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Meddelanden 

KUNGL 
ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET 

Nr 5/1977. Ordinarie sammanträde i Stockholm den JO oktober 1977. 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Meddelade ordfOranden att sedan föregående sammanträde hedersledamoten Thör
nell, ledamöterna Bölin, Fagerström och Låftman avgått med döden. Ordföranden lyste 
frid över deras minne. 

2. Valdes ledamoten Jönsson till föredragande i vetenskapsgrenen "Krigsfartygs kon
struktion. Maskin och elektroteknik. Teleteknik" för år 1977-78. 

3. Fastställde Sällskapet belöningar enligt följande: 
Ledamoten Daggfeldt hedersomnämnande på högtidsdagen och penningbelöning 500 
kronor för hans artikel i Tidskrift i Sjöväsendet nr 5/1976 "Iran- Indiska oceanens nya 
sjömak t". 



Författaren till tävlingsskriften "Pansarbåtsutredningarna 1906-191 O" hedersomnäm
nande på högtidsdagen och penningbelöning 500 kronor. Då kuvertet med namnsedeln 
bröts befanns fOrfattaren vara fil stud Ronny Lindsjö, Hägersten. 

4. På ledamoten Holmbergs fOrslag beslöt Sällskapet att ett redaktionsutskott skulle in
rättas fOr Tidskrift i Sjöväsendet Utsågs ledamöterna Granath, Holmberg, Fredholm och 
Ahlund att ingå i utskottet. 

5. Ledamoten Söderhielm höll sitt inträdesanfårande med titeln "Ytattacken". 

6. Ledamoten Risberg föredrog ett utdrag ur sin årsberättelse i vetenskapsgrenen 
"Krigsfartygs konstruktion. Maskin- och elektroteknik. Teleteknik" med titeln "Bärplan
båtar och svävare - en översikt över utvecklingsläget". 

Stockholm den 23 november 1977. 

BO GRANATH 
sekreterare 

Nr 6/1977. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 3 november 1977. 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Förrättades val av styrelseledamöter, utom ordfOrande och vice ordförande, vilka 
väljs vid högtidssammanträdet. 
Valda blev till ordinarie styrelseledamöter, ledamöterna B Stefenson, Fernander och Ris" 
berg samt till suppleant ledamoten C Holmberg. Beslutet innebär nyval av Risberg och 
omval av övriga tre. 

2. Förrättades val av revisorer och suppleanter fcir dessa. 
Till revisorer valdes ledamöterna L Werner och G-B Ericson och till suppleanter ledamö
terna Gester och Hansson. Beslutet innebär nyval av Hansson och omval av övriga. 

3. Förrättades val av valberedning. 
Valda blev ledamöterna Blom, Kassmyr och As gård med Blom som sammankallande. Be
slutet innebär omval av alla tre. 

4. Fastställdes årsavgiften fcir år 1978 till ordrändrat 35 kronor, innefattande prenume
ration på Tidskrift i Sjöväsendet 

5. Fastställdes sammanträdesdagar fcir Sällskapet under kalenderåret 1978. 

6. Förrättades inval av hedersledamot. Invald blev filosofie doktor Karl Ragnar Gie
row. 

240 

7. Förrättades inval av ordinarie ledamöter. Invalda blev i nämnd ordning 

kommendörkapten Claes Tornberg 
kommendörkapten Jan Friefeldt 
överstelöjtnant Svante Kristenson 
kommendörkapten Hans Wachtmeister 
överstelöjtnant Urban Sobeus 
marindirektör Nils Dellgren 
marindirektör Johan Onnermark 
kommendörkapten 
marindirektör 
överstelöjtnant 

Lennart Grenstad 
Kristoffer Huldt 
Karl-Erik Ny !en 

8. Förrättades inval av korresponderande ledamöter. Invalda blev i nämnd ordning 

is brytardirektör 
docent 
kanslirådet 

Agne Christenson 
Ebbe Schön 
Jan Eliasson 

Stockholm den 24 november 1977. 

BO GRANART 
sekreterare 
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Minnesteckningar 
Alfred Erik Bertil Berthelsson 

Den Il februari 1977 avled Viceamiralen Bertil Berthel sso n i en å lder av 74 år . Ha n va r 

född den Il april 1902 i Njurunda försa mling av Västernorrlands län och tog student

examen i Örebro, varefter han år 1921 tog värvning som radiomatros i F lott an, där 

han nådde korpral s grad. Efter två års tjänstgöring, mestad els på torpedkryssa ren Clas 
Horn , antogs Berthelsson so mmaren 1923 som sjökadett och genom gick ordinarie ut

bildning vid K. Sjökrigsskolan. Han utnämndes till fänrik 1926. 
Hans övergång från stamanställd till sjökadett hade influerats av kapt enen , sederme

ra konteramiralen Göran Wahlström, so m alltid med iver ägnade sig åt personalfrågor. 

Berthelsso n har anset ts vara den förste av manskapsklass i Flottan, som ava ncerat till 

sjöofficer, vilket alltså är en sanning med modifikation. 
Efter fänrikstjänstgöring på pansarskeppet Sverige med Wa hlström som sekond och 

långresa med kryssaren Fylgia till Sydamerika påbörjade Berthelsson sin utbildning till 

flygspanare. Under 1930-talet kom han att under ett flertal olika kommenderingar ägna 

sig åt de flygoperativa frågorna inom marinen , varu nd er han i ett års tid 1933- 34 

tjänstgjorde i Flygvapnet s stab. Under samma period genomgick han utbildning till tor

pedofficer med kommendering på jagarna Ehrenskiöld och Clas Horn. 
Dessa kommenderingar var en god förberedel se för Berthel ssons genomgång av Sjö

krigshögskolans allmänna kurs vintern 1932-33, vilken följdes av en stabsk urs vintern 

1934-35. Därmed var grunden lagd för decenniers arbete i stabstjänst - ombord och i 

land - samt i olika utredningar. 1936-37 tjänstgjorde han på pansarskeppet Sverige 
som adjutant på Vintereskadern och 1937 på kryssaren Gotland som adjutan t på Sko l

avdelningen. Därefter följde tjänstgöring i Marinstaben bl. a. so m pressofficer fram till 

våren 1939. Den kontakt med pressen som han därvid erhöll , behöll han under hela sin 

följande tjänstetid, vilket blev honom till stor nytt a under arbetet i olika utredninga r. 

Våren 1939 tillträdde Berthelsson som flaggadjutant på kustflottan med konterami

ral Ehrensvärd som chef och kommendör Strömbäck som flaggkapten. U n der mobili

seringen hösten 1939 och de därefter följande beredskapsåren uträttade Berthelsson ett 

av hans överordnade högt uppskattat arbete. Det var framför a llt utvecklingen av fa r

tygens taktik och torpedvapnets insats, så väl med fartyg som flygplan , so m han fick äg

na sina krafter men samtidigt fick han till dagspress och radio förmedla händelser och 

utveckling för att hålla kontakt med allmänheten i dessa kärva tider med krig och be

redskap . Härunder medverkade han även vid utgivningen av olika för svars-tidskrifter 

och böcker, som utgavs av o lika huvud författare. 
Efter tre år i denna tjänst fick Berthelsson en länge efterlängtad tjänst som fartygs

chef på jagaren Karlskrona under sommarhalvåret 1942, följd av en liknande kommen
dering på jagaren Stockholm 1943. Han fick därunder i stor utsträckning bedriva es

korttjänst i Östersjön för sjöfartens skydd mot tyska sjö- och flyg stridskrafter samt 

ryska ubåtar, varvid han var inblandad i flera incidenter. 
Emellertid hade Berthelsson redan hösten 1942 tillträtt som lärare i takt ik vid sjö

krigshögskolan och blev 1943 utnämnd till kommendörkapten av 2. gr. Under hans tre 

år som taktiklärare påbörjades den omläggning av fartygstaktiken, som betingades av 

nytillkomna vapen och fartygsburen radar, som kom att sta rkt influera på fartygen s 

sätt att uppträda både till sjöss och i baserna. Hans banbrytande arbete kom ti ll nytta 

även inom 1943 års utredning rörande sjö krigsmaterielen , där han tjänstgjorde som 
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sekreterare med konteramiral Bjurner som ledare . Den fartygstyp, pansarjagaren, som 
därvid Janserades kan sägas ha tjänat som förebild för Smålands-jagarna som började 

planeras och byggas i slutet av 1940-talet och Östergötlands- jagarna under 1950-talet. 

Hans idoga st rävan för att hålla flottans bestånd av jagare vid tillräcklig numerär var 

et t markant drag i hans verksamhet. Han upphörde aldr ig att verka för jagarnas be

stånd och höjande av deras effektivitet. 
Berthelssons goda handlag när det gä lld e att sköta utredningsfrågor gjorde att han 

utsågs som expert i 1945 års försva rskommille som medhjälpare åt dåvarande konter

am iral Sti g H:son Ericson som var marinen s representant. Utredningens arbete ledde 

fram till 1947 års försvarsbesJuL 
Berthelsso ns längtan efter en sjökommendering fick sin tillfredsstä llelse hösten 1947, 

då han tillträdde som division schef på jagarna med förläggning på jagaren Visby. Den

na årskommendering följdes till hans stora glädj e av ett år som fartygschef på kryssaren 

Tre Kronor. Det gä lld e att utforma detta nybyggda fartygs komplicerade taktik, som 

betingades av de många vapensystem, som fanns ombord. Tre Kronor fick därför upp

träda tämligen sjä lvständigt under fartygschefens ledning, varunder Berthelsson hade 

frihet att utveckla sina tankar om taktik och personalvård på ett föredömligt sätt. 

Berthelssons teoretiska och praktiska kunskaper om fartygstaktiken togs därefter i 

a nspråk genom att han hösten 1949 placerades som chef för stridsledningskontoret vid 

marinförvaltningen, där han kom att tjänstgö ra i två år, varunder han utnämndes till 

kommendör 1951. Det blev en tid, då flottans fartyg i full utsträ ck ning utrustades med 

radar, såvä l för spaning, stridsledning och navigering som för vapeninsats i många 

olika former. 
Berthelssons stora intresse för den moderna utvecklingen ledde till att han kom 

att spela en ledande roll vid införandet av Decca-Navigatorsystem för hyperbelna

vigering i Södra Östersjön. Anläggningarna överfördes senare till Sjöfartsverket. Syste

mets lämplighet visas av att det fått efterföljare runt Sveriges kuster. 
Hösten 1951 förordnades Berthelsson till flaggkapten på kustflottan , vars chef var 

konteramiral Stig H: son Ericson. Därvid inleddes vad man kallar "kryssarepoken" i 

flottan som kom att vara ca ett decennium. Därunder skapades "eskadertaktiken", 

som gick ut på koncentrerat anfall med minst två eskadrar, sammansatta av kryssare, 

jagare och torpedbåtar. 
Våren 1953 tillträdde Berthelsson som chef för marinstaben . Tyngdpunkten i han s 

arbete kom därvid att förskjutas från det taktiska och operativa till det organisatoriska 

och försvarspolitiska . Den i landet svalnande försvarsviljan och de minskande anslagen 

gjorde det nödvändigt minska på fartygsru stningarna, med bibehållande av den höga 

beredskapen, varvid fartygen förlades i " malpåse". Vid organisationsminskningarna 

föredrog Berthelsson att minska landorganisa tionen för att kunna hålla besättningarna 

ombord, vilket ledd e till vissa motsättningar. De allt flera utredningar varmed marinen 

belastades under Berthelssons stabschefstid gjorde att hans sm idighet, förvärvad ge

nom umgänge med publicister oc h politiker, kom väl till pass. Han hade förmågan att 

även när stora skiljaktigheter från början förelåg, förhandla fram en för alla godtag

bar komprom iss, som tack vare hans målmedvetenhet och viljestyrka icke blev helt 

ofördelaktig för marinen. Hans utnämning till konteramiral 1954 hälsades med glädje 
av alla han s medarbetare och vänner. 

Våren 1957 uppnådde han det mål han föresatt sig alltsedan ungdomen, nämligen att 

tillträda som chef för kustflottan. Där fick han fortsätta samma utvecklingslinje, som 

han varit med om att dra upp under sin tid som flaggkapten. Han var ivrig att icke bara 

leda övningarna från flaggskeppet utan även embarkera på de mindre fartygen under 

svå ra förh å llanden till sjöss för att lära känna persona lens förhållanden. Samtidigt ver-
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kad~ han för ~pplysning om flottan under fartygens besök i hamnar och han glömde 
aldng kravet pa kontakt med allmänheten . 

. Emellertid inträffade 1958- på ?rund av drasti skt nedskurna försvarsanslag_ att 

Jagarn~ Lappland och Varmland maste avbeställas för att få medel tillgängliga för an

skaffnmg av de fartygstyper, som skulle ingå i den nya lätta flottan, so m skulle efterträ

da kryss_arepoken. Berthelsson tog sig därvid så illa vid att han blev både psykiskt och 

f~st sk t lidande och ha~s hälsa blev för alltid försvagad. Härigenom stoppades en kar

nar som annars med sakerhet skulle ha lett till någon av försvarets allra högsta befatt
nmgar. 

Han hade glädjen ~tt få tillträda som chef för sydkustens marindistrikt hösten 1961 

och_ ~unna etablera stg 1 Kungshu se t i Karlskrona, som var hans makas, Mariannes f. 

Qutd_mg, ungdomsstad. Länge fick han dock ej ägna sig åt denna nya, intressanta be

fattnmg, mnan han drabbades av ohälsa, som gjorde att han från 1963 till s in pensione
nng 1967 ftck ägna sig åt särskilt uppdrag. 

Det är en märklig karriär som - från början radiomatrosen, slutligen viceamiralen 

- Bertil Berthelsson_ !JIIryggalagt. Han hade en klar blick för det väsentliga i olika sa m

manhang och en Smidighet, SOm när han satte den sidan till, gjorde att han kom väl 

overens ~ed dem h~n önskade samarbeta med. En obändig handlingskraft gjorde att 

han up~nadde ?e mal han upps~ällt för sig och en okuvlig viljestyrka ledde honom ge

no~ man.ga svang~et~r, _1cke mmst att under ohälsa och kroppsliga hämningar kunna 

spndagladJe_och tillforsikt bland sma anhöriga ända fram till sin bortgång nära tio år 

efter sm penstons-avgång. En märkesman i Orlogsflottan har gått ur tiden. 

A v hedersledamoten Einar Blidbert: 
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Per Gösta Bölin 

Marindirektör Gösta Böl in avled den 2 maj 1977. Han var född i Nora församling i 

Västernorrlands län den 4 april1919 och tog studentexamen i Königsberg 1937 . Han äg

nade sig därefter åt tekniska studier vid Technische Hochschule i Danzig och avlade där 

1942 diplomexamen vid avdelningen för skeppsbyggnad. 

Efter värnpliktstjänstgöring i Flottan och anställning vid Ekensbergs varv som kon

struktör och projektör, knöts Bölin i september 1948 till dåvarande marinförvaltning

ens skeppsbyggnadsavdelning. Där tjänstgjorde han i tio år som bl. a. chargeman för 

trängfartyg, kontrollant vid byggande av proviantfartyget Freja vid Krögerwerft i 

Rendsburg och som kontrollant vid Helsingfors Skeppsdocka (numera Wärtsilä) för 

stat sisbrytaren Oden . 
Den l februari 1959 vann Gösta Bölin insteg i mariningenjörkåren och tjänstgjorde 

först tre år vid Stockholms örlogsvarv som chef för skrovsektionen. 

l början av 1962 togs hans tjänster åter i anspråk som kontrollant vid Wärtsilä, Hel

singforsvarvet, denna gång för statsisbrytaren Tor, som levererades i början av år 1964. 

Han tjänstgjorde därefter i c: a fyra år vid projektsektionen i marin förvaltningen , sedan 

den l juli 1966 som marindirektör l. gr. 
Vid bildandet av Försvarets Materielverk den l juli 1968 blev Gösta Bölin chef för 

fartygsbyråns projektsektion , en befattning som han innehade till sin bortgång. Under 

denna tid genomfördes en mängd fartygsprojekteringar, av vilka kan nämnas torped

båtar av modifierad Spica-typ, minfartyget Visborg, minjaktfartyg typ M 70, patrullbå

tar och minfartyg 3. Härvid kom hans omfattande kunskaper, oerhörda arbetskapaci

tet och arbetsglädje, samt hans goda organisationsförmåga till sin rätt. 

Gösta Bölin älskade skeppsbyggnadskonsten och fördjupade sig i dess olika delar 

med stor entusiasm och skaparkraft och vinnlade sig om att projektsektionen skulle till

godogöra sig utvecklingsresultat och nya metoder. Ett av hans stora intressen var det 

hydramekaniska utvecklingsarbetet, som gavs en mera systematisk form. Han var inte 

rädd för att ge sig i kast med datortekniken och utvecklade med hjälp av industrin ett 

datorprogram för projektering av fartyg. Inom skeppshållfasthetsområdet ägnade Bö

lin intresse åt de dynamiska påkänningarna i fartygsskrovet, härrörande från sjögångs

belastningar, samt inte minst stötproblematiken. där under Bölins ledning en, för lätta 

fartyg anpassad, stöt filosofi utarbetat s. 
Ett speciellt intresse ägnade Gösta Bölin åt isbrytarfrågor, ett intresse som började 

odlas redan genom det examensarbete om isbrytning som han utförde vid Technische 

Hochschule i Danzig. Efter sitt uppdrag som kontrollant för statsisbrytaren Oden blev 

han den l februari 1959 uttagen att vid sidan av sin ordinarie tjänst biträda Statens ls

brytardirektör i tekni ska frågor. Härigenom och genom det förnyade kontroll:mtupp

draget för statsisbrytaren Tor, kom Gösta Bölinatt förvärva en ovanligt god kunskap 

om isbrytare och isbrytning, vilket för Försvarets Materielverk inneburit en mycket stor 

tillgång vid de uppdrag beträffande isbrytaranskaffningar som Sjöfartsverket lagt på 

Materielverket alltifrån Tor-serien. 
Förutom sitt breda tekniska intresse hade Gösta Bölin sinnet öppet för många andra 

aktiviteter. Han var även konstnärligt begåvad och ritade och målade i mån av tid . 

Gösta Bölin sö rjs som en stor skeppsbyggare, en entusiasmerande kollega och en trogen 

vän och kamrat. 
Gösta Bölin invaldes i Kungl. Örlogsmannasällskapet år 1970. Han efterlämnar 

makan Gertrud. dottern Maria med familj, so nen Henrik samt moder. 

