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Isbrytning och vintersjöfart 

Kungl Örlogsmannasällskapets aprilsammanträde hölls i Härnösand. Tematför sam

manträdet var "Isbrytning och vintersjöfart". Sammanträdet genomfördes som en dis 

kussion medförberedda inlägg. Huvudtalare var marindirektör I. gr Bö1je Hu ss. Ord

föranden, viceamiral Bengt Lundvall höll ett inledningsanförande. Övriga inledare var 

direktör Wilhelm Berg von Linde, Örnsköldsviks Stuveri AB, direktör Bengt-Ove Hög

ström, Lunde varv och verkstads AB, isbrytardirektören Agne Ch ristenson och kom

mendörkapten Jan Stenberg,fartygschefpå isbry taren Njord. Inledarnas anföranden 

och den efterföljande diskussionen återges här i sammandrag. Ledamoten Buss anfö

rande är dock här utvidgat och komplellerat. 

INLEDNING A V ORDFÖRANDEN 

Jag hälsar våra gäster från län och kommuner, från industrier, handel och sjöfart och från 

pressen välkomna. Vi gläder oss i Kungl Örlogsmannasällskapet åt att Ni velat hörsam 

ma vår inbjudan. 
Örlogsmannasällskapet är nu inne på si tt 206. verksamhetsår; Sällskapet bildades den 

15 november 1771. Huvuddelen av verksamheten inom denna världens äldsta sjökrigsve

tenskapliga Akademi ligger naturligt nog inom det rent sjömilitära området. Men verk

samheten omfattar även andra delar av sjöväsendet, sjönäri ngen i allmänhet. 

För Sällskapet har det alltid varit väsentligt, och känns idag starkare än på länge, att 

uppmärksamma och studera de frågor som ligger i gränsområdet mellan det militära och 

det civila. Sjöfart, sjötransporter är ett sådant område. 
När vi valde "Isbrytning och vintersjöfart" som tema gjorde vi det av nera skäl. 

Vintersjöfart är ju något som fcir ett exportberoende vi ntrigt, isigt land som vårt, måste 

vara av utomordentlig vikt att studera med inriktning på framtiden. Isbrytning är förklar

ligt nog den viktigaste delen i åtgärderna för att hålla sjöfarten igång under vintertid. 

Isbrytarna tillhör staten. De bemannas av marinen med personal från nottan. Isbryt

ningen leds av Sjöfartsverket. Huvudavdelningen för marinmateriel i försvarets materiel

verk är inkopplad på frågor rörande underhåll och när nya isbrytare skall byggas. Isbry

tarna mobiliseras vid krigsfara. 
Med dessa utgångspunkter har det legat mycket nära tillhands fcir Örlogsmannasäll

-skapet att ta upp kvällens ämne. Alldeles särskilt som Sällskapet härigenom går vidare i 

strävan att vidga kontakterna med det civila samhället. 
Sällskapet håller regelmässigt sina sammanträden i Karl skrona och Stockholm. En 

gång om året söker Sällskapet forlägga sina sammanträden tillnågon annan för vår verk

samhet intressant plats. Vi har sammanträtt nera gånger i Göteborg och i Malmö. En 

gång har vi varit i Västerås där temat var utbildning med särskild tonvikt på samspelet och 

samverkan mellan den civila och den militära utbildningssektorn. 

Med ämnet " Isbrytning och vintersjöfart" är det naturligt att Sällskapet sökt sig nord

vart fcir att få den rätta bakgrunden, från den del av Sverige som är beroende av vintersjö

fart Vi är i Örlogsmannasällskapet glada över och tacksamma för att vi fått tillfälle att 

sammanträda här i Härnösand. Det är fcirsta gången i Sällskapets historia som vi lagt ett 

sammanträde nord Dalälven . 
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ISBRYTNING 

Orientering lämnad på isbrytaren Njord 

Ledningen av den statliga isbrytarverksamheten utövas av sjöfartsverket med biträde av 
statens isbrytardirektör. 

För att underlätta och samordna kontakterna mellan olika sjöfartsintressenter (indu

stner, hamnar, redare, stuvare och mäklare) och fartygscheferna på statsisbrytarna samt 

Isbrytarledningen är isbrytarombud förordnade i de olika skeppningsdistrikten . Som is

brytarombud tjänstgör vissa lotsplatschefer, hamnkaptener. stuveridirektörer och mäkla

re. I_ en d_el distrikt kan tillfälliga iskontor upprättas för att leda verksamheten enligt isbry

t~rdir.~ktcirens dire.~tiv._ I Trollhättan upprättas varje år iskontor för att leda isbrytningen 
pa Vanern och Gata ålv. 

. Isbrytarledningen samarbetar med istjänsten vid Sveriges Meteorologiska och Hydrolo

giska Institut för utarbetande av den dagliga isberättelsen, till vilken även fogas uppgifter 

om statsisbrytarnas arbetsområden samt de trafikanvisningar och trafikrestriktioner som 
beslutas av isbrytarledningen. ' 

Isbrytarresurser 

Namn Byggnads- D ep!. Dimensioner i m Maskin-
år ton L B D styrka 

Hkr. 

Y mer I932 4330 70,6 I9,3 6,8 9000 
Thule 1953 2200 62,3 16,1 5,2 5040 
Oden 1957 5260 83,2 19,4 6,7 10500 
Tor 1964 5260 84,5 21,2 6,2 12000 
N jord 1969 5300 86,5 21 ,2 6,2 12000 
Ale 1973 1488 47,0 13,0 5,0 4750 
At le 1974 7800 104,6 23,8 7,5 22000 
Frej 1975 7800 104,6 23,8 7,5 22000 
I 1977 7800 104,6 23,8 7,5 22000 

Under stränga vintrar ökas isbrytarresurserna genom förhyrning av isbrytande bogser

och bärgningsfartyg. Tillgången på sådana fartyg, som är lämpliga för att komplettera 

stoalsisbrytarna är dock begränsad. Det är endast bärgningsbolagens isbrytande bogser

hatar som kan utnyttjas för detta ändamål. De kommunala och industriägda bogserbå

tarna är normalt icke tillräckligt isförstärkta och saknar ofta erforderlig maskin styrka. 

Dessa bogserbåtar är dessutom lokalt bundna. För isspaning utnyttjas nygplan och heli 

koptrar; övervägande civila men även militära . 

Helikoptrar medfcires ibland under längre tid ombord på statsisbrytare för isspaning 

och dirigering av handelsfartyg som tillåts förnytta sig på egen hand . Med helikopterns 

hjälp kan statsisbrytaren överblicka och "behärska" ett större distrikt och därmed utnytt
jas effektivare. 

Riktlinjer för isbrytning 

Insats av isbrytare i Bottenviken anpassas efter isutvecklingen. Tidpunkten varierar avse

värt från år till år. Det normala är emellertid att första isbrytaren avgår nordvart i mitten 
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av november. Sedan följer de andra med någon veckas mellanrum. 
Sjöfartsverket har som mål att under normala vintrar hålla hamnarna i Bottenviken 

öppna hela säsongen. statsisbrytarna måste snabbt kunna omdirigeras från ett distrikt till 
ett annat med hänsyn till väntande ändringar i väderleks- och issituation. 

Alla fartyg måste föranmälas och få direktiv och anvisningar om vägval. Med hänsyn 
till förhållandena kan det bli nödvändigt att leda fram trafiken till de norra distrikten i Bot
tenviken och Bottenhavet utefter finska kusten, eventuellt genom Åbolands skärgård. Det 
kan även bli nödvändigt att all trafik till Stockholm liksom till Bottenhavet leds in vid 
Landsort för att ekonomisera med isbrytarinsatsen. Ä ven skärgårdsleden genom Öre
grunds skärgård måste i vissa fall användas. Vid en mycket sträng vinter med issvåri"he
ter i södra Östersjön, Öresund och Kattegatt kommer isbrytarresurserna inte att räck: till 
för assistansverksamhet i Bottenhavet. Det blir då nödvändigt att så långt det är möjligt 
säkerställa trafiken på västkusthamnarna, i Östersjöinloppen, till Stockholm och Häv
fingeområdet samt till Gotland. Det är under sådana förhållanden en samordning av de 
danska, finska och svenska isbrytarresurserna blir nödvändig. 

Vid en sträng vinter kan redan i månadsskiftet januari-februari statsisbrytare behöva 
ombaseras till norra Östersjön och till Öresund och Västkusten. Härvid måste en succes
siv koncentration och minskning av fartygstrafiken i Bottenhavet åstadkommas för att re
surserna skall räcka till. Slutligen sker en evakuering och stängning av bottenhavsham
narna och trafiken över Ålands hav måste även upphöra. 

Verksamheten i Kattegatt och Öresund under en sträng vinter måste samordnas med 
danska isbrytare, liksom i Södra Östersjön och även i Öresund med finska isbrytare för att 
bland annat klara av genomgångstrafiken. 

VÅRA NYASTE ISBRYTARES PRESTANDA OCH TEKNISKA BAKGRUND 

A v Börje Russ 

Av den serie nya isbrytare av den s k Urhoklassen, övertog beställaren, svenska Sjöfarts
verket den 21 oktober 1974 det första fartyget. Tillverkare var som bekant Oy Wärtsilä 
AB (Helsingforsvarvet). Alle, som denna statsisbrytare döptes till, följdes den 7 oktober 
197 5 av Frej. En tredje isbrytare för svenska staten i denna serie kommer att levereras 
hösten 1977. 

Den nya isbrytarklassen som i storlek , maskineffekt, utformning och arrangemang vä
sentligt skiljer sig från tidigare svenska och finska isbrytare. har tagits fram i intimt sam
arbete mellan svenska Sjöfartsverket, Försvarets Materielverk, finska Sjöfartsstyrelsen 
och Wärtsiläs isbrytarexpertis. 

De nya svenska statsisbrytarna, som presenteras i tig l och 2, har ingående beskrivits, 
(I)*. Denna redogörelse går ej in på detaljbeskrivning av detta slag, utan tar främst fasta 
på målsättningar, speciella tekniska studier, ansatser och utföranden och innehåller därtill 
en bedömning av prestanda. 

•se liueraturförteckningen 

Isbrytarnas arbetsmiljö 

Inledningsvis vill jag, som en kortfattad allmän bakgrund, nämna något om de besvärliga 
isförhållanden som en stor del av året råder i våra nordliga farvatten. en för den all t vikti-
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Fig. l. Isbrytaren Frej 

l 

r .l 
,.l 

: 

·· ,··; 
l i: ;' 
1 

gare norrlandssjöfarten ogästvänlig miljö, vars effektiva, kontinuerliga bemästrande har 
utgjort den grundläggande målsättningen för de nya isbrytarnas prestanda. 

Fig 3 visar den ungefärliga maximala isutbredningen i Östersjön under milda, normala 
o~h stränga vintrar. Kartan bygger på statistik för åren 1955- 1975, under vilken period 8 
vmtrar klassades som normala, 6 som milda och 6 som stränga. Figuren återger även rikt
värden för den jämna isens normaltjocklek inom de nordliga sjödistrikten. 

Iskartan ger oss en uppfattning om vilka problem isförhållandena utgör för sjöfarten på 
Nordsverige och Finland. De största isproblemen föreligger naturligtvis i Bottenviken, där 
kärnisen även under normala och milda vintrar kan hålla en avsevärd tjocklek under lång 
tid. 

. Ur en 30-årig statistik för åren 1935-1965 har sammanställts ett diagram, tig 4, som 
VIsar genomsnittliga tider får isläggning och islossning i olika kustdistrikt norr om Stock
holm. Där har även markerats medelstängnings- och medelöppningstider för hamnarna 
vintrarna 1945/46-1954/55, respektive 1959/60-1968/ 69. Från den ena tioårsperioden 
till den andra har sjöfartssäsongen för de nordliga hamnarna förlängts med c:a en månad. 
Mycket större framsteg på detta område ligger inom räckhåll genom de senaste tillskotten 
till isbrytartlottan. 

Den jämna isen, även om den är relativt tjock, kan i regel brytas kontinuerligt med ac
ceptabel hastighet av 1950-talets Oden (10 500 ahk) och 1960-talets Tor och Njord 
(12 000 ahk). 
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De värsta ishindren utgör emellertid de svåra packisvallar som allmänt kan fårekom 
ma i de nordliga farvattnen - för Sveriges del främst inom områdena Luleå-Skellefteå och 
Örnsköldsvik-Gävle. Professor Palosuo i Finland har gjort omfattande studieravisvallar i 
Bottenviken och Bottenhavet. Han har bl a undersökt vallarnas undervattensprofil med 
hjälp av dykare. Härvid har han konstaterat att vallar med ett djup av mellan 20 och 30m 
förekommer, vilka givetvis utgör fruktansvärda hinder för vintersjöfarten. 

Allmän målsättning för isbrytarverksamheten 

Under 1960-talet ansågs en realistisk målsättning för den statliga isbrytarverksamheten 
vara att under normala vintrar hålla hamnarna i Bottenhavet upp till Umeå uthamn öpp
na för skeppning året runt. Därutöver skulle isbrytarkapacitet finnas får tillfällig assistans 

. till och från viktigare hamnar i Bottenviken. Denna målsättning ansågs realistisk mot bak
grunden av den då relativt begränsade tillgången på större fartyg lämpade för vintersjö
fart 

De nordliga hamnarna har emellertid successivt fått en allt större betydelse för ekono
mi och sysselsättning genom norrlandsindustriernas utveckling. Havet har befunnits vara 
den enda ekonomiskt rimliga vägen för huvuddelen av industrins tunga transporter. Det 
har därför varit väl motiverat att under senare år undan för undan höja målsättningen för 
vintersjöfarten i våra nordligaste farvatten. Antal och storlek av fartyg med goda isgåen
de egenskaper har därmed ökat markant, liksom resurserna för isbrytarassistans. När den 
sista av de tre nya isbrytarna levererats, hoppas man nå målet att i huvudsak kunna hålla 
Bottenvikens hamnar öppna för isklassat tonnage året runt. 

Teknisk målsättning 

De flesta "större" lastfartyg som nu trafikerar norrlandshamnarna, torde ha en storlek på 
mellan 5 000 och 10 000 ton dödvikt. Utvecklingen går dock mot större fartyg med allt 
högre farter. Vissa bedömare har hävdat att den ur transportekonomisk synpunkt opti
mala fartygsstorleken när det gäller transporter för järnhanteringen ligger inom området 
25- 40 000 dwt, beroende på om tonvikten läggs på frakter i eller utanför Östersjöområ
det Oberoende av sådana optimeringar torde djupet i aktuella farleder och hamnar sätta 
en absolut övre gräns för fartygsstorleken vid 40-50 000 dwt för fartyg med konventio
nella formparametrar. Genom ökning av förhållandet mellan fartygens bredd och djupgå
ende kan givetvis storleken ökas väsentligt utöver den antydda gränsen. Å andra sidan är 
en ökad bredd till nackdel vid gång i is. 

Skall då isbrytarna lämpligen följa handelsfartygens utveckling mot ökad storlek och 
fart? En isbrytare bör ha ungefär samma bredd i vattenlinjen som det största fartyg den 
skall assistera ensam. Därmed har man praktiskt taget bestämt isbrytarens övriga huvud
dimensioner och deplacement, vilka erfarenhet~mässigt inom relativt snäva gränser kan 
relateras till bredden. 

Diagrammet i tig 5 ger oss en ungefärlig uppfattning om ett genomsnittligt samband 
mellan fartygsbredd och dödviktstonnaget för handelsfartyg med konventionella dimen
sionsfårhållanden. Med hänsyn till bredden bör alltså isbrytarna Tor och Njord ensamma 
med framgång kunna assistera fartyg upp till ca 17 000 dwt. För ensam assistans av en 
30 000-tonnare under svåra isförhållanden skulle isbrytaren behöva ha en bredd av drygt 
25m, d v s en ökningjämfört med Njords bredd med ca 25 %. Med bibehållna formpara
metrar innebär detta nära nog en fördubbling av isbrytarens deplacement, en avsevärd ök-
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ning av erforderlig maskineffekt och (grovt räknat) kanske en fördubbling av kostnaden 
jämfört med Njord. 

