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KUNGL 

ORLOGSMANNASÄLLSKAPET 

Meddelande 

Nr 3/7977 

Ordinarie sammanträde i Stockholm den 9 mars 1971 . 

(Utdrag ur p rotoko ll ) 

1. Utsågs ledamoten Rybeck till föredragande i veten skapsgrenen 

"Underhå llstjänst och förvaltnin g. H ä lso- och sj uk vård med naval

medicin" för å r 1971. 

2. Föredrog ledamoten O'Konor utdrag ur sitt inträdesanförande 

betitlat "Erfarenheter från sjöexpedition med jagare". 

3. H edersledamoten Eklund och ledamoten Schuback orienterade 

om den nyligen slutförda utredningen OB 71 med speciell tonvikt 

på marinens del däri. 

Stockholm den 16 december 1971. 

HANS HALLEl\..DT 
sekreterare 



ICUNGL 
ORlOGSMANNASÄLlSKAPET 

Meddelonde 

Nr 4 /1977 

Ordinarie san~manträde i Göteborg den J 5 apriL 197 J. 

(Utdrag ur protokoil ) 

1. Till sammanträdet hade inbjudits ett 40-tal gäster represente

rande Göteborgs kommun, sjöfart, industri, statliga myndigheter, 
försvaret samt press och radio. 

2. Utsågs ledamoten Fernander till föredragande i vetenskapsgre
nen "Organisation och persona l. Utbildnin g" för år 1971. 

3. Föredrogs revisionsberättelse för Säl lskapet för 1970 års för
va ltning. 

o Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen ~·äkenskaps
aret 1970. 

4. Föredrogs revisionsber~ittelsc för Tidskrift i Sjöväsendet och 
Sällskapets bibliotek. 

o Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen räkenskaps
::uet 1970. 

5. Talade hedersledamoten Lange över ämnet "Sjöförsvar väster 

importförsvar och neutralitetsförsvar i västerhavet". 

Stockholm den 16 december 1971. 
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HANS HALLERDT 
sekreterare 

KUN GL 
ORLOGSMAN NASÄLLSKAPET 

Meddelande 

Nr 5!7977 

Ordinarie sammanträde i StockhoLm den 5 oktober 1971. 

(Utdrag ur protokoll ) 

1. Meddelade ordföranden att sedan näs~för~gående sammanträde 

hedersledamoten HiLding Nielsen och ordmane ledamoten Gunnar 

CarLfors avgått med döden. . 
Ordföranden lyste frid över deras mmne. 

2. Utsågs ledamoten Bölin till fö redragande i vetenskapsgrene:; 

"Krigsfartygs konstruktion. Maskin- och elektrotekmk. Teleteknik 

för år 1972. 

3. Fastställde Sällskapet styrelsens förslag till belöningar innebä

rande att kapten H ans W achtmeist.er tilldel:s hedrande om~umn~J.1-

de på högtidsdagen jämte ett penmngpns pa .500 kronor for utford 

enski ld utrednin g v id militärhögskolans tekmska kurs. 

4. Föredrog sekreteraren en ti ll Sällskapet i1:given sk~iv c lse från 

ledamoten OLsen vari denne anmäler att han onskar frantr~da ~e

fattningen som hu vudredaktör och ansvarig utgivare ~v T1dskn.ft 

i Sjåväsendet. Ordför::tnden ombad närvarande ledamorer att td1 

styrelsen inlämna eventuella förslag på efterträdare. 

5. Föredrog ledamoten Gärdin utdrag ur sin årsberättelse inom 

vetenskapsgrenen "Krigsfartygs konstruktion. M~sl~in- och elel~tro

teknik" för år 1971 betitlat "Minsvepare - mmpktfartyg; nagra 

utvecklingslin j er". 

Stockholm den 17 december 1971. 

HANS HALLERDT 
sekreterare 
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KUNGL 
ORLOGSMANNASALLSKAPET 

Meddelande 
Nr 6!1971 

Ordinarie sammanträde i Stockholm den 3 november 1971. 

(Utdrag ur protokoll ) 

1. Ti ll ordinarie styrelse ledamöter nyvaldes ledamöterna O'Konor, 

Fernander, Gärdin samt ti ll sty relsesuppleant ledamoten Lagcrman. 

2. Ti ll revisorer valdes ledamötern a Lindström och Edgren (båda 

omva l) samt till suppl eanter ledamöterna Enqvist och Gester (båda 
omva l). 

3. Till va lbered nin g va ldes ledamötern a Rcinius (sammanka llan
de), Schocrncr (nyval) och Lundcll. 

4. Beslöts att å rsavgiften för arbetså ret 1971-1972, innefatta nd e 

prenumera tion på Sällskapets tidskrift, sk ulle oförändrad va ra 
25 kr. 

5. Fastställdes föl jande sammanträdesdagar fö r arbetsåret 1971-
1972. 

Högtidssammanträde Karlskrona onsdagen den 15 november 
1972. 

Ordinarie sammanträden 

i Karlskrona tisdagen den 7 december 1971 och måndagen den 17 
januari 1972. 

i Stockholm torsdagen den 10 febr uari, tisdagen den 14 mars, tis

dagen den 11 april, tisdagen den 3 oktober och onsdagen den 1 no
vember 1972. 
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b. Invaldes till hedersledamöter Sällskapet 

ordinarie ledamoten , 
kommendör 
"enera llöjtn ant 
"' riksdagsman 
konstnär 
<Ye nerallöjtnant 
"' . bruksdtsponent 
direk tör 
(7eneraldirektör 
"' 

F Taube 
S Noren 
I Virgin 
R Svensson 
C E Almgren 
P G Odeiberg 
P No rlin 
S W åhlin 

7. Invaldes t i Il ordinarie Ledamöter 
BÅsgård 

Sä ll skapet 

marindirektör 
kommendörkapten 
överstelöjtnant 
kommendörkapten 
kommendörkapten 
överste 
komm endörkap ten 

C Söderhielm 
P-E Bergstrand 
L Werner 
J Bring 
B Engwail 
W Carlstedt 

8. Invaldes till k orresponderande Ledamöter 
överin gen j ör 
kommen dörkap ten 
direktör 

W Wicklund 
S R iben 
B Nilsson 

Stockholm den 17 december 1971. 

HANS HALLERDT 
Sek re terare 

Säl lskapet 
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Minnesteckningar 

GOSTA GRANSTROM 

Kommendör Gös ta Granström avled ef ter tappen buret lidande 

den 27 september 1970. Han född es den 6 december 1887 i Sö

derala i Gävleborgs län. Vid 14 års ålder vann han in träde i Ku n o-] 
sjökrigsskolan och avlade sjöofficersexam en 1908 . b 

Efter genomgångna befälskurser samt en t ids tjänstgöring vid 

Sjökarteverket för sjömätningsuppdrag specialiserade han sio- för 
torpedtjänst och genomgick 1920 KSHS torpeclkurs. b 

Un?er första v ärldskriget var Granström fartygschef å torped

b~t v1d den krävande n eutralitetsvakten kring rikets kus ;~ er. Där

efter tjänstgjorde han under m ånga sjöexp editioner som fanya-s

chef å jagare och som avdelningschef å torpedsko1or. GranstrÖm 

avs lutade sin m ångåriga sjötjänst som fartygsch ef å flygplankrys

saren Gotland långresan 1937-38 och va r under sommaren 1938 
ch ef å pansarskeppet D rotwin g Victoria. 

Granströms praktiska o~h pedagogiska läggning och hans stora 

t~l~ni s ka kunna.nde togs även i anspråk för kadettutbi; dning vid 

SJokngsskolan 1 land och ombord, ävensom ti ll lärarverksamhet 

vid KSHS och DO-skolor och till fö reläsa re vid kurs för äldre of
ficerare. 

Under landtjänstgöringstiden va r Granström bl a under flera år 

chef för torpedd epartemente t vid Karlskrona Orlogsvarv och un

der .år~~ 193~-1943 åte rfinna v i honom so m ledamot av K ungl 

mannforvaltnmgen och chef för dess torpedavdelning samt tillilu 

ställföreträdare för CMF. G ranst röm befo rdrades t ill komm endör 

i marinen 1938. Efter inträde i reserven 194 3 kvarstod han en t id 

i KMF och tjänstgjorde därefter som byr åchef i Krigsma teriel
v erket. 

Gösta Granström var en framstående torpedspecialist och därtill 

en synnerligen god sjöm an. Han v ar m yck et idrottsintresserad och 

en särskild tjusning va r det för h o nom att sitta vid spaken i en 

segelbåt eller att sticka u t p å milslånga skr idskoturer över blank

isbelagd a fjärdar och v ikar. År 1928 tilldelades h an av Sv Idrotts
förbund et idrotts märket i guld. 
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Gös ta Granström var av hårt virke, en kraftmänniska, som ställ

de stora fordringar p å s i ~ själv . I kamratkretsen lämn~r hans bort-

o ~ ett stort tomrum o:::h där kommer man att mmn as honom 
<7 Jl1 r, 
~ 111 den god e, g b de och v~insä ll e kam rat han var. 
oO Göst:t G ran ström invaldes i Kun gl O rlogsmannasällskapet år 

1924. Han sö rjes närnust av sonen Stig, överin tendent i Postsr_y -

elsen med mak a A nna-Lisa född Bergva ll och dottern Cann, g1ft 
r · ' b b 
med kassören v id Saltsjöqvarn Kurt Runma rk, samt arn am, 

barnbarnsbarn och syskon . 

