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Tidskrifter för sjömän och sjöfart 
 

Göran Sändare  

 

"The time has come", the Walrus said, "To talk of many things: Of shoes – and ships – 

and sealing wax – Of cabbages – and kings – And why the sea is boiling hot – And 

whether pigs have wings.” (Lewis Carroll: Through the Looking-Glass. 1871) 

 

Vem minns inte den kända devisen om the Walrus, som alltid fanns med i 

ingressen till Under kajutlampan i Svensk Sjöfarts Tidning? Men Svensk Sjöfarts 

Tidning var absolut inte den enda sjöfartstidskriften som fanns ombord. I dag har 

vi svårt att föreställa oss den mängd tryckta alster för sjömän och sjöfart som 

under de senaste närmare 200 åren sett dagens ljus. Flera blev förstås mycket 

kortlivade, medan andra tidskrifter har överlevt ända in i våra dagar. Många har 

vittnat om vilken stor betydelse dessa tidskrifter haft för dem. Den kanske mest 

namnkunnige och uppmärksammade av svenska sjömän var Harry Martinson. 

Han uttalade sig i ett senare sammanhang så här: ”De som trodde bäst på mig var 

mitt facks två tidningar: Eldaren och Sjömannen. Utan dem hade jag väl så 

småningom gett tappt.”  

   

   I nedanstående text har jag försökt att samla så många tidningar och tidskrifter som 

möjligt som haft bäring på sjöfart, sjömän och fartyg. Förmodligen har det funnits 

ytterligare avisor med liknande innehåll, och om någon läsare till äventyrs kan erinra 

sig någon sådan är jag mycket tacksam för information. Skicka i så fall meddelande 

till Göran Sändare, goran.sandare@outlook.com.  

   Man kan också påpeka att många av dessa gamla sjöfartstidskrifter ofta innehåller 

en guldgruva av kunskap om fartyg och sjöfart i äldre tider. De flesta av dem finns 

tillgängliga på landets universitetsbibliotek och det är bara att beställa fram dem.   

Jag inleder med en genomgång av den fackliga organiseringen som också kan sägas 

vara startskottet till den mångfald av tidskrifter för sjöfolk som sett dagens ljus. 

Därefter fortsätter jag med tidningar och tidskrifter utgivna av de fackliga 

organisationerna och sedan med tidningar och tidskrifter utgivna av andra typer av 

organisationer kopplade till sjöfart och fartyg. 

mailto:goran.sandare@outlook.com
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BRANSCH- OCH FACKLIGA ORGANISATIONER 

 

Den industriella revolutionen tog fart i Sverige under 1800-talet och därmed kom allt 

fler att bli anställda som arbetare i olika slag av industrier. Missförhållanden, låga 

löner och umbäranden ledde till att dessa arbetare slog sig samman för att protestera, 

och nu såg de första fackföreningarna dagens ljus. Efterhand organiserade sig också 

arbetsgivarna och vi fick den modell av arbetsmarknadsparter och 

branschorganisationer som vi idag fortfarande har. Efterhand som de fackliga 

organisationerna bildades såg man också framväxten av olika tidskrifter som skulle 

tillgodose medlemmarnas behov av information och i någon mån även 

förströelseläsning.  

 

Manskapet 

För det svenska sjöfolket började det med att en svensk sjöman, Carl Gustaf 

Lindgren, under 1880- och 1890-talen hade seglat i brittiska fartyg i cirka 15 år. Han 

blev snart aktiv i den brittiska arbetarrörelsen och nu fick han det namn som han är 

allmänt känd under, Charles Lindley.  När han återvände till Sverige kom han att 

vara drivande när Svenska Transportarbetareförbundet grundades år 1897. Han var 

också en av grundarna av Internationella Transportarbetarefederationen (ITF).  

 

  Charles Lindleys byst på Järntorget i Göteborg. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_Transportarbetarefederationen
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   Vid Transports kongress år 1900 bildades Sjömans- och eldareförbundet, med 

anslutning till Transportarbetareförbundet. De första åren gick det dåligt med arbetet 

och efter storstrejken 1909 utraderades nästan förbundet. Men år 1914, samma år som 

första världskriget bröt ut, bildades i stället först Svenska Eldareunionen den 13 januari 

och sju månader senare, den 17 september, Svenska Sjömansunionen. Enligt stadgarna 

skulle förbunden verka för "att samla svenska handelsflottans personal i en enhetlig 

organisation med syfte att med lämpliga medel tillvarataga deras intressen, såväl ekonomiska 

som övriga, vilka stå i samband med arbetsförhållandena; att verka för facklig och socialistisk 

upplysning samt internationell förbrödring." 

   År 1932 samlades dock de flesta av de sjöfarande förbunden i ett enda, Svenska 

Sjöfolksförbundet. Innan dess hade allt sjöfolk varit splittrat i flera olika organisationer. 

Förutom Svenska Eldareunionen och Svenska Sjömansunionen hade kvinnor till sjöss 

redan år 1918 bildat Sjö-, restauratris- och kokerskeföreningen som bara höll ett år, och 

efter ett nytt försök med Föreningen sjöfarande kvinnor år 1921 bildades slutligen år 

1928 Sveriges sjöfarande kvinnors förening. 1932 gick de dock upp i Sjöfolksförbundet 

    

   

 

                                        

Några förbundsmärken från olika fackföreningar för sjömän. 

   

   Den manliga kökspersonalen bildade år 1916 Nya stewardsföreningen, som 1930 

ändrade namn till Svenska Stewardsförbundet. Efter samgåendet med Svenska 

Sjöfolksförbundet 1932 dröjde det dock bara ett år innan detta förbund lämnade 

Sjöfolksförbundet och i stället orienterade sig mot TCO, Tjänstemännens 

centralorganisation.  
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    Problematiskt nog hade intendenturpersonalen på Svenska Amerika Liniens fartyg 

år 1928 brutit sig ur Nya Stewardsföreningen och i stället bildat S.A.L.I.F., Svenska 

Amerika Liniens intendenturpersonalsförbund. Detta förbund uppgick också 1932 i 

Sjöfolksförbundet. 

   Ungefär samtidigt, år 1929, bildades även den kommunistiska sjömans-

organisationen Röd Facklig Opposition, RFO. Förhållandet mellan Sjöfolksförbundet, 

som ju var socialdemokratiskt styrt, och kommunisternas RFO, var mycket dåligt. 

Sjöfolkets Socialdemokratiska Riksförbunds Stockholmsklubb bildades samma år, 

1929, och man hade redan från början syftet att ”motarbeta kommunisternas 

undermineringsarbete”.          

   De svenska nazisterna startade under mellankrigstiden något de kallade Svenska 

Sjöfartssektionen. Det blev ingen större anslutning; omkring 1935 nämns följande antal 

medlemmar i Sveriges Nationalsocialistiska Parti, SNSP: 28 skeppare, 12 sjökaptener 

och 28 sjömän. Och strax efter andra världskrigets slut försökte även Sveriges 

Arbetares Centralorganisation SAC, populärt Syndikalisterna, få in en fot bland det 

svenska sjöfolket. De startade en avdelning, kallad Sjömansfederationen, med den 

kände Nisse Lätt, tidigare sjöman och deltagare i inbördeskriget i Spanien, som 

ledande. 

   År 1996 anslöts Svenska Sjöfolksförbundet till Seko, Service- och kommunikations-

facket, som är med i LO, och fick nu namnet Seko Sjöfolk.    

 

Sjöbefälet 

Däcks- och maskinbefälet samt radiotelegrafisterna hade också organiserat sig 

fackligt. Redan år 1847 bildades Maskinistförbundet, som år 1906 bytte namn till 

Svenska Maskinbefälsförbundet. Året därpå, 1907, bildades Sveriges Fartygsbefäls-

förening (SFBF) som organiserade befälhavare och styrmän. Att det var en stor 

skillnad mellan manskapets och befälens fackorganisationer framgår klart av olika 

uttalanden från SFBF. Man ansåg dock att arbetsgivare, befäl och manskap 

naturligtvis hade samma mål, nämligen en stabil och livskraftig sjöfart.  

   Telegrafistyrket kom inte förrän omkring 1912 och sedan dröjde det inte länge 

innan denna yrkesgrupp organiserade sig. År 1919 samlades åtta telegrafister i 

Göteborg och de beslöt att bilda Sveriges Radiotelegrafistförening, SRF. 

Radiotelegrafisterna kom aldrig att gå samman med Sjöfolksförbundet. Förmodligen 

kände de sig mer som tillhörande befälet.  I stället kom Sveriges 
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Fartygsbefälsförening år 1944 med ett förslag om att införliva den lilla gruppen 

radiotelegrafister och de kom också att bilda en egen sektion inom SFBF. År 1954 

upphörde telegrafistsektionen som egen organisation och uppgick nu helt i SFBF. 

Eftersom det vid denna tid redan fanns flera kvinnliga radiotelegrafister kom nu 

även kvinnor att bli medlemmar i SFBF.  