A v ledamoten A me Gärd in 
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Allan Cyrus 

E n av kusta rtilleriets förgrundsgesta lt e r fö re och u nder a ndra vä rld skri ge t ha r gå tt 
bo rt. I å r skulle Alla n C yru s blivit 90 å r oc h d et är a llt så 30 å r seda n ha n frå nträ dd e sin 
sista ak ti va tj äns t såso m che f fö r Kungl. Va xho lms ku sta rtille riregement e (K A 1). H a ns 
väg till denn a be fa ttn ing va r fyll d av a nsva rsfulla uppdrag i ku sta rtille ri ets tj ä nst va rvid 
ha n ömsom tjä nstgj o rd e in o m che fen fö r ku sta rtille ri e ts stab oc h vid KA l. 

S in fö rsta befattning so m a dj ut a nt i C KA stab upprät thö ll A lla n Cyru s 19 19- 1922 . 
1935 t illträdde ha n so m che f fö r C KA sta b en befa t tning som ha n bibehö ll till 1940 då 
ha n blev chef för KA l . U nder KA l - tiden tjä nstgj o rd e ha n i öv ri gt b la nd an na t so m 
chef på 3. kompa ni et oc h som regement sk va rt ermäs ta re . 

Ö verste A lla n Cyru s hade även en lå ng lä ra rgä rni ng bako m sig. De nn a krö nt es un der 
å ren 1939- 40 såsom lära re på Kungl. Sjök r igss ko la n . Överste A !la n Cyru s har a llt så 
under å ren fra m till a ndra värld skrige t va rit med o m a tt frå n central be fa ttnin g bygga 
upp det nya ku start ill eri et e ft er 1936 å rs fö rsva rsbesJuL Ha n ledde und er krigså ren vå rt 
stö rsta u tbildningsregement e. 

De må nga lä roböc ker oc h utbildnin gs reglemen te n m. m . som A lla n Cy ru s va r hu vud
ma n fö r under sin ak ti va tid är icke lä ngre i b ru k . Det finn s emell ertid två sek to rer av 
ha ns verk sa mhet dä r hans namn a lltid ko mm er a tt stå leva nd e fö r eft erfö ljand e gen era
tio ner . Dett a gäller Kamra tföreninge n Va penbrö d erna och Vax holm s fäs tnings mu
seum. 

Hans intresse för människor va r st o rt. I d e perso na lpro bl em so m ska pades under d e 
lå nga k rigs ink a llelserna engagerade ha n sig perso nl igen på e tt sä llsynt kra ft fullt sä tt. 
Detta gä llde såväl de enskildas situa tio n som probl emen med a tt vidm a kthå ll a en god 
a nda och mo tverk a den utnö tnin g hos förba nden so m bo ttnad e i lå ngva ri g beredskaps
tj ä nst. Dett a a rbet e kom regementets ka mra t fö renin g att växa sig sta rk. Ä ve n lå ngt e f
te r sin pensio neri ng engagera de ha n sig stark t i regement ets kamra tförening . Det upp
sv ing som denna a nrika fö rening fick under krigså ren oc h åren dä refter bestå r och bä r 
fo rtfa ra nde fö reningen fra må t. H a n var intill sin bo rt gå ng dess hed erso rdföra nde. 

Trad itio nsvå rden va r hans and ra sto ra int resse. På Osca r- Fred ri ksbo rg kom mer bl. a. 
minness tenen över beredska pen a tt vittn a o m dett a. Det museum han byggd e upp till 
sa mma ns med a nd ra intresserade i Ö vre Verket på Osca r- Fredrik sbo rgs fort ex pande
rade snart i sådan gra d a tt stö rre oc h bä tt re loka ler erfo rdrad es. O ch nä r Vax ho lm s 
Kast ell efter kriget helt överga vs som a rbet spla ts fö r ku sta rtillerifö rsvarets o li ka enh e
ter så gjo rde ha n som 70-å ring en helhj är tad in sats fö r att ska pa e tt ve rk som givit gen
klang lå ngt ut a n fö r kusta rt illeri ets krets. 

Det f inns a ll anled nin g fö rm oda a tt denn a ha ns sista sto ra in sa ts fö r ku sta rtill e ri et 
ko m mer a tt b li bes tående i överbli ckbar fram tid . 

A v ledamolen S ven Å k e A d ler 
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Bengt Fagerström 

Bengt Fagerström avled den 2 juni 1977 i Lugano. Han var född i Stockholm den 14 no
vember 1910. Föräldrarna var direktör Ernst Hjalmar Fagerström och Elin Carstensen . 

Bengt Fagerström avlade studentexamen i Linköping 1929 och avsåg ursprungligen 
att utbilda sig ti ll sjöofficer men ändrade inriktn ing och satsade i stället på en civil kar
riär. Ha n avlade bergsingenjörsexamen vid KTH 1936. 1940 inkallades Bengt Fager
ström so m värnpliktig ingenjör, konstituerades till marinunderingenjör samma år och 
förordnades 1941 till specialingenjör (artilleriingenjör) vid mariningenjörskåren. Han 
genomgick sjökrigshögskolans tekniska kurs 1941 l 1943 som specialelev och tillträdde 
1944 som chef för ammunitionsdetaljen vid artilleritekniska byrån i Kungl. Marinför
valtningen. 1946 inträdde han i mariningenjörskårens reserv och var åren 1946-49 an
ställd vid AB Bofors. 

Han återgick 1949 till sin tidigare verksamhet vid Kungl. Marinförvaltningen och ut
nämndes till specialingenjör av l. gr. 1951 och till marindirektör av l. gr. 1953. Han 
blev 1954 chef för artilleribyråns mekaniska sektion och kvarstod i denna befattning till 
sin avgång 1969 . 

1959-61 tjänstgjorde Bengt Fagerström som artilleridirektör intill dess tjänsten in
drogs. I samband med omorganisat ion av mariningenjörskåren gick Bengt Fagerström 
på övergångsstat 1962. 

Bengt Fagerström var inte de s tora ordens man utan föredrog att verka i det tysta. 
Hans långa erfarenhet inom artilleriområdet och hans lugna klokhet gjorde honom till 
en värdefull och kunnig medarbetare vid utveckling och anskaffning av artillerisystem 
för marinen. Hans erfarenhet och tekniska kunnande togs också i anspråk i olika kom
mitteer och delegationer. Han var sålunda medlem i Försvarets standardiseringsdelega
tion, vapendelegation och förpackningsutskott. 

Bengt Fagerström var en lugn och behaglig kamrat utan stora åthävor. Han tyckte 
mycket om att resa och hade också möjligheter att förverkliga sina önskningar och fö
retog långa resor till avlägsna länder. Han levde mycket för sin familj och föreföll vara 
en lycklig man, trots att han strax före sin avgång kände en viss oro. Han flyttade i 
början av 70-talet till Schweiz , där han också avled. Bengt Fagerström var en fin och 
anspråkslös människa, som vi minns med saknad. 

Bengt Fagerström invaldes i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1953. 
Bengt Fagerström sörjes närmast av makan Anna, döttrarna Kajsa, Birgit, Marianne 

och Ingrid med män samt barnbarn. 

A v ledamolen Lennart Larsander 
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Rune Hultin 

Den 2 december 1976 avled f. d. marindirektören RuneHultini en ålder av 64 år. Han 
var född i Stockholm och tog studenten där 1933. Den 21 december 1937 blev Hultin ci
vilingenjör vid KTH på fackavdelningen för elektroteknik för att omedelbart därefter 
bliva anställd vid Aga-Baltic AB på Lidingön. Sommaren 1943 blev Hultin tjänsteman 
på Kungl. Marinförvaltningens skeppsbyggnadsavdelnings teletekniska byrå. Ett år 
senare förordnades han såsom extra ordinarie specialingenjör av 3 gr., miningenjör, vid 
mariningenjörskåren för att år 1948 bli specialingenjör av 2. gr. och 1951 specia lingen
jör av l gr. 1960 blev Hultin marindirektör av l. gr., specialingenjör, vid mariningen
jörskåren. 

Rune Hultin blev alltså miningenjör under en period, när marinens minvapen med 
hänsyn till den snabba teletekniska utvecklingen efter andra världskr iget alltmer fick 
behov av specia lister som behärskade just denna disciplin. Efter tjän stgöringar å min
sektionerna vid Karlskrona och Stockholms ö rlogsvarv samt i marinförvaltningen till
trädde Hultin år 1953 befattningen såsom chef för marinförvaltningens inom Stock
holms örlogsvarv lokaliserade minexperimentavdelning, som idag med bibehållen pla
cering är liktydig med minbyråns minexperimentsektion. 

Hultin hade personligen starkt bidragit till skapandet av detta för den moderna min
utvecklingen synnerligen viktiga organ, och igångsättandet och fullföljandet av dess 
verksamhet blev i viss mån hans livsuppgift. När ledamoten Hultin år 1968 avgav årsbe
rättelse i detta sällskap gav han sin redogörelse titeln "Modern mät- och analysmetodik 
vid försök och prov med minmateriel". Marinens minmaterial bestod då lik som nu av 
flottans och kustartilleriets mineringsmateriel samt minröjningsmaterielen innefattande 
bl. a. minsvepningsmaterielen . Vissa sjunkbombtyper samt stationer för minskydds
mätning och avmagnetisering av fartyg räknades också till min materielen. 

Den hultinska minexperimentsektionen blev nu ett viktigt organ för provning av de 
elektroniska komponenter som minbyrån i samarbete med vissa firmor tog fram. En av 
sektionens stora uppgifter blev att komponera lämpliga mät- och analysutrustningar 
för dess fasta och rörliga mätstationer, där fartyg och svep gick målgång. Den skicklige 
teleteknikern Hultin gjorde stora insatser på detta område, där han får anses ha varit en 
föregångsman . Dessutom hann han med at t uppfinna patenterbara komponenter, som 
renderade honom vissa ersättningar. 

År 1963 tog Hultin avsked från mariningenjörskåren men fortsatte såsom civilan
ställd chef för minexperimentsektionen fram till år 1974 då han på grund av sjukdom 
avgick med förtid~~pension. 

Kamrater i minvapnet minns med tacksamhet många stimulerande di skussioner kring 
deras mest kvalificerade tekniska problem tillsammans med den kunni ge vännen Rune 
Hultin. 

Privat ägnade Rune Hultin sig åt sin familj och sin trädgård sa mt på senare år även åt 
stugan på Öland . Så länge som möjligt försökte han bibehålla sin ursprungligen goda 
fysiska kondition genom gymnast ik och skidåkning . 

Rune Hultin sörjes närmast av makan Barbro, född Wiklund , sa mt av döttrarna 
Anita, Monica och Eva jämte barnbarn . 

A v hedersledamoten Fredrik Taube 

248 

Anders Låftman 

Ledamoten Anders Låftman avled den 10 augusti 1977. Han föddes i Borås den 22 augus
ti 1918, son tillläroverksadjunkten Emil Lärtman och hans hustru Eva, född Reuter
swärd. 

Anders Låftman tog studenten i Borås 1938. Sjöofficersexamen av lade han 1941; han 
blev kapten 1948 och kommendörkapten 1958. 

Som fänrik påbörjade Anders Låftman utbildning till flygspanare vid 2. divisionen F 
2 och vid utnämning tilllöjtnant 1943 följde specialutbildning i förbindelsetjänst. Hans 
tekniska intresse inriktades sedan mot vapentjänsten artilleri och efter artilleriofficers
kurs sommaren 1945 följde fartygschefsskap på minsveparen Ramskär. signalofficer 
och adjutant i kustflottans flygspaningsdivision sa mt kadettofficer på Sjökrigsskolan 
rymdes äve n i Anders Låftmans mångsidiga utbildning 1945-47. Sjökrigshögskolans 
allmänna kurs samt stabskurs genomgick han 1947-49. Därefter vid tog två och ett 
halvt år på marinförvaltningens strids ledningskontor inkluderande en stridslednings
kurs i Storbritannien. Drygt två år som flaggadjutant på kustflottan- förbindelse och 
str idsiedning - och nära tre år på marinstabens planeringsavdelning ledde fram till far
tygschefsskap på jagaren Östergötland. I marinkommandostaben i Göteborg började 
Anders Låftman som chef för operationsavdelningen 1959 och blev 1960 stabschef. 
Han stannade där till 1964, varefter följde ett år som chef för min fartygsflottiljen och 
som längresechef på Alvsnabben. Efter hemkomsten togs han s kapacitet ånyo i anspråk 
för stabsuppdrag. Tjänsten som stabschef hos Chefen för Marinkommando Ost, seder
mera Örlogsbas Ost, innehade Anders Lärtman i sex år. Från hösten 1971 och fram till 
sin bortgång stod han till marinstabschefens förfogande för sk ilda utredningar, främst 
in om bastjänstens område. 

Anders Lärtman var en flitig skribent och han s bidrag till Örlogsmannasällskapets 
forskning inom taktik och teknik var betydande. Redan 1957 utnämndes han till adju
tant hos konung Gustaf VI Adolf, en tjänst som bl. a . förde honom ut på mänga intres
santa resor. 

Anders Låftmans breda tjänstgöringsregister genom åren ger en god bild av en syn
nerligen dugande sjöofficer, som med stor ambition och energi alltid tog sig an de skil
da uppgifter han ställdes inför. Hans mångsidiga kunnande inom stabs- och teknisk 
verksamhet i kombination med ett mycket rörligt intellekt, med initi ativkra ft, ledarför
måga och ansvarskännande förde honom till positioner, där hans sk icklighet och sam
arbetsförmåga resulterade i ett betydande nyskapande. l de ansvarsfulla chefs- och 
stabsposter han besatte en lång fö ljd av år entusiasmerade han sina medarbetare till hög 
effektivitet genom sitt goda omdöme, sin positiva inställning och sin förmåga och mål
medvetenhet att driva frågor till ett bra resultat. 

Som vän och människa kom vi att högt uppskatta Anders Låftman för hans goda hu
mör i alla situationer, för hans trevliga, glada , öppna sät t och för hans känsla för kam
ratskap. Dessa egenskaper ledde också i tjänsten till berättigad uppskattning av alla i 
hans närhet. Anders Låftman in valdes i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1958 . 

Han sörjes närmast av makan l ngegerd, född Röd bom, dottern Eva sam t sö nerna 
Johan och Richard. 

A v ledamoren Lennarr Lindgren 
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Christer Sahlin 

Korresponderande ledamoten Christer Sahlin avled den JO februari i år. 

Han var född i Luleå 1901 och fadern var bankkassör. Efter avlagd studentexamen i 

hemstaden blev Sahlin sjökadett 1919 och utnämndes till fänrik i flottan 1922. Efter 

sedvanlig fänrikstjänstgöring på pansarskepp kom Sahlin i flygtjän st åren 1925 och 

1926 och tjänstgjorde då vid flygstationerna vid Hägernäs, Karl skrona och Göteborg . 

I?et var emellertid inom ubåtsvapnet som Sahlin skulle komma att göra sina beståen

d·e. msatser; Med första tjänstgöringen på Uttern 1926 började hans osedvanligt långa 

tJa n st I ubatsvapnet och fram till och med 1930 hade han tjänstgjort på A borren, Ha
jen, Bävern, Illern , Valen och Gripen, dvs. nästan på alla då befintliga ubåtar. Sitt förs

ta. c.hefsskap fic~ ha~ på A borren 1932. Sah lin var sedan i flera perioder fartygschef och 
divisiOnschef pa ubatar. Den sista kommenderingen var som chef på Draken och chef 
för l :a ubåtsdivisionen. 

Under krigsåren var Sahlin navigeringsofficer och sekond på kryssare och pansa r

skepp. Landkommenderingarna var inte så många och långa. De kom först på ä ld re da

gar då Sahlin tjänstgjorde på Karlskrona Örlogsstation och Örlogsvarv. Sin tjänst i 
flottan slutade han som besiktningsofficer vid Örlogsva rvet 1957. 

Efter pensioneringen bosatte Sahlin sig i Sigtuna där han under lång tid var bibliote

kan~ vrd Strftel~en Srgtunaskolan. Karlskrona lämnade han dock inr e helt och hållet. 
VarJe sommar v.rstades han på sin gård på Säljö i Karlskrona skärgård. 

Chnster Sahhn hade sitt yrke som hobby och han blev en mycket skicklig ubåt soffi

cer. ~ans intresse började tidigt. Därom vittnar hans stora samling av tidningsklipp 

av ubatar- storredelen tyska- som påbörjades med noti ser från första världskriget 

och sedan byggdes på. till och med andra världskriget. Denna unika samling skänktes 

efter hans dod och en ligt hans egen önskan till ert tyskt marinmuseum. 

