcr.
") Den svenska hnnclcls.sjöfarten.s ckonomi.ska his toria serla n Gustaf
W asa, Skr ifter ut·givna a\' Sjöhistoriska samfundet n:r 1, 1\lJ.D. s 2.J..
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under ~m:n 17-HJ- /,) mellan 23 och .JO 0/o ::tY Y~n· utrikes sjöfan
gLiHele Frnnhik c, Pyn'ncisl;;a h a hö u och andra ~Iedclha " "Li ndn. - Cnder {n·cn 19:37- 19;19 Yar motSYar ande siffra c:a 0 11 /ol).
- Delta är ni'1gonlin g mycket miirkligt ·och km sägas Yara del,
en crinrnn om Yikingal idcns limgbrd er, dels elt Yarscl om '·ad
sYCnsk transoce an sjöfar t under 1900-lalc l skulle komm a alt
bygga upp.
Yi ägde fakti skt r edan under 1700-tale t en Ycrkli gl tr ~llls 
occan sjöfart. Erinras m :t n ii mli gcn därom, att den första
oktrojen för SYcnska Ostindis ka Compagn iet, som dreY sj iil'ar t
huYu clsaJ.; IJ gcn p:l Kina, lämnade s ~n· 1731 och upprepa des till
11)0(). Dcs~ulom funnns n <1gra andra l;; ompanic r med oktroj fiie
lransoee an sjöfart.
Dc stora artiklarn a i Yår utrikesh andel under denn a li d
vnro importva ran salt samt cxporlya ran järn. Sallet erhölls
huYuclsa kli gcn från S.Ydcuropa och :\IcdelhaY sländern a, n ;1go t
som förklarar Yår sjöfarts s tarka inriktnin g på dessa Hinder.
Järnet gick främst till England m en ej s ~t litet till sydli gare
länder.
\I~d h ela strukture n h c<; det sYcnska samhälle t på 1i'OOta lel kunde handeln och sjöfa rl en totaliter kna pp:<st bli .:tY
n:'igon större omfattni ng, i synnerhe l icke om man m:ätcr mccl
nutida m:\tl, i den m ån 11[tgot s:ldant är bcr}ilti gal. Del Lan
emellert id va ra a v intresse a ll göra vi ssa jämförel ser m ed nnticla Iörh{lllandcn för alt Hl ell b egrepp om dc olika slorl cl,sförh:'tlla ndena.
Jämföre lserna försYftra s i hiig grad av bristand e j.ä mför ..
harh et i nppgifte nw. Att L\ uppsirte r fr ån 1700-lale t alt h iinföra sig till det nuvaran de rikels omfa!lni ng li'lter sig göm.
Likaså kan man få någorlun da jämförba rhet vad gäller h :\:1 delsfloll an i utrikes fart; man har att för 1700-talc t hålla sig
t!ll SYenskt fartyg med fribrev för utrikes fart. Värre är det
1) Brriiknin gen gjord pit direkt fart och mc rl bort.seeml e från Lir.ie trafiken {i totalsiiiro m al. Göres bedilening en i .stilllet p~t elen di rrlda
oeh kombiner ade farten-n ägot som .syne.s ge minrlre jämförb:ll 'a "i[[ror
-.~tiger proccnt~ati'en till omkring ·6.

Ostinclie fararen ''IV el nwrcml.
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med del driiklighe lsm[tll m::m m~ill farlygen med. P :1 li us Laf
III:s Lid var dräktighe ten eller lastdryghe ten angiven i sv:lra
bster, en vikt molsvnTanclc omkring 2,5 lon. :\u miiles clriik lighclcn officiellt i hrullo- och nelloregis lcrlon, SOI]I1 iir en vo\:·
111
om 100 engelsl::a kubjkfot eller c:a 2,83 kubikmete r; m iit ni 11 ge
11
göres enligt svensk, närmast molsvaran de tysk re ge l, med: n
1
eljest i allmänhet och ticlig;:uc även hos oss cngcl'Sk regl'! b g
till grund. EmellerLi d anges nu ett fartygs 1astd ryghet ii H' n
genom dess död vikt (den. d weigh L), som är viklen av den last
det kan hära. Uppgifter härom äro dock icke offici ella och
finnas enelast för åren 1936 och 1937 1 ). ~fan synes emeller tid
erh[llla den bästa jämförels en genom alt omräkna sv[tra liis tcr
till dödviktlon (l svår ltist = 2,:5 dödvikllo nr).
~1cd begagnan de av dessa evalvering stal skulle m an för dP n
SYenska handelsflo ttan, e~tgagerad i utrikes fart år 1771 Ja <' :a
ö8,000 lon d w och för år 1939 eller nu c:a 2,300,000 lon d \ Y.
Den senare siffran är mer än 25 gånger s{t stor som den fiin:t.
Gör man en beräkning i förhålland e till folkmängelen (folkmängden har mer än tredubbla ts under tiden), erhå ll ~r ma n
talen 44 ton resp 360 ton d w per 1,000 inv~1nare.
Var handelsflo tta är även i förhålland e till folkmäng dc 11 aY
en helt annn n storleksor dning nu än på 1700- talet, n;"\ gol som
enligt vad ovan :mlylls, sammanh änger med hela samh ~i lll' h
och hnshållni ngcm struktur. Då industrien var föga ulycckb d
och utrikeshan deln var ringa, kunde ej handelsflo ttan v :~ra -.:"t
stor. ~u ha v-i, som hekant, en starkt utvecklad industr i och
en i förhalkmd e till folkmäng den mycket stor utrikeshan d el och
även en stor h andelsflot ta.
Man kan med skäl anm.ärka, alt de meddelad e uppgirtem a
icke ge en riklig bild aY förh ~1ll.andena. Ingen hänsyn har
nämligen tagits till att handelsflo ll:m nu hcsl[tr •a v helt och
1 ) Den
s ve tEka sjörartens ekonomi å ren j 986 och 19-'37. UnrJCI',, (ik ning Yerks täll cl a v Ko mmerskol legium. statens Offentliga Utrecl ningnr
19H n:r 3J.
~) _\.ndcr.s Anderson: Om .svensk .skeppsmätn ing i äldre t id. Sjiihi.storisk Arsbok j 9J5- J•6, s 68-69.

Barkskeppe t »Fortuna » från Um e>t, byggt J785.

hållet andra farlyg ~in på 1700-Lalct. V[n·a ång- och motorfartvcr äoa en hell annan transporlk apacitet än dc gamla segel·" o
fa r tygen. Försöker man sig på en jämförels e under hänsyr:!'tagande till denna olikhet, kommer man till tal, där det nut1da
är vida mer än 100 g ~mgcr den jämförda Liclens 1 ).
J) För viss a j~imför elser har man brukat ers ätta fakti ska s ummor
f'ör se.o·e!Ia rtvo- och maskindrivna med beräknad e s k fönn edl ade t on tal,
gruncl~d e på'f;j!'!Iålla ndet mellan .sagda fartygss lag av 1: 3 eller 1: 3, Ei.
Se A. N. ](ia er: Ilavigalian maritime. II Le3 marines marchaneles St a tistique internation ale, public par le Dureau Centrale de .s tati.stique "Llu
royaum e de Korv ege. Chris tianie 1 81, s 10. Giffen räknar med forhallandet 1: -L något s om enligt Kia er med h ~in.sy n t ill v issa förh å~~an clen
beträffande maskinavd raget fakt iskt skulle be tyda 1: 3. 6 (3.ol) . Se
Giffen: Annual Statement oi the ~avigation am! .Shipping o E the Unite•l
IGngclom, 1878, Introcluct ion, samt Kiaers anfönla arbete. :Med häns7n
till en jämförelse mellan 1771 och något av de .senaste å ren skulle, enl1gt
vad .som uppl ysts från .s akkunnigt håll, rel ationstalet bör a sättas t1ll
ungefär 1 : 6.
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Det nutida Sverige måste b elrak las S~l'SOm full s L~in di rr t
heroende och präglat av sjöfar len vid jämförelse med frihe t~
:tidens Sverige, där jordbruket och naturahush:lllningen d(nninerade och där sjötransporterna - liksom transporterna öve rhuvud - spelade en j ämförelsevis mycket underord nad roll.
Det ta hindrar dock icke a ll sjöfarlen var av stor betydelse för
landet.
Samma uppfa llning Eu· man genom all gr an ska uppgifter na
over Sveriges utrikes sjöfart. Medeltalet av de in- ooh ulgaende
Sartygens läsletal för åren 1769- 71 utgör 167,703. Skulle man
vftga det dj ärva försöket all evalvera detta i n ettoton, s ~1 skulle
- om 2 dödviktston = 1 nettoton - denna siffra molsvara
·n mkring 200,000 neltoton. 1939 års siffra är 48,601,000 nettolon.
Det senare talet är mer än 23 gånger så stort som det förr a.
Konjunkturerna voro goda under 1770- och 1780- lalen.
Under det amerikanska frihetskriget 1776- 1783 gjorde svenska
fartyg under skydd av den med Danmark och Ryssland träffade
.(iverenskommelsen om väpnad neutralitet stora eröuingar på
den västeuropeiska fraktm arknaden. Det ·b ör nämnas, all h alvfrihel (}n a vskaffades i 1782 års tulltaxor, varigenom svenska
fartyg erhöllo ännu en fö-rmån, då häri!.!enom alla lmavelbv UO'0ctda
s:'ldana fartyg fingo helfrihet Under kriget 1788- 1790 drab l mdes den s·v enska sjöfarten hårt. Prån att ~tr 1784 över 1,000
fartyg om 61 ,800 läster utlogo fribr ev pft utrikes fart, minskades
' motsvarande siffror år 1788 till 616 fartyg om 32,300 läster och
1789 till blott 125 fartyg '0111 5,900 läster. Dc sYenska farlygens
a ndel i den utrik es sjöfarlen minska des starkt, fr ån c:a 90 °/o
.å r 1781- 82 till omhing 50 °/o. En snabb förhällring inlrii.dde
'Cmellertid, trots den ekonomiska depression, som följde efter
higet, och 1798 hade fribr ev lösts för över 1,000 fartyg om 61 ,400
1äster. 1796- 1800 Yar sjöfartens omfattni ng jämställd med
tiden före kriget och dc swnska farlygens :mdel h äri hade g:l lt
upp till över 70 °/o.
Kommerskollegii fo r tlöpande slatislil~ över den svenska
]landelsflotlan och sjöbrtcn började med ftr 1828, men yi s:-a
n: lrospek liya upp gifter fin11as, yilk a ~i. ro av intresse. De fö rs ta
OJ

...,

a Yse ~trcn 1793 och 1800 och gälla handelsflottans hesUmd a\'
stapclsbdernas brtyg. För Ctr 1795 utgjordes delta av 721
Jarlyg om 83,207 nellolon (efter kollegii omräkning) och f ii r
;lr 1800 av 800 fmtyg om SS,;}9t lon. V~tr handelsflotla skulle
p{1 30 [tr fr fm 1Ti1 ha ungefär fördubblats i tontal.
lSOO~talet.