ÅKE ROSSBY 

Nekro logen är fö rfattad av 
konteramira len Gösta O dq vist 

Ledamoten av Kun gl Orlogsmann asä llskapet, kommendörkapte

nen a v l. gr i marinen, förre byråchefen vid fö rsvarets radioansta lt 

Åke Rossby av led den 3 november 1970 efter en kort tids sjukdom. 

Åke Rossb y hade egen tligen tänkt bli ingenjör, men i det avgö

rande ögonblicket tr~iffade han en bekant, fänrik vid flottan, som 

just kommit hem f rå n sin lång resa och som i lyri ska ordalag pri

sade sjöofficersyrket. Följd en bl ev att Åke Rossby by tte " håg och 

sinn" och blev sjöoff icer. I laga ordnin g genomgick han sjökrigs

höo-skolan och dess förbindel sekurs samt hade diverse norma la kom

me~1deringar. Men flotta ns my ndigheter och k amrater upptäckte 

snart att Åke R ossby hade ett a lldeles ovanligt sinn e och minne för 

siffror och sifferkombinat ioner samt ett glödande intresse fö r kon

struktion och forcerin g av koder och chiffer. När för svarsstaben 

organiserad es 1937 place rades därför Rossby helt naturli gt p å denn a 

stabs kryptoavdelning, och därmed hade han kommit p å sin rätta 

plats i försva ret . 
Kryptotjänsten stod v id denn a tid i Sverige på en låg nivå, men 

under Rossbys energiska och skickliga ledning och tack vare hans 

förmå.,.a och tur att skaffa utm ärkta m eda rbetare blev förhå llandet 

efter ~1dast några å r et t helt annat. Under beredskap stiden 1939-
45 uträttades ett fantastisk t och framgångsrikt arbete med forcerin g 

av utländska chiffer och koder samt ko nstruktion av egna sådan a, 

och kabin ettssekretera ren i utrikesdep a rtementet , Erik Boheman, 
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/j 
ge r i sina memoarer ett högt och vä lförtjänt beröm åt fö rsvarets fo r-
cenngstjänst. 

När försvarets radio:111stalt tillkom 1942 blev Åke Rossby själv

klart chef för force ringsbyrån och inn ehade denna tjämt ti ll sin 

avgång 1960. Som erkänsla för sitt skickliga arbete blev han kom

mendörkapten av l.gr i marinen, r iddare av såväl Vasa- som Nord

stjerneorden samt inva ld i Orlogsmann asällskapet. I laga ordn inl> 

blev_. han ocl~så som ~yråc.h ef kommendör av nordstje rn eo rden. ,, 

Forutom sitt ovanliga Sinn e fö r denna speciel la tjänst hade han 

också hjälp av en livli g fantasi, någon gång kanske a lltför Livlig, 

men hans motto var att svå righeter ä r ti ll för att övervi nnas. 

Åke Rossby va r i p riva t! i vet en angenäm och underhå llande sä ll

skaps- och fa miljemänniska. Tyvärr fick han inte efter 23 års siit

samt forcerin gsarbete, länge njuta av behöv li g av lw pol ino- utan av-
led reda n vid 65 å rs å lder. • 0 

NILS WIJKMARK 

N ekro logen författad a v 
kommendör To rgil Tho rcn 

F. Konteramiralen Nils Wijkmark avled den 25 novem ber 1970. 

Han invaldes i Kungl O r!ogsmann asä llskapet å r 1921 och bl ev 
hedersledamot år 1938 . 

Ge~10m anförvanter har den av lidne lå tit meddela att i minn cs

~ecknu:.gar efter .. honom sk ulle huvud vik.ten läggas vid en redogö

~-e l se for hans tpnst och befat tnmgar. Tdl hörsamm ande av denna 
onskan lämnas endast fö ljande biografiska not iser. 

Nils Wijkmark föddes i Velinge, Skaraborgs län, den 30 augusti 

1.~.83 . . H an bl ev kad ett vtd K un gl Sjökrigsskolan 1902 och avlade 

SJ~.of~lcer.sexamen 1904. U nder åren 1909-1 912 genomgick han 

Sjokngsho?skola ns allmänna k~1rs och torpedkurs. Wijkmark kom 

seda1~ att agnao huvud_?elen av sm.akti va tid å t torpedvapn et, v ilket 
ocksa hans manga SJOkommendenngar visar. 

Sedan fö.lj~~ ;,mder 1 :20-talet sjökommenderingar som fartygs

chef och d1v ts1onsc hef pa torpedbåta r oc h som fartygschef på ja-
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e U nder denna tid var han också repetitör och lärare vid Sj9-
aar . . 

krigshögskolan. . . _ . . . · - _ -~·:· . 
Ar 1921 genomgick W1Jkmark engelska flottansa totpedskola l 

portsmouth . Han blev kommendörkapten av, 2.gr _ar 1923. Fram 

: 0 111 1929 var han sedan chef för torpe_d- och mmde~~rtementet 

·d Karlskrona örlogsvarv. Under denna tid togs han s tpnster ock

v; i anspråk som fartygschef och divisionschef på jagare. . 

sa Under de första åren av 1930-talet var Wijkmark avdelnmgschef 

· marinförvaltningen. Kommendörkapten av 1.gr blev han 1930; 

~v sjökommenderin gar under 30-talet kan nämnas fartygs~hef pa 

pansarskeppen Drottning Victoria o c~ Sv~nge samt a vdeln~t: gschef 

för spaningsavdelmngen o_ch chef for o vmteresl~a~ern. W1Jkm~rk 

blev chef för örlogsvarvet 1 Karlskron a ar 1936, 1 v ilken ~efat_mmg 

han tj änstgjorde till sin avgång ur aktiv tjär~s t. Kontera1mral1 r~a

rinen blev han 1938 och ledamot av K n gsvetenskapsakademten 

1939. . 

Wijkmarks duglighet togs därefter i ansprå~ P~ . ann~t sä~~ · Åren 

1944-1956 var han sålunda ledamot av R1ksvardenngsnamnden 

och 1948- 1957 ledamot i Statens välfärdsråd för handelsflott an. 

Han var också ordförande i Svenska avdelningen av föreningen för 

skandinaviska sjömanshem i utländska ham nar. .. 

Nils Wijkmark var en nobel och fin karaktär, han var forsynt 

och älskvärd men ändock fast och kraftfull. 

GUNNAR CARLFORS 

Minnesteckningen författad av 
komm.kapten Bo Granath . 

Carl Aron Gu nn ar Carlfors föddes i Karlskrona den 20/ 7 1898. 

Hans föräldrar, köpmannen Amand us Karlsson och han s hustru 

Amanda var av småländsk härkomst. 
Som ;å många andra Karlskrona-pojkar var han intresserad -~v 

skärgården med dess möjligheter till seglin g och fiske. Det var d~r

för naturligt att han efter studentexarnen 1918 v:alde ett mannt 

yrke. Huruvida det va r hans småländska påbrå som gjorde att ·han 

sökte si o- till marinintenpenturkåren må vara ·osagt. ' Han avlade ma

rinintendentexamen 1921 och placerades darefter i Karlskrona, där 
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han tjänstgjorde i ett flertal befattningar, bl a som förrådsintendent 

vid marindistriktets intendenturförvaltning och som regementsin

tendent vid Karlskrona Kustartilleriregemente. Under sin Karlskro

na-tid hade han även några sjökommenderingar som fartygsinten
dent. 

Han utnämndes 1942 till kommendörkapten av 2.graden i sam

band med att han tillträdde befattningen som stabsintendent vid det 

då nyskapade Gotlands kustartilleriförsvar. 1945 blev han förflyt

tad till Stockholm som byråchef vid marinförvaltningens intenden

turavdelning och befordrades samma år till kommendörkapten av 
1.graden. 

1948 invaldes han i Kungl Orlogsmannasällskapet. Han drabba

des något år senare av en allvarlig sjukdom, som krävde en flerårig 

sjukledighet. Vid sin pensionsavgång 1958 utnämndes Carlfors till 
kommendör i marinen. 

Han var därefter verksam som ekonomichef i Rädda Barnens 

Riksförbund till 1963 och kvarstod därefter på deltid i förbundet 
ända till 1970. 

Gunnar Carlfors avled den 23/7 1971 under sommarvistelse i 

Båstad. Han efterlämnar makan Linnea, född Petterson och sonen 
Hasse med familj. 