A v ledamoten Bo Granat h 
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Olof G. Thörnell 

En sällsynt lång och märklig levnadsbana ändade den 25 juli 1977, när generalen Olof 

G. Thörnell avled några månader före sin JOO-årsdag. In i det sista var han levande in

tresserad av allt som hände i världen, särskilt inom försvaret och politiken. Hans tankar 

och synpunkter gick ofta tillbaka till det som varit, men riktade sig lika mycket mot 

framtiden. 
Olof Thörnell växte upp i ett prästhem med nära kontakt till den akademiska värl

den. Han var född i samma rum somNathan Söderblom och kom även att starkt påver

kas av denne vän vid valet av levnadsbana. 
Efter sedvanlig utbildning blev han officer vid Upplands regemente 1897. Regements

valet gav honom tid att under lediga perioder lägga grunden för ged ign a språkkunska

per vid universitetet, bl. a. i ryska . Vid framtida kommenderingar till utländska för

band i Österrike, Frankrike och Holland hade han ytterl igare möjligheter at t förkovra 

sina språk vid sidan av de yrkesmässiga studierna. 
Som genera lstabsofficer från våren 191 O vann Thörnell sina överord nades sto ra för

troende såsom en initiativrik och förutseende planerare. De regelbundet återkommande 

tjänstgöringarna vid trupp återspeglar på samma sätt en fast och bestämd ledning, 

orubblig men med människokunskap och icke minst med en stark känsla för aktivitet 

och utveckling. 
Sin bana som renodlad armeofficer avslutade Thörnell med två viktiga in spektörsbe

fattningar, först som inspektör för trängen, sedan som inspektör för infanteriet. Båda 

dessa uppgifter var omfattande och gav sin innehavare kännedom om förhållanden av 

betydelse för de stora uppgifter som väntade honom . Sin fallenhet och sk icklighet i in

spektioner på fältet- även ifråga om detaljer- tog Thörnell med sig i sin nya befatt

mng. 
Det väckte otvivelaktigt ett visst uppseende när valet som chef för den nyskapade 

försvarsstaben 1936 föll på infanteriinspektören Olof Thörnell. Han var mer eller 

mindre okänd inom de kretsar, där vågorna gått höga ifråga om stabens existensberätt i

gande och tillkomst. Det var emellertid säkert detta förhållande som ledde till namnet 

Thörnell. Han hade aldrig förekommit i den sega dragkampen mellan försvarsgrenar

na. 
Man ville från början skapa ett förtroendefullt arbete i staben, vi lket knappast hade 

gått om någon av de mest stridbara försvarsgrensföreträdarna valts till denna ömtåliga 

post. Regeringen hade räknat rätt trots den tvekan som uttalades, särskilt från arme

håll. 
Thörnell s starka personlighet och fasta mål att knyta även marinens och flygvapnets 

män till för svarsstabens viktigare avdelningar beredde vägen för ett gott arbete. Hans 

integrit et sam t frihet från förutfattade meningar och offentliga uttalanden skapade 

snabbt en god arbetsmiljö och ett gott förhållande utåt. Thörnellupplevde sjä lv samar

betet med både försvarsmini stern och försvarsgrenscheferna som got t . 
l en av de få tryckta sk rift er so m Thörnell författade återfinn s uppfattningen att han 

och P. E. Sköld haft ett "utomordentligt gott och förtroendefullt samarbete, jag had e i 

försvarsministern funnit ett ovärderligt stöd för min verksamhet". Man kan i andra 

sa mmanhang int e heller ta miste på den uppskattning och respekt, som försvarsminis

tern Sköld hade för överbefälhavaren Thörnell. Först vid de många föredragningarna 

inför regeringen i dess helhet avspeglas i flera memoarer de stridiga meningarna dels 

mellan regeringsmedlemmarna själva, dels mellan Thörnell och ens kilda statsråd . Orsa

ken härtilllåg mest i de politiska konsekvenser som kunde väntas vid den ena eller and

ra militära åtgärden. 
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Det var en komplicerad och sällsynt a llvarlig tid för den svenska försvarsmakten, 
som sammanföll med Thörnells mandat som försvarsstabschef och- från 1939- som 
överbefälhavare. Militärledningens omo rgan isat ion och det samtidigt stegrande krigs
hotet krävde en rad överhängande å tgärder ifråga om snabb materielanskaffning, ka
derutvidgnin g, utbildning, nya försvarsanläggn in gar, mobiliseringsplaner m . m. När 
kriget blev et t faktum i vår omedelbara närhet och när de politiska tumskruvarna drogs 
åt från de krigförandes sida ford rade neutraliteten snabba åtgärder med alla slag av för
stärk ningar. Samtidigt måste för sva rsgrena rnas o li ka komponenter omgrupperas a llt 
eftersom hotläget ändrades runt våra gränser. l spetsen för de organ, som bar det 
högs ta militära ansvaret, stod generalen O lof Thörnell , sam tidigt skyldig att ge rege
ringen det underlag som fordrades för a tt fatta de politiska besluten. 

Det skulle krävas volymer för att återspegla huvuddragen av den verk samhet, de 
överväganden, framställningar och beslut, som överbefälhavaren hade att befa tt a sig 
med. Redan en fl yktig granskn in g av de mäktiga avhandlingar, som under de senaste 
åren utgivits av Stockholms Universitet om Sverige under det andra världskriget, ger 
en bild av både omfånget och betydelsen av arbetsuppgifterna. Annu pågående histo
rieforskning kommer a tt än mer kla rlägga betydelsen av den gärning som blev O lof 
Thörnells . 

Det är självfallet att allt som presenterad es och som vidtogs inte k und e visa sig hund
raprocentigt rätt. Det är en omöj lighet, när frågor av detta slag nä sta n alltid har två s i
dor, en militär och en politi sk . Thörnells ambition var att a lltid se saken militärt objek
tivt, inte låta sig ledas av känslomässiga stämningar, inte av sympatier eller an tipa ti er, 
int e heller av ogrundade förhoppningar eller av panikstämningar. Endast realiteter fick 
spela någon roll , kyligt och sakligt vägda mot varandra. Inte heller detta kunde ske 
utan kritiska röster. De som i lugn och ro vid skrivbordet i enskilda fall- långt efter 
det at t de akuta kriserna avvecklats - funnit bättre lösningar än Thörnells må ste ta 
hä nsyn till de omstä ndigheter och den verk lighet som tvin gade fram de snabba beslu
ten. Först när korten lagts på bordet och spelet var slut kunde åtgä rderna nagelfaras. 
Att överbefälhavaren i många fall var klarsyntare än regerin gen är således inte heller a tt 
förundra sig över. 

l denna akadem i må det framhå ll as att Olof Thörnell hade stor förståelse för de ma
rina försvarsproblemen. Genom tjänstgöring vid armeförband längs kusten och på 
Gotland hade han gjort sig förtrogen med invasionsförsvaret och behovet av samver
kan mellan fö rsvarsgrenarna. Det var genom Thörnell s personliga in sa tser so m marinen 
fick sina första stora ans lag till materielförstärkningar vid beredskapshöjningen. Hans 
samarbete med dåvara nde marinchefen , viceamiral Fabian Tamm, va r mycket gott. 
Visserligen drog marinledningen en lättnadens suck när Thörnell s förslag (och riksda
gens beslut) at t bygga två långsamgående små kustpansarskepp icke kunde fullfö lj as. l 
stället byggdes de två snabba lät ta kryssarna, so m b lev övergången till den typ av flotta 
som vi nu har. Ä ven till kustartilleriets förstärkande bidrog Thörnell a ktivt. 

Efter avgången som överbefälhavare utnämndes Thörnell till chef för konung Gustaf 
Y:s stab, i vilken befattning han kvarstod till kungens död. Denna uppgift blev uppen
barligen till stor glädje för Thörnell, so m härigenom fick fortsätta en militär gä rning på 
högsta plan . Både i slott smi lj ön och senare på äldre dar fick han möjligheter att åter 
närma sig och vidga intressena för lärdomskretsarna i Uppsala, där han slog sig ner. 

Såsom eminent sakkunnig uppdrogs också till den pensionerade överbefä lh avaren a tt 
samla mater ial till och förbereda en bearbetning av a ll a militära handlingar från bered
skapen , ägnade att tjäna som un derlag för det militärhi stori ska verk som är under ut
arbetande. Till detta arbe te fogade Thörnell värdefulla kommentarer, avsedda at t bely
sa de bedömningar som låg till grund för aktuella å tgärder. Han återkom ofta vid sa m-
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tal på äldre dar till dessa frågor, noga med att besluten skulle bli allsidigt belysta. 
Gyn nad av en andligen obruten vitalitet gladde han sig in i det s i s t~ åt fort s~tta kon

takter med gamla medarbetare, inte minst vid flottan. Det var en sitmulans mte bara 
för honom själv utan i min st lika hög grad för dem som fick glädjen att höra hans 
åsikter om såvä l gångna som komm a nde tider. . 

Generalen Herr Thörnell blev hedersleda mot av detta sä llskap 1939. Han var gtft 
med Anna Henrik a Halling (död 1972) och hade med henne sonen Gerhard, kapten vid 
generalstaben, död 1940, döttrarna Barbro (f. 1908) och Ulla (f. 1914) samt sonen Per 
(f. 1918), överstelöjtnant. 

A v hedersledamoten Stig H:son Ericson 
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Utan luckor i försvaret 
Ordföranden i Kungl. Örlogsmannasällskapet, Viceamiral Bengt Lundvalls, anfö
rande vid nedläggande av befattningen den 15 november 1977. 

I våras fick vi ett nytt försvarsbeslut och nu i höst har försvarets myndigheter sä nt in 
programplaner för den kommande femårsperioden och anslagsframställningar för det 
första året i den perioden. Det stå r redan nu klart att försvarsbes lutets mål inte kan nås 
inom de ramar försvarsbeslutet avsåg. Försvarsbeslutet lovar mer än vad Överbefälha
varen och försvarsgrenscheferna kan hålla. Pengarna räcker helt enkelt inte till. Det 
gnisslar i fogarna , det finns mycket som måste rättas till. 

Men livet går vidare. Vi börjar nu efter regeringens direktiv en ny studieomgång. Vi 
ska lllöpa igenom en ny omgång av perspektiv- och programplanestudier. Det ä r Över
befälhavarens underlag för nästa försvarsbeslut , det som skall fattas om fem år, som 
skall tas fram. 

Med detta korta anförande vill jag ställa fråga n: är den rätta metoden, når vi det 
nödvändiga resultatet, om vi mer eller mindre börjar om från början och arbetar oss 
igenom en ny perspektivplaneomgång efter det gamla mön stret? Blir det inte - åter
igen- för mycket studier och för litet reell program planering? 

Jag har den uppfattningen att det finns större anledning att undersöka vilka luckor 
det kan finnas i vårt försvar och hur dessa skall kunna fylla s ut än att ägna den huvud
sakliga tiden under perspektivplanearbetet åt teoretiska studier. 

Jag vill på intet sätt påstå att studier inte behövs, att studier inte har ett värde. Men 
felet är att vi alltid tvingas att sätta målet för högt och att göra om allt från början. Vi 
börjar på stor bredd och stort djup. Har man en gång börjat på det sättet så kan man 
inte gå ur den fåra man håller på att plöja upp. Det blir för mycket av konfliktrisker, 
rustningsnivåer , miljöer, aggressionsfall och angreppsformer. Det blir för litet tid över 
för att få fram en hållfast programplan. Det blir ingen eller ytterligt liten tid att göra en 
kontroll tillbaka över hela studie- och utredningsa rbetet för att se om man hamnat rätt. 

Varje ny perspektivplaneomgång- det är den tredje so m nu står för dörren- bör
jar med det som brukar kallas en ideskapande del. Man skall utveckla och värdera ideer 
till, som man hoppas, nya strukturer 15-20 år fram i tiden. Det betyder att vi nu skall 
ha blicken riktad mot 1990-talet s slut. Vi skall, uttryckt på annat sä tt, söka få fram nya 
typer av förband till lands, till sjöss och i luften . Dessa nya enheter- det kan vara far
tyg och flygplan, robotar, kanoner och stridsvagnar- skall vi sä tta samman med dem 
vi nu har till det so m kallas strukturer. 

Iden är väl god, men den är för teoretisk . Det är inte sä rskilt realistiskt att tro att det 
med fem års mellanrum går att skaka fram radikalt nya ideer. Möjligheten till tekni ska 
genombrott som kan förändra bilden finn s alltid. Men erfarenhetsmässigt är det den 
fortgående ganska väl förutsebara tekniska utvecklingen som ger de reella möjligheter
na till vidareutveckling av vår materiel. 

Vad vi nu vet och en fråga som vi måste lö sa under de år vi har på oss inför nästa 
försvarsbeslut det är att vi inte har tillfredsställande överensstämmelse mellan mål och 
medel. Det är därför säkerligen åtskilliga del studier som måste genomföras för att kun
na ge en kommande försvarsutredning ett gott, helst lättläst och praktiskt inriktat un
derlag. 

Det är min bestämda uppfattning att vi därför måste noggrant analysera vart det nu
varande försvarsbes lutet bär hän perso nellt, materiellt och organisatoriskt mot 
bakgrund av den ekonomi som styr det vi skall och det vi kan gö ra. 
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I ÖB 62 var utgångspu nkten för den fortsatta uppbyggnaden av försvaret att den 
skulle ske från grunden. Man skulle börja från de enklaste angreppsmetoderna och där
ifrån bygga upp försvaret utan luckor i systemet så högt i krigsnivåer som våra resurser 
medgav . Det är visserligen femton år sedan detta skrevs i ÖB 62 men det gör inte håll
fastheten mindre . 

Den lägsta nivån är vad vi måste kunna lösa under fredstid med de resurser vi har 
tillgängliga. Det finns många uppgifter från övervakningsuppgifter, ingrepp mot oav
siktliga eller avsiktliga överträdelser av svenskt territorium till sabotage, psykologisk 
krigföring m. m . Allt det som tidigare kallades "kallt krig". En analys av vår bered
skap härvidlag kan komma att visa att vår totala beredskap för övervakning för att ta 
ett exempel inte är tillfyllest. Då måste den beredskapen höjas personellt och materiellt. 

Vi må ste ha resurser som gör det möjligt att hävda vår neutralitet vid krig i vår om
värld. Neutralitetsskedet kan betecknas som nivå två . Två världskrig och två bered
skapsperioder har gett oss entydiga erfarenheter om vad som erfordras av vårt försvar. 

Men har vi idag de erforderliga resurserna eller ger det nuvarande försvarsbeslutet de 
resurser som erfordras vid våra gränser och kuster? Kan vi hålla rent från ubåtar och 
minor? Kan vi ge skydd åt kustsjöfart? Kan vi hålla den erforderliga övervakn ingen på 
den höga nivå som då sku lle erfordras? Räcker flyg- och radarspaningen till? Ser vi om 
vårt hus i lika hög grad på västsidan som på ostsida n? 

Jag vet att vi har stora brister och att de kommer att bli än allvarligare under den 
kommande femårsperioden. Här finns luckor som måste fyllas ut om vår säkerhetspo
litik skall bli trovärdig. 

Vilken angrepps form är farligast? Ett entydigt svar kan knappast ges på en sådan 
fråga. Men en sak är klar: vi får inte stå handfallna om vi skulle utsättas för ett överras
kande anfall. Vi måste bygga upp försvaret så att den typen av anfall inte ter sig lockan
de för en angripare. Vid han s kalkyler om framgång och motgång, förluster och tidsåt
gång må ste vårt försvar ge honom bilden av en hög, helst mycket hög tröskel att 
komma över. Det vi kan sä tta in före en mobilisering och snarast efter måste vara så 
starkt att en angripare int e finner ett överraskande anfall särskilt gynnsamt. Att vi ald
rig kan vara säkra på at t vi kan förhindra ett överraskande anfall är dock klart. 

Jag är övertygad om att en analys sku lle visa på allvarliga luckor, ja helt enkelt på 
stora bri ster. Ingen del i ett krigsnivåresonemang får övervärderas, då bleve det en 
sned balans . Men just på denna nivån finner vi väl en hård koppling till vår säkerhetspo
litik . Den syftar ju till att vi inte skall dras in i kriget. Hög beredskap, god övervakning, 
stridsklara enheter som gör tröskeln hög är väl ändock något som vi inte får tillgodose i 
minskande omfattning. Och det är det vi håller på att göra. Det är ytterst allvarligt för 
vår försva rsförmåga och för trovärdigheten i vår säkerhetspolitik. Här behövs en nog
grann analys. Neutralitet och beredskap får aldrig betraktas som något vid sidan av . 

Invasionsförsvar är försvarets viktigas te uppgift. Detta är utsagt i målsättningen för 
försvaret. I ett nivåresonemang leder detta till den högsta krigsnivån. En nivå som in
nebär att vi blir utsatta för ett stort upplagt och omsorgsfullt förberett anfall. Om jag 
fortsätter med bilden av en tröskel så leder det till att våra samlade resurser i ett balan
serat försvar skall göra tröskeln så hög och bred att det kostar mer än det smakar att 
söka gå över tröskeln . Hur m ycket vi kan bygga på tröskeln, hur m ycket vi kan göra för 
att hindra att vi blir anfallna är beroende på den kostnadsram vi får oss tilldelad . Och 
när vi bygger på trö skeln skall vi göra det så att vi i det längsta kan förhindra en angri
pare att få fast fot på svensk mark . Den uppfattningen är jag inte ensam om och dess
utom står den i mål sättn ingen. 

En analys av det slag jag här förordar är, som jag ser det, den viktigaste delen i den 
studieperiod som vi nu står inför. Den må ste kunna rymmas inom ramen för en pers-
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pektivplanering. 
Men härutöver finns det åtskilliga delstudier av styrande betydelse so m må ste ge

nomföras och vara klara som underlag för en kommande försva rsutrednings arbete. 
Hela frågan om sättet att kompen sera pris- och löneökningar är en sådan. Att pengarna 
inte räcker till idag för det vi är satta att göra beror till stor del på att det s. k. nettopris
index icke ger erforderlig kompensation . 

Vi är tvungna att spara pengar inom snart sagt alla områden. l ett sådant läge måste 
vi se över kostnaderna för vårt värnpliktssystem. Vi måste ställa ökade krav vid inskriv
ningen så att vi inte kallar in värnpliktiga som inte fyller måttet. Det kostar för mycket 
att så många får avbryta utbildningen. En ytterligare differentiering av utbildningen 
kan ge besparingar. Ett ökat tidsintervall mellan repetitionsövningar likaså . Jag har 
fört fram dessa åsikter tidigare. Jag gör det nu igen. Här finns möjligheter att göra be
sparingar. 

Det pågår utredningar om vår fred sorganisation. Det har väl varit nödvändigt att de 
hittills legat vid sidan av vårt vanliga utredningsarbete. Men nog vill jag starkt förorda 
att försvarsministern gör allt vad han kan för att samla ihop så många som möjligt av 
alla utredningar inom försvaret och sö ka komma fram till ett verkligt försva rsbeslut 
nästa gång. Det är ingen god tingens ordning att ha utredningar som arbetar med olika 
tidsperspektiv inom samma område. 

Men bleve det då en perspektivplan om man toge fasta på de åsikter jag här framfört. 
Ja visst bleve det en perspektivplan . Ty utgångspunkten för en perspektivplan måste 
ändock vara nuet. Det blir mest luft och föga substans om man idegenerar för mycket. 
Och skall man åstadkomma något nytt gör man klokt i att utgå från det som är beprö
vat. 

Perspektivplaner skall följas av programplaner. De senare måste vara konkreta och 
realistiska. De måste ge ett försvar utan luckor. 
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The most thoroughly-tested 
fast patrol boat in the world 



Kockums Varv 
bygger fartyg. 
Bland annat. 
Kockums Varv är en av världens moder
naste fartygsfabriker Det vet manga 
Liksom att vi är specialiserade på stora 
och tekniskt avancerade fartyg. 

Men Kockums Varv är mycket mera. 

Ett laboratorium med 40-tal special ister 
och unika kompetensom raden . 