30000 
TON 
o w 

20000 

10000 

FIG 5 

I praktiken har det emellertid visat sig att assistans av ett stort handelsfartyg i svåra is
fcirhållanden är besvärligare med en stor isbrytare än med två mindre. Viktigt i detta fall är 
att isbrytarna är lättmanövrerade. Det finns alltså såväl ekonomiska som praktiska skäl 
för att vara restriktiv när det gäller isbrytarnas storlek . 

* 
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Erfarenheterna visar att den övre gränsen för farten under assistans torde ligga vid 7- 9 
knop om risken för isskador på de assisterade fartygen skall hål las på en rimlig nivå. Den 
fart som en isbrytare kan prestera genom jämn fast is av godtycklig tjocklek, kan över
slagsmässigt beräknas med relativt gott resultat. 

Fig 6 visar exempel på ett beräkningsmässigt framtaget s k ismotståndsdiagram, gäl
lande för isbrytaren Oden (egentligen de snarlika isbrytarn a av Kapitank/ass, byggda vid 
Wärtsilä for Sovjetunionen). Kurvskaran visar motståndet vid varierande fart vid bryt
ning av is med för varje kurva angiven tjocklek . Den tvärs kursskaran gående kurvan be
nämnd "Oden" visar den tryckkraft som Oden med hjälp av si na propellrar maximalt kan 
åstadkomma vid full maskineffekt och varierande fart. Skärningspunkterna mellan denna 
kurva och ismotståndskurvorna visar således den maximala fart med vilken Oden kan 
bryta jämn fast is av godtycklig tjocklek. Som jämförelse har även en kurva för Tor lagts 
in med approximationen att Tor har samma ismotstånd som Oden. (Ett större ismotstånd 
hos Tor, vilket sannolikt är for handen, betyder att kurvskaran för ismotståndet skall hö
jas något for Tor).* 

Diagrammet ger en antydan om att Oden, Tor och Njord kan nå de tidigare nämnda 
fartgränserna för assistans vid 7 knop i is av ca 50 cm tjocklek och vid 9 knop i ca 30 cm 
is. 

Om sådana farter skall kunna hållas genom de c:a 70 cm tjocka isar som är vanligt 
förekommande i Bottenviken, krävs sålunda en avsevärt ökad effek t hos isbrytarna. Det
ta gäller alltså fast jämn is. Än svårare är forceringen av packisbälten. lsbrytartjänsten 
med Tor och Njord i Bottenhavet har enligt uppgift vi sat att isförhållandena där, även un
der vintrar som bedömts milda, har kunnat vara så besvärliga att isbrytarna haft stora 
svårigheter att själva taga sig igenom förekommande packisbälten och vallar. 

* 
Förutom genom ökad maskineffekt kan isbrytningsförm ågan forbättras om kräng

ningssystemet görs effektivare (snabbare krängningsrörelser och större krängningsvink
lar.) 

Tekniska ansatser 

På grundval av de principer som nyss berörts, och med ledning av andra erfarenheter från 
isbrytarverksamheten, gjorde man inför framtagandet av den nya isbrytarserien bl a fö l
jande väsentliga ansatser, vilka ställdes i relation till dittills levererade isbrytare. 

a) Isbrytningsförmågan förbättras genom ökad maskin effekt. En ca 50 %-ig förbättring 
utan att ändra den föregående isbrytarklassens huvuddimensioner ansattes till en början 
som ett ungefärligt mått på önskade prestanda. 

b) Motiv för att öka skrovets huvuddimensioner ansågs ej fcire ligga ur assistanssyn
punkt, om ej den ökade maskineffekten krävde ett större skrov. 

c) Isbrytningsegenskaperna förbättras ytterligare genom effektivare krängningsanord
ningar. Som riktvärde nämndes 7-9° krängning på 45 sekunder. 

*Här bör särskilt påpekas att diagrammet är mycket approx imatil't då de1 !'arken /ar hänSl'lltill in1•erkan m• för
propellrar eller krängningsrörelser. Det utgörfrämst el/ exempel på en l' i ss melodik all beräkna isbn·tning~(Ör· 
måga med speciell tillämpning på handelsfartyg. 
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d) De nya isbrytarna fårses med fyrpropellerarrangemang (2 prop får och 2 prop akter) 
då erfarenheterna från de tidigare isbrytarna med detta propulsionssystem har visat över
lägsna egenskaper avseende isbrytning i Östersjön, manövrering samt noggrann styrning 
vid bogsering. 
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e) För att fårbättra manöveregenskaperna vid låga farter skall fartygen fårses med två ro
der. I övrigt skall snabbare reglersystem för maskineriet eftersträvas. 

f) Utformning av skrov och bihang med avseende på goda motstånds- och isbrytnings
egenskaper studeras genom modellförsök. 

g) För att undvika onödigt kraftig skrovkonstruktion skall speciell hållfasthetsberäkning 
enligt moderna principer utföras. 

h) Styrhytten bör gå helt sluten från sida till sida och bör om möjligt ges så god sikt ak
teröver att den aktra styrhytten kan slopas. 

i) Särskild omsorg skall ägnas boendemiljön ombord. 

Tekniskt utfOrande 

Ovannämnda ansatser fåranledde givetvis omfattande studier för att till slut resultera i de 
lösningar som sedermera kom till utförande. 

Som en summarisk uppföljning av denna utveckling kan med direkt anknytning till 
ovanstående uppställning följande nämnas. 

a) Att genomföra en 50 %-ig effektökning med ett dieselelektriskt maskineri utan att öka 
fartygets huvuddimensioner var otänkbart. Därför penetrerades som ett lättare alterna
tiv: ett dieselmaskineri som via växlar driver ställbara propellrar. Härvid framkom dock 
att detta alternativ, som visserligen hade tilltalande fördelar, dock belastades av många 
okända och osäkra faktorer av vital betydelse. Sålunda bestämde man sig för att behålla 
den dieselelektriska framdrivningsprincipen som är välkänd och beprövad på isbrytare 
alltsedan Ymers leverans i början av 1930-talet och som har genomgått en teknisk ut
veckling mot hög tillförlitlighet. 

Valet av ett dieselelektriskt maskineri med avsevärt högre effekt än den föregående is
brytartypens 12 000 hk innebar alltså större utrymmesbehov för maskineriet och större 
skrov. Med den förbättrade isbrytningsförmåga som förutsatts , var den ansatta 50 %-iga 
effektökningen därmed ej tillräcklig. Slutligen stannade man för en propelleraxeleffekt av 
totalt 22 000 hk, levererad av fem 12-cylindriga, 5 000 ehk Pielstick-dieselmotorer, direkt 
kopplade till var sin likströmsgenerator som försörjer fyra lik ströms-propellermotorer 
med eleffekt. 

Det dieselelektriska maskineriet, i vilket regleringen av propellermotorernas effekt och 
varvtal sker enligt ett modifierat Ward-Leonard-system, har den stora fördelen att full ef
fekt kan utnyttjas inom ett brett propellervarvtalsområde och att propellermomentet ökar 
avsevärt när propellerns rotation bromsas. Detta belyses i tig 7 som idealiserat gäller det 
förliga propellermaskineriet vid fullt effektpådrag och varierad propellerbelastning. Punk
ten A ( 100 % propellervarvtal) representerar fartyget s framfart i fritt vatten. Om vartyget 
bromsas upp successivt (motvind, bogsering, isbrytning) med propellrarna gående i fritt 
vatten, ökar propellerbelastningen och minskar propellervarvtalet ända till punkt B som 
visar tillståndet "dragning vid påle" (farten= O). 

Ökas propellerbelastningen ytterligare, t ex genom isflak och issörja minskar propeller
varvtalet fortfarande under konstant effekt ända till punkt C, som utgör gränspunkten får 
kontinuerlig drift vid full effekt. Vid ytterligare ökning av propellerbelastningen minskar 
effekten successivt. Inom detta område får maskineriet endast köras under begränsad tid, 
vilket bevakas av maskineriets automatik. 
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Av diagrammet framgår att den nämnda propellermomentökningen fr ån tillståndet 

"dragning vid påle" (pkt B) till maximalt värde är c :a 3,5-faldig. Denn a ökning är av stor 

bety~else speciell.t för de forliga propellrarna med för ishinder mycket utsatt placering. 

For det akterliga propellermaskineriet gä ll er ett liknande di agram. Där är dock mo

mentökningen med minskat propellervarvtal något mindre mark ant. 

Byggnadsvarvet har ägnat problemet att ås tadkomma en ytterligare brantare moment

kurva speciellt intresse. Sålunda har man visat att genom momentan överbelastning av 

dteselmotorerna med 20% kan momentkurvan nå sitt maximum redan vid "C" (fi g 7). Al-
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Motoreffekt, prope l lermoment, st r öms tyrka 
och spänning vid varierande propell e r be
lastning. 

ternativt kan mellan dieseln och generatorn införas ett svänghjul , vars tröghetsmoment 

tillsammans med generatorns tröghetsmoment upptar överbelas tnin gen genom fall ande 

varvtal och sålunda skyddar dieseln mot överbelastning. 

De finska isbrytarna av Urho klass har forsetts med sänghjul , vilket ej är fallet med de 

svenska isbrytarna, då man på svensk sida velat avvakta erfarenheter fr ån de fin ska is

brytarna. På de svenska isbrytarna har dock beretts plats för eventuell framt ida in sta lla

tion av svänghjul. Hittills utforda jämförande prov med fin ska och svenska isbrytare av 

denna nya klass har ännu ej kunnat visa övertygande skillnader i isbrytningsförmåga. 

b) Passningsprocessen mellan axeleffekt och skrovstorlek stann ade vid fo lj ande data i re

lation till Njord. 

N} ord Atfe Ökning% 

Längd över allt m 86 ,5 104,6 20,8 

Längd i KYL m 79,5 96,0 20,8 

Bredd max m 21 ,2 23,8 12,3 

Bredd i KYL m 20,5 22,5 9,8 

Djupgående vid KYL m 6,2 7,3 17,7 

Deplacement vid KYL m3 5000 7800 56 

Axeleffekt hk !2000 22000 83 

c) Krängningssystemet, som består av tre krängningstankar på vardera sidan, samman

lagt rymmande 61 O m3 vatten (50 % fyllning) och tre axi alpumpar med kapaciteten 230 

m3/ min, kan kränga fartyget 13° med krängningsperioden 50 sek . 

d) Propulsionssystemet med två akterpropellrar (diam 4,6 m) och två fö rpropellrar (diam 

3,3 m) har givits effektfördelningen max 60 % akterut och max 40% förut, vilken enl igt in

gående forsök med tidigare finska isbrytare visat sig vara optimal ur isbrytningssyn

punkt. 

e) De nya isbrytarna fick två semibalansroder, mycket kraft igt dimensionerade enligt den 

för isbrytarna allmänt gällande principen att alla delar skall tåla den belastning som ett 

ohämmat utnyttjande av maskineriets effekt under värsta tän kbara isförh åll anden i Ös

tersjön innebär. Sålunda beräknades att vardera rodret skall tål a en belastnin g av 900 ton 

angripande på- godtycklig del i godtycklig riktning. Beräkningen baserades på praktiska 

prov med isbrytaren Njord, för vilken den totala skrovbelastningen vid fo rcering av en is

vall utvärderats till ca 500 ton . 

f) Skrovet har fått sin slutgiltiga utformning efter omfattande studier av oli ka formlös

ningar, bl a genom dels konventionella modellförsök i släpränn a i Danmark, dels isbryt

ningsmodellfdrsök i Wärtsiläs isprovningsränna (WIMB) i Helsingfors. 

De sistnämnda försöken är av speciellt intresse. Tack vare Wärtsil äs res urser sedan 

början av 1970-talet att utföra isbrytningsförsök i modell skala, har isbrytarteknologin 

kunnat angripas på ett systematiskt och rationellt sätt. För den nya isbrytartypen har det

ta resulterat i en skrovutformning som avseende forskepp och akterskepp avsevärt ski ljer 

sig från föregångarna, vilket tydligt fram går av fi g 8. Bl a har förstävens och ak terstävens 

lutningar minskats. 
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Denna ändrade formgivning har, enligt modellförsöken, medfört att den nya isbrytar
typen trots ökade huvuddimensioner fått ett absolut sett lägre ismotstånd än Tor och 
N} ord. 

Som exempel kan nämnas att en minskning av förstäven s lutning från 25° till 20° gav en 
reduktion av ismotståndet med ca 18 % vid 6 knop. Vid högre fart tenderar motstånds
vinsten dock att avtaga. 

g) Hållfasthetsberäkning av bordläggningen enligt den s k plastiska metoden för maxi
malt uppträdande istryck, ledde fram till att man , trots den ökade maskineffekten, kunde 
använda i stort sett samma plåtdimensioner på Tor som på Njord (minimitjocklek i isbäl
tet 32 mm i förskepp, 30 mm i akterskepp och 28 mm midskepps). 

På isbrytaren Urho har man gjort spänningsmätningar under isbrytning på ett flertal får 
istryck speciellt utsatta platser. Försöken som ännu ej avrapporterats har emellertid bl a 
visat att inga bestående deformationer fcirekommit. 

g) styrhyttsarrangemanget har lösts på ett bra sätt. Bogserspelet manövreras från styr
hytten från en plats med god sikt akteröver. Den aktra styrhytten har kunnat slopas. 

i) Förläggningsarrangemanget har präglats av nya radik ala satsningar avseende materi
alval, ändamålsenlighet, trivsel, bullerisolering, luftkonditionering m m. Avancerade mo
dulsystem har använts i stor utsträckning. 

Har krav och forväntningar uppfyllts? 
Infcir den nya isbrytarklassen har man haft höga ambitioner och stora fcirväntningar. 
Krav har ställts på väsentliga förbättringar av isbrytningsförmåga, manövrerbarhet, bo
endemiljö osv. 

Såvitt man kan bedöma av verkstadsprovturerna samt is prov under kort tid har alla vä
sentliga krav uppfyllts. Men det är svårt att av de hittills begränsade proven bedöma om 
förväntningarna tillfullo kommer att infrias. Först efter en längre tids isbrytartjänstgöring 
kan man bilda sig en säker uppfattning härom. Det är därför viktigt med en kontinuerlig 
uppföljning under de närmaste åren av de nya isbrytarnas prestanda, tekniska funktion och 
ändamålsenlighet i övrigt och att erfarenheterna dokumenteras som ett led i den fortsatta 
utvecklingen på isbrytarområdet. 
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ISBRYTARENS PRAKTISKA EGENSKAPER 

A v J Stenberg 

Då man talar om isbrytning talar man för mycket om isens tjocklek och för litet om andra 
svåra förhållanden, nämligen isvallar och isskruvning. Isbrytning är inte i första hand frå
gan om att ta sig fram i ett istäckt hav, där isen har en viss tjocklek. Det är i minst lika hög 
grad en fråga om val av väg genom isen. Isbrytarcheferna måste därfår ha känsla för hur 
förändringar sker i isläget, så att de kan utnyttja rännor och råkar i isen och hela ismas
sans rörelsemönster. Det gäller att undvika isvallar och isskruvning. Men även om man 
försöker vara fårutseende kan man råka i svårigheter. I svåra issituationer sätter is brytar
chefen främst värde på fartygets manövrerbarhet och maskinstyrka. 

Manövrerbarhet 

Manövrerbarheten har särskilt stor betydelse då isbrytaren skall assistera fartyg i is, som 
är i rörelse. I sådana situationer måste isbrytaren gå mycket nära det assisterade fartyget. 
Manövreringen måste kunna ske med stor precision , så att isbrytaren styrs in i perfekt lä
ge, antingen det gäller att gå fcire och bryta ränna eller att bogsera. Har man inte erforder
lig manöverförmåga blir det i stället isen som styr. Den brutna rännan fylls snabbt av is. 
Isbrytaren går åt ett håll medan det fartyg som skulle hjälpas rör sig åt ett annat. 

Den moderna östersjöisbrytaren med två propellrar förut och två akterut har god man
överförmåga. Den minsta statsisbrytaren, Ale, som i första hand är avsedd får Vänern, 
saknar förpropellrar. För henne har man i stället valt ett system med utsläpp av luftbubb
lor förut och längs fartygssidorna. Systemet är billigare än förpropellrar men ger samma 
manöveregenskaper. Det är dock mycket tveksamt om detta system går att överföra på 
större fartyg. 

