
N:r 2 1975

KUNGL  ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET



KUNGL 
ORLOGSMANNASALLSKA PET Meddelanden 

Nr 1/1975. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 14 januari 1975 

(Utdrag ur protokoll) 

1. Utsågs ledamoten D Sandström till fö redragande i vetenskapsgrenen "Hand
vapen, artilleri- och robotteknik . Torpedteknik. Mintekn ik" för år 1975 . 

2. Föredrog ledamoten G-B Ericson utdrag ur sin årsberättelse i vetenskaps
grenen " H andvapen, artill eri- och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik" med 
titeln " Systemteknik, driftsäkerhetsteknik - hjälpmedel v id anskaffning av 
marina vapensystem". 

Stockholm den 18 februari 1975. 

BO GRANATH 
sekreterare 

Nr 2/1975. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 11 februari 1975 

l . Sammanträdet hölls i ordersalen i Gamla Sjökrigsskolan på Skeppsholmen 
1 när varo av 55 heders-, ordinarie och korresponderande ledamöter samt 14 sär
skilt inbjudna gäster f rån r iksdag, departement. industri och massmedia. 

2. Meddelade ordföranden att sedan föregående sammanträde ledamöterna T 
Sahlin och C Engdahl avgått med döden. O rdföranden lyste frid över deras 
mm ne. 

3. Hedersledamoten Rheborg och ledamoten Blom höll anföranden över ämnet 
"Marinens problem vid en eventuell utflyttning av teritorialgränsen och en 
eventuf'll svensk exploatering av naturtillgångar på kontinentalsockeln ". Härpå 
fö l j de di sku ss ion och f rå go r i anslutnin g t i Il an föra n d ena. . 

Smekholm den 1 apri l 1975 . 
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BO GRANATH 
sekretera re 

Marina problem vid en eventuell utflyttning av 
territorialgränsen och en eventuell svensk ex
ploatering av naturtillgångarna på kontinental
sockeln 

f ' 
Vid Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
den 11 februari 1975 höll hedersledamoten, konteramiral Rolf Rheborg 
och ledamoten, kommendören 1 gr Göte Blom anföranden över rubri
cerade ämne . Härefter följde diskussion och fr!igor i anslutning till an
förandena. Tidskriften återger här ovan nämnda anföranden jämte ett 
diskussionsinlägg av ledamoten j an Prawitz . 

~-------------------------------------------------J 

Ledamoten 
GOTE BLOM 

Si\KERHETS- OCH FÖRSV ARSPOLITISKA FÖLJDER A V UTöKA T 
SVENSKT TERRITORIALHAV 

Amnet för kvällen är aktuellt av flera olika skäl. Frågorna om territorialha
vets utsträckning har med åren blivit allt mera brännande sedan man vid 1958 
och 1960 års Genevekonferens om havsrätten mi sslyckades med at t nå inter
nationellt bindande överenskommelser rörande bl a territorialhavets utsträck
ning och definition av det juridiska begreppet kontinentalsockel. Sommaren 1974 
avhölls i Caracas en ny havs rättskonferens inom FN:s ram, vilken i vår kom
mer att fullföljas i Geneve och småningom förhoppnings vis avs lutas med en för
nyad konferens i Caracas. 

Utnyttjandet av havets resurser, både dem som mänskligheten kan tillgodo
göra sig i själva havet och dem som kan vara till finnandes på och under havs
bottnen, har successivt tilldragit sig ökat intresse under efterkrigstiden, under 
trycket av tilltagande problem med råvaraförsörjning och mänsk lighetens för
s~rjning i vid bemärkelse. För en svältande värld har havets möjligheter som nä
nngskälla tett sig som en lockande framtids vision. 

De problem som är förknippade med resursernas utnyttjande har sedan 1958 
års Genevekonferens varit aktuella både därför att konventionsklausulerna varit 
oklart formu lerade och därför att nya tekniska landvinningar gjort en revidering 
av konventionstexterna till en angelägen fråga. Gränsdragningen för strandsta
ternas och de internationella myndigheternas rättigheter och skyldigheter när 
d_~t gäller havets exploatering har därför intagit en framträdande plats vid havs
rattskonferensen. För Sveriges del är frågan om gränserna för vårt utnyttjande 
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av kontinentalsockeln i Ostersjön aktuell främst därför att upprepade förhand
lingar med Sovjetunionen ännu icke lett till några positiva resultat. 

D en tilltagande trafiken i Ostersjöområdet har y tterligare aktuali se rat dessa 
frågor. Den sovjetiska marina expansionen är här en av orsakerna. Ostersjöom
rådets ökade betydelse i ekonomiskt hänseende, både för östblocksländerna 
och för världshandeln totalt, har också bidragit härtill. Riskerna för kolliderande 
intressen när det gäller trafikens säkerhet och omvå rdnaden om den marina 
miljön i detta relativ t trånga innanhav har också bidragit till att frågorna om 
Ostersjöns framtida uppdelning blivit aktuella. 

Alla dessa problem har dels en säkerhetspolitisk aspekt dels bärighet på de 
krav på resurser , organisation och utrustning som rättighetern a i och för sig 
medför för vå r del. Vid den fortsatta f ramställningen kommer jag att uppe
hålla mig vid de säkerhetspolitiska aspektern a på här angivna problem medan 
amiral Rheborg senare kommer att behandla konsekvenserna för vår del i fråga 
om resursbehov och åtgärder för att innehåll a de krav som eventuell utv idgning 
av våra territori ella rätti gheter kommer att medföra. 

Begreppsapparaten är en viktig för utsättning för kl arhet när man behandlar 
dessa problem. Vi skiljer på inre vatten och territorialhav. Det inre vattnet till
hör i all a avseenden landets territorium medan territorialhavet utanför det inre 
vattnets begränsningslin jer har karaktären av allmän färd väg, i vilken strand
staten kan göra sina intressen gällande, men där den intern ationella rätten tiller
känner utomstående rättigheter till passage när denna inte står i strid med strand
statens intressen. Territorialhavet är dock del av strandstatens territorium. Utan
för territorialhavet v idtar det fria havet med i princip status av internationell 
egendom. Beträffande ha ve rs resurser och ha vs bottnens utn yttjande regleras nytt
jandet av internationella konventioner. Graden av ekonomiskt utnyttjande, till
erkänt strandsta ten, varierar inom olika delar a v världen men karaktäri se ras av 
begreppen ekonomisk zon, till äggszon, fiskezon och skyddszon för installationer 
på och över ha vs bottnen . 

Territorialhavet har fått sin karaktär ge nom att det är den del av havet inom 
vilken kuststaten har rätt och skyldighet att i alla väsentli ga avseenden hävda 
sina intressen, kommersiella, militära och miljömässiga. Av hävd har 1600-talets 
kanonporte blivit norm för dess bredd - de flesta stater hävdar, eller har häv
dat tre distansminuter. N är strandstaten förm ått göra sin överhöghet gä ll ande 
längre ut har också grund funnits för att hävda ett bredare territorialhav -
följaktligen kan Sovjet i dag hävda 12 M. Motsatsen har också förekommit -
under VK 2 såg sig Sverige nödsakat att i brist på resurser inskränka bredden 
av sitt territorialhav från fyra till tre distansminuter - tillkännagivandet av 
territorialhavets bredd medför nämligen också skyldigheter att upprätthålla res
pekten för dess integritet både i fred och krig (neutralitet). 

Ovriga här nämda zoner är i från kusten fa llande dignitet underkastade 
strandstaternas jurisdiktion. Ekonomisk zon, och tilläggszon, inbegripet fiskezo
ner etc, medger strandstaten exk lusiv t utnyttjande av ha vers resurser men icke 
kontroll i övrigt. Kontinentalsockeln ut till 200 m djup eller så långt ut som 
det är tekniskt möjligt att exploatera dess rikedomar kan, i den mån andra 
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strandstaters rätt inte träds för när, ekonomiskt utnyttjas och upplåtas för forsk
ning enligt den Genevekonvention från 1958 som även Sverige anslutit sig till. 
Install ationer på havsbot ten kan skyddas av en 500 m vid skyddszon, men i 
övrigt få r strandstatens r~ittigheter inte inkräkta p å det fria havet inom detta 
område. 

Sammanfattande kan konstateras att den internationella rättens regler inte 
bara fastslår rät tigheter utan också indirekt pekar på skyldigheter av ol ika slag 
förkn ippade med utnyttjandet - främst fö rmåga hos strandstaten att hävda sin 
potentie ll a rätt. 

Den säkerhetspolitiska och militära betydelsen av te rritorialhavet knyter sig 
således både till vå ra rätt igheter inom området och våra skyldigheter. Rättig
heterna att hävda nat ionell suveränitet medför möjligheter att kontrollera ge
nomfart och att vid behov ingripa reglerande, exempelvis genom minering eller 
kanalisering av sjöfarten. Detta h::tr sin speciella betydelse för ett land med vår 
försvarspolitiska status. Våra gran nar l1 ar inom ramen för stormaktsblockens 
försvarspolitik stående styrkor i stort anta l och med hög kvalitet. Deras bered
skap är hög. Vi har som bekant inte råd med stående styrkor av tillräcklig kva
litet för att möta omedelbara hot i all a riktningar. För att hålla erforderl ig 
kvalitet och kvantitet måste vi sikta på att skaffa oss tillräcklig förvarning mot 
angrepp för att hinna mobilisera våra resurser. Varje möjl ighet att förbättra för
varning och skapa fördröjning har därför stort värde för oss. Havet, som om
ger vårt land, ger en angripare stor frih et att välja angreppsriktn in g så länge 
han fritt kan disponera nödvändiga sjövägar. Men om vi förm år försvara dessa 
sjövägar kan vi å andra sidan vi nna den tid vi behöver för mobilisering eller 
beredskapshöjning. Ett utökat territorialhav har därvid stor betydelse. Det kan 
utnyttj as som fördröjn ingszon. Vi kan genom mineringar i havet i kombination 
med olika försvarsmedel i övrigt bygga de barriärer vi behöver för att vinna 
tid och genom samma mineringar kanalisera den anfallandes rörelser till för 
fö rsvaret geografiskt fördelakt iga områden. Av speciell betydelse i detta hän
seende är farvattenförträngningarna i anslutn ing till våra farvatten: Sunden, 
Bornholmsgattet, in loppen till Gotska Sjön, Södra och Norra kvarkrn. Prob
lemen i samband med en utökning av territor ialhavet inom dessa områden för
tjänar att mera detaljerat utvecklas senare. 

Fö r en neutral stat har territorialhavet stor betydelse som fredad samfärdsled 
inte bara för det egna landets bruk utan också för annan sjöfart. Andra världs
kriget lärde oss att detta ställer stora krav på den neutrala statens resurser för 
skydd av sjöfarten. Fredlig trafik skall kunna upprätthållas enligt neutralitets
rättens kr a v och på strandstaten ankommer att u p p rätthålla respekten för vatt
nens integritet. Det är givet att ett utökat territorialhav ger större möjligheter 
att bereda detta skydd. Mineringar och rörliga stridskrafter har utrymme att nå 
verkan utanför de skyddade leder genom vil ka trafiken kan dras fram. Olika 
spanings- och varningssystem kan skjutas fram i fa rli ga riktningar. 

D et utökade territoria lhavet kan emell ertid också i ökad utsträckning inter
ferera med de krigförandes intressen. Riskerna för konflikter och därmed be
hovet av neutralitetens försvar ökar. Speciellt är detta aktuell t i begränsade far-
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vatten. Det är därför p å sin plats att här kommentera farvatte nsförträng nin gar
nas problem. 

För oss är speciell t sådan a områden aktuella dit sjöfart och sjöintressen kanali
seras. Jag skall i wr och ordning kommentera dem med några ord . 

thesund är ge nom den s k abo litionsakten av 1857 upplåtet för fri genom
fart för alla sjöfarande inom de områden som inte har karaktären av inre vat
ten. Det innebär i klartext att alla fartyg kan passera på den svenska sidan av 
Öresund om djupgåendet understiger 6,5 m. Detta gäller både i fred och under 
krig då Sverige är neutralt. 

Farvattnet är delat mellan Sverige och Danmark. Speciella regler för passage 
gäller för ubåtar (övervattenläge) och i de delar som regleras genom s k tra
f ikseparationszoner (Falsterbo-Hälsingborg). En utökn ing av territOrialhavet 
får här inga omvälvande verkningar - traktaten torde alltfo rt komma att gä ll a. 

I Bomholmsgattet som i dag är en del av det fria havet liksom området mellan 
Laesö respektive Anholt och svenskt respektive danskt land skulle ett utökat 
territorialhav t ill 12 M få den effekten att sunden i fr åga skulle tillslutas av 
danskt och svenska territorialhav. Enligt konventionen om det fria havet kan 
emellertid sund som förbinder delar av det fria havet icke stängas för passeran
de fartyg . I båda områdena syns denna regel vara tillämpbar. På samma sätt 
tOrde inloppen till Gotska Sjön få betraktas. 

Ur svensk säkerhetspolitisk synvinkel blir innebörden av den ny a territO rial
havsgränserna dock att vi får rätt att ge nom mineringar och olika slag av spa
ningsanordningar kontrollera farvattnen i lägen då vi känn er oss hotade, för
utsatt att sjöfarten inte därmed äventyras. Betydelsen härav kan knappast över
skattas. Barriären Gotska Sandön - Fårön - Kopparstenarna, avspanad ge
nom undervattenssensorer och fö rstärkt med mineringar, skulle ge en ytterst vär
defull kanalisering och förvarning av exempelvis ubåtshot mot östra Mellan
svenge. 

Södra Kvarken är intressant ur många aspekter. Svensh och finskt ten·i
tarialhav gränsar här redan i dag direkt till varandra. Utökade territorialhav 
skulle givetvis ytterligare understryka den effekten. Både Sverige och Finland 
hävdar här rätt att begära föra nmälan vid passage av fr;immande örlogsfartyg 
medan civil sjöfart fritt fortgår genom farvattnen. Vi stöder oss därvid på att 
Bottenhavet endast har Sverige och Finland som strandägare. Vår rätt till kont
roll har i olika sammanhang ifrågasatts både av Sovjet, USA och Storbritannien. 
Betydelsen av vår kontroll är betingad främst av att den medger förvarning 
för eventuella hot inom Bottenhavets kustområden. Kontrollen kan emellertid 
aldrig enligt internationell lag göras hundraprocentig m h t att Finland är bun
det av Ålandstraktaten och av avtal med Sovjet att icke befästa Åland. Under 
VK 2 minerade emellertid både Sverige och Finland i Södra Kvarken och spä r
rade därmed åtminstone i princip Bottenhavet för främmande sjöstridskrafter. 

Jag skall slutligen ta upp några frågor som knyter sig till kontinental
sockelns utnyttjande i Östersjön. Enligt Genevekonventionen kan uppdelningen 
av havsbotten ske genom bilaterala avtal där generella regler icke är till ämp
bara. Så är fallet i Östersjön, där djupen sällan överstiger 200 m. Sådana avtal 
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har slu tits mellan Sverige och Danmark respektive Finland och Polen samt mel
lan Sovjet och dess östeuropeiska grannar liksom mellan Sovjet och Finland. Sve
rige har däremot icke nått någon överenskommelse med Sovjet främst troligen 
till följd av diverge rande uppfattning om gränslinjens dragning. En ligt konven
tionen skall denna dras på lika avstånd från respektive land men frågan är då 
hur Gotland skall räknas. Sverige hävdar givetvis att Gotland inräknas i Sverige, 
Sovjet motsatsen. Att märka är att en strikt tolkn in g enligt sovjetiskt förslag 
skulle innebära gränsdragning på kontinentalsockeln innanför svenskt territorial
hav. 

En utflyttning av svenskt intresseområde över Ostersjöns botten kan helt 
naturligt få säkerhetspoli tiska konsekvenser. Oljeborrtorn utgör enligt konven
tionen del av ägarlandets territorium och kan så ledes bl a medge utnytt
jande för spanings- och förvarningsändamåL Dels skulle detta ge permanent 
insyn bakom de i dag svartsj ukt bevakade öststatsgränserna och uppföljning av 
sjötrafiken inom området dels också genom sin ekonomiska betydelse och belä
genheten i ett hårt traf ikerat om råde medföra icke obetydliga risker för intres
sekonflikter. 