Minnesteckningen författad av kommendör Per Hall. 

HILDING NIELSEN 

Minnesteckningen författad av 
kommendör Per Hall. 

· Direktör Hilding Nielsen avled den 23 augusti 1971. Han var 

född i Göteborg 1899, tog studentexamen i Stockholm 1918 och av

lade 1923 civilingenjörsexamen vid K Tekniska Högskolans skepps

byggnadslinje. Samma år utnämndes han till mariningenjörsstipen

diat och tjänstgjorde som sådan bl a i USA vid de Laval Steam 

Tu~bine Co och vid Combustion Engineering Corporation. 

Ar .1925 förordnades Hilding Nielsen till extra mariningenjör 

~ned :Jänstgöring vid Flottans varv i Karlskrona och såsom fartygs

mgenJÖr på pansarskeppet Drottning Victoria. Efter inträde i ma

riningenjörskårens reserv 1927 var han några år anställd vid vat
tenbyggnadsbyråns kontor i London. 
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År 1930 anställdes Hilding Nielsen vid dåvarande AB Lindhol

en-Motala som disponentassistent och därmed kom han att ägna 

~g åt skeppsbyggnadsverksamheten under återstoden av. sin - ~evnad. 
Efter att ha varit ritkontorschef och sedan _ plat:~hef. vid for;taget 

märondes han år 1936 till verkställande direktor vid det da om

~ildade AB Lindholmens Varv. Under de åtta år han ledde detta 

varv byggdes där bl a skrovet till flygplanskryssaren "Gotla~d" 

samt minsveparna "Ramskär" och "Orskär" och ombyggdes U-bars-

moderfartyget "Patricia". . 

När Götaverken 1944 förvärvade Oresundsvarvet AB utsågs Hd

ding Nielsen till verkställande direktör f?r detta för~tag, osom han 

med stor framgång ledde under ett 10-tal ar- en penod da skepps

byggeriet i Sverige utvecklades till en världsindustri. 

År 1953 kallades Hilding Nielsen som vice verkställande direktör 

till AB Götaverken. Han utsågs till verkställande direktör vid fö

retaget år 1957. Denna befattning innehade han till sin pensione

ring år 1964. 
Under Hilding Nielsens tid byggde Götaverken jagarna "Hal

land" och "Ostergötland" samt för Colombia jagaren ''7 :e Augosto". 

Okningen av den civila fartygsproduktionen förde sa~;1tidigt ~-öra

verken upp till tätplatserna bland världens varv nar det galide 

mängden av levererat tonnage. Utvecklingen av fartygsbyggandet 

mot allt större enheter resulterade i tillkomsten av Arendalsvarvet 

under denna period. 

Efter sin pensionering kvarstod Hilding Nielsen som ledamot av 

Götaverkens styrelse till några månader före sin bortgång och hade 

således under tre och ett halvt decennier verkat i ledande befatt-

ningar inom Sveriges varvsindustri. . 
Med sitt utpräglade sinne för ordning - parat med mtresse och 

fallenhet för organisation - var Hilding Nielsen en utmärk~ ad

ministratör. På grund av dessa hans egenskaper och en under arens 

lopp samlad industriell erfarenhet kom han också att ;agaso i anspr~k 

för många utrednings- och styrelseuppdrag. Han utsags salunda ull 
ledamot i 1941 års örlogsvarvskommitte. År 1948 anmodades han 

av chefen för Försvarsdepartementet att vara utredningsman röran

de flyttning av Stockholms Orlogsstation och Orlogsvarv_. Hild~_ng 

Nielsen var ordförande i lokalstyrelsen för Chalmers Tekmska Bog

skola 1959-1964, i Sveriges Varvsindustriförening 1960-1963, i 

Stiftelsens för skeppsbyggnadsteknisk Forskning 1960-1962, i lo-
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katav?elnin?en i 9öteborg av föreningen Sveriges Flotta från 1962 
sa,rnJ . .l tekmska rader hos länsskolenämnden i Göteborers och Bohus 

l~n ~?62~ 1970. Han tillhörde överstyrelsen för Sverig~s Verkstads
fore:.at~g ,1957-1962 och var medlem a v Lloyd's Registers Svenska . 
-~<i)4illmu;~e; : 19~3-1965, ävensom av Ingenjörsvetenskapsakademiens 