Maskinstyrka 

Marindir. Huss har visat diagram med kurvskaror över förhållandet mellan maskineffekt 
och motsvarande istjacklek som fartyget kan bryta. A v dessa diagram framgår att 
maskinstyrkan är mycket viktig. Men det gäller inte bara att ha maskinstyrka för att bry
ta kärnis av en viss tjocklek. Isbrytaren måste också ha en reserveffekt för att pressa sig 
igenom en isvall. Moderna handelsfartyg med deplacement omkr 50 000 ton har en stor 
rörelseenergi när de väl börjat röra sig i en bruten ränna. Om isbrytaren plötsligt skulle 
stoppas av ett hinder, hinner inte det efterföljande fartyget upph äva farten . situationen är 
möjligen hanterbar vid assistans av ett ensamt fartyg, men då fartygen framförs i iskon
vojer kan mycket svåra situationer uppstå. Isbrytaren behöver därför en marginal i 

. maskinefTekten. På Njord finn s ingen margin al om man fa stnar i isen. De nya isbrytarna 
A t le och Frej har däremot en sådan maskineffekt att de kan kl ara de beskrivna sit uatio
nerna mycket bättre. 

Som sammanfattning kan man alltså säga att de moderna isbry tarna av typ A tie är än

damålsenliga för sina uppgifter i vintersjöfarten . 

FINSK-SVENSKT ISBRYTARSAMARBETE 

Av A Christenson 

Isbrytarsamarbete har funnits sedan lång tid tillbaka men inte under strikt överenskomna 

former. I början av 1960-talet tecknades emellertid ett avtal mellan Danmark, Finland, 
Norge och Sverige om samarbete och bistånd ifråga om isbrytning. Avsikten var i första 
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ha.nd att länderna skulle sätta in materiella resurser som man inte själv var i omedelbart 
behov av. Samarbetet har varit mest intensivt i Bottenhavet där Finland och Sverige vill 
upprätthålla en kontinuerlig trafik till hamnarna även under vintern. 

Man samarbetar t ex inom väderlekstjänsten. Utbyte sker av väderleksprognoser, is
rapporter och iskartor samt samordning av isfly gspan ingar. En samverkan sker också 
mellan isbrytarledningarna och isbrytarcheferna. Så t ex träffas man varje höst får att dis
kutera och utbyta informationer om sina problem. 

Den viktigaste samverkan är dock den som sker direkt ute i isen. Särskilt viktig är sam
verkan i Kvarken och Ålands hav, där trafiken löper sam man i gemensamma stråk. Upp
lysningar om lämpligt vägval och dirigering till råkar underlättar trafiken. Men isbrytarna 

går också över Bottenhavet för att hjälpa varandra. Tidigare var det främst de fin ska is
brytarna som hjälpte till på den svenska sidan, men sedan Sverige få tt flera isbrytare, kan 
även svenska isbrytare biträda på den finska sid an. En betydelsefull samverkansform är 
också fastställande! av de gemensamma isklasserna eller isavgift sklasserna som det heter i 
Finland. Huvudändamålet med systemet är att utestänga olämpligt tonnage från trafiken i 
isbelagda farvatten. Som en sekundäreffekt erhålls emellertid också en bättre ekonomi i 
sjötransporterna. 

Slutligen äger en gemensam forskning rum inom problemområdet vinter- och issjöfart 
Man vill initiera och väcka intresse för forskning av detta slag. Länderna kommer öve
rens om vilka forskningsobjekt man skall satsa på. Därefter svarar det enskilda landet för 
överenskomna objekt. Hittills har stora summor satsats på meteorologisk forskning, ett 
särskilt betydelsefullt område, men flera andra ämnesområden ligger ännu och väntar på 
att intresserade forskare skall angripa dem . 

AVLASTARENs PROBLEM I VINTERSJÖFARTEN 
A v W Berg von Linde 

Som stuverichef och statens isbrytarombud sedan många år är jag väl medveten om 
skogsindustrins och sjöfartsnäringens situation vintert id . 

Det företag jag arbetar får hanterar ca 20 % av Sveriges export av massa plus en väx
ande andel av export av finpapper. Fr o m i år har vi en av världens största finpappers
bruk i Husum tillhörande Mo och Domsjö AB. Dessutom exporteras en hel del verk
stadsprodukter. 

Importvarorna är huvudsakligen bränslen och råvaror för skogsindustrin. 
Totalt hanterar vi normala år över 1.100.000 ton torrlaster . 
Vad betyder då isbrytarna för detta varuflöde? 

Genom en kraftig lagerökning av importvaror kan industrin i viss utsträckning klara sig 
under vinterperioden. Så var det förr innan det fanns tillräckligt många och tillräckligt 
kraftiga isbrytare. Att isbrytarna nu håller öppet för sjöfarten året om betyder bl a mins
kade lagerkostnader för industrin i Norrland . 

För exporten är det emellertid i dagens läge isbrytarnas in satser som är helt nödvändi
ga. Med vårt höga kostnadsläge och med den hårda konkurrensen från USA och Kanada 
skulle norrlandsindustrierna inte kunna klara sig utan att isbrytarna höll sjövägarna öpp
na och möjliggjorde kontinuerliga varuleveranser. 

Vad skogsindustrin betyder för vår handel sbalans kanske bäst framgår av nedanståen 
de tabell för år 1974. 
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Värde i Mkr 

skogsprodukter 

Metaller 
Maskiner (verk
stadsprodukter) 
Bilar 
Varvsprodukter 

Import 

l 500 

Export 

17 400 

36 800 

Exportöverskott 

15 900 

7 600 

Som framgår av tabellen är skogsindustrins exportöverskott klart överlägset övriga in
dustriers. Den omtalade järnmalmen har värdemässigt ett mycket mindre överskott. Siff
rorna belyser också klart betydelsen av kontinuerliga leveranser. Utan kontinuerliga le
veranser kan skogsindustrin inte existera. Kontinuerliga leveranser är dess viktigaste kon
kurrensmedel mot den billiga massan som kommer från USA och Kanada. 

En viktig förutsättning för att vi skall kunna konkurrera är att vi har tillgång til l speci
albyggt vintertonnage. Utan isförstärkta fartyg skulle vi inte ens med isbrytarhjälp klara 
vintersjöfarten. Det är emellertid en svår balansgång att avgöra hur motståndskraftiga far
tygen skall vara. Man kan inte göra isförstärkningen så dyr att lönsamheten försvinner. 
Man kan heller aldrig göra förstärkningen så kraftig att man inte behöver isbrytarhjälp. 

Även sysselsättningen i den norrländska industrin är beroende av isbrytarna. Tack va
re isbrytarna kan sjöfarten upprätthållas kontinuerligt vilket också medger en någorlunda 
jämn sysselsättning året om. 

Den norrländska industrin är väl medveten om isbrytarnas betydelse. Den känner stor 
tacksamhet mot statsmakterna för att isbrytarnottan nu byggts ut till en ansenlig styrka 
och kvalitet Ett särskilt tack vill jag rikta till isbrytarbesättningarna som under svåra för
hållanden utför ett skickligt och osjälviskt arbete. 

LUNDE VARV OCH VERKSTADS AB 
Av B-0 Högström 

Varvsresurserna i Norrland har inte varit stora. Utan de nya grepp som nu tagits skulle de 
säkert försvinna helt En reorganisation har gjorts och nytt kapital har tillförts företaget, 
som därigenom har givits resurser och möjligheter att fortsätta sin verksamhet. Företaget 
är till 70% ett varv och till 30% en mekanisk verkstad. Varvet har lämnat offert på un
derhållet av isbrytarna Thule och Oden och dessa arbeten har man också fått i konkur
rens med bl a Karlskronavarvet och Finnboda varv. 

För de större isbrytarna saknar man dockningsmöjligheter. Dockan är sålunda endast 
några centimeter smalare än isbrytaren Njord. Emellertid måste dockportarna förnyas om 
några år. Då borde man också bredda inloppet för att vi skall få möjligheter att ta in stör
re fartyg. Med en investering av ca 7 milj kronor skulle man kunna skapa goda dock
ningsresurser. Vi bör ha möjligheter att underhålla de fartyg som opererar i Bottenhavet. 

DISKUSSION 

Efter ariförandena följde en livlig diskussion som främst rärde sig om tonnagets storlek 
och utnyttjande. J det följande refereras några av inläggen. 
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Direktör Berg von Linde berättade att de undersökningar som hans företag gjort visa
de att den lämpligaste storleken på fartygen ligger mellan 3 000 och Il 000 ton dödvikt. 

Isbrytardirektören Christenson lämnade siffror från en for skningsrapport som behand
lat transporter för Stålverk 80. Förutsättningen var att fartyg byggda för gång i is skulle 
utnyttjas. Man började räkna på fartyg i storleken 50 000 ton och gick sedan ned till 
30 000 ton. Man fortsatte sedan nedåt och fann att 25 000 ton var den maximalt använd
bara storleken för fartyg byggda till högsta isklass. 

Isbrytardirektören Christenson ansåg också att industrin måste satsa på och utnyttja 
det högvärdiga tonnaget året om. Fartyg med hög isklass bör få frakter även sommartid 
och inte bara på vintern . Det är också viktigt att skeppning sker båda vägarna, d v s att 
undvika resor i barlast 

Militärbefälhavaren, konteramiral Rudberg, meddelade några synpunkter på sjötonna
gets storlek i en krissituation. Norrland är ett underskottsområde som fordrar tillfårsel av 
de flesta förnödenheter. Landsvägs- och järnvägsförbindelserna är i ett krigsläge mycket 
sårbara. Sjöfarten blir således mycket viktig. Men kravet på kontinuerlig tillförsel talar för 
mindre fartygsstorlekar än de nämnda. 

Överste Jarneberg, Härnösand, förde över diskussionen till underhållsområdet och pe
kade på de resurser som finns vid Norrlands kustartilleriförsvar och som kan "meranvän
das". Det finns en hamn och goda verkstadsresurser. Särskilt viktiga är verkstäderna för 
reparation och underhåll av elektronisk materieL 

Generaldirektör Johansson, Sjöfartsverket avslutade diskussionen med att beröra vis
sa kostnads- och trafikpolitiska aspekter. lsbrytarverk samheten kostar varje år c:a 100 
milj kronor. Detta är en stor kostnad som måste ses i relation till andra angelägna behov i 
samhället Därför måste det vara ett starkt krav att man utvecklar en intensiv sam verkan 
när det gäller vintertransporterna. 

.5"1/VE"LJIS'H 
ELEI<TROLif\JK RB 

Box 566 

191 05 SOLLENTUNA 
Tel.967660 

Ensamrätten för Microwave Associates lnc. 

USA och Micr:owave Associates Ltd. England 

och Unitrode Corp. USA 
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Ledamoten 
BENGT O'KONOR Marin organisationsplan BO 

För snart tjugo års sedan framlades Marinplan 60. Den tillkom i ett för marinen besvär
ligt ekonomiskt läge. Den präglades av framtidstro och den var framsynt. Materiellt sett 
kan vi idag alltjämt bygga vidare på marinplanens grund. 

Marinplan 60 saknade i stort sett helt en pusselbit, nämligen den i vid mening organisa
toriska. Det kan synas säreget för många - marinens organisation, personal och utbild
ning tillhör ju det som oftast och kanske intensivast diskuteras internt nu som förr. 

I strategiska och operativa frågor finns av ålder en marin enhetssyn. Så är fallet också i 
tekniska och taktiska frågor, om än inte lika uttalat. Men i organisationsfrågor saknas i 
stort sett en gemensam grundsyn. 

Det förutsågs omkring 1972 att den ekonomiska urholkningen av försvaret mot 70-ta
lets sista år sannolikt skulle nödvändiggöra stora förändringar inom den fredsorganisato
riska sektorn (organisation, personal, utbildning). Alternativet var att låta fredsorganisa
tionen bestå och enbart skära -och skära våldsamt - inom materielsektorn. Det förut
sågs vidare att under perioden 1976-78 måste vi klara ut hur vi ville att framtidsmarinen 
skulle se ut. Det fanns med andra ord tid till eftertanke och till gemensamma diskussioner 
inom marinen om vår gemensamma framtid. Om inte tidsfristen utnyttjades för att skapa 
en organisatorisk policy, skulle vi löpa risk att andra skulle ta vårt öde i sina händer. Vi är 
nu på väg in i den situationen. Vi har och får framdeles just så ont om pengar, som förut
sågs för fem år sedan. 

Det skulle vara att förneka oss själva och vårt arv inom marinen att sitta som åskådare 
till utvecklingen inom försvaret och inom vår egen försvarsgren bara därför att problemet 
är praktiskt och psykologiskt svårt. Den organisationsskiss om här framläggs är ing
en utredning och än mindre ett beställningsarbete. Men den är avsedd att vara en konkret 
utgångspunkt för en, förhoppningsvis, konstruktiv och öppen debatt. 

Krigsorganisation 
Krigsorganisationen bör utgöra den organisatoriska grunden för allt fredsarbete- så även 
för vår framtida fredsorganisation så långt detta är möjligt. Marinens krigsorganisation 
har de senaste 20 åren utvecklats mot mindre god organisatorisk samordning i de för för
svaret vitala havs- och kustområdena. Orsaken är delvis tendensen inom försvaret mot en 
tyngre, alltmera markoperativt/territoriellt inriktad operativ ledning. 
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Även inom den sjöoperativa ledningen har den nuvarande organisationen vissa svaghe
ter som med åren kommit att framstå allt tydligare. Främst gäller det ledningens uthållig
het. Men även på kompetenssidan har den svagheter, betingade av den samfällda led
ningsorganisationens storlek, bl a då det gäller antalet nivåer. Inom ramen för dagens ope
rativa ledningsprinciper behöver en praktiskt bättre fungerande ledning av sjöförsvaret 
skapas. Fredsorganisatoriska förändringar måste därför också genomföras. 

All väsentligen lokalt bunden marin verksamhet bör under MB ledas av en marin chef 
som under sig har all marin verksamhet inom primärområdena utom ubåtsoperationer 
samt huvuddelen av ytaHackförbandens och de tunga kustrobotförbandens verksamhet. I 
sak innebär detta en återgång till organisationen före 1958 med marindistrikt, här fort
sättningsvis förkortat till MD. Skillnaden är att den nya organisationen är gemensam för 
marinen och att chefen med dagens nomenklatur därför kan vara ur k a likaväl som urflot
tan. Han skall tillika vara chef för marint fo eller i vissa fall områdesansvarig för marint 
nyckelområde, som utgör del av fo. 

De "tunga" bitarna i denna organisation blir MD NN (Ör!B NN och NK), MD NO 
(SK huvuddel och Ör!B NO), MD O (ÖrlB O och delar av SK), MD S (Ör!B S och BK) 
och MD V (ÖrlB V och GbK). stödfunktionerna t ex underhåll , samband och kustbe
vakning organiseras oåså enhetligt marint. 

Ubåtsledningen förläggs till högkvarteret med lokala kontaktorgan enligt tysk VK2-
modell. 

Två fristående ledningsorgan för ytaHackledning skapas, ett större och ett mindre. De 
görs rörliga och fördelas till det eller de milo där tyngdpunkten sjöoperativt förläggs. 
Kustrobotledningen integreras i dessa enheter. 

Ovanstående skiss ligger till grund för den nya fredsorganisation, som artikeln primärt 
handlar om. 

Mobilisering och förvaltning 
Mobiliserings- och förvaltningsorganisationen för flottan och kustartilleriet integreras helt 
enligt följande: 

MDNN 

NK stab och ÖriB avd NK sammanslås. Förvaltningen integreras ytterligare. Mobilise
rings- och förvaltningsuppgifterna kvarstår i sak som i nuläget. 

MD NO och MO O 

Av SK och Ör!B O skapas två mobiliserings- och förvaltningsmyndigheter med geogra
fisk förvaltningsgräns i Mälarenlinjen. Med hänsyn till den mycket stora och komplicera
de materielstocken ges de båda enheterna var sitt materiellt huvudansvar. 