   Stewardsförbundet hade varit kluvet i frågan om de skulle söka närmare 

anslutning med Sjöfolksförbundet eller med SFBF. Länge var Sjöfolksförbundet den 

främsta kandidaten, men eftersom Stewardsförbundet tillhörde TCO reagerade TCO 

kraftigt på dessa planer. Ett tjänstemannaförbund kunde ju inte lämna för att bli 

medlemmar i LO! I stället blev Stewardsförbundet år 1970 anslutet till SFBF. Nu blev 

det så att kockarna i fartygen, precis som tidigare, hade sin tillhörighet i 

Sjöfolksförbundet medan ekonomiföreståndarna kom att höra till SFBF.  I och med 

införandet av befattningen kocksteward blev problemen mindre och 1980 kunde 

Sjöfolksförbundet och SFBF slutligen enas om en lämplig fördelning mellan de olika 

yrkeskategorierna på ekonomisidan.  

   Svenska Maskinbefälsförbundet, senare Sjöbefälsförbundet, hade redan 1979 anslutit 

sig till SALF, Sveriges Arbetsledareförbund, som senare kom att byta namn till Ledarna. 

År 1986 gick även SFBF in som självständig förening i SALF (Ledarna).    Slutligen 

gick Sveriges Fartygsbefälsförening, SFBF, och Sjöbefälsförbundet samman år 2011 

och bildade Sjöbefälsföreningen, som i dag alltså organiserar både däcks- och 

maskinbefäl.  

 

Arbetsgivarna 

Naturligtvis organiserade sig också arbetsgivarna, dvs. fartygsägarna och rederierna. 

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Redareförening bildades redan 1906. 

Man representerar svensk sjöfartsnärings intressen och representerar svenska 

rederier med verksamhet över hela världen, och är ansluten till Svenskt Näringsliv. 

År 2015 bytte föreningen namn till Svensk Sjöfart.           

   Det finns och har funnits ytterligare ett antal organisationer som samlar redare och 

ägare av andra slags fartyg. Här kan nämnas Svensk skeppsrederiförening för segelfartyg, 

från 1907 till 1917, Sveriges segelfartygsförening, från 1917 till 1958, Rederiföreningen för 

mindre fartyg, 1958 till 1982, och därefter som Rederigruppen för mindre fartyg inom 

Sveriges redareförening. Vidare finns Skärgårdsredarna, en samlingsorganisation för 

rederier med yrkesfartyg i nationell fart.   
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TIDSKRIFTER FÖR SJÖMÄN OCH SJÖFART 

 

Fackliga tidskrifter 

Många sjömän i dag har säkert inte en aning om hur många tidskrifter för sjöfolk 

som funnits under 1800- och 1900-talen. De fackliga tidskrifter och branschtidskrifter 

som finns kvar i dag är egentligen bara Sjömannen, Sjöbefälen och Sjöfartstidningen.  

   Den allra första tidskriften för sjömän startade redan i augusti 1891 då Svenska 

Maskinistlogens Tidning utkom med sitt första nummer.  År 1899 bytte man namn 

till Tidskrift för maskinister. Det var en renodlad facktidskrift med artiklar som 

företrädesvis handlade om fartygsmaskiner och information om nymodigheter på 

maskinteknikens område.   Tre år senare, 1902, såg Sjöfolkets tidning dagens ljus. 

Detta var däremot en mycket politiskt färgad avisa med underrubriken 

”Agitationsskrift för sjöfolket”. Utgivare var Svenska transportarbetareförbundet 

tillsammans med Svenska sjömans- och eldareförbundet. Den delades ut gratis till 

alla sjömän ombord. På framträdande plats i tidningen framgår syftet med 

tidskriften:  

Medlen: Agitation, Upplysning, Kamp. Målen: Rättvisa, Frihet, Jämnlikhet (sic!) 

   Denna tidning fortsatte att ges ut till 1916 då den upphörde, beroende på att de nya 

Eldare-Unionen och Sjömans-Unionen då hade grundats och de gav ut egna 

tidskrifter.  
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   För däcksbefälen kom några år senare, 1908, Nautisk Tidskrift, utgiven av Sveriges 

Fartygsbefäls Förening. Den var både en facklig tidskrift och samtidigt politiskt 

agerande. Detta kom till tydligt skriftligt uttryck redan i ett av de första numren, i 

april 1908:  

”I fråga om medlen för vinnande av detta mål (en livskraftig sjöfart) vill dock föreningen från 

början taga bestämt avstånd från den urartade fackföreningsrörelse, som hos oss framträtt i så 

frånstötande och samhällsvådliga former. Den har ingen klasskamp att föra, den syftar ej till 

någon maktförskjutning, dess medel behöva därför aldrig sökas utanför den lojala, på 

ömsesidiga billighets och möjlighets hänsyn grundade underhandlingens område.”   

   Men när svenska sjöfolksförbundet bildades 1932 uppstod också en schism, då 

styrmännen i handelsflottan ansåg att Sveriges Fartygsbefäls Förening inte tillräckligt 

tillgodosåg styrmännens intressen. Styrmännen var inte missnöjda med Nautisk 

Tidskrift men man ville ändå ha ett eget organ. Detta ledde till att man på initiativ av 

Styrmännens hjälpförening startade en egen tidskrift, Svensk Styrmans-Tidning. Den 

upphörde dock efter bara ett år.  

 

    

 

   Samtidigt med att både Eldare-Unionen och Sjömans-Unionen grundades år 1914 

började de ge ut var sin facklig tidskrift, Eldaren respektive Sjömannen. Dessa två 

tidskrifter var de i särklass dominerande ombord i de svenska fartygen och många är 

de sjömän som under årens lopp noggrant läst varje nummer av Eldaren och 

Sjömannen som hamnade ombord. De blev också en räddning för många blivande 

författare och konstnärer. I både Sjömannen och Eldaren kom den före detta 

sjömannen Harry Martinson att få sina första dikter och berättelser publicerade och 
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eldaren Torsten Billman, sedermera framgångsrik konstnär, debuterade 1930 med en 

teckning i Eldaren. 

   Redaktörerna på dessa tidskrifter hade också höga pedagogiska och 

allmänbildande målsättningar. Under de första åren kunde sjömännen få läsa 

välskrivna och intressanta essäer om så vitt skilda personer som Platon, Sokrates, 

Maxim Gorkij, Knut Hamsun och E A Karlfeldt, samt texter och dikter av kända 

poeter och författare som August Strindberg, Gustaf Fröding, Elmer Diktonius, Jack 

London, Dan Andersson, Leo Tolstoj och Verner von Heidenstam.  

 

 

”På arbetsförmedlingen”, av Torsten Billman. Ur Eldaren nr 11 1930. 
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                Ur Eldaren nr 5/1928        Ur Sjömannen nr 8/1928 

 

   År 1932 slogs Eldaren samman med Sjömannen och därefter har Sjömannen 

utkommit ända in i våra dagar. Sjömannen är numera medlemstidning för Seko 

sjöfolk som i dag har cirka 6 500 medlemmar – matroser, motormän, kockar och 

intendenturpersonal på fartyg i storsjöfart, färjetrafik, skärgårdstrafik och offshore. 

Sjömannen distribueras till Seko sjöfolks medlemmar samt till fackklubbar och fartyg. 
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   Men när nu både sjömännen på däck och i maskin, liksom sjöbefälen hade sina 

tidskrifter ville inte kökspersonalen vara sämre, och år 1916 sjösattes Economisten: 

organ för svenska handelsflottans kökspersonal. Utgivare var Svenska Stewards-

föreningen. 

   Economisten fortsatte att ges ut till 1969 då Svenska Stewardsföreningen gick 

samman med Sveriges Fartygsbefälsförening.  
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   Intendenturpersonalen på SAL:s fartyg, S.A.L.I.F., ville inte vara sämre och deras 

lilla tidskrift med samma namn, S.A.L.I.F., förekom under några år fram till 1932. 

Även i dessa tidskrifter förekom dikter och berättelser av Harry Martinson, Elmer 

Diktonius med flera, men även annan lättare förströelseläsning.  

 

                         

 

   Under mellankrigstiden var den fackliga kampen intensiv och nu kommer flera 

politiska tidskrifter för sjömän att dyka upp. Sjömännen var en stor grupp arbetare 

och deras politiska medvetenhet var ofta påtaglig. Till skillnad från de svenska 

arbetarna hade ju sjömännen ofta kunnat se och uppleva politisk turbulens i många 

av de länder de besökt.  

   Den internationella fackföreningen I.W.W., Industrial Workers of the World, 

lanserade redan i början av 1920-talet facktidskrifter i olika länder. Den svenska 

varianten hette Marinarbetaren, med underrubriken Arbetare i alla land, förena er! 

Första numret kom 1924 men redan året därpå försvann den.  