'Cnder ::\apoleonkl igen fram till 181-1 hedrev Sverige en
omfatlnmle smyghandel pa England. Kontinentalsysteme t verkade dock hell naturligt starkt hämmande på Yår sjMart, som
också födoradc mi'mga fartyg under dessa år. Den tidigare
omfat tande medelhavsfarlen led mycket kraftigt avbräck. i\Ieclan 1791-9.J (i medeltal) fartyg om 16,8-10 läster ankomma fr~l.u
Sydeuropa, yar delta 1812- 13 fallet med fartyg om endast 4,873
läster, och medan under f6rslnämnda tid fartyg om 24,914 läster
avgingo elit, gällde della 1312- 13 fartyg 'Om 14,379 läster och
1806- 10 om hlolt 7,640 låster. De svenska fartygens andel i
utrikessjöfarten sjönk ccks:\ frCtn över 70 °/o till omkring 50 °/o
för C<ren 1806- 13.
Uppg irtema om utfärdade fribrev på utrikes fart, som
år 1803 yisade sin hillills högsta siffra 1,224 fartyg om 73,530
läster, minska des successivt och särskilt under 1808 - då också
det rysb1 kriget tillJ,om - till blott 290 fartyg om 25,000 läster.
1810 yoro siffrorna uppe i 929 fartyg om 54,430 läster och
Kommerskolleg ii stalislik öYer slapelslädernas fartyg visar samma ~\r siffror :"t 852 fartyg om 93,86-1 ton, visserligen mindre ~i.n
180.) men större ii.n 1800.
Efter l'\apoleonkrigens slut uppstod ett bekymmersamt läge,
som även gii.llcle sjöfal'lcn, och klagomålen angående sjöfartens
avtagande och d~\liga villkor blevo allt allmännare. 1820-talet
och ä mm mera 1830- La l et uppvisade dåliga konjunkturer för
sjöfarlC'n.
Denna tid var ocbå en brytningstid. Nya ekonomiska
åskådningar och ideer hade börjat göra sig gällande. Maskinern a uppträdde och :lngnns tidevarv bröt in. På sjöfartens om'1'idskrift i Sjöväsendet.
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råde betydde della, all de försk'l ångfartygen kommo till. T~l ck
vare att vårt land under denna tid levde och Yerkade en engl'!sman och naturaliserad svensk vid namn Samuel 0\ve n kon1
Sverige ovanligt tidigt att med sin handelsflotta införliva ;mgfartyg. - En redogörelse för de fö,r sta ångfartygens t illkomn
och användning lämnades i örlogsmannasällskapets >> Ti dshifL
i Sjöväsendel» år 18401 ).
Owen började sina försök år 1815 med ell fartyg, som kallats
Häxan - men även andra liknande namn - och nrårkligt nog
försellmed propeller. Under de närmaste åren tillkomma ytlc~·
ligarc n[lgra fartyg, därav Amphitrile år 1818, som var Sv erig~'s
första i verklig trafik använda ångare. Det var hjulångare som
byggdes och trafiken gällde till alt börja med korta slr(ickl)r.
Den första resan i utrikes trafik skedde 1821 och avs[lg Ahn.
Redan 1819 hade emellertid Stockholm besök av ett amerikamkt
ångS'kepp, Savannah, som gjort den långa resan över Allm1Len.
En betydelsefull händelse var eljest, alt postfö11hindelscma
mellan Sverige och Pommern år 1822 hörjade åga rum med
tvenne ångfartyg, byggda på Karlskrona örlogsvarv, det svensko.
har nanmet Svenska Lejonet.
De försk'l ångfartygen v oro ganska små: dc ägde en dri1 ktighet av i allmänhet 5-20 svåra läster. Det största fartyget
var Carl Johan, byggt 1821, om 59 läster.
Ar 1828, d~l ångfar tyg i tio ~:tr lrafil-:.crat svensl-:.t val ll'n,
incrincro i vår haneldsflotta 11 sådana fartyg om samman lagt
~ u
. l
97,5 svl1ra läster och 420 hästkrafter. Härefter tillkom H"'~
något ångfartyg förrän 1831, då Motala verkstad - som genom
sin ledare O. E. Carlsund kom att bli av stor betydelse för sjöfartens utveckling - levererade sina iv~l första fartyg.
1830 är det försLa år, för vilket Kommerskollegium lämnar
uppgift om hela den svenska handelsflottan, omfattande ej JJh,Lt
stapelstädernas fartyg, utgörande ett antal av 909 med en sam-

i

l) Några anteckningar om ångbåtsf:uten i Sverige före 1810. 'l'i·-1.skrift i Sjöväsendet 184.0, sid 101-141. - Se beträffande de för:sta ån .C!fartygen även Stockholms ångbåtssjöfart AngfartygsbeHilhavare Sii llokapet.s minnes:skrift 1857-193:2, ,Stockholm 1933.

ay 29,911 SY[lra läsler eller efter.. kollegii
al h ocl dr;il\.lighel
"-senare omriikning 9:!,921 ncllolon, ulan åven andra staders och
i,öpingar s smnl land~hy, gdl'DS J:utyg. Hela h.andelsflotl~n ulo · o·r des a Y 1,811 fartyg om 51,928 sY[tra läs ler eller 130,3J7 hc~J
.
t"ll
.. l
;.älmacle
nellolon. Den s k lanlmannascg l alwncn
1 Yax c
betydligt. sedan hi lhiiran de far ly g genom kungl fö·r ordnmgcn
elen 11 fehnwri 1832 med upphäyandc av ~ildre inshiinl.::ande
förbud lillerkåncles utYidgad seglationsfriheL Först fdm och
med 1847 finnas särskilda uppgifter om antal och drii.klighct
av sådana lanlmanrtafarly~, som deltagit i utrikes sjöfart.
Det är aY intresse alt j:imföra uppgifterna betrii.ffande hela
handels-flollan 5r 1H:l0 med molsyarande nu. :Z\Ied aYsccnd ~
hä rp~l. mrlsle nämna:>, alt stalistiken för '[n· 1830 omfattar alla
fart yg, medan den sedan 1893 endast gäller fmtyg om 20 !~eHo
ton och diiröwr. P<.\ nellJlont.alet torde delta inYerka mmdrc
men mera på antalet fartyg. Nettotonnaget har ökats från
130,000 ton lS:lO till c:a 1,200,000 ton den l okto-ber 194G.
Härtill m~t ann1ärkas aU, trols den skenbara relaliYt goda
jämförb arheten mellan de nånmda siffrorna, dessa i verkligheten ej ulan vidare kunna jåmföras. Aven om man bortser
ifrån all fartygen yid dc ]);"1da tidpunktema ~iro sfl olika de nära
nog kunna vara, och all cyalYcringen i nettolon frfm SYåra bsler
säkerligen har sina vanskligheter, är nettolon vid dc håda tidpunkterna ej detsamma. I förra fallet gäller det beräknade
ton enligt engelsk regel och i senare fallet verkliga lon enligt
w ensk regel (närmast m·Jlsvarande tysk regel), n~1gct som
enli gt normala förhi\Jbnden betyder alt 1946 ftrs siffra hör
min,~kas med c :a 20 °/:J för all svara mol lon enligt engelsk regel.
Härtill kommer emellertid, :att farlygens nettolontal i förhållande till dödvilden succes5ivt minskals uneler tidernas lopp.
Ä ven om man ej tar hänsyn till den olika transporteffektiviteten
hos fartyg en 1830 och 1946, torde handelsflottalls tonnage under
116 år ha inemot 10-dubblals.
Del är el t karakteristiskt drag för 1700- talet och sårskilt
dess senare del, att handelsflottans och sjö·f arlens utveckling
~ick förh:'illandevis llmgsaml, medan den under 1800-Lalet och
)11 c 1 '-1u
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i s~'mlcrhcl dess senare del saml 1900-Lalet fick hell .:IJH1r.a
proporl ioncr, sammanhöngande med landels föriindrin g fr:111
jordbrul,s- till induslribncl, vid vilken utveckling kommuni[.;:1 _
1ionerna spelade en mycket slor roll.
H::mdclsflollan förhlcv under 18:lO-t,a lct ungefiir ofiiriindt·ac]
till sin storlek och ökades fr [m slulcl härav och under 18.J.O-talc t
n[Jgol sn~lLlJnrc fram till 1i3'i0. 18CJ0 riilmarlc y;h h andelsl'lu u:1
1,0J:2 Iarlyg om '12, ~)66 nyliislcr lillhömndc stapelsliidema orh
tolalilcr 2,7-1-l brtyg om 112,983 läsler eller 201,464 bcriih1aclc
ncltolcm. Fiollans 11_yfönärv skedde praktiskt tagel helt gt·noin
i vårt land. Den u lrikcs SJ. öfarlcn vi sac!L en
far l''"'
J uu
J"' })vcfO'da
lugn ulyecJ,ling. 1830- 3-1 utgjorde dc ankommande och ~l\ .
g[tcncle farlygens lästetal 293,6-16 hislcr, 1835- 39 337,iJ01 liisln,
18-10- 4-1 :l8.J.,2J2 Hisler och 1843-·19 506,:)-11 läsler 1 ). Dc SYen;.;ka
farlygens andel höll sig i omkring 50 °/o.
tTndcr 1820- och i synnerhel 1830-Lalet finner m an allt
allmiinn.arc l..Jagomål ang~tende den svenska sjöfartens lilge.
l\hn gjorde jii.mförclser med Norges sjöfart och handclsfhlla ,
som visade en helt annan utveckling än SYeriges. Sjöm.ann.l si1llska'pct i Göteborg tillsalle år 1838 en kommilte för undrr söl<ning av orsakerna till sjöfartens läge, vari dellago hl a
kommcrscr{tdcn O. \Yijk och J. Dickson. Kmmniltcn fra mbdc
en rad förslag, av vilka riksdagen upplog endast ett, niiml igcn
konsulatsavgifternas si1nkning. Della :msågs och sannolil' l med
rätta tyda på bristande intresse för sjöfarten och sinne för dl'SS
betydelse fö'l· landel och dess näringsliv.
S[t småningom hlevo emellertid konjunkturerna bällrc iiwn
för sjöfarten. I n[Jgon m~m bidrog till dc bättre villkoren av vecklingen 1849 och 1854 av den engelska navigations::tklen sam l
öresundstullens aYskaUande 1857. Hela del sYenska nitri ngslivet började alltmera förändras och industrialiseras. H ärYi d
ägde en vii.xclYcrkan rum mellan industriens och konnnunikalioncrnas utveckling. NiiringsliYcis frigörande genmil 18.J.6 och
l) Uppa;iUcr hti.mlacle ur Unclenlånigt beltinkancle angåcurle Sn'J~i 
go.s ekonomiska och finan-siella utveckling under åren 18.34-1860, Stor:·.:holm 1863.

JS6-l [~rs förordningar spelade en stor roll och likas~l tillkomslen
av 1848 års ::tkliebolagslag, vilken möjliggjorde bildandet av
större förelag. Liberalismen gjorde sig gälbnde på olika sätt
inom del ekonomiska omeådct, bl a inom lullagstiflningen, diir
frihandelns principer efter hand genomfördes i ganska stor
ut stråckning.
1839 i'lgde vi
utveckling'-' '-'gick räll Emasaml.
Äuofarlv"'cns
v
..., D
:J
46 sådan:1 farlyg om tills.ammans 1,717 hästkrafter. - Uppaiflema i slalisliken, som Hinge voro sporadiska, gällde enelast
hiistkr:afla nlalel och icke dri1klighclcn. - Under hela 1840-lalct
hade ~mgfarl.ygcn lJtlllil sig i omkring 54 si., 1830-5-1 yoro dc i
medeltal 81 om 3,618 hkr., 1855- 59 163 om 7,522 hkr och 1850
203 om 9,;332 hkr. En verklig uppdelning i den {trliga stalisliken
p[t ång- och segelfartyg gjordes först 1872.
Sveriges försl.'l jL'tm[mgare, Samuel 0\Yen, fullbordades 1840.
John Friessons och Francis Smiths samlicliga uppfinning av
propellern iigdc rum 1836, men det dröjde till 1850-lalct, innan
uppfinningen slog igenom. Som exempel p[t hur man på den
ti den s~'tg p[t nymoclighclcn propellern m;\ nnföras, vad son1 sUtr
att läs::t i den första vid dc svcnsl'a navigationsskolorna ranvi'tnda
ångmaskinHiran: , J-lur vidsträckt användande propellern kan
komma all framdeles erhMh på egentliga :Jngfartyg, tord e
än nu ej kunn:1 hcsliimnws, men nog erfarenhel ~ir redan samlad
för stadgandel av den 6vertygelscn, alt propcllcm alltid skall
fö·r vilka tmgkraflcn blott är en hjälpp tt tmgfarl\'!!
hecra<Jnas
'- '
o U
kraft»').
Sl;eppsbyggnaclsincluslricn fick under 1840- och 50-Lalcn elt
stort uppsYing. I Göteborg anlades den försla tmgfarlygsslipcn
vid den aY ingenjör Alexander Keillcr d ~i. [n· 18-10 uppf6rd:a
mekaniska verkstad en, och år 1841 .anlade grosshandlare Th. \\'.
Tran chell L indholmens varv och slip. Ä ven Eriksbergs m ck
verl;slacl och Koclmms mek wrkstad i l\Ialmö datera sig frtm
denna tid. Den sislniimnda anlades 18-10 av handlanelen och
fabriksidlwrcn Fr::ms Hcmik Kockum.
v'

1)

Slockholm.s
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iJngbåt~.c; jöf>\rt,
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Fullriggade .skeppet ,Jncliamnn>> av Gävle, hyggt i Gävle 18313.