Hedersledamoten 
ROLF RHEBORG 

OPERATIVA FÖLJDER AV UTöKAT SVENSKT 
S JÖTERRITORIUM 

När jag nu anknyter till ledamoten Blom i vårt gemensamma ämne, så gör 
jag det med utgångspunkt i en konkret och väsendig uppgift som vår försvars
makt villkorslöst är ålagd under fredstid, idag och förhoppningsvis för all fram
tid. Jag syftar på den del av målsättningen för totalförsvaret som säger: 

"Under fredstid och under krig mellan främmande makter varunder Sverige 
är neutralt skall krigsmakten avvisa kränkningar av vtirt territorium". 

Den kände franske tänkaren och författaren A n d re Beaufre säger i sitt 1972 
utgivna arbete "Strategi för morgondagen": 

"På det begränsade klassiska krigets nivå har de traditionella fanygstyperna, 
som är anpassade till de nya sjörobotarna (utan nukleär stridsspets), till luft
värnsrobotarna och till flygplan och hel ikoptrar, fortfarande en a v sevärd stra
tegisk och politisk betydelse. De utgör tillsammans med inskeppade markstrids
krafter en interventionsstyrka, vars roll och betydelse beror på de intressen som 
skall försvaras, den politik som förs och den strategi som planeras". 

Vårt eget havsomflutna alliansfria land med dess sjöterritorium och omedel
bara närhet till internationella intresse- och konfliktområden kan därför även 
framgent snabbt och hård hänt bli påmint om följande tes i underlaget för 1972 
års försvarsbeslut: 
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"Behovet av enheter för övervakning av och insatser inom vårt sjöterritorium och 
strävan efter ett uthålligt försvar innebär att ett tillräckligt antal bör dispone
ras". 

Jag har med dessa kona utblickar velat peka på tre väsentliga faktorer när 
det gäller att ta ställning till operativa problem som följer med eventuell utflytt
ning av territorialgränsen och eventuellt svensk exp loaterin g av naturtill gångar 
på kontinentalsockeln . 

• Vår försvarsmakt måste ges resurser att fullödigt kunna ve rka redan i de 
lägsta konfliktsni våer na, d v s under krissituationer i fredstid och under neutra
Ii te t. 
• Vi måste reali stiskt anpassa vå ra stridande förbands kvalitet till utveckling
en i omvärlden. 
• Vi måste genom tillräckligt antal enheter och förband säkerställa tillräcklig 
uthållighet i vårt försvar av svenskt land och sjöterritorium. 

Detta är krav som har giltighet redan i dag och som är en förutsättning för 
att våra försvarsansträngningar skall inge respekt, så ledes respekt även för vår 
förmåga och vilja att hävda våra rättigheter i territorialhavet. Det kan vara värt 
att notera att vårt territorialhav till ytan är dubbelt så stort som Skåne. Detta ger 
en antydan om betydelsen av rimlig balans i vår försvarsplanering. Att intresset 
för vårt kustnära sjö- och luftterritorium är påtagligt framgår a v det stora anta
let kränkningar och Övriga incidenter till sjöss och i luften under ett "normal år". 
Antaler kända, verkliga kränkningar är dock endast 7 -8/år när der gäller vårt 
sjöterritorium. Detta relativt ringa antal kränkningar kan vara ett uttryck för 
respekt för vår sjöbevakning och vår incidentberedskap. 

F n synes der som om flenalet länder - små och stora - är beredda att ena 
sig om 12 M, som är en lämplig territorialhavsgräns. 

Vad skulle då en utökning till 12 M innebära ur operati v synvinkel? 
En ökad territorialhavsbredd innebär ökade förpliktelser men också väsentli ga 

fördelar som kan samm anfattas så lunda : 

• Okat sjöter ritorium ger ökat djup och seghet i försvaret. 
• Bättre möjligheter erbjuds att fjärhålla stridshandlingar från vårt landter
ritorium och dess kustnära befolkningscentra. 
• Bättre förutsättningar skapas att i fred förbereda och till våra militärgeogra
fiska betingelser anpassa vårt sjöoperativa försvarssystem. 
• Gynnsammare möjligheter ges att utnyttja kustnära tillgångar på havsbottnen. 
• Som helhet skapas ökade förutsättningar att säkerställa förs varets f redsbe
va rande effekt. 

Självklart fö ljer med ökade förpliktelser ett ökat resursbehov, men ett margi
nellt sådant m h t att vi ännu så länge har en ganska god grund att bygga på. 
Jag tänker då närmast på vårt system för övervakning av kustfarvattnen och 
på våra resurser för sjöm 1nenngar. I ett ansträngt kostnadsläge torde det va ra 
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särskilt gynnsamt att bygga ut sjöminsystemer, dock utan att ge avkall på ba
lansen i systemet. 

Innan jag granskar de operativa konsekvenserna (närmast med tillämpning för 
Milo Syds del) , vill jag peka på områden, där naturtillgångar eventuellt kan 
komma att exp loateras. Gotlands stora betydelse i sammanhanget framgår klart, 
liksom också kontinentalsockeln i centrala Osrersjön. Härtill kommer intresse
områden i direkt anslutning till vår kusrzon, exempelvis Barnholmsgattet och 
området utanför Kullen - Skälderviken . 

Då jag fortsättningsvis begränsar mig till Milo Syd är skälet att MB S s;o
operativa ansvarsområde torde ge tillräckliga exempel på de problemställningar 
som blir aktuella om Sverige skulle välja anslutning till en internationellt accep
terad- och förordad- 12 M-gräns . 

Jag förutsätter en konvention som säkerstä ller fonsatt fri genomfart dels i 
Bornholmsgattet, dels mellan Oland och Gotland och i princip oförändrade för
hållanden vid gäller Oresund. Därutöver är det sannolikt att viss justering måste 
ske vad gäller sjöoperativa ansvarsområdesgränser mellan närliggande militär
områden, för att säkerställa klara befäls- och ledningsförhållanden. Oland -
Gotlandsförträngningen kan bli ett intressant problem med sin mycket smala 
korridor (c:a 2M) av "fritt hav". 

sjötrafikens kanalisering till v issa leder och den fredstida frekvensen och om
sättningen i trafiken på olika hamnar har sin självklara koppling till operativa 
värderingar och försvarsprinciper. Här skall bara konstateras att en större del 
a v framtidens handelssjöfart kan komma att passera genom svenskt territorial
hav. 

Avstånden till andra strandägare inom Ostersjöbäckenet är små, särskilt när 
det gäller söd ra Ostersjön. Aven en mindre ökning av territorialvattenbredden 
inverkar därför på aktuella förvarningstider och därmed också på möjligheterna 
att i tid förhindra en befarad kränkning. 

Dagens sjöbevaknin g med radar ger en god täckning av området. Radar
räckvidden medger i förhållande till 4 M-gränsen gynnsamma förutsättningar att 
kunn a identifiera misstänkta ekon . Ident ifierin gen kan ske genom flygspaning 
fartygsspaning, signalspaning och kompletterade optisk spaning. Tidsförhållan
dena från upptäckt till identifiering medger att beredskapsfartyg inom området 
kan hinna möta och ingripa mot obehörig passage av territorialvattengränsen. 
Detta förutsätter dock lämplig basering av tillräckligt antal fartyg i hög be
redskap. 

En utflyttning av gränsen till 12 M medför att tidsmarginalen från upptäckt 
till gränspassage krymper avsevärt och därmed också disponibel tid för ideuti
fi ering av fartyget (ekot) i fråga. Man kan mot bakgrund av detta fastslå att en 
bredare terrirorialvattenzon ställer krav på ökade spaningsräckvidder och/eller 
förbättrade och snabbare identifieringsmöjligheter. Tekniskt erbjuder detta inga 
större problem. 

Fartyg avdelade för beredskapsuppdrag måste kunn a möta vid gränsen, vilket 
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i samband med de krympande tidsmarginalerna ställer krav på hög fart . Vidare 
skall fartygen kunna uppträda till havs och därvid ha goda sjöegenskaper och 
uthållighet. Patrullbåtar typ Jägaren är vä l lämpade för bl a denna typ av 
beredskapsuppdrag. Tillräckligt an tal enheter måste disponeras för att säkerställa 
täckning av hela vår kust, inklusive Gotland. 

Kustmineringar ingår som väsentlig del i vå rt sjöoperativa försva rssys tem, dels 
som invasionsförsvårande mineringar och dels för att skydda kustnä ra sjöfart. 
Härtill kommer uppgiften att hindra främmande ubåtar att dolt minera i in lopp 
eller att anfalla vår sjötrafik eller våra sjöstridskrafter i utsatta områden. Hu
vuduppgiften för dessa mineringar är att försvå ra invasion. Utlagda mineringar 
ska ll också så långt möjligt ge våra yrattackförband förutsättningar att fördel
aktigt och verksamt utnyttja mineringarna i samband med anfallsfö retag. 

Minplanläggningen påverkas av mintillgång, minornas prestanda, vattendjup, 
bottenbeskaffenhet och strömförhållanden samt av möjligheterna att med t ex 
kustartilleristridskrafter skydda minutläggn ing och utlagda mineringar. Det är 
alltså många faktorer som styr mineringsplanläggningen. Väsenligt är att en 
minering kan läggas ut i tid och på rätt plats. En minerings effek t är därutöver 
beroende av antal minor d v s mineringens täthet och av aktuella mintyper. 
Dagens problematik kan fokuseras till svårigheten att i tid lägga ut en tillräck
ligt stor kustminering. Ansvarig chef tv ingas många gånger att planera och 
handla i två steg. Endast en mindre del av erforderliga minerin gar "får plats" 
inom svenska sjöterritorium. Det är OB som i samband med beredskapstillstånd 
beslutar om utläggning av okontrollerbara mineringar på svenskt sjöterritorium. 
Möjligheten att komplettera mineringen med ytterl igare en del - och då på 
fritt hav - föreligger endast med Regeringens medgivande, så länge icke krigs
tillstånd råder. 12M territorialha v ger därför en väsentligt ökad handlingsfrihet 
före ett kr igsutbrott. 

Härtill kommer att en minering c:a 4 M fr ån kusten icke ger t ill räckligt skydd 
mot en ubåt utrustad med moderna torpeder och torpedminor. Ubåtarna kan så
ledes ligga utanför en minering och nå si tt mål genom att skjuta igenom den. 
Helt annorlunda blir situationen om v i kan planera för och arbeta inom en 12 M 
bred minzon. Operationsfriheten ökar väsentligt - säkerheten vid omgruppering 
från ett opområde till ett annat blir bättre ; jag r;inker då på passage os t Oland . 
Det är då också angeläget - om än icke nödvändigt - att räkna med större 
och därmed i regel mera minkrävande mineringar. Därmed fö ljer också ökade 
krav på minbärare. statsmakterna har visat förståelse för en sådan utveckling. 
Det är också angeläget att den få r fortsätta . Både patrullbåtar och framtid ::t yt
attackledare kan med fördel utn yttjas j;imväl som minbärare. 

En kustminering enligt nu gä llande principer ger icke allrid tillräckl ig opera
tionsfrihet för våra ytattackförband. Detta har besty rkts av erfa renheter från 
takti ska och operativa övningar. Det är väsentligt att hela vårt sjöopera ti va 
försvarssys tem ges bästa möjliga för utsättningar inom den försvarszon där vi 
själva har att säkerställa kraftsaml ing och kan utnyttja förd elen av att kunna 
operera på de " inre linjerna". 

Jag berörde inledningsvis den primära förd elen med djup och ökad seghet i 
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en första försvarszon till sjöss . Våra studier visar entydigt hur framskjutna mi
neringar ökar en angripares osäkerhetsområde och tvingar honom till omfattande 
och tidskrävande röjningsföretag. Aven med kraftig insats av effektiva rÖJför
band och skydd för dessa torde en angripare få räkna med lång rid och stora 
osäkerhetsmarginaler innan kva rva rande minrisk kan accepteras i samband med 
ett större företag mot vå r kust. H ärtill kommer den faTtsatta veTkan av vå ra 
kustmineringar i det för angriparen kä nsli ga styrketillväxt - och uppladdnings
skedet, d v s ytterligare en lång och känslig period. 

Den tredje havsrättskonferensen har - som tidigare f ramh ållits - hittills vi
sat att ett övervägande antal stater har uttalat sig för en största terr itorialhavs
bredd om 12 M. Om våra grann länd er väljer den linjen och vi själva skulle stå 
utanför så har vi försatt oss i en sämre situation än dagen s. 

Jag har här berört operativa fördelar av ett vidgat territori alhav. Till dessa 
kommer de säkerhets- och försvarspolitiska faktorer som ledamoten Blom re
dovisat. För den neutrala staten är det en fråga om såväl rättighete r som skyl
digheter. Vi får ej glömma det res ursbehov och den akti va med verkan som är 
förbunden med en neutral stats skyldigheter. Vid har också åtagit oss särskilda 
förpliktel ser när det gäller avtalet om havsbottnens demilitari sering. Härtill 
kommer dc krav som ställ s på marinen i samband med framrida civil havsforks
ning och havsexploatering. Havsresursutredningen pekar särsk ilt på marinens 
omfattande erfarenheter inom dykeri och annan undervattensverksamhet. Aven 
här måste de tekniska och personella förutsättningarna vidmakthållas och vi
dareutvecklas. 

Marinchefen har i sitt perspektiv- och programplanearbete kontinuerligt och 
med utomordentligt goda moti v gett sin grundsyn på marinens fortsatta utveck
ling inom ramen för en balanserad och integrerad försvarsmakt. 

Utvecklingen på havsrättens område kräver i detta sammanhang särskild upp
märksamhet från statsmakternas sida. 

Ledamoten 
JAN PRAWITZ 

OM ETT EVENTUELL T 12-MILSBESLUT 

Beslutsprocessen v id övergång till en ny havsrätt är komplicerad för ett enskilt 
land som Sverige. Vissa av de nya reglerna kommer att fastställas definiti vt vid 
FN:s havsrättskonferens. I sådana fall blir Sveriges inflytande givetvis begränsat. 
Andra regler kan bli mera övers iktligt utformade i syfte att möjliggöra regionala 
överenskommelser om detaljer. Härvid kan vårt inflytande bli något större v id 
tillämpningar som rör oss. Uppdelning av trängre hav (t ex Ostersjön ) i eko
nomiska zoner är en fråga som kan väntas bli reglerad på detta sätt. 

Frågan om utvidgning av vå r territorialhavsbredd fr ån fyra till tolv nautiska 
mil är i detta sammanhang unik. Den formel, som havsrättskonferensen med stor 
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sannolikhet kommer att enas om, är att kuststater äger rätt att h ä vd a ett terri 
torialhav av högst 12 nautiska mils bredd utanför baslinjerna. Sverige kommer 
allså att själv kunna bestämma om vi skall bibehåll a nuvarande fyramilsgräns, 
om vi skall gå ut till tolv mil eller om vi skall ha någon annan bredd på vå rt 
territorialhav, mindre än tolv mil. Vi kan även välja tidpunkten för en even
tuell reform. 

Inför vårt interna beslut i 12-milsfrågan torde vi bli tvungna att beakta en 
rad intressen . När frågan för flera år sedan kom upp i FN:s havsbottenkommit
te syntes det främst vara försvarspolitiska hänsyn som skulle bli avgörande för 
oss. Det faktum att en utvidning av vår territorialhavsbredd ti ll tolv mil skulle 
tredubbla vårt yttre vattenområdes yta föranledde några uttalanden att mari 
nens anslag då också måste tredubblas, en lika osaklig som olycklig slutsats, då 
den kan skapa felaktiga förväntningar eller farhågor beroen de på försvarspo
litisk inställning. 