   Svenska Sjömans- och Eldare-Unionerna startade 1930 en liten tidskriftsbilaga till 

Sjömannen och Eldaren. Den kom att heta Sjöarbetaren, och man gick i första numret 

ut med en varning och en appell till sina medlemmar: ”Kamrater!, medlemmar av 

Svenska Sjömans- och Eldare-Unionerna, vi har fått en ny fiende att kämpa emot, den 

yttersta ’vänstern’ inom arbetarrörelsen.”   
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   Och som ett direkt svar på denna appell lanserade ”den yttersta vänstern” 1931 

första numret av Hamn- och Sjöproletären. Underrubriken löd: ”Organ för sjömännens 

och hamnarbetarnas R.F.O.” (Röd Facklig Opposition). Denna socialistiska eller 

kommunistiska tidskrift blev mycket livaktig och under hela 1930-talet drev man 

socialistisk propaganda. Det förekom ofta uppmaningar och påståenden i stil med: 

”Avfolka prästernas läsrum. Besök sjömansklubbarna.” Eller: ”Sjöfolksförbundets 

fascistisering fortskrider allt tydligare med var dag som går.” 

   Efter några år försvann suffixet -proletären och från 1936 fram till nedläggningen 

1939 hette tidskriften enbart Hamn och Sjö. 
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   Sjöfolkets Socialdemokratiska Riksförbund ville också delta i den politiska kampen 

och i september 1932 publicerade man det första numret av sitt organ som kallades 

Sjöfolksdemokraten och skulle vara ett ”Socialistiskt upplysningsorgan”! Under 1932–

36 utkom fyra nummer per år och från 1938 16-sidigt. Tidningen upphörde 1939.  

   Sjöarbetaren blev mycket kortvarig, det kom inte ut något mer nummer år 1930, men 

däremot tog Göteborgs Socialdemokratiska Sjömansklubb upp namnet år 1935 och 

gav ut ett stencilerat blad med namnet Sjöarbetaren. Försöket misslyckades och 1937 

gav man åter ut ett nummer av Sjöarbetaren, men inte heller denna gång kunde man 

fortsätta. Slutligen blev Sjöarbetaren år 1940 hela det Socialdemokratiska Sjöfolkets 

Tidning, men åter kom den bara ut med ett nummer innan den upphörde.   

                              

                 

                       

   Det fanns dock ytterligare politiska partier som var medvetna om betydelsen av att 

nå den stora gruppen sjöfolk för att propagera för sin politik. Under det turbulenta 

1930-talet samt under krigsperioden på 1940-talet kom flera tidskrifter för sjömän att 

publiceras. Svenska Nationalsocialistiska Partiet SNSP, lär omkring 1934–35 ha gett 

ut en tidskrift kallad Vikingen. Den blev emellertid inte långvarig utan lades ner efter 

bara ett år. Sveriges Arbetares Centralorganisation, SAC, populärt kallat 

Syndikalisterna, bildades redan 1910 av oppositionella grupper inom LO. Man var 

framför allt missnöjd med LO:s hantering av storstrejken 1910. Efter andra 

världskrigets slut, åren 1945 och 1946, gav SAC ut en liten skrift, kallad                 

Däck & Durk.  
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   Kommunisterna återkom också efter andra världskrigets slut med tidskriften 

Klubbkamraten, en informationsskrift för medlemmarna i de kommunistiska 

sjömansklubbarna. Den upphörde 1949.  

 

          

 

   Kvinnorna till sjöss lanserade också en liten tidskrift, Den sjöfarande kvinnan, som 

kom ut med tio nummer från 1929 till 1932. Det är ingen tvekan om vilken politisk 

åskådning denna tidskrift propagerar för. I varje nummer förekom annonser av 

nedanstående slag:  
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    Radiotelegrafisterna, som en tid hade en mellanställning mellan sjöfolket och 

sjöbefälen, var ju oftast vana vid att skriva och år 1926 startade deras fackliga 

tidskrift, Radiotelegrafisten. Den upphörde dock år 1939. Innehållet består både av 

artiklar som belyser tekniska problem, nya radiosändare och -mottagare, men också 

förströelseläsning med texter av olika kända författare. 
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   Maskinbefälet hade alltså sedan 1891 Svenska Maskinistlogens Tidning, från 1899 

Tidskrift för maskinister. År 1928 ändrades namnet åter, nu till 

Maskinbefälsförbundets Tidskrift och 1943 till Maskinbefälet: tidskrift för sjöbefäl. 

Denna tidskrift höll ut till år 2000 då den förvandlades till Tidskriften Sjöbefäl. För 

däcksbefälens del var det Nautisk Tidskrift som gällde. Den startade år 1908 och 

slutade med nr. 8, 2011. Då slog man samman Tidskriften Sjöbefäl med Nautisk Tidskrift 

och denna tidskrift fick namnet Sjöbefälen: tidskriften för sjöbefäl, som alltså utges 

sedan 2012.  Den utkommer med åtta nummer per år och innehåller artiklar och 

notiser om teknik, fackliga frågor och sjöfart i allmänhet samt diverse 

förströelseläsning. 

 

       

 

   Men det fanns också andra grupper av sjömän som ville ha en egen tidskrift. Ett 

exempel är befälet ombord i kanalfartygen. I det första numret hävdar man att man 

vill ge ut en egen tidskrift ”för att hålla medlemmarna à jour med föreningens verksamhet 

och lämna upplysningar i nautiska spörsmål samt om viktigare händelser inom sjöfartens 

område.” Och år 1928 kommer det första numret av Tidskrift för Kanalflottans 

Befälsförening. Redan året innan, 1927 hade Tidskrift för Göteborgs maskinist- och 

motorförening börjat ges ut och snart slås de båda tidskrifterna ihop.   
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   Ytterligare en tidskrift som behandlar de svenska kanalvägarna och dessutom 

hamnarna är Svensk Hamn- och Kanaltidskrift. Den kom ut 1929–1930, men 

efterföljdes direkt av Meddelanden från Föreningen för inre vattenvägar, som gavs ut 

regelbundet med flera nummer per år ända till 1999. Tidskriftens målsättning anges i 

det första numret. Man hade för avsikt att: ”fortlöpande ge illustrerade beskrivningar av 

och redogörelser för ur teknisk, administrativ eller annan synpunkt intressanta hamnar och 

inre vattenvägar samt detaljförhållanden inom dessa.” 
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Rederianknutna tidskrifter 

Ytterligare en typ av tidskrifter för sjömän och sjöfart är de rederianknutna tidningar 

som kom ut under den period av 1900-talet då den svenska handelsflottan 

fortfarande hade sin storhetstid med mängder av svenskflaggade fartyg. Flera stora 

rederier med självaktning publicerade regelbundet, ofta 4–6 gånger per år, sina egna 

tidskrifter som distribuerades till det egna rederiets fartyg. Transatlantic hade 

Transbladet, som kom ut en gång i kvartalet mellan åren 1938 och 1978. Salénrederiet 

gav ut Salén-nytt sex gånger per år mellan 1968 och 1984. Grängesbergsbolaget hade 

sin tidskrift Malm som utkom 1952–1973. Den innehöll kanske inte alltid så mycket 

information om Grängesrederiet utan fastmer om bolaget och malmbrytningen.  

Broströms gav ut Bronytt, personaltidning för anställda i Broströms mellan 1979 och 

1984.  

   ”Tjörnbröderna” Lars och Vilgot Johansson byggde under 1960- och 1970-talen upp 

Johanssongruppen, ett komplicerat organiserat företagsimperium med bas i 

Skärhamn. The Johansson Group gav under några år ut rederitidskriften NEWS. 

Gustaf Thordén i Uddevalla med bland annat rederiet Thordén Lines gav ut Thorden 

Times. Gorthonrederiet hade Gorthonnytt, Sveabolaget gav ut Svea-nytt 1963-1978, 

Nordstjernan (Johnsonlinjen) gav ut Johnson-Flaggen och Svenska Lloyd hade 

Lloydaren som kom ut 1958-1968. Wallenius har fortfarande en personaltidskrift som 

heter Bearing. Dessa avisor lästes och läses säkert med stort intresse av de 

ombordanställda.  
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Arbetsgivarnas och sjöfartsbranschens tidskrifter 

   Arbetsgivarna och sjöfartsbranschen har förstås också publicerat egna tidskrifter. 

Redan 1893 gavs ett provnummer ut av tidskriften Sveriges Sjöfarts Tidning ut. 

Tidningen sade sig vara ett organ för Sveriges sjöfarts- och fiskerinäringar. Den mer 

bestående Svensk Sjöfarts Tidning startade sedan 1905 och denna publikation har 

under årens lopp varit en ledande branschtidskrift för alla som har med sjöfart att 

göra. I samband med att Sveriges Redareförening år 2015 fattade beslut om att byta 

namn till Föreningen Svensk Sjöfart ändrades också namnet på tidskriften till 

Sjöfartstidningen. Man skriver om sjöfart från ett nordiskt perspektiv. Innehållet 

speglar modern sjöfart och fokus ligger på rederiernas och deras leverantörers 

verksamhet. Man säger sig verka för att förbättra villkoren för att bedriva sjöfart i 

Sverige. 
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              Länspumpen - Sjöfartshistorisk tidskrift sid 22(54) 

 

www.lanspumpen.se                                    publ: 2022-03-12                                 © Länspumpen 2022 

   Märkligt nog publicerade Göteborgs ångfartygs assuransförening år 1938 en 

tidning som kallades Vikingen, men den fick ett abrupt slut redan samma år. 