Trots aLl det svenska skeppsbyggeriet började ulwekhs .
kom v[u· handelsfiollas nyförvärv att under 1830-t.alet j stor
ntslriickning besl[t av inköp fdm utlandet. Detta svnes dchis
ha herall diirp{t, all utvecklingen gick snabbare ute .i den stora
Yii.rlden. Där byggde man ej hlolt ångfar tyg i :o;törrc skala och
större enheter utan där ägde ocks[t vad segelfartygen bclrilffa r
·e n kraftig förbättring av lypcr etc rum. Det i1r hel, an l, al t
l 850---70-ta l en är de s n ahbscglade clipperskeppens tid.
De svenska segelfartygen undergingo ocl:så betydande fiiri',ndringar och större fartyg kommo till. Det var. ej hlo ll d<'
ni1nnaslc farvattnen som voro destinationen för våra scgbnclc
skepp. Elt amniir.k ningsviirt slort anlal gick i fart p[t m cdel haysliinderna, Syrlamerika L•ch Australien.
.
Ångfmtygen höllo sig rätl länge på närmare farY alle 1L
Hallandsholagel, grundat 1850. det iildsla ännu hest[1ende :"tn~ 
fartyg-;bolaget, bör j a de med lra[ik på Litbeck och fortsal Le s;.,_

<(]an med s{tdan p ~t Hamburg och Bremen. På 1850-talet tillkom
-trafik p[t London. De fartyg, som byggts för trafik p:\ den år
] 832 öppnade Göta kanal, ,,ändes under vintrarna ut på resor
~t.ill ösle1·sjö- och uordsjöländer.
Man kan sålunda säga, .att
1850-l'llet var grundningsticlen för den svenska trampfarten
m ed ångfartyg.
Emellertid sl1~äckle sig sjöfartsmännens planer än längre.
Vårt första transoceana företag med fmgfa rlyg startades år 1857
m ed ~mgskeppet Ernst Merck, uppkallat efter Sveriges general],onsul i Hamburg. Fartyget var på 427,4 svåra läster. Den
iransoccana trafiken blev emellertid endast en episod.
Ar 1857 skedde elt umslag till sämre konjunkburer men läget
fö.rbätlrades mnhing 1860, ehuru della knappast fick större
inflytande på sjöfartens område. Järnvägarnas tillkomst och
ulvecUing gjorde det ingalunda ]ältare för rederiverksamheten,
i synnerhet icke för kanalfarten.
Genom dc under 1860-talct och 70-talet införda förändringarna i skeppsmätningen försv~tras jämförelser för denna period.
Genom 1862 års kungl brev och 1863 års kungörelse infördes
nylästcn som dräktighet. Efter en del förändringar utfärdades
nya bestämmelser genom 1874 års kungl fö,r ordning, varigenom
i\!foorsonsl\a mätningsmetoden infördes och nettoton engelsk
r egel blevo gällande.
Handelsilollan ökades under 1860-talet från 281,000 till
347,000 nettolon och ökningen gällde såväl segel- som ångfartygen. Dc senare angåvos år 1870 till 368 om 27,616 netloton,
medan segelfartygen v-oro i3,008 om 319,247 nettoton. Den utri kes SJÖfarten utgjorde enligt summan av ankomna och avg~mgna fartyg i medeltal 1873-75 20,958 fartyg om 3,809,619
nettolon och 1876- 80 22,256 fartyg om 4,472,951 nell·o lon.
Hänned äro Yi inne på 1870-talet, som i stort ~elt för sjöfarlen betecknar en tid av lysande uppsving och en sannskyldig
nygrundningsperiod för svenska rederier. Man brukar datera
uppkomslen av Sveriges moderna sjö.fart och rederirörelse till
1870-l'llel. Då starlades Y~tra första yerkligt reguljära sjöfartslinjer på ullanclet, vilka sträckte sina förbindelser ulanför öster-

619

618
sjö- och nordsjöomriidena. Bland under denna tid nygrunllatl
rederier mii nämnas Redcriah Swnska Lloyd (1869). Sw::llJt'lage~
(1871), Förnyade Angfarlygsab Gölha (1873) oclt .\ngh;~ b~ah
Bohusländska kusten (1876). l\'u tillkom ocksit del an(] 1., 1
SYcnska försöket att slarl.a reguljär fraktfart p[t L·.ans ot·cana
liinder med fmgfartyg. Det var det pft initialiv .::tv ;:iro,sh:m <llarcn och rcdar2n H. G. Söclcrberg hildadc Tr::m~atbntiskt .\n gskcppsbolaget.
Under 1870-talct Lillkommo i Kommcrskollegii stalislik vissa
uppgifter, som ge ytterligare belysning över sjöfarlsförh allan dcna. ~Ied.an sjöfartens inriktning p ~t olika länder för :trPn
1876-80 utvisar, alt 37 °/o giilldc England, 16 °/o Tysklan d, n <l~
Danmark, 7,5 °/o Frankrike, 5 0/o Xorge och lika mycket Ih~s
land och Belgien, ange uppgifterna om 'i nljänta hruttofral~trr,
som först redm·isas för år 1873, för samma tid en proccnlfiinklning av 38 °/o på England, 12 °/o på Frankrike och p:\ 1\skland,
GOfo p:\ D:111111ark (Norge är ej redovisat), 5 Ofo p[t Ryssl::md och p:\
Belgien, 4 Ofo på Sydamerika saml 3 Ofo pft Nedcrliindern a och
p:\ Spanien. Fraktinkomstuppgifterna ge vid handen, alt 11 ,G o1o
av cle'<:sa inkomsler hänförde sig till transatlantisk fart. m ctlnn
enriasl 5,5 °/o av det ankomna och aygi\ngna tonnaget an f('lYS
för sådan trafik. Hela beloppet aY i utrikes fart inljiinla godsIrakler (exkl p{t Norge) uppgick år 187~) till 28,3 milj kr orh
s leg 187·1 lill 37,7 milj kr. - Till jtimförclsc m~\ nämnas, aU ':~r
hanclclsflolla ftr 1939 i utrikes godsfrakter intjänade ;H:I,S mi lj
kr, vartill komma 21,2 milj lu i Iimccharter-inlwmsler. -Beloppet höll ,s ig under 1870- och 80-talcn och fram till 180G
cnd:1st under tv:l {tr (1877 och 1889) något öYcr 1874 [n·s siffra
men under åtskilliga :lr framför allt 188-1-88 och 1891 0.-)
betydligt under denna.
Della anger tydligt, alt sjöfarten efter 1870-talets högkonjunktur stagnerade och gick tillbaka under 1880-talet och försla
hälflen av 1890-talet, n:'tgot som delYis sammanh~inger mrtl
segelfarlygens tillbalzag;mg. Hela vår handelsHollas Lon nag12
förblev ungefär oförändrat frtm mi l len av 1870-talet till mi l len
av 1890-talet, medan antalet fartyg minskades. Man hiir hiirYicl

håll a i minnet, all skeppsmidningen genom hmgl förordningen
den 12 november 1880 öwrgick till sycnsk eller s k tysk regel,
yarigenom nellC'lontalct ök.:.des.
Segclsjöf::trlcn nådde år 1880 sin högsla ul\cckling. V~tr
seglande hanclclsflolla uppgick då till 3,681 fartyg om c1(H,59;{
ncltoton, medan {mgfarlygsflollan utgjordes av 762 fartyg om
81,049 nell·OlGn. Det ii r av intresse al t för n~1nmda :\r Hl vissa
uppgifter angf1cnde denna seglande handdsflolLa1 ).
Det är sö.rskilt anmärJ.:.ningsYärt, all ÖYer 400 fartyg d{t
vor o insatta i farl p[t utomeuropeiska orter. I gcnomsnilt mälte
desSL'l fartyg omhing 450 ncllolon, d Y s deras totala tonnage
uppgick till c:a 180,000 ton. Ell tiotal Yoro pft iiYcr 1,000 ton ,
me dan de minsta voro på endas t c:a 120 lon. Deras fraklintäkter beritknas lill 7 ?t 8 milj kr.
V:'tr sjöfart vid denna tid y.ar helt nationell till sin uppbyggnad och i .alldeles ävenägande grad organiserad i sm'l för etagels, främst partrederiets, fonn. I orler runt hela Sverige ~;
kuster och Yisst icke blott i stapelsliidcrna Yoro de Emgfarande
fartygen hemma. Endast i jiimförelscyi s mindre del avs:"t~
deras seglation Yarutransporler mclh:m S\·erigc och u1omcurope iska länder. Dc Ilesta resorna gällde rcnl internationell trafik
på l\ordmncrika och Syclamcrika, i mindre mån Ostasien,
Afrika och Australien.
För ~\r 1880 uppge konsulsr.apporlcrna endast ell fmgdriYel
svenskt handelsfartyg i oceanfart, skruyfmgfarlygct Allantic om
941 ton. I delta S.<\mmanhang erinr:as om alt samma år åDAskeppet Vega efter alt ha genomfört nordostpassagen fullbordar
sin l::ringscgling av Asien och Europa.
Belysande för sjöfartens ut Yeckling under liclen fr ~m 1870till 1890-talet är hl a, att Y:n· hanclehflolt.as nyförvärv, som
tydli gen knappt sYarade mot avg[mgen, till allt mindre del
hänförde sig till farlyg hyggda i SYCrigc. :\Icdan 1866-70 77 Ofo
l) Enut 'l'o[/1: Xit:2:oi" on' vår Of' r:> Gng[trn :1r sjöfart unt1PI.' Eennr('
Eil oricntC'rinp; p:'1 f''l'Unrh~. l av ur;pgiftc:materiH)
för [!l' 1880. Svrrigr..: . \lhrr~innn Sjiif~Ht.,f'örrninp:.s Tirl,krirt n:r 7-:)
år 183'l.

h~ilfl en av 1$011-tnlcl.
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I~as tångaren

>>Sven

Ren~tröm»

av Göteborg, byggd 18•69.