Redan en y tlig analys visar nämligen att visserligen ökar det vattenområde 
som vi får ansvar för, men samtidigt får v i större svängrum för det vi har. Ti
digare talare har utförli gt belyst detta och andra konsekvenser. Att en utvidg
ning sku lle medföra fl era fördelar både för in vasionsförsvaret och för neutrali
tetsbevakningen är obestridligt. Men frågan om det skulle kosta mer än med 
fyra mil, och i så fall hur mycket, kan bes varas först efter en närmare analys. 

Men problemet blev snart det omvända. Det visade sig nämligen, när vår 
politik inför FN :s havsrättskonferens sk ull e utarbetas hösten 1973, att en rad 
civila intressen fanns för ett vi dgat område för vår jurisdiktion. Försvaret sy n
tes bara vara en detalj. Och försvaret skall ju inte väsentligen på verka freds
samhällets utveckling utan anpassa sig efter detta. Rent säkerhetspolitiska skäl 
för 12 mil, om grannländerna utv idgar, har också framförts. Om bara vi avstår 
med motivering att vi inte tror oss kunna förs vara en åtta mil bredare vatten
remsa skulle kanske den känsliga trovärdigheten för vår förmåga att hävda 
neutraliteten p åverkas i för oss ofördelaktig riktning. 

Det kan påpekas att den interdepartementala samrådsgrupp, som utarbetade 
förs lag till vår politik1 inför Caracas-konferensen, bestod av företrädare för ut
rikes-, justitie-, försvars-, kommunikations-, utbildnings-, jordbruks-, handels
och industridepartementen och att förhandlingsarbetet numera leds från stats
rådsberedningen (statsrådet Lidbom). 

Idag är läget åter något ändrat i och med att begreppet ekonomisk zon tycks 
ha fått ett omfattande stöd. Flera av de civ ila intressena skulle ju få sina behov 
av jurisdiktion tillgodosedda, om sådana zoner införs. Tyngden av försvarets 
intressen i totalbilden skulle då öka relativt sett. 

Regeringen har inte tagit ställning till frågan om utvidgning av territorial
havet och något ställningstagande kan knappast heller väntas förrän hela den 
nya havsrätten föreligger klar. I P rop 1973:75, som låg till grund för 1972 års 
försvarsbes lut, sägs (sid 103) : 

1 Inför Förenta Nationernas tredje havsrättskonferens. (UD-stenci l 1974). 
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"Aven ut vecklinge n p å ha vsrättsområdet har säke rhetspolitiskt intresse och bör 
fo rtlöpande följas upp . I farvatten med förträngnin gar, sådana som omger Sve
rige, påverkar territorialvattnets utsträckning starkt den m ilitä rpolitiska kart
bilden. Vid den a llmänn a havsrättskon·ferensen, som Förenta Nationerna avser 
anordna år 1973 och so m nu förbereds, kan frågan om maximal ter ri toria lh avs
bredd på tolv nauti ska mil aktualise ras. Sve rige hävda r nu fyra mil." 

I årets statsverksproposition sägs (Pro p 1975:1 Bil. 6, sid 10): 

" Jag fö ljer noga utvecklingen vid havs rättsförhandlingarn a. Några överens
kommelser om de för vå r försvarspolitik v iktiga frågorna om ter riton alhavets 
utsträck ning, rätt till genomfart för främmand e staters krigsfartyg i terr itoria l
havet och genom inte rn ationella sund samt om s k ekonomisk zon nåddes in te 
vid förra som marens möte i Caracas utan förhandlin garna fortsätter i å r." 

Mycket kan ännu hända vid havs rättsförhandlingarna. Men sannolikheten för att 
både vå ra grannländer och vi själva inom några år utvidgar territorialhavsbred
derna till tolv nautiska mil måste bedömas som så stor, att de som är ansvariga 
för försvarets planering mås te räkna även med denna eventualitet. Därvid mås
te man beakta att skälen för utvidgningen i hu vudsak kan vara hänsyn till ci
vila behov och att försvar av terri torialhavet också måste innefatta försvar av 
dessa behov och intressen. 

Enk.sbergs Mek Verkstods AB Fack, 402 70 Got e borg 8 
Telegram Enksberg1a" Telex 2535 Eberg1a S Telefon o::n 51 32 ÖO 

NYBYGGNADER • FARTYGSMASKINER 
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Vår råvara. 
Luft. 
Komprimerad lu ft i al la former. 

Med komprimerad luft kan man göra 
praktiskt taget alla arbeten . 
Snabbare, billigare och säkrare än 
på något annat sätt. 
Och Atlas Copco har den rätta 
utrustningen: 

A ll t från små borrar till jättelika 

kompressorer och de mest avance rade 
utrustningar för tunneldr ivn ing som 
står att fin na idag. 
Tillsammans över 800 produkter för 
komprimerad luft. 

Och At las Copco finns världen runt. 
Vi är ett internationellt företag med 
försäljning och serv ice 
i över 100 länder. Jli.lasCopro 

Ett exempel på kvalificerat 

utvecklingsarbete -

Plastminsveparen M 31 U 

Utvecklingsarbetet har anförtrotts 

KwV KARLSKRONAVARVET AB 



Ledamoten 
CA Y HOLMBERG 

Caracaskonferensen 
slutet på havens frihet 

Utdrag ur årsberättelse för verksamhetsåret 1973-74 mom vetenskapsgrenen 

"Strategi, taktik och sambands tjänst". 

r ' 
Kommendörkapten Cay Holmberg är lärare i strategi 

vid Militärhögskolan . Som sakkunnig i den svenska 

delegationen vid FN:s havsbottenkommi/te och vid 

havsrättskonferensen i Caracas 1974, har Cay Holm

berg fått en god inblick i det internationella arbetet 

med översyn och förnyelse av havsrätten. Ånberät

telsen har koncentrerats till denna del av vetenskaps

grenen. Artikeln är ett utdrag ur årsberättelsen, före

dragen vid Kungl Örlogsmannasällskapets högtids

sammanträde i Karlskrona 1974 .11 .15. 

'-------------------------------------- J 

Den internationella havsrättens utveckling och dess militärstrategiska 
betydelse. 

En årsberättelse inom vetenskapsgrenen strategi, taktik med sambandstjänst, 

navigation och sjöfart skulle - för det gångna arbetsåret - kunna innehåll a 
många intressanta redogörelser. 

Det är t ex inte lätt att utelämna konflikten i Mellersta Ostern och de mili

tära lärdomarna av Yom-Kippur-kriget. Bristerna hos ett statisk t försvar och 

behovet av rörliga stridskrafter av hög teknisk kvalitet bestyrktes en än gång, 

samtidigt som de israeliska robotbåtarnas seg rar över syriernas sjös tridskrafter 

v isade att även en liten flotta genom offensivt uppträdan de och smidig taktik
anpass ning kan vinna avgörande framgångar. 

Detta leder - i sin tur - kanske tanken till det gångna årets svenska för
svarsdebatt där generalmajoren Sköld velat att man skall skrota de kvalificerade 

delarna av flottan och fl ygvapnet till förmån för armeer av "sega" gubbar. 

Flera andra händelser under det gångna arbetsåret sku ll e säkert också kunna 
motivera en plats i årsberättelsen. 

Jag har dock bedömt att den internationella ha vsrättens utveckling är en -

inom sällskapets intresseområde - så väsendig fråga att jag he lt koncentrerat 
min årsberättelse till denna. 

Havens frihet, sådan den formades i början av 1600-talet av bl a Hugo 

Grotius, är nu slut. Den avslutade epoken - ca 350 år lång - fö ljs nu av en 
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helt ny epok, va rs rättsregler för havet - 2/3 av jordens y ta - har börjat ta 

form. 
Det är kanske inte fel att pås tå att John Seldon som, även han i början av 

1600-talet, hävdade principen "Mare Clausum", till sist har segrat över Grotius. 

De rättsregler som i dag gäller har kod ifierats främst i 1958 års havsräm

konventioner. Utvecklingen av dessa och dess militära tillämpningar har be

lysts väl under 1960-talet av ledamoten Gottfridsson i årsberättelser och artiklar 

i Tidskrift i Sjöväsendet, varför jag inte närmare behandlar dessa. 
Jag skall därför bara - innan jag behandlar arbetet inför och under 1974 

års Caracaskonferens - i korthet ge en bakgrund till dagens situation. 
De fl esta av jordens stater li gger v id havet. Under senare år har direkta mot

sättningar allt oftare uppstått mellan stater på grund av suveränitetsanspråk, i 
en eller annan form, över havet eller dess fasta och levande naturtillgångar. 

I många fall har staterna tvingats vä lja väpnad konflikt och i andra fall har 

konfrontationen lösts genom ett modus v ivendi. 
Många stater - bl a flera sydamerikanska - har utsträckt sitt sjöterritorium 

långt utanför de gränser som under 1958 och 1960 års konferenser ansågs vara 

rimliga territorial havs bredder. Genevekonventionen om territorialhavet och till

läggszonen av 1958 har bliv it helt meningslös genom att den inte faststä ller nå

gon yttre gräns för nationell jurisdiktion eller suverän itet, d v s territorialhavets 

bredd. 
En ligt FAO sammanställning (1973) hävdar t ex 88 stater ett territorialhav 

som är lika med eller bredare än 12 distansminuter, medan endast ett 20-tal sta

ter h ä v dar de klassiska 3 di stansminuterna. 
Den tekniska utvecklingen har också medfört att det är möjligt att utvinna 

olja, gas och mineraler från havsbottnen på mycket stora djup - långt utanför 

gränsen för vad som rent juridiskt avsågs med kontinentalsockel då 1958 års 

havsrättskonferens i Geneve antog den kontinentalsockelkonvention som i dag 

gäller. 
Nya fynd igheter av gas och olja på verkar ständigt den globala strategiska ba

lansen. Mer än etthundra oljeborrtorn, avsedda för oljeletning p å havsbottnen 

på många hundra meters djup, är i dag under byggnad och inte mindre än fyr

tioåtta borrtorn står redan på Nordsjöns botten. 
Mangannoduler, pimpstensliknande sva rta klumpar - i enorma mängder -

bildas kontinuerligt i havsvattnet och täcker stora delar av oceanernas botten. 

Dessa noduler innehåller ibland upp til l 1,5 Ofu nickel , 2 Ofu koppar, 15 °/o man

gan och 0,5 Ofo kobo lt. 
Dessa procenthalter överstiger halten i den malm som i dag bryts i gruvor på 

land. Alla metallerna är dess utom strategiskt viktiga och erfordras t ex vid ro

bottillverkn i ng. 
Det amerikanska företaget Howard Hughes Co kan redan nu utvinna dessa 

tillgångar från flera tusen meters djup, med hjälp av stora " dammsugare", som 

har en kapacitet av upp till 5 000 ton per dygn . 
Exploatering av dessa tillgångar ger visserligen större geografisk spridning åt 

strategi skt viktiga råvaror och minskar kanske därmed risken för kartellbild-
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ningar och därmed sammanhängande konfrontationer i likhet med OPEC:s olje
embargo, men å andra sidan minskar exponvinsterna för dagens producenter på 
grund av att ökad tillgång på metaller dumpar världsmarknadspr iset. 

De kopparproducerande u-länderna torde t ex enligt UNCTAD :s undersök
ningar komma att förlora flera hundra miljoner dollar å rligen , då ut vinningen 
från ha vs bottnen kommer igång på al Ivar i slutet av 1970-talet. Det teknologiska 
gapet mellan u- och i-länder ökar och därmed också risken för kol liderande 
suveränitet. 

1958 å rs konventioner saknar regler för hu r dessa tillgångar skall fördela s. 
I dag gä ller att den som kommer först till kvarnen får först mala . 

Okad teknisk satsning och vetenskaplig forskning inom fi sket har medfön 
ökad grad av överfiskning. Trots 1958 års konvention angående fiske och be
varande av havets levande resurser har man inte kunnat förhindra att tonfisk, 
räkor, hummer, vissa valar och vissa sillarter hotar att dö ut genom överfisk
ning. Laxbeståndet är också i fara. Principen om frihet för fiske på de fria 
haven och omfattande f iskeregler ing i andra områden utgör konfliktan ledn ingar 
främst därför att fisken inre bryr sig om av människan dragna gränse r. 

Outnyttjade fiskebestånd - d v s fisk som inte fångas - bevaras inte för 
framtiden utan går förlorad. 

Vissa fiskarter lever huvuddelen a v si tt Ii v i de öppna ha ven, men förökar 
sig i sötvattendrag, d v s i kuststaternas inre vatten. 

De fiskrikaste områdena ligger dessu tom på kontinentalsocklarna längs kus
terna, där många av kuststaterna vill ha ensamrätt till fisket . 

Man kan sammanfattn in gsvis alltså konstatera att 1958 års Genevekonventio
ner har blivit föråldrade. Härtill kommer att kraven på miljövå rd och känslan 
för en rättvisare delning av jordens tillgångar mellan jordens folk, t ex i form 
a v u-hjälp, har ökat kraftigt under senare år. 

Av de 148 nationer som nu deltar i den tredje Havsrättskonferensen är det 
många som är nybildade, t ex forna kolonier, och som inte deltagit i tidigare 
konferenser. För dessa stater är det naturligtvis ett starkt önskemål att de själva 
nu får vara med och utarbeta konventioner och delta i de beslut som skall reg
lera havsresursernas utnyttjande i framt iden. 

Mänsklighetens gemensamma arv 

Arbetet med att skapa en modern havsrätt började i FN:s generalförsaml in g 
1967 då Mal tas FN -ambassadör Arvid Pardo ifrågasatte Genevekon ventioner
nas tillämplighet och föreslog att nya regler skulle skapas för att förh ind ra na
tionell exploatering av havens resurser. Gränserna för nationell jurisdiktion 
skulle faststä llas mera exakt och de fria havens och ha vs bottnens tillgångar 
skulle reserveras i hela mänsklighetens intresse. Andemeningen va r att dessa 
resurser utgjorde "mänsklighetens gemensamma arv" och främst skull e komma 
u-länderna till del. 
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En kommine med 42 medlemsstate r bildades för att under 1960-talets ststa 
två år arbeta med ambassadör Pardos förslag. 

Resultatet blev att FN :s generalförsamling i december 1970 antog en reso
lution angående sammankallandet av en tredje Havsrättskonferens. 

Resolutionen innebar i sto ra drag att en rättvis internationell rättsordning 
skulle utformas. En internationell organisation sku lle skapas, för att administrera 
och fördela det fria havets resurse r mellan behö vande fo lk . Exakta gränser för 
det internationella området sk ulle dras och sä rskilda rättsregler skulle utformas 
för det fria havet, kontinental sockeln, territorialhavets bredd, bevarande av le
vande resurser, fiske, skydd av den marina miljön och frihet för vetenskapli g 
forskning. 

FN :s havsbottenkommitte 

Förberedelsearbetet för den nu pågående konferensen har utförts av en utökad 
havsbottenskomm ine inom FN med 86 medlemsstater. 

Komm itten som benämndes "The Committe on the Peaceful Uses of the Seabed 
and the Ocean Floor Beyond the Limits of N ational Juri sd iction", förkortat 
"Seabed Committe", började sitt arbete med ett första möte i mars 1971. 

Avsikten var att kommitten skulle förbereda konferensen genom att utarbeta 
kon ven tionsförslag. 

Inom kommitten uppgjordes en förteckning över de ämnen för v ilka förslag 
till fördragstexter skull e utarbetas. Denna li sta över ämnen har successivt revi
derats och innehöll i sitt slutgiltiga skick närmare 90 olika punkter. 

Havsbottenkommitten har under åren 1971-73 hållit sex möten i Geneve och 
New York- sammanlagt över ett halvt års sessioner. 

Havsrättskonferensen 197 4 

På förslag av Havsbottenkommitten beslöt FN :s generalfö rsamling 1972 att 
" - - - för uteslutande fred liga ändamål reservera havsbottnen under det 
öppna havet jämte dess underlag utanför gränserna för nuvarande nationell ju
risdiktion och användandet av hithörande resurser i hela mänsk li ghetens intresse 
samt sammankallande av en havsrättskonferens". 