En avdelning för maskinmontering. 
Av smil elektroniska komponenter eller 
stora turbinanläggningar. 

En verkstad för värmebehandling. 

Ett av Europas modernaste handform
ningsgjuterier. Med egen modellverkstad. 

En maskinverkstad med 500 yrkesmän. 
Konventionella och C N C-styrda verktygs
maskiner. Kapacitet med precision från 
smadeta ljer till arbetsstycken på 100 ton. 

Handen pa hjärtat- det här visste Ni 
inte om Kockums Varv. Inte heller att 
hälften av vad dessa avdelningar produ
cerar gar till företag utanför Kockums
gruppen. 

Men nu vet Ni. 

~KOCKUMS 
Vill Ni ve ta mer sander vi gä rna en broschyr Skriv bara till Kockum s Varv. Fack. 20110 MALM O. 

Ledamoten 
BO JOHNSON 

Sverige och den 
nya havsrätten 

Inträdesanförande vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträ
de i Karlskrona den 15 november 1977. 

För första gången sedan 1809 för 
Sverige förhandlingar som på mer vä
sen tligt sätt berör de svenska gränser
na. Sedan Sverige beslutat att följa 
andra staters exempel att utvidga fis
kezonen, har ett viktigt skede inletts i 
svensk utrikespolitik. Långvariga och 
svåra förhandlingar förestår, som 
idag gäller fiskezonens utsträckning, 
men som med stor säkerhet kommer 
att vara utslagsgivande för framtida 
gränsdragningar i våra omgivande 
vatten. De resultat de svenska för
handlarna kommer fram till blir be
stämmande för utsträckningen av de 
svenska suveränitetszonerna för de
cennier eller rent av sekler framåt. 
Våra motparter ser med säkerhet på 
problemen på likartat sätt. Den vikt 
alla berörda parter tillmäter utgången 
av förhandlingarna indikerar de svå
righeter som ligger i förhandlarnas 
väg. 

Sveriges geografiska läge är miss
gynnat. Sverige ligger inklämt i det 
trånga Östersjö-bäckenet. Sverige 
kan inte - som exempelvis Norge 
och Island - utan större svårigheter 
inmuta stora vattenområden, vilka 
tas från det fordom fria havet. 

När, för nästan två decennier se
dan, doktrinen om de breda suveräni
tetszonerna på upp till 200 nautiska 
mils bredd såg dagens ljus, var den 
allmänna meningen att dessa doktri
ner skulle vara förbehållna de länder, 
framför allt i Afrika och Latinameri
ka, vilka hade enorma havsområden 

att "ta utav". Dessa länder hade 
dessutom, genom att de klassificeras 
som u-länder, ett särskilt företräde i 
den internationella debatten. De ville 
för framtiden reservera havets fyn
digheter och resurser för sig själva. 

Väl medvetna om det i grunden 
farliga i att tillskapa särskilda folk
rättsliga regler för olika regioner i 
världen, kom de industrialiserade sta
terna ändock att inta en relativt för
stående hållning till u-ländernas 
krav. Många länder i Latinamerika, 
Afrika och Asien började under 60-
talet att tillskapa breda suveränitets
zoner, vilka kom att benämnas på 
olika sätt: fiskezon, fredningszon, 
naturvärnszon, miljövårdszon, pat
rimonialhav, ekonomisk zon, territo
rialhav. 

Man kan ställa den hypotetiska 
frågan om de industrialiserade län
derna skulle varit så ljumma i sin in
ställning när embryot till dagens 
havsrätt först materialiserade sig, om 
de vetat vad de idag vet. En snabb 
och mestadels kaotisk utveckling i 
havsrätten har radikalt ändrat suve
ränitetsbilden på vårt klot. Inom 
områden vi sedan århundraden tillba
ka vant oss vid att betrakta som fritt 
hav, sker nu nationella inmutningar 
av icke tidigare skådad art. En myc
ket stor del av det s. k. fria havet blir 
del av staternas nationella suveräni
tetssfär er. 

Egentligen kan man säga att den 
historiska cykeln på något sätt håller 
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på att sluta sig. Förr - under medel
tiden och strax därefter- var världs
haven uppdelade mellan de stora sjö
makterna. Då var det inget tal om ha
vens frihet. T. ex. Storbritannien 
hävdade under förra hälften av 1600-
talet ett enormt havsområde, sträc
kande sig i norr upp mot ishavet, det 
s. k. Oceanus Britannicus . Påven 
Alexander VI:s bulla "lnter Cetera" 
år 1493 känner vi till: haven och de 
nyupptäckta världsdelarna i väster 
delades genom detta påvliga beslut 
mellan Spanien och Portugal. 

Själva utövade vi under 1500- och 
1600-talen- ibland tillsammans med 
Danmark - något som benämnes 
Dominium Maris Baltici, en oin
skränkt höghetsrätt i Östersjön. Des
sa gamla doktriner spelar idag allt
jämt en stor roll, särskilt i vad avser 
Östersjön. 

Men de förhållanden vi talar om 
här ligger 300 år och mer bakåt i ti
den. Ändock tycker vi oss känna igen 
dem. För faktum är att sedan den l 
januari i år- år 1977- har Nord
sjön upphört att vara ett fritt hav ur 
fiskerisynpunkt. De stater, däribland 
Sverige, som fordom fiskat där, har 
stängts ute, och kan bara fortsätta sin 
verksamhet på basis av avtal med de 
havsägande makterna, d. v. s. Norge 
och för övriga delen den Europeiska 
Ekonomiska Gemenskapen (EG). 
Många exempel på en sådan utveck
ling jorden över skulle kunna ges. 

Den folkrättsliga cykeln sluter sig 
alltså. I en mellantid som varat i 
ungefär trehundra år har emellertid 
havens rättsordning varit baserad på 
en annan grundläggande princip, 
nämligen den om havens frihet. Det 
var den moderna folkrättens fader 
holländaren Grotius, som i sin skrif~ 
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Mare Liberium (Det fria havet) år 
1609 kom att grundlägga principen 
om havets frihet. Havet skulle vara 
fritt. Det skulle få brukas av alla na
tioner på lika villkor. Det var stort 
nog att härbärgera alla som där ville 
vistas eller få sin utkomst. 

Dock, i stora havsområden, inklu
sive vårt eget, är det nu andra princi
per som reglerar rättsförhållandena 
där. Man återvänder till något av de 
nationella havens princip. Kuststater
nas suveränitet sträcker sig idag läng
re ut än någonsin. Kuststaterna ut
övar idag fler suveränitetsfunktioner 
än de gjort på mången god dag. Idag, 
liksom under 1500-1600-talen är 
Nordsjön och Norska havet till stora 
delar stängda för andra staters aktivi
teter. 

Någonstans i den folkrättsliga nor
mativa processen har "det gått fel", 
om man så kan uttrycka sig. Folkrät
ten har i dessa stycken undergått en 
utveckling som saknar, man frestas 
nästan säga, motstycke i historien. 
Från början illegala unilaterala åtgär
der från olika staters sida - egentli
gen stridande mot den då varande 
folkrättens ganska fasta regler - har 
på förhållandevis kort tid kommit att 
bilda skola och därmed bestämt rätts
förhållandena över klotet. Orsakerna 
till denna snabba utveckling har re
dan antytts; många i ekonomiskt 
hänseende mindre privilegierade län
der ville i tid ta för sig av rikedomar
na. Men i sin tur kan man spåra ytter
ligare en väsentlig faktor, vilken har 
sin rot bland de industrialiserade sta
terna, nämligen den allt mer avance
rade tekniken. Människan lärde sig 
att bruka havets och havsbottnens re
surser på ett nytt och i grunden mer 
disaströst sätt. Fyndigheter på havets 

botten kunde tillvaratagas allt längre 
ner i havsdjupen. Detta förhållande 
kom att bli avgörande för den s. k. 
kontinentalsockeldoktrinen. 

Denna doktrin har varit en av orsa
kerna till att statens suveränitets
funktioner kommit att krypa allt 
längre ut i havet. Det hände sig näm
ligen under den första kodifikations
konferensen i Geneve år 1958, att en 
stats kontinentalsockel kom att defi
nieras på två sätt, dels genom den s. k. 
200-metersisobaten, men också ge
nom det elastiska utvinningskriteriet. 
D. v. s. så långt ut och så långt ned i 
djupet en stat tekniskt kan utvinna 
förekomster, kan den hävda suverä
na rättigheter i dessa hänseenden. 
Det säger sig självt att med teknikens 
allt större landvinningar, det visat sig 
tekniskt möjligt att utvinna fyndighe
ter på allt större djup. 

Många samverkande faktorer har 
lett till att statens suveränitetsfunk
tioner "kryper" utåt. Termen "cree
ping jurisdiction" har myntats. Med 
denna term kan avses två företeelser. 
Nämligen dels att statens suveränitet 
"kryper" utåt i geografiskt hänseen
de, men dels också att statens suverä
nitet "kryper uppåt" på suveränitets
skalan. 

Som jag tidigare antydde kom de 
breda suveränitetszoner som inrättats 
under de senaste två decennierna att 
gå under olika benämningar. Anled
ningen till detta är att suveränitets
funktionerna skiljer sig åt. 

Ett praktiskt exempel på detta har 
vi bland de latinamerikanska länder
na: i sina breda zoner utövade dessa 
ibland kontroll enbart över exploate
ring över kontinentalsockeln, ibland 
tillkom kontrollen över fisket och ut
nyttjandet av den breda zonens le-

vande naturförekomster. Likaväl 
kunde det vara kontroll ur miljösyn
punkt, eller över främmande veten
skaplig forskning i zonen. 

Kontroll av fisket är en form av be
gränsad suveränitetsutövning. Men 
när funktionerna blir mer omfattan
de då närmar sig suveränitetsutöv
ningen de funktioner som vanligtvis 
sammankopplas med begreppet terri
torialhav. 

Det är viktigt att göra en klar dis
tinktion mellan de olika begrepp vi 
här rör oss med. Territorialhavsbe
greppet skiljer sig från begreppen 
ekonomisk zon/fiskezon däruti att 
kuststaten i territorialhavet har fulla 
och exklusiva suveräna rättigheter, 
även i luftrummet över territorialha
vet. 

I en ekonomisk zon eller fiskezon 
utövar en stat suveränitetsfunktioner 
som framför allt är knutna till det 
ekonomiska och civila utnyttjandet 
av havets resurser. En utvidgning av 
den ekonomiska zonen eller fiskezo
nen påverkar i grunden inte alls det 
traditionella begreppet om havets fri
het när det gäller andra aktiviteter än 
det ekonomiska nyttjandet. 

Således kan kommersiella fartyg 
och statsfartyg - till vilka örlogsfar
tyg räknas - fortsätta att trafikera på 
traditionellt sätt en annan stats eko
nomiska zon eller fiskezon . . En eko
nomisk zon eller fiskezon stör således 
inte i egentlig mening den militära 
och strategiska balansen i ett havs
område. Här gäller fortfarande prin
cipen om havets frihet, vilken dock 
begränsas av en annan folkrättslig 
grundregel, nämligen att utövande av 
aktiviteter skall te sig skäliga. 

Det bör här också understrykas att 
i begreppet ekonomisk zon det, till 
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skillnad från fiskezon, ligger ett vä
sentligt miljöelement. I en ekonomisk 
zon har en kuststat- bl. a. mot bak
grund av vad som framkommit under 
den tredje havsrättskonferensen -
rätt att vidtaga åtgärder för hindran
de av nedsmutsning i havet, exempel
vis reglering eller rent av förhindran
de av oljetankers framfart. Det är i 
vår tid ett väsentligt element för 
strandstaterna, som säkerligen 
kommer att leda till att det med tiden 
blir begreppet ekonomisk zon som 
kommer att dominera världen över 
och inte det mer minimala begreppet 
fiskezon. 

Om en stat väljer att utvidga sitt 
territorialhav inträffar följdkonsek
venser som är viktiga att uppmärk
samma när vi talar om skillnader i 
grundbegreppen. J ag sade tidigare att 
en kuststat också har suveränitet i 
luftområdet över territorialhavet, det 
s. k. territorialluftrummeL Vid en ut
vidgning av territorialhavet följer så
ledes också luftterritoriet med. Då 
t. ex. främmande statsluftfartyg 
(krigsflygplan) ej har rätt till s. k. 
oskadlig genomfart i en stats luft
rum, har en utvidgning av territorial
havet vidare aspekter än en utvidg
ning av fiskezonen eller den ekono
miska zonen. Dessa flygplan stöter 
på en osynlig legal mur långt tidigare 
än vad som varit vanligt. De kan så
ledes inte patrullera så nära främ
mande länders kuster. 

Det bör i sammanhanget sägas att 
begreppet oskadlig genomfart sedan 
urminnes tider varit en bärande prin
cip i havsrätten. Den innebär att ett 
främmande statsägt fartyg - var
ibland örlogsfartyg - har en sedva
nerättslig rätt till oskadlig genomfart 
genom en stats territorialhav. 
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Genomfarten får ej störa strand
statens lugn, ordning eller säkerhet. 

Principen om oskadlig genomfart 
är en princip som vi från svensk sida 
länge omhuldat; den bidrar enligt vår 
mening till att bevara den rådande 
traditionella och historiska ordning
en i vårt eget område, särskilt i våra 
sund. Sverige kräver för sin del för
anmälan på diplomatisk väg vid 
främmande statsfartygs passage ge
nom vårt territorialhav, en ordning 
som vi avser bevara för framtiden. 
Det är ett klart svenskt intresse att 
detta begrepp bevaras i den slutkon
vention som håller på att utarbetas i 
den tredje havsrättskonferensen. 
Skulle vissa stormaktsförslag, inne
bärande nya regler för passage till 
sjöss och i luften, till sist bli utslags
givande, skulle detta strida mot 
grundläggande svenska intressen. Det 
är väl frågan om Sverige skulle kunna 
ratificera en sådan konvention. 

Det är viktigt att ha de havsrättsli
ga grundbegreppen klara, för att rätt 
förstå dimensionen i varje delprob
lem. Flyttar vi vår fiskegräns får det
ta vissa begränsade effekter i fiskeri
hänseende. Flyttar vi vår territorial
gräns får detta effekter så väl till sjöss 
som i luften, och påverkar strategiska 
balanssituationer på ett helt annat 
sätt. 

Det är också viktigt att ha klart för 
sig hur den normativa folkrättsliga 
processen växer fram. Genom de 
exempel som jag nyss givit har det 
klart framgått att ingen egentligen 
räknade med att den "nya havsrät
ten" skulle komma att tillämpas i vå
ra trånga vatten. Sverige har varit ett 
av de länder som starkast förespråkat 
principen om havens frihet. Vi har 
länge sagt att statens suveränitetszon 

i kustbandet skall vara smal. 
Sedan 1700-talet h ä v dar vi bara 4 

nautiska mil som territorialhav. Till
sammans med de anglosachsiska län
derna, vilka intill alldeles nyligen 
h ä v dat en tremils bredd, har vi alltid 
ställt oss upp till försvar för princi
pen att haven skulle fritt få brukas av 
alla. Intill 1958 protesterade Sverige 
mot länder som utvidgade sina terri
torialhav eller andra zoner till 12 nau
tiska mil. Vi ansåg att det stred mot 
internationell rätt. 

Den utveckling vi själva nu deltar i 
är egentligen av oss oönskad. Den 
strider mot de principer Sverige länge 
kämpat för. Den strider också mot 
den svenska grundlinjen att interna
tionella regler skall utformas i god 
ordning under iakttagande av varje 
stats intressen. Att tillåta unilaterala 
aktioner, på det sätt som blivit van
ligt i havsrättssammanhang skapar 
med tiden ett kaos i folkrätten, till 
nackdel för varje land. 

Vi tvingas dock inse att våra prin
ciper på det internationella fältet stått 
sig slätt i den internationella kapp
löpning som ägt rum om havens re
surser. Unilaterala aktioner har varit 
mer regel än undantag. Vi har tving
ats inse folkrättens realia, i sig inne
hållande rent själviska- och statsnyt
teelement. Våra närmaste grannlän
der har funnit det för gott att ta sa
ken i egna händer och inrätta breda 
zoner, liggande under deras exklusiva 
kontroll. Detta får stora återverk
ningar på Sverige och svenskt nä
ringsliv, särskilt fiskerinäringen. 

När vår egen omgivning agerar, 
och vi som ett resultat härav ser tradi
tionella svenska intressen i fiskeri
sammanhang åsidosatta, är det när
mast en självklarhet att den svenska 

regeringen vidtagit åtgärder för att 
bevara svenska intressen, nämligen 
genom att fr. o. m. den l januari 
1978 inrätta en utvidgad fiskezon. 
Sverige har inga möjligheter att bred
da zonen intill den siffra som förefal
ler ha, eller i varje fall i färd med att 
få, folkrättslig sanktion - 200 nau
tiska mil p. g. a. vårt geografiska 
läge. Maximalt kan Sverige utvidga 
sin zon intill en linje som ligger mitt 
emellan de landområden eller öar 
som skall tillmätas relevans i detta 
sammanhang. 

Sverige har stannat för att utvidga 
den redan befintliga fiskezonen. Det 
finns exempel på hur stater i vår egen 
region valt att etablera en ekonomisk 
zon, alltså det vidare folkrättsliga be
greppet. l och för sig hade denna 
möjlighet väl också stått oss till buds. 
Det torde dock här ligga i vårt intres
se att i första hand försöka avvakta 
de resultat FN:s tredje havsrättskon
ferens kommer fram till i dessa styc
ken, förutsatt att en slutprodukt ser 
dagens ljus inom en icke alltför av
lägsen framtid. Mot bakgrunden av 
tidigare strävanden att kodifiera 
havsrätten är det måhända berättigat 
att hysa dubier över det möjliga i att 
denna gång åstadkomma en sådan 
omfattande konvention som planerna 
pekar mot. I framtiden kan det såle
des inte uteslutas att den svenska fis
kezonen kan omvandlas till en eko
nomisk zon. Den kommande utveck
lingen får utvisa vad som ter sig 
lämpligt härvidlag. 

Den svenska åtgärden att utvidga 
fiskezonen vid de svenska kusterna 
kräver att förhandlingar inleds med 
våra grannländer; våra motliggande 
stater. Det är främmande för svensk 
politik att utan hörande av berörda 
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parter vidtaga väsentliga förändring
ar i närområdet. 