MD S och MD V 

Av Ör!B S och BK respektive Ör!B V och GbK skapas en mobiliserings- och förvalt
ningsmyndighet i Karlskrona och en i Göteborg. 
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Anm För Gotland kan tänkas två lösningar. Den ena vidfortsat/marin grundutbildning en integre
ring med MKG. Den andra vid nerdragen grundutbildning integrering med i.första hand MD NO 
eller O. I fråga om ledning och organisation bör beaktas all Gotland militärt sett är en marin styr
keposition. 

J) Verkstadsfunktionen inordnad i Karlskronavarvet. 
2) Reducerade 

3) Förvaltningsenheten övervägs alternativt organiserad som en .framskjuten del av Karlskronaen 
heten och med begränsat kompetensområde. 

4) eller områdsansvar för marint väsentlig del av Jo. 
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Utbildningsorganisation 
Inom utbildningsområdet är naturliga sammanslagningar och gemensamma enheter ej li
ka lätta att se. Förutsättningar finns dock. Delvis är problemet långsiktigt och bör ses som 
ett led i strävan att bättre utnyttja marinens värnpliktiga. Bl a bör en avsevärd minskning 
av det årliga uttaget kunna göras från f n över 7 000 åtminstone ner mot 6 000 värnplikti
ga. Denna åtgärd måste, for att ge rationaliserings- och besparingseffekt, kopplas till en 
delvis ny, vitaliserad ÖB-syn på den allmänna värnplikten. Vi behöver då färre utbild
ningsenheter. 

Nuläget inom marinen präglas av att kustartilleriets utbildning av främst vpl kunnat or
ganiseras på bästa sätt med hänsyn till de rena utbildningsönskemålen. Besparingsmöjlig
heter finns här. Flottans motsvarande utbildning är mera rationaliserad, men där har med 
utvecklingen uppstått behov av ytterligare rationaliserad utbildningsgång, som också kan 
ge besparingar. 

I Göteborg och Härnösand görs avsevärda reduktioner av utbildningsenheterna. 
Eventuellt nedläggs grundutbildningen på åtminstone den ena enheten helt eller delvis . 
Lösningen är delvis avhängig lösningen av Gotlandsfrågorna (grundutbildningskonting
en på Gotland i framtiden). 

I Karlskrona liksom Berga-Vaxhalm samordnas utbildningen så att dels nuvarande 
dubbelarbete elimineras och dels ett ökat gemensamt utnyttjande av resurser kommer till 
stånd. I Karlskrona bör åtminstone ett eller två etablissement kunna nedläggas och andra 
få delvis ny användning inom utbildningen. Åtgärden samordnas för flottans del med ra
tionaliserings- och besparingsåtgärder inom bl a plutonsofficersutbildningen. 

Kustartilleriets skjutskola inordnas i annan skola, i första hand nuvarandeKA l. Även 
andra lösningar kan tänkas inom ramen fOr ändringar av personalkårsstrukturen. 

Kustflottan kvarstår som fredsförband , dess ledning och ubåtsflottiljens ledning utgör 
stommen i tidigare nämnda ytattack ledningsorgan och högkvarterets ubåtsledning. 

Befälsordning och utbildning av befål 
Uttryckt i dagens termer (nuvarande befälsordning) sker snarast en sammanslagning av 
forst regementsofficerskårerna i flottan och ka samt därefter av kompaniofficerskårerna 
inom de två vapenslagen. Mariningenjörskåren administreras från samma kårledning som 
regementsofficerarna. Flertalet intendenttjänster inom marinen överfors till kårstaten fOr 
marinens regementsofficerare. Härigenom möjliggörs ett rationellare personalutnyttjande 
och en bättre organisation. För plutonsofficerare genomförs en gemensam marin kår med 
regionala representationer i vissa garnisonsorter. 

Indelning for regementsofficerare i tjänstegrenar/huvudtjänster omdisponeras. Utbild
ningen till och av regementsofficerare inom en gemensam regementsofficerskår syftar bl a 
till större gemensamma kompetensområden än nu redan tidigt i karriären. Utbildningen 
till regementsofficer bedrivs, med början 1978, i mycket större utsträckning än för närva
rande gemensamt fOr sjö- och kustartillerikadetter. Vissa avkall görs därvid på detaljkun
skaper inom eget vapenslag till fOrmån fOr ökat gemensamt kunskapsområde. 
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En befälsorganisation med kompetensområden av större bredd än för närvarande tor
de också innebära vissa krav på och villkor för den nya befälsordning som är på väg. Bl a 
torde den långsammare utbildningsgång och i grunden mera "smalspåri~·a" u.tbildni~g, 
som den s k departementspromemorian för några år sedan antydde, vara olamphg. I en m
tegrerad marin organisation torde särskilt regoffutbildningen (motsv) kräva ökad bredd 
redan i tidiga utbildningsskeden . 

Värnpliktiga 
För sjögående personal inom operativa fårband görs. en omdisposition a: utnyttj~?det 
som får värnpliktiga på ylattackfartyg innebär kombmerad grundutb1ldnmg och forsta 
repövning. 

Detta medfår en bättre årsrytm i delar av sjötjänstutbildningen och möjligheter att av
sevärt minska åldersklassen. Härutöver samordnas utnyttjandet av värnpliktiga inom ma
rinen över tiden, så att avsevärt flera värnpliktiga än för närvarande kvarstår och krigs
placeras i marinen under hela värnpliktstiden. Ä ven denna åtgärd möjliggör en ?.etydlig 
minskning av åldersklassen. Detsamma gäller tidigare nämnd samordnmg av stodfunk
tioner, fårband och ledningsorgan i krigsorganisationen. 

Ledning i central nivå i fred 
Marinstaben omorganiseras snarast till ett verkligt integrerat ledningsorgan. Exempel på 
principiell organisation finns i Försvarets Ledningsutrednings (FLU~ betänk~nde. .. 

Omorganisation av marinstaben är den åtgärd som bör vidtas först 1 den sene av storre 
fårändringar som ovan skisserats. 

stutord 
Den ovan gjorda organisationsskissen gör inte an språk på att ge en bild även av detaljlös
ningar. Den har säker en del svagheter. Den är kanske inte ens särskilt originell - de fles
ta som arbetat något med marin organisation har väl då och då tänkt i dessa termer. 

Många av läsarna tänker självfallet i termerna flottan och kustar~ille:iet. De saknar 
kanske en naturlig anknytning till termerna i den här skisserade orgamsationen, eftersom 
avsikten är att den skall ge en bild av en i grunden enhetlig marin. 

Bortsett från att vi på detta sätt kan lösgöra tresiffriga miljonbelopp varje år får fram
tidssatsningar, får vi en i fred såväl som i krig sundare och starkare marin . Men det tar 5-
10 år att gå in i en ny organisationskostym. Vi har ej råd att vänta med igångsättningen! 

KOP SOLSTICKAN 
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Ledamoten 
JACOB 
SUNDBERG 

Folkrä tt under ockupation 
med särksi/d hänsyn 
till transportapparaten 

l. OM OCK UPA TIONSFÖRHÅLLANDET 
Under ett par sekler sedan religionskrigen tog slut gjorde sig en tendens gällande att får
vandla kriget till en uppgörelse mellan soldater i stället får mell an fo lk. 1 Hand i hand med 
denna tendens gick det militära tänkande, som fann lantarmens yttersta uppgift i ockupa
tionen av fiendens territorium. Vid de ansträngningar som på den europeiska koncertens 
tid gjordes får att skapa folkrättsliga regler får kriget tänk te man därfår företrädesvis på 
ockupationen. Det bestående resultatet av dessa ansträngningar är lantkrigsreglem entet, 
d v s det annex som knutits till den IV Haagkonventionen och som innehöll mönster får en 
instruktion till de krigfårande parternas armeer.2 Ett antal artik lar i detta reglemente be
handla fö rhållandet mellan ockupationsmakten och de ockuperade. -Efter andra världs
krigets slut har man på grundval av vunnen erfarenhet sökt bygga ut principerna i lant
krigsreglementet Det bestående resultatet därav är 1949 års rödakorskonventioner. Den 
fjärde av dessa, Genevekonventionen angående skydd får civilpersoner under krigstid,3 

innehåller åtskilliga regler för fårhållandet mellan ockupationsmakt och ockuperad. Ock
så den tredje, Genevekonventionen &ngående krigsfångars behandl ing, 4 är emellertid ofta 
tillämplig i situationer aktuella under en ockupation. 

Sverige har - liksom sina skandinaviska grannar Danmark och Norge - ratificerat 
Haagkonventionen med lantkrigsreglementet.5 Sedan rödakorskonventionerna un
dertecknats, beslöts på nordiskt ministermöte i Oslo i mars 195 1 att man på sakkunnigni
vå gemensamt skulle dryfta ett antal tolkningsspörsmål beträffande konventionerna in
nan man skred till ratificering. I vad som kom att kallas "de skandinaviske utvalg av sak
kyndige til fortolkning av visse bestemmelser i Genevekonvensjonene" ingick från norsk 
sida professor eastberg och h0yesterettsdommer Kruse-lensen m fl ., från svensk sida 
professor Gihl m fl. och från dansk sida Minister Georg Cohn m fl . Kommitten framlade 
den l okt. 1952 en rapport, som sedermera trycktes av norska Haerens Over Kommando 
samm a år.6 Därefter ratificerades konventionerna av Sverige den 4 december 1953.7 Dan-

1 En översikt av utvecklingsgången lämnas i min artikel "En handbok i folkräl/ f ör svenska krigs
makten?", Tidskrift i sjöväsendet 1972 s 205-236, på s 206 )J., 221 ff. (också publicerad sepa
rat av Institutet för offentlig och internationell rätt som nr 36). 

2 Haagkonventionen nr IV den 18 oktober 1907 a ng. lagar och bruk i fan t krig, M artens, Nouveau 
Recuei/ Gem!ral, 3rd series., vol. 3, p 461 . 

5 Genevekonventionen den 12 augusti 1949 angående skyddför civilpersoner under krigstid, 75 
U.N. Treaty Series, 287. 

4 Genevekonventionen den 12 augusti 1949 angående krigsfångars behandling, 75 U.N. Treaty 
Series, 135. 

5 Haagkonventionen ifråga ratificerades av Sverige den 20 november 1909, av Danmark den 27 
november 1909, och nv Norge den 9 september 1910. 

6 Rapportfra de skandinaviske utva/g av sakkyndige tiljortolkning av visse besternme/ser i Gene
ve-konvensjonene. Manuskript nr. 151-1. På titelbladet upplyses: "De/le hefte er ikke å betrak
te som reglement og inneholder ikke reglementariske bestern me/ser. Det er trykket av HOK iste
derifor å stensileres, og sendes ut t il orientering i Haeren." 

7 Sveriges överenskommelser medfrämmande makter 1953 nris 16-17. Jfr Nyll j uridiskt arkiv 
1954 11 s 26 ff. 
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mark och Norge hade deponerat sina ratifikationsinstrument redan 1951 , den 27 juni, re
spektive den 3 augusti. Texterna till de båda konventionerna liksom till lantkrigsregle
mentet återfinns i svenska justitiedepartementets utgåva " Folkrätt i krig - Sveriges över
enskommelser med främmande makter om folkrätten i krig" (Allmänna förlaget 1971). 

Konventionerna torde också anses bindande av våra grannar på andra sidan Östersjön 
med vilka vapenskifte ej ter sig helt osannolikt. Haagkonventionen har sålunda ratifice
rats, enligt vad justitiedepartementets utgåva upplyser, av de ryska och tyska kejsarrike
na samt av Polen. De båda kejsarrikena reserverade sig därvid mot forbundet i Art. 44 fcir 
den krigförande att tvinga befolkningen på ockuperat område att lämna upplysningar om 
den andre krigförandes arme eller försvarsmedel. Huruvida DDR succederat i Tyska kej
sarrikets förpliktelser är oklart. I vart fall har Sovjetunionen ansett sig obunden av de trak
tater som ratificerats av tsarriket Efter andra världskriget fann sig då Holland som de
positionsmakt foranlåten att göra särskild förfrågan i Moskva om den sovjetiska synen på 
unionens bundenhet av lantkrigsreglementet. Det kom då en forklaring från det sovjetiska 
utrikesdepartementet av den 7 mars 1955, en ligt vilken Sovjetunionen ansåge sig bunden 
av samtliga de av tsarriket ratificerade Haagkonventionerna av J 899 och J 907, såvitt de 
icke strede mot FN-stadgan eller överspelats av senare av Sovjetunionen antagna trakta
ter.8 - Vad gäller rödakorskonventionerna ha de ratificerats av såväl Polen som Sovjet
unionen, dock med vissa ominösa reservationer beträffande krigsförbrytarprocesser med 
krigsfångar.9 Från den kontroversiella tyska republiken DDR har inkommit en den 30 no
vember 1956 daterad forklaring om tillträde till de två nu aktuella rödakorskonventioner
na. 

Ockupationens folkrättsliga regler söka sålunda sitt ursprung i det armetänkande som 
utbildats i det utgående 1800-talet. Det är en markerat borgerlig krigs- och rättsuppfatt
ning som träder till mötes. Kriget är deciderat en uppgörelse mellan staterna och deras 
väpnade styrkor. Man ser kriget som duellen mellan staterna - som en kraftmätning vil
ken liksom duellen i all sin blodighet kunde bindas i vissa former till fromma for mänskli
ga värden. I grund och botten vore alla civiliserade stater lika och kriget ett kortare be
klagligt avbrott inom en harmonisk civilisation. 10 Eftersom kriget fordes mellan staterna, 
skulle det också så långt görligt begränsas till staterna. Därmed foljde principen om den 
enskilda äganderättens okränkbarhet. Lika litet som varje stat for sig fick kränka den en
skildes äganderätt, fick den stat göra det med vilken den förra befann sig i krig. Slutligen 
utgick man från uppfattningen att domstolsprövning var en garanti mot missbruk. Dom
stolen var den myndighet som uppställts till individens värn mot statsmakten och som folj
aktligen hade att tillse att staten icke överskrede sina befogenheter. 

2. OM OCK UPA TIONSREGLERNAS PRAKTISKA 
TILLÄMPNING 

I samband med de stora och små krig som rasat under detta sekel ha ockupationsreglerna 
tid efter annan vunnit tillämpning. Närmast vårt synfålt ha legat förhållandena 1940-

8 Jfr J. Sundberg, Tidskrift i sjöväsendet 1971 s 107 och not 16 (även versionen i Svenskjuristtid
ning 1971 s 326 och not 16). 

9 Rörande innebörden av dessa reservationer, se min artikel "Den ryska klockan", Tidskrift i sjö
väsendet 197 3 s 69-96, s 84 jJ. (också publicerad separat av Institutet för offentlig och interna
tionell rätt som nr 37). 

10 Smith, International & Camparalive Law Quarterly 1958 s 792 (vol. 7). 
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1945, då Tyska Riket över havet ockuperade Norge. I detta fall var det en socialistiskt 
orienterad stat, som ockuperade en borgerligt orienterad stat. Därmed uppkom vissa sär
skilda spänningar, ty ockupationsmaktens ideologi stred på många sätt mot regleringens 
filosofi, särskilt vad gällde den privata äganderättens ok ränkbarhet och domstolspröv
ningen. I den då fOrhärskande uppfattningen i Tyskland tog man principiellt avstånd från 
principen att binda fcirvaltningen vid lagstiftning. "På många områden domineras myn
digheternas verksamhet - också där det är fråga om myndighetsutövning - av formlösa 
mellanhavanden eller förhandlingar och avtal" är regeringsrådet Wennergrens karak
teristik av modern svensk forvaltning. 1 Den tyska attityden var dock än mer genomförd. 
Domstolarna hade ingen som helst befogenhet på förvaltningsrättens viktiga område: "Es 
diirfen iiber Fiihrungsfragen nicht nicht-Fiihrer entscheiden". 2 "Politiförvaltningens ut
vidgning och frigörelse från lagliga former"3 var en förutsättning för att det i den tyska 
ockupationsmaktens inre liv skulle vara möjligt att som säkerhetsåtgärd spärra in indivi
der i koncentrationsläger på obestämd tid och att finna en handling straffbar, om "folkets 
rättsmedvetande, som vi återfinna hos den sunda folkkänslan [Volksempfinden], känne
tecknar gärningen såsom något orätt".4 - Inom den ockuperade staten Norge, å andra si
dan, med dess emotionella fixering vid Eidsvollsgrunnloven och konstitutionalismen fore
låg vid denna tid en allmän rättsuppfattning bland de ledande som väl harmonierade med 
LKR:s grundtankar. 