 

 

 

   Sveriges Segelfartygsförening bildades ursprungligen 1903 som en redareförening 

för segelfartygsredare i Brantevik i sydöstra Skåne. Men allteftersom motorfartygen 

blev allt vanligare tappade föreningen sin betydelse och gick efterhand upp i 

Sveriges Redareförening. Men man gav under åren 1922 till 1958 ut sitt medlemsblad 

med samma namn som föreningen, Sveriges Segelfartygsförening u.p.a. 

Medlemsblad.  

  För att komplicera denna bild grundades 1907 Svensk Skeppsrederiförening för 

segelfartyg. Föreningen bytte 1917 namn till Sveriges segelfartygsförening. 

Förmodligen gick de upp i den befintliga föreningen med samma namn.  1958 bytte 

föreningen namn till Rederiföreningen för mindre fartyg och då startade även 

utgivningen av ett medlemsblad: Medlemsblad. Rederiföreningen för mindre fartyg. 

Denna tidning gavs ut till 1982, då föreningen gick upp i Sveriges Redareförening.  

 

   För alla de som var nostalgiska över segelfartygens försvinnande startades en 

tidskrift 1936 vid namn Svenska Segelfartyg, med underrubriken ”Minnesskrift över 

segelfartygsflottan och dess män”. Den höll ut till 1939.  
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/1903
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brantevik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5ne
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   Intressant nog återuppstod Sveriges Segelfartygsförening, åtminstone till namnet, 

år 1976 då en samling entusiastiska skutseglare samlades i Jönköping. Man sade sig 

verka för att bevara det unika kulturarv som segelfartyg utgör och för att föra 

traditionen vidare till nästa generation. Föreningen bestod dels av enskilda 

medlemmar dels av fartyg som representerades av s.k. fartygsombud. Man startade 

även en medlemstidskrift, kallad Information, som kom ut under några år innan den 

övergick till medlemstidskriften Fördevind som kom ut 1981 till 2011. Mottot var: 

”Att främja bevarandet av äldre segelfartyg byggda till seglande yrkesfartyg”.  

            

 

 Ytterligare en tidskrift som har segelskutor som sin målgrupp är Bogsvall:  informa-

tionsblad om skutorna på Österlen. Enligt föreningens hemsida är Bogsvall en 

tidskrift som ges ut av skutorna Sarpen, Hoppet och Helene. Den började ges ut 1997 

och utkommer två-tre gånger per år. Tidningen informerar fortlöpande om vad som 
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sker med de tre skutorna i form av byggnationer under vinter och seglingar under 

sommaren. Det finns även vissa artiklar med anknytning till annan marin 

verksamhet, både nutida och historisk. 

   I februari 1988 samlades ett antal redare i Tällberg i Dalarna och då bildades 

Sveriges Redareförening för mindre passagerarfartyg. Redan i juni samma år kom 

det första numret av föreningens tidskrift, Redaren, ut. Tidskriften kom ut med sex 

nummer per år och allt flöt på, men det visade sig efterhand att redaktionen för 

tidskriften favoriserade texter, artiklar och bilder av många olika slags fartyg, som 

många, särskilt båtologer, säkert tyckte var trevlig läsning. Men styrelsen för denna 

redareförening tyckte annorlunda. Plötsligt dök det i mars 1995 upp en ny tidskrift 

som nu hette Passagerarredaren. I ledaren till detta nummer förklarades varför: 

”Dessvärre har tidningen (Redaren) inte blivit vad som var meningen. Trots att vi har försökt 

att styra det redaktionella materialet i tidningen har det blivit en väldig slagsida åt vad som 

kan kallas ’båtologi’. (…) Styrelsen har med omedelbar verkan beslutat att bryta samarbetet 

och byta tidningens namn till Passagerar-Redaren.”  

   Och så kom det sig att det under några år förekom två parallella tidskrifter innan 

den första varianten slutade att komma ut. Nedan ses till vänster ett ex av Redaren nr 

4 1996 och till höger det första numret av Passagerar-Redaren från mars 1995. 
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Skärgårdsredarna bildades 1988 och organiserar över 100 medlemsrederier. Det är en 

partipolitiskt obunden branschorganisation för rederier med yrkesfartyg i nationell 

fart. Fartygen är passagerarfartyg upp till 500 passagerare, färjor samt yrkesfartyg 

om minst 8 m med en bruttodräktighet under 800. 

 

Medlemsrederierna är offentligt eller privat 

ägda. De svarar för nästan all fartygsbaserad 

kollektiv-, vägfärje- och turisttrafik i Sverige. 

Medlemsfartygen bedriver trafik på insjöar, 

kanaler, i skärgårdar och längs kusterna och 

finns över landet från Saltoluokta i norr till 

Simrishamn i söder. Det officiella organet för 

Skärgårdsredarna är tidskriften 

Skärgårdsredaren.  

 

 

   Det finns även en specialtidning, Sjövägen, för de som arbetar i färjor. Trafikverket 

Färjerederiet är en resultatenhet inom Trafikverket som skapades 1992 för att 

driva vägfärjetrafik inom Sverige. Ett annat exempel är Turlistan, som ges ut av 

Helsingborgs Hamn AB.   

 

           
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Trafikverket_(Sverige)
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4gf%C3%A4rja
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Fiskeritidskrifter 

Alla yrkesfiskare tillbringar ju mycken tid till sjöss och fiskebåtar har alltid dragit till 

sig stort intresse, inte minst från båtologer. Även fiskarena som yrkesgrupp har och 

har haft sina egna fack- och branschtidskrifter. Redan 1884 började man i Bohuslän 

ge ut Bohuslänsk Fiskeritidskrift. Den upphörde 1896, men då hade redan Svensk 

Fiskeri Tidskrift funnits några år. Denna tidskrift representerade alla svenska fiskare 

och kom ut under åren 1892 till 1927. Då bytte den namn till Ny svensk 

fiskeritidskrift och fortsatte ytterligare några år, till 1934. Den innehöll allt från 

förströelseartiklar till originalartiklar på den tillämpade fiskevetenskapens område. 

Åren 1937–39 utgavs tidskriften under namnet Insjöfiskaren och från 1951 

månadsskriften Insjöfisket fram till 1976. Året därpå, 1977, lanserades den hittills 

största tidningen för fiskare: Yrkesfiskaren, organ för Sveriges fiskares riksförbund.  

Tyvärr fick även denna tidning läggas ned år 2016 Förutom dessa avisor gjordes 

försök att ge ut lokala tidskrifter, som t.ex. Fiskaren, 1930–35 i Kalmar. Det senaste 

tillskottet bland tidskrifter för fiskare är Svensk Fisknäring. Inga av ovanstående 

tidskrifter är speciellt inriktade på  sjöfart och fiskefartyg utan mer på fiske, 

fiskodling, kvoter för fiskare osv., men det kunde kanske vara av visst intresse att ta 

med dem i alla fall.    
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Religiöst anknutna tidskrifter för sjömän och sjöfartsintresserade 

Förr i världen kunde hamnuppehållen vara både många och långa. Det var då lätt 

hänt att sjömännen hamnade på första bästa hamnkrog. Men det hade länge funnits 

andra krafter. Redan på 1600-talet beslöt Axel Oxenstierna att svenska konvojfartyg 

skulle ha någon själasörjare ombord. Under 1800-talet tillkom fartyg som förde 

”Betelflagg”. Ombord skulle finnas en betelkapten som anordnade gudstjänster i 

utländska hamnar, om det samtidigt fanns andra nordiska fartyg där. Varje medlem 

som var fartygsbefälhavare ålades att ha hissad en vit flagga med rött kors och 

inskription ur 1 Mosebok 24:31, en Betelflagga för att ange att hans fartyg var ett 

Betel – hebreiska för ”Guds hus” – med en betelkapten dit sjömännen skulle vara 

välkomna.  

   Både frikyrkorna och Svenska kyrkan ville förstås måna om svenska sjömän. 

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen startade år 1869 med att stationera sjömanspastorer 

i Alexandria och Konstantinopel, och snart hade man sjömansmissioner på fler 

ställen.    År 1876 föddes den svenska sjömanskyrkan i och med att man sände 

sjömanspräster till respektive Kiel och West Hartlepool. I kyrkornas läsrum kunde 

sjömän i lugn och ro få kaffe och läsa böcker och tidningar. 