av nyfördxvel ],om p~t inom landel byggda svenska farty g, ~jiink
molsYarand e procenllalti ll f>-± 0 /o för 1871- 75, ;)5°/o för 1R81- S.i,
23 Ofo för 1R91- 95 och endast 10 ij/o 1896- -1900. Under lROOlalels sista kvartssekel dcllogo också svenska fartyg i Sveriges
ulril,es sjöfart med bloll omkring 35 Ofo mol tidigare mycket
högre procenttal.
1800-Lalet var för v~\r sjMart, liksom för hela v{trl nä r in~,;
li v, en öYcrgångstid. V~trl kmd övergick fr:\n jordbruksla nd l ill
industriland med en starkt utvecklad handel och sjöfart. ::\va
varor kommo Lill för transportern a i stark utveckling, slenl,ol
och div-e rse andra imporl\aror , samt exporlvaror , järnmallll.
lräYaror, pappersmas sa och diverse produkler h~i.rav, m askini ndu s lriem alsler m m. Egenhushål lningen u tvcc.klade sig i ill
en hyleshush ttllning. P ä sjöfartens onu ~tde skedde övergånp:L'll
f6m segel till tmga 0ch fr ~m lrLi. som byggnadsm aterial till jiirn
och stål. Denna ö\·erg[mg var starkt kapitalkräY ande, n{lgot

solll tog sig ullryck däri, a ll redericrna all tm era övcrgingo till
2 kti ebolagsform .
I N or ge Li.gde öycrg ~mgen till i'mgfmlyg rum väsen Lligcn
under {n·cn 1873--1895. Beträffande denna sti.ger en norsk
forskare: »Förutan dc slora öycrskoll, som segelfarlyge ns glmY>ticl had e medförL, s[t skulle del icke vara möjligt för redarna i
Norges kapitalfallig a land a ll uppdriva dc kontanter, som behövdes för ansl;:affande av lämpligt ångbåls lonnage >> 1 )- Norge
crrundade under den nämnda syåra överg ~mgsliden sin ledande
~Lällning inom sjöfarten. Dess flolla visade 1876- 88 praktisU
tagel fördubbling av tonnageL Del är egendomligt , aU icJ;:e
något liknande iigde rum i Sverige, ehuru del giwLYis är glädjande all överg ~mgcn fr~1n segel lill {mga skedde ulan aU handelsil ollans totala tonnage minskades.
Segelfarlyg sflollan minskade från 461,593 nellolon [lr 1880
till 289,--1-90 ton år 1897. Under samma tid ökades ångfarLygsfl.oUan fdm 81,0-19 till 23-±,6:l6 nellolon. Yid sekelskiftet den l
januari 1900 hade ~mg lonnaget i storlek gått om segcllonnag cl:
mol 298,121 ton lmgfar lyg svarade 289,2--1-8 lon segelfartyg.
Li.i bo-et inom v ~tr handel och SJ-öfart var under 1890- Lalet all l
annal än b"Ynnsaml.
Det skildras också så av den handels- och
o
sj öf.arlskomm i Lle, som arbetade under :\ren b-ing sekelskiftet för
att utröna orsakerna till delta läge samt föreslå de ~1Lgärdcr, som
skulle kunna vidlagas Lill beredande av 1~i.Unader för och höjande av den swnska sjöfartsnäri ngen samt till främjande av
Sveriges direkta handel särskilt på avlägsna länder.
Del framhölls , hmusom varor från transallanlisl(l.;'l. länder
liksom S\'enska exportvaror till sådana lönder ej köptes i resp
-s åldes direkt till dessa lii.nder ulan hos engelsl'a firmor i London
och Li\-crpClol, hos tyska finnor i Hamburg och Bremen,
h olländs1'a i Amslerdam och llollcrdam_ etc. Sverige saknad~
·egna linjeförbind elser med transoceana 1narl::nader, varför utländska linjer ombesörjde lransporlcrn a öYer världshaycn .
l) Wi lhelm E eillw n : Skibsfa rt cns B et~· clni ng f or )[orge. En utr e,l ning utgi t av Norges Hede riorbunrl, Oslo 1933, s lG.
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SYenska exportörer och impol'lörer Yoro äYen •i behov ~)Y
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'
.
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•
.
och b ·ed1Ler, YJlka hundo dem Ytd dc curope1ska marknaden, ,
.. _as
framstod i siHrom"
l.;öpmiiu. HesullaleL ay ulYccklingen
" O\ er
·
~
.
Swnges transoceana handel, som nedgick från 10 % av den
lalala ~\r 1870 till 4,5 Ofo ftr 1900.
SYCrige saknade fm·ty(~, som Eimpaclc sig för transocean
s·'tcl"tl
linjclrafil.; och v:h YarYsinduslri kunde icke bvcro·a
a
·- (_
.J ut1
fartyg. Yi sahwde dockor, där fartygen kunde repareras, och
framför allt sah1ade vi köpmän och handelshus, som kund 1,
ch·iya direkta affiirer på utomeuropeiska Hinder.
En r.ad förslag Lill sjöfartens upphjälpande framlades, chribland om inrii.llaudet av en rederilånefond, om sjöfartsaygiflcrnas anpassning efter tidens krav samt om beviljm1det av snbYenlioner för alt Et till st~md lr::msoceana sjöfartslinjer.
)lan iir ense om aU dc föreslagna åtgärderna, som sedermera genomfördes, Yoro av ~lor betydelse för ej blott sjöfarlem
utan ~i.v eu handelns och industriens uppryckning. Till de t
uppsYing, som iigde 1 um bidrog också det allmiinna konjunkturomslaget efter 1890-talets mitt. Hela Yf1rt niiringsliv fick sLarka
impulser till en ny utseckling.
"l

1900-talet.
l'ppkomsten av SYerigcs reguljiira transoceana sjöfartslinjer
,·1ren efter senaste sekelskifte betecknar den sista stora epokc!l
i YCu· sjöfarts historia. Karakteristiskt för densamma är eljesl
linj cc;jöfarlens starka tmväxt på trampsjöfartens bekostnad, den
allt starkare inriktningen på transocean fart, dc rena segelfart~'gens ctefinitiya försYinnande och ersitUande med motorframoch oerhört kraftirra
hastiga
seglare s:1.mt molorfartygens
t'>
.._,
... .....,
marsch. Till den nyaste tidens signum hör ocks[t en differcnliering av Inrtygen alltefter deras användning, el v s skapandel
ay specialbyggda fartyg för olika ändam:'\1, s[Jsom m.almfart~rg,
tankfartyg, frukliransportfarty g etc.
Aren 190:3-HJO.t tillkomma de första svenska transocean:1
linjerna. Hederiah Nike- som sedermera gick upp i H.ederinh

Transallanlic - och H.ederiab J'\ordsljernan gingo i spetsen,
varvid trafiken p[t Sydafrika och Sydamerika Yoro de omrCtdcn
som först berördes. InitiatiYtagarna YOl'O kaptenen och skeppsredaren \Vilhelm R Lundgren och generalkonsuln Axel Jolmson . Nya linjer starlades sedermera .aY Trans.allantic - som
1914 i numera generalkonsul Gunnar Carlsson fick en ny ledare
_ och J'\ordsljernan (Johnson Line), av Jet föna rederiet p[t
Australien, Amerikas ostkust och mellan dess Yiistkusl och
Australien samt mellan Sydafrika och Australien; av det senare
rederiet till Nordameril.;as Yäslkust samt Mellanamerika och
Sydamerikas Yiislkust. Nya bolag bildades äYen, ,-ill,a upprättade linjer, AB O~lasiatiska Kompaniet (1907) - under
skeppsredaren Dan Broström - ptt Främre och Bortre Indien,
Kina och Japan, SYenska o~·ienllinjen - förut Svenska Levanllin jcn (1911) med Dan Droslröm. som initiativtagare - Al3
Svenska Amerika-Mexico-li njen (1912) - likaledes Dan Bro-ströms skapelse - på Mexikanska Gulfcn, pi\ Nordamerikas
ostkust och p{l Canada samt vidare AB Swnska Amerika-linjen
- förut Rederiab Sverige-Nordameri ka (1014) - med \Yilhclm
H.. Lundgren och Dan Broslriim som initiativLagare - på J'\ew
York och Halifax. Den si<;tnämndta linjen ~ir Y~tr enda passagerarlinje i transocean trcfik. Senare ha Slocldwlms H.ederiab
Svea, Trelleborgs Angfarlygs ~ya AB, Hederiab Disa samt
Saknreueriern:1. öppnat egna transoceana linj er. Dessutom ha
fl era rederier, som pläga karakteriseras som konlraktsrederier,
öppnat förbindelser med förh{tllandevis reguljära lägenheter.
Ej JJloll genom tillkomslen och ulyecklingen m· Yåra lrans ocean8. linjerederier h a r den S\'enska linjcfarlygsfloUan Yuxit
stark l. Ä ven på andra omr:tden, i närmare trafik har linjeNumera beräknas linjetonnaget utgöra
sjöfarlen tilllagit.
över 40 Ofo av hela handelsfiollans tonnage. Tramptonnaget
har förelett en därc~mol sYarande nedgång, ja i sFilva yerket än
mera markerad, d{t ur del odifferentierade tonnaget framvuxit
även andra typer eller grenar såsom tanktonnage, malmtonnage elc.
H.edan p{t 1920-talel vi~2.dc den syåra eflerkrigskrisen, att
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lr:unplonnagct hade SY[trighelcr alt kämpa med och 1929 , idtogos åtgärder för underlällande av sjöfartens kapilalanskaffninndå skeppshypotekskassan kom till. Men det ansågs nöchiinllio~·
alt göra särskilda anstalter för trampsjöfarten och efter ing ;H'Jl~l~
undersökningar falllade 1936 års riksdag beslut om Yis sa sliidMgärder. Trampsjöfartens tillhaJ.;.ag~mg sammanhänger dc],
därmed, a ll Liden kräver linjetrafik, snabba och regulj ära transporter, dels därmed alt de viktigaste trampvarorna, triinrn r
och stenkol m fl, visa en nedMgäende utveckling och ers iiiils
av andra varor, som gå på specialbyggt tonnage eller linjt'tonnage. I anslutning härtill ha kontraktsfartygen Lillkonvnit,
Yilka nåll en betydande omfattning och lämpa sig synncrli!..;: n
Yäl för flera av v~1ra stora exportartiklar, frfunst pappersnw. :-; 1.
Av spcciallonnagct äro eljest, som ovan antylls, m almtonnaget och tanktonnaget n1est framträdande. Det fönas utveekling sarnmanhänger intimt med Grängesbergsbolagets tonnagctillgfmg, även om Broströmkoncernen också beröres gen n111
sina stora m.almfartyg. Vad åter angå r tankfartygen äg~r nrl
land (cl,en l januari 1946) 35 stora tankfartyg på över 2,000
bruttolon om tillsammans 308,95-! hrullolon. Först plt 1920-taH
hörjade man i Sverige intressera sig för tankfart men sed;>n
dess har utvecklingen g{tlt snabbt framåt.
Dc rena segelfartygens försYinnandc har gått ganska ha sli,.,J.
Pr:.m 2,040 st om 289,248 nettoton den l januari 1900 ha dc ~~ ,,
l'rympt ihop till summa l fartyg om 28 ton. En icke ohetnllt"del har dock bihch[tllits genom motorisering d v s dc h a Övergålt till segelfartyg med hj ~ilpm ask in. Nu (den 1 oktober Hllb l
finnas 787 st sitdana om 56,431 netlolon. Dessa fartyg ha alltjämt sin uppgift i transporthushållet ej blott i inrikes fart ul~'tJ
även i utrikes östersjöfart. En förnyelse av tonnaget h ~1r
också börjat ske.
En mycket viktig utYeddingslinjc i 1900-t.alets syenska sjiifart är handelsflottans ÖYcrg ~mg fdn ~mgfar tyg till motorfartyg.
P;\ samma sätt som ångfartygen represenlera en hätlrc tral'sporleifcklivilet än segelfartygen, utgöra motorfartygen det sis l·t
ledet i der, moderna utvecklingen, sörskilt med hänsyn Li il

M/S >>La PJat:n, Rederi A/13 Norcl.stjornan, byggd 19J3 i Malmö.