Avgränsningen skall, enligt svensk 
uppfattning, baseras på den s. k. 
mittlinjeprincipen. Denna princip har 
vunnit internationellt vitsord, särskilt 
i kontinentalsockelsammanhang, och 
finns för övrigt kodifierad i 1958 års 
kontinentalsockelkonvention. Det ter 
sig naturligt att tillämpa en mittlin
jeprincip även vid avgränsningen av 
fiskezonen. 

En svensk utvidgning av fiskezo
nen medför stora fördelar för svenskt 
fiske. Ungefär 45 OJo av Östersjöns 
vatten kommer att ligga under svensk 
kontroll. Andra stater, som bedrivit 
traditionellt fiske i dessa vatten, 
kommer att i princip utestängas, vil
ket blir kännbart för vissa av dem. 
Våra motparter har, bl. a. av dessa 
skäl, ej velat se Östersjön indelat i na
tionella fiskezoner. De har önskat att 
fisket i detta område fortfarande 
skall regleras enligt ett kvoteringssys
tem, baserat på den konvention som 
år 1973 avslöts i Gdansk mellan Ös
tersjö-staterna. Detta kvoteringssys
tem har emellertid slagit negativt mot 
svenska intressen. En svensk begäran 
i Warszawa-kommissionen förra hös
ten att få utökade kvoter besvarades 
av kommissionen negativt. Detta be
sked inverkade i hög grad på realise
raodet av de svenska planerna att ut
vidga fiskezonen. De mest kännbara 
återverkningarna för de länder som 
sedan länge fiskat i vår nyblivna zon 
kan dock, i varje fall under en över
gångstid, regleras genom bilaterala 
avtal mellan Sverige och berörda län
der, varigenom kvoterat fiske i den 
svenska zonen tillåts. 

De flesta av våra motparter är allt
så negativt inställda till de svenska åt-
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gärderna. De har dock accepterat 
faktum, att en svensk zon mycket 
snart är en realitet. 

Förhandlingar har under detta år 
ägt rum med våra grannländer: Sov
jetunionen, Polen, Tyska Demokra
tiska Republiken (DDR) och Finland. 
Med Finland, Polen och DDR är av
gränsning förhållandevis lätt. Inga 
större principiella problem finns i 
förhållande till dessa länder. 

Med Finland har Sverige gemen
sam gränslinje i Bottniska viken gäl
lande kontinentalsockeln. I Alands 
hav går de redan befintliga svenska 
och finska fiskezonerna ihop. Det är 
naturligt att dessa redan befintliga 
linjer tillämpas också vid gränsdrag
ningen av den utvidgade svenska fis
kezonen. Dessa linjer medför i prin
cip en tudelning av det bottniska 
rummet i fiskerihänseende, d. v. s. 
man återvänder i princip till ett för
hållande som blev förhärskande efter 
freden i Fredrikshamn år 1809 med 
kejsardömet Ryssland, där en tudel
ningslinje inskrevs. Med Finland 
återstår sedan att dra en gräns i norra 
Östersjön, i området kring Bogskä
ren. 

Med Sovjetunionen har Sverige se
dan 1968 fört förhandlingar om av
gränsningen av kontinentalsockeln i 
Östersjön. Den stora stötestenen har 
varit hur gränsdragningen i området 
öster om Gotland skall ske. Från 
svensk sida hävdas att mittlinjen skall 
dras mellan Gotland och det sovjetis
ka fastlandet, medan den sovjetiska 
sidan hävdar att mittlinjen skall dras 
med utgångspunkt från det svenska 
och det sovjetiska fastlandet. Det 
finns med andra ord i området öster 
om Gotland ett s. k. omstritt område. 
Här går parternas ståndpunkter helt 
isär. 

Från svensk sida anser vi det helt 
naturligt att räkna mittlinjen med ut
gångspunkt från Gotland. Gotland 
- en stor ö mitt i Östersjön- måste 
självfallet tillmätas full relevans vid 
denna gränsdragning. Härför finns 
fullt stöd i dagens internationella 
rätt. En förutsättning för en definitiv 
gränsdragning är emellertid att en 
överenskommelse nås med Sovjet
unionen. Som jag sade förut, ligger 
det inte i svensk politiks natur att uni
lateralt proklamera en zon i detta 
område - och kanske med kraftme
del tvingas hävda området - därmed 
riskerande en konflikt med grannen i 
Östersjön. Vi är angelägna om att 
driva vår sak i Östersjön på ett kraft
fullt sätt, att till fullo tillvarata alla 
möjligheter för att skydda nutida och 
framtida svenska nationella intressen, 
men vi är också angelägna om att en 
lösning på problemet sker i lugna och 
ordnade former vid förhandlingsbor
det. 

Det är troligt att en definitiv gräns
linje inte kan fastställas ännu på nå
gon tid. I så fall får en provisorisk 
övergångsordning träffas gällande 
ordningen för fisket i det område 
öster om Gotland som betecknas som 
omtvistat. Det är dock ett svenskt in
tresse att inte tillskapa sådana s. k. 
grå zoner i Östersjön, vilka kan ten
dera att permanentas. Den eventuella 
provisoriska ordningen i detta områ
de måste därför bli kortvarigt, och en 
definitiv gränslinje så snart som möj
ligt fastläggas. Det är också ett 
svenskt intresse att gränslinjen för 
fiskezonen och kontinentalsockeln 
sammanfaller. 

Problem i avgränsningen 
ligger också i förhållande till 
mark, både i södra Östersjön 

före
Dan
kring 

?.ornholm, liksom f. ö. i Kattegatt. I 
Oresund finns gränslinjer fastlagda 
enligt 1932 års överenskommelse mel
lan Sverige och Danmark och dessa 
berörs ej. 

Ett förhållande som kan få bekym
mersamma konsekvenser för Sverige 
i fisker ihänseende, men även i andra 
hänseenden, är de danska planerna 
att från den l januari 1978 etablera 
en dansk fiskezon i Kattegatt. 

I enlighet med gällande dansk lag
stiftning skall gränsen för den utvid
gade danska fiskezonen dras enligt 
mittlinjeprincipen, d. v. s. enligt 
dansk uppfattning en mittlinje 
mellan samtliga danska öar i Katte
gatt - även små sådana - och det 
svenska fastlandet. En sådan dansk 
åtgärd inger Sverige oro, eftersom de 
områden som återstår för svensk del 
blir små. Om dessa problem måste 
samtal föras med vårt södra grann 
land. Förhållandena i Östersjöns in
och utlopp är av utomordentligt stor 
betydelse i många hänseenden för 
Sverige. 

Som jag inledningsvis underströk 
blir de resultat förhandlingarna leder 
fram till avgörande för rättsläget i 
Ostersjön för långa tider framöver. 

l detta sammanhang skall man 
ihågkomma att Östersjön sedan ur
minnes tider varit av stort intresse ur 
militär och strategisk synvinkel, inte 
bara från strandstaternas sida. Stor
maktsintresset har alltid varit stort 
vad Östersjön beträffar. Dagens 
värld utgör inget undantag härifrån. 
Båda stormaktsblocken - Warsza
wapakten och N A TO - har intressen 
i Östersjö-rummeL De frågor som nu 
diskuteras gäller just nu fiskerifrå 
gor, men det är förståeligt om intres
senterna ser dessa frågor mot en vida-
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re bakgrund, i sig inbegripande större 
och viktigare element av militär och 
strategisk art. En förändring av suve
ränitetszonerna kan, som jag förut 
underströk, i det långa loppet för
ändra den strategiska bi lden i ett om
råde. 

Förut erinrades också om företeel
sen "krypande jurisdiktion". Ett su
veränitetskrav som från början om
fattar ett begränsat utövande av ju
risdiktion, kan med tiden - och un
der utveckl ingens tryck- omvandlas 
till alltmer omfattande suveränitets
krav, där slutsteget är att fiskezonen 
omvandlas till ett rent territorialhav. 
Exempel på detta finns internatio
nellt. 

Vi talade tidigare om att en utvidg
ning av territorialhavet har vida stra
tegiska konsekvenser, om territorial
havet är mycket brett, exempelvis 200 
nautiska mil. 

Det är väl inte onaturligt att de 
som är intresserade av det framtida 
läget i Östersjön tänkt i dessa hypote
tiska termer. Var och en kan tänka 
sig hur Östersjön skulle se ut i en av
lägsen framtid om den indelades i oli
ka länders territorialhav. Strandsta
terna skulle med andra ord få gemen
samma riksgränser, d. v. s. okränkba
ra territorialgränser -både till sjöss och i 
luften. Stora insatser behövs natur
ligtvis för att bevaka och hävda ett så 
vi ttomfattande territorium - från 
alla makters sida. 

J ag anser det viktigt att ha tangerat 
denna hypotetiska frågeställning, ef
tersom den måste vara ett element i 
tänkandet hos alla parter. En sådan 
utveckling - som här antytts- skul
le strida mot vår traditionella linje att 
bevara Östersjön som del av det öpp
na havet. Vi har sedan Krim-krigets 
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dagar hävdat att Östersjön är ett öp
pet hav. 

I detta öppna hav äger alla makter 
vistas. Alla makter som så önskar 
kan i Östersjön ha en militä r presen
ce, ä ven icke strandägande stater. 
Denna det öppna havets princip har 
enligt vår uppfattning bidragit till ut
vecklandet av ett noggrant övervägt 
balanssystem i Östersjö-rummeL Det 
är i vårt och många andra länders in
tresse att en sådan balans bevaras. 
Överlag stöder vi sålunda bevarande 
av status quo i området. Det finns 
som bekant även andra doktriner, av
seende bl. a. Östersjön, enl igt vilka 
det finns s. k. stängda hav eller med 
en annan term "mare clausum". Så
dana doktriner har Sverige alltid av
visat vad gäller Östersjön. 

När Sverige för förhandlingar om 
avgränsn ingen av den utvidgade 
svenska fiskezonen är vi noggranna 
med att poängtera att de åtgärder vi 
tvingats vidtaga i statsnyttans in tresse 
när det gäller fiskezonerna inte skall 
tolkas som att Sverige skulle ha andra 
mer vittfamnande suveränitetsanspråk 
på samma vattenområde. I alla andra 
hänseenden än just fisket skall Öster
sjöns vatten betraktas som öppet -
som ett internationellt vatten. Sverige 
tänker inte vidtaga åtgärder som 
leder till att suveränitetsanspråken 
accelereras. 

J ag vill dock här erinra om det 
möjliga i att fiskezoner överlag på 
sikt kan omvandlas till ekonomiska 
zoner. 

Vi har således understrukit den 
vikt vi fortfarande kommer att ti ll
mäta det regionala och internationel
la samarbete i området. Från svensk 
sida är det ett önskemål att exempel
vis Gdansk-konventionen omarbetas 

l 
l 

till a tt passa den nya situationen, och 
att den blir ett instrument a tt använ
das i ett intensifierat regionalt samar
bete. Vi hoppas också att Helsing
fors-konventionen om Östersjöns 
marina miljö sna rt ska ll träda i kraft. 
Ä ven denna kon vention ä r ägnad att 
understryka vikten av intensivt regio
nalt samarbete i Östersjö-rummeL 

Vad slutligen å ter gäller frågan om 
utvidgning av territorialhavet kan 
konstateras att alla länder inom Ö s
tersjö-bäckenet utom Sovjetunionen 
ha r förhå llandevis modesta terri to
rialhav . Sovjetunionen infö rde för 
sin del i början av 1950-talet ett 12 
nau ti ska mil brett territoria lhav. Det 
ä r helt klart a tt siffran 12 nautiska 
mil som bredd på territorialhavet nu
mera har fast förank ring i folkrätten. 
Det skulle i och för sig inte möta stör
re folkrä ttsliga hinder för exempelvis 
Sverige att redan nu proklamera ett 
territoria lhav om 12 nautiska mils 

bredd . Frågan ha r också lä nge stude
rats . 

Sverige hävdar dock alltid tesen att 
den internationella rättens utveckling 
i största möjliga utsträckning bör ske 
i ordnade internationella former. Vi 
bör så ledes även här i första hand 
försöka avvakta de resultat FN: s 
tredje havsrättskonferens kan kom
ma fram till, även om det är så , att 
vad denna konferens i dessa stycken 
har at t göra, är att sanktionera en re
dan etablerad rättspraxis bland sta
terna. För den hä ndelse det skulle ske 
en utveckling på detta område i Ös
tersjön påverkar detta givetvis den 
svenska regeringens instä llning i den
na fråga . Från svensk sida önskar 
man så långt det sig göra låter för st 
föra problemkomplexet om fiskezo
nerna i hamn. På sikt är det emeller
tid sannolikt att Sverige kommer att 
praktisera en tolvmilsbredd . 
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Ledamoten Motivation av ungdom. 
NILS HELLSTRÖM Några erfarenheter och reflektioner 

Ett av de senaste årens stora debatt
ämnen - både i massmedia och man 
och man emellan - har varit den på
tagliga bristen på motivation som en 
rätt stor kategori skolungdom visar. I 
sitt militära sammanhang har för
svarsministern tagit upp samma fråga 
och begärt ett sammanträffande med 
skolöverstyrelsens ledning för över
läggningar om försvarsupplysningen 
i våra skolor. Att tidskriften Värn
pliktsnytt nyligen tagit upp frågan 
under rubriken "Bara en av tre vet 
varför de gör lumpen" får väl också 
anses vara ett symtom för samma 
bristsjukdom. 

Betydelsen av motivation för att 
åstadkomma gemensamma prestatio
ner är lika gammal som kulturmänni
skan. Men frågan har fått en annan 
dimension i den moderna demokratin 
där olika former av tvång successivt 
ersätts av frivilliga insatser av männi
skorna. Detta förhållande ökar na
turligtvis betydelsen av en god moti
vation. De skenbart motsägelsefyllda 
begreppen frihet och lydnad kräver 
också förklaring. 

Motivation måste vara äkta
ej manipulation 

Entydiga erfarenheter, inte minst 
från krigshistorien, visar att motive
ring av människor måste bygga på ge
mensamma värderingar och intressen 
mellan ledning och underlydande in
om en organisation . Den förutsätter 
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vidare ett ömsesidigt förtroende. Ma
nipulation i olika former t. ex. propa
gandainriktad information kan erfa
renhetsmässigt ge kortsiktiga resul
tat, men kan i ett längre perspektiv ej 
ersätta de ovannämnda byggstenar
na. 

Ett väl dokumenterat exempel på 
detta är Napoleons relationer till den 
franska armen respektive flottan, där 
det förtroendefulla förhållandet mel
lan armen och dess ledare aldrig bröts 
trots långa och hårda fälttåg, medan 
däremot förhållandet till flottan ka
raktäriserades av ömsesidig misstro, 
något som i sin tur ledde till bristande 
motivation hos flottans personal. 
Den franska flottans insats under Na
poleon krigen kom ej heller att svara 
mot den stora satsningen som gjordes 
på ny materiel. 

Hur har då dylika erfarenheter 
medvetet eller omedvetet tillämpats 
inom den svenska försvarsmakten? 

Enkel uppgift att motivera männi
skorna inom den svenska försvars
makten? 

Det helt dominerande och positiva 
förhållandet bakom denna motiva
tion är försvarsmaktens entydiga för
svarsuppgift nämligen att värna vårt 
eget land, vår frihet samt våra natio
nella värderingar, om vilka det även 
råder stor politisk enighet. 

Dessa motiv är starka och deras re
sultat kan avläsas t. ex. i den- inter-

nationellt sett - stora uppslutningen 
kring våra frivilliga försvarsorganisa
tioner. De räcker uppenbarligen även 
för den fast anställda personalen om 
man kanske undantar de mycket 
unga. De synes ock så räcka för en 
stor del av de värnpliktiga, men inte 
för alla . 

Från militärt håll säger vi ofta att 
den grundläggande försvarsupplys
ningen måste skötas av skolan - väl 
medvetna om att uppgiften inte är 
lätt. Men för säkerhets skull ger vi 
varje värnpliktig information om för
svarsmaktens och därmed de vä rn
pliktigas uppgifter och betydelse. 
Många sådana introduktioner brukar 
vara medryckande och informativa, 
men många också slentrianmässiga, 
där föreläsarna snabbt lämnar ämnet 
och kommer in på något jordnära 
som t. ex. försvarets organisation. 

Detta är synd därför att just de 
värnpliktiga under grundutbildning 
bäst behöver den här informationen. 
Det är ju allmänt bekant att redan i 
25-årsåldern m. a . o. vid tiden för 
den första repetitionsövningen, har 
de värnpliktigas motivation ökat vä
sentligt. 

Några erfarenheter 
från två utiandsexpeditioner 

Inför och under långresorna vintern 
1975/76 och sommaren 1976 genom
förde HMS Alvsnabbens fartygsled
ning en systemati sk "motivations
drive" först med befälet, sedan med 
manskapet, i det senare fallet både 
direkt från ledningen och genom be
fälet. Nu säger någon : "Det är väl 
ingen konst att motivera folk under 
stimulerande utlandsresor. Överflö
dig åtgärd" . Enligt min erfarenhet 

kräver emellertid långresor mycket av 
personalen ombord. Lång arbetstid, 
trånga utrymmen, ovana förhållan
den iland, långt till känslomässigt 
närstående därhemma. 

Därför genomfördes projekten. 
Befälet erinrades om främst två 

ting. Att uppträda så att de fick ung
domarnas förtroende och respekt. 
Det finns inga skäl till motsatsförhål
landen mellan befäl och meniga. Tro 
på arbetsuppgiftens betydelse, an
svarstagande inom ett lagarbete samt 
den enskildes integritet, var huvud
punkterna i fartygsledningens bud
skap till besättningen. Vi kunde därvid 
bygga på en gammal god tradition 
nämligen att alla kan bli medlem i 
"Flottans Klubb", men det krävs 
stil, hållning, uthållighet och sist men 
inte minst att vara en god kamrat för 
att komma med i den klubben. 

Budskapet framfördes under för
beredelsetiden före avgångarna från 
Sverige och upprepades i olika for
mer under resorna. De båda besätt
ningarna var formellt mycket olika. 
Den första var en handplockad elit
besättning, den andra, i varje fall 
enligt personalhandlingarna, till del 
snarast motsatsen. 