Hur regleringen skulle fungera i fall en socialistisk stat ockuperade en annan socialis
tisk stat och då följaktligen synsättet hos ingendera av de engagerade makterna har
monierade med LKR:s synsätt, är tills vidare enbart spekulation. Den sovjetiska ockupa
tionen av Tyska Riket efter andra världskriget har visserligen antytt, att regleringen alls 
icke fungerar, men regleringens tillämplighet kan å andra sidan sättas i fråga på grund av 
den debellatio som drabbade Tyskland. Därtill felades även bland de segrande västmak
terna viljan att respektera LKR. "Sanningen är" - skrev den brittiske folkrättsprofessorn 
H A Smith - "att det redan från början var del av deras tillkännagivna militära mål att i 
grunden forstöra de två totalitära systemen. De [västmakterna] hade kungjort i forväg sin 
avsikt att göra exakt vad Haagreglerna hade sökt förbjuda, med det undantag att de 'res
pekterade' och bibehöll i kraft de normala privaträttsliga och straffrättsliga lagarna."5 -

En liknande destruktiv avsikt foreligger givetvis, när en socialistisk makt angriper vad den 
bedömer som en borgerlig samhällsordning, vilken såsom sådan enligt det socialistiska 
synsättet ändock är dömt att dö och som är helt av ondo och forkastligt såsom imperialis
tiskt och krigsframkallande. 6 Skillnaden mellan västmakternas imperialism och den nazis
tiska imperialismen är med detta synsätt obetydligt i jämforelse med skillnaden mellan de 

1 Wennergren, Svensk jurisuidning 1971 s 558. 
2 Maximen återgiven efter Tatarin-Tamheyden, Archiv des öffentlichen Rechts 1934 s 356. 
3 Jfr Strah/, "Tysk rättsuppfattning", Svensk jurisllidning /944 s 607. 
4 Jfr Strahl, "Ur den nya tyska straffrätten", Svenskjurisuidning 1937 s 415ff Den beryktade 

generalklausulen i tyska strajJlagnovellen av den 28 juni 1935 återges här i Strahls översätt
ning, se samma artikel s 4/6. 

5 H. A. Smith, International & Camparalive La w Quar/er/y 1958 s 792 (vol. 7). 
6 En kort framställning av varför en borgerlig samhällsordning, enligt socialistiskt synsätt, är 

krigsframkallande och därför måste bekämpas lämnas i min artikel "En handbok i folkrättför 
svenska krigsmakten?" Tidskrift i sjöväsendet 1972 s 217 f 
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socialistiska principer, som hyllas i socialistlägret,1 och den kapitalistiska samhällsord
ningen. 

Vad Sverige beträffar har - med accelererad fart sedan mitten på 1960-talet -
samhällsutvecklingen fortsatt mot ett mera renodlat socialistiskt system, dels genom skat
tesystemet (härefter kallat sammanfattningsvis for hägskattesamhället), dels genom en 
fårändrad syn på domstolarna och deras uppgift. skattesystemet, som sedan gammalt va
rit starkt progressivt har tagits i bruk får även andra uppgifter än att skaffa staten in
komster. Att det brukas som konjunkturpolitiskt och regionalpolitiskt medel eller får att 
stimulera viss foretagsamhet väcker ej längre någon uppmärksamhet. Att det verkar ni
vellerande på medborgarnas ekonomiska villkor uppfattas närmast som en central upp
gift får skattesystemet. Domstolarna ha vidare underkastats en politiseringsprocess. Den 
inleddes då själva nämndemannavalen efter kriget gjordes politiska. Därefter avancerade 
nämndens inflytande och efter hand tycks man inom den svenska nämnden ha börjat kän
na ett politiskt ansvar får sin verksamhet i domarsäte. När den s k. lex Timrå-propositio
nen diskuterades i riksdagens justitieutskott, genomdrev utskottets socialistiska majoritet 
en skrivning av motiven som avsåg att betona att "det kan aldrig för oss socialdemokra
ter bli fråga om att ansvaret får den politiska ideologin ... forsvinner om vi blir valda till 
nämndemän."8 Förarbetena till 1974 års RF ge också uttryck för en avgjort mindre en
tydig och principiell grundsyn på domaruppgiften än som tidigare rått. "Den nya grund
lagen bryter helt med det maktfårdelningssystem, som från början präglade I 809 års 
RF": att "maktdelningsprincipen därmed forsvinner ser jag som en betydande vinning och 
ett väsentligt inslag i reformen" fårklarade den svenske justitieministern.9 Det finns också 
tecken på att en ny attityd gjort sig gällande inom den svenska domarkåren. I en doktors
avhandling som utkom 1973 fårklarades sålunda: "I Sverige råder inget tvivel om att de 
rättskipande organen är underställda de högsta politiska organen (riksdag och regering) .. 
. ehuru dessa [de rättskipande organen] statsrättsligt sett är jämställda med de forstnämn
da [politiska] organen och därjämte numera har en klart angiven rättsskapande funk
tion."10 Den marxistiske docenten Elwin fårklarar med samma tankegång att "i Sverige 
betraktas domstolarna som fullfoljare av samhällspolitiken snarare än som organ upp
ställda till den enskildes värn mot statsmaktens ingripande. " 11 Slutligen har ganska enträ
get framfOrts anspråk på att domarna måste anpassa sig till de politiskt härskande upp
fattningarna. "Domaren som håller sig på avstånd från de politiska debatterna ... vore 
icke i stånd att fylla sin uppgift" sade man i Polen när det socialistiska samhället genom
fårdes där efter kriget : i liknande ordalag talade den svenska justitieministerns direktiv 
om en "risk får att den nuvarande ordningen leder till att domarkåren isoleras från sam
hällsverksamheten i övrigt och de värderingar och uppfattningar som gäller inom skilda 
delar av samhället".12 

7 Vad som skallförstås med en 'socialistisk' stat och vilka stater som skall anses 'socialistiska' är 
terminologiskt bekymmersamt. Termen 'det socialistiska lägret' är gängse för det sovjetiska 
hegemoniområdet, d. v. s. närmast Warschavapaktens och Comeeons länder (ej Jugoslavien) . 

8 Snabbprotokoll från riksdagdebatlerna 1975/76 nr 45 s 13 ff. gällande DsJu 1975:1. 
9 KPrp 1973:90 s 91 resp. 155. Jfr SOU 1972:15 s 76. 

1° Frändberg, Om analog användning av rättsnormer, Sthm 1973: s 159. 
11 Elwin, Festskrift Ekelöf s 244. 
12 

Ehrlich, La legaliu! en Pologne, Perspectives polonaises - Revue mensuelle 1958 nr 6 s 27; resp. 
direktiven till utredningen om domarutbi!dningen, domarkarriären och hovrätternas organisa
tion m. m. Riksdagsberättelsen 1973 s 83 ff. 
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Det samhälle i vilket här fårutses en tillämpning av ockupationsreglerna är alltså icke 
detsamma som det norska samhälle som påtvingades den tyska ockupationen, och ännu 
mindre dt;t borgerliga rättssamhälle som man hade får ögonen då LKR skrevs. 

3. OMOCKUPATIONSFÖRVALTNING 
Genom 1949 års rödakorskonventioner skapades en rätt detaljerad reglering får hur for
valtningen av ockuperat område borde ske. Med tillämpning av civilkonventionens grund
satser kan fårutses att fårhållandena skulle gestalta sig ungefär på fåljande sätt i den hän
delse t ex. stockholmsområdet skulle hållas ockuperat av en transmarin fiende. 

Av Art. 64, l st. torde följa att den inhemska svenska rättsordningen och domstols
organisationen behålls inom det ockuperade området. 

Vid sidan därav tillkommer emellertid ett nytt regelsystem, sanktionerat av Art. 64, 2 
st., bestående av forordningar som avse upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet. 
Dessa fårordningar utfårdas av den fientliga kommendanten i området, som därvid enligt 
Art. 65 är bunden av kravet att de av honom utfärdade strafföreskrifterna icke skola trä
da i kraft, fårrände kungjorts och bragts till befolkningens kännedom på svenska. De få ej 
ha retroaktiv verkan. Kommendanten innehar sålunda 'regeringsmakten', vilket innebär 
att han utövar alla administrativa och legislativa befogenheter och tillsätter befattnings
havare i allmän tjänst, exempelvis domare och polismän. Mål om brott mot kommendan
tens fårordningar samt kriminella handlingar som berör ockupationsstyrkornas säkerhet 
handläggs emellertid icke av de svenska domstolarna utan, i enlighet med Art. 66, av sär
skilda militärdomstolar, som skall vara upprättade i vederbörlig ordning och skall sam
manträda i det ockuperade området. Enligt uttrycklig foreskrift i Art. 66 får sådan mili
tärdomstol icke vara "politisk". Civilkonventionen torde ha tyst fårutsatt att den fordriv
na statsmaktens domstolar icke var 'politiska' och det uppkommer därfår en något for
bluffande situation med utvecklingen mot en politisering av det svenska domstolsväsen
det. 

Rättegångsordningen vid de militära domstol arna är i viss omfattning bunden av fåre
skrifter i civilkonventionen Art. 71 samt Art. 72-73. Det kan antagas att det blir en ord
ning av samma typ som vid militära domstolar i Sovjetunionen. De påföljder som kan ut
dömas är böter, fängelse och dödsstraff. Rörande dödsstraffet finns särskild fåreskrift i 
Art. 75 i civilkonventionen. Fängelsestraff skall verkställas i de lokala fångvårdsanstalter
na inom det qckuperade området. Behandlingen skall vara human (Art. 76 och 3 7). 

Vid sidan av de påfåljder som ådöms av militärdomstol för lagöverträdelser finns ett ad
ministrativt frihetsberövande, internering, som regleras till sina fårutsättningar av Artt. 
41, 42, 43, 68 och 78, samt enligt sistnämnda artikel möjlighet att ålägga resefårbund. 
Rörande internering i läger finns mycket detaljerade fåreskrifter i civilkonventionen Artt. 
79-135. 

Enligt Art. 54 får ockupationsmakten ej ändra offentliga ämbets- eller tjänstemäns eller 
domares status men den har alltid rätt att skilja vederbörande från befattningen. I princip 
skulle därfår den lokala poliskåren bestå av samma personal som tjänstgjorde fore ocku
pationen. Nu blev det emellertid bestämt genom I 943 års lag om polisens ställning i krig 
och 1958 års tillämpningsbestämmelser därtill att svenska polisen fick samma folkrättsli
ga ställning som gäller får stridande militära styrkor enligt LKR. 1 Motsvarande gäller 

1 Se här Lag om polisens ställning i krig, SFS 1943 nr 881, och Kg!. kungörelse ang. tillämpning 
av lagen den 17 december 1943 (nr 881) om polisens ställning under krig, SFS 1958 nr 262. 
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f. övr. i Norge enligt J 950 års Krigslov, 6 §. Det betyder att allenast så långt som polisen 
icke inlemmats i de stridande styrkorna, faller den under civi lkonventionens bestämmel
ser. Eljest blir krigsfångekonventionen tillämplig. De lokala domstolarna kan väntas be
stå och fortsättningsvis rekryteras uteslutande från den lokala svenska befolkningen. Då 
den svenska ordningen infört politiska nämndemannaval, får det emellertid antas att ocku
pationsmakten påverkar dessa till formån for sina egna meningsfränder, t. ex. genom att 
forbjuda annan politisk verksamhet. De yrkesdom are, som lämnat det ockuperade områ
det - av egen drift eller efter direktiv från den svenska ledningen - eller vägrat att åter
upptaga sina ämbeten, ersätts med domare som utnämns direkt av kommendanten. 

Sådan lös egendom tillhörig svenska regeringen inom det ockuperade området, som ut
gör krigsbyte, kan fårutses ha konfiskerats. All annan statsegendom har ställts under sär
skild fårvaltning. Egendom tillhörande personer som lämnat området har också ställts un
der särskild förvaltning får att fårhindra att den missbrukas eller går fårlorad. Banker och 
andra kreditinrättningar hålls tills vidare stängda och alla banktransaktioner 'frysas'. 
Inneliggande penningmedel ha insatts på särskilt konto i någon bank i ockupationsmak
tens hemland. 

4. MOTORREPARATIONSTJÄNSTEN (MRT) 
Enligt KM:ts kungörelse om motorreparationstjänsten, l §, är MRT "en organisation 
som ... har till uppgift att utfåra monterings-, reparations- och underhållsarbeten på så
dana motordrivna fordon, släpfordon samt motor- och tryckluftdrivna arbetsmaskiner, 
som utnyttjas får totalfårsvaret". Enligt 6 § utförs dessa arbeten "efter överenskommelse 
mellan fårsvarets materielverk, å ena sidan, och statlig eller kommunal myndighet eller en
skilt fåretag, å andra sidan, vid reparationsverkstad hos myndigheten eller fåretaget. Så
dana arbeten utfåres även vid krigsmaktens reparationsorgan". 10 § stadgar: "För arbete 
som utfåres vid reparationsverkstad hos enskilt företag utgår ersättning enligt den pris
sätt-ning som i allmänhet gäller inom branschen vid varje särskild tid". För reparations
tjänsten inom repo svarar en ortsrepledare. Repledarna är uttagna med hänsyn till 
branschkännedom och är ofta direktörer ellr verkstadschefer vid större märkesfåretag. 
Repledarna är antingen vpl befål eller krigsfrivilliga och ha erhållit militär grad från fånrik 
till överste. Arbetskraften vid verkstäderna säkras dels genom uppskovspersonal (vpl 
driftsvärn), dels med överårig personal. Ytterligare personal kan tilldelas genom länsar
betsnämnden. 1 

5. OCKUPATIONSMAKTENS RÄTTIGHETER 
Enligt det system, som skisseras i LKR vartill sedan 1949 års rödakorskonventioner an
sluta, har ockupationsmakten i princip tre vägar att fårskaffa sig nyttigheter från det 
ockuperade området, nämligen rekvisition, uttagande av kontribution, och beslag. Vid si
dan därav märks ockupationsmaktens möjligheter att ålägga krigsfångar tjänstgörings
skyldig~et. 

Rekvisition regleras i LKR Art. 52, och karakteriseras framför allt av skyldigheten att 
lämna full ersättning får intrång i den privata äganderätten. 

Kontribution regleras i LKR Art. 48-49 och karakteriseras av att ockupationsmaken 

1 Kg/ kungörelse om motorreparationstjänsten, SFS 1973 nr 206; Anvisningar för motorrepara
tionstjänstens planläggning och bedrivande (M7762-000031 ANV MOTORREPTJXNST), 
Försvarets materielverk 1975; samt Milostab Ö, milomoting 1974- 03- 11. 
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uttager en penninggärd enligt skattemässiga grunder, sålunda utan motprestation. 
Beslag slutligen regleras i LKR Art. 53 och karakteriseras av att ockupationsmakten 

tillgodogör sig nyttigheterna i syfte att undandraga fienden desamma. Om motprestation 
blir det ej tal till efter fredsslutet. 

Krigsfångars arbetsskyldighet regleras av krigsfångekonventionen, Art. 49. 

6. VAD BETYDER DESSA RÄTTIGHETER 
VIS Å VIS MRT? 

Det karakteristiska för MR T ur nu avhandlade synpunkter är att det är en organisation 
får betjäning av transportredskap, vilken organisation bemannas av dels krigsbefäl, dels 
civila. Det kan då förutses att i händelse av ockupation ockupationsmakten kommer att 
med stöd av LKR Art. 53 lägga beslag på samtlig materiel ingående i MRT såsom "me
del, som ... äro användbara till transport av personer eller saker . .. samt krigsfårråd ... 
även om de tillhöra enskilda personer". Ersättning får beslagtagen materiel kommer icke 
att lämnas utan ersättningsfrågan ställs på framtiden att upptagas fårst vid fredsslutet. Vi
dare kan fårutses att repledarna betraktas som krigsfångar och såsom sådana tjänstgö
ringsskyldiga inom ramen för krigsfångekonventionen, Art. 49. Vad gäller den civila per
sonalen kan fårutses att ockupationsmakten kommer att rekvirera deras tjänster med stöd 
av LKR Art. 52. Ersättning får arbetet torde komma att utbetalas i efterskott, sannolikt 
efter samma linjer som fårutses i 10 § kungörelsen. 