ekonomi sk drift. Sverige gick i spelsen vid ÖYergången till
motorfartyg för större farlyg , då genemlkonsul Axel Ax:son
Johnson år 191~ byggde det första. molorfartygel för oceantrafjk
och sedan hell motoriserade sin flolla. Ar 1913 hade yårt land
endast 4-1 molorfar:yg om c:a 10,000 hrullolon och redan 1940
vägde mol ortannagel över [mg tonnaget. Del Ya r elen väldiga
sänkningen ~I V :'tngf.ar lyg under det sista l;riget samt nybyggnaderna uneler del samma som praklisl;.t taget helt gällde
motorfartyg, viJl.::a direkt förorsakade den hasliga utvecklingen.
Läget var (elen l oktober 1946) all mot 671 ångfartyg om 563,517
bruttolon svarade G02 molorfartyg om 1,061,318 bruttoton. 1Vl8n
synes emellertid icke hchöY.a befara alt ångfa rtygen skola g:\
samma viig som segelfartygen. Dels har man nämligen ås tadkommi t {mgm askincr, som äro mycket kolh esparande och ge
hög fart, dels torde ocJ.::så beredskapsfr[1gan spela in. Det visade
sig nämlig en särskilt under sisla kriget, att det var lättare alt
skaffa kol än olja. Di:irför kom en mycket stor del av motorfartygen al.l vara upplagd, medan ångfartygen voro i trafik.
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För redarna ii.r dock den ekonomiska synpunklen aYgiir~tnclc:
0ch s ~t lillYid a kan man säga a ll erfarenhelerna givit na goL att
hinka p fl.
Nämnas lJör ocks[t s[tsom en stirskild ulyccklingslinjc, att
J.arlygens fart i knop ä r s laud i sta rk ökning. }ledan dc g nnla
laslf::ul~gcn g_iordc 6-Sl::n:Jp, göra nybyggda fa rty g 16 -lt) ktl up
p~l. full last. Del la iuneh~i.r , ,a lt lransporleHel\livileten för ~a 111 _
ma dödv iklslnnnage iir mer iin dubbelt så s tor nu som vid sekel!':.kiHet. Ja, i verkligheten ~i r den än s törre, då ej blott om h n-d
h fartygen ulan i'twn i hamnarna anordningar av skilda slag
öka haslighctrn i lossning och lastni n g och minska Lide n fö r
fartygens besök i hamn.
Del har anlylts ovan, all vår handelsfJo ll a nu beslftr till en
större del av linjetonnage och oceantonnage samt meta special hyggda f::-trl:vg iin tidigare, ja än omedelbart före sista k rigets
utbro tt. Delta ger en antydan om, vad vi Y~inla för uppgifter
fiii' v~tr handelsilo lla och a lt vi sökt alt anpasw densamma
därefter. V:\ra rederier ha i.i.ven på annat sätt berett sig p~l. den
fredliga traf ik, som just hörjat I s.amhand med tonrt:lgels [L\1· nyclsc har en myckeL l~mgtguende konsoli dering ägt rum, ,·an·id
tonnagels ]x,kv ~i.rue n nedskrivits mycket lågt. Lagstiflnin grn
har hänidlag följt med utvecklingen. Det llltlsle ans es vara av
stor lJe L~·d el sc, ~ll full heredskap upprätlh:lll es, d[l man kan
riilma med alt sv~'tra tider stunda, när det väldiga tonnage, som
byggts främst i U. S. A. under kriget, kommer aU göra sig
gtillm~de p[l f rak tmarknaden. Om s ~t sker, synes en utveckling
:w vi da större proporlianer än under kri sen efter fö rsla viiridskriget vara alt p[tri"tkna med frakter nere i uppläggningskoslnaderna, en viildig uppLiggning av tonnage och stor mhelslöshet.
Svenska rederier synas emell er tid vara beredda för ii.ven en
s~tdan sv~lr tid.
Den syenska handelsfioLLans utveckling sedan sekelskifleP)
Stati.<tikcn hRr fr o m år HJO~ gi Yi ts ett f.dlit;Rrc innchct 11 orh en
h iiitre gru n<lv:>.l, sedan genom Kungl kungörelsc>n elen 2J maj 1901 re darna älagts att :'uJi.gen till Kommerskollegium ingiva uppgifirr rö rrrnclc fartygen, clcrns anv,i;lClning, intjänade L ·akter m m. Vi-ssa nyheter
tillkomma ock.sil. fr o m Hl13.
1)

bortser från
Jla r inneburit en mycket stark ökning - om man
l . , d.. ft
förlu stema under förs la världskrigel och några n·1sar are · er
_ ända till l 931 då den nådde el l maxinuum av 2,496 fartyg om
1,798,8'17 brullo lon och 1,2G2,481 neltoton. Häref ter ägde under
.s ex.
« rum fram. till 1937. Under åren 1938 och
. a'r· en lillbal.:.a"~m
tJ
Hl3~l ökades Lonnagel Mer för att sedan under andra världskriget
min skas starkt på grund av krigsförlisningar och beslag. Först
fr o m senare delen av år 19-13 har handelsfiolLan åter börjat
, ·äxa. Den första oktober 19-lG uppgick t onnaget till 1,702,808
]Jrullolon och 1,181,901 nettolon och har härmed nlttt en omfattni ng, som är större än vid senaste krigsutbrollel. De ovan
a ntydda förändringarna i tonnagets sammansättning ge endast
de grova dragen i den väld1ga omvandling, som ägt rum i han<Cielsflollan under de senaste decennierna. En hel del gammalt
tonnage har utmöns trat s och nylt modernt sådant med större
lastkapacitet, högre far t och bättre byggnad och form samt de
senaste anordn ingarna fö·r underlätlandet av las tning och lossJ1ing har tillkommit. Flottans försäkringsvärde uppgår till ö·v er
1 milj.'l.rd kr •)nor. Även om häri ligger en prisstegring föror sakad av kriget, vilken man bör fr ånräkna för att få ett normalt
·värde - v~irdet 1939 var emellertid s ~t pass högt som 729 m.ilj
kr - sEt är det uppenbar t, att vår flotta representerar ett väldigt
k :tpi.tal. 1\Iotsvarandc värde vid sekelskiftet är icke känt nren
1910 uppgick del till 19-1 milj kr.
Svenska handelsfiollan .är numera till c:a 60 °/o av sill
l o nna~c insatt i trafik på uLomcuropeiska länder, och av vå r
utrike~ sjöfart - direkt och kombinerad fart - år 1939 kom ej
min dre ~i.n 24 o; o på s[td::ma bnclcr. - AU proecntLalct ej år
h ögre beror clärp ~t alt i ni"trlrafik och i synnerhet färj e trafik
fartygen gö ra ett olal resor, Yarigenom. hela tonnagesumman per
år blir mycket hög. - Ännu m era anmärkningsvärd är upp glilen alt-sistnämnda ~1r ej mindre iin 41,5 °/o av v~n· handelsfl ot tas brullofraklinl~ikler härrörde fr ån trafik p å transoceana
marknader. Det är en lola l nyori entering av vår sjöfart, som
ägt rum sedan sek2lskiflel, och vilken är clt resullat av samverkan mellan flera faktorer, enskilda initialiv och statlig
medverl.:.an; handel och sjöfart och industri och jordbruk ä ro
i:)
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Sjöfarten under första världskriget. 1)
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111:/S »Yarrawonga», Rederi A/B 'Transatlantic, byggd 1941 i Göteb org.

härvid engagerade. Niedan år 1900 hlolt 4,5 °/o av Sveriges utrikesh~ndel direkt gällde transoceana marknader, hade motsvarande siffra åren närmast före det senaste kriget sti git till
mer än 25 °/o. Och man beräknar, att Sveriges export till trans oceana länder kvantitativt (beräkningen gjord på värdesiffrorna
omräknade enligt index för att eliminera penningvärdets för ändring) omkring lO-dubblats sedan 1905. Vår handel på transoceana länder förmedlas i hög grad av våra transoceana sjöfarlslinjer. Före sista kriget beräknade man a tt omkring 50 ofo
av exporlen dit och 30 °/o av importen därifrun gick med d c~s ~
linjer 1 ). Då stora delar av varuutbytet utgöras av sftdana wuor,
som ej lämpa sig för linjefart (exempelvis oljor, n\fosfat orh
malm), är det tydligt att våra linjers anpart i v8r handel p:'t
nämnda marknader ,är betydande.
Man torde kunna säga alt detta pekar hän mot aU Sveri ges
fmmtid ligger på havet eller går över havet.
1

fram.
B

186.

)

Axel Ax:son Johnson: Hur svemk transocea•1 linjesjöl'art vuxit
studier i svenskt niirings]iv tilbg t~ade Jacob 1\'allc~lbor~· 101:2

Vid krigsulhrotlet 19'14 lamslogs all sjöfart för en tid, tills
ordnas genom S talens försorg.
1'.1. 1·c,.sförsäkrin
•
cas fr å c,.an kunnat
.
l\Ien stora svårigheter reste sig ändå i dess väg genom utlagda
minfält och kontrahandsförteckningarnas godtyckliga utvidgning. Vägen norr om Skotlland blev emellei'lid aldrig hel t
spärrad. Dock blev genomfarten i Öresund mycket starkt fö-rsvårad. Svensk sjöfart fick emellertid skydd och eskort av vår
örlogsflotta. Den l ·± juli HH6 stängdes Kogrund srännan, en led
som upplagils i Öresund inom svenskt territorial-vatten, varjämte
före skrevs, alt leden endast finge befaras av SYenska fartyg p:\
vissa villkor. Härigenom lades denna led under marinens
kontroll.
Den svenska sjöfartens rörelsefrihet inskränkles alltmera.
Nya minfält lades ut. Men det slörsta ingreppet skedde dock
gen om det oinskränkta ubåtskriget och därmed Amerikas inträde i kriget. Tyskland förklarade den 31 januari 1917 alt
full ständig avspärrning av ententeländernas sjöområden skulle
träda i kraft från l februari s å. »All sjöfart skulle utan vidare
hindras med varje vapen>>. England svarade m.ed starka minspärrningar över Helgolands,b uklen och sökte förhindra de tys[,a
u-båtarnas förbindelser med sina baser. Vidare förklarades, alt
varje fartyg, som ej godvill igt anlöpte engelsk visit.ationshamn,
skulle vara hemfallet under presumtion att föra gods av fientligt
ursprung eller med fientlig destination och därför bli förem[tl
för kondemnation.
Konvojerna blevo allt nödvändigare men stora förluster ägde
rum vid desamma. Intill slutet av 1918 hade omkring 85,700
far tyg passerat Atlanten, Medelhavet och Nordsjön under konvoj.
Under år 1917 tillstötte ännu en svårighet. Engelska regeringen hörjade rekvirera svenska fartyg och likaså den franska .
Tyskland salte viss del svenska fartyg i trafik för tysk räkning.
l) Till grund för denna redogörelse ligga dels en uppsats av Axel
Lindbl ad om Världskriget och Sveriges sjöfart i arbetet Sveriges .sjö[art
av Nils Gu.>bf Nilsson och Gmtav A.sbrink. Stockholm Hl21, dels Kornmerskollcg ii r e•logörelse : Sven.ska handelsflottans krigsförluster åren
1914-HJ20, Stockholm 1921.
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I och med Amerikas krigsförklaring den 6 april 1Hl 7 ay_
s tannade sjöfarten fmyo, men genom den amerikansl::a exponkontrollens ordnande på sommaren och höslen samma ar hö rjade sjöfarlen Mer komma igång.
Under höslen 1917 infördes tyska lejdbrev bl a för swnska
fartyg och godkändes på v ~\ren 1918. De avsågo all skydda den
neulmla sjöfarlen samt all möjliggöra för vftrt land all Li en
del nödvändighets varor. I december 1917 öppn~d es under handlingar i London, vilka kdde till clt preliminärt r esultat.
det s k modus vivendia v talet, som tillförsäkrade oss Yi ssa , ~tr or
mot al l vi s tällde visst tonnage till förfogande. Det slutli<>·t
avtalet träffades den 29 maj 1918. Det gällde omkring l mil jon
ton varor med 400,000 d w-lon fartyg, upplåtna genom tidshefrakltting.
Den 11 november 1918 avslöts vapenstillestån det och i an slutning härtill avskaffades en hel del hinder för sjöfarlcJ1 ,
medan blockaden heslod ~innu en tid.
kostade vår handelsflotta ::0"cnnm
Det första världskriact
v
higsförlisning ar, uppbringning och prisdom 280 fartyg om
sammanlagt 291,549 bruttoton och 2bl,5-H ncltoton. Häri inga
en del fartyg, där ors~Ul.::cn till föduslcn ej kunnat konstaleras
men där sannolild1clcn talade för krigsförlisning . Dc Ilesta
fartygen förliste genom minsp6ingning , medan det slörsta
lonnagel sänktes genom torpedering. Elt betydande Lonnnge
sänkles ock sä efter pre j n ing.
Dc slörsta krigsförlustern a gjordes under 19'17 och diimii!'t
under 1918. 65 Ofo av tonnaget sänktes i Xm·dsjö.n, 11 Ofo i ö skrsjön, 7 °/o i Skagcrack och Kattegalt och resten i öwiga fan·atten.
l\Ei.nniskoförlu slcrna - inråb1al s~ldana vid dc mer ell er
mindre ovissa krigsolycko:na - utgjorde 79-± personer. C:a
40 Ofo av de farlygsförluslc r, som vi:dlals av 1-::rigssjöolycko r, lw
föranlett förlust F1mväl av människoliv. Av de omkomnavoro
787 anställd~B. ombord å resp fartyg.
Trols nybyggnader och Yiss.a inköp frfm utlandet minska de~
handelsfJollan fr{m higsulhrollcl till 1918 ft rs ulg[mg med 2H:l
'--"