;m~~;t:r.~J.:Lå ra.d 1958~1964 : . Ha.n har varit ledamot av styrelsen för ~ 
SY;~~lg~ A llmanna SJofartsforenmg, Statens Skeppsprovningsanstalt, 
-.Hfl4~~l!!IFlfS. fon~er för sjöfartsteknisk forskning och för inter
?atror~:ll for~kmn~. mom sjöfarten, Försäkringsaktiebolaget Svea, 
~~~~~.:.AB Drsa, Gateborgs Sparbank och Göteborgs bogserings- och 
rba:tgnmgs AB. 

· Hilding Nielsen v isade alltid stor omtanke om sina medmänniskor 
o.~h var my~ket lyhörd för de problem och önskemål som kunde 
f~rekomma I han s omgivning. Han ägde vidare förm ågan att kom-
hmera arbete och no··J·e och had d · · f·· ] 1· · 

• . < e me srtt smne or 1umor att att 
skapa tnvsel H f·· ·· d k o d o . . · an orvarva e oc sa un er aren många vänner sär-
skilt u:?m de svenska och norska sjöfartskretsarna - en vänskap 
som praglades av generositet och trofasthet. 

Hilding Niels.~n invaldes såsom hedersledamot i Orlogsm annasäll
s!:apet l :63 . ~~rmast sörjande äro makan Ingeborg, född Wulff, 
son~~na 1 ett trdrgare äktenskap, Jan, skeppsmäklare och Tomas, in 
genJor samt sonhustrur och barnbarn. 

~ l~ c\ ' 
.. -o:! 
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Minnesteckningen författad av 
direktör Anders Linden. 

JAN PRAWITZ Restriktiva traktater 
... ;. 

U t drag ur årsberättelse i strategi för 1971 ' . ' n•;c;l;;·; r 

··.·i~ · ju1 J"i' •.:n,;~ :tl·~J·r; .. ,!·~-' -

Efterkrigstidens nedntstrringsförhandlingar:rrhar.~ S<!>a:l:fositt• · lrämsta.J 
syfte haft att utarbeta evtr<av_Jjal om allmän od)nfulrlsr~ndig nedn1st- . 
ni ng. Avsikten var idearHstisk. ·M ah ville undallirJföja de • fysiska möj
ligheterna att föra krig och1 d·~sponera de enorma. r ustningsanslagen 
för andra ändamål. Me1v fresultatet'är ett totalt inisslyckande. Inga 
seriösa förhandlingar onrallmän ·och fullständig nedrustning före- • 
kommer längre. Istället har man nått överenskommelse om ett an
tal begränsade å tgärder syftande till att hämma en fortsatt kapp
rustning. Utgångspunkten för dessa har varit för parterna gemen- ' 
samma säkerhetspolitiska intressen. Förhandlingar · om y tterligare 
dylika avtal pågår. Vissa överenskommelser är generella och har 
global tillämpning, andra reglerar regionala förh ållanden. På re
gional nivå finns även en rad överenskommelser av äldre datum. 

Rustningsbegränsningsav talen har vart och ett betydande intres
se och v ikt, men ännu intressantare och viktigare är att deras sam
manlagda tillämpningsområden under de senaste åren har nått så
dan omfattning, både geografiskt och vapentekniskt, att man kan 
tala om en utveckling mot väsentliga inskränkningar i den strate
giska handlingsfriheten genom internationella överenskommelser. 
Att beskriva sådana överenskommelser, existerande och potentiella, 
är därför att beskriva en betydande del av den militärpolitiska 

v~rklig~eter~ , ~ven om denna vinkling för många kan te sig ori
ginell. 

r' J .-itteraturen på området är relativt omfattande. I denna artikel 
skall ämnet avgränsas så, att generella frågor, som främst varit ak
tuella under 1971 behandlas och att framställningen om regionala 
frågor koncentreras på Europa. Vidare skall Sveriges roll i nedr!:JSt-



ningsförhandlingarna diskuteras. Beträffande tidigare förhandling
ar hänvisas t. ex. till not 1-3. 

Kärnvapenbalansen. 

Det viktigaste elementet i dagens strategiska läge är kärnvapen

balansen mellan Nordamerikas Förenta Stater och de Socialistiska 

Rådsrepublikernas Union. Som välkänt grundas denna balans på 

en ömsesidig förmåga hos vardera parten att i händelse av anfall 

kunna svara med massiv vedergällning. Ett angrepp skulle därför 

vara detsamma som självmord. Vedergällningsförmågan bygger på 

tillgång till kärnvapen både i så hård landbasering att de kan över

leva allt utom direkt fullträff och ombord på svårupptäckta stän

digt rörliga ubåtar. Om nämligen den ena sidan skulle anfalla den 

andres kärnvapen, rikta ett första slag mot denne, så skulle den 

andre trots sina skador ändå ha kvar så stor del av sådana osår

bara strategiska vapen att han skulle vara istånd att slå tillbaka 

och tillfoga den anfallande oacceptabla förluster; han skulle ha kvar 

en förmåga att utdela ett andra slag. Förlusterna skulle röra sig om 

mer än 100 miljoner människor på vardera sidan. Tidvis har man 

även hållit vätebombsförsedda långdistansbombplan ständigt i luf

ten för att de ej skulle förstöras vid ett första slag. Antalet robotar 
i respektive sidors kärnvapenparaplyer framgår av tabell l. 

1 
The United Nations and Disarmament 1945-1970. United Nation s publicarions 
sales no 70.IX.1. New York 1970. 

2 
Boman, R. Nedrustningsfrågan och Sveriges Framtida Säkerhet. Folk och 
Fösvar. Srockholm 1970. 

3 
Edelstam, A. Nedustningsfrågan -dagsläge och framtidsperspektiv . Strategisk 
Bulletin nr 4/1968. 
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Tabell 1. RobotbaJansen mellan USA och Sovjet 

l USA l Sovjet 

J(aregon l Typ l Antal l Beräknad 
effekt 

l Typ l Antal l Beräknad 
effekt 

~~ntinentala l Tiran 2 54 5-10 Mt SS-7 1220 5 Mt 
l Mr SS-8 5 Mr b ll"snska Mmuteman l 900 1-2 Mr SS-9 

1280 
20-25 Mt 

\

1 

rar l Minuteman 2 
ro 

0 
Minuteman 3 100 3X200 Kt SS-11 950 1-2 Mr 

SS-13 60 l Mr 

Medel-

l l l 
l SS-4 1600 Il Mt 

SS-5 100 l Mt distans-
robotar 

Ubåtsbaserade l Polaris A2 

l 
1601800 Kt l SS-N-4 l 42 l Mr-

ballisri ska Polaris A3 432 3X200 Kt SS-N-5 78 storlek 

robotar Poseidon 64 lO XSO Kr SS-N-6 320 

Källa : IISS Milirary Ba lance 1971-1972. Uppgifterna avser juli 1971. 

Den fred vi idag har mellan Ost och Väst i skuggan av denna ter

rorbalans är relativt stabil eftersom det inte gör så mycket om den 

ena sidan har något fler strategiska kärnvapen än den andra, bara 

båda har tillräckligt många för massiv vedergällning. Denna sta

bilitet synes dock kunna hotas i framtiden av flera faktorer, som 

delvis beror på den tekniska utvecklingen. 

Båda parter har börjat anskaffa anti-robotar (ABM4) avsedda 

att oskadliggöra anfallande robotar innan de når mål~t. Om den 

ena parten skaffar sig effektiva sådana, skulle han relatl':t ost:affat 
kunna anfalla den andre. Vedergällningsrobotarna skulle JU bh ned

skjutna innan de når sina mål. Den andre tvingas därför antingen 

själv skaffa antirobotar eller förbättra sina offensiva robotars ge

nomträngningsförmåga, så att de inte blir så lätta att skjuta ner, 
eller bådadera. 

4 ABM = Anti Ballistic Missiles. 
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En sådan förbättrin g är att utrusta anfallsrobotarna med multi 
pelstridsspetsar (MR V och MIR V5), d v s de medför flera kärn

laddr:ingar pl~ s attrapper för att öka förm ågan att trä nga igenom 

motsrdans antr-robotförsvar. Vid någorlunda lika antal landbase

rade rob~tar på båda sidor ökar de också möj ligheterna att slå 

ut motsidans kärnvapen genom att fler laddnin gar kan avses för 

samma mål så att sannolikheten för fullträffar ökar och möjligheten 

att vedergälla minskar. På amerik ansk sida är redan nära 600 ro
botar utrustade med multipelstridsspetsar. 

Sovjet har anskaffat 280 mammutrobotar, som anses vara utrus

tade med en laddn!ng på 20-25 Megaton eller tre laddningar på 

4-5 Megaton. Med dessa sk ulle man eventuellt kunna slå ut hå rd

baserade robotar även utan direkt fuiiträff och därigenom minska 
motståndarens möjlighet att utd ela ett andra slag. 

Sovjet har företagit prov med s k FOBS6, robotar som närmar sig 

må let i låg satellitbana. Förvarnin gs tiden mot dessa blir rela tiv t 
kort och antirobotförsvar försvåras. 

Dagens eldledning, som i regel medger träff in om en a två km 

från målet över interkontinentala avstånd bedömes i framtiden kun

na förbättras så att träff vä l inom 100m blir möjligt. Men då blir 

det också möjligt att slå effektivt mot militära mål med små ladd

ningar och därmed reducera terrorverkan. I så fall blir det också 

tär:k~art med nya lägre nivåer ;~av interkontinentalt k~rnvapen
kng.' 

.. Till bil~en hör även ~n betyd~nde sovjetisk satsning på civil
f~~svar, fram.~ t baserad pa utrymnmg8. En effektiv utrymning verk
stalid strax fore ett första-slags-anfall skull e ju inn ebära att verkan 
av motsidan s andra slag väsen tligt minskas. 

5 
MRV = Multiple Re-en try Vchi cle. MIR V = Multiple Indenpendently-ta rge
table Re-entry Vehicle. 

B FOBS = F raction al Orbit Bomba rdm ent System. POBS är tillåtn a enlig,t yttre 

rymdavta let, som förbjud er placering a v kärn vapen i satellitbana, eftersom 

banorna avbryts innan ett fullt va rv har ful lbordats. Förbj udn a är däremot 
MOBS, Multiple Orbit Bombardment System. 

; Haag, D. ~., Ballistic Missile Guidance i Feld, B. T., Greenwood, T. , Rathjcns, 