Därmed skulle i princip hela MRT i händelse av ockupation stå till ockupationsmak
tens fårfogande. 

Även om det sålunda synes fullt möjligt att ockupationsmakten på detta sätt tillfårsäk
rar sig hela MRT - såvitt den blivit kvar på det ockuperade området - får egna ändamål, 
innefattar detta dock icke, att organisationen villkorslöst står till hans fårfogande. I själva 
den folkrättsliga ockupationsregleringen finns inbyggda ett antal stoppregler, vilka slå åt 
olika håll i olika sammanhang men som i princip skola alla iakttagas och som kunna åbe
ropas gentemot ockupationsmakten i kritiska fall. 

Jag skall nu genomgå problemen ett efter ett. 

7. OFFICERSPRIVILEGIET 
Art. 49 i krigsfångekonventionen har fåljande lydelse : "Den kvarhållande makten äger an
vända arbetsfåra fångar, allt efter ålder, kön, och tjänstegrad och fysisk lämplighet, till ar
bete, särskilt i syfte att bibehålla dem vid god fy sisk och psykisk hälsa. 

Krigsfångar av underofficers grad må endast användas till övervakningsarbete. De, 
som icke uttagas får sådant arbete, äga anhålla om annat får dem passande arbete, vilket i 
så fall såvitt möjligt skall beredas dem. 

Därest officerare eller likställda anhålla om ett får dem passande arbete skall dylikt så
vitt möjligt beredas dem. Arbete må icke under några omständigheter åläggas dem." Det 
framgår sålunda att "officerare" icke äro tjänstgöringsskyldiga. I de svenska krigsfånge
anvisningarna av 1972 omskrives detta sålunda att "officerare och likställda får dock en
dast ges arbete efter frivilligt åtagande och plutonsofficerare får endast användas till över
vakningsarbeten".1 I 43 Art. fårklaras de krigfårande skyldiga att vid fientligheternas bör-

1 Krigsfånge - Anvisningar för uppträdande i krigsfångenskap, 1972 års upplaga,faststä//d av 
ÖB (Fst/Säk 1972.02.16 nr 804, TKO nr 72008), s 67. 
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jan delgiva varandra titlar och gradbeteckningar får att tillfårsäkra krigsfångar av lik
ställd tjänstegrad likhet i behandling. Att denna skyldighet iakttages är ett starkt svenskt 
intresse, dels på grund av de ändrade svenska befälskårerna, som kan vara förvillande, 
dels emedan Sovjetunionen vid Geneveförhandlingarna uttryckt önskemål att begränsa 
officersprivilegiet till stamanställd personal.2 

Framställningen bör emellertid kompletteras med varningen att privilegiet i praktiken 
kunnat urholkas genom en så enkel åtgärd som att man berövar krigsfångarna deras legi
timationshandlingar. Under andra världskriget tog man i England som led i underrättelse
tjänsten ifrån de tyska underofficerarna deras identifikationsdokument. Eftersom dessa 
sedan aldrig återställdes till underofficerarna, var dessa ur stånd att visa sin status. På det
ta vis tvingades 26 000 krigsfångna tyska underofficerare att utföra krigsfångearbeten i 
Förenta Staterna.3 I krigsfångekonventionen Art. 17 sägs visserligen att varje stridande 
part skall förse alla under dess domvärjo ställda personer, som kan bli krigsfångar, med 
identitetskort. I den skandinaviska rapporten har bestämmelsen fåranlett en kommentar 
med sikte på handelsflottans personal. Uppgiften jämlikt Art. l 7 att fårse den med identi
fikationskort har tydligen bedömts kunna bli vederbörande skandinaviska myndighet 
övermäktig. Kommentaren framhåller därfår att bestämmelsen blott är en ordningsfåre
skrift och att innehav av identitetskortet icke är fårutsättning får att bli behandlad som 
krigsfånge. 4 Den tyska erfarenheten visar att innehavet i praktiken är fårutsättning får 
officersprivilegiet Därfår får man nog fårutse att repledare som vill insistera på officers
privilegiet kan få svårigheter. För övrigt är det ej helt omotiverat att vara restriktiv med er
kännande av officersprivilegiet, eftersom officers ställning ger rätt till bättre betalning och 
därfår kan dra till sig fixare och skojare. 

I egenskap av vanliga krigsfångar kan repledarna sålunda kommenderas till tjänstgö
ring vid MRT. Det är t. o. m. tänkbart att hela MR T-personalen klassificeras som krigs
fångar jämlikt krigsfångekonventionen Art. 4, som förlänar krigsfångestatus till 

"personer som åtfölja stridskrafterna utan att direkt tillhöra dem, såsom ... medlem
mar av arbetsenheter ... under fårutsättning att de erhållit bemyndigande av de strids
krafter, som de åtfölja, vilka får detta ändamål skola förse dem med identitetskort i öve
rensstämmelse med bifogade formulär." 

8. MILITÄRA OPERATIONER MOT EGET LAND 
För såväl krigsfångar som civil personal, vars tjänster rekvireras, gäller att de icke kunna 
avkrävas att "deltaga i krigsföretag mot eget land". Detta krav är något olika utvecklat 
vad gäller rekvisitioner och krigsfångetjänstgöring. 

Beträffande rekvirerade tjänster har stoppregeln följande utseende. I LKR Art. 52 stad
gas att de rekvirerade tjänsterna "böra . . . vara av sådan art, att de icke får befolkningen 
innebära en förpliktelse att deltaga i krigsföretag mot eget land". Härtill ansluter sig fåre
skriften i LKR Art. 23, som fårbjuder krigfårande "att tvinga motpartens undersåtar att 
taga del i krigsoperationer, som äro riktade mot deras eget land, till och med om de varit i 
den krigfårandes tjänst fåre krigets början." I civilkonventionen, Art. 51, sägs att 

2 Final Record of the Viplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. Il, A , pp 348, 361, 566. Be· 
gränsningen skulle gälla "regular army (reenlisted) personne/". 

s ICRC Report on ils activities during the Second World War, Geneva 1948, vol. l, p 339. 
4 Rapport fra de skandinaviske utvalg, 1952, anm. JO Utferdigelse av identitetskort i henhold til 

krigsfangekonvensjlmens art. 17, tredje ledd. 

184 

"skyddade personer må icke tvingas till något arbete, som skulle medfåra förpliktelse 
får dem att deltaga i militära operationer. Ockupationsmakt må icke tvinga skyddade per
soner att med våld skydda de anläggningar i vilka de utföra dem ålagt arbete ... I intet fall 
må tvångsutskrivning av arbetskraft leda till att arbetare mobiliseras i någon militär eller 
halvmilitär organisation." 

Innebörden av denna stoppregel är knappast fullt klar. Frågan aktualiserades under den 
tyska ockupationen av Norge. Det var då fråga om bitjänster i samband med den norska 
kustsjöfarten med vapen och ammunition till tyska Wehrmacht. Det hävdades då från 
norskt håll, att tyskarna i vart fall " ikke er berettiget å tvinge befolkningen i det okkuperte 
land til å gjore transporttjeneste helt fremme i ildlinjen". Det ifrågasattes då också med 
tanke på sjökrigets dåvarande fårhållanden att tjänstgöring på norskt skepp i kustfarten 
"må likestilles med transporttjeneste i selve ildlinjen under landmilitaere operasjoner." Det 
hävdades f. övr. också att rekvisition icke vore möjlig i fråga om transport, som gick utan
får norskt sjöterritorium. 1 

Civilkonventionen har bragt någon om än ringa klarhet till dessa problem. Så mycket är 
klart att den direkta driftsvärnstjänsten icke kan rekvireras. Personalen kan enligt Art. 51 
icke tvingas att skydda med våld sin anläggning, icke ens mot vanliga bovar. Men eljest 
beror regelns effekt helt på vad man menar med "militära operationer" och "halvmilitär 
organisation". Pietets kommentar till civilkonventionen är på denna punkt fåga upp
lysande. Han överger ämnet med anmärkningen: 

"The application of this clause depends very largely on the good faith of the occupant, 
who must judge in each individual case, with a full sense of his responsibility in the mat
ter, whether or not the work demandedis compatible with the conditions here laid down".2 

I den skandinaviska rapporten har man knutit an till och understrukit krigsårens nors
ka tolkning genom följande anmärkning: "Det besto imidlertid enighet om at okkupa
sjonsmakten ikke kan kreve at personer av det okkuperte lands si viibefolkning skal utfore 
arbeid, som på grunn av at det utfores naer ved krigsskueplassen eller av andre grunner vii 
utsette dem som skal utfore arbeidet for saerlig fare."3 

Beträffande krigsfångars tjänstgöringsskyldighet har stoppregeln fått en mycket spe
ciell konstruktion. I Art. 50 i krigsfångekonventionen uppräknas de kategorier arbete, som 
må åläggas krigsfångar. Där sägs bl. a. 

"Förutom arbete, som står i samband med lägrets förvaltning, inredning och underhåll, 
må endast arbete, som faller inom någon av följande kategorier åläggas krigsfångar ... c) 
transport- och htgerarbete, som icke har militär karaktär eller avser militärt ändamål". 

I punkt b) av samma artikel uppräknas de industrier i vilka krigsfånge kan åläggas ar
bete i följande ordalag : 

"industrier får framställning eller frambringande av råvaror; 
tillverkningsindustrier med undantag får metallurgiska, mekaniska och kemiska in

dustrier; 
allmänna arbeten och byggnadsarbeten, som icke hava militär karaktär eller avse mili-

1 Castberg, Norge under okkupasjonen - Rettslige utredninger 1940-1943, Oslo 1945, s 196 f 
2 The Geneva Conventians of 12 August 1949, Commentary published under the general editor· 

chip of Jean S. Pietet - vol. JII- Geneva Conventian relative to the treatment of prisoners of 
war, Geneva 1960, s 297. 

s Rapportfra de skandinaviske utvalg, 1952, anm. 8 Anvendelsen av tvangsmidler ifolge sivilkon· 
vensjonens ar tikkel 51, annet ledd. 
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tärt ändamål;" 
Artikelns konstruktion skapar en något motsägelsefull situation. Det är endast arbete 

inom vissa industrier som är fårbjudet Arbete inom andra industrier kan åläggas oavsett 
vad som produceras. Överste Levie anmärker i anslutning härtill, att en krigsfånge nume
ra kan åläggas arbete i en textilfabrik, som tillverkar militära uniformer eller gasmasker el
ler kamouflagenät, ty sådana fabriker räknas icke till de förbjudna, men däremot kan 
krigsfången vägra att lasta produktionen på lastbil eller järnvägsvagnå ty beträffande tans
portarbetet är det produktens militära karaktär och militära syfte som bestämmer. 4 

Transport- och lagerarbete, som har militär karaktärn eller avser militärt ändamål, äger 
krigsfånge sålunda vägra utföra. Sådant arbete inom MRT som kan anses vara metallur
gisk eller mekanisk industri kan han också vägra. Allt arbete som faller utanfår dessa 
stoppregler kan ockupationsmakten emellertid kommendera. 

Det kan anmärkas att svenska statsmakten har föga möjlighet att påverka läget. Krigs
artiklarna i svenska brottsbalken, 22 kap. l §,stadgar visserligen straff för landsförräderi 
-eller, om blott oaktsamhet föreligger, för landssvek -for den som åt fienden anskaffar 
"tjänstbarheter, fårnödenheter eller understöd" om det "innefattar avsevärt bistånd åt 
fienden". Experterna i den skandinaviska rapporten var emellertid "enige om at okkupas
jonsmaktens bef0yelse til å straffe unnlatelse av å etterkomme et folkerettsmessig arbeids
pålegg, ikke bortfaller av den grunn at den okkuperte stat har forbudt sine borgere å etter
komme et slikt pålegg."5 

9. OCKUPATIONSMAKTENS BEHOV ELLER 
ALLMÄNNYTTIGT ÄNDAMÅL 

Beträffande rekvirerade arbetsprestationer gäller vidare enligt LKR Art. 52, kompletterat 
av civilkonventionen Art. 51, 2 st. , den begränsningen, att till rekvisition må ifrågakom
ma "endast arbete som är nödvändigt får ockupationsmaktens behov eller for allmännyt
tigt ändamål ... får transportväsendet i det ockuperade landet". I LKR talades enbart om 
"ockupationsarmens behov". 

Under tyska ockupationen av Norge fordes tillämpning av regeln på tal när tyskarna 
ifrågasatte att rekvirera spårvägsmaterielen i staden Oslo i syfte att ersätta spårvägs
materiel i tyska städer, som fårstörts genom allierade bombraider. Från norsk sida häv
dades då, att rekvisitionsrätten jämlikt LKR Art. 52 icke kunde användas. 1 

Betydelsen av denna stoppregel kan emellertid antas vara ganska ringa, särskilt som 
man i den skandinaviska rapporten icke kunde säga mer än "at det lå en begrensning i ut
trykket 'okkupasjonsmaktens' behov."2 Först och främst är en modern arme föga be
roende av de cipila tjänster den kan rekvirera i sin väg. Eftersom den har sin egen trans
portapparat är eet egentligen endast flygfältsbygge som påkallar bruk av civila arbetare. 
För det andra har man introducerat ett mycket stort undantag från stoppregeln genom be
greppet "allmännyttigt ändamål" - "public utility services" i engelska texten. Därmed 

4 Levie, The Employment of Prisoners of War, American Journal of International La w 1963 s 337 
(vol. 57). 

5 Rapport fra de skandinaviske utvalg, 1952, an m. 8 - Anvendelsen av tvangsmidler ifalge sivil
konvensjonens artikkel 51, annet ledd. 

1 Castberg, Norge under okkupasjonen, s 205. 
2 Rapport fra de skandinaviske utvalg, 1952, anm. 8. 
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avses sådana tjänster som i Stockholm tillhandahålls av Energiverket, sjukvårdsväsendet 
och transportväxendet (t. ex. SLVaxholmsbolaget). Vad gäller MRT synes osannolikt att 
man gentemot ockupationsmakten skulle kunna åberopa nu ifrågavarande begränsning 
till förhindrande av rekvisition. 

10. DOMSTOLSPRÖVNINGEN 
Den folkrättsliga regleringen av ockupationsmaktens rättigheter vis å vis befolkningen och 
egendomen på det ockuperade området är sålunda i mycket traktatfäst och är såsom så
dan väl ägnad får domstolskontrolL På sätt och vis svarar traktatsverket under dessa ex
traordinära förhållanden mot en grundlag. Betydelsen av en domstolskontroll - svarande 
mot vad i Sverige ibland kallas domstolarnas lagprövningsrätt - skall heller icke under
skattas. För ockupationsmakten kan det vara frestande att utnyttja sin lagstiftningsmakt 
får att på en omväg utkräva prestationer som han icke kan utkräva omedelbart med stöd 
av de folkrättsliga reglerna. Som exempel kan tagas en krigsforsäkringslagstiftning, som 
tvingar försäkringsbolagen att åtaga sig betalningsansvar för skador, som ockupations
makten enligt rekvisitionsreglerna själv hade att ersätta de skadelidande. Införandet av 
stora 'sociala' fårsäkringsplaner kan ofta misstänkas ha till egentligt syfte att övervältra 
kostnaderna från ockupationsmakten till enskilda företag inom ockupationsområdet. 1 

Det är mot denna bakgrund man har att se, att ockupationsområdets inhemska dom
stolar tid efter annan bruka tillåta sig att kritisera och eventuellt åsidosätta av ockupa
tionsmakten utfärdade förordningar, emedan dessa överskridit den kommendanten jäm
likt LKR och Genevekonventionerna tillkommande kompetensen. Ett klassiskt fall är hur 
den norska H0yesterett under den tyska ockupationen insisterade på att få pröva trak
tatsenligheten av ockupationsmaktens påbud, och hellre än att foga sig i den mera under
givna roll som begärdes av dem nedlade H0yesteretts ledamöter den 21 december 1940 si
na ämbeten.2 Det finns emellertid många exempel på hur denna prövningsrätt hävdats. 
Den belgiska kassationsdomstolen prövade 1918 giltigheten av den tyska ockupations
maktens förordningar mot det syfte dessa påstods söka främja. 3 Tyska Reichsgericht har 
vacklat något. Två domar, från 1920 resp. 1929, bejaka prövningsrätten, men däremellan 
har den fårnekats.4 De jordanska domstolarna i av Israel ockuperat område ha tillerkänt 
sig prövningsrätten.5 Det vore foljaktligen naturligt om också svenska domstolar sökte bi
draga till lagbunden förvaltning genom sådan prövning. I socialistiska stater finns emel
lertid icke någon sådan prövningsrätt, utan den är utmärkande får konstitutionella rätts
stater av borgerlig typ. Det är därfår icke helt betydelselöst hur lagprövningsrätten i Sve
rige utvecklas under den nya regeringsformen. 