t')l

fartyg och 173,300 hrullo- samt 136,250 ncllolon, d v s med
avseende p{t antalet 10 °/o och ifråga om tonnag et 15 Ofo av beståndet vid 191-± [t rs illg[mg.
1
Sjöfarten under andra världskriget. )

Trots alt kriget hörjade som elt hlixU.:;rig, kon1 krigsutbrottet inga lunda på oss oförberett. Ej 'b lott de mil i Lära myndighelerna ulan även de civila hade vidtagit ganska omfalLandc
bered skaps~tlgärder. Trots della medförde luigsulbrotlet, liksom
1914, en tillfällig förlamning av den utrikes sjöfarten. Hcdan
und er oktober och november 1939 kunde .den dock pl!g[l i nt'tsLan
normal omfallning. Slalen ordnade med l.::rigsförsähi ng genom
Statens krigsförsiikrin gsnänmd och licenssyslem för sjöfartens
diri gering genom Slalcns sjöfarlsnämnd , som vad .angfn· las ternas fördelning intimt s,ammhclade med redarnas egen sjöfartslwmmitte 1939. Marinen vidlog ocksil en rad av {tlgärder till
sjöfa rtens slzydcl: ny::t ncuLralitclsledc1· upplogcs, ständig patrullering och eskortering av liitLa sjö- oeh flygstridskraft er anordnades, spärrar och mineringar inom olika onll'~tdcn utlades;
efterhand sl<cdde också clt betydande oskadliggörand e ::tv minor,
ett omfattande lednings- och underrättelsev äsen lr ~'tddc i funktion m m.
Den 23 november 1930 intrådde den f·ö rsla higssL'trpning en
i och med dc lyska mineringarna ulanför Falslerho iinda in till
3-milsgränscn , n ~1got som i hö:g grad inskränkle den genomgående trafil;:cn i Öresund. 8-melersledcn kunde icke liin~rc
anvönclas, ja även 5-melcrsl cdcn var ej utan Yidarc Lillgi'tnglig,
då rännan inn::m för 3-milsgri'tnsen cndasl ].;uncle p.asscras av
fartyg med hög-;t J ,6 meters djupgåend e på full lasl. Östersjön
J) Förcntrand c fr:::n:stiillning lJ.,·gger friini ..:;t p å uppgifter h~imt:ulc
ur Rikskolllmis,-, ion en.s för ekonomisk Iör.sv arslwretlsk8p publikalionStatsmak tcrna och folkhmltållningc n und er tlPn till följ rl nv ~torma kt.o 
krigc' t Hl39 iutriicltla kri.-en 2::.mt umlertrckna ll.:; :'tr.sbrriit tc 'sr: D en
&vcn.ska sjöiart 2n un ele r pftgåcnd c krig, i 1\:rig..:;y etcnskap.<rr k ~vl omiens
lumdlingar och ticl.::hift Hl J3.
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-som icke kunde få sysselsältning av brist på bränsle och därför
måsle läggas upp.
För all mildra spärrens verkningar träffades med verkan
fr o m l juli 19-10 en överenskomme lse med finslm regeringen
.0 m begagnandet av finsk hamn i Petsamo vid ishavskusten för
transiLLr:1fik på Sverige. Det kunde emellertid här ej röra sig
.om större kvantiteter. Viktigare blev den överenskomme lsen
fr o m årsskiftet 1940~4 1 med de båda krigförande parterna
1Jetrii.ffande lejdtrafik direkt på Sverige genom Skageracl<spärren. T:ack vare denna importerades under hela kriget med
l ejdfartyg över 1,G milj ton varor till ett värde av c:a 1,5 miljarder kr och exporlerades c:a 770,000 ton till 650 milj kr:s värde.
Enbart fraklema för dessa varor rörde sig om 150 milj kr för
importen och 100 milj kr för exporten. Ett slags lejdtrafik
1Jedrevs också m ed svenska fartyg på Grekland för att förse detta
land med livsmedel m m.
Tankfartyget >>Oceanus", Rederi A/B Nordstjernan,
byggt 1940 i Göteborg.

avstängdes alllså från alla förbindelser med större och mera
djupgående fartyg och trafiken måste ciärför omläggas över
västkusten.
Den 9 april 1940 inträdde en ytterligare krigsskärpning , då
i samhand med Norges och Danmarks ockupation all trafik
västerut omöjliggjordes . Genom Kielkanalen gick en Yiss sjöfart p ~t tyska och nederländska hamnar. Trafik över Trondheim
och Narvik var självfallet stängd. Vår utrilzes sjöfart blev
praktisk taget begränsad till Östersjön. Spärren drabbade den
stora handels- och sjöfartsvägen västerut och klippte av omkring 70 0/o av vår normala utrikeshandel och -sjöfart.
Ungefär hälften av V~lr sjög[tende handelsilolla eller 212
fartyg om G95,000 bruttoton kom alt befinna sig ulanför spärren
utan förbindelse med hemlandet. En del av delta tonnage blev
beslagtagen, en del gick i fri fart och en del blev engagerad i
tidshefraktning för de allierades räkning. Innanför spärren
befann sig ett betydande tonnage, i synnerhet av motorfartyg,

De yälcliga krigshändelser na under 1940 och 1941 ~\ terspeglas
lznappast i högre grad i svensk sjöfart. Mest märkles en fortskridande minskning av tonnagefrekve nsen och de skeppade
:go dskvantitelern a samt vissa krigsfödisning ar av svenska fartyg.
Vår handelsflolla utanför spärren decimerades alltmera och allt
färre .av fartygen gingo i Yerkligt fri fart. lVIöjligheterna för en
s~1 clan bleYo ytterligare bes,Jmrna, sedan Japan och U. S. A.
inclrogos i kriget. N~\gra mera framträdande direkta verkningar
på svensk sjöfart av 1942 och senare års händelser finner man
ej hell er p å annat sätt än vad ovan berörts.
Under ~~r 19-14 inskränktes sjöfarlen inom östersjöområd et
·och angränsande områden genom en serie åtgärder från svenska
myndighelers sida. På grund av den ökade risken för bomb11ing or.h minsprängning meddelade krigsförsäkrin gsnämnden i
augusti, alt krigsförsäkrin gar å kasko för resor på holländska
och tyska nordsjöhamna r och hamnar vid Kielkanalen ej beYilj ades. Följelen blev att all trafik med svenska fartyg här
in<;liilldes, vilket innehar, aU all kol- och koksimport därifrån
upphörde. Inom kort utvidgades förbudet även till den egentlig::t
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östersjöfarten. Härmed Yar all sjöfm·L till och f6m Tyskla nd
med sycnska fartyg omöjliggjord.
Sjöfarten i Östersjön fick ytterligare clt slag genom n·g•,•ringcns bes l u t att fr o m den 27 september icke längre nwdgc
nLJä.u dsk handeissjöfart i SYenskL terriloriahaltcn Yid Bollniska
viken och Östersjön t o m Falslerbo],an,alen. Som följ d hiirav
inställdes även färjtrafiken Trcllcborg- Sassni Lz. Denn a [tlgiird
medförde ett fullständigt stoppande av all sjöfart pf1 Tysklan J
fdn svens·J,a ostkusten.
Sjöfarten mellan Sverige och ullandel blev genom de,sa
åtgärder under senare halv8ret 1944 och särskilt under sista
kYarLalcL alltmera inskränkt. Nedglmgen fortsalle under fö rsta
halvåret 1945 och nådde siLL maximmn i mars. Lejdlrafi kL'I ,
fortgick som förut, ehuru i något inskränkt omfattning.
Det tyska sammanbrottet i maj medförde en sm[mingom
skeende ökning i vår sjöbrt och Y~tr utrikeshandel. Denna
tilltog, sedan efter den tyska kap.i tulalioncn svepning av mi nor
i större skala börjat ske i det stora minbältet i Skagerack, Yarigenom, vägar öppnades till haven i väs ler.
Eiler vapenstilleståndet upphävdes dc inskränkande lwst~immclscma angående sjöfart i vissa territorialvatten. Sj öfarten blev emellertid icke helt fri. Sverige hade näml ig('n
anslutit sig till en s k inlemalioncll sjÖifartspool, U l\1 A
Uniled Marilime Authorily - vilken under en överg[mgstid ~~·
sex m{mader reglerade lonnagels mwändning i sy.fle alt ti llgodose transporlbehovet för dc av kriget hårdast dmhbade
europeisl'a länderna vad gäller livsmedel m m . Och när dcll n<l
reglering upphörde den 2 mars 19-±6 har alltjämt en viss s åd~1H
];sarslML und er 8 m[madcr närmast för aLL bistå UNRA, organ isationcn för de förenade nationernas hjälpverksamhet. Alltfort
hest:\ ocks[t dc SYenska slalsm~' ndighelcr, som under kriget oelt
tiden därefter utövat konlrc.ll över sjöfarten. Denna gäller son'
tidigare särskilt fraklreglcringcn. Emellertid har sjöfar len n u
mcm i s tort scLL återtagit elen omfattning, som den iigdc fö n
kriget.

M/S »Travall corc» A/]3 Svensk~ Ostasiatiska Kompaniet, bygg•[ j 8H
Göteborg. I Röda Korsets tjänst under andra världskriget.

Vår handelsfJolla fick göra stora offer i samband med sin
till vårt folks försörjning. De lolala förund er lu·icret
()'ärnin"
v
t'>
o
lustema av Im·tyg utgjorde intill 19-±5 [trs slut 260 fartyg om
591,900 hrullolon molsvarande inemot 40 C>fo av förkrigslonnaget.
I dessa siffror äro då inräknade 31 fiskefartyg om 1,798 bruttoton saml 25 beslagtagna fartyg om 45,678 lon. Förlusten av
dubbelt så stor som uneler det första världsär unGefär
tom~. acre
::J
D
kriget.
I samhand med svenska fartygs krigsförluster omkommo
1,37-± personer, varav 1,013 svenska sjön1än och 3-±6 utlänningar.
Under 1!)14.- 18 års krig voro molsvarande siffror 79-± omkomna,
varav 687 svenska sjömän och 105 utlänningar.
Krigsförlusterna hav.a vad tramplonnagel angår ej ersalls
eller Liden därefter. Däremot ha linjetonnagets
under kl·i()'et
v
förlusler kompenserals och tankfarlygens mer än ersatts. Sverige har ju varit i det lyckliga läget alt redan under kriget kunna
vid egna skeppsvan hygga ersättningstonnage för del förlorade.
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Dårför har ocJ.~s~t den svenska handelsfioLLan nu kom m i L ~lll
uppvisa elt lo lallonnage, som är större än molsvar~ncle vid
krigsulhroll~l.