G. W., ·Wemberg, S., (Ed), lmpact of New Technologies on the Arms Race. 
MIT Press. Cambridge 1971. 

8 
Holmberg, S. G. , Civilförsvaret i Sov jetunionen . KrVA Tidskrift 175 (1971 ) 
123. 
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Osäkerhet om vem som ligger först med de nya systemen kan lätt 

framtvinga en kapprustning. Men en .sådaJ: . lede r i sin tur till Y~.ter

ligare osäkerhet. r. stä llet för .ömsestdtg ove~tygels~ 01~ en saker 
ÖJ'Iighet ull massrv vedergallnm g kan man fa ett ull stand av tve-

m · h" ll ··· kan där balansen beror på om kapprustmngen a er pm~a steg. 

Om då den ena sidan vid ett v isst tillfälle bedöm er att ha.n a.r stark t 

överlägsen, måste frestelsen att slå till bli stor. Man vet JU mte om 

ti llfället kommer tillbaka. Avstår han ändå, måste han räkna rr~ed 

att motparten vid ett annat tillfälle gör motsvarande bedömnmg 

och slår till. Dessa bedömnin gar behöver inte nödvändi gtv is spegla 

dc verk liga styrkeförhål landena. 
Aven om man redan kan se början t ill en sådan kapprustnin g kan 

man dock vänta att en betydande stabilitet kommer att finnas ännu 

i många år baserad på vedergällningsförmågan hos de båda sidornas 

ubåtsbaserade medeldistansrobotar, som i havsdjupen kan överleva 

en första atomduell och därifrån besvara ett angrepp oavsett för

ödelsen i land. Skulle terrorbalansen mel•lan de landbaserade stra

tegiska kärnvapenstyrkorna brytas ned, kommer så ledes mycket att 

hänga på dessa ubåtar. Ty även om ubåtsjakttekniken också under

går en snabb utveckling, så dröjer ?et troligen län g~ innan man 
gjort oceanerna akustiskt genomskmlrga.9 Och under ttden kommer 

undervattensplattformarna också att förbättras . Projektering pågår 

nu för ubåtar som kan dyka ti ll djup på mer än tusen meter, och 

som är bestyckade med robotar, som har interkontin entala räck

vidder. Ett sådant projekt under utveckling är det amerikanska 

ULMS (Undersea Long-R ange Missile System).l0 

Inför perspektivet av en dyrbar kapprustning, det tabs om flera 

hu ndra miljarder kronor på vardera sidan, som troligen kommer 

att minska säkerheten för parterna istället för att öka den, är det 

inte överraskande att supermakterna Önskar stoppa den nya ut

vecklingen och bibehålla dagens stabila balans. Men för detta krävs 

samarbete mellan parterna. Det ä r sådant samarbete man nu för-

0 Se tex Andersso n, V. , Ocean Technolo gy i Feld, B. T., Grcenwood , T. , Ratb 

jens, G. W., Wcin bcrg, S., (Ed) , lmpact of New Teclmologies on the Arms 

Race MIT Press. Cambridge 1971. ·~ 

10 En översikt av kärnvapenutv ecklin gen har nyligen sk rivits vid FOA av d:'l 

varande a vde lningschefen Jan Uhler. FOA 4 Rapport C 4476 - A l Ok

tober 1971. 
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handlar o.m växelvis Helsingfors och Wien vid de s. k. SALT-
förhandlingarnall. 

SALT-förhandlingarna. 

sALT-förhandlingarna började i Helsingfors den 17 november 
1969 och hade den 7 december 1971 sitt 100:e plenarsammanträde 
i. Wien. De omges med stor sekretess, men vissa uppgifter har från 
tld till annan offentliggjorts eller läckt ut till pressen.12 Större syn
bara resultat hade inte nåtts före den 5.2.72. 

I en gemensam amerikansk-sovjetisk komnmnike av den 20 maj 
1971 sades: 

"Regeringarna i USA och Sovjetunionen har efter en genom
gång av den riktning som SALT-samtalen tagit, kommit över
ens om att i år koncentrera sig på att utarbeta ett avtal om 
att begränsa ABM-systemen. 

De har också kommit överens om att, förutom ett avtal om 
att begränsa ABM, överenskomma om vissa åtgärder avseende 
begränsningen av offensiva, strategiska vapen. 

De två sidorna tar dessa steg i övertygelse om act man där
igenom skall skapa gynnsammare förhållanden för ytterligare 
förhandlingar om att begränsa alla strategiska vapen. Dessa 
förhandlingar kommer att aktivt följ as upp." 

Förhandlingarna om ABM har gällt dels hur många anti-robotar, 
som skall få finnas på båda sidor och vilka objekt, som skall få 
ABM-försvar. Amerikanarna har för sin del börjat installera så
dant försvar vid någ ra få baser för interkontinentala robotar13 för 
att säkerställa en minimal vedergällningsförmåga. Sovjet har instal
lerat sådant försvar vid Moskva för att skydda den nationella led
ningen. En blandad lösning, som tillåter endera syftet efter fritt 

11 SALT = Strategic Arms Limitation Talks. 
12 Viktigare pressläckor har publicerats i bl a International Herald Tribune 

27.7.70, 19.!0.70, 24-25.7.71, 25-26.7.1.72. 
13 Grand Forkes Air Force Base i Norrh Dakota, Malmstram Air Force Base 

i Monrana och Whiteman Air Force Base i Missouri. 
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al synes naturlig i detta läge, men det är knappast möjligt att nu 
~örutspå hur en lösning blir eller 1:är den kan ~omm~.' 

Olika modeller för en begränsnmg av offens1va kamvapen har 
diskuterats, bl. a. en frysning a v nuläget beträffande landbas.erade, 

11 
ubåtsbaserade robotar samt kärnvapenbärande långdlstans-oc d lf . . bombplan, ett generellt tak för antalet robotar men me v~. n m1X 

V 
olika typer och ett aenerellt tak men med undertak for mam-a ' o o h nutrobotarna SS-9 och för ubåtsbaserade robotar. Fragan om ur 

:
11

ultipelstridsspetsar skall behandlas har skjutits i bakgrunden av 
flera skäl. Kontrollfrågan är svår, och USA har redan anskaffat 600 
sådana robotar, varför en överenskommelse synes avlägsen så länge 
som Sovjet ligger efter i den tekniska utvecklingen på detta om-

o l ra o e. 
En annan "svår" fråga, som skjutits i bakgrunden är kärnvapen 

i Europa. Sovjet har betraktat NATO:s kärnvapen . i Europa och 
vissa hangarfartygsbaserade kärnvapen som s:rateg1ska,. eftersom 
de kan nå mål i Sovjet och sålunda förhandlmgsbara v1d SALT, 
medan de inte betraktat sina egna motsvarande vapen som strate
giska eftersom de inte kan nå mål i USA, och således ej förhand
lingsbara vid SAL T . Men det torde vara svårt för USA att ?isku
tera NATO :s kärnvapen i Europa om inte Sovjets 700 med~ld1stans~ 
robotar som anses avsedda för mål i Centraleuropa, bhr med l 
en upp~örelse. Denna fråga hänger nära samman med frågan om mi
litära styrkereduktioner i Europa. 

En biprodukt till SALT -förhandlingarna är två överanskommel-
ser daterade 30.9 .1971. Den ena avser att minska risken för att 
kärnvapenkrig bryter ut av misstag. Den andra avser en mod~rni
serin~, av den "heta linjen" mellan Vita Huset och Kreml, om vdken 
man ;nådde överenskommelse 20.6.1963. 

Nyckelbestämmelserna i "Överenskommelsen om åtgärder för att 
minska risken för att kärnvapenkrig skall bryta ut mellan USA och 
Sovjet" lyder i inofficiell översättning: 

ARTIKEL II. Parterna förbinder sig att underrätta varandra 
omedelbart i händelse av en oavsiktlig, ej bemyndigad eller 
annan oförklarlig episod som skulle kunna medföra detona
tion av . ett kärnvapen på så sätt att risk kan uppstå för att 
ett kärnvapenkrig bryter ut. I händelse av en sådan episod 
skall den part vars kärnvapen är inblandade omedelbart göra 
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varje ansträngning för att vidta nödvändiga å tgärder för at t 
oskadliggöra eller förstöra sådana vapen utan att orsaka s·kad a. 

ARTIKEL III. Parterna förbinder sig att underrätta var
andra omedelbart ifall robotvarnin gssystemen upptäcker ett 
oidentifierat objekt eller i händelse av tecken på att dessa 
system eller tillhörande sambandsmedel störes, såvida sådana 
tilldragelser skulle kunna skapa en risk för att kärnvapenkrig 
bryter ut mellan de två länderna. 

ARTIKEL IV. Varje part förbinder sig att underrätta den 
andra parten i förväg om varje planerad robotstart vars ban a 
går utanför partens nationella territOrium i riktning mot den 
andra parten. 

Enligt "Överenskommelsen mellan Amerikas F ören ta S t ater och 
de Socialistiska Rådsrepublileernas Union om åtgärder för att för
bättra den amerikansk-sovjetiska direkta kommunikationslin jen" 
skall den hittillsvarande trådförbindelsen ersättas med två satellit
förbindelser. 

Dessa biavtal ger en glimt av att man griper sig an med proble
men i grunden, vi lket t i Ilsammans med förhandlingsdelegationernas 
uppenbara arbetseffektivitet i sakfrågor lovar gott för framtiden. 
Ty åtminstone måste man på ömse håll ha fått gott grepp om 
varandras strategiska synsätt och doktriner, vilket i och för sig bör 
minska risken för missförstånd och krig. 

Undvikande av kollisioner till sjöss. 

En liknande roll som ovannämnda biavtal spelar de förhandlin~ar 
om "undvikande av kollisioner och andra incidenter till sjöss" mel
lan amerikanska och sovjetiska krigsfartyg, som ägde rum 12-22 
oktober 1971 i Moskva. Overenskommelsen, som ännu ej godkänts 