Intressant är att programförkla
ringen upptogs på samma sätt av bå
da besättningarna och än viktigare: 
den omsattes i handling på samma 
positiva sätt. Det förhållandet att det 
ställdes krav för att komma in i en ge
menskap, rimliga krav, var enligt min 
uppfattning grunden till detta. Det 
alldeles övervägande antalet svenska 
ungdomar är ambitiösa och angeläg
na att bli accepterade av sin omgiv
ning och vill ha erkännande om de 
gjort något bra . Och utan normer 
och krav finns det ju ingen grund för 
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att ge beröm. 
Delegering av ansvar ökar som be

kant arbetsglädjen för praktiskt taget 
varje människa. Vi tillämpade en 
långt gående delegering. Arbetspres
tationerna blev mycket goda och gav 
inte vid något tillfälle anledning till 
besvikelse. Det är emellertid viktigt 
att ge entydiga ansvarsförhållanden 
något som kräver en del eftertanke 
vid instruktionsskrivningen. Men 
denna arbetsinsats lönar sig många 
gånger om. 

Goda traditioner stärker tilltron 
till uppgiften 

Vi har inom flottan en god och fast 
förankrad tradition när det gäller re
lationerna mellan människorna om
bord, byggd på respekt för den en
skilde mannens integritet och hans 
viktiga uppgift som en av många 
kuggar i ett komplicerat maskineri. 
Det finns inga oviktiga skeppsnum
mer. 

I ämnet befälsutbildning ägnades 
några lektioner åt" flottan förr i värl
den". Med början kring sekelskiftet; 
fartygstyper, personal, insatser under 
de båda världskrigen etc. Det mest in
tressanta härvidlag var elevernas 
spontana reaktion. De ville höra mer 
även om det skulle ske på fritid . En 
av dessa elever, en värnpliktig, stan
nade som frivilligt inkallad kvar un
der den andra expeditionen. Han led
de under en förmiddag sjömansut
bildning av en mindre grupp nypå
mönstrade. På en fråga varför nå
gonting skulle göras på ett alldeles 
särskilt sätt, svarade han med det 
övertygande argumentet "Så har vi 
alltid gjort i flottan". Ä ven om sva
ret i intellektuella kretsar skulle anses 
som otillfredsställande tror jag att 
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andan bakom svaret var ett hälsotec
ken. 

Vi hade under de här redovisade 
expeditionerna ett ganska stort antal 
äldre kompaniofficerare ombord 
som på ett naturligt sätt kunde vida
rebefordra både tradition och kun
skap. De kunde därtill på ett lyckligt 
sätt komplettera det övriga befälets 
av ungdom präglade sätt att leda och 
undervisa eleverna ombord. Det är 
den främsta anledningen till att jag 
anser att vi bör ha fler äldre officera
re ute på de sjögående förbanden . 

God motivation - en grundförut
sättning för USA-expeditionens ge
nomförande 

Vi var en handfull stambefäl som i 
mars 1976 kom tillsammans för att 
göra en utbildningsplan för ett 70-tal 
nypåmönstrade värnpliktiga som på 
knappt tre månader skulle lära sig 
grundläggande sjömansskap ink!. 
tjänsten i motor- och livbåt (i ström
farvatten), stridstjänst på minfartyg, 
AMU period 2, fartygsunderhåll, 
formell exercis (för en parad på 
Broadway) samt militärt upp
trädande ombord och iland. De 
skulle under besöket i New York 
komma att jämföras med ett 50-tal 
utländska besättningar med flerårig 
utbildning ombord. 

När vi vägde utbildningsbehovet 
och den tid som stod till förfogande 
så framstod det ganska snart att det 
enda sättet att nå balans dem emellan 
var att både lärare och elever helhjär
tat gick in för uppgiften - och litet 
till. 

Sedan vi tagit emot de nypåmönst
rade och talat om vad som låg fram
för oss, så avsåg den första lektionen 
engelska, den andra USA:s geografi 

- den tredje formell exercis . Det vi
sade sig at t utbildningen i "bak
grundämnen" i hög grad ökade moti
vationen både hos lärare (2/ 3 reserv
officerare) och elever (värnpliktiga 
och aspiranter ur SVK). Man kom att 
inse betydelsen av att Alvsnabbens 
besättning kunde göra en hedersam 
insats . Det skulle t. ex . visa sig möj
ligt att ta ut mer än 60 tim per arbets
vecka utan att engagemanget i utbild
ningen minskade. 

Sammanfattning 

Här redovisade erfarenheter är häm
tade från tjänstgöring under för vår 
försvarsmakt särpräglade förhållan
den. Inte minst därför att det här 
funnits ett uttalat tävlingsmoment 
nämligen att i främmande länder 
uppträda på ett för vårt land, för 
flottan och för fartyget hedrande 
sätt. Därtill den mer direkta jämfö
relsen - medveten eller omedveten 
- med alla de örlogssjömän av olika 
grader som vi kom i kontakt med. 
Därför kan dessa erfarenheter inte 
omsättas direkt vid tjänstgöring i 
hemmafarvatten. 

Det tillkommer inte författaren 
att bedöma de sammantagna resulta
ten av här redovisade expeditioner. 
Däremot bör han kunna värdera den 
insatsvilja och den ansvarskänsla 

som till stor del måste bedömas vara 
den främsta anledningen till att var 
man sökte lösa sina arbetsuppgifter 
på ett så helhjärtat sätt. 

Den sammanfattande bedömning
en blir därför att om en förbandsled
ning avsätter tid och kraft på åtgär
der för att få nypåmönstrade "med i 
båten" så kommer inte resultaten att 
låta vänta på sig . Och det är sannerli
gen inte små resultat som en grupp 
unga människor kan åstadkomma 
om de tror på sin uppgift! 

Sett i ett vidare perspektiv är 
frågan om information och därmed 
motivation av försvarsmaktens per
sonal så betydelsefull att den kräver 
ökad uppmärksamhet. Den hänger 
därtill nära samman med de normer 
- i en del fall brist på normer- som 
utvecklats och utvecklas inom det 
svenska samhället. Svagt utvecklade 
normer liksom en allmänt minskad 
benägenhet att tillgripa tvång ökar 
betydelsen av information och där
med motivation. 

Varken skolan eller försvarsmak
ten har var för sig möjligheter att till
godose detta ökade behov. Vid den 
aktualisering av dessa frågor som sig
nalerats av försvarsministern bör 
man därför söka fastställa de olika 
myndigheternas ansvar på ett enty
digt sätt, liksom fördelningen av detta 
dem emellan. 

Kylinstallationer 
Luftkonditionering 

INDUSTRI 
ABFRIGOR 
Tel. 08 /67 93 10 

Tel. 040/ 18 82 10 
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Ledamoten 
CURT BORGENSTAM 

Underhåll av 
torped b å tsm o to re r 

INLEDNING 

När motortorpedbåtar i större om
fattning började tillföras marinen i 
början av 1940-talet betraktades de 
länge som ett sorts "tillbehör" till 
den egentliga flottan. Torpedbåtsfol
ket betraktades ofta som ett främ
mande släkte, fartglada och oförväg
na bohemer med en speciell offensiv
anda. De ansågs fara omkring på ha
vet med hisnande fart så länge grejor
na höll , fjärran från de skrivna och 
oskrivna lagar, som sedan urminnes 
tider reglerat verksamheten i marinen . 

I själva verket medgav torpedbåts
tjänsten ingalunda något tekniskt el
ler taktiskt lättsinne. Tvärtom kräv
des sträng disciplin och strikta rutiner 
för materielens handhavande och 
skötsel. Det rörde sig om en ny och 
komplicerad teknik, om ett nytt, of
fensivt vapen, där varje misstag i 
hantering och tillsyn fick dyrt beta
las. 

Båtarna, och särskilt deras maskin
anläggningar var emellertid till sin 
natur än så länge artfrämmande för 
marinens traditionella underhållsme
toder. Motortorpedbåtsfolket börja
de ställa de mest överraskande krav 
på basresurser, reservdelsförråd , spe
cialverktyg och motorservice. 

Man fick pröva sig fram, ofta med 
improviserade lösningar på proble
men, för att materielen skulle kunna 
hållas i gång. De organisationsformer 
man kom fram till fick formaliseras i 
efterhand. Först så småningom kom 
torpedbåtarna och den "traditionella 
marinen" att smälta samman. 
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Vi har nu fått en lätt flotta, där 
torpedbåten inte längre är ett "tillbe
hör" utan tvärtom är ryggraden i yt
attackförbanden. Dagens torpedbåt 
är tio gånger större än de vi började 
med . Den är inte längre en "torped
bestyckad racerbåt" utan ett avance
rat stridsfartyg med mångsidig och 
effektiv vapen utrustning. 

Men alltjämt kräver maskinanlägg
ningarna ett underhållssystem som i 
princip är likartat det som uppbygg
des för mer än 30 år sedan. 

En hörnsten i detta system är mo
torservicen, som man tidigt fann 
lämpligt att koncentrera till en cen
tral verkstad. Detta begrepp har nu 
blivit accepterat och inlemmat under 
benämningen "underhåll på C-nivå". 
De rutiner för reservdelsanskaffning, 
förrådshållning, utbytessystem m m 
som tidigt växte fram ur ett akut be
hov har också blivit allmänt etablera
de, även om de ibland fått nya be
nämningar. 

Mycket har också blivit mindre 
problematiskt än det var under tor
pedbåtsvapnets barndomstid. Arbe
tet ombord har förenklats. Maskiner
na har blivit driftssäkrare och mindre 
servicekrä vande. 

Likväl är motorservicen inte pro
blemfri. Grundproblemet kan sägas 
vara att den egentligen är alltför pro
blemfri! För att kunna bedriva un
derhåll rationellt, krävs en viss stabi
litet i verksamheten och en viss ar
betsvolym. Genom att antalet rustade 
fartyg nedgått och genom att deras 

maskinerier blivit mindre servicekrä
vande har verkstaden nu en så be
gränsad arbetsvolym att de ligger 
nära gränsen för vad som kan kallas 
en rationell verksamhet. Mycket ty
der på att motorservicen åter kan 
komma att ställas inför en krissitua
tion, särskilt som gällande serviceav
tal inom kort utlöper. 

Ä ven om t b typ P/ejad utgår ur 
marinens organisation, måste de ny
tillkommande patrullbåtsförban
dens behov av motorunderhåll säker
ställas. Därtill kommer att den nuva
rande verkstaden ä ven sköter reserv
delsanskaffningen och underhåller 
alla marinens övriga Mercedes- och 
MTU-motorer i t ex Belos, Arkö
msvp, torpedbärgare m fl. 

Föreliggande artikel ger en översikt 
över motorservicens utveckling och 
organisationsformer under ett antal 
händelserika år. De erfarenheter som 
härvid samlats kan kanske vara av 
värde då nu verksamheten åter står 
inför en anpassning och en nydaning. 

SERVICEVERKsAMHETEN 

Provisorisk service i GM's lokaler 
1940 

Redan sommaren 1940, då de första 
motortorpedbåtarna (typ T Il) tagits 
i drift, blev det tydligt att någon form 
av verkstadsservice erfordrades för 
att underhålla motorerna. De åtgär
der man kunde vidtaga på motorerna 
ombord var helt naturligt begränsa
de. För alla större ingrepp krävdes 
större utrymmen och en mer omfat
tande vertygsutrustning än som kun
de medföras ombord. 

En provisorisk servicelokal förhyr
des i ett General Motor tillhörigt 

skjul i Hammarbyhamnen. Isotta 
Fraschini ställde en skicklig montör 
till förfogande . Under dennes ledning 
utfördes en del reparationer, däremot 
inget förebyggande underhåll. 

Service hos AB Atlas Diese11940-SO 

Först då licenstillverkning av Isatta
motorer igångsattes av AB Atlas Die
sel i Sickla, kunde underhållsverk
samheten få fastare former. I slutet 
av 1940 tecknades ett serviceavtal 
med firman . 

Marinförvaltningen tillsatte en 
kontrollant och ett reservdelsförråd 
organiserades i Stockholms örlogs
varvs regi. Ordergången var till en 
början något förvirrad, då direktiv 
kom från minst tre håll, marinför
valtningen, varvet och divisionsin
genjören. 

Småningom flyttades servicen över 
till nybyggda lokaler, utrustade med 
bl a bromsbänkar för motorprov. 

Efter 1945 fick kontrollanten for
mellt "tjäna två herrar". Nytiiiverk
ningen av motorer och reservdelar 
var marinförvaltningens uppgift, me
dan service och underhåll delegerades 
till Stockholms örlogsvarv. 

För att servicearbetet skulle funge
ra, krävdes tillgång till reservdelar, 
provningsutrustning och arbetsverk
tyg. Reservdelsförsörjningen var 
länge en trång sektor, bl a till följd av 
krigsläget som försvårade tillförseln 
från Italien. Allt eftersom licenstill
verkningen kom i gång kunde delar 
tas ur den löpande produktionen, nå
got som dock medförde problem, ef
tersom leveranstiderna för nya moto
rer kunde försenas. 

Marinförvaltningens förståelse för 
verktygsbehovet var ofta ganska 
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ringa. De mest trängande behoven 
fick tillgodoses på "informella" sätt. 

A v talet med A tias Diesel u t l ö per 

Trots alla svårigheter förlöpte motor
servicen utan svårare störningar fram 
till omkring 1949. Atlas Diesels led
ning beslöt då att lägga ned sin mo
tortillverkning. Motorprogrammet, 
inklusive alla ritningar och verktyg, 
såldes till NOHAB. 

De beställda licenstillverkade Isot
ta-Fraschini-motorerna, benämnda 
Polar IF, hade då i huvudsak färdig
levererats. Frågan om torpedbåtsmo
torer hade emellertid sannolikt inte 
berörts i förhandlingarna mellan At
las Diesel och NOHAB. Alla tillverk
ningsverktyg och fixturer som an
skaffats för motor var marinens 
egendom. Det syntes nu helt omöjligt 
att få någon svensk firma att använ
da eller ens överta dem. 

Än värre var att Atlas Diesel i den
nasituation helt naturligt inte ville för
länga det serviceavtal som utlöpte 
1950. Marinförvaltningens ledning 
planerade att "vid behov" överlåta 
motorservicen till de nyorganiserade 
Marinverkstäderna i Karlskrona. Där 
var man också angelägna om att få ta 
hand om våra Isatta-motorer. Men 
man underskattade omfattningen av 
den verkstadsutbyggnad som i så fall 
skulle fått genomföras. 

Ett annat alternativ var att repliera 
på flygvapnets centrala verkstäder i 
Västerås, som dittills utfört service 
på flygets kolvmotorer. Genom den 
successiva övergången till jetmotorer 
skulle CVV tvingas ställa om sin 
verksamhet. Det var närmast tänkt 
att där inrätta en verkstad för fly
gets lastbilar och bussar, och den 
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kunde möjligen också ta hand om vå
ra Isatta-motorer. Ett studiebesök på 
platsen visade dock att förslaget 
knappast var realistiskt. CVV skulle 
dock senare åter komma att dyka upp 
i diskussionerna. 

Avtalet med A tias Diesel f ö r lä ng s 

l sista stund fick marinen uppta för
handlingar om en förlängning av av
talet med Atlas Diesel. Förhandling
arna var såtillvida enkla, som vi ald
rig diskuterade några ändringar i 
kontraktsformuleringen, men likväl 
svåra, då firman var ointresserad. 
Sannolikt var det mest tack vare det 
mångåriga samarbetet med marinen 
på dieselmotorområdet som Atlas 
Diesel slutligen gick med på en för
längning av avtalet fram till 1955 . 
Marinen fick därigenom en välbehöv
lig "nådatid" för att ordna sin servi
ce på annat sätt. 

Förberedelser till flyttning av service
verksamheten 

Det var uppenbart att man på sikt 
måste finna en annan plats för servi
cen. Med Atlas Diesel diskuterades 
möjligheterna att utvidga det berg
rum som dittills nyttjats för reserv
motorer och flytta servicen dit. Det 
var önskvärt att ha den i bombskyd
dat utrymme. Detta skulle dock inne
bära stora investeringar, helst som 
rummet måste utvidgas avsevärt till 
följd av behovet av att snart ta hand 
om ytterligare en motortyp. För den 
planerade serien av större torpedbå
tar föreföll det nämligen troligt att 
marinen skulle använda Daimler
Benz' dieselmotor typ MB 511 eller 
518. Denna var mer än tre gånger så 

tung som "lsottan" och krävde mer 
plats och kraftigare transportanord
ningar. Bara bergrummet skulle i det
ta alternativ kosta c: a 2-3 mkr. Där
till kom att marken ovanför berg
rummet var stadsplanerad för bo
stadsbebyggelse. 

Flera andra alternativ undersöktes, 
bl a Svensk Flygmotor AB i Trollhät
tan, men inget tycktes realiserbart. 
Till svårigheterna bidrog att den 
svenska maskinindustrien vid denna 
tid var hårt belagd med omfattande 
beställningar. Alla hade utrymmes
och personalbrist och var därför föga 
benägna att ta på sig ytterligare upp
drag. 

Då kom AB Volvo våren 1953 med 
ett uppslag. Volvo hade något år tidi
gare köpt AB Bolinder-Munktell i Es
kilstuna. Hos BM fanns ett bergrum 
på ca 6 000 kvm, den s k Ärna-verk
staden. Den hade anlagts under kri
get för att där licenstillverka tyska 
flygmotorer. Denna tillverkning var 
nu sedan länge nedlagd och bergrum
met borde marinen kunna köpa eller 
hyra för att organisera motorservicen 
där i egen eller i Bolinder-Munktells 
regi. 

Utrymmet var i själva verket onö
digt stort för ändamålet. Därför upp
kom tanken att hälften av rummet 
skulle nyttjas som centralt förråd för 
reservmateriel, främst telematerieL 

Bolinder-Munktells ledning visade 
stort intresse för projektet. Marinför
valtningen fann snart att detta var ett 
realistiskt alternativ och arbetade 
därför för dess förverkligande. För
rådssidans intresse tillvaratogs av te
lebyrån. 

Det största tekniska problemet vål
lade provbänkutrustningen . Flygmo
torprovningen hade varit rätt enkel, 

då motorn bromsades med en luft
propeller. För ändamålet fanns från 
vardera av de två f d provrummen två 
stora, vertikala l u ftschakt, det ena 
för lufttillopp, det andra för luftav
lopp och avgasledningar. 

Marinmotorerna skulle däremot 
bromsas med vattenbromsar vilkas 
vatten måste kylas. Därför måste s k 
kyltorn anskaffas och installeras i 
l u ftschakten. 