Sjöfartens betydelse för landet.
Uneler krig blir det uppenbart, vilken betydelse h and els flatLan och sjöfarten har för ett land, främst med avseen de [1
folkförsörjningen. För vart eget lands vidkommande är det
sannerl igen icl;:e mycket som vi under krig få in på andra vägar
~in sjöledes. Och om vi ej haft vår egen handelsflotta under de
senaste världskrigen , skulle vi ha slått oss slätt. Genom den ha
vi fåll in kol och flytande bränslen, utan vilka vår induslri
kommit all sl~t tämligen stilla. Genom den ha vi fått in r åvaror.
p:) vilka m tmga industrier bygga. Vi ha fått gödningsmedel
och fodermedel, ulan vi lka vårl jordhrulz icke kunnat bestå och
i varje fall ej prestera vad det måste under en avspärrnin g.
v~\rl folk skulle icke ha haft tillräckligt med livsmedel.
Del framslår s:'lsom 13.1ldelcs uppenbart, att sjöfarlen är en
livsl.Jelingelse för vårt land och alt detta nära sammanhänger
med att vi äga en egen handelsflotla, som till slor del k an
förmed la vll ra förbindelser med ullandeL
Vi\ r rederinäring är en 13.V vårt lands viktigas te näringsgrenar, vi l·l\en gjort stora insatser i v ~trt lands utveckling. Mest
p:Hagligt är delta vad gäller den senaste stora epoken, tiden
fdn 1900-Lak ls början, då v~tra regulj~ira transoceana linj er
komma till.
Dessa linjer ha i hög grad främjat utvecklingen av vår
hand el p:\ transoceana länder, vilken - enligt vad ovan vi sat ~
- m ångfald igats. Linjetr3fih•n h ar förbilligat transporterna
genom all omlastning gjorls onödig, den h ar givit det moderna
.affii.rsliYcl vad del kräyer i täta och r eguljära transporter och
har skapat intim k0nl.8 kl m ellan kö-pare och säljare.
Linj erna ha skapat nya ma rknader för yår export och di rekt för h in del <;c m ed produk l ionsbnd erna för importen. Uthinclsl\a n1elkmhiinclcr ha härigenom eliminerats.

Vår linjesjöfart har också verkat starkt främjande p~t industrien, särskilt exportindustrien, som. l~mmat inställa sig på alt
arbeta i större skala. Den sYenska e"·portindustrien är i hög
"rad inrikLacl på kYalilels- och specialvaror, efter vilka efterfrågan kan skapas n ~ira nog ÖYerallt. För en sådan industri är
det viktigt all så många och s~ora marknader som n1öjligt
öppnas. Den svenska sjöfarten har genom sitt nät 13.V linjer,
vilka ·o mspänna hela världen, gjort en stor insats i skapandet
av en världsmarimad för svenska produkter.
Svensk sjöfart har stor andel i vår varvsindustris utbyggnad till internationella m å Lt. Och den ger även direkt sysselsättning åt m ~m ga sycnska industrier och andra näringsgrenar.
Den köper varor och tjänster från m ång13. h åll och i väldig
omfallning. RederiYcrksamheten ingriper sålunda på många
områden av det ekonomiska livet, den är en nyckelindustri,
vars verlmin o"ar slräcl<a sig{ vida omkring. Det är därför ingen
överdrift aU säga, alt sjöfarlen höjer vår levnadsstandard. Men
så är den också en s~orindustri representerande ett kapital på
- före kriget - över 700 milj kr och en bruttoinkomst på
norn1.alt c:a 400 milj kr och är därmed jämbö·r dig med den
största svenska industrien, pappersmasseindustrien.
Slutligen m ~t nämnas, att sjöfartsnäringen genont de i utrikes sjöfart inljtinta frakterna ger ett bidrag till vårt lands
betalningsbalans, så stort att det ungefär täcker underskottet i
handelsbalansen och denna nationella uppgift fylles vare sig
·verksamheten går med vinst eller förlust.
När vår örlogsfJolla skyddar vår handelsflotta och vår sjöfart, gör den i verkligheten en tjänst, som särskilt i krig icke
kan nog skallas Del är vårt lands livsnerv det gäller.
~
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Några blad ur navalmedicinens historia i
Sverige och om behovet av en marin:
läkarkår.
Av Sällskapets arbetande ledamot marinöverl äkare n
Herbert Weste rmark

: '> I otto:
::\a y i g are nece3.3e est,
in nave s alubriter vivere etiam necesH'.

l'nder hörjan ay del a ndra decenniet av Kungl örlogsmanna s~d l5kap e ls tilharo utgav ArYid Faxe sin >> Afhandling om

lmsh <"d lningen til siös i afseende p:l hLi.lsans b evarande, til Kong!
Orlogsflol lans ticnsl ». Ticlen var seelan liinge full av Yansklighcter för flottans m än. HcrraYiildet till sjöss var en av grun dYalam a, för riJ.~els säkerhet. En stark och mäk ti g flotta ,~1 r
d_ennrr :id e tt axiom och för dess b e tjänande ans[lgs även spl'cwl uthddaclc läkare nödYäncliga såy~ll i ledningen som u le p t
Iarl.vge n och i tjänst Yid örlogsbaser na i land. Faxes ovan-·
nämnda aYhanclling, som för sin tid m ås te anses som en utomordentligt ge di gen och banbry land e handlednin g i naYalmedtcinen, _Htr bland annat h elnal;.Las som ett led i de ansträngnin gar,
som gJordes att sörja för sundheten ombord och alt förse flotl nn
med dels sjödugliga bes~illningnr, dels sjödugliga och i önigt
I~r. tjiinslen ombord skickade läkare, allt vikliga åtgiirder fiir
hoJandel av fiolla ns stridsbereds kap och slagkraft.
.\yen om Faxe för Yår samtid framsl[n· som den störste ocl
friim<; le av nayalmedic inens m ålsmän under 1700-talet hml:'
han rlock i en rad framslående amiral i telsmed ici sina s~mti da
och tidigare ämbetsbröd er. Här m :1 nämnas sttdana namn som
Cn rolus Linnaeus, Henric Gahn, Carl Freclric Schnlzenhe im.
Georg H cmic Krahnert och Pehr Dubb, den förslniimnd e en
storman pa ett ::mnat kulturområ de.

Rikel synes på denna Lid ha va rit tillfreds med sin örlogsflolla och dem11a med sina läkare.
Flottans storhelslid led emeller tid m ot sitt slul och efter
1808- 1809 ~u·s olyckl iga l.; rig r:J.kade fl ottan i förfall. En l~mg
fred s- och återhämtnin g slid gjorde riksdagen mindre benägen
att avse Inedel för unclerh{tll och ersä ltnin gsbyggande aY e tt sa
relativt dyrhart och svårbem äs trat vapen , som en flotta utgör.
övningar och sj öexpedi tioner förekomma i allt mindre utsträcknin g, och de t blev därför fres tande för statsm ak terna a lt förenkla
även läkarYårdcn å flottan. Den situationen inträdde snart, att
a rmen och fiollan fick å tnöjas med en gemensam läkarldr, vars
för den ~parsamt förekomman de sjötjänsten m·sedda läkare
huvudsaklib en utgjordes av unga och ej färdigutbild ade medicine kandida ter. Att dessa i allmänt medicinskt utbildnings h änseende omogna fartygslil.;ar e helt saknade s ~tväl sjödu glighel
som speciell utbildning för sitt vanskliga y rke, är allmänt omvittn a L i\ ven saknades i flottans överstyrelse tillgång till
navalmed icin sk fackman.
Givet är, a lt under sådan a förhållande n hälso- och sjukvården inom flotta.n Dch särskilt ombord å fa rtygen skulle lämna
å tskilligt Ö\Tigt a lt önska. Kritik och berättigad sttdan uteble\'
ej heller.
Sålunda ullalade framsynta sjöofficerar e i ett kommittebehinkande 1874 följande »alt det förut följd a systemet att till
tjens tgörin g {l fiollans fartyg använda läkareslipen diater, h.-ilka
i alhnännhet icke kunde ega den speciela erfarenhet, som erfor drades för skötandel af det ansYarsfull a uppdraget aU handh afv::J. hclsoYården <'1 ett far!yg med flera hundra mans besättni ng i komileens tanke icke var Lillfredss lällancle, helst flottans
liikare näslan all lid voro hänvisade ensamt till egen skicklighel
under del att härens läkare of tast kunde påräkna tiiifällen att
r:ldgöra med andra, hvaclan ock med särskildt fästadt afseend''
där{t, a lt flottans Iäkne Yid inträffande higslillfäll e borde ega
l<i1nnedom om förhMJand ena ombord, k omiteen ansåg, alt vid
fiollan horcle ~nslilllas en Ltst läkareperso nal, afseeld .all lmYudsakligen tj enstgöra å fartygen ».
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De framsynta män, som gjorde delta uttalande, voro alniralen Sundin samt kommendörkaptenerna SLackelberg, Lindmark, Peyron och F. von Otter, den sistnämnde sedermel'a
under många [n· sjöminister.
E tt försla försök att tillskapa en marinläkarkår hade s~1lunda på goda grunder framkommit.
Man fdgar sig nu till vilket resultat detta även i mo dern
mening utmärkta förslag ledde. Även på den tid en malde
kvarnarna tydligen långsamt, ty först 1882 återfinnes eu uttalande i frågan a v en »militär helsovårdskomilc» beslftende av
fem armeläkare och två marinläkare, de senare tjänstgörande ~~
flottans st:ationer. Denna kommitt6 hade under tiden blivit
tillsatt med uppdrag att undersöka möjlighelerna alt efter Lyskt
mönsler tillskapa en för här och flotta gemensam militär medicinalstyrelse med en generalläkare i spetsen. SisLnänmda kommiile ansåg det »V::lra ändamålsenligt alt framdeles, liksom för
närYarande är fallet, fast anställde läkare användas vid flottans
stationer samt å rustade far tyg stipendiater>>. För Rudberg till vars insatser författaren i det följande återkommer - stod
det ul'om allt tvivel klart, all kommiLLen Fimlikt sitt uppdrag
tvingades till della ställningstagande p[l grund av nödvändi gheten att i denna för här och flotta förutsatta gemensamma
organisation inpres:oa fiollans läkare. För reformer ptt det omräclc dLir flottans läkare bäst bchöYdes, niimligen på fartygen.
fanns det ej plats, framhåller Rudberg.
Att den >>militära helsov[trdskomit6ens>> av anno dazumal
förslag ej ledde till några statsmakternas Mgärder, finner för fattaren ej så underligt ·och för utyecklingen i sin helhet ~
såsom den kom aU gestalla sig - enbart gagneligt. Värre var,
att ~iwn de framsynta sjöofficerarnas förslag, troligen främs t
p~'t grund av den militära hälsovårdskommittens motstånd, kom
aU lida skeppsbrott.
Men frågan togs upp på nytt. 1887 hade den unge stockholmsläkaren Karl Rudberg tillträtt en befattning såsom förste
bataljonsläkare vid flottans station i Stockholm. Han hade
dessförinnan en rik erfarenhet bakom sig såsom fartygsläkar e
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vid fio LLan under [tlskilliga expeditioner, fr~imst under s~tdana
till avlägsna farvallen. Uneler mer än 6-± m~mader hade Rudberg varit kommenderad ombord. Hans edarenheter under
dessa kommenderingar, fullgjorda uneler åren 1877-1885, innefatlade även rön angående - i ett fall å samma skepp tjänstgörande - något äldre kollegors otjänstbarhet Lill sjöss på grund
av endera bristande sjöduglighet eller bristande medicinska
kunskaper och ibland på grund av båda dessa brister.
Del blev Rudberg förunnat all bli den reformator, som
sjövapnet länge väntat på.
Rudbergs första framträdande i denna fd'tga skedde redan
1889, d[t han publicerade en uppsals i Hygiea benämnd >>Förslag
till omorganisatio!1 av Kungl Fiollans läkarsLat». Måhända var
tiden ännu ej mogen, m:Jhända insåg Rudberg, alt han ännu va1·
alltför ung för att vinna gehör i en konsenaliv och tröglänl( t
omgivning, alltnog något omeddhart resullat blev det ej heller
nu. Varmt hängiven sitt vapen och full av tillförsikt sökte
Rudberg nya vägar för sina reformsträvanden och för sin egen
utbildning. Sålunda finna vi Rudberg som svensk statsstipendiat tjänstgöra [t amerikanska flottan uneler spansk-amerikanska kriget 1898 b1 a å två lasarellsfarlyg. Rik på erfarenheter
från delta aktiva deltagande i ett sjökrig bl a beträffande des:>
vanskligbeler och krav på därför utbildade läkare, igångsatte
Rudberg vid hemkomslen elt energiskt arbete på uppbyggandet
av en marinläkarldtr. RudlJergs strävanden hade nu uppmärksammals av myndigheterna och 1900 tillkallades han att biträda
chefen för flottans slab, som hade erhållit uppdrag att framlägga förslag till omorganisation av flottans sanitetsväsende.
Uneler det nu igångsatta arbetet hade säkerligen Rudberg god
nytta av sina studier i U. S. A., som även omfallat organisationen av Lhe Medical Department of the Navy, som i detta land
fungerat sedan 1842 under ledning av en Surgeon General och
med tillhörande Medical Corps. Sina synpunkter framlade
Rudberg i tvenne uppm ~irksammade föredrag i Svenska LäJ<arcsällslwpet, som hällos i mars 1900 och i januari 1901. Rudbergs
insatser g~tvo rika frukter i det att såväl medicinalstyrelsen som
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läkaresällskapet ga v silt stöd för hans f6rslag. 1902 års rik'lcbgl)
beslöt att en marinläkarkår skulle uppsättas i huvud saklig
överensstämmelse med Hudbergs försing och Hudberg fö rordnades till den nyuppsatta kårens chef.
De motiveringar, som av Hudberg anförts för behovet av en
nnriHläkarkår, kunna samrnanfattas i följande punkter.
Fordran p ~t sjöduglighel hos ombord tjänstgörande läkarpersonaL
2. Fordran p å specialu tbildning, speciellt inom navalhygienen
för de sjögående Jäl~arna. Härtill uttalades önskvärdheten
av god kirurgutbildning hos erforderligt antal av dessa.
3. Fordran all svenska marinens ledning i likhet 1ned m arin erna i övriga länder skulle hava tillgång till en navalJwcrieniskt
sakkunnig läkare i chefsställning, som skulle
• b
a) förr ä lta täta inspektioner å eskadrar och enskilda fartyg;
b) i 1nari n ledningen utöva del alln1änna inseendet över
bland annal personalens provianterande, förseende m ed be klädnad etc samt sjukv[trd, fastställa inredningsritningar
fö,r fartyg och byggnader ävensom fastställa ritningar och
modeller till förråds:artiklar, allt i den mån navalhygienisk
saldmnskap var erforderlig;
c) utöva chefskapet över marinläkarkåren och i denna egenskap avgiva årsberättelser och rapporter, föra rullor över
personalen, upprä tta förslag till komnrendcringar samt all
handlägga alla mohiliseringsärenden, som angå flot tans
san i lel~väsende .
Men, silger någun, det som var bra 1903 k anske inte håller
m:'rttet i de1~ nya försvarsorganisationen av 1948, tiden slår ej
s tilla, nya omständigheter framkomma, vilka i sin lur fordra
nya organisationsformer.
De l sk a ll ki.r genast deklareras, alt det kan visa sig för mtmligt med viss för alla tre försva rsgren arna gemensa m organisation på b egränsade områden inom hälso- och sjukvården.
l.