på regeringsnivå och vars text inte föreligger offentligt, har for
men av ett tillägg till ombordläggningsreglementet, men inskränker 
inte rätten att uppträda var som helst på det fria havet. Under 
senare år har över 100 kollisionstillbud inträffat, när de båda si
dorna närgånget sökt följa varandras övningar. Dessa förhandlingar 
föreslogs först från amerikansk sida 1968, varefter ryssarna sam
tyckte i november 1970. 
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Allmänt flottavtal 

Stort intresse på låno- sikt kan det uttalande få, som den ryske 
partichefen Leonid Bre~jnev gjorde under ett valtal i Moskva den 
11 juni 1971. 

"USA:s propagandamaskin har satt igång en ~el kampanj 
när det gäller den sovjetiska mannen. ! Washmgt~n u~p~ 
fattar man det nämligen som ett hot om vara fartyg v1sar s1g l 
Medelhavet, i Indiska Oceanen eller i andra havsområden. 
Men samtidigt anser amerikanska politiker de.t som .no_rmalt 
och rimligt att deras 6 :e flotta permanent befmner s1g 1 Me
delhavet dvs tätt intill Sovjetunionen, och den 7:e flottan 
längs Kinas och Indokinas kuster. - Vi I;ar a l.drig b~trak.tat 
det och betraktar det heller inte nu som nagon tdeal sttuatLOn 
att stormakternas krigsflottor under längre tid kryssar i om
råden fjärran från egna kuster. Vi är beredda att lösa detta 
problem, som det heter, på jämställd fot". 

Utspelet rorde avse en global lösning. Den 1.2.1972 meddelade 
Washin o-ron Post att preliminära kontakter tagits mellan USA och 
Sovjet ~m en ömsesidig begränsning av den marina närvaron i In-
diska Oceanen. 

Havsrätt 

Fördraget om förbud mot placering a v kärnvapen o~~ andra 
massförstörelsevapen på havsbotten och 1 deras underlag opp~~des 
för anslutning den 11 februari 1971. 62 stater undertecknade f.?rsta 
dagen, antalet signatärstater ä r nu cirka 90 och traktate~ vantas 
snart träda i kraft. Den förbjuder parterna att placera kamvapen 

. l •t f o l t~~ P~.J l;@:y~~otH~n bortom 12 naut1s <:a 1111 .ra n egen .ws . . 
vfflN :s 'k0p1n1iue för . havsbottnen s fredhga utnyttpt; de utyJdga?es 

umder ·. ~'971.· i två avseenden. Efter beslut av 1970 ars generalfor-

l\Fpr
1

<;! lJn 'iln:J-Jys av tra ktatens inn ehå ll se rex SIPRI Y earbook on World A:
maments and Disarmament 1969/70 Almquist & Wiksell. Srockholn1 1970 s1d 
154- 184 och 425-437. 
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samling utökades kommittens medlemsantal från 42 till 86 stater. 
Dess mandat utökades från frågor om fördelning av resurserna på 
havsbotten till att även förbereda en allmän havsrättskonferens 
avsedd att hållas under 1973. Denna konferens avser frågor om en 
precis definition på det internationaliserade havsbottenområdet, en 
rättsordning för det fria havet, kontinentalsockeln, territorialvatten 
med anslutande zoner, fiske och vård av havens levande resurser, 
skydd av den marina miljön, vetenskaplig forskning till havs etc15. 

Kommitten sammanträdde två gånger under 1971, i mars och i 
juli-augusti16. Den har knappast hunnit uträtta något konkret, vil
ket inte är så märkligt, eftersom olika staters intressen bara a v 
geografiska skäl är så olika. 

En intressegrupp är kustländer som förfogar över vidsträckta 
kontinentalsocklar. En annan är de kuststater som har en mycket 
snäv eller ingen kontinentalsockel, men har kust mot öppet hav. 
Vidare kustlösa länder, länder som är "shelf-locked", dvs vars kon
tinentalsockel inte gränsar mot de stora havsdjupen, kuststater som 
är beroende av fiske i angränsande vatten, länder vars ekonomi är 
beroende av produktion av fasta eller flytande mineraler på havs
bottnen utanför deras kust och länder med en omfattande övärld, 
vi lka har speciella krav på territorialhav. De stora sjöfartsnatio
nerna är en grupp, och slutligen utgör ett fåtal högt utvecklade 
stater med resurser och teknologi för havsbottenexploatering en 
grupp för sig. Vissa stater slits i intresseavseende mell an flera av 
dessa kategorier. 

A ven om resultaten hittills är magra är det dock värt att nämna 
att beträffande territorialvattnets bredd flertalet stater numera sy
nes ha accep terat tankegångarna i ett amerikanskt förslag17 om 
en maximal bredd på 12 nautiska mil. Ingen talade för ett bibe
hållande av nu gällande snävare gränser och företrädare för länder 

15 
FN resolurioneraa A/Res/2749 (XXV) och A/ Res/2750 (XXV) . Hithörande 

frågeställningar pehandlas tex i Eek, H., Världens frihet och fred . Aldus. 

Stockholm 1971 } Sc även Wulff, T ., Kapplöpning om havens rikedom - ett 

problem även /ö r Sverige. TiS 134 (1971) 134 ; och Myrsten, L., Havsbotten 
i blickpunkten. Sv Juristr idning (1971) 2441. 

Ja En detaljerad redovisning av havsbotrenkom mittc!ns två möten under 1971 
finns i dokumentserien A IAC.138. 

1
7 Dokument Al A C. 138/SC. li/L.4 . 
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som redan har bredare territorialvatten, främst latinamerikanska, 
försvarade sin sak främst med hänvisning till geografiska omstän
digheter i den mån de överhuvud berörde frågan. 
. I flera inlägg hävdades att det ankom på kuststaten själv att 
bestämma sitt territorialvatten i en lighet med sin nationella lag 
men att det var en folkrättslig fråga huruvida ett gjort anspråk 
kunde accepteras av andra stater eller ej. Det påpekades även att 
många stater med vida territorialvatten saknade förmåga och resur
ser att utöva den jurisdiktion som krävdes över ett till territoriet 
hörande område. Från sovjetisk sida hävdades att 12 mils territo
rialvattenbredd var fullt tillräckligt för att tillgodose en kuststa ts 
säker hetsin tressen. 

Beträffande rätten till genomfart genom internationella sund häv
dades från många håll att gällande bestämmelser borde oibehållas i 
de sund som redan nu ligger under en eller flera staters territorial
vatten. Om hur rätten till genomfart skall regleras i de sund, cirka 
ett hundratal, som genom en utvidgning av territorialvattenbred
den till 12 sjömil kommer att ligga under territorialvatten, rådde 
det emellertid delade meningar. Kuststater vid sådana internationel
la sund gjorde anspråk på rätt att få reglera och kontrollera ge
nomfarten för att avgöra huruvida denna är oskadlig med möjlighet 
att ingripa om så ej är fallet. Andra stater som t. ex. USA och 
Sovjet menade däremot, i enlighet med ovannämnda an:erikanska 
förslag, att fartyg i sådana sund skulle ha samma rätt nll genom
fart som på det fria ha vet. 

Maltas delegat, den dynamiske Dr Arvid Pardo, lade fram ett per
sonligt förslag till ett komplett havsrättspaket med 205 artiklar -
Ocean Space Trea ty - avsett att reglera alla förhå llanden på · och 
under havsbotten, inuti vattenkroppen , på y tan och i luftrummet 
ovanför. 

Vid 1971 års generalförsamling utökades havsbottenkommitten 
till 90 medlemmar, varvid Sverige fick en permanent plats. Dr Par
do kompletterade sitt ovannämnda avtalsutkast med ett förslag om 
en mellanstatlig havsserviceorganisation för att hjälpa främst ulän
der att tillvarata haven s rikedomar. 
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Provstopp 

Ansträngningarna att komplettera gä llande provstopp med för
bud även mot underjordiska prov har inte gått framåt trots att en 
rad nya kompromissförslag lagts fram bl. a. av Canada och Sve
rige på nedrustningskonferensen i Geneve. Svårigheten ~ir åtminsto
ne formellt kontrollfrågan. Denna har inte kunnat lösas trots bety
dande forskningsinsatser1s. 

I detta sammanhan g kan nämnas att världens näst största seis
miska observatorium- NORSAR-anläggningen i Norge - togs i 
full drift under november 1971. Den har 196 seismometrar utsprid
da över 8 000 km2 kring sjön Mjosa och betjänas av två datorer 
IBM 360 placerade i Kjeller. 

Supermakternas provverksamhet har nu samma eller större om
fattning än vad den hade före det partiella provstoppsav talet 1963 . 
Den hittills största kärnexplosionen under jord - 5 megaton -
ägde rum på ön Amchitka i Aleuterna 6.11.1971. 

Utomordentligt intressanta är de synpunkter som framfördes in
för den amerikanska senas tens underutskott för rustningskon troll, 
internationell rätt och organisation den 23.7.1971 av Dr Carl 
Walske, biträdande försvarsminister för atomenergi19 . Han häv
dade att ett fullständigt provstopp med tiden skulle minska tillför
litligheten hos de kärnvapen på vilka den nukleära halansen vilade. 
Han framhöll v idare att "om den bri stande tillförlitligheten inte 
va r lika för alia parter - dvs om en part med fö r troende skulle 
kunna utnyttja svagheter i en annan parts arsenal - då sk ull e den
na osäkerhet minska stabiliteten". Han till ade dock att Pentagon 
stödde tanken på ett fullständigt provstopp under "adekvat kont
roll", men att om ett sådant inte fö ljdes upp med nedrustningsåtgär