   Den frikyrkliga Evangeliska Fosterlandsstiftelsen var förmodligen först ut med att 

lansera en tidskrift för sjömän. Från 1899 gav man ut Sjömansvännen som en bilaga 

till sin Missionstidning. Det var en åttasidig tidning i litet format och innehållet 
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bestod nästan enbart av uppbyggliga religiösa texter. Från 1943 gavs den ut med fyra 

nummer per år och med 16 sidor. Det allra sista numret var nr 6 1954.  

   Svenska kyrkan drog också sitt strå till stacken.  Svenska kyrkans missionsstyrelses 

verksamhet bland svenska sjömän innefattade bland annat tidskriften De våra i 

främmande land. Denna tidskrift utkom med åtta nummer per år från starten 1911 

till 1970. Större delen av innehållet bestod även här av religiösa texter. 

 

      

 

      År 1911 startade en sjömansmissionär vid namn R Gothe, i Åbo, Finland, en 

tidskrift som han döpte till Kompassen. 1912 flyttade han till Sundsvall och döpte då 

om tidskriften till Baltic Compass, men den upphörde vid första världskrigets 

utbrott 1914. Gothe gav dock inte upp utan redan 1916 startade han tidskriften på 

nytt, nu under det nygamla namnet Kompassen. I detta första nummer 1916 skriver 

Gothe en mycket intressant ledare som det kan vara värt att citera. Han ger där bl.a. 

en uppräkning av alla sjöfarts- och sjömanstidskrifter som fanns vid denna tid: 

”Åter en ny tidning?! – hör jag mången utropa (...) Ha vi då inte sjömanstidningar nog 

förut? Kanske. Låtom oss ge en öfverblick: Där ha vi rena sjöfarts- och yrkestidningar, såsom 

Nautisk Tidskrift, Svensk Flagg, Svensk Sjöfarts Tidning, Maskinisttidningen m.fl. Hit böra 

väl också räknas Sjömannen och Eldaren, organ för Sv. Sjömans- och Eldare-Unionen. Så ha 

vi en annan grupp af tidningar, afsedda för sjöfolket. Det är sjömansmissionens, eller rättare 

sagdt sjömansvårdens olika organ: Sjömansvännen, De våra i främmande land och 

Brefdufvan. Deras innehåll är dock till stor del afsedt även för den intresserade allmänheten, 

d.v.s. sjömansmissionsvännerna. Därmed är det stopp, ty det torde vara allt, som finns i den 

vägen.  
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   Skulle det nu ej finnas rum för en tidning, som kan vara eller blifva liksom den förbindande 

länken mellan de nyssnämnda tvenne tidningsgrupperna? Behöfs det ej i dessa tider en 

tidning – just för sjöfolket – som, orädd och opartisk och med kristlig-social bakgrund ger sig 

in på sjömanslifvets olika områden och där efter bästa förmåga försöker skaffa klarhet i de olika 

frågorna? Denna höga uppgift, detta svåra mål har Kompassen satt sig för. Att utan 

missvisning och deviation verka upplysande, manande och vägledande.”   

   Kompassen skulle också vara ett ”Internationellt sjömansblad” och därför förekom 

det texter på hela nio olika språk! Gothe försökte faktiskt också leva upp till sin höga 

uppgift, genom att t.ex. publicera artiklar skrivna av läkare, om sjömannen, 

sexuallivet och onanin. Detta var säkerligen mycket ovanligt vid denna tid.  Gothe 

höll ut till 1920 då tidskriften upphörde p.g.a. bristande finansiellt stöd.  

 

      

 

   I New York startade på 1840-talet en religiös rörelse som verkade ombord i vissa 

fartyg i hamnen, så kallade Betelskepp. De hade nära samband med metodistiska och 

baptistiska väckelserörelser. Denna Betelskeppsmission spreds till svenska sjömän 

som hade blivit omvända. De förde hem denna båtmission eller väckelse till 

Göteborg och i början av 1900-talet kom Den kristliga Betelskeppsmissionen för 

sjömän att bildas i Göteborg. Sedan dess har flera Betelskepp haft sin verksamhet 

här, bland annat Betelskeppet Betlehem som länge låg förtöjt vid Ringön.   
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   Sällskapet Kristlig Betelskeppsmission gav också ut en tidskrift vid namn 

Sjömansposten under åren 1925 till 1931.  Många år senare tog Oxelösunds 

Sjömansmission upp denna titel och gav ut Sjömansposten från 1950 till 1979.  

Innehållet var nästan enbart religiöst. 

 

          

 

   Förutom ovannämnda tidskrifter startade Betelföreningarna år 1903 en tidskrift 

som benämndes Brevduvan. I ingressen står det att tidskriften är ett ”Kristligt 

sjömansblad” och att den skall vara ett ”Organ för Skandinaviska Betelföreningens svenska 

afdelning”. Den fortsatte att utges ända till 1993. Här förekom dels artiklar med 

uppbyggligt religiöst innehåll, men även med nyheter och information om sjöfart och 

svenska fartyg. I denna tidning hade man i varje nummer en spalt som hette 

Månadens fartyg, och denna spalt lästes säkert flitigt av sjömän ombord.    
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   Under några år mot 1800-talets slut utkom en tidskrift med namnet Ute och hemma. 

Den sades vara en ”tidskrift för vår tids kulturlif efter utlandets förnämsta revyer m.m. 

samt originaluppsatser.” Denna tidskrift upphörde emellertid 1894, och när Svenska 

kyrkans sjömansvård i början av 1920-talet ville starta en tidskrift kunde man 

påpassligt nog använda detta namn, Ute och hemma. Den började 1924 som en jul- 

och nyårstidning, ”tillägnad de svenska sjömännen och deras vänner”. Utgivare var 

redaktionen för De våra i främmande land. Från år 1928 blev tidskriften en regelbundet 

utkommande tidskrift med 12 nummer per år. Från 1933 omorganiserades den 

sjömanskyrkliga verksamheten, som nu fick namnet Svenska kyrkans 

sjömansvårdsstyrelse, SkSj. Från 1975 har namnet ändrats till Styrelsen för Svenska 

kyrkan i utlandet, SKUT.  

   Ute och hemma var först ett kontaktorgan från Svenska kyrkans sjömansvård, med 

läsning för svenska sjömän utomlands. Efterhand blev den ett organisationsorgan för 

Svenska kyrkan i utlandet. En del av innehållet har klar sjöfartsanknytning, men 

många har förstås också religiöst innehåll.  Från 2007 är den mer internt inriktad. 
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    Sjömanskyrkan i Göteborg gav sedan 1960 ut tidskriften Hemmahamn. Tyvärr 

upphörde den 2020 i samband med att Sjömanskyrkan avvecklades. 

Sjömansinstitutet och Stiftelsen Svenska Sjömanskyrkan i Stockholm har sedan 1944 

gett ut tidskriften Med sjömän i hamn, men den upphörde omkring 2012.  Bägge 

tidskrifterna hade kanske i första kategorin äldre sjömän som målgrupp. De har 

också en klar religiös anstrykning.  
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Tidskrifter för båtologer och andra fartygsintresserade 

Båtologen är Klubb Maritims egen medlemstidskrift. Föreningen och tidskriften 

grundades 1963. Under alla år har Tomas Johannesson varit tidskriftens redaktör. 

Man sysslar mest med sjöfarts- och fartygshistoria, företrädesvis det större tonnaget.  

Tidskriften kommer ut med sex nummer per år och läses säkert noggrant av många 

båtologer. Det förekommer ofta uttömmande artiklar om olika svenska rederier med 

tillhörande Fleetlist. Fiskehörnan, med information om fiskebåtar, återkommer också 

i varje nummer liksom Fartygsaffärer och ett flertal artiklar om allt som kan 

intressera båtologer.    

   Länspumpen började ges ut 1972 av Västra avdelningen av Klubb Maritim som en 

regional tidskrift för Göteborgsområdet. Från 2015 är den en självständig tidskrift 

under namnet Länspumpen sjöfartshistorisk tidskrift.   Länspumpen utkommer med 

fyra nummer per år. I tidskriftens stadgar står att man skall verka för att bevara det 

maritima kulturarvet. Redaktionen har som målsättning att publicera artiklar som i 

första hand behandlar svensk sjöfart under tiden efter andra världskriget. Men 

naturligtvis publiceras även artiklar som beskriver både utländsk sjöfart och äldre 

fartygshistoria. Tidningens layout har de senaste åren blivit allt bättre och den håller 

nu mycket hög klass.   
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   Longitude – tidskrift från de sju haven var en tidskrift som kom ut årligen 1966 till 

1999. Totalt 35 nummer kom ut i varierande format. De första numren i häftesform 

och därefter antingen som inbundna eller som häfte i ett målat fodral. Den handlade 

om yrkessjöfart under 1800- och tidigt 1900-tal, delvis grundat på faktiska intervjuer 

och delvis på dagböcker allt efter att åren gick och förstahandsuppgifter blev svårare 

att få tag i. Innehållet var en blandning av berättelser, målningar, ritningar och 

statistik från den sista perioden som segelfartyg fortfarande var den vanligaste 

fartygstypen. 