11. "FRIVILLIG" TJÄNSTGÖRING 
De i traktatverket intagna stoppreglerna gälla endast tvångsmässig rekvisition och 

kommendering av krigsfångar och civila. Såvitt tjänsterna erbjuds frivilligt, är det helt 

1 Jfr Castberg, Norge under okkupasjonen s 192 f 
2 Ekeberg, Svensk juristtidning 1945 s 421 . 
s Journal de droit internationa/1918 s 439. Se även A . Ro/in, Le droit moderne de la guerre. l , 

1920, s 443- 445. 
4 Fontes Juris Gentium serie A, see. 11, s 565 och 850, resp. 578. 
5 Cars, Svensk juristtidning 1970 s 596. 
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klart att ockupationsmakten har full frihet att begagna sig av dem.1 Nu är skillnaden mel
lan tvång och frivillighet icke över allt så skarp som man kunde önska. I en ockupations
situation kommer givetvis ockupationsmakten att känna sig fri att utnyttja de påtryck
ningsmedel, som rättsordningen i det ockuperade området sätter i hans händer. För den 
som ockuperar en del av det svenska högskattesamhället är dessa påtryckningsmedel be
tydande. Det innehåller en underbar maktapparat att ärva. 

Ockupationsmakten har jämlikt LKR Art. 48 rätt att upptaga "skatter, pålagor och 
väg- eller broavgifter, som utgå till förmån för staten". Han får också enligt Art. 49 "upp
taga penninggärder ... för armens behov eller områdets förvaltning". Vid utskrivningen 
av sådana kontributioner bör ockupationsmakten "så mycket som möjligt följa gällande 
bestämmelser rörande uttaxering och fördelning". Därmed sätter man hela det svenska 
skattesystemet i ockupationsmaktens hand . 

Civilkurage trivs föga i det samhälle som denna utveckling lett fram till. Saken har be
skrivits av Gustaf Petren på grundval av hans erfarenheter i justitieombudsmannaämbe
tet: 

"En stor del av den lagstiftning som angår oss alla ser ut så, att jag kan få en särskild 
förmån eller undgå ett obehag, om det finns särskilda skäl. Vem avgör om jag har särskil
da skäl? Givetvis de på olika nivåer beslutande. På detta vis blir mängder av människor 
beroende av att myndigheterna - högre eller lägre - ser välvilligt på dem". 

Icke minst skattebeslut figurera i den katalog som Petren ger. Den som vet sig behöva 
myndighetens "välbevågenhet aktar sig noga får att göra något som kan befaras kunna 
förarga högst densamme."2 

Denna form av diskreta påtryckningar - ibland godartade, ibland icke - har blivit nå
got karakteristiskt för högskattesamhället. I ett ockupationsläge, där omfattande politis
ka fraktioner kan beräknas besätta posterna inom beskattningsväsendet i syfte att gagna 
ockupationsmakten, lärer detta vapen bli ett minst lika betydelsefullt instrument som de 
möjliheter till ingripanden, som förutsetts i LKR och Genevekonventionerna. I de socia
listiska länderna har skattevapnet alltid systematiskt nyttjats får att förfölja och förstöra 
misshagliga samhällsskikt som misstänktes för att vara 'borgarklassens' kärntrupper, 
t. ex. jordägare, hantverkare och butiksägare. Beskattningen av kapitalisterna är en fråga 
om rationalitet och icke om rättvisa, som det uttryckts. 

12. KRIGFÖRING MED LAGARNA 
Enligt de redan berörda svenska krigsartiklarna, d. v. s. 22 kap. i brottsbalken, gäller bl. a. 

"Den som, då riket är i krig .. . 4. åt fienden anskaffar krigsfolk, tjänstbarheter, förnö
denheter eller understöd, eller 5. begår annan dylik förrädisk handling, dömes, om gär
ningen är ägnad att medfåra avsevärt men får rikets krigsmakt eller eljest för fårsvaret av 
riket eller för folkförsörjningen eller innefattar avsevärt bistånd åt fienden, får landsförrä
deri ... 

Är gärning, som i fårsta stycket sägs, endast i mindre mån ägnad att medföra men för 
försvaret av riket eller för folkförsörjningen eller innefattar den ringare bistånd åt fienden 
än där sägs, dömes för landssvek . .. . Bestod gärningen i anskaffande av tjänstbarheter el
ler fårnödenheter eller i annan tjänst åt fienden inom område som var besatt av denne, och 

1 Levie, American Journal of International Law 1963 s 334 f (vol. 57). 
2 Gustaf Petri!n, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 24 maj 1973. 

188 

kunde gärningen med hänsyn till befolkningens behov, gärningsmannens försörjning eller 
andra särskilda förhållanden ej anses otillbörlig, skall ej dömas till ansvar." 

Genom denna typ av lagstiftning ha särskilt småstaterna sökt begränsa värdet för en 
ockupationsmakt av de honom jämlikt LKR och civilkonventionen tillerkända rättighe
terna. Under det att man enligt äldre uppfattning respekterade en kompetensfårdelning 
mellan ockupationsmakten och den fördrivna regeringen i sådan omfattning att åtminsto
ne den tyska ockupationsmakten t. o. m. kungjorde på det ockuperade området den får
drivna regeringens löpande lagstiftning för området, blev det särskilt efter de tyska neder
lagen vanligt att göra gällande, att LKR endast innefattade att en gräns satts får vad ocku
pationsmakten kunde folkrättsenligt kräva av befolkningen, men däremot ingen gräns för 
vad den fördrivna regeringen kunde kräva av samma befolkning. Under andra världskri
get gick särskilt norrmännen långt i utnyttjandet av den nya inställningen. Man bestraffa
de t. o. m. norska sjuksköterskor för landssvik för att de skött om även tyska soldater. En 
viss reträtt på denna punkten kan kanske spåras i den skandinaviska rapporten. Enligt 
denna rådde nämligen enighet "om at de sivile sykehus, selv vm de ikke er rekvirert, er for
pliktet til å motta og pleie sårede eller sy k e enkeltpersoner eller mindre grupper tillh0rende 
okkupasjonsmaktens vaepnede styrker" .1 

Den svenska lagstiftningen är kalkerad på den norska. Den norska erfarenheten kan 
därför ge anledning att något kommentera "otillbörlighets"-rekvisitet. Motsvarande nors
ka rekvisit tolkades nämligen helt olika allteftersom kriget fortskred. Under den första 
perioden, i nederlagsstämningen efter I 940 års vapenstillestånd, var just ingenting otill
börligt. Stortinget kunde t. o. m. fritt sammankallas för att avsätta kungen. Under den 
andra perioden gick sådant ej för sig. De som accepterade att tjänstgöra som domare i 
H0yesterett sedan domartjänsterna där blivit vakanta genom domarnas ämbetsnedläg
gelser den 21 dec. 1940, straffades sedermera för landssvik .2 Under den tredje perioden, 
som infall sedan kommunisterna i samband med tysk-ryska kriget uppsagt samarbetet 
med nazisterna och i stället ägnade sig åt partisanverksamhet o.dyl, blev nästan allt sam
röre med fienden landssvik. Det fordrades därfår en starkt utvecklad känslighet hos de 
enskilda medborgarna för att de i var tid skulle inse vad som då var 'otillbörligt' eller icke. 

13. SUMMERING 
Samanfattningsvis kan sägas att vid en hypotetisk transmarinockupation av t.ex. 
stockholmsområdet det kan förutses att hela MR T -organisationen, som där har överka
pacitet, tas orh händer av ockupationsmakten och fås funktionsduglig utan att det blir 
nödvändigt får honom att tillgripa folkrättsstridiga medel. Särskild hjälp till uppnåendet 
av detta mål får han i möjligheten att framkalla "frivilliga" erbjudanden med hjälp av den 
från den fördrivna regeringen ärvda skatteapparaten. Det är vidare tveksamt om de svens
ka domstolarna i nuvarande form verkligen är skickade att axla de uppgifter gentemot 
ockupationsmakten som den folkrättsliga regleringen förutsett. 

1 Rapportfra de skandinaviske utvalg, 1952, anm. 19 - Okkupasjonsmaktens rett til å rekvirere 
Ieger. 

2 Norsk Retstidende J 946 s 1139. 

189 



DEBATT USS Liberty - fakta och fantasier 

I tidskriftensförsta nummer för året refererar- och kommenterar- ledamoten Cay Holm
berg ettföredrag av chefenför den egyptiska marinen,framfört vid ett symposium i Cai
ros universitet om "oktoberkriget" I973. 

Den egyptiske marinchefen påstod bl a inledningsvis att Israel under "sexdagars
kriget" 1967 sänkte det amerikanska fartyget "USS Liberty". Detta, anser Cay 
Holmberg, var ett så intressant exempel på brister i den amerikanska ledningsverk
samheten att händelsen kommenteras i en särskild artikel i samma tidskriftsnummer, 
med rubriken "USS Liberty - ett offer för dålig beredskap". 

Ledamoten Karl-Erik Westerlundframhåller i detta debattinlägg all USS Libery 
alls icke sänktes. 

"I juni 1967 sänktes det amerikanska underrättelsefartyget Liberty av israeliskt flyg utan
för Sinaiöknens kust" säger Ca y Holmberg (med stöd av den egyptiske CM :s påståen
de?). 

Båda historieskrivarna har fel - Liberty blev inte sänkt. Flyganfallen orsakade blott 
mindre skador. De svåraste orsakades av en torped från en motorpedbåt. A v besättning
ens 297 man omkom 34 och många blev sårade och skadade. Men för egen maskin gick 
hon norrut och mötte sjätte flottans jagare och hangarfartyg. 

I sina kommentarer till händelsen förklarar ledamoten Holmberg också orsakerna till 
vad som hände. Fartygets "sänkande" berodde - icke på israelerna utan - på "urusla 
kommunikationer, blandat med en portion dåliga mänskliga faktorer, utspätt med uselt 
stabsarbete och brist på framsynthet hos den operativa ledningen i kombination med bris
tande uppföljning av pågående verksamhet ... " 

Det är en salva, som borde ha sänkt inte bara Liberty utan hela Pentagon. Men fram 
tagna fakta tyder på att det åtminstone delvis är fråga om lösa skott. 

Tre källor 
En första källa till fakta är Jane's "Fighting Ships". Dess författare, Raymond V B Black
man, behöver ingen särskild presentation. De årgångar som är relevanta i denna sak är de 
som följde närmast efter kriget. 

En andra källa är den 1970 utgivna "Confirm or Deny", en bok som borde vara obli
gatorisk läsning för psykförsvarsfolk, militära presschefer och motsvarande samt inte 
minst för deras överordnade. Författare är Phil G Goulding. Han innehade en toppbefatt
ning i Pentagan såsom "As sistant Secetary of Defense for Public Affairs" och var där
med försvarsministerns närmaste man i fråga om "presstjänsten", dvs ansvarig för sam
arbetet från fårsvarsledningens sida med alla massmedierna. (En svensk motsvarighet 
skulle vara chefen för försvarsstabens presstjänst, flyttad upp i departementet.) 

Bokens titel på svenska bör vara "Bekräfta eller bestrida". Gouldings tio exempel på in
trikata världspolitiska "kollisioner" mellan dessa två begrepp från hans ämbetstid har åt-
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skilliga svenska motsvarigheter om än i mindre skala. Han tvangs utfärda kommunikeer 
och svara på massmediafolkets frågor under svår tidspress, ofta med ofullständigt fakta
underlag och med State Departments (amerikanska UD) och i publicitetsfrågor okunniga 
ge~eralers och amiralers ibland fördärvbringande inflytande. Kapitel 4 ger åtskilliga 
ex~mpel härpå och har rubriken "The Attack on the Liberty". 

f
n ~~edje.källa av s~rskilt s~ort intresse .ä: protok.?llet från den amerikanska krigsrätt, 

so holls pa Malta, nar det nagra dagar tldtgare "sankta" fartyget ankommit till La Va
let .a. 

Svåra skador och förluster men ingen sänkning 
Jane's 1969-70, som sålunda utkom ett par år efter "sänkningen", upptar på sida 517 
fem "Technical Research Ships" med fartygsslagsbeteckningen AGTR. Ett av dem är Li
berty, AGTR 5, ett f d Victory-fartyg på drygt 10.000 ton, max 18 knop och en bestyck
ning bestående av några grova kulsprutor. Jane's anför vidare: "Liberty severely damaged 
by Israeli air and torpedo boat attack in Eastern Mediterrenean on 8 June 1967". Till yt
termera vissor hänvisas till årgång 1968-69, där det finns en bild av henne, tagen den 9 
juni 1967 - av allt att döma då hon mötte två jagare syd Suda Bay. 

I och för sig räcker väl detta som dementi på uppgifterna om sänkning. I Gouldings bok 
finns emellertid en mängd fakta om händelsen, av vilka en del kan ha sitt intresse. 

* 

Efter att ha tagit in oU a och fårråd i den amerikanska basen Rota i Spanien passerade 
Liber ty in i Medelhavet den 2 juni 1967. Hon hade Pentag on s order att gå med full fart till 
ett område nord Sinai-halvön. Dit kom hon den 8 juni - då hade " sexdagarskriget" mel
lan Israel och Egypten pågått i mer än tre dagar. 

I ordern angavs Libertys operationsområde så här: i nord begränsat av lat 32° N, i väst 
av Iong 33° O, i ost av Iong 34° O och i syd av en linje på 12,5 distansminuters avstånd 
från Sinais kust. Detta senare sammanhängde med att Egypten hävdade 12M territorial
hav. I själva verket hölls Liberty något längreut - hon var aldrig närmare land än 13,6 M. 

Fartyget var helt " normalt" : Typbeteckning och nummer (i detta fall "GTR 5") var må
lade på förskeppets sidor, namnet Liberty fanns på vanligt sätt akterut och hon förde ame
rikansk flagga av normal storlek, ca 1,5 x2,4 m. Hon fanns upptagen i olika öppna hand
böcker, i Jane' s med angivande att hennes -och systerfartyget Belmonts- uppgifter av
såg "communications and electromagnetic radiation". 

Den 8 juni kl. 10.30 gjorde två oidentifierade flygplan några cirklar runt fartyget på ca 
3000 m höjd. Ytterligare två flygplan iakttogs medan Liberty lunkade fram med fem knop 
och hade El Arishs minaret på 25,5 M avstånd i bäring 142°. Kl. 13.58 observerades ytter
ligare okända flygplan och kl. 14.03 kom det första anfallet. Fartygschefen beordrade 
klart skepp och högsta möjliga fart. Samtidigt signalerade han "via the High Command 
circuit" till amerikanske CM att Liberty anfölls av okända flygplan och begärde omedel
bar hjälp. Kl. 14.05- 14.10 kom upprepade anfall med raketer och automatkanoner från 
minst två flygplan (bl a även brandammunition). 