der beträffan de strategiska kärnvapen "om inte alltför länge", skul
le en instabil situation kunna uppstå. 

:Bakgrunden till Dr Wal skes uttalande är att atomsti· idsspetsar-

18 En beskrivn ing av kontro llmöjl igheternas senaste utveck lin g finn s i Dav ies, 
D., Seismic Me thods fo r Monitoring Underground Explosions, 1971 Progress 
R epor t . 5 l P R!. Srockholm 1971. 

'" Prospects fo r comprehensiv e nuclear test ban treaty . Hearings bcfore the sub
committec on a rms conrrol , international law and organi zation 22 - 23 Jul y 
197l.Sid 100 ff . 
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na har haft en " medellivslängd" i de amerikanska ~rsenalerna på 
X aor innan de ersatts därför att vapenbärarutveckhn gen och Sov-se , ' . . ·ets motmedel ställt nya krav, att bättre laddmngskonstrukuoner 

l<Dmmit fr am och att systemdefekter, som upptäckts senare behövt 
rättas till. Sådana ändrin gar kräver provcxplosioner, enligt Dr 
Walske, men näst-bäst- lösningar kan i viss omfattning fås utan. Rrov 
men till högre kostnader. Dr Walske är den förste som i off1c1ella 
sammanhang detaljerat har redovisat sambandet mellan provstopp, 
SALT -förhandlingarna och den nukleära balansen. Nämnda senats
kommitte har senare låtit utarbeta en sammanfattning, där de av 
Walske framförda riskerna med ett provstopp inte tillmätts avgö
rande betyde lse20

. 

Icke-spridningsavtalet (NPT21
) 

Fördraget om fö rhin d rande av kärnvapnens vidare spridning, som 
trädde i kraft den 5 mars 1970, har nu undertecknats av mer än 
100 stater. Fortfarande saknas dock bland undertecknarna några 
av de stater, till vilka avtalet särskilt vänder sig. Det är kärnvapen
makterna Frankrike2 :l och Kina, och några icke-kärnvapenmakter, 
som anses ha ekonomiska och industriella möjli gheter att på egen 
hand skaffa kärnvapen (s. k. tröskelländer) t . ex. Indien, Israel, 
Sydafrika och Brasilien. Den samlade icke-spridningspolitiken, s?m 
består av NPT, stormakternas sekretess kring kärnvapenteknologlen 
och de industriella metoderna för framställning av kärnsprängäm
nen, deras monopol (enligt NPT) på kärnladdningar för fredliga 
ändamål, samt de ledande uranproducerande ländernas exportpoh
tik, har dock varit framgångsrik i den menin gen att ingen sjätte 
kärnvapenm akt anm ält sig2

'l. 

20 Ibi d. A sta ff repor t 1.11 .1 971. 
2 l NPT = Non-Prol ifera tion Treaty. 
22 Frankrike har förklarat sig inte ha för a v sikt att an sluta sig ti ll NPT men 

vä l följa a lb dess bestämmelser. 
2'1 För en analys av N PT:s inn ehåll , se tcx W illr ich , M ., N on-Proli feration Treaty. 

Th e Michic Company. C harlottcsvill e 1969 . 
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Traktatens kontrollsystem , som enligt bestämmelserna skall börja 
fungera den l mars 1972 är under uppbyggnad. Styrelsen för det 
internationella atomorganet i Wien (IAEA23) fastställde den 18.4.1971 
nya tillämpningsbestämmelser för kontrollverksamheten24 och sedan 
dess har en rad avtal om kontroll i enskilda länder t räffats. Aven 
Euratomstaterna, som har ett eget kontrollsystem och därför länge 
tvekade inför ytterligare ett, enades den 20.9.1971 om att trots 
allt förhandla med IAEA om kontroll. Sådana förhandlingar inled
des 9-11.11.1971 och fortsattes den 13.12.1971. Man räknar med att 
de skall vara framgångsrikt slutförda under första halvåret 1972 . 
Tidigare har de fem Euratomstater, som inte är kärnvapenmakter, 
vägrat att ratificera NPT innan kontrollfrågan fått en för dem 
tillfredss tällande lösning. 

A v intresse är också de interna säkerhetsåtgärder, som flera indu
striländer nu vidtar för att förhindra att uran och plutonium a v 
vapenk valitet fa ller i händerna på geri llarörelser och politiska ut
pressare. I USA infördes 24.8.1971 en striktare kontroll av använd
ningen även av väteisotopen tritium, som ingår i vätebomber. 

Utomordentligt intressant är också frågan om Englands föreståen
de inträde i EEC skallleda till ett franskt-brittiskt kärnvapen sam
arbete och ett europeiskt kärnvapen och alltså till en ny kärn 
vapenmakt25. Om detta :ir fonnelit förenligt med NPT:s text är 
oklart. Bara de stater som inträdde i atomklubben före den 1.1.1967 
räknas nämligen som kärnvapenmakter. Men kan en ny stat eller en 
federation av stater, som inrymmer en tidigare kärnvapenmakt 
"ärva" den senares status, det är frågan. Enligt amerikan sk uppfatt
ning är ett sådant arv förenligt med NPT:s bestämmelser om "fe
derationen kontrollerar alla sina externa säkerhetsfunktioner inn e
fat tande fö rsvar och a lla utrikespolitiska frågor, som berör extern 
säkerhet, men den behöver inte vara så centra lise rad att den har 
övertagit alla regeringsfunktioner" 211 • 

24 IAEA dokument Infcirc / 153 . IAEA = Intern at iona l Arornie Ene rgy Agency. 
2'1 En analys av frågan om ett eventuell t fran skr-brittiskt kä rn vapen samarbete 

har nyligen publicerats av Smart, I., Future conditional: Th e prospect for 
anglo-/rench nuclear ca-operation. Adelph i Paper No 78. IISS. London 1971. 

"" Bre v 9.7.1968 President Lyn don Johnson - US Senare om NPT. 
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yttre rymden 

Sedan yttre rymdavtalet trätt kraft den 10.10.1967 har man inom 
FN lagt ned ett betydande arbete på en r~d följdav~~ l. Bland d~m 
är ett a v Sovjet den 27.5.1971 framlagt forslag till . _Av~a l betraf
fande Månen"27, i vilket månens ställning som demtlttanserad zon 
specificeras i ett par artikl~r. Att placer! kärn.:ape;1 och an~.ra 
massförstörelsevapen 1 sate llitbana runt manen foreslas t. ex .. for
bjudas. Förslaget innebär dock kn appast något nytt ur ru~_tnmg~
begränsningssynpunkt jämfört med yttre rymdavtalet, s~~n foreskn
ver att "månen och övriga himlakroppar skall av alla fo redragsslu
tande stater användas utes lutande för fredliga ändam ål". 

Antarktis-avtalet 

Antarktis-avtalet, som bl. a. föreskriver att sydpolskontinenten 
skall vara en demilitariserad zon och som förbjuder varje kärn
explosion där, omnämns sällan i det politiska nyhetsmaterial_et, men 
nämns i stället a llt oftare som ett mönster för hur ett multilateralt 
rustningsbegränsande a v tal skall skötas. Fem inspektioner a v att 
gjorda åtaganden efterlevs har gjorts utan incidenter. Under 1971 
har tv å studi er av traktatens tillämpning publi cerats28

, 
29

• 

27 FN dok um ent A/8391. 
28 Hanevold, T., /nspections in Antarctica. Cooperation and Con fl icr 6 (1971) 

103. 
2" Hanevold, T., Th e Antarctic Treaty Consultative Meetings - Form and 

Proccdure. Coope rarian and Con fli ct 6 (1971 ) 183. 
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Krigets Lagar 

Internationella Röda Korset arrangerade 24.5.-12.6.1971 en 
konferens med regeringsexperter om modernisering av krigets lagar, 
främst 1907 års lantkrigsreglemente och 1949 års Genevekonven

tioner30, som behöver bringas i nivå med den militärtekniska ut
vecklingen. En förberedande konferens hölls i Haag 1-6.3.1971. 

Röda Korset hade inför konferensen förberett en betydande doku
mentation på 8 volymer (ca 800 sidor)31. 

Viktiga frågor på konferensen, som inte nådde några slutgiltiga 
resultat, och som skall upprepas under 1972, var skydd åt sårade 

och sjuka, förstärkning av gällande rättstillämpning, skydd av ci
vilbefolkning, skydd för offren under interna konflikter, regler för 

gerillakrig, samt regler för vissa stridsmetoder som flygbombnin g 
och vissa stridsmedel som napalm och splitterbomber. Förbud mot 

ABC-stridsmedel togs inte upp eftersom denna fråga behandlas vid 
nedrustningsförhandlingarna, men man var inte främmande för 

tanken att ta upp deras användning mot vissa typer av mål i syfte 
att undvika onödigt lidande ifall nedrustningsförhandlingarna skul
le misslyckas med att förbjuda deras existens. 

30 Tex terna he rfinnes i Folk rätt i k rig Allm änn:t Förlager Srockhol 111 1971. 

'
11 Conference of Government Experts on the Realfirmatian and Development 

of International H umanitarian Law A pplicable in Arrned Conflicts (Genev :1 , 

24 May - 12 }une 1971 ) : l - Introduction; Il - Measu res intended to 

re in force the implementa tion of the ex isting law; l l l - Proteetian of the 

civilan population against dangers of hostilities; IV - Rules relative to 

behaviour of combatants; V - Proteetian of v ictims of non-international 

arrned con f licts; V I - Rules applicable in guerilla war/are; V Il - Pro-

leetian of the wounded and sick; V l!! - Annexes. R eport on the w ork of the 

conference. Report on the work of the Conference of Red Cross Experts on the 

Realfi rma tian and Developmen t of In ternational Humanitarian Law Applicable 