Den tekniska planeringen gick i öv
rigt utan några allvarligare komplika
tioner. Värre blev det med förhand
lingarna kring kontraktet. Marinen 
ansåg sig inte böra inköpa lokalerna, 
utan ville träffa dels ett hyresavtal, 
dels ett serviceavtaL Hyresavtalet 
blev den svåraste stötestenen, efter
som så många parter var engagerade. 
(Förutom skeppsbyggnadsavdelning
en även telebyrån och förrådsavdel
ningen, vilka delvis hade motstridan
de intressen.) Dessutom skulle Forti
fikationsförvaltningen vara huvud
man för alla hyresavtal. När alla par
ter omsider blivit eniga inom mari
nen, fastnade avtalet inom FortF, där 
det blev liggande rätt länge. 

CVV -alternativet 

Sedan avtalen undertecknats (1954) 
tillskrev marinförvaltningen Kungl 
Maj :t för att få dem godkända. Detta 
blev en rätt långdragen procedur, ef
tersom samråd måste tecknas med al
la inblandade parter. (Någon inköps
avdelningen fanns ej på den tiden i 
marinförvaltningen och verkstadsby
rån hade ej blivit inkopplad på ären
det.) Kungl Maj:t igångsatte samti
digt en utredning om försvarets, och 
speciellt flygvapnets verkstadspro
blem i sin helhet. Det framgick också 
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att man inom departementet var av 
annan uppfattning än marinen och 
närmast lutade åt att servicen trots 
allt borde förläggas till CVV i Väster
ås. 

Bakom dessa funderingar låg att 
personal- och sysselsättningsfrågorna 
vid CVV blivit akuta. 

En utredning av två sakkunniga vi
sade emellertid att det visserligen var 
möjligt att förlägga servicen till 
CVV, men att det skulle kräva betyd
ligt större investeringar än HM-alter
nativet, särskilt i fråga om prov
bänksutrustning. Ett starkt minus var 
att CVV-verkstaden var en träbygg
nad ovan jord utan fortifikatoriskt 
skydd. Bolinders Ärna-verkstad låg 
däremot i ett bergrum, låt vara med 
rätt måttlig bergtäckning. I CVV-fal
let skulle ej heller marinens förråds
problem få någon lösning. 

Dramatisk konferens i försvarsdepar
tementet 

Denna utredning överlämnades till 
Kungl Maj:t. Trots att den således 
pekade i riktning mot HM-alternati
vet, kom departementet med många 
invändningar. Bl a ansåg man, att 
staten redan betalat anläggningen av 
BM:s bergrum i form av ett pålägg på 
priset för de motorer som tillverkats 
där. Någon hyra borde därför inte er
läggas. Nya förhandlingar fick 
därför tas upp med BM, som hävda
de att formellt var lokalerna BM:s . 
BM var alltså berättigade att ta hyra 
för dem. 

Efter långa förhandlingar tycktes 
parterna ha nått en kompromiss . Fö
re det slutliga avgörandet kallade 
dock försvarsdepartementet till en 
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konferens som skulle ledas av för
svarsministern. Vid denna konferens 
var departementets talesmän till en 
början klart anhängare av CVV-al
ternativet. Förutom av sysselsätt
ningspolitiska skäl ansåg man att ma
rinen borde anlita flygets verkstäder, 
eftersom marinen också snart måste 
ersätta sina motorer med "moderna
re". Marinen borde givetvis också ha 
jetmotorer i sina båtar. Marinförvalt
ningens representanter framhöll att 
man på sikt skulle införa gasturbiner, 
inte jetmotorer, och att dessa gastur
biner skulle innehålla en "jetmotor
del", vars utveckling, anskaffning 
och service kunde samordnas med 
flyget. (Detta var vad marinen då sik
tade till). Nu gällde det emellertid ser
vice för kolvmotorer, som marinen 
hade i drift och avsåg att vidarean
skaffa och behålla i drift under flera 
decennier. 

Uppenbarligen måste marinför
valtningens argument verkat överty
gande. Härtill bidrog också det fak
tum att marinförvaltningen hade pre
senterat en detaljerad plan med kost
nadsberäkning och ett färdigt kon
trakt, underskrivet av alla parter, ty 
redan ett par veckor senare fick ma
rinen Kungl Maj :ts godkännande av 
HM-alternativet. Detta var alltså i 
slutet av 1954. 

Inflyttning i BM:s Ärna-verkstad 
1955. Service i BM:s regi 

Även om serviceavtalet var tecknat 
mellan BM och marinförvaltn ingen, 
överläts detta på Stockholms örlogs
varv (sedermera Ör !B O/ T .) 

Överföringen av verksamheten 
från Atlas Diesel till BM kunde på
börjas våren 1955 och pågick till slu-

te t av 1955 . De nya lokalerna med
förde den stora fördelen att marinen 
nu kunde få in både verkstad, reserv
delsförråd och uppställningsplats för 
oöversedda och färdiga motorer un
der samma tak, och i bergrum. 

Från Atlas Diesel övertogs också 
den viktigaste nyckelpersonalen, bl a 
verkmästare och kontrollant. 

Arbetsstyrkan uppgick till en bör
jan till 30 å 32 man och var senare 
tidvis uppe i ca 50 man. Dessa rekry
terades huvudsakligen från Bolinders 
egna verkstäder. Flera av montörerna 
hade f ö under beredskapsåren varit 
engagerade i BM:s flygmotortillverk
ning. 

Trots alla ansträngningar var det 
ofrånkomligt att en besvärlig kapaci
tetssvacka uppstod i servicearbetet 
under övergångstiden . Härunder ac
kumulerades en hel del arbetsuppgif
ter och raden av oöversedda motorer 
som väntade på sin tur växte oroväc
kande. 

Suez-krisen 1956 och dess efterverk
ningar 

l Sverige gav Suez-krisen 1956 ett 
kraftigare eko än vad Korea-krisen 
hade gjort. För marinens del medför
de krisen omfattande förberedelser 
till ett kraftigt pådrag. Dessa hann 
dock knappast komma till synliga ut
tryck innan krisen var överstånden. 

För torpedbåtsvapnet kom krisen 
och "pådraget" mycket olägligt. Om 
alla mtb och tb skulle behöva rustas, 
skulle en besvärande brist på moto
rerna uppstått. Alltför många stod 
oöversedda till följd av att man ännu 
ej tillnärmelsevis kommit i kapp efter 
den kapacitetsnedgång som orsakats 
av flyttningen från AD till BM . 

En första åtgärd blev därför att 
lägga ut reparationsbeställningar hos 
BM på ett stort antal motorer. Re
servdelsförsörjningen finansierades 
med s k självförsörjande förrådstitlar 
(och gör så än i dag). Nu kom de sto
ra utttagen av reservdelar att kraftigt 
belasta det redan ansträngda under
hållsanslaget, vilket gav en reaktion 
först något år senare. 

Då började man inom Marinför
valtningen hysa oro för att motorser
vicen skulle utarma underhållsansla
geL Oron ledde till att motorservicen 
begränsades till ett visst max-belopp 
(t v 2 mkr/år), som anslaget ansågs 
kunna bära. Det blev sålunda inte 
behovet av motorer i drift utan till
gången på medel som blev styrande. 
Verkstaden fick direktiv att inom till
delad ram arbeta så effektivt och 
överse så många motorer som möj
ligt. 

I denna strävan fick man god hjälp 
av Volvo-BM, där man börjat tilläm
pa den s k MTM-metoden ( = Met
hod-Time-Measurement) för a·t ra
tionalisera verkstadsarbetet. Detta 
gav gott resultat, och produktiviteten 
började stadigt att stiga. 

Underhåll av Plejad-typens MB 518-
motorer 

De första motorerna av rubricerad 
kategori i svenska marinen var tre be
gagnade MB 511 på 2 500 hk, som in
köptes från Daimler-Benz hösten 
1950 (under Korea-krisen) för att 
"sätta liv" i prototypen T JO] Per
seus, vilken beställts hos Götaverken 
i december 1948 . Härigenom kunde T 
JO l levereras i april 1951. 
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Efter en kort tids drift inträffade 
ett vevaxelbrott på mittmotorn till 
följd av torsionssvängningar i den 
långa mittpropelleraxeln. Daimler
Benz utlånade då en 3 000 hk-motor 
av något modernare utförande, MB 
518, även denna begagnad men ny
översedd. Ä ven sedan beslut fattats 
om en fortsättning på Plejad-typen 
var det länge oklart om båtarna defi
nitivt skulle utrustas med Daimler
Benzmotorer, eller om Götaverkens 
TOPmotor möjligen skulle hinna 
lämna experimentverkstaden och bli 
produktionsmogen. 

Ett antal nya MB 518-motorer be
ställdes emellertid för den första se
rien på sex båtar. De följdes snart av 
ytterligare beställning på fem båtar 
med samma motortyp (GV-TOP-mo
torn fanns då fortfarande bara i ett 
provexemplar). Det var då uppenbart 
att någon form av serviceorganisa
tion måste byggas upp för att kunna 
hålla de nya torpedbåtarna i drift. 

Daimler-Benz i Stuttgart gav anvis
ning på verktyg och provningsutrust
ning, men hade själva begränsad er
farenhet av motorunderhålL (Under 
krigsåren hade tyngdpunkten i tyska 
marinens motorunderhåll legat på 
torpedbåts baserna.) 

Från firman inhyrdes en skicklig 
montör. (Dennes bestämda uppträ
dande ledde ibland till kontroverser 
med örlogsvarvens personal, som inte 
var så vana vid ''brådska'' och ofta 
hade svårt att tåla kritik från den tys
ke montören.) 

Underhållet försvårades av bristen 
på provbänkar och av att motorer 
och reservdelar till största delen låg i 
ouppackade lådor med svårbegriplig 
märkning. Godset stod till en början i 
hyrda lokaler. Med tiden ordnades 
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dock av beredskapsskäl ett bergrum i 
den f d järnvägstunneln vid Nyboda. 

Det bedömdes inte lönsamt att 
bygga upp en central service för MB 
518 hos Atlas Diesel. Avtalet med 
AD var ju endast tillfälligt förlängt. 
Lokaler och transportanordningar 
var ej heller dimensionerade för den 
nya motorn. Det ansågs klokare att i 
stället satsa på att bygga upp denna 
service i den nya verkstaden hos Bo
linder-Munktell. Ett basbaserat un
derhåll kunde fungera tills den nya 
verkstaden kunde tas i bruk. Av skäl 
som förut nämnts kom dock detta att 
dra ut på tiden. Improvisationernas 
tid blev därigenom mer långvarig än 
vad som egentligen var nyttigt för 
motorernas och båttypens anseende i 
flottan. 

Centrala verkstaden vid BM (CVBM) 

CVBM planerades från början för 
MB 518. Där fanns tillräckligt utrym
me för denna större motor, men 
transportanordningar och traverser 
fick förnyas för att kunna ta 5 tons 
last (de flygmotorer som tillverkats 
där vägde knappt ett ton). 

Det visade sig vara mycket lycko
samt att ha servicen för "Isottan" 
och MB 518 i samma händer och i 
samma organisation. Många lärdo
mar från den ena motortypen kunde 
tillämpas på den andra. Deras meka
niska uppbyggnad uppvisade många 
släktdrag. 

För att få tillräcklig tillgänglighet 
hos båtarna infördes en s k "liten 
översyn", då cylinderenheter och 
kolvar byttes mot nyöversedda enligt 
ett utbytessystem, varpå cylinder
översynerna gjordes i centralverksta
den som ett seriearbete. Sedan man 
väl fått upp livslängden hos cylind-
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Lokalisering av serviceverkstad och ungefärlig produktiv arbetsvolym 

l. Serviceavtal med AD tecknas. 
2. Serviceavtal med AD utlöper. In

lnterimsavtal tecknas för ännu 5 
år. 

3. Serviceavtal med BM signeras av 
BM. 

4. Serviceavtal med BM signeras av 
KMF och senare av FortF. 

5. Serviceavtal med AD godkännes 
av Kungl Maj:t. Flyttning påbör
jas. 

rama och fått bukt med problemen 
med kolvskärningar och kylmantel
sprickor, kunde dessa cylinderarbe
ten ombord slopas. Därigenom und
veks många anledningar till felmon
teringar och besvärligheter till följd 
av trånga förhållanden, dålig belys
ning och kollisioner med besättning
ens andra uppgifter. 

Trots att motortypen utdömdes 
som "föräldrar" i samband med 
övergången till de modernare gastur
binerna i Spica- och Norrköping-ty
perna, har MB 518 med vissa modi
fieringar (främst turboöverladdning) 
återkommit i patrullbåtsserien på 70-

6. Serviceverksamheten vid CVBM 
igångsättes. 

7. Serviceavtal för gasturbiner teck
nas med FFV och förlägges till 
CVM. 

8. Servicen för gasturbiner flyttas 
till CVA. 

9. Ombyggnad av MB 518-motorer 
till överladdn. m m (för patrull
båtar). Driften av mtb och Ple-tb 
(med MB 518) avtager och upp
hör. 

talet. Motortypen planeras att vara i 
drift ända till slutet av 90-talet, ett 
gott betyg för en motortyp som i 
princip ritades för luftskepp i 30-ta
lets början! (Se fig . l) 

BELÄGGNINGs- OCH SYSSEL
SÄ TTNINGS-PROBLEM 

Sett ur serviceverkstadens synvinkel 
är det önskvärt att "kunden" , mari
nen, håller ett oförändrat antal båtar 
och motorer i drift ett konstant antal 
timmar, och att dessa motorer också 
är av oförändrad typ och med samma 
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servicebehov. Verkligheten har sett 
helt annorlunda ut. Vissa motortyper 
har fallit bort, andra har tillkommit. 
Antalet rustade båtar har varierat, 
driften har ändrats till omfattning 
och karaktär. Motorerna har under
gått konstruktiva förändringar. Vissa 
modifieringar har gjort motorerna 
mer hållbara och mindre servicekrä
vande. Andra modifieringar har 
medfört nya, oväntade haverier och 
reparationsbehov. 

Dessa "fluktuationer" har gjort 
det nödvändigt att hålla en överkvan
titet av reservmotorer som en buffert. 

'· ... 
' ' \ 

\ 
\ 1· 
\ 
\ 
\ 

' ' 

I tider av överbeläggning har denna 
buffert mest utgjorts av motorer som 
väntat på översyn. 

Härtill har kommit "epidemier" 
som periodvis utbrutit och oförutsed
da haverier som uppkommit genom 
konstruktiva eller tillverkningsmässi
ga ofullkomligheter. I praktiken har 
det visat sig att en ny motortyp fö rst 
efter ca 7-10 års drift blivit så kart
lagd och dess konstruktion så fins li
pad att dess behov av service och re
servdelar blivit någorlunda konstant 
och därmed beräkningsbart. (se fig 2). 

4. 
' ' 
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____ ;t'IB 518 { ?/e;'ad) 
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Figur 2. 
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Haverifrekvensens ungefärliga utveckling för IF 184 och 1\18 518 
IF 184: 
l . Haverier på kompressordrivning, 

vevstakar, lager, marschväxl. 
2. Införande av Gyros-kopplingar i 

k om pressordrivningen. 
3. Förstärkta vevaxlar, vevstakar 
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och lager. 
4. Övergång till OG 50-smörjolja, 

återgång till olegeract olja. 
5. Reservdelsbris t, nedgång i in

tresset för motortypen. 

MB518: 
6. Haverier på kompressordrivning, 

svängningsdämpare, cylindrar och 
vevstakar. 

7. Införande av förstärkt kom pr.-

U n der vissa perioder har verksta
den därför måst arbeta mycket inten
sivt och ibland på övertid. Ibland har 
det t o m varit nödvändigt att sända 
motorer till tillverkaren för översyn. 
Så blev fallet med Isotta-motorer un
der en tid efter flyttningen från AD 
till BM. Ett 20-tal motorer sändes då 
till CRM i Milano som offererade 
översyner till förmånligt pris. Arbetet 
blev snabbt och väl utfört, men den 
verkliga kostnaden blev något högre 
än vid AD resp BM till följd av att re
servdelskostnaden var högre och 
uppvägde den låga arbetskostnaden. 
Detta är naturligt hos en tillverkare, 
som givetvis hellre byter en sliten del 
än reparerar den. 

Under senare tid har problemen, 
som inledningsvis nämnts, blivit av 
motsatt art. Det totala reparations
behovet har minskat kraftigt. Ten
densen synes f n ( 1977) peka på fort
satt minskning. Det finns många skäl 
hörtilL Motorerna har genom kon
struktiva förbättringar kräv t allt 
mindre underhåll och blivit alltmera 
driftsäkra. (se fig 3). 

Det är givetvis lyckligt att materie
len blivit mindre underhållskrävan
de. Den operativa tillgängligheten 
har ökat och verkat minskande på 
underhållskostnaderna. Minskningen 
av arbetsvolymen medför emellertid 
att man får svårt att bedriva service
verksamheten rationellt. De oförut
sedda kapacitetsbehoven till följd av 
haverier o dyl blir allt svårare att till-

drivn. Holset-dämpare m m. 
8. Införande av ny typ av cylindrar. 
9. Införande av turboladdning, 

elast. montering, effektökning 
från 3000 till3500 hk. 
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Figur 3. 
Fastställd gångtid mellan översyner 
för IF 184 (mtb) och MB 518 (Piejad) 
godose ju mindre den rutinmässiga 
basvolymen är. Härtill kommer att 
kravet på jämn sysselsättning blivit 
alltmer accentuerat genom den socia
la utvecklingen. Personal blir allt 
mindre benägen till övertidsarbete. 
Man kan ej längre acceptera tillfäl
liga permitteringar eller omflyttning
ar. Företagen får svårt att tillfälligt 
öka arbetsstyrkan och tvekar att 
nyanställa på grund av trygghetsla
garna. Denna "petrifiering" av in
dustrien gör sig snabbt märkbar när 
det gäller motorservice. 

För att hålla denna utveckling un
der kontroll har avtalen med BM in
nehållit klausuler som i princip ökar 
timkostnaden med minskade arbets-
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Polar IF 184. LicenstillverkadOsotta Fraschini-motor. 1500 hkr vid 2000 r/m. Cylindervolym 57 
liter.18 cylindrar i W-form. Vikt 1475 kg, ink! kylare, kopplingoch växel, instrument, 6förgasare, 
2 kompressorer. 