Konferensen skull e h~ lla s i Santiago de Chile sommaren 1974 och om 
erforderl igt fortsätta i Wien 1975. Händelserna i Chi le medförde att general
församlingen vid höstsess ionen 1973 beslutade att i stället förlägga konferensen 
till Caracas i Venezuela. 

I november 1973 överlämnade Havsbottenskommitten sitt omfattande förbe
redelsearbete till FN :s generalförsamling. 

Kommitten har, en ligt vissa utomstående bedömare, arbetat långsamt och 
nått små framsteg. Underlaget som framlämnats bedömes dock av generalför
samlingen vara tillräckligt som underlag för en konferens . Att många motsätt
ningar kvarstod att lösa va r helt naturligt. Havsbottenkommitten arbetade en-
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ligt en consensusregel, vilket innebär att man strävat efter fullständig enighet 
och att alla stater kunnat kräva att få framföra sin åsikt i varje fråga. Ingen 
omröstning och inga politiska förhandlingar eller kompromisser skedde. De en
sk ilda staterna lade endast fram "sina förhandlingsbud". Sammanjämkning och 
kompromisser lämnades till konferensen . 

En förberedande konferens hölls i New York 1973-12-03-15 varvid proce
durfrågor behandlades. Som ordförande för konferensen valdes havsbottenkom
mittens ordförande Hamilton Shirley Amerasinghe från Sri Lanka (f d Ceylon). 
Man beslutade också att inbjuda - förutom de 135 FN-medlemmarna - ett 
10-tal stater som ej är FN-medlemmar, men som deltar i arbetet i internatio
nella organisationer, t ex Schweiz, samt representanter för FN :s fackorgan och 
andra internationella organisationer. Allt som allt kom 148 nationer med sam
manlagt 3 000-4 000 deltagare att delta i konferensen. 

Röstningsproceduren utgör självfallet en mycket viktig fråga. I detta a v
seende kunde den förberedande konferensen inte enas. Huvudkonferensen som 
pågick i Caracas under 10 veckor sommaren 1974, måste alltså inledas med 
vissa kvarstående procedurfrågor. 

Substansfrågornas lösning kom därför ytterligare att försenas och vissa vik
tiga frågor måste härigenom skjutas till en senare session av konferensen. 

Den venezuelanska staten hade lagt ned stora ansträngningar för att på mycket 
kort tid skapa en lämplig miljö för konferensen. 

Konferenslokaler, kontorslokaler och bostäder för ca 3 000 delegater och någ
ra tusen FN-tjänstemän - administratörer, simultantolkar, översättare och kon
torspersonal - har arrangerats på ett alltigenom tillfredsställande sä tt. 

Alla - såväl myndigheter som enskilda personer i Venezuela - har visat 
mycket stor hjälpsamhet och gästfrihet under hela konferensen, som organisato
riskt varit en fullträff. 

Ingen hade emellertid väntat sig att alla de svåra frågorna konferensen hade 
att behandla skulle lösas under 10 veckor i Caracas. Kanske har arbetet fram
skridit långsammare än man kunnat hoppas. Framsteg har emellertid gjorts sakta 
men säkert. 

I vissa frågor är man i dag överens, i andra frågor har motsättnin garna kanske 
skärpts ytterligare. 

Inga konventioner har ännu antagits, men detta är helt naturligt. En del frågor 
är viktiga för vissa stater, andra frågor är viktiga för andra stater. Mycket stora 
nationella, säkerhetspolitiska och ekonomiska intressen står på spel för nästan 
alla jordens stater. Det är därför nödvändigt att alla är beredda till kompro
misser. Av den anledningen måste en politisk mognad ske inom respektive na
tioner och detta tar tid. Det är därför inte heller möjligt att anta annat än en 
konvention som innehåller lösningar på alla de v iktigaste frågorna samtidigt -
alltså ett samlat paket i vilket de olika kompromisserna finns inbakade. 

J ag skall i det följande redovisa läget beträffande några av de v iktigaste 
frågorna som behandlades under konferensen och samtidigt lägga några syn
punkter på vilka resultat som kan förväntas. 
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territorialhavets bredd 
Fråo-an om territorialhavets bredd har fått en blygsam plats under Caracas

konfe;ensen . Detta beror på att den har begränsad ekonomisk betydelse för kust
staterna. Kan dessa få sina krav på jurisdiktion i en långt bredare ekononllSk 
zon tillgodosedda spelar territorialhavsbredden en underordn ad roll. . 

Det har emellertid framkommit att en alldeles övervägande majoritet a v JOr
dens stater i dag är beredda att acceptera 12 distansm inuter som en största bt:edd. 

Invändnin gar har främst rests av vissa sydamerikanska stater som v tll havda 
200 distansminuter och från Turkiet som menar att det måste finnas urrym~:1 e 
för undantag i områden där de geografiska omständigheterna skapar mt ssfor
hållanden. Den grekiska övärlden ligger ju mycket nära inpå Turkter och 12 
di stansminuters territorialhavsbredd skull e göra större delen av Egetska Havet 
till grekiskt sjöterritorium. 

Frågan har också kopplats samman med passage rätten genom internation ella 
sund av bl a USA, Sovjetunionen och Storbritannien. 

USA har hävdat att en förutsättning fö r att 12 distansminuter ska ll kunna 
accepteras är att man får fri och oförhindrad genomfart genom de internatio
nella sunden. Jag skall belysa den problematiken längre fram. 

Storbritannien har också framhållit at t man endast kan godkänna 12 distans
minuter under förutsättning att kuststaternas nu varande rätt att krä va föran
mälan före örlogsfartygs passage på territorialhavet tas bort. 

Skälet till detta är att man anser att de örlogsflottor som uppträder på vä rlds
haven inte har möjli ghet att bedöma i förväg när de behöver gå närma re land 
för att söka lä eller ta bestickkontroller. 

Utsikt finns alltså att frågan om en enhetlig territorialhavsbredd snart kan 
få si n lösnin g och då har ett stort framste g gjorts i förhållande till tidigare havs-
rättskonferenser. · 

För Sveriges vidkommande kan det alltså inom den när~11aste ~ramtiden bli 
aktuellt med en ökning av territorialhavets bredd ull 12 dtstansmmuter. Detta 
innebär stora fördelar militärt sett, t ex v id planering av mineringsverksamhet 
och v id utl äggn ing av mineringar före ett krigsutbrott. Okat sjöterritorium inne
bär sannolikt också krav på ökning av våra mar ina resurser för övervaknmg 
under såväl fred som neutralitet. Härv id finns också en viss risk för att vt mte 
längre kommer att kunna ställa krav på föranmälan av passerande örlogsfartyg. 
Det är uppenbart att detta ocks3. ökar kravet på övervakning. . . 

Det är naturligtvis inte självk lart att Sverige måste öka si n terntonalhavs
bredd till 12 distansminuter, men ökningen innebär obestridliga fördelar ur ope
rativ synvinkel och knappast några nackdelar. Ur militär synvinkel måste alltså 
en ökning förordas - och det gjorde ju också redan 1965 års försvarsutredning 
i sitt betänkande år 1968. 

Hur stort det ökade resursbehovet blir måste naturligtvis närmare utredas, 
men det är uppenbart att t ex marinens brist på ubåtsjaktresurser - såväl fartyg 
som helikoptrar - ytterligare kommer att accentueras . 

Ur civil synvinkel, bl a tullkontroll, är det naturligtvis också enklare med 
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enhetli ga regler i hela k ustzonen . Det fi nns dessutom möjl igheter att det nu 
va rande begreppet " tilläggszon" kommer att försvinna. Möjligheten att ingripa 
mot misstänkt smu ggling mell an 4 och 12 distansminuter skull e då försv inna om 
det smalare territorialhavet bibehöll s. 

Internationella sund 
I sund som förbi nder två delar av det fr ia havet med varandra ha r av häv d, 

och med stöd av 1958 års konvention, oskad lig genomfan va rit en rättighet för 
alla fartyg, såväl handels- som örlogsfartyg. Kuststaterna har dock haft viss 
jurisdiktion, som inneburit att passagen inte få tt störa kuststatens lugn, ordnin g 
eller säkerh et. 

Stormakterna USA och Sovjet samt Sto rbritannien, med stöd av ett antal 
Oststater, menar att de nu varande reglerna för "oskadlig genomfart" genom sund 
skall ersättas med begreppet " fri ge nomfart" . Anledningen till detta är att ett 
antal sund , v ilka i dag har en bredd större än 6 distansminuter men mindre än 
24 distansmimner kan komma att "stä ngas" av territorialhav v id en ökn ing från 
3 ti ll 12 distansminuter. D etta skulle medföra stora olägenheter för stormakterna 
v id förfl yttning av sjöstyrkor på vä rld shaven. 

Inte mindre än ca 125 sådana sund betraktas från USA synpun kt som str a
tegiskt betydelsefulla. 

Några av de viktigaste sunden är Malaccasundet, Gibraltar sund, Berings sund 
och Bab-el-M andeb . 

Som exempel kan nämnas att Sovjets viktiga örlogsbas Vladivos tok sk ull e kunn a 
bli i det n ärmaste avskuren från fri kommunikation med Stilla H avet och a tt 
örlogsfartyg skulle kunna tvingas gå ett par tusen distansminuters längre väg 
vid förflyttning frå n Stilla Havet till Indiska Oceanen. 

Å andra sidan har Kina, Albanien, Spanien m fl starkt h ä v dat at t den nu
varand e ordningen med oskadli g genomfart skall bestå, främst för att tillgodose 
kuststaternas säkerhetskrav. 

Sverige, Danmark och Finland har hävdat - med tanke på Ålands Ha v och 
Ostersjöutloppen - att sund som är smalare än 6 distansminu ter, d v s dubbla 
den klassiska territorialhavsbredden, bör undantas, därför a tt i dessa sund 111-

nebär de nya reglerna ingen förändring. 
Det är emellert id svå rt att få gehör för dessa synpunkter med hänsyn ti ll 

läget i Malaccasund et och Egeiska Havet, där passagerna också är smala re än 
6 distansminuter. 

Fri genomfart av statsfartyg och örlogsfartyg i Ålands Hav sku ll e själ vfa llet 
öka kraven på resurser för över vak nin g i området och i hela Botten ha vet. 

Motsättningarna mellan å ena sidan kuststatskraven på jurisdiktion för a tt 
till godose miljövårds- och säkerhets intressen och å andra sidan stormaktskraven 
på " rörelsefrihet" är klart uttalade. 

s lutresultatet måste sannolikt bli en kompromiss som ger stormakterna till
räcklig rörelsefrihet men samtidigt i rimlig mån tillgodoser k uststaternas krav. 

74 

Ekonomiska zoner 
Den största och viktigaste frågan under konferensen har varit den ekonomiska 

zonen . Det f inns en bred majoritet för att kuststaterna skall ha rätt att etablera 
200 d is tansminuters breda zoner och att kuststaterna ska ll h"- exklusiv rä t t till 
tillgånga rn a i havet och på havsbottnen i dessa zoner. När det gäller geografiskt 
missgynnade och kustlösa sta ters rätt att delta i resursutvinn in gen eller kuststats
rätten att utfä rda bestämmelse r för miljö vård och vetenskap li g forsk nin g i zo
nerna gå r meningarna emell ertid starkt isä r. 

En 200 di stansminuter bred ekonomisk zon innebär att ca 70 °/o av a lla re
surser i havet hamnar und er nation ell juri sdik tion, medan reste rande 30 °/o 
hamnar i det internat ione ll a området. 

Som jämförelse kan nämnas att 40 distansminuters breda zoner ger grovt 
räknat det omvända för hållandet, a lltså ca 30 °/o av resurse rna till kuststaterna. 

I detta sammanhang kan det vara intressant att obse rvera att ett litet antal 
stater med mycket breda kont inentalsocklar - bl a A ustrali en, Nya Zeeland, 
Argentina och Norge - har föreslagit att även sockeln, kontinentalslunningen 
och kontin entalbranten utanför 200 distansminuter skulle tillfa ll a kuststaten -
alltså ett område ända ut t ill djupha vs bottnens början . 

Detta fö rslag har bemötts av de geografiskt missgynnade - Sverige, Finland 
och 20 andra stater -- med ett förslag att kustlösa och andra geografiskt miss
gyn nade stater skall ha li ka rätt t ill deltagande i resursutvin nin gen i de ekono
nomiska zonerna som närliggande kuststater. Detta har natu rli gtv is skapat mot
sätt~1ingar t ex mellan Sverige och Norge, men det vore ju or imligt a tt still a
ti gande acceptera an mer än 90 °/o av havens resurser skulle tillfalla kuststa
terna och endas t ca 7 Ofo tillfall a det internationella samfundet. Hela iden om 
" mänsklighetens gemensamma ar v", som generalförsam lingen antagi t en resolu 
ti on om, vore ju därmed förfe lad . 

En ~ anno li k utveckli ng är att konferensen kommer a tt godta ekonomiska zo
ner om 200 distansminu ter med relativ t omfat tande kuststats jurisdiktion, inne
bärande exklusiv rätt till resurse rn a på och und er havsbottn en, r elat iv t omfat
tande fiskej urisdiktion , viss rätt till miljövårdskontroll och v iss rätt till regle
rin g av vetenskaplig forsk ning. 

Motsättningarna finns här mellan kuststater och k ustlösa stater då det gäll er 
resursutv innin gen, mellan sjöfartsnationer som är rädda för mi ljövårdsreglering
ar och kuststaternas kra v på kontro ll, mellan långd istan sfi skande stater och kust
stater som vill ha ensamritt t il l fiske längs sina kuster o s v. 

När det gäll er f iskeregleringen skul le t ex ovillkorl igen ekonomiska zoner i 
Nordsjön utestinga våra svenska f iskare från tradit ionella fiskeom råden. Sverige 
har därför hävdat a tt f iskereglerin gen mås te lösas med r eg ionala av tal. 

Sov jet, J apan och andra långd istansf iskande stater har s j ä! vfall et också svår t 
att acceptera att bl i utestängd a från traditionella områden. Det är därför san
nolikt att frågan om fisket bl ir en svå r nöt att knäcka för konferensen. Mycket 
ta lar dock för att det endast i:ir regionala avta l och konv entioner som kan ge 
tillfred ss tä llande lösn in gar. 
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SVERIGE 

USSR 

12 M " zon" utanför kusten (baslinjerna) . 

Mellan Sovjet och Sverige omtvistat område 

Teoretisk mittlinje 

Av Sovjet hävdad "mittlinj e" 

Bild l. Genevekonventionen om kontinentalsockeln frJn 1958 ger inga entydiga anvis
ningar om hur Östersjön skall delas. Det streckade omr&det utgör en källa till tvist 

mellan Sverige och Sovjetunionen. 
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SVALBARD 

NORSKA 

HAVET 

BJÖRNÖN ,.,.. 
/ 

/ 

·e• FRANS JOSEFS 
LAND 

Bild 2. l Barents Hav tvistar Norge och Sovjetunionen om ett omrJde (streckat pJ bil
den) som är nästan lika stort som hela Östersjön . 
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SHETLANDSÖARNA 

Bild J. Vid den överenskomna delningen av kontinentalsockeln i Nordsjön har Shetlands

öama fått "full utdelningen", trots att dessa öar tillsammans inte är större än Gotland. 

o 

"' 

o 

Bild 4. Aven i Japanska sjön har öar som är mindre än Gotland fått "full utdelning" 
vid uppdelning av kontinentalsockeln. 
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Arkipelagstater och öar 
Arkipelagstaternas särskilda förhållanden - d v s hu r östatemas utsträck

ning skall definieras- är också en fråga som diskuterats. 
Man är allmänt beredd att godta ett system med baslinjer runt ögrupperna, 

men en maximilängd av dessa linjer måste bestämmas av konventionen. Innan
för dessa baslinjer skall öststaterna få räkna inre vatten, d v s utöva fullständi g 
suveränitet. 