 

 

   Träbiten är Föreningen Allmoge båtars medlemstidskrift. Föreningen arbetar för att 

bevara våra gamla nordiska båttyper, samt fiske- och båtbyggartraditioner runt dem. 

Träbiten började ges ut 1970 och utkommer med fyra nummer per år.  

 

              

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6fart
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6fartens_historia#De_sista_segelfartygen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Segelfartyg
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   Lubrikatorn är Medelpads Sjöhistoriska Förenings medlemstidning. Den ges ut 

sedan 1984 med fyra nummer per år. I Lubrikatorn kan man läsa om den norrländska 

sjöfarten förr och nu. Artiklar om rederier och fartygshistoria blandas med 

frågespalt, föreningsreportage m.m.  

            

 

   Ångtrycket är medlemstidning för Ångbåtssällskapet Polstjärnan i Karlstad. 

Utkommer med tre-fyra nummer per år. Ångbåtssällskapet Polstjärnan bildades 1983 

för att försöka rädda och bevara lotsångfartygen s/s Polstjärnan när Vänerns 

Seglationsstyrelse skulle sälja fartyget. Sällskapet köpte fartyget och bildade 1985 

Ångfartygs AB Polstjärnan. Man ger ut medlemstidskriften Ångtrycket.  

   Spantrutan är Värmlands Sjöfartsgilles tidskrift, som utkommer med fyra nummer 

per år. Den startade 1992. Spantrutan speglar ett brett spektrum, allt från gamla 

transportleder, med flottning och godstransporter, till sjöfart genom tiderna.  
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   Sällskapet Ångbåten bildades 1965 för att åt eftervärlden söka bevara den då 

upphuggningshotade ångaren Bohuslän, byggd 1914 och Västkustens sista 

passagerarångare. Tidskriften Ångbåten startade samma år som ett informationsblad 

för Sällskapet Ångbåten. Efterhand tog Sällskapet Ångbåten även hand om Färjan IV.  

 

       

 

   Sveriges Ångbåtsförening är en ideell förening för att främja intresset 

för ångfartyg och öka ångbåtsägandet i Sverige. Sveriges Ångbåtsförening bildades 

1986. Man har regelbundna träffar för medlemmarna och anordnar utflykter med 

ångbåtar. Tidskriften SÅF-bladet kommer ut med fyra nummer per år, och dessutom 

publicerar man årligen en Ångbåtstidtabell. Det finns också en mycket trevlig 

hemsida: www.steamboatassociation.se  

   Veteranbåtsföreningen är en ideell rikstäckande förening med uppgift att 

dokumentera fritidsbåtens historia och att medverka till att veteranbåtskulturen hålls 

levande. Föreningen bildades 1973 av Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet 

och Svenska Kryssarklubben i samarbete med Sjöhistoriska museet. Föreningen ger 

ut tidskriften Veteranbåten som kanske inte platsar bland övriga nämnda tidskrifter 

för sjöfart och sjömän, men den kan ändå ha sitt intresse för de som är intresserade 

av äldre fritidsbåtar.   

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85ngfartyg
http://www.steamboatassociation.se/
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   Personer som vurmar för bogserbåtar och passagerarfartyg har på senare år 

lanserat Loggen. Denna tidskrift gavs under åren 1981 till 2007 ut av Sällskapet för 

Bogser- och Passagerarfartyg som bildades i Helsingborg i mars 1981. 

 

                        

 

  Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåtens föreningstidskrift heter Skärgårdsbåten och 

utkommer med fyra nummer per år. Tidningen innehåller historiska artiklar samt 

intervjuer eller personliga minnen från ångbåts- och skärgårdstrafik förr. 
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   Det finns ett antal skolfartyg och andra äldre segelfartyg runtom i Sverige. Ett 

exempel är M/S Atene i Skärhamn. Föreningen M/S Atene har som målsättning att 

bevara och segla Atene som är ett traditionellt riggat fartyg. Man har seglingar med 

både ungdomar och vuxna och vill därigenom vidareföra kunskaper om både 

fartyget och hantverket runt detta. Man ger ut Medlemstidningen för M/S Atene. 

   Sjömansklubben i Uddevalla har sedan 1990 gett ut en egen tidskrift vid namn 

Bulletinen. Klubbens ändamål är att på helt ideell grund främja samhörigheten 

mellan sjöfolk av samtliga kategorier. Medlemskap i klubben kan vinnas av envar 

sjöman som varit ombordanställd i Sveriges eller andra länders handelsflottor eller 

inom fiskeflottan. Medlemskap kan även erhållas av person med stort intresse för 

sjöfart och sjöfolks levnadsvillkor, eller tycker klubbens verksamhet verkar trevlig! 
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Tidskrifter med sjömilitär anknytning 

När det gäller vårt sjöförsvar och den svenska örlogsflottan har det också funnits 

flera tidskrifter. Den allra första tidskriften med sjöfartsinnehåll lanserades redan 

1836 i Carlskrona då Tidskrift i Sjöwäsendet sjösattes. Utgivare var Kungliga 

Örlogsmannasällskapet. Orsaken var naturligtvis den svenska flottans dominans i 

staden och innehållet handlade mest om sjömilitära aktiviteter, men även några 

artiklar om handel och civil sjöfart liksom en del reseskildringar och sjömansöden 

förekommer. Tidskriften finns än i dag och är nu inne på sin 184:e årgång!  

 

         

 

   År 1906 bildades ”Sveriges Flotta. Förening för sjöfart och sjöförsvar”, och man 

beslöt att ge ut en tidskrift. Eftersom det sedan 1905 fanns en privat tidskrift med 

namnet Vår Flotta, beslöt man att köpa in denna tidskrift och fortsätta att ge ut den i 

föreningens namn. De första åren hade man den stolta devisen ”Flottan är Sveriges 

styrka. (Axel Oxenstierna)”.  År 1939 ändrades namnet på tidskriften till Sveriges 

Flotta. Föreningen Sveriges Flotta bytte 1983 namn till ”Föreningen Sveriges Sjöfart 

och Sjöförsvar” och i samband härmed ändrades också tidskriftens namn till Under 

Svensk Flagg.  
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   Slutligen blev det ytterligare ett namnbyte år 2000 då tidskriften kallades Sjöfart 

och Sjöförsvar. Under svensk flagg. Men det var också det sista namnbytet. År 2002 

gick tidskriften äntligen i graven.    
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   Ledningen för de svenska marina styrkorna, Marinledningen, beslutade år 1950 att 

det behövdes en tidskrift för hela örlogsflottan, både befäl och manskap. Man 

lanserade nu Marin-Nytt, som från början var en tidskrift i mindre format, där de 

flesta artiklarna av naturliga skäl handlade om flottan och dess fartyg, men det 

förekom även mer allmänna artiklar om bland annat sjöfartshistoria.  

   Det sista numret av Marin-Nytt var nr 4, 2003 och i en ledare angav man orsaken. 

De tre tidskrifterna för de olika vapenslagen, Arménytt, Flygvapennytt och Marin-

Nytt skulle nu ersättas av en gemensam tidskrift med namnet Insats & Försvar.   

 

       

 

   För anställda och värnpliktiga i marinen kom det också att produceras ett flertal 

tidskrifter. Örlogsstationerna i Karlskrona, Stockholm och Göteborg hade under 

andra världskriget sina egna tidskrifter som ofta var ganska innehållsrika och ibland 

riktigt professionellt framställda. Kasernen Ankarstierna och Karlskrona 

Örlogsstation började 1939 att ge ut en stencilerad tidskrift vid namn Ankarposten. 

Samtidigt gav man på Stockholms Örlogsstation ut ett likaledes stencilerat blad 

kallat Skeppsholmsnytt. Och på västkusten kom Västkustens Marindistrikt ut med 

Västposten. Den skulle vara ett organ för personalen här och på Älvsborgs fästning. 

Redan året därpå hade man funnit mecenater som erbjöd sig att finansiera en mer 

påkostad tidskrift och därför kunde man i fortsättningen trycka dessa tre tidskrifter 
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på riktiga tryckerier. Innehållet blev också mer varierat med berättelser från det 

militära, underhållningssidor, bilduppslag, ofta med vackra kvinnor i baddräkt, men 

även en del skildringar av handelsflottan. År 1943 kom de tre örlogsstationerna 

överens om att samarbeta och därmed kunde man slå samman Ankarposten, 

Skeppsholmsnytt och Västposten till en tidning, Örlogsposten. Den kom därmed att 

bli en tidskrift för hela flottans personal och fortsatte att ges ut ända till 1961. Här 

kåserade ibland kända personer, så till exempel skrev Pekka Langer under 

pseudonymen ”Den tappre 700”.  
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   Även på enskilda fartyg i örlogsflottan kunde man ge ut tidskrifter. Här har vi 

exemplen Skeppsklockan som var en stencilerad skeppstidning för pansarskeppet 

H.M.S. Sverige och Flaskposten som var en skeppstidning för pansarskeppet 

Drottning Victoria, men flera av de stora örlogsfartygen hade egna tidningar. Både 

stamanställda och värnpliktiga kunde här publicera sina texter. Oftast handlade det 

om episoder som ägt rum ombord. Påtagligt är att en del texter i början hade ett 

tydligt tyskvänligt innehåll! Dessa tidskrifter utkom under hela andra världskriget, 

från 1940 till 1945.  