Daimler-Benz MB 518-motor. Dieselmotor medförkammare. 3000 hkr vid 1720 r/m. Cylindervolym 
132liter. 20 cylindrar i V-form. Vikt c:a 5000 kg, ink! koppling, och ZF-reduktionsväxe/1:1,7. För
kompressor och mellankylare (borttagen på bilden). 
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tidsuttag, resp anger en viss garan
terad minimivolym. Nu arbetar man 
vid eller under denna gräns. 

En lösning skulle varit att succes
sivt tillföra CVBM flera arbetsob
jekt. Man har bl a övervägt Volvo
Penta och Scania-Vabis dieselmoto
rer. Marinens egna verkstäder har 
dock varit angelägna att behålla des
sa sysselsättningsobjekt, och om de 
skulle underhållas rationellt någon 
annanstans så skulle det troligen ha 
varit antingen hos tillverkarna eller 
hos andra verkstäder, specialiserade 
på lastbils- och bussmotorer. 

Service för Spica-båtarnas gastur
biner hade varit en annan möjlighet 
och hade volymmässigt kunnat fvlla 
luckan efter "lsottan" och minsk
ningen av MB 518-arbetena. Men av 
flera skäl förlades denna service först 
till Centrala Verkstäderna i Motala 
för att efter en kort tid flyttas till ev 
i Arboga. (se fig 1). 

Hur underhåll på C-nivå skall or
ganiseras sedan nuvarande avtal med 
BM utlöper är därför ännu ( 1977) en 
olöst fråga. 

RESERVDELSPROBLEM 

Reservdelstillverkning i Sverige 

Under den kritiska perioden 1949-
51, då motortillverkningen hos Atlas 
Diesel upphört, Isotta-firman stod 
inför nedläggning och dess efterträ
dare, CRM, ännu ej grundats, gjor
des ett försök att likväl få igång en 
svensk reservdelstillverkning. Då At
las Diesel föll bort fick marinen "är
va" firmans underleverantörer, från 
vilka man kunde få vissa delar direkt. 
Helst ville marinförvaltningen få 

fram en firma som dels kunde hålla 
ihop anskaffningsarbetena, dels själ
va tillverka ett förhoppningsvis ökan
de antal olika motordelar. 

Uppmärksamheten riktades då på 
firman Tönseth & Co i Ulvsunda, 
som sysslat med renovering av flyg
motorer m m. En del arbeten hade 
man redan gjort åt marinen, så par
terna kände varandra rätt väl. 

Förhandlingar togs upp och ett 
förslag till reservdelsavtal mellan fir
man och marinförvaltningen utarbe
tades. 

Till följd av dröjsmål med samråd 
på avtalet inom marinförvaltningen, 
drog ärendet ut på tiden. När det var 
klart, visade det sig att företaget 
tröttnat på att vänta och veckan in
nan sålt verkstaden till Scania-Va bis. 

Därmed sprack försöket att åter få 
igång en svensk reservdelsförsörj
ning . 

Reservdelsanskaffning 

I stället fick nu marinens egna or
gan ta hand om reservdelsanskaff
ningen. Stockholms örlogsvarv anli
tade, liksom förut, marinverkstäder
nas (MVS) inköpskontor. Men vad 
som förut varit en rutinmässig be
ställning till en enda firma, AD, blev 
nu betydligt svårare. Man fick ta reda 
på varifrån de olika delarna egentli
gen kommit. Dessutom hade den do
minerande tillverkaren, AD, fallit 
bort. 

Marinens kontrollant vid AD 
(MKAD), kunde visserligen ge tips 
om AD' s förutvarande underleveran
törer, men för MVS var dessa "nya" 
firmor, och det gick trögt att knyta 
de nya kontakterna. 
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För de delar som AD förut tillver
kat skulle det varit naturligt att vända 
sig till Italien, men för ÖVS och MVS 
låg detta bortom horisonten. Resul
tatet blev att servicen snart började li
da brist på reservdelar. Det definiti
va sammanbrottet för denna anskaff
ningsväg kom genom försöken att 
skaffa cylindrar. 

Örlogsvarvet begärde anbud från 
flera för dem kända maskinindust
rier, bl a NOHAB, Götaverken, Mo
tala Verkstad, Volvo och Scania-Va
bis m fl. Eftersom alla dessa var helt 
obekanta med "Isattas" cylinderkon
struktion måste de förses med ett om
fattande tillverkningsunderlag, mate
rialbeskrivningar, bearbetningsrit
ningar o dyl. En del mer omdömesgil
la firmor avböjde omedelbart. Det 
var känt att fabriken i Milano hade 
färdiga cylindrar, halvfabrikat och 
tillverkningsresurser, men varvet 
kunde inte förmå sig att fråga där. 
Det dröjde mer än ett år innan den 
sista svenska firman tackat nej. U n
der väntetiden blev det ett besvärligt 
pussel att hålla båtar och motorer i 
drift. Verkstaden tvingades plundra 
kompletta motorer på deras cylinder
rader och montera dem på andra mo
torer. Till slut utlades en beställning 
hos Isotta Franschini som levererade 
cylindrar snabbt och billigt. 

Efter denna erfarenhet hänsköt 
örlogsvarvet reservdelsanskaffning
en till marinförvaltningen. 

Där hade en ny inköpsavdelning 
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tillkommit. Den hade betydligt mer 
vittgående uppgifter och befogenhe
ter än den tidigare s k upphandlings
centralen. Det dröjde dock rätt länge 
innan den funnit sin form. Kön av 
obehandlade ärenden växte. 

Till denna redan överbelastade in
köpsavdelning överfördes nu alla de 
inköpsärenden som ackumulerats på 
ÖVS/MVS. Efter ytterligare några 
månader sändes de obehandlade i re
tur till Stockholms örlogsvarv! 

Där hade läget ljusnat en aning. 
"Isattas" efterträdare, CRM, hade 
grundats i Milano och kommit i gång 
med tillverkning av 68 nya motorer 
för svenska marinen. Därmed blev 
CRM en högst användbar leverantör 
av Isotta-delar. MVS inköpskontor 
föredrog nu att beställa merparten 
delar från resp motortillverkares 
svenska representanter. Likväl gick 
den administrativa processen ganska 
trögt. 

Sedan serviceavtalet med BM efter 
många besvärligheter kommit i hamn 
(se ovan) kompletterades därför detta 
med ett avtal om reservdelsanskaff
ning. Både marinförvaltningens och 
marinverkstädernas inköpsorganisa
tioner var fullt införstådda härmed. 

Den senaste tiden har därför an
skaffningen löpt utan andra problem 
än långa leveranstider. Det är dock 
att märka att även formerna för re
servdelsanskaffningen måste ordnas 
på annat sätt om ej serviceavtalet 
med BM kan förnyas. 

BOFORS 
-för ett effektivt försvar 

Anti-ubåtsraketsystem 
för ubåtsbekämpning på kort· och medeldistans 

~BOFORS 
~ FÖRSVARSMATERIEL 
Box 500, 690 20 Bofors T el. 0586/360 00 



Litteratur m. m. 
Jane' s Fighting Ships 

Jane's FIGHTING SHIPS 1977-78 
(80:e årgången), vars redaktör är 
Captain Moore, R. N., är fortfaran
de världens detaljrikaste marinkalen
der. Tiotusentals örlogsfartyg finns 
registrerade på 860 sidor med många 
foton och skisser , varav 1200 nya. 
Angola, Ekvatorial Guinea och Suri
nam har i år fått en flotta. Jungfru
öarna torde ha den minsta flottan: en 
15-tons patrullbåt. 

Uppslagsverket har i år blivit mera 
överskådligt och lättläst genom en ty
pografisk renare uppställning och ge
nom att mindre viktiga detaljer stru
kits. Bl. a. finner man i början av 
varje nation i st. f. inne i texten upp
gift på fartyg, som utrangerats under 
senare år. Dimensioner anges både i 
fot och meter, men kanon- och tor
pedkalibrar fortfarande i tum (Bo
fors-40 :an anges dock sedan gammalt 
som "40 mm Bofors") . Före varje 
större marin finns skisser (vanligen i 
skala l: 1200). En nyhet är en samling 
om 241 silhuetter (av 76 mm längd) 
över alla länders större fartyg, vilket 
gör det lättare att identifiera ett siktat 
fartyg . A v samma skäl finns också al
la mariners (utom Sovjets) identifie
ringsnummer samlade i en tabell. För 
nr 13 finner man exempelvis ameri
kanska landstigningsfartyget LPD 
13 Nashville, amerikanska jagaren 
DDG 13 Hoel och venezolanska fre
gatten D 13 General J J Flores tätt 
följd av vår fregatt F 13 Hälsingborg. 

Som vanligt finns tabeller med 
data för de olika marinernas flygplan 
och helikoptrar, robotar, torpeder , 
radar- och sonaranläggningar samt 
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artilleri, vilken senare tabell ä r ny för 
denna årgång. Den nya sovjetiska ro
boten SSN-8 med en räckvidd av 
4200 sjömil får fr. o. m . i år denna 
ökad till5600, vilket anses kunna täc
ka större delen av norra halvklotet in
klusive Kina, ett faktum, som anses 
väsentligt öka Sovjets militära styr
ka. 

De två nya sovjetiska hangarfarty
gen av Kiev- klass (ytterligare en eller 
två enheter uppges vara under bygg
nad) betyder, att Sovjets intressesfär 
kan vidgas på bekostnad av NATO: s. 
Kiev beskrives ha en mångsidig an
vändning i första hand i ubåtskriget 
(den sovjetiska klassificeringen är in
te hangarfartyg utan "anti-ubåt
kryssare") men i fred kan Kiev var 
som helst och med kort varsel land
sätta en trupp om 500 soldater för en 
eventuell intervention . Sovjets ubåts
flotta beräknas årligen ökas med 6 
atomubåtar med ballisti sk robot (jfr 
ovan om robot SSN-8) och 6 vanliga 
atomubåtar. För USA är motsvaran
de siffror 2 resp . 2. 

De tio största ubåtsflottorna fram
går av tabellen på nästa sida. 

I USA har de dyrbara tunga ha ng
arfartygen i tur och ordning föresla
gits få en "ansiktslyftning", så att 
livslängden ökas med 15 år. De nuva
rande fem yngsta hangarfa rt ygen 
skulle då få tjänstgöra ännu å r 2010 . 
För icke-atomdrivna örlogs fartyg är 
dock frågan , hur länge olj a n räcker. 

Charles, Prins av Wales, har i en 
inledning påpekat den sto ra nytta , 
han hade av Jane' s FIGHTING 
SHTPS, då han var fartygschef på 

H M Minsvepare Bronington och slu
tar med: "Jag har absolut inget behov 
av att rekommendera denna bok -

men jag kan inte låta bli". Många in
stämmer nog med honom . 

Allan Kull 

Atomubåtar Vanliga Konven-
med ball 

robot 

l Sovjet 61 
2 USA 41 
3 Kina 
4 Storbritannien 4 
5 Frankrike 4 
6 Tyskland 
7 Sverige 
8 Japan 
9 Norge 

10 Turkiet 

Almanacco Navale 

ALMANACCO NAV ALE 1977 ut
kommer vartannat år och redigeras 
av G Giogerini och A Nani . Här in
rymmes de flesta nationers örlogsfar
tyg på bokens 766 sidor med talrika 
foton och skisser samt 185 silhuetter i 
ett särskilt avsnitt. En vacker färg
plansch med 159 nations- och örlogs
flaggor pryder denna marinkalender. 
53 sidor ägnas även åt marinens flyg
plan, helikoptrar och robotar. 

Beträffande Sovjets marina styrka 
förutser författarna, att den nya 
hangarfartygsklassen, Kiev-klassen, 
kommer att bli kärnan i Sovjets fem 
flottor: Norra Ishavs-, Östersjö-, 
Svarta Havs-, Medelhavs- och Fjär
ran Östernflottorna. Kiev måste där
för få fyra systerfartyg; varje hangar
fartyg måste operera med ett stort an
tal större eller mindre jagare (Kara-, 

atom- tionella 
ubåtar ubåtar 

41 319 
65 11 

l 67 
27 
23 
24 
18 
15 
15 
14 

K resta- och Krivak-kiasserna). 

En jämförelse mellan Sovjets och 
USA:s ubåtsbestånd visar att Sovjet 
beräknas ha 139 atomubåtar och 265 
konventionella ubåtar, medan USA 
har 112 resp. Il. 

USA har fått fram en 20,3 cm ka
non med sådana egenskaper att den 
kunnat placeras på ett så lätt fartyg 
som en jagare. Den vanliga bestyck
ningen på en jagare är annars 12,7 cm 
kanonen. Här framföres åsikten, att 
20,3 cm pjäsen kommer att ingå i 
framtida jagares och fregatters be
styckning. Det bör emellertid fram
hållas, att pjäsen hittills endast instal
lerats på försök på jagaren DD 945 
Hull med vad resultat är inte känt. I 
fråga om sjö-robotar anses väsentliga 
framsteg ha gjorts och att dylika nu
mera förekommer i bestyckningen så
väl av större som mindre fartyg. Sär-
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skilt framhålles den amerikanska 
Harpoon-roboten och de sovjetiska 
SSN-9, SSN-12 och SSN-13 som sär
skilt anmärkningsvärda. För de bal
listiska robotarna uppges den ameri
kanska Trident-roboten (räckvidd 

7400 km) bli prövad under 1978. Den 
sovjetiska roboten SSN-8 uppges ha 
nått räckvidden 8000 km vid ett prov 
nyligen i Barents hav och med ned
slag i Stilla Oceanen. 

Allan Kull 
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Argonsvetsutrustning 

Slip för fartyg upptill l 50 ton 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
Etablerad 1 890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Kungl. Flottan 

Nils Jonasson 
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c: 

"' 
o 
o. 

"U 
L 

o 
z 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 

l 
l 

l 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

287 



SIMRAD 

HYDROFONER 
och 

EKOLOD 

Generalagent i Sverige NlfUT/& 
Skeppsbron 3 · 411 21 Göteborg C · Telefon 031 - 11 12 00 

Innehållsförteckning 
Tidskrift i Sjöväsendet 1977 

Borgenstam, Curt 
Bost röm , Jan och 
Lundvall, Thomas 
Bölin, Gösta 
Debatt 

Ehrensvärd, Ulla 
Franzen, Anders 
Hansson, Lars 
Hellström, Nils 

Huss, Börje (m fl) 
Johnson, Bo 
Litteratur m m 
Lundberg, K Åke R 

Lundvall, Bengt 
Meddelanden 
Melinder, Nils 
Minnesteckningar 

Nordenhem, Sven 
Nordgren, Lennart 
Noren, Carl Stig 

Sid 
Underhåll av torpedbåtsmotorer . . . . . . . . . . . . . 270 

Svalbards strategiska läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Lätta örlogsfartyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Sjöoperativa lärdomar av Vom-Kippurkriget . . Il 
Sjöstriderna under oktoberkriget 1973 , sett ur 
egyptisk synvinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
"USS Liberty" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190, 195 
Sjökortens historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
"HMS Resande Man" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Svensk försvarspolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Motivation av ungdom. Några erfarenheter och 
reflektioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 
Isbrytning och vintersjöfart................. 152 
Sverige och den nya havsrätten . . . . . . . . . . . . . . 257 
47, 49, 50, 104, 106, 146,231,234,235,237,284,285 
Sjukskeppen "Starkotter" och "Göta Lejon" 
(1808-1816) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
Utan luckor i försvaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 53, 151, 197,239 
Beklädnadsmaterielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 
A E Bertil Berthelsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 
Gösta Bölin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 
Allan Cyrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 
Bengt Fagerström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 
Rune Hultin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 
Anders Låftman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 
Christer Sahlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
Olof G Thörnell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 
Mätning av fartygsprestanda med datalogg . . . . 105 
Den senaste utvecklingen inom ubåtsområdet . . 54 
Vad berättar "Falköpingsposten" . . . . . . . . . . . 118 

289 



O'Konor, Bengt 
Samuelsson, Bengt 
Sundberg, Jacob 

Söderhielm, Christer 
Thoren, Ragnar 

290 

Sid 
Marin organisationsplan 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 
Provtursverksamheten med tb typ "Spica 131" 198 
Folkrätt under ockupation, med särskild hänsyn 
till transportapparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 
Ytattacken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 
"Arktikas" nordpolsfärd 1977 . . . . . . . . . . 223, 287 

~ 
1876·1976 

EPOXI- och 
URETANPLAST 
PARAPLAST® 
För tillverkning av: 
Modeller, formar, prototyper, 
slitskydd, jiggar, fixturer 
tätningar m. m. 
T ag kontakt med oss för 
information. 

BLÄSTER
MEDEL 
AlUMINIUMOXID 
GLASKULOR 
KOPPARSLAGG 
STEEl SHOT 
STEEl GRIT 
STALSAND 
TRADKLIPP 

Stora lager. 
Snabba leveranser. 

AB TEBECO 
INDUSTRIPRODUKTER 

Halmstad 035/11 90 75 Stockholm 08/767 45 57 
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BOARD 

Lager i Göteborg av 
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C A CLASE AB 
Ruskvädersgatan 8 

Postadress: FACK 401 1 O GÖTEBORG 
Tel. 031/54 01 50 telex 20696 

Service efter kontorstid 031/54 O 1 53 

KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPETS 
T.iX.VLINGSSKRIFTER 

1978 

Kungl Orlogsmannasällskapet är en kunglig akademi stiftad 1771. Säll
skapets syfte är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsveten
skapen och sjöväsendet i allmänhet. 

I enlighet med detta syfte delar sällskapet ut belöningar för tävlings
skrifter, artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militär
högskolan. 

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller 
sjöväsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan också vara den in
delning i vetenskapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen: 

l. Strategi. Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart. 

2. Organisation och personal. Utbildning. 

3. Handvapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik. 

4. Krigsfartygskonstruktion. Maskin- och elektroteknik. Teleteknik. 

5. Underhållstjänst och förvaltning . Hälso- och sjukvård med naval
medicin. 

En tävlingsskrift bör inte ha större omfång än c:a 50 000 nedslag (c:a 2C. 
maskinskrivna A-4-sidor.) 

Tävlingsskrift för år 1978 skall senast den l september 1978 vara Säll
skapet tillhanda under adress: 

Sekreteraren i Kungl Orlogsmannasällskapet 
Fack 8 
104 50 STOCKHOLM 

Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller för
fattarens namn och adress. 

Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Säll
skapets medalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning. 

Kungl Orlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tid
skrift i Sjöväsendet, publicera inlämnad - även inte belönad - tävlings
skrift. 
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