Särskilda kanaler med rätt till fri genomfart genom östarerna för örlogsfartyg 
har krävts av stormakterna. I dessa "kanaler" skall även ubåtar få passera i 
uläge utan föranmälan. Ostatema skall dock ha rätt att - efter samråd med 
IMCO - anbefalla trafikseparering i kanalerna. 

Oars särsk ilda status är också en tvistefråga. Man har här försökt skapa form
ler för hur stort inflytande öar skall ha v id beräkning av ekonomiska zoner, 
t ex vid delning av sockeln mellan två mitt emot varandra liggande stater. För
slag har framlagts om att hänsyn skall tas till öns storlek, dess avstånd till mo
derlandet, dess befolkningsstorlek, dess kulturella anknytning o s v. 

Att t ex Falklandsöarna skulle ge Storbritannien huvuddelen av kontinental
sockeln utanför Argentina är naturligtvis orimligt. D essa öar kommer därför 
sannolikt inom en snar framtid att bli föremål för tvister. 

Svalbards status är en annan fråga som hänger samman med öproblemen. En 
norsk 200 di stansminuters zon når inte upp till Björnöarna. Norge torde därför 
få svårt att hävda att Svalbard ligger i Norges ekonomiska zon. Frågan kompli
ceras givetvis av ögruppens speciella status genom Paristraktaten från 1920 som 
ger ett 40-tal stater rätt till exploatering på Svalbard och i dess territorialhav. 

Hur stor sockel eller ekonomisk zon Svalbard skall ha, vem som skall ha 
jurisdiktion i denna zon och hur avgränsningen skall ske gentemot Sovjet kom
mer en framtida konvention endast att kunna ge allmänna riktlinjer för. De 
praktiska problemen måste lösas genom regionala överenskommelser. 

Exempel på problem som måste lösas i vår närhet är Gotlands och Bomholms 
inverkan på delning av Östersjön liksom Laesös och Anhalts inverkan vid delning 
av Kattegatt. Man kan emellertid konstatera att en stor del av Östersjön faller 
under svensk jurisdiktion - i en framtida svensk ekonomisk zon - oavsett 
hur förhandlingar med Sovjet och Danmark slutar. 

Okade rättigheter medför naturligtvis ökade skyldigheter. Egna anspråk måste 
kunna hävdas - i vissa lägen med vapenmakt - och andra intressen måste kun
na skyddas i de områden där man hävdar jurisdiktion. 

Att dessa områden ställer ökade krav på övervakning och kontroll är själv
klart. 

Konstgjorda anläggningar, även sådana långt utanför kuststaternas territori al
hav är i dag en realitet. Anläggningarna får inte ha eget territorialhav, men väl 
särskilda säkerhetszoner, i vilka ägarens jurisdiktion måste kunna hävdas. 

Storleken av dessa säkerhetszoner är i dag föremål för diskussion . Okade zoner 
medför ökade krav på övervakning samtidigt som det fria havet beskä rs yt
terligare. 

Ett nytt internationellt organ 
Den del av havet och dess resurse r som inte faller under nationell jurisdiktion 

skall förvaltas av " hela mänsk ligheten" genom ett särsk ilt organ, sannolikt med 
säte på Jamaica . 

Det råder stor enighet om att ett sådant organ skall skapa:; och att det skall 
förvalta "mänsklighetens gemensamma arv", men därmed är det också slut med 
eni gheten. 

Motsättningar råder här mellan å ena si dan de state r - främst u-länder -
som vill ge organet långtgående befogenheter och å andra sidan USA som vill 
att konventionen skall detaljreglera organets befogenheter. Den amerikanska 
industrin vill naturligtvis veta exakt var det lönar sig at t exploatera, medan 
u-länderna vill ha så stor del av kakan som möjligt. 

Alla dessa frågor a v sto r ekonomisk, social, politi sk och strategi sk betydelse 
hänger intimt samman. I de flesta frågor kolliderar de oli ka nationernas suve
ränitetsanspråk. 

Det är säkert ingen överdrift att säga att kampen om jordens tillgångar mellan 
oli ka nationer i framtiden kommer att utspelas på haven. 

Det är kanske inte nödvändigt att ytterl igare understryka att de marina sys
temen hänned får ökad betydelse som maktfaktor i framtida konfl ikter och som 
instrument för att garantera fred och säkerhet i världen. 

TILL SJÖSS 

med 
REDERI·SVEA 
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5. 702 orsaker till 
varför Kockums fungerar så bra. 

5.700 skickliga människor. 
+ 2 avancerade datasystem. 
Det är formeln bakom Kockums f ramgångar. 
Kockums är människor. I första hand och 
f ramför a llt . Det är samarbete mellan indi
vider, förståelse för förutsättningar och 
sammanhang, gemensamma ansträngningar 
som gjort Kockums t ill vad detär- ett av 
världens mest produktiva varv. 
Det är därför Kockums satsar stora resurser 
på den mänskliga miljön, för att få dessa 
5.700 individer att t rivas och stanna kvar. 
Arbetet med att förbättra arbetsmetoder och 
arbetsmiljöer pågår ständigt; för att göra 
lönesystemet bättre och rättvisare, för att 
bygga ut inom områden som hälsovård, 
bostadsfrågor, utbildning, h jälp åt invandrare 
och deras familjer, socialrådgivning. 
Två samverkande datasystem, styrbjör n
systemet och Q-systemet, spelar en viktig 
roll i vår produktion. 

s tyrbjörn och Q-systemet vet tillsammans 
nästan allt om varvets verksamhet. 
Från förka lkyl och konstrukt ionsdata via 
materialbeställningar och ordersatser t ill 
färd igskurna plåtdetalj er, löneberäkningat· 
och efterkalkyler. Stor t som smått, miljoner 
detaljer. 
Styr björn och Q har skapats på Kockum s. 
Inte för att förvandla varvet till en själlös 
produktionsmaskin. 
Utan fö r att skapa ordning och reda i en 
ytterst kompl icerad verksamhet . För att göra 
jobbet översiktl igt, enklare och därigenom 
mera meningsfullt för 5. 700män och kvinnor. 
De som har vad inget datorsystern någonsin 
kommer att få: fantasi, s un t förn uft och 
mänsklighet. 

Bra .. att ha rejäla gr.ejer i åtanl<e, 
NAR MAN BEHOVER DOM! 

----" ,~ .. ~~o• ""'io .. .., ........ , ,;. .. ,, , -;.JIIIt 
~~o ~ -~ "'c.,. ~ ~ ..... 

,_.._,. , , 
ÖLFLEX-KABEL CSA-GODKÄND 

~ e·~ ' 

~ ~ ' * /WONc;)'t- . . . 

l 
l 

' l 

Flex•bel mä ngledare. 0 - 100 ledare. Olje · och bensinbestäncl ig . 
Med eller utan skärm . Ca 200 typer lagerföres i Sverige. ' l - l 
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~ö~~:f~r~~~vK!~~r~en och impulser. Flex ibeL 
Gemensam ytterskärm av kopparfläta . Lagerföres. 
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\ KONTAKTDON Typ HA 1 Kontakttal : 3, 10, 16, 32 + jord . lOA 3BOV. 

l INSTALLATIONSKANALER 
Typ LK O 

l 
l 
l 

' 

Ca 30 storlekar lagerföres. 
Praktiska tillbehör: 
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Ledamoten Minjakt i Brofjorden 
1973-1974 WILHELM CARLSTEDT 

Bakgrund med kort analys 
Under åren 1968-1972 ökade antalet rapporterade kontaktminor från det 

se naste vä rldsk ri get inom Västkustens örlogsbas. Tidsperioden 1964-1968 oskad
liggjorde sålunda våra mindesarmärer 17 minor av 20 rapporterade för att un
der t idsperioden 1968-1972 komma upp i de anmärkn ingsvärda siffrorna 43 
oskadliggjorda minor av 58 rapporterade. 

Rapporterna om minor erhölls till övervägande del f rån 
yrkesfiskare 
sportfiskare och 
sportdykare 

Närmare 50 % av dessa minor påträffades och oskadliggjordes inom området 
GÄSO-HÄLLO, ett område inom vilket angöringsleden ti ll raffinaderi SCAN
RAF (Brofjorden) ligger. Man kan förmoda att särpräglade strömförhållanden 
(Jutska strömmen - Baltiska strömmen ) har gjort detta "kniptångs liknande" 
område sä rsk ilt att raktivt som uppsaml ingsplats fö r "Skagerackmineringarnas" 
resterande mi nor. 

U nder år 1972 verkställdes en analys beträffande bl a minornas kondition. 
Följande resultat redovisades: 
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ca 80 % av minorna var av tyskt ursprung, resterande del engelska, samtliga 
härrörande från det senaste världskriget; 
minornas ytt re kondition kunde i många fa ll medge förflytt ningar med 
strömmar och sjösättn in g; 
ca hälften av minfynden konstaterades sänkta genom beskjutning eller an
nan yt tre påverkan, resterande del var i stort oskadade i minstommarna; 
samtliga oskadliggjorda minor hade kraftig beväxning av snäckskal, sjöstjär
nor m m; 
ringa korrosion konstaterades på minor med tillverkningsdatum senare än 
1935; 
omkri ng 75 % av minorna p åträffades på djup mindre än 20 m; 
ca var fjärde påträffad mina hade intakta horn och ledningsanslutningar, 
detta oavsett om minorna var vattenfyllda eller ej; 
armeringsinrättningarna var till övervägande del i förvånansvärd god kon
dition; 
desarmeringsinrättningarna var i flertalet l all ej intakta. 

Vid fyra ti ll fä llen under år 1972 utfördes även analys beträffande tänd- och 
sprängmedels konditioner. R es ul tatet av analyserna bekräftade att 

sprängrör var i mycket god kondition, . . . 
_ tänd- och sprän gmedel visade god sprän gämnestekn tsk stabd ttet. 

Som exempel kan nämnas att ett funn et tyskt sprängrör i 1160 mm sfä ri sk 
mina konditionsmässigt väl kund e jämföras med dagstillverkade svenska spräng
rör samt att samma tyska minas tändkolv efter mer än trettio år var utan an
märkning. 

Order, planläggning, materiel 
Det ökande antalet minfynd och analyse r av desamma föranledde Sjöfarts

verket at t under våren 1972 hos chefen för marinen begära en bottenundersök
nin g av ett område kring angöringsleden till SCANRAF. Av SjöV begärt om
råde för undersökning omfattade omkring 64 mi lj m2 bottenyta. (B ild 1). 
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Bild 1. Av SjöV begärtomr/ide för bottenundersökning inramat. 
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En arbetsgrupp inom marin staben startade omgående pl an läggningsarbete t och 
kunde snart konstatera att 

• avsaknaden av minjaktfartyg omöjliggjorde genomförandet av undersöknin g
en under överskådlig tid; 

• röjdykare med elektroniska tillförda hjälpmedel borde kunna utföra under
sökningen etappvis under en tvåårsperiod. 

Under planläggningsa rbetet framkom därv id beho v av bl a 

• en enkel nav igeringsutrustning för preci se rad lägeshållning; 
• en enkel "Side looking" sonarutrustning för preciserad undersökning a v bot

tenkonfiguration samt lokali sering av ekon i storlekar omkring 1 1113; 

• spec iell klassificeringsmateriel för att sä rskilja ekotyper ur magneti sk syn
punkt; 

• uv- tv-apparatur för identifiering av ekon; 
• videobandapparatur för att v idimera erhålln a identiferingar av uv-tv- bilder. 

Efter intensivt forskningsarbete inom Marin staben och Försvarets materielverk 
fas tställdes bl a fö lj ande elektroniska utrustnin gar, lämpade som hjälpmedel för 
vå ra röjdykare : 

• en navigationsutrustnin g "Decca Trisponder" tillverkad av Decca Nav igator 
och Radar AB, Eng land ; 

• två sonarutrustn ingar "Transit Sonar" ti ll verkade av Kel vin Hughes, Essex, 
England; 

• två fältmässigt nykonstruerade uv-tv-anläggningar, framtagna av firma UV 
foto, Solna ; 

• två videobandutrustningar i fältmässigt utförande, även de framtagna av 
firma UV foto, Solna; 

• en "protonmagnetometer" för klassificering av magnetisk massa. 

De olika utrustningarna tOrde fordra korta allmänpopulära beskrivnin <>ar. I 
stort består navigeringsutrustningen av obemannade "radarsändare", vilka ;lace
ras i föru tbestämda fixp unkter i terrängen. Den utsända radarpulsen tas emot 
ombord och omvandlas i mottagarenheten till meteravstånd . (Bild 2). 

Med hjäly a v specialprepar~radc p lott (skala 1 :5 000) kan man, med en nog
grannhet pa uppnll 3 m, preci sera Sltt läge. H ela anläggningen drivs med 24 V 
batterier och kan lätt skötas av en man . 
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Sonarutustningen är en lätt "s ide Jooking sonar" som kan installeras på små 
båtar och/eller gummiflottar. Dess sändarenhet har en maximal räckvidd i s id ~. 

av 180 m och ritar upp bottenkonfiguration och ekon i en ca 40 X 50 X 20 cm 
stor mottagarenhet. Avstånd båt-eko registreras i meter tvärs ut från båt alt. 
gummiflotte. Aven denna apparatur dri vs med 24 V bat terier och erfordrar en 
dast en operatör. (Bild 3). 

Uv-tv-anläggningen består av en manöverdel med inbyggd TV-skärm. Här
ifrån kan man bland annat fjärrmanövrera uv-tv- kameran då denna förs i sitt 
specialtillverkade servostyrda manöverstativ. Självfallet kan kameran även föras 
fritt med röjdykare. Kamerans linssys tem är av speciellt intresse . Det nya lins
systemets v idvinkelmöjligheter och bildskärpa har avsevärt förbättrat synräck
vidden under vatten. Endast vid mer preciserade detaljundersökningar har man 
tvingats utnyttja hjälpstrålkastare för att förbättra tv-b ilden . (Bild 4) . 

Videobandutrustnin gen är även den nykonstruerad i fä ltmäss ig utformning 
och möjliggör direktupptagning av t v-b ild , överlagr ing av tal v id detaljstudier 
och/eller samtal mellan d y k ledare och d y kar e. 

Utöver denna utrustning erfordras enligt planläggningsbesiut även en appa
ratur för klassificerin g av erhållna ekon med magneti sk massa. Den engelsktill
verkade s k "protomagnetometern" prö vades. Populä rt skull e man kunna be
skr iva denna anläggnin g som en bogse rad fisk, v ilken i sitt skal inneh å ll er ett 
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Bild 4. UV-TV-utrustning med v ideobanddel. 

antal protoner, simmande omkring i en specialvätska. Dessa protoner reagerar 

för förändringar av magnetiska massor i jordmagnetiska fältet, och dessa reak

tioner kan då registreras i speciell mottagare - Polyrecordern - ombord på 

bogseraren. Magnetometern provades utan resultat av värde i Brofjordenområ

det. Stora magnetiska störningar av olika slag omöjliggjorde dess utn yttjande. 

Självfallet undersöktes orsakerna till detta. Trots de noggranna förberedelserna 

och undersökningarna inom Marinstaben och Försvarets materielverk upptäcktes 

först flera veckor efter "Brofjo rdenföretagets" start a tt det aktuella området 

enligt en karta fr ån 1900-talets början påv isade långa strimlor av "magnetit" 

tvärs angöringen in till SCANRAF-området. Kanske detta är orsaken till nam

net BOHUS-MALMON samt orsak till att öns centrum kallas "Myren" . Det 

anmärkningsvä rda är att ca 8 000 m syd om området bergartern a skiftar ka

raktär och där är "Protonmagn etometern" effekti v. 

I chefens för marinen budget fann s ej uppdraget projekterat, varför CM och 

SjöV gemensamt hos Kungl Maj :t begärde 1.6 mkr för anskaffande t a v aktuell 

materiel. Kungl Maj :t sena ställnin gstagande beträffande företagets genomfö

rande samt en reduce rin g av begä rd a medel med 0.6 mkr gjorde art CM beslu -
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tade att 1973 års bottenundersökning skulle reduceras till att omfatta de cent
rala delarna av angöringen till Brofjorden, ung 23.7 milj m2 a v de ursprungligt 
begärda 64 mi lj m2. 