Pentagon reagerade omedelbart. Sjätte flottan fick order att sända hangarfartygen 
America och Saratoga mot platsen och sätta in flyg till Libertys hjälp. Parentetiskt kan 
nämnas att försvarsminister MeNamara först misstänkte att de anfallande flygplanen var 
antingen sovjetiska eller egyptiska. Efter en halvtimme var man genom israeliskt er-
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kännande klar över att Sovjet och Egypten var oskyldiga. För att undvika missförstånd 
sände president Johnson ett teleprintermeddelande över "heta linjen" till regeringschefen 
Kosygin med en förklaring till de amerikanska fartygsrörelserna och flygaktiviteten i rikt

ning mot det israelisk-egyptiska konfliktområdet. 
I Washington lyckades Goulding övertyga de flesta om nödvändigheten av en omedel

bar korumunike på tre eller fyra meningar, trots att man saknade alla uppgifter från Li
berty utom den första rapporten. Men - hur skulle fartyget betecknas? Som "spanings
fartyg" (vilket tydligen i USA som i Sverige av okunniga journalister uttalas "spionfar
tyg") eller "technical research ship. She was, in fact, both" säger Goulding. Att hennes 
uppdrag var underrättelsetjänst skulle naturligtvis snabbt stå klart för massmedierna, 
även om Pentagon inte sade det. Mot Gouldings krav på öppenhet stod marinledningens 
och underrättelsefolkets yrkande på mörkläggning av uppgiften. MeNamara böjde sig för 
deras argumentation och Liberty betecknades därför som "a U.S. Navy technical rese
arch s hi p", som skulle säkerställa sambandet mellan USA :s beskickningar i Mellersta Ös

tern . .. 
Kommuniken gick ut knappt en timme efter det Washington fått Libertys första rap

port. Och i den kunde också meddelas, att Israels regering bett om ursäkt för att dess 
stridskrafter av misstag anfallit det amerikanska fartyget. 

Under tiden hade Liberty stävat norrut med 8 knop för att möta fartyg och flyg ur sjät
te flottan. De upprepade flyganfallen hade åstadkommit en del skador och personalför
luster, men fartyget var under full kontroll. Kl. 14.24 upptäcktes om styrbord tre mtb i hög 
fart på ett avstånd av c:a 15M i bäring NO. De anföll med akan och torpeder. En torped 
passerade akter om målet, en annan gick rätt in i styrbordssidan i höjd med bryggans för
kant och strax under vattenlinjen. Maskinerna stoppade och rodret låste sig. Ett 12 m 
långt hål revs upp i bordläggningen och två däck mellan tolv spant vattenfylldes. Liberty 
fick nio graders slagsida åt styrbord. 25 man dödades omedelbart. Kl. 15.55 fungerade 
åter det interna sambandet, roderhaveriet var upphävt och maskinerna kunde ånyo ge 8 
knops fart. 

Tidigt morgonen därpå, dvs den 9 juni, kom jagarna USS Davis och USS Massey fram 
till haveristen, tog hand om sårade och hjälpte till med läcktätning. Sammanträffandet äg
de rum 420 M OSO Suda Bay på Kreta. Kl. 04.30 och 40 M nordligare kunde helikoptrar 
från USS America börja föra över de allvarligast sårade och skadade till hangarfartyget. 
Kl. 05.30 möttes USS Liberty och USS America. Då hade maskinpersonalen fått upp far
ten till l O knop. 

Från Suda Bay fortsatte Liberty för egen maskin till Malta, dit hon anlände och in
dockades den 14 juni. I La Valetta höll en amerikansk krigsrätt ingående förhör. 

* 
Detta om "sänkningen". Eftersom ledamoten Holmberg uttryckligen anger att den ut

fördes av "israeliskt flyg", bör kanske påpekas att flyganfallen endast medförde relativt 
ringa skador. Mtb-torpeden gav ett helt annat resultat: maskin- och roderhaveri , stora ut
rymmen vattenfyllda, styrbords slagsida och 25 man dödade vid själva explosionen. 

Ett israeliskt misstag- varför inte? 

I sin artikel ifrågasätter ledamoten Holmberg att anfallen verkligen skedde av misstag. 
Han säger sålunda att man "inledningsvis" var beredd att tro på Tel A vivs uppgift om att 
man trott det vara ett egyptiskt fartyg. Hans ifrågasättande tycks av allt att döma vara 
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föranlett av bristande tillgång till grundfakta. 
Kl. 13.58, minuterna före det första flyganfallet, hade Liberty El Arishs minaret i bäring 

142° på 25,5 M avstånd. Varken Israel eller Egypten- eller någon annan makt- var un
derrättade om hennes närvaro i området. Ett fartyg som uppträdde ca lO M utanför terri
torialgränsen kunde ju i och för sig misstänkas vara egyptiskt. Härtill kommer emellertid 
att Libertys silhuett var ganska snarlik ett egyptiskt trängfartygs, nämligen förrådsfarty
get El Quesir. Visserligen var det amerikanska fartyget flera gånger större och hade åt
ski lligt fler antenner än det egyptiska, och även om en förväxling icke var försvarlig, så 
kunde en sådan åtminstone vara förklarlig. Den amerikanska krigsrätten i La Valetta kon
staterar också att "El Quesir bears a highly superficial resemblance to Liberty", även om 
den förra mest liknade en gammal oceantramp. Så ett misstag kunde tydligen inte ens 
amerikanerna utesluta. 

Ytterligare en detalj må framhållas. Två minuter efter det att de tre mtb siktats om 
s t y r bo r d upptäckte Libertys fartygschef att flaggan var borta - tydligen nedskjuten un
der flyganfallen. Han gav då order att hissa en ny, större flagga på b a bords signalrå. Och 
vid den tidpunkten brann det ombord på flera ställen med stor rökutveckling. Därtill kom 
att av misstag två kulsprutor öppnade eld mot mtb. 

Är det då så märkvärdigt att de tre israeliska båtarna, sannolikt med kunskap om spa
ningsrapporten från Libertys tidigare position närmare kusten, dels besköt henne med si
na akan, dels sköt åtminstone två torpeder? 

Tydligen har ledamoten Holmberg den uppfattningen, att israelerna gärna ville göra sig 
kvitt en obekväm åskådare- hon skulle hindras från att sprida information, skriver han, 
"om exakt hur och av vem stridshandlingarna inleddes". Men Liberty ankom ju till områ
det på sexdagarskrigets fjärde dag - förmodandet måste därför vara fullkomligt orimligt. 
Några belägg för att israelerna icke var " i god tro" har veterligen icke kunnat uppletas. 

Dålig beredskap och uselt stabsarbete? 

Är Cay Holmbergs kritik mot den amerikanska försvarsledningen - citerad i början av 
denna artikel - välgrundad och berättigad? I en artikel i US Naval Institute's Procee
ctings (Prize Essay 1974) återfinns alla de kritiska omdömen som ledamoten Holmberg 
framfört. Det är en hård vidräkning, även om man måste ha klart för sig att den kan vara 
avsiktligt tillspetsad för att väcka diskussion. 

Att det kan skära sig ibland i fråga om befälslinjer, ordervägar och samband har vi rik
liga erfarenhetet av i vårt lilla land. Tillfällena till sådana incidenter är förvisso mycket fle
ra inom USA:s politiska och militära ledningsorganisation. 

En order till Liberty att hålla längre avstånd från den egyptiska territorialhavsgränsen 
än de anbefallda 12,5 M nådde henne således icke före de israeliska anfallen. Beslutet ha
de fattats i Washington men ordern hamnade hos CINCPAC, dvs chefen för Stilla havs
flottan. Och ett meddelande gick ut från en sambandscentral i Marocko, medan Liberty 
var anvisad att lyssna på en sändare i Etiopien! 

Men det torde ändå stå klart att fallet Liberty - utöver ett par sambandsmissar - icke 
ger anledning till generella, negativa omdömen om amerikanskt stabsarbete och operativ 
ledning. 

* 
Oavsett fel och misstag finns det dock skäl att i det aktuella fallet understryka 
att Liberty icke var "kamouflerad" utan förde sin i internationella, öppna handböcker 
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angivna beteckning stort och tydligt målad på skeppssidorna, namnet på vanligt sätt an
givet akterut och amerikansk flagg blåsande både vid flyganfallens igångsättande och fö
re torpedträffen, 

att Liberty kanske icke hunnit avlägsna sig - även om ordern i tid nå\tt fram - mer än 
något tiotal M från platsen för anfallen, varför någon säkerhet för att de ~å skulle uteblivit 
icke föreligger, J 

att Liberty bevisligen befann sig klart ute på internationellt vatten u'\der hela uppdra
get, både före och under anfallen, 

att Liberty folkrättsligt hade all rätt att oantastad uppehålla sig där, och 
att USA icke hade någon folkrättslig skyldighet att avisera vare sig Israel eller Egypten 

om fartygets rörelser på internationellt vatten. 

K-E Westerlund 

USS Liberty, en bild från 1964, med hennes utseende i stort så som det var den 8 juni J 967. 

194 

DEBATT Fantasier - frågor om framtiden? 

Med anledning av ledamoten Karl-Erik Westerlunds debattartikel om "USS Liberty" 
återkommer här ledamoten Cay Holmberg med ytterligare några synpunkter i ämnet. 
"Visst har Karl-Erik Westerlund rätt", säger Cay Holmberg, "men han slår in öppna 
dörrar" . .. 

"Att jag i TiS nr l 1977 återgav såväl den israeliske som den egyptiske marinche
fensföredrag med erfarenheter från sjöstriderna under Y om Kippur-kriget har sär
skild orsak. De bådaföredragen ger tillsammans en klar bild av sjöstridstaktik och
teknik under kriget, samtidigt som de ger en hel del intressanta erfarenheter av värde 
för svenska officerare .. Vi har trots allt mycket att lära av stridserfarenheter utifrån. 

stridshändelserna i Mellersta Östern, såväl1956 och 1967 som 1973 visar många 
prov på behovet av hög beredskap samtidigt som behovet av en effektiv ledning be
styrks." 

Den egyptiske marinchefen nämner i sitt föredrag "sänkningen av USS Liberty". Jag kun
de då inte låta bli att i detta sammanhang påminna om några andra incidenter som - en
ligt min mening - bör vara tankeställare för oss när vi nu av ekonomiska skäl minskar 
marinens insatsberedskap, tummar på personalkvalitet och tunnar ut chefsutbildningen. 
Vi minskar härigenom, mer eller mindre frivilligt, vår förmåga att möta incidenter i vårt 
närområde. 

Att jag valde incidenter från US Navy är kanske naturligt. Öppenhet och omfattande 
underlag ger tillgång till många bra exempel från såväl US N a vy som US Coastguard. Jag 
tog emellertid inte fram dessa exempel för att "sänka Pentagon", som K-E Westerlund sä
ger, utan i fårhoppning om att här kunna öppna några slutna ögon. 

Karl-Erik Westerlund ger en initierad och intressant redogörelse för "sänkningen av 
USS Liberty". Jag delar helt hans sammanfattande åsikter. Visst! Detta är säkert rätt! 
Men jag tror ändå att israelerna hade starkt intresse av att minska all "obehörig insyn" i 
stridszonerna-även från US Navy. Jag tror inte att man från israelisk synpunkt vågade 
lita på någon annan än sig själv. Alltså ville man eliminera varje form av främmande in
syn såväl i krigets inledningsskede som under striderna och vid "eld upphör". Det är detta 
som är det centrala, inte exakt när eller var eller om USS Liberty " sänktes". 

Om anfallen mot USS Liber/y skedde i "god tro" eller inte får vi nog tyvärr lämna åt 
framtidens historiker att utröna. 

När det sedan gäller "ett par sambandsmissar mer eller mindre" är det just dessa små 
missar som är så intressanta. Låt USS Liberty och USS Pueblo vara två- det finns flera 
-exempel på brister i ledning och samband som fått katastrofala följder. När K-E Wes
terlund fårsvarar den amerikanska försvarsledningen slår han in öppna dörrar. J ag delar 
helt hans uppfattning att det rör sig om "några små missar". Men det var missar som kan
ske kunde undvikits med högre beredskap och bättre personalkvalitet Jag anser inte att 
jag, som ledamoten Westerlund säger, gett "generella negativa omdömen om ameri-
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kanskt stabsarbete och operativ ledning". Jag tror tvärt om att vi har mycket att lära där

ifrån. Jag har bara givit några konkreta exempel på vad brister kan leda till. Jag gjorde det

ta i akt och mening att väcka dem som tror att vi kan sova lugnt om vi går ned i bered

skap och personalkvalitet på det sätt som nu kan befaras. 

Många av framtidens konflikter kommer att röra havet. Med incidenter till sjöss kom

mer nationer att "testa" varandra. Vi måste vara vakna i vår del av världen, beredda att 

snabbt handlingskraftigt och på rätt sätt svara upp vid incidenter till sjöss. Härvid har vi 

säkert en hel del att lära av andras misstag - men då måste vi känna till dem och diskute
ra dem. 

Cay Holmberg 

USS Liber/y på väg mot Malta med provisorisk tätning av den 12 m långa läckan efter mtb-IOrpe

dens tråjJ under bryggkomplexe t. Beteckningen "GTR" är väl synlig bådefdrut och akterut på styr

bordssidan. 
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Flaggor 

Ivar Rydbergs Flaggfabrik 

KARLSHAM N~: FLAGGFABRlK 

Kylinstallationer 
Luftkonditionering 

INDUSTRI 
ABFRIGOR 
Tel. 08/67 93 10 

Tel. 040/ 18 82 10 

Tel. 045 4 J 03 66 

N avigatiansinstrument 

SGM-Products 
Grevgatan 61 

114 59 Stockholm 
Telefon 08/62 35 60 

Försäljning av navigationsinstrument 
och e/verk . 

Motorer och tillbehör. ____ .....J 

Allmänna Bevaknings Aktiebolaget 

- ST A TENS BEV AKNINGSFÖRET AG -

ABAB har sedan bolagsbildningen utvecklats till en bevaknings

organisation som fyller högt ställda personella och tekniska krav. 

Därför att: 
Företaget har följt med i den tekniska utvecklingen. 

Personval och utbildning har gjorts med största omsorg. 

Personalen har erhållit trygga och rejäla anstfllningsvillkor och 

ändamålsenlig utrustning. 

ABAB - Allmänna Bevaknings AB 

Statens Bevakningsföretag 

Sibyllegatan 17 

Fack, 102 40 Stockholm 5 

T el. 08/23 73 20 
---------------------

ULTRALJUD 
AMlAB AB är Sveriges största företag för ut

veckling och tillverkning av ultraljudapparater 

och hydraakustiska utrustningar. Vi har 15 års 

samlad erfarenhet av ultraljud och kanske även 

lösningen till Edra problem . 

AMLAB AB Frejgatan 23 Box 54 

149 01 Nynäshamn Tel. 0752-121 70 



FORSÄLJNING och SERVICE 

SPERRY MARINE 
SYSTEMS 
CHADBURN 

Nautiska Instrument 

Maskintelegrafer 

WYNSTRUMENTS Vindrutetorkare 

KROHN & S0N A/ 5 Magnetkompasser 

C A CLASE AB 
Ruskvädersgatan 8 

Postadress FACK - 401 10 GOTEBORG l 
Tel. 031 /54 01 50 telex 20696 

Service efter kontorstid 031 /54 01 53 

Ring - för personlig 
kontakt i datafrågor 
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e PROJEk"TLEDNING 
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e PROGRAMMERING 
e PROGRAMVAROR 

IDATA l DGIC] 
KONSULTER l AR-ADB 

Stockholm Göteborg Malmö Karlstad Eskilstuna 
08-98 53 85 031-12 4410 040-77210 054-15 68 55 016-12 00 30 

Föreningen 
Sveriges Flotta 

för 

• sjövärn 
• sjöfart 
e sjöintressen 

Tidskrift 

Marinkalender 

Lokalavdelningar 

Sveriges Flottas 
Ungdomsförbund 

Kontakta 
Föreningen Sveriges Flotta, Birger Jarlsgatan 1 8 
114 34 Stockholm. Tel. 08/11 26 42, 11 26 63 



Det finns 100 000 -tals 
svenska män som fått utbildning 
på våra optiska instrument. 
Vi har nämligen tillverkat sikten och annan optik åt 
försvaret sedan 1940 
1945 

-=------""-- . 
Kompassvinkel~atare för arfTlen 

stridsvagnssikte OPS 1 för 
stridsvagn S 
1965 
' 

Spegelreflexsikte för 40 mm akan 
m/48 

Luftvärnssikte typ Keller för 
kulspruta 
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det skall vi fortsätta med för det kan vi 

$ ~v~~rv~~~R lr~~T:~~~~0NT AB 
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17120SOLNA 1 Telex: 1592JungnerS 
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