 

         

 

    I Karlskrona fanns även Sjömansskolan och här startade man en tidskrift vid namn 

Klart Skepp. Den utkom dock bara under åren 1944 och 1945.  Agendan framgick 

klart i det första numret:  

 

”Tidningen skall icke bara förströ och meddela 

läsekretsen aktuella upplysningar, utan även 

bliva ett medel, varigenom god anda och disciplin 

skall ingjutas i var och en, som tillhör 

sjömansskolan”.  

 

Namnet Klart Skepp användes också en tid 

till Svenska Kryssarklubbens årsskrifter. 
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   Skeppsgossekåren var en organisation verksam inom svenska flottan från 1685 till 

1939, med uppgift att värva, fostra och utbilda unga pojkar i sjömanskap. Föreningen 

f.d. skeppsgossar började 1963 att ge ut tidskriften Skeppsgossen, med underrubriken 

Läsning för f.d. skeppsgossar. Denna tidskrift kom att ges ut till 1999. Kanske fanns 

det då inte så många f.d. skeppsgossar kvar i livet!   

 

                           

 

   En livaktigare förening är Föreningen Flottans Män som samlar alla som har intresse för 

Flottans Män och vill vara med i kamratskapet kring Flottan. Man har 25 lokalföreningar 

runt om i landet och ger sedan 1935 ut tidskriften Flottans män. Den kommer ut med fyra 

nummer per år, och innehåller främst artiklar om den svenska flottan och dess fartyg men 

även historiska tillbakablickar och allmän sjöfartshistoria.  

  Flera av Flottans mäns lokalavdelningar ger ut egna tidskrifter, som t.ex. 

Nynäshamns Skepp ohoj, och Göteborgsavdelningens Pejlingar – förr, nu och framtid. 
 

                           

https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_flottan
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rvning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6manskap


              Länspumpen - Sjöfartshistorisk tidskrift sid 45(54) 

 

www.lanspumpen.se                                    publ: 2022-03-12                                 © Länspumpen 2022 

   Sjövärnskåren är en svensk frivillig försvarsorganisation inom det marina området 

som bildades redan 1915. Man utbildar främst ungdomar men även vuxna och 

erbjuder kompetens till Försvarsmakten och det marina hemvärnet. År 1944 började 

man att ge ut en mycket påkostad och välgjord medlemstidskrift som fick namnet 

Sjövärnsposten. Innehållet bestod av artiklar om örlogsfartyg och handelssjöfart, om 

navigering och sjökartor, med mycket bilder och ett flertal annonser som kanske 

bidrog till att finansiera tidskriften. År 1958 bytte tidskriften namn till Sjövärnsnytt 

och ändrade både format och innehåll. Nu blev den mycket enklare och mindre 

påkostad.  Den upphörde 1980.  

 

              

 

 

Övriga tidskrifter med anknytning till sjöfart och fartyg 

Information och statistik över svenska handelsfartyg har det funnits länge. Den först 

kända skeppslistan är från 1837 och omfattar cirka 80 sidor med en förteckning på 

över 1 000 svenska fartyg. Då hette publikationen Förteckning öfver Sveriges 

Handelsflotta. Mellan 1852 och 1866 hette den Sveriges Skepps-Kalender och därefter 

in till våra dagar Sveriges Skeppslista.    

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Frivillig_f%C3%B6rsvarsorganisation
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Marinen_(f%C3%B6rsvarsmakt)&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsvarsmakten_(Sverige)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hemv%C3%A4rnet
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   En av de allra äldsta publikationerna för sjöfarten är naturligtvis Underrättelser för 

sjöfarande, UFS. Alla som seglat till sjöss som befäl har med största säkerhet tagit del 

av denna avisa. Formatet var från början torrt och tråkigt, men avsikten var ju inte 

nöjesläsning utan fastmer att ge viktig information till alla som seglar till sjöss. UFS 

började att ges ut 1858 och då var det Kongliga Sjökarte-kontoret som stod för 

sammanställningen av uppgifterna. Tonvikten låg förstås på de svenska farvattnen 

men det fanns också uppgifter från all världens farvatten. Det rörde sig oftast om 

nyupptäckta grund eller rev, om fartygsvrak, om fyrar som satts upp, slopats eller 

ändrat karaktär osv. Från 1883 stod Kungliga Lotsstyrelsen för publikationen, mellan 

1920 och 1955 var det Kungliga Sjökarteverket, mellan 1956 och 1969 var det 

Kungliga Sjöfartsstyrelsen och från 1969 är det Sjöfartsverket som sköter insamling 

och publicering av uppgifterna i UFS.   

     

 

   Sveriges stolta tradition som båtbyggarnation har förstås också gett avtryck i 

tidskriftsfloran. De stora varven i Göteborg, Götaverken, Lindholmen och Eriksberg 

hade under guldåren sina tidskrifter. Götaverken startade redan 1954 med 

Skeppsbyggaren, med underrubriken ”Götaverkens allehanda”, medan 

Eriksberg/Lindholmen var lite senare i starten då de tillsammans började publicera 

Aktuellt år 1970. Från 1977 lades Aktuellt samman med Skeppsbyggaren och denna 

tidskrift fortsatte fram till 1980 då man ju hade börjat se nedgången för den svenska 

varvsindustrin.  

 



              Länspumpen - Sjöfartshistorisk tidskrift sid 47(54) 

 

www.lanspumpen.se                                    publ: 2022-03-12                                 © Länspumpen 2022 

                                      

 

   I februari 1841 beslöt staten att navigationsskolor skulle inrättas i Stockholm, 

Göteborg, Malmö, Gävle, Kalmar och Härnösand. På 1950-talet ändrade man 

skolornas namn till Sjöbefälsskolor och i dag finns det bara två högre utbildningar 

för sjöbefäl, i Kalmar och på Chalmers i Göteborg. På några av dessa skolor har det 

säkert funnits elevtidskrifter. En av dem var Talröret, som började att ges ut 1932 av 

Navigationsskolans kamratförbund i Malmö. Denna tidskrift fortsatte sporadiskt att 

ges ut till 1978. I påannonseringen för det första numret skriver man förtänksamt: 

”Talröret uttrycker ju den tanke, som är en av förbundets bärande, nämligen att i den mån 

det är möjligt, utgöra en förbindelselänk mellan ’däck’ och ’maskin’. ” 
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   Ytterligare en organisation som ägnar sig åt sjöfart och maritima aktiviteter är 

Navigationssällskapet. Denna förening bildades redan 1922 i Stockholm och vänder 

sig till personer som är intresserade av navigation och båtliv. Man verkar också för 

att främja utbildning i navigation och sjömanskap och leder kurser i inom- och 

utomskärsnavigation och båtkunskap. Föreningens tidskrift heter Navis och är 

regelbundet utkommande sedan 1922.  
 

                      

 

   En tidskrift som har varit mycket populär och innehållsrik var Utkik. 

Handelsflottans välfärdsråd hade sedan 1948 verkat för service till sjömän. År 1976 

byttes namnet till Handelsflottans Kultur- och Fritidsråd, HKF. Snart började man 

fundera på att starta en informationsbulletin och redan 1980 såg tidskriften Utkik 

dagens ljus. I början var den bara ett maskinskrivet och stencilerat häfte som första 

året utkom med sex nummer. Efterhand blev Utkik alltmer förbättrad både till 

utseende och innehåll. Under Torbjörn Dalnäs mångåriga redaktörskap utvecklades 

den till en välskriven och informativ tidskrift som ville spegla den maritima kulturen 

i vid mening. Artiklarna behandlade sjöfart i allmänhet, hamnservice, sjömansidrott, 

recensioner av sjölitteratur och mycket annat. Från 2007 gavs Utkik ut av 

Sjöfartsverket, som lade ned tidskriften 2010.   
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   Sjöfartsverket ger också ut en tidskrift, Sjörapporten, som vänder sig till 

Sjöfartsverkets kunder och andra intressenter. Här förekommer artiklar om 

Sjöfartsverkets egna fartyg, om hamnar och vattenvägar och aktuella frågor inom 

sjöfart.  Sjöfartsverket ger också ut tidskriften Sjöfolksidrott. 