Planläggningen i stort av operation Brofjorden beträffande bl a det taktiska 
utförandet m m skedde i Marinstabens regi. Efter Kungl Maj :t beslut kun de 
CM i februari -73 beordra Chefen för Västkustens Orlogsbas att som företags
ledare leda "Operation Brofjorden/l 3". 

Personal, då i form av stamutbildade dykare f rån hela flottan, stäl ldes från 
nämnda datum ti ll Orlogsbasens förfogande . 

Inköpen av den begärd a nya materielen skedde genom Försvarets materi el
verk förso rg efter direkti v av den av chefen för marinen t ill satta arbetsgruppen. 

Genomförandet, metodiken 
Operation Brofjorden/73 startade så lunda i begränsad omfattn ing i maj 1973. 

Under maj-juni bottenundersöktes strandområden i nära anslutning till befint
liga öar och kobbar i det an befallda området (svartmärkta områden i bild 1). 

Bottenundersökningen skedde med konventionella röjdykarsystematik, d v s 
simmande dykare . Efter sex veckors arbete hade totalt 1,24 milj m2 genomsökts 
av ett röjdykarteam på 6 stamdykare under ledning av kommendörkaptenen A 
Billström . Dykarn a hade därvid utnyttjat sammanlagt 263 effekti va dyktimmar 
och red an efter en veckas arbete hade man funnit den första minan. Minan hi t
tades vid en öformation, Lindholmen, i den inre delen av angöringen ca 300 
meter från angörin gsledens mitt. Konditionen hos minan var betr skalet relativt 
då lig under det att sprän gmedel och tändmedel befanns vara i mycker god 
kondition. 

Den beställda elektroniska materielen levererades under slutet av juni men 
den kunde sättas in i bottenundersökningarna först omkring den 3 juli 1973 
eft er en kortare tids utbildning av berörd personal. 

Metodiken v id den fortsatta undersökningen blev följand e: 

Två båtar utrustade med navigeri ngssystem "Decca Trisponder" samt sonar
anläggnin g "Transit Sonar" navigerade och sökte inom angivna områden i 180 
meter breda svepstråk. Varje meter på botten undersöktes med "Transit Sonar" i 
oJ ika riktningar. Overlappning mell an va rje svepstråk utnyttjades sjä l v fall et. 
E rh ållna ekokontakter v ia "Transit Sonar" lägesregistrerades i sä rskilt framtag
na plottningkort i skala l :5 000. När ett större område genomsökts påbörjades 
klassificering och identifiering av erhållna ekokontakter. Detta ti llgick så at t 
"Transit Sonar"-anläggnin ge ns personal dirigerade fram en fl otte (mi ndre min 
arbetsbåt) till ekokontaktens närhet varefter loka li ser ingen, klass ifi ce ringen och 
identif ierin gen skedde med (alternat iv t) 

e UV-TV-anläggning di rigerad av röjdykaren sjä lv eller 
• UV-TV-anl äggnin gen fj:irrdiri ge rad e frå n ytan. 

Bild 5. Mina sänlet med artillerield. 

88 
89 



Vid all klassificering och identifiering vidimerades ekokontakterna medelst 
videoban dupptagning av TV-bilder. 

Det utfördes sålunda en slags minjakt, en med minjakt jämförbar metodik , 
men med mindre och billiga re utrustn in g. Själ vfallet va r denna metodik mer 
tidskrävande än minjakt med ett "rikti gt" minjaktfartyg, men dylika ingår som 
t idigare framförts ännu ej i vår flotta . Å andra sidan var den tillämpade me
todiken avsevärt mindre tidskrävande än en genomsökning av detta stora område 
med enbart röjdykare (med visuellt seend e) och dessutom personalbesparand e. 

De ekokontakter som visade sig va ra minor oskad liggjordes med kon ventio
nella metoder, d v s sprängnin g. Vid varje sådan sprän gning måste självfallet 
vissa säkerh etsbestämmelse r vidtas, exv is 

• avlysning av säkerhetsområde, 
• ö ve rvaknin g av säkerhetsområdet, 
• sjöfartsvarningar m m 

Röjstyrkan i Brofjorden hade vid dessa av lysningar mycket god hjälp av sär
skilt detacherade helikoptrar, fartyg ur kustbevakningen, tull verk, polisbåtar 
samt lotsbåta r. 

D en 21 september hade 22.3 milj m2 genomsökts med den här kortfattat be
skrivna metodiken. Därvid hade 137 ekokontakter av sto rlekar omkring 1 m:J 
erhåll i t s. Samtliga klassificerades och i demi fierades. 

Totalt hade den lilla röjstyrkan under somrnaren genomfört 527 dyktimm ar. 
Av reg istrerade ekokontakter har ett stort antal v isat sig härröra f rån före

mål såsom tryck-kärl, maskindelar, kätt ingar, kantsten 111 111. Resterna av den 
svenska hjälpminsveparen Kondor, som minsprängdes 1944 vid Kornö under 
VK 2 har hittats. E tt intakt svenskt minankare har också hittats, liksom hugg
na stenblock i bohusgranit o s v . 

Fy ra minor från VK 2 påträffades. Två a v dessa, den tidigare omtalade samt 
ytterligare en i anslutnin g till angöri ngsleden till Brofjorden p åträffades. Två 
identifierades i närheten av det av chefen för marinen reducerade sökarområdet. 

Samtliga minor oskadliggjordes, den senaste så sent .som den 14 september 
1973. 

Utöver det ordinarie arbetet fick röjstyrkan även vid ett par tillfällen oskad
li ggöra y tterligare upptäckter av minor, t ex en vid HÅLLO och en inne vid en 
plats som kallas LORTE UDD (i närheten av ÅBYFJORDEN). Vid ett tillfälle 
engagerades röjsty rk an för att hjälpa en f isketrålare att få en sjunkbomb (svensk 
konstruktion) ur trålen. Tack vare den goda skärpan i UV-TV-bilden kunde 
man från y tan utan svårigheter i TV-anläggn ingen avläsa både tillverknings
nummer och inställt djup på sjunkbomben ifråga, som vid tillfället för under
sökning placerats på bottnen på 16m djup. (Bild 6). 
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Bild 6. Svensk sjb pli 16 m djup. Videobandupptagnin g. 
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1974 års minjakt 
1973 års undersöknin g a v Brofjordeninloppet gav resultat, som förutspådde 

en fonsä ttning under kommande år 1974. Efter samråd mellan Sjöfartsverket 
och Chefen för Marinen beslutades också på ett relativt tidigt stadium under 
v intern 73-74 om en fortsatt undersöknin g av Brofjordenområdet, del s i form 
av en kontroll av den 4 000 m breda inseg lingsleden, dels en utökning av sök
området för att täcka de fr ån början begärd a 64 milj m2 bottenyta. 

Som en erfarenhet från det första å rets undersökning konstaterades at t per
sonalbehovet var betydligt större än vad man hade beräknat. Under -73 utnytt
jades enbart stamdykare i 3-veckors perioder, varför man inte kunde komma 
upp till mer än maximalt en dykande röjsty rk a på ca 6 dykare . För 1974 års 
verksamhet gjorde man därför ett fö rsök att på fr iv illighetens väg erhålla vä rn
pliktiga dykare för arbetet. Marinstaben tillskrev i stort sett samtliga värnplik
t iga röjdykare, som utbildats ge nom åren och informerade dem om si tuat ionen . 
CM målsättning var att p å fr ivillighetens väg under åt ta tre-veckorsperioder ha 
ett 1 O-tal dykare per period i gå ng i området, alltså summa 80 dykare. Man 
f ick betydligt fler sva r än så. A ven om en del å terbud i sista stund decimerat 
någon grupp, så räckte den väl till under 1974 års företag. 

D e frivilligt inkallade röjd ykarna preste rade ett utomordentligt arbete. Så
lunda kan konstateras att de vpl röjdykarn a, efter en mycket kort reputb ild
nin gsfas, anmärkningsvärt snabbt kom in i gä llande rutiner. Ur marin synpunkt 
tOrde fortsatt utnyttjande enl denna princip vara ett bra embryo för kommande 
FBU-verksamhet även v id Flottan. 

Under Brofjorden-företaget förekom endast en allva rli g olycka med dykande 
personal - lun gsprängning som tyvärr fick till följd att dykaren fortfarande 
är utan känsel i underkoppen. Det var materielfel i samverkan med den mänsk
liga faktorn som orsakade olyckan. 

Ytterligare elektronisk materiel tillfördes också företaget. Detta främst i form 
av en släphydrofon för att y tterligare effektivisera bottenundersökninga rn a med 
"s idelook ing-Sonar" -apparatur. Vidare tillkom för första gången en transporta
bel tryckkammare benämnd "Duocom", som ur säkerthetssy npunkt kunde med
föras vid företag till sjöss. I likhet med tidigare år beordrades COrlB V som fö 
retagsledare för företager 1974. Detta kunde snabbt starta i maj 1974 med ut
ökad servicefunktion och utökat antal dykare samt kompletterande elektronisk 
materiel. Arbetet gynnades av mycket gott väder. I slutet av september, då ar
betet skulle vara klart enligt beräkningarna, hade man genomsökt inseglings rän
nan 3 gånger och övriga områden en gång. Det ger en total sökyta av 110 
milj m 2 • 

Rännan hade då ge nomsökts två gånger med "Transit Sonar" och en gång 
med släphydrofon . Det övriga området med "Transit Sonar" och släphydrofon 
samt självfallet i grundområdet vid strandkanter pardyknin g av röjdykare för 
kontrollen på de grunda områden där den elektroniska materielen icke kunnat 
ge tillfredss tällande utslag. 

Under sökningen konstaterades att tidigare ekokontakter från år 1973 åter-
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kom på aktuella platse r. Ytterligare ett stort anta l ekokontakter ~rhöll s i y tter-
mrådena, varav två st klassificerades och identifierades som rmnor. D et kan 

0 
ara av intresse att veta att en av dessa minor hade till ve rkningsår 1916 och var 

~v engelskt ursprung. D ess kondition konstate rades vara r:1ycke~ dålig, under det 
att den andra minan, även den av engelskt ursprung var r relattvt god kondmon 
både beträffande minskal och innerfunktioner. Ett antal ankare hittades också 
i ytterområdet, vara v ett handsmitt fr ån mitten av 1700-talet. 

slutfacit efter två perioders dyk ninga r och bottenundersökningar i Brofjorden 
är alltså föl jande: 

Inom anbefalit sökområde har fyra minor från senas te världskriget oskadli g
gjorts. Därutöver har y tterligare fem minor (egna övn ingsminor oräknade) 
oskadliggjorts inom området HÅLLO-L YSEKIL. En av de sistnämnda påträf
fades dri vande NV om Lysekil. Den identifierades som svensk mina F 31, och 
efter käll forskning konstaterades att den härrörde frå n egen minerin g utlagd 
under senaste världskriget. 

På grundval av gjorda erfarenheter har COrlB V i sin slutrapport till CM 
meddelat, att han ännu ej kan garantera att området H ållö-G åsö är helt fritt 
från minor från senas te världsk ri get. D et kan ej uteslutas att kommande väder
situationer kan medföra y tterligare minor inom området. COrlB V har därför 
föreslagit CM att kontinuerlig återkomm ande kontrollverksamhet bör fortsätta 
intill dess att inga mer minor p åträffas under exempelv is en tidsperiod på ett år. 

MARINVARVET 
FÅRöSUND 

Nybyggnad av fartyg upp till 40 m och motorjakter. 

Svetsade stålkonstruktioner. 

Slipar för mindre och medelstora fartyg. 

Ombyggnad och reparationer i mekanisk-, elektrisk-, 
snickar- och motorverkstäder. 

SNABBA LEVERANSER TILL LAGA PRISER 

Marinvarvet, Fårösund 

tel. 0498/214 00 Vx. 
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En radar för arbetsbåtar 

Decca 050, 
Mk2 är en förbättrad 
version av välkända 
Decca 050, en radar 
som är konstruerad 
spec iell t för mindre 
båtar. 

Vad ni bör observera är storleken och 
att rada rn består av bara två delar : antenn
enhet och bildenhet . 

Den helt inkapsl ade antennenheten 
väger endast 25 kg och innehåller den rote
rande antennen, sändare/mottagare och 
kraftenhet. Effektbehovet är så lågt som 
75Wvid12V. 

Bildenheten är bara 40 X 25 X 30 cm . 
Den kan monteras på bord , skott ell er i tak, 
och den kan lätt lossas för att tas i land . Al la 
kontrollrattar finns samlade till höger om 
bildröret, som har 6 tums diameter . Med 
förstoringsglas b lir bilddiametern över 
20 cm. Avståndsområdena är 
0 , 5,1 ,5, 3, 6 och 12 n.m. 

Elektroniken är helt uppbyggd av 
integrerade kretsar , med lätt uttagbara 
kretskort för snabbservice . 

Ett unikt polarisationsfilter ger en 

mycket klar bild med synnerligen god upp
lösning . 

Anläggningen är konstruerad och till 
verkad för att möta samma krav (bl.a . de 
amerikanska AGREE-normerna) som Deccas 
stora marinradar . 

Decca 050, Mk2 är mindre och enklare . 
Den drar inte så mycket ström . Dessutom 
är den lätt att insta llera . Och den ger profes
sionell a prestanda och hög tillförlitlighet . 

Stockholm 27 , 08!67 00 80, Karlskrona 1, 0455/ 250 75, 
Malmö 040/334 00, Göteborg 8, 031 / 22 20 85 . 
Installation och service även i Luleå 0920/ 161 20, 
Roberisfors 0934/104 62 , Härnösand 0611 / 112 13, 
Visby 0498/701 17, Kalmar 0480/ 139 33, 
Hörviken 0456/ 512 07, Simrishamn 0414/126 70, 
Varberg 0340/ 141 04, Öckerö 031/7812 90, 
Smögen 0523/ 321 30, Strömstad 0526/ 101 97 . 

En mustigt god ärtsoppa. 
Tre Kök! 
Som du sätter egen piff på 
med timjan, mejram 
eller tärnad gul lök. 
Go'middag med lite fantasi. 

ärtsopp3J 
med f.lä,s.k 



Ledamoten 

]AN BECKMAN 

Förbandsledning - erfarenheter 
och synpunkter 

l
r Översten av 1. gr fan Beckman har åren 1966-14 tjänstgjort som chef \ 

för N arrlands kustartilleriförsvar och H ämösands kustartillerikår med 
uppgift att jämväl lösa de uppgifter som i fred åvilar örlogsbaschef inom 
mdo NN. Författaren tjänstgör f n vid SIPRI. 

_________________________________________________ J 

Målsättn ingen för utbildningen vid Militärhögskolan kan sammanfattas i de 
tre vägledande och innehållsrika honnörsorden chef, högre förband och krig. 
D v s verksamheten kraftsamlas till en skoln ing av de unga kursdeltagarna mot 
uppg1ften att under krigsförhållanden kunna tjänstgöra som chef för hö<>re 
förband. " 

Tio års chefskap i fred för sk ilda grenar av marinens - flottans såväl som 
kustartilleriets samt gemensamt organ iserad - förbandsproduktion ger föga 
t!llskott av praknsk erfarenhet för denna krigsuppgift. D;'ir sitter en förbands
chef i fred alltför mycket som passiv åskådare till det globala militära skeendet 
eller utvecklingen. 

ICB-missi ~er, Bl-flygplan~ Trident-ubåtar rör sig på alltför höga höjder eller 
stora djup for att kunna paverka arbetet på fredsförbanden. Det som sker inom 
vä rldsorganisationerna ger i bästa fall någon direktkontakt genom enstaka del
tagare ur förbandet i någon FN-enhet. 

Här skall i stället redovisas några angelägna erfarenheter och synpunkter som 
samlats under gångna år ur den dagliga fredsverksamheten. 