) Stort in tres.se er b j u der studiet av riksdagstrycken 19-01 och 190~,
Yilka framgå att Ruclberg.s förslag varmt om fattades av många av
-d e'J. tidens mest kända 1·ikscl ngsrnän.
1
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Så1unda torde gemensamt c>rgan för handha vande av materielanskaffning och malerielv ~u· cl erbjuda vissa fördelar. Vidare
torde t ex de å tgärder, som sammanhänga med epidemib ekämpande och allmän sjul;:domsprofylax, kunna antagas vara gemensamhetsbetonacle.
Dessa omständigheter Et dock ej bortskymma de ovedersägligen fundamentala förhallanden, som nödvändiggöra bibeh ållandel av den :av Hudberg ~å framsynt tillskapade organisationen. Ty framsynta voro såväl Hudberg som de sjöofficerare,
som på 1870-talet fö rst väckte frågan. Den genomförda or,g anisationen såg nämligen, såsom nu kan överblickas, ej blott till
vad som för stunden sakligt motiverades utan har visat sig vara
erforderlig och meu nödiga modifikationer och utvidgningar
även kunna fungera tillfredsställande uneler en tidrymd av nu
44 år och detta självfallet även under de påfrestningar, som
tvenne världskrig medfört. lVIarinen har u nder denna tidrymd
gått tillmötes en 1903 bland flertalet oanad expansion. Sålunda
har kustartilleriet tillkommil samt ett mycket stort antal krigsfartyg av helt nya typer projekterats och färdigbyggts, allt
rutinmässigt medförande nya uppgifter även för marinens
sanitetsledning och marinläkarkåren. Främst är i detta sammanhang dock aU nämna navalhygienens utveckling, dels genom
tillkomsten av ubåtsvapnet, dels genom dykeriväsendets expansion. Navalhygienen har härigenom i vårt land liksom i övriga
kulturländer numera blivit en egen medicinsk specialilet jämställd med övriga medicinska specialiteter, som av sina utövare
lordrar kunskap och för sina blivande utövare fordrar utbildning. l3land företrädarna för denna specialitet hör förutom
Rudberg här nämnas Gunnar :Nilson, som under sin ämbetstid
såsom marinöverläkare och chef för marinens sanitetsväsende
gjort betydelsefulla insatser på delta sp~cialområde. Nilson
införde hl a undersökningsmetoder till förhindrande :av blyförgiftning hos varvsarhetare och antagningsbestämmelser för ubåtsfolk och dykare, propagerade för tillbörligt medicinskt inflytand e inom marinens dåvarande flygväsende, verkade för
vldgade kunskaper inom sjökrigskirurgien och för oftalmologiens tillämpning inom marinen samt utgav råd och upplysTidskrift i Sjöväsendet.
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ningar i hälso- och sjukvår d för handelsfartyg. Marin överläkaren har sedan mer än fyra decennier kommit att framtriida
som navalhygienens målsman i vårt land, något som m edfört
påtagliga fördelar jämväl ulanför örlogsflottan, marinläkarna
ha var och en pa sin post blivit dess utövare. Detta är en av
de omständigheter, s0m klart visar, alt utvecklingen m edfört,
att behovet av organisationen ej blott kvarstår utan i fundamentala delar accentuerats under årens lopp.
En annan faktor, som verkar i samma riktning, är de t
etablerande av forskning på det navalhygieniska området, vartill marinöverläkaren i skrivelse 1943 tagit initialivet och som
för närvarande är föremål för utredning. Skall for<;kning p<\
detta område med utsikt till framgång bedrivas, är det nödvändigt, att en navalhygienens målsman finnes samt alt en kar
av navalhygienici - marinläkare - existerar, varur forsk arna
kunna hämtas. Här gäller alt ej åtnöjas med förklaringe n, alt
nu förefintliga experter och forskare är tillräcklig tillgång. De l
måste också sörjas för återväxten och dess naturliga åker hit t
är marinläkarkåren. Skulle denna slopas, kommer lång ti d ej
alt förflyta, innan försvaret kommer att vana i avsaknad av
erforderlig navalmedicinsk expertis såväl i centrum, d v s försvarsledningen, som ute i periferien, vilken här utgöres av cle
på haven seglande örlogsskeppen.
Nu sörjes väl för återväxten. Genom att ett lämpligt an ln l
värnpliktiga medicine studerande - främst sådana med h <u.;
och fallenhet fö,r sjölivet - Artigen uttagas till marinen och diir
helt i dess r egi bibringas för den kommande verksamheten
ägnad och tillrällalagd sjömilitär utbildning, skapas goda fö rutsällningar för en god marinläkarrekrytering. Även den for l·
satta utbildningen saväl av äldre årgångar värnpliktiga läkare
som av nyantagna marinläkare Lar som bekant sil.:.Le på fö rh ållandena till sjöss, i del slort utrymme i vederhörliga kur s er~
undcrvisningsschemala givils för ämnena navalhygien och sj ökrigets kirurgi.
Men marinen utgöres ej blott av flottan, dit hör ju äwn
det i land slående kustartilleriet. Äro då marinläkarna mcP
liimpade att göra tjänst i kusl.artllleriet än annens läkare?
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E nli gt författarens bestämda uppfattning är della förhållandet.
stridssjukvårdstjänsten i kustartillerie ls i skärgårdarna befintliga fort, batterier, spiirrar och ö'vriga anstalter liknar på grund
av dessa anstalters belägenhel å isolerade öar och skär mycket
mer stridssjukvårdstjänsten ~t sl,epp och fartyg än vad den
liknar denna tjänst i fält. Och vad transportföPhållandena beträffar äro dc desamma för flotta och kustartilleri.
Sedan 1940 p:'\går trols kraftigt molstånd från marinmyndi ghetentas sida en sakta fortskridande omläggning - respektive förslag härtill - av marinens hittillsvarande sanitelsorganisation. Sålunda har från och med 1944 års ingång ett nyuppsatt ämbetsverk, försvarels sjukvårdsföTvaltning, övertagit
de arbetsuppgifter, som tidigare åvilade marinförvallningens
sanilelsavdelning. Efter nära tre ~1rs förlopp kan här nu uttala:-,
att denna förändring förutom framträdande nackdelar dock även
medförl vissa fördelar för marinen (jfr uttalandel angående
m alericlansk,affning m m här ovan). Vidare pågår sedan 194J
en utredning syftande till anordnande av för försvarsgrenarna
gemensam utbildning ay de värnpliktiga läkarna och sammanslagning av läkarldrerna. Den djupare anledningen till dessa
genomgripande och uppseendeväckande förändringar måsle sökas i del förh~dlandel, att den från ÖYrigt militärväsende särpräglade marinorganisationen skall passas in i ett system, som
går ut på dc slora sammanhangens enhetliggörande även med
uppoffring av i och för sig nödvändiga detaljers på sakskäl
grundade uppbyggnad. Under allra senaste tid ha emellertid
tecken framkommit, som tyda på, all ett dylikt betraktelsesäll
- centralisering till varje pris - vad beträffar Mminstonc
svensk statsförvaltning i stmt har selt sina bästa dagar.
Förfallaren vill avsluta den länmade redogörelsen med
följande uttalande:
Navalhygienis/d sald;unnig chefläkare i marinledningen och
honom underslölida navalhygieniskt skolade marinläkare med
håg och fallenhel för sjölivet - el v s en marinläkarkår i
djupar e mening - äro nödväneliga organisationer så länge
örlogsfiollan består.