 

        

 

   Sjöfartens Arbetsmiljönämnd bildades 1956 som ett samarbetsorgan mellan de 

sjöfackliga organisationerna och arbetsgivarna. År 1976 började man att ge ut 

tidskriften SAN-Nytt, som innehåller information om nämndens verksamhet, 

sjöfartsforskning, artiklar om arbetsmiljö till sjöss med mera.  
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   Skepp som gått i kvav finns det mycket gott om och studiet av dessa vrak är en 

aktivitet som inte bara marinarkeologer utan även andra fartygsintresserade ägnar 

sig åt.  Marinarkeologiska sällskapet som grundades 1987 ger sedan 1989 ut 

Marinarkeologisk Tidskrift MT med fyra nummer per år.  

   Ytterligare en organisation med stark sjöfartsanknytning är Sjöräddningssällskapet, 

formellt Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (SSRS). Denna helt ideella 

organisation grundades redan 1907. Man finansieras av medlemsavgifter, gåvor och 

donationer och driver ett 70-tal sjöräddningsstationer med omkring 250 

räddningsbåtar. De bemannas med ungefär 2 200 frivilliga sjöräddare. 

Sjöräddningssällskapet ger sedan 2004 ut tidskriften Trossen.  

 

         

 

   Förutom de ovan nämnda avisorna finns det, och har funnits, ytterligare tidskrifter 

i många olika skepnader, med mer eller mindre sjöfartsanknytning.  Sveriges 

allmänna sjöfartsförenings tidskrift utkom under åren 1903 – 1951, och i det första 

numret lämnar man en programförklaring: ”Afsikten med denna tidsskrift ... är att lemna 

möjligast fullständiga framställning af det offentliga arbetet på sjöfartens område…som kan 

vara af intresse och gagn för sjöfartens idkare och främjare.”  

   En privat tidskrift med namnet Svensk Flagg, med underrubriken ”Veckoblad för 

sjöfart och turistväsen” gavs ut under åren 1902 till 1953.  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ideell_organisation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ideell_organisation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6r%C3%A4ddningsstation
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   Olika sammanslutningar med marin anknytning har också haft sina tidskrifter. Ett 

exempel är Märsrutan, som utkom åren 1978 – 1996, och var ett organ för Kap 

Hornklubben.  I början var denna en sammanslutning för de som fört befäl på 

segelfartyg runt Kap Horn men senare kunde även andra som gjort denna resa på de 

klassiska segelfartygen bli medlemmar. Ett annat exempel är Besättningen 

Rydbergsgastarna, en kamratförening för personer som praktiserat i fartyg 

tillhörande Rydbergska Stiftelsens Praktiska Sjömansskola. I dag gäller för 

medlemskap att man har praktiserat i svenska eller utländska seglande skolfartyg. 

Tidskriften Skeppsorder började att ges ut 1933 och är fortfarande aktuell. 

 

                                        

   Slutligen kan nämnas att det på 1960-talet kom ut två tidskrifter som båda ville 

försöka få i gång en slags diskussion bland sjömän om aktuella frågor, både om 

sjöfart och om andra intressanta ämnen.  
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  Den ena tidskriften hette Sjömansdebatt och i introduktionen skriver redaktören, en 

viss G Nordström följande: ”Vi vill med denna tidning väcka debatt, därav namnet. Visst 

finns det fackföreningstidskrifter i de flesta av våra fartyg, men vi anser dem inte tillräckliga. 

(…) Mycket är tillbakasatt och mycket kan och bör bli bättre till sjöss. Dessa problem och 

mycket annat vill vi ventilera.” Men trots dessa behjärtansvärda maningar kom 

tidningen bara ut med ett enda nummer, nr 1, 1968! 

   Den andra tidskriften hade en annan approach. Den hette Sjömans-NYTT och gavs 

ut av några som kallar sig Sjömanspojkarna, i Göteborg. När man läser de artiklar 

som publiceras märker man snart att de flesta är saxade ur andra tidningar. Detta 

förhållande uppmärksammas snart och kvällstidningen GT uppmärksammar 

Sjömans-NYTT på en hel sida med rubriken: ”Ny tidning med ”lånad” text, obetald 

tryckning och arga läsare.” Reportern har forskat i tidskriftens bakgrund och bland 

annat funnit att de nummer som kom ut hade tryckts på olika tryckerier och några av 

dem hade inte ens fått betalt för tryckkostnaderna! Förmodligen kom bara cirka fyra 

nummer ut under 1968 och sedan försvann denna avisa.  
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Årsskrifter med sjöfartsanknytning 

Vidare finns det regelbundet utkommande årsskrifter med klar sjöfartsanknytning: 

Forum Navale är Sjöhistoriska samfundets årsbok som utkommer sedan 1940 med i 

genomsnitt ett nummer per år. Mellan 1940 och 1945 hette den Sjöhistoriska 

Samfundets Skrifter och därefter bytte den namn till Forum Navale. Den innehåller 

texter om framför allt sjöfartshistoria och artiklarna är oftast på hög vetenskaplig 

nivå. 

   För den militära sjöfarten finns det en motsvarande publikation, benämnd 

Marinlitteraturföreningen, som ges ut årligen sedan 1903. Dess ändamål är ”att 

genom utgivning av skrifter i till sjökrigsväsendet och kustförsvarsväsendet hörande ämnen 

bidraga till en god sjömilitär litteraturs uppkomst och spridning.”  

    Rospiggen är utgiven av Roslagens sjöfartsminnesförening, Sjöfartsmuseet i 

Karlshamn har en årsbok, Blekinge Ångbåt & Segel, Sjöfartsmuseet i Göteborg har 

sedan 1942 årligen gett ut Unda Maris. Årsboken Spridarn är en medlemsskrift för 

Föreningen L. Laurin, Lysekil. Innehållet består förstås av artiklar om maskiner i 

allmänhet och Skandiamotorer i synnerhet.  

   På segelfartyg behövdes mycket tampar, trossar och tåg. Det fanns flera 

repslagarbanor som tillverkade dessa och den ideella Föreningen Bevara 

Repslagarbanan arbetade hårt under några år med att återställa den gamla 

repslagarbanan i Älvängen. Numera är detta ett museum där man kan ta del av hur 

det gick till att producera dessa rep. Man ger ut tidskriften Repslagaren med ett 

nummer per år.  Det finns säkerligen fler årsskrifter eller årsböcker. 

   På sjöbefälsskolorna har det också gjorts försök att starta tidskrifter och år 1971 

hade man på Härnösands Sjöbefälsskola lyckats samla ett antal skribenter. Som 

utgivare stod Sjöbefälsskolornas Elevorganisation och tidskriften, som förmodligen 

bara kom ut med ett nummer, kallades Pejlingen med underrubriken Den Vågade 

Tidskriften! 

   Som exempel på en udda tidskrift kan nämnas avisan För ankar med 

underrubriken Svensk sjömanstidning. Den kom ut i normalt tidskriftsformat med 

endast ett nummer per år från 1949 till 1952. För ankar var ett organ för Föreningen 

Äldre Sjömän. Man hade en förvånansvärt hög klass på artiklarna med texter av 

bland andra prins Wilhelm, Evert Taube och Kar de Mumma. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Blekinge_%C3%85ngb%C3%A5t_%26_Segel
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SAX 

Till de läsbara alster som förekom ombord hörde också SAX-presset, en företeelse 

som de flesta sjömän säkert känner till. Det är en nyhetsbulletin som tidigare 

dagligen sändes ut till svenska fartyg via kustradiostationen SAG, Göteborg Radio. 

Man startade redan den 1 april 1915, då som ett samarbete mellan Telegrafstyrelsen 

och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, GHT. SAX är en förkortning som i 

morsetelegrafi betyder ”Till alla svenska fartyg”. Ända fram till 1980-talet satt 

radiotelegrafisterna på svenska fartyg runt om på världshaven och tog emot de 

morsesignaler som omvandlades till en prydlig A 4-sida med TT:s urval av både 

svenska och internationella nyheter. Det blev med nödvändighet mycket kortfattade 

notiser. En driven telegrafist kunde ibland skriva ut SAX-presset direkt på 

skrivmaskinen, som laddats med 5–7 mycket tunna A 4-papper och med 

karbonpapper emellan. Därefter gick gnisten runt i fartyget och satte upp presset i de 

olika mässarna. De studerades vanligen mycket noggrant av sjöfolket ombord.  

   En gång varje vecka avslutades SAX-presset med den rätta stryktipsraden. Många 

sjömän hade en stående rad på stryktipset, som då omfattade 12 matcher.  En 

telegrafist hade suttit och tagit emot presset mitt ute på Stilla oceanen och det var 

den första april. Han tänkte skoja till det lite grann och eftersom han visste att chiefen 

hade sin stående tipsrad liggande under skrivbordsunderlägget smög han in och 

kopierade denna rad som alltså kom med i dagens SAX-press som veckans rätta 

tipsrad. När presset publicerades bröt chiefen ut i jubelrop och anbefallde gratis öl åt 

alle man. Gnisten insåg då att han kanske överilat sig, och när chiefen fick reda på 

det rätta förhållandet jagade han gnisten över fartyget och hotade att hiva honom 

överbord!  

   I dag sänds SAX-presset ut över världen per e-post via satellit. 