Denna möter snabbt upp med konfl ikter, som i vårt administrativt kanske 
överorganise:ade samhälle i regel kan hänföras till förbandschefens flerfaldiga 
lo;altteter. Forsvarsgrenschef och m!lnärbefälha vare ställer krav, främst på ope
~atJ v ver!<samhet .. och beredskap med personal och materiel, som i regel med 
aren bl1 v1t allt battre samordnade; häremot står ofta helt oförenli"a krav från 
olika förvaltnings-, personal- och utbildningsmyndigheter. Allt skall slutligen 
rymmas u1om en kostnadsram, som under en t vå-å rig dialog mellan förbands
lednmg och program/produktions-mynd igheter för varj e "sittn ina" blir utsatt 
för någon skärn ing, om vars senare praktiska konsekvenser en sw/"okunskap fö 
refinns på de flesta nivåer under dialogens gång! 

Kommer härtill krav från kanske flera mi li tärbefälhavare, i varje fall ett an 
tal s1doordnade och samverkande civi la och militära myndigheter, så har tecknats 
etta gansk: normalt läge v~d starten för förbandets egen verksamhetsplan ering. 
Nagon gang kan man Jfragasatta, om une detta ut<>Ör ett på det hela taget 
omöj li gt fögderi. " 
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Svaret är naturligtvis nej inte alls - men fast organisation och planering 
är nödvändig, goda medhjälpare är en annan för utsättning, vittgående delege
ringar till och förtroende för skilda befattningshavare ytterligare en. I systemet 
dyker för eller senare erfarenhetsmässigt upp svaga punkter. Det blir en naturlig 
arbetsuppgift för förbandschefen att finna dessa och att vidta åtgärder för att 
bringa dem upp i styrkenivå; där så nödvändigt blir chefens personliga insats 
avgörande. 

Samhällskrav 
Talet om militära fö rbands isolering från omgivande samhälle har efterhand 

avtagit eller helt förs vunnit. I själva verket fungerar ett förband med kanske 
ända till tusen eller flera fast anställda - majoriteten ofta civila arbetstagare 
- och kanske lik a många reservare och värnpliktiga såsom en spegel av sam
hället. Så har det varit, så är det och så kommer det med sannolik utveckling 
för svenskt försvar att förbli. 

I gamla tider kunde kommendanten /stationsbefälhavaren/ regementschefen själ v 
återfinnas i den kommunala beslutandefö rsamlingen. Det var icke ovanligt att 
han beklädde ordförandeplatsen. I våra dagar är det mera vanligt med en bre
dare representation av förbandets olika kårer och organisationer. I förbandets 
dagliga verksamhet blir denna kontakt med samhället den viktigaste, den kan 
helt enkelt inte undvaras! Kan kontaktytan ökas genom att förbandet på skilda 
sätt deltar i kommunernas olika verksamhetsgrenar även i övrigt, jag tänker 
särskilt på de närliggande skol-, fritids- och kultursektorerna, så mycket bättre! 

Förbandets attityd mot åldersklassvärnpliktiga påverkas också härav. Det 
militära förbandet kan i dag inte leva med en egen och särskild syn p å ung
domen och dess fostran. Snarare måste den allmänna moderna uppfattningen 
accepteras att unga generationer nu fostras med sikte på anpassning till grupp 
och samhälle men med lösare bindningar till familj, släkt, egen skola och nation. 
Språkkunskaper, TV, resemöjligheter, direkta kamratkontakter över nations/ 
rasgränser och internationaliserad kultur ger betydelsefulla förändringar, som 
~räver nya sätt för undervisning och inlärning med alla vägar öppna för fram
tiden. Förbandet får acceptera, att de unga vill möta motstånd för att pröva 
egna krafter. Kan de härigenom bringas att deltaga i utbildningen på ett bättre 
sätt än tidigare, då har försvaret funnit en väg till en livsduglig framtid . 

Men säkert kommer resultaten från den stora I 20-u ndersökni ngen att stå sig 
även för framtiden: spridningen i utbildningseffekt och utbildningsresultat kan 
till betydande del hänföras till utbildningsbefälets vi lja, kunskaper och förmåga 
att lära ut, men i än högre grad till den värnpliktiges egen motivation och all
tr;änna inställning ti ll närmaste omgivning, samhälle och försvar, när utbild-
11111gen påbörjas . Onskvärda förbättringar i dessa avseenden måste åstadkom
mas utanför försvarets ram, i första hand i vår skolvärld. 

Förbandet som arbetsplats tål kritik, och fortsatt öppen attityd mot sam
hällets skilda opinionsyttringar är nödvändigt. De erfarenheter, som kan till-
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föras av reservpersonal och värnpliktiga med egna, gedigna arbetsplatserfaren 
heter, kommer alltid att därvid vara de värdefu llaste! 

Planering 
I perspektivplaner söker försvarets myndigheter teckna framtiden för de n:ir

maste femton åren, i programplaner för de närmaste fem. Viktigare och med än 
längre perspektiv för förbandet är emellertid de generalplaner, som efterhand 
blivit fastställda. Byggnadsbeståndet på försvarets områden är i många fa ll från 
andra världskriget - nu 30-40 h gammalt. Exempel finns på den dubbla 
li vs längden utan moderniseringar. Markfrågor kan t o m h,1 traditioner från 
sekelskiftet att falla tillbaka p å ! Att fl ytta, ändra, modernisera, bygga till och 
bygga nytt är en nödvändig del av förbandets li v, i regel med mycket goda ef
fekter. Men - denna nyckelverksamhet kräver planläggning, både på sikt och i 
detalj, framförallt att löften och utsagor följs upp v id verkställighet! 

En annan livgivande injektion i förbandsproduktionen är inspektion er, kon 
troller, studiebesök, kortare övningar, av andra myndigheter styrda kurser o s v. 
Varje sådant objekt utgör en bit i verksam hetsplanläggnin gens pussel , och i all
mänhet krävs att sk ilda resurser avdelas för förberedelser, överarbetning av viss 
planläggning, färdigstä llande av materiel, specialutbildning av personal o s v. 
Belastn ingen v id si dan a v rutinverksamheten kan således bli svårbemästrad un
der perioder då resurstillgången är liten; planering är nöd vä ndig. Regelmäss igt 
ger dessa avbrott dock en god utdelning genom spridning av nya kunskaper och 
ökade insikter till många befattningshavare inom förbandet. 

Avvägningen mellan kostnader och andra resurser för materialsektorn, för 
personalen och för utbildningen blir i tider av vikande försvarsanslag den svå
raste planläggningsuppgiften för förbandsledningen. Svårast därför att en ändrad 
avvägning i regel innebär följder i den praktiska verksamheten, vars resultat av 
många skäl icke alltid kan förutses. 

Organisation 
Genom svenska militära förband och utbildningsanstalter passerar årligen mel

lan 100.000 och 200.000 soldater, sjömän, befäl och civila ele ver i kurser och 
övningar av olika längd och innehåll. En grund och förutsättning för att syste
met skall fungera utgör den ordning som av hävd men icke utan sä rskilda an
strängningar och v ilja kännetecknar den militära organisationen. Ofta anses en 
v iss grad av yttre prydlighet sätta ett bomärke på förbandets verksamhet över
hu vudtaget. Så är helt säkert fallet, viktigast är dock att ordning verkligen rå
der bakom kulisserna, främst i vad avser hantering av personal, tider och ut
rustning! 

E n andra förutsättning är en fast organisation för förbandet, en organisation 
som kan utnyttjas under längre tid och för ski lda ändamål man att ändras an
nat än i sina detaljer och utan större ingrepp i form av provisorier och särskilda 
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_ utanför normalorganisationen skapade mer eller mindre informella - en

heter. 
Arbetsordning, tjänstgöringsinstruktioner och ordningsföreskrifter är nöd vän

diga komplement till de a~lmänna bestäJ~melserna i_ TjRK 111~11 , n:en de får iocke 
växa till en ogenomträngl1g flora, de maste vara latta att h1tta 1 och de maste 
moderniseras och följas upp . En fortlöpande serie av förbandsorder är ett annat 
nödvändigt komplement. Förbandsordern bör_ vara lika mycket förband ets_ an
nons och skylt utåt som föreskrivande och mformerande för personalen 1110m 
förbandet. Förutsättningar härför att order skrives och läses! Samt att order 
skrives och läses rätt. 

Avgörande för möjli gheterna att inom den militära verksamheten förhindra 
materialförluster, brott mot lagar och förordn ingar samt förseelser mot instruk
tioner och föreskrifter är den organisatoriska miljön. Ett illustrerande exempel: 

"En bil som på försök inbjudande stä lldes på en öppen storstadsgata i USA slak_ta des 
på 26 timmar, huv~dsakligen i fullt dagsljus och av v~lklädd ~ medelklassmänmskor, 
ofta observer:tdes stold resp skada :tv forb1passerande, nagon gang kunde t o m kon
versation tas upp mellan en missdådare och en a v dessa . Efter 35 timmar påbörjades 
slutlig förstörelse av två tonåringar. 

Socialpsykologen s slutsats av försöket var a rr på stora arbetsplatse r, kontor, skolor 
och gator uppstår en storstadskänsla av anonymitet. Denna känsla upphävs io en atmos
fär av gemensamhet där vandaler känner att var och en som ser dem, ocksJ. krmserar 
vad som sker. 

För att kontroll era h ypotsen pa rkerades på försök en veteranbil i ett mindre medel 
klassamhälle. Under tre dagars observation rördes den icke av någon!" 

Arbetsmiljön skall alltså göras osäker mot liknande företeelser. E tt litet för
band har inbyggda fördelar i detta avseende, alla fast anställda och befäl måste 
gemensamt delta i den övervakande verksamheten. Kan personal under utbild
ning också bringas in under detta gemensamma ansvar, så mycket bättre! Ma
terielinventeringar, ett gott arbetarskydd, ett utvecklat allmänt säkerhetsansvar 
innebär också åtgärder som tjänar samma ändamål. Liksom självklarheten att 
uniform utnyttjas i tjänsteutövningen . 

Organisationsfrågor regleras i allmänhet icke genom avtal. Likväl innehåller 
vår avtalsflora i dag så många överenskommelser mellan staten som arbetsgi
vare och skilda centrala arbetsorganisationer, att verksamheten starkt påverkas 
härav på det regionala och lokala planet. 

Det är dock ingen inskränkning i medbestämmanderätt och andra efterhand 
invanda samarbetsformer som avses, när här även hävdas att frågor om kom
petens och lämplighet att lösa bestämda arbetsuppgifter eller att åläggas vissa 
skyldigheter eller att tilldelas särskilda ansvarsålägganden icke kan lösas genom 
avtaL 
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Utbildning 

Utbildningen av värnpliktiga tillhörande ~ldersklassen är fastlagd !'enom 
gedigna utbildnin gsföreskrifter, m~nga ~rs erfarenheter och centralt fast;tä!Jd a 
normer och . kr a v vid prestationsvärderin g. De första utbildningsperioderna syf
tar emellerud ocks~ ull att anpassa den värnpliktige till den militära arbetsplat
sen med krav fr~n och skyldi gheter mot ett kollektiv, som icke alltid kan upp
fyllas utan friktioner. 

Visst minimim~tt av förm~ga till hälsning, rapportering/anmälan, uppställnin " 
oc_l_l f?rflyttning i trupp m~ste krävas, befälets attityd a tt vilja vara föreg~ngs~ 
man 1 ?~ssa och _andra exempel p~ militära former ger naturliga och snabba re
su!tat. Over~~lm 11:g fr~n förbandsledningens sida och v ilja att leva upp till be
stamda krav aven 1110111 denna sektor är nödvändig. 

Repetitionsutbildningen i (nära) krigsorganiserade förband kan icke skattas 
nog högt. Utebliven s~dan t ex i Norge under 20- och 30-talen utgjorde bland 
m~nga andra försummel~er anledningen till nederlaget v~ren 1940. Ytligt sett gäl
ler resultaten fr~n en kngsförbandsövn in g de övade enheterna, främst dessas be
f~ [ och meniga. Men verkningarna av genomförd repetitionsutbildning träffar 
s ;ä l va fredsförbandet mycket d ju p t. Förberedelserna kr ä v er noo-o-rann o-enom

l~_sning ~-ch upprättning av tidigare genomförd planläggning, ko1~~roller ~ch !:\t
garder for matenelens klargöring till övningsdugligt skick och samverkan mel
lan_praktiskt t~get a!Ja instanser inom och utom myndigheten för att genomföra 
berord utbildning. Denna träffar härigenom all fredstjänstgörande personal vid 
förbandet li_!<son1 dessas fa1~1iljer , befattningshavare vid andra samhällsmyndig
heter och foretagare av skdda slag! Ingen annan förbandsverksamhet kommer 
s~ nära försvarets stora målsättningar: att verka fredsbevarande samtidio-t som 
beredskap görs möjlig att intaga vid ofärd! " 

En fortlöpande utbildning av förbandets eget befäl är ocks~ i övrigt nödvän
dig. Med bibeh~llna repetitionsövningar, nuvarande omf~no- av centralt oro-ani
serad befälsutbildning och bristande tillg~ng till utbildnings~id vid förband ~ordc 
den ständ igt bedrivna befälsutbildningen få beo-ränsas till befälsföredrao- och 
regelbundet ~terkommande befälsgenomgångar. Dessa blir härio-enom av "desto 

~tö rr~. betyd~l se. Inom ramen härför m~ste också Lilt- och motioi~sidrotten passas 
111. FaltduglJghetsprov, testresultat i övrigt samt hälsokontroller torde ha ökat 
först~elsen för idrottens värde liksom den individuella motivationen för dess 

;:tö·~.ande. F;,~n förbandschefens sid~. kr~ vs gott föredöme och åtgärder för att 
starka upp de svaga punkterna. Okmng av bredden är mest väsen tlig. 

Ledarskap 

Militärt ledarskap 1975 innebär bl a ~tgä rder att lösa många knutar. "S tri
disar': l ~ter inte vackert och ändå är det just denna produkt: självständiga -
kunmga_- VJI;estarka - bestämda - ledartyper som utgör det materi al för
svaret v1ll och kan bygga sitt ledarskikt av. Att leda "stridisar" kräver förbands
chefens personliga insatser. Härom har m~nga arbetsgrupper under årens lopp 
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avgivit betänkanden och många riktiga synpunkter skrivits. Kortare och bättre 
ord än Tj RK:s "särskilda föreskrifter för chef" är sv~ra att finna. 

Svenskt samhälle kräver i dag grupporienterade ledare, som 
företräder, ansvarar, planerar för och tänker om sin grupp (motsv) 

_ fördelar uppgifter och eliminerar motsättni ngar 
_ samverkar, leder och kontrollerar uppgifternas genomförande. 

Svenskt försvar kan byggas på samma grundsyn om hur chefskap skall ut
övas framgångsrikt. En annan sak är att verksamheten som främst planläggare 
och utbildare inom försvaret kräver ett särskilt m~ tt av fantasi och inlevelse 
för att kompensera att p raktisk krigserfaren het i allmänhet saknas. Gott resul
tat fås d ~ leda ren/chefen är beredd och har förm~gan att dela gruppens (motsv) 
vedermödor; att komma igenom dessa kräver inom försvarets hantverk en hygg
lig portion b~de humor och gott humör! 

Befälsurövning m~ste grun das p~ förutseende planläggning och ordning, fast
het och uth ~ lli ghet. Dagens krav p~ samverkan inom (och mellan) gruppen (-er) 
m~ste mötas med god och öpppen perso nlig kontakt mellan chef och medarbe
tare, mellan instruktör och elev, mellan ledare och gruppen i övrigt. Härigenom 
utvecklas kunskap om informationsbehov och läggs grund för den motivation, 
som ger en naturlig trivsel i verksamheten . Det sägs att i modernt svenskt sam
hälle uppfostrad ungdom icke har en lika starkt utvecklad ansvarskänsla som 
förr. Troligen är detta i flertalet fall en riktig observation; ansvaret för perso
nal och material m~ste därför p~ a lla sätt byggas upp under befälsutbildning. 
Som hjälpmedel kan utnyttjas enkla tillämpningar fr~n det civila samhället -
b~tens obligatoriska flytväst, bilens säke rhetsbälte, hastighetsbegränsningar, ar
betarskydd, brandskydd - eller den militära utbildningens olika säkerhetsföre
skrifter på skjutbanor och övningsplatser. 

Med de korta 5-dagarsveckor som nu st~r till buds för utbildningsverksamhet 
är fritidens tidigare behov av värdefullt och berikande inneh~ll inte längre sär
skilt framträdande. För huvuddelen av de värnplikriga går resten av veckan åt 
för resor till hemort (motsv) och nödvändig vila. För personalvårdssidan kvar
står emellertid det behov av information och stöd den enskilde - militär som 
civil befattningshavare - värnpliktig s~väl som fast anställd personal - m~ste 

f~ tillgodosett i olika ömmande fall eller särskilda omständigheter. K var står 
också de särskilda omsorger som bör ägnas det f~ta l som av skilda skäl blir kvar 
vid förb andet under veckändorna med eventuellt många timmars "tom" tillvaro. 

Icke minst viktig är vidare den socialmedicinska insats som konsulent i sam
verkan med annan pv-personal kan ~tsadkomma för att söka upp och på verka 
personal inom förband et, som under missbruk av narkotika och alkohol eller 
P g a andra skäl hamnat utanför det allmänna vede rtagna soc iala mönstret. 
Dessa arbetsuppgifter torde numera vara av s~ komplicerad natur och kräva 
s~ stor arbets insats för att n~ resultat, att de icke skä l igen vare sig kan eller bör 
lösas av linjeorganisationens arbetsledande personal. 

Slutli gen kan pv-organet f~nga upp stö rnin gar, misstämningar eller andra 
ut tryck för vantrivsel eller rentav "vad som rör sig under ytan av det som 
synes ske" och sålunda tillföra förbandsledningen nog så nödvändigt underlag 

99 



för å tgä rder av personalvå rdande natur i det ena eller andra y tterområdet a \ 
det vanl iga arbetet. En väl fu ngerande förbandss jukvård är för försvaret en 
självkl ar föruts ä ttning för tillfredsställande personaladministration. Troligen li g
ger denn a funktion vid de flesta förband jämförelsemässigt långt efter övriga 
verksamhetss idor vid förbandet eller samhällsutvecklingen p å detta område. H är 
krävs srora insatser för att nå upp till planlagda mål eller en önskvä rd omfatt
nin g av denna mycket v iktiga verksamhetsgren. 

I förbandets och personalkårernas li v spelar traditioner, ceremonier, samlinga r 
av olika slag en av ålder väsentlig roll. Värdet av a llt detta kan naturli gtvi s 
- som a llt annat - sättas under debatt. Så har också skett, hittills torde mest 
positi va vä rderin gar föreligga, ä ven om naturli gt vis - som i många :w dra sek
tOrer - opraktiska och olämpliga inslag försvunnit från verksamheten. R esur
serna för denna ve rksamhet i fråga om medverkan vid förband av militärmu
sik har efter hand sjunkit till en nivå, som väl knappast kan ha va rit försvars
ledningens avs ikt när de första besluten krin g regionmusikkårern a förbereddes. 
En renodlad intendenturtjänst skall ej längre finnas, risk kan uppstå a tt de olika 
personalkårernas möjligheter att fritt disponera mäss/klubbutrymmen i detta 
sammanhang ytterligare beskärs. Detta kan väl inte heller egentligen vara avsik
ten - få hjälpmedel krin g "människan i centrum" har det väl va rit så enig upp
fattning om vä rdet av som den inom förbanden s mässar bedrivna verksamheten 
för att under gemytliga och värdi ga former skapa kontakt mellan människo r, 
mellan olika militära kå rer och förband , mellan civila och militära arbetstagar
organisationer och icke minst mellan förbandet och samhället runt omkring! 

Personalbehandling 
Utbildningsverksamheten utgör förbandet rekryterande sektor - här börjar 

aspiranten sin tillvaro, här skall all materiel prövas, hä r utvecklas erford erli ga 
kunskaper om materielens funktion och utn yttjande, här fostras det ledarsk ikt 
s~m senare skall växlas över till administrat iv och /eller tekni sk tjänst. En sats
nmg av förbandets bästa krafter på denna sektor ger igen med ränta p å ränta. 
Kortsikriga personalkra v tar ibland över mera långs iktiga överväganden om 
förde lning av personalresurser, särskilt som utbildningss idans personalbehov icke 
är av Kungl Maj :t reglerade. Utbi ldningssek tOrn för lorar då snabbt sin li vgi
va nde och pånyttfö dande roll för hela förband et, v ilket efterhand leder till ett 
still aståen de även på andra sektorer. Skifte av befäl på ansvarig nivå måste 
pl an läggas i god tid. Ti llt rädande befattningshavare måste få tid för fö rbere
delser. Detta gäller främst bataljons- och kompanichefer som kräver en grundlig 
personalkännedom i sin befälsutövning. Disk ussioner kring lämpligt åldersläge 
för trupptjänst är ganska litet fruktbärand e. U r tillgängliga personalgrupper 
måste de bäst läm pade nyttjas som chefer. Att un gdomli g glöd och glädje ger ut
delning i t ruppu tb ildning finn s många bev is på . 
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I personalled ningen spelar vitsordsavg ivningen en väsentl ig roll. Vitsor~s~r
betets börda kan endast motiveras med vitsordens betydelsefulla och p os i:lva 
·oll v id personalplacer in g och uppgörande av befordringsförslag. För att tjäna 
~änwä l individens bästa måste v itsordet vara en öppen handling mellan vitso rds
~vgivare och den som v itsordet gäller, och utsättas för förklaring, diskuss ion och 
t 0 m omv ärdering. . 

Information bör även ges om v itso rd en, inte minst om gäll ande föresknfter 
och innebörden av utny ttjade termer för vä rderin g. A mnet kan säkert aldri g 
bli tillräck ligt genoml yst. D et bör fö rekomma v id alla personalmöten. 

En öppnare attityd kunde möj li ge n förhindra en del av tidi gare förklenand e 
omdömen från vä rnpliktiga o a, som förekommit i ta l och sk rift. 

Personalvård är med " männi skan i centrum" ett hela förbandsverksamheten 
omfattande uttryck. Gamla för eställningar och äldre missförh ållanden som kräv
de speciell a p v-å tgärder f inns icke längre. K var står dock behoven av ett mot 
individen riktat kurarariskt stöd . Förbandens konsulenter har i en föränderlig 
vä rld alltj ämt v iktiga arbetsuppgifter. 

Samhäll ets stöd för olika aukroriteter upplever fö rsvarets män i dag som 
svagt. D en utbildning som bedrivs i r ämvård ger därför ofta icke tillräckligt 
gensvar och vä rnplikti g ungd om ger ofta ett intryck att inte förstå vare sig 
innebörden a v begå ngna brott ell er di sc iplinära förseelser c:ll er de a ll varliga 
konsekvense rn a av en strikt tillämpning av gä llande lagbestämmelser. Då bristan
de insikt snarare än ond v ilja li gger bakom detta förhå ll ande måste chefens hand
lande i konfliktsituationer ta hänsy n härtill , exempelv is: 

Den icke helt ovanliga men korta frågan i vittnens nJ.rvaro: "Vägrar Joha nsson fö lja 
min o rder om o s v?" bör utbytas mot en mera undervisande och fö rklarande fråge
stä llni ng: "Om Johansson verkli gen vägrar att fö lj a min order att o s v, så innebär den 
na vägran a tt J bryter mot vå r strafflag och jag bli r skyldig an mä la ) för best raffnin g. 
D et blir förhör och utredn in g och ti ll slu t blir J :~ n ta g li ge n dömd tdl ... !" 

Sammanfattning 
Att i en kort sammanfattning ge uttryck för alla erfarenh eter och synpunkter 

knng förba ndsledning ä r inte möjligt , därtill är denna verksamhet a lltför mång
sidig och v itt förgrenad. Några p unkter skall dock nämnas. 

På dagens förbandschef ställs ökade krav medan tillgängliga resurser för att 
lösa uppgifte rna i regel blir mindre. D et fö refa ller emellert id som försöken att 
tillva rata det civila samhällets utveckling inom olika områden kan ti llföra dc 
militära förbanden ökade hjälpmedel i ski lda avseenden. 

"Käppen och moroten" torde lika litet nu som under gångna å r och (sanno
likt) i framtiden kunna und varas i personalbehandlingen. 

Hög arbetsmoral och gott resultat kräver akt iva å tgärder på alla områden, 
varav fö ljande få r utgöra exempe l : 
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a) Håll en fast organisation med framsynt planering, upphängd p å en i detal
jerna rimlig kostnadsredovisning! 

b) H åll ett begränsat antal nödvändiga ordningsföreskrifter aktuella och le
vande i det dagliga arbetet! 

c) Skapa ökad respekt för de olika befattningshavarnas verksamhet genom 
väx ling mellan arbetsområden och uppgifter samt befälsutbildning! 

d) Bedri v utbildn ing med sik te på en värnpliktigs hela tjänstgöringsperiod 
(18-47 å r) d v s frä mst inrik tad på förbandsp roduktion av ny,l enheter! 

e) Bedriv övningar så långt möj ligt med rörliga fö rband/enheter samt för ak
tuella kuppbefattningar och i lägen med olika beredskapsgrader i 

Väsentl igt är att vid ett förba nd väcka och vidmakthålla laganda och en sär
skild käns la för vä rdet och glädj en av att få jobba på hemmaplan! 

KARLSKRONAFABRIKEN 
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LEVERANTöRER TILL MARINEN 

Kablar 

LILJEHOLMENS KABEL 
Kraftkablar för alla ändamål 

också för små och stora fartyg 
Box 42108- 12612 Stockholm 

Telefon 08- 18 80 40 

Kylinstallationer 
Luftkondition ering 

INDUSTRI 
ABFRIGOR 
Tel. 08/67 93 l O 

Tel. 040/18 82 l O 

N avigatiansinstrument 

SGM-Products 
Grevgatan 61 

114 59 Stockholm 
Telefon 08/62 35 60 

Försäljning av navigationsinstrument 
och elverk. 

Motorer och tillbehör. 

Konsultbyr& 
Konsulterande med Specialitet 

STORKOKSANLÄGGNINGAR 
Vi utför, enligt modernaste principers 
Planskisser, entreprenadhandlangar för 
all köksinredning och apparaturutrust
ning, allmön köksteknisk rådgivning 

Erik Melins 
Ingenjörsbyrå AB 

Skeppar Karls Gränd 4 
11130 STOCKHOLM Tel. 08/115502 

M otorer 

Mot,or AB 
Nils Gustavson 

Auktoriserad försäljare för 
Ford marina och stationära 

motorer 
Tel.nr 08/7671940-7671941-7671942 

Adress: box 11 Li dingö 

Stängselnät och Grindar 

AB Stängselnät 
i Rydsgård 

Flätverk, grindar och stolpar av 
sta rkförzinkat ell er p lastbelagt stål 

sa mt av lättmetall 
T el. 0411/443 80 RYDSGARD 



llh.tieboiRfJef Seriebåt 

Maria Prästgårdsgata 42 

Tel. 84 32 02 - 84 32 00 

STOCKHOLM Sö. 

Svenska arrnem komm e r a tt kunna öka sin rörlighet vid passe

randet av vattendrag, genom en ny typ av patrullbåt. Pat ru ll

båten är utförd av polyuretanbelagd väv, som utvecklats a v 

Trelleborgs Gummifabrik. 

Bottentrallen är en COLUMBUSMA TT A av plaströr som efter 

ingående försök visat sig vara den mest lämpliga. Den tillverkas 

av specialrör i polyeten av Wirsbo Bruks AB i Virsbo fö r så väl 

militärt som civilt bruk. lämplig som fordonsmatto r, sprängmat

tor, splitterskyddsmattor etc. 

WIRSBO BRUKS AKTIEBOLAG 

COLUMBUSMATTAN 

WALTERSCHEID 
RöRKOPPLINGAR 

A/S SCATRA 

Oslo, tel 2/289 02 40 

SCATRA AB 

Nynäshamn 

tel 0752/10110 

OY SCATRA AB 

Helsingfors, tel 0/17 56 77 

Din 
l CA-handlare 
bryrsig om 

vad du tycker. 



LIAB 
Box 121 

Tel. 0581/12570 

711 00 liNDESBERG 

Leverantör till Försvaret 

MARINKRONOMETRAR 

SKEPPSUR 

KRONOGRAFER STOPPUR 

ARM;BANDSUR FöR DYKARE 

Egen import Begär offerter Fullständig service 

AB Granlund o Bengtsson 
Ronnebygatan 49 KARLSKRONA Tel. 0455 - 12015 

Försäljning och Service 

SPERRY MARINE 
SYSTEMS 

SHADBURN 

Nautiska Instrument 

Maskintelegrafer 

WYNSTRUMENTS Vindrutetorkare 

KROHN & S0N A/ S Magnetkompasser 

BEAUFORT Livräddningsflottar 

C A CLASE AB 
Ostra Hamngatan 52 - 411 09 GOTEBORG 

T el. 031 /17 60 30 telex 20696 

STOCKHOLMS KUSTARTILLERIFÖRSVARS 
VARV OCH VERKSTÄDER VAXHOLM 

Renoveringar av motorer, dieselutrustningar 
och backslag 

Teetytbehandling 

Svetsning ocr plåtslageriar'beten 

Argonsvetsutrustning 

Slip för fartyg upptill 150 ton 



TIDNING MED FÄRG 

NU l OFFSET 

ERNST NYMANS 
HERREKIPERING 

Etablerad 1890 

Telefon l 02 98 

Ronnebygatan 39 KARLSKRONA 

Erbjuder alltid sista nyheter 

.5" 1/VE"DISH 
ELE.I<T FlDL INK 1=/ B 

Stora Nygatan 39, 11 1 27 Stockholm 
Tel 08/1 14595 

Ensamrätten för Microwave Associates lnc. 

USA och Micr,owave Associates Ltd. England 

Meddelanden KUNGL 
ORLOGSMA N N ASALLSKAPET 

N r 3/1975. O rdinarie sammanträde i Karlskrona den 1 J m ars 197 5 

(Utdrag ur p rotokoll) 

1. Utsågs ledamoten N -E Melinder ti ll föredragande i vetenskapsgrenen " Un
derhållstj änst och förva ltn in g. Hälso- och sjukvård med navalmedicin" för 
1975-76. 

2. Meddelade ordföranden att han inbj udits att delta i ett högtidssam manträde 
i Oslo Mili taere Samfund i sin egenskap av sty resman i Ku ngl K rigsvetenskaps
akademien. Han hade där vid överläm nat K ungl Orlogsmannasällskapets minnes
medalj vid ZOO- årsjubileet till Samfundet. Med ordfö randen i Samfundet hade 
disku terats möjli gheterna till ett ökat utbyte mellan de mil itära akademierna i 
N ord en, t ex genom utbyte a v gästföreläsare. 

3. Ledamoten af U gglas har t idi gare låt it meddela at t möj li gbeter sk ulle f innas 
att få medel fr ån Wallenbergsstiftelsen för in redning av fi lialbibliotek för K un gl 
Orlogsman nasäll skapet i Stockholm. Lokaler har reserverats fö r Sällskapet i 
Kastellet i Stockholm. Ordf avv aktar svar f rån Wall enbergsstiftel sen. Avsikten 
är att till det ev filialbiblioteket anskaffa ny litteratu r i de för dagen mest 
aktuella ämnesområdena, t ex internationell r ätt och havsteknik . 

4. Föredrog ledamoten N ordbeck utdrag ur sin årsberättelse i vetenskapsgrenen 
"Underhållstjänst och förvaltning. Hälso- och sju kvård med navalmedicin" med 
titeln " FPE - ett redov isningssys tem för centralbyråkrater eller ett ledn ings
system för effekti vare försvar?" 

Stockholm den 23 apr il 1975 . 

BO GRANATH 
s ekreterare 
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