in A rrned Conflicts (The H augc, 1-6 March 1971 ). Internation al Committee 

of the Red Cross. Geneva 1971. Jfr FN dokumenten R espect for H uman Rights 

in Arrned Con flict s. A/7720 (1969) och A/8052 (1970) . 
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B-konventionen 

Årets händelse vid nedrustningsförhandlingarna är dock " Kon

ventionen om förbud mot utveckling, tillverkning och lagring av 

bakteriologiska (biologiska) stridsmedel och toxinvapen och om de

ras förstöring" 32 . Huvudbestämmelsen lyder i informell översätt

ning: 

ARTIKEL I. Varje stat som är fördragspart förbinder sig 
att aldrig under några omständigheter utveckla, producera, 
lagra eller på annat sätt anskaffa eller inneha: . 

(1) Mikrobiologiska eller andra biologiska agens, eller toxi
ner oavsett deras ursprung eller framställningssätt, av sådana 
slag eller i mängder som inte kan motiveras med profylaktiska 
syften, för skydd eller andra fredliga ändamål; 

(2) Vapen, utrustning eller utskjutnings- eller spridningsan
ordningarna konstruerade för användning av sådana agens el
ler toxiner för aggressiva syften eller i väpnade kon flik ter. 

Konventionen godkändes av 1971 års generalförsamling med 110 

röster mot O och en nedlagd (Frankrike). Kina deltog inte i om
röstningen. 

Eftersom vissa B-stridsmedel i människoliv räknat kan ges ännu 

större verkan än t. o. m. en strategisk kärnvapenduell, så måste den
na konvention tillmätas samma vikt som eventuella resultat av 

SAL T -förhandlingarna. Visserligen rör SAL T till skillnad från B
konventionen stora idag insatsberedda styrkor och alltså en i tiden 

omedelbar fara, men om man ser till hela den tid, som dessa avtal 
förhoppningsvis kommer att gälla, så måste de bedömas som jäm
ställda. 

Väsentligt för möjligheten att hindra eskalation av en konflikt 
till kärnvapennivå är att kärnvapen för överskådlig tid bara kom
mer att dispon eras av några få stater. Om utveckling, tillverkning 
och övningar med B-stridsmedel skulle vara tillåtna under en längre 
tid, och stormakterna därvid bedriver en omfattande forskning om 

dessa vapen, så skulle i framtiden relativt många länder kunna an-

32 För en anal ys av rextinn ehållet se Goldbla t, ]., C B Disa rmament Negotiation: 

Th e Present Situation SIPRI (stencil ). Stockholm Nov 1971. 
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skaffa sådana. Vid en konflikt sk ulle då även ett litet land som 
har skaffat B-stridsmedel, kunna förorsaka sådana förluster h'os si
na motståndare att stormakter kan provoceras att tillgrip a kärn
vapei_l och därmed släppa lös det kombinerade ABC-kriget. Saknas 
B-stndsmedel hos de flesta stater och inga stormaktsresurser satsas 
på forskning om dem, kommer denn a ri sk a tt avsevärt reduceras. 

Konventionen förbjuder även toxin-vapen, en klass kem iska 
stridsmedel, av vilka några är så utomordentli gt giftiga, att de spår
mängder, som kan diffundera mellan gasmasken och hud en, kan 
vara tillräckliga för att den drabbade skall dö. Medan något enstaka 
mg nervgas utgör en dödlig dos är motsvarande siffra för BotLdin 
A-toxi n ca en million gånger mindre eller blott 0,01 mg. Toxinerna 
utgö: alltså verkliga massförstörelsevapen och kan spridas med 
relattvt enkla medel över stora ytor. Nervgaserna är givetvis ock
så hemska. Men ett terroranfall med nervgas mot t. ex. en större 
sta? kräver av angriparen ett större antal flygplanföretag, penet
ratton av ett luftförsvar, en väl planlagd insats mot målet och tek
niskt kvali~i~erade gasbehållare. Det är inte alla stater givet att 
kunn a mobiltsera detta. Genom att förbjuda toxinerna har man 
all~så undanskaffat de ur eskalationssynpunkt farligaste kemiska 
stndsmedlen. Genom formuleringen " toxiner, oavsett deras ursprung 
elle~ fram ställningssätt" har man också förbjudit sådana ämnen av 
toxm-karaktär, som kan komma att framställas i framtiden. For
muleringen "att aldrig under några omständigheter utveckla, ... " 
innebär att konventionen skall gä ll a även under kri g, dvs även vara 
ett värn mot eskalation. 

Om en stormakt har bes tämt sig för krig med vissa medel hjälper 
givetvis inga traktater. Men om sto rmaktern a söker undvika att 
konflikter och kriser eskalerar till höga krigsnivåer, och det tycks 
vara f~ll.et idag, så kan en vetti gt utfo rmad traktat hjälpa dem 
~tt .?efmtera sådana krigsnivåer, som är distinkta nog för att möj
ltggora e~: ty:t överen~kommelse om begränsning eller en självpå
l~gd begransmng av stndsmetoderna och där övergång från en läare 
ull en högre nivå dessutom är lätt at t observera. Utan tv ekan b är 
avgränsnin?en av B-stridsmedel och toxiner från nervgaser och 
andra kemiska stridsmedel distinkt på detta sätt. Denna distinktion 
skul.~e kunna understrykas ytterligare om "k rigets lagar" tillfördes 
be~tammelser om förbud mot insatser med nervgaser, som bildar 
dnvande gasmoln. Skulle gränsen mellan förbjudet och tillå tet ha 
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dragits så att tvekan kan uppstå till vilken kategori ett visst strids
medel skall hänföras, så kan en försvarare följaktligen tveka om 
på vilken nivå striden förs och eventuellt eskalera konflikten all
deles i onödan. Från denna synpunkt är B-konventionen ett mön s
ter för kommande avtal. 

Konventionens ställning skulle kunna stärkas trots att den inte 
förskriver några kontroll åtgärder, nämligen om goda metoder för 
snabb-detektering kan utvecklas. Ty om ett " förtäckt" angrepp kan 
upptäckas tidigt och om motåtgärder snabbt kan mobili seras, så att 
angreppet inte blir fram gångsrikt, så blir ett dolt utnyttjande av 
B-stridsmedel inte meningsfullt för angriparen. I så fall bör driften 
av snabba förvarningssystem organiseras internationellt, (en detek
teringsklubb mot B-angrepp) och knytas till ett mask in eri för mot
åtgärder, möjli gen inom ramen för Världshälsoorganisationen i Ge
neve (WHO), som redan är etablerad på det relevanta medicin ska 
området. För ett land, som kan räkna med att få ett gott skydd mot 
B-angrepp genom en internationell organisation för snabb förvar
ning och aktiva motåtgärder, blir det mycket lättare att avstå från 
egna avskräckningsvapen. 

Många blev besvikna när det visade sig omöjligt att uppnå ett 
förbud mot a lla B- eller C-stridsmedel samtidigt, men detta miss
lyckande i förhandlingarna förringar inte det strategiska värdet a v 

den överenskommelse som uppnåddes. Man måste dock räkna med 
att frågan om generellt förbud mot innehav av C-stridsmedel nu 
kommer att skjutas på framtiden. Man skall dock komma ihåg att 
användning av alla BC-stridsmedel redan är förbjudet enligt 1925 
års GetH~ve-protokoll, en överenskommelse som överlevde andra 
världskriget obruten. En a v svårigheterna i förhandlingarna om C
stridsmedel är avgränsningen nedåt, främst klassificeringen a v 
prestationsnedsättande ämnen, tårgaser och växtbekämpningsme
de l33. 

aa Denna fråga har närmare ana lyse rats bl a av Baxter, R. R. , Buergenthal, T. , 

Legal Aspects of the Geneva Pmtocol of 1925. Am J Int Law 64 (1970) 853. 
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En stor och allsidig studie av frågan om BC-stridsmedel har ny
ligen färdigställts vid Stockholms Internationella Fredsforsknings
institut (SIPRP4)3". 

Traktatstrukturen 

Nedrustningsförhandlingarna har hittills koncentrerats på sådan a 
åtgärder som bedömts lätta att nå överenskommelser om. Andre. an
gelägna åtgärder har skjutits i bakgrunden därför att de berört 
existerande vapensystem och därför krävt detaljerade och tids
ödande analyser av framlagda förs lag eller omfattande militära om
disponeringar. Eller också därfö r att mån ga stater varit berörda, 
vilket gjort själva förhandlings- och beslutsprocessen komplicerad. 
Men om man på detta sätt söker lättköpta vinster allt för länge kan 
resultatet lätt bli ett virrvarr av traktater i framtiden . Men måste 
bedöma att vi nu har nått det stadium i utvecklingen, då det är 
nödvändigt att systematiskt analysera hur hela traktatstrukturen 
skall konstrueras i termer av vapentyper, geografiska tillämpnin gs
områden och användningssätt för vapen (krigets lagar) för att bara 
inte bli ett instrument för att förbjuda så mycket som möjli gt. 

Man bör även söka uppnå sådana av gränsningar mellan tillå tet 
och förbjudet och mellan de olika traktaterna inbördes, att de i hän
delse av konflikter kan underlätta för parterna att begränsa an
vändningen av militärt våld. Sådana gränser, utarbetade under långa 
förhandlin gar i fred , kan vara omöjliga att komma överens om i en 
krissituation, då kontakterna mellan parterna säkerligen är nedfrus
na eller åtminstone in fekterade. Avgränsningarna bör syfta till att 
hindra krigshandlingar att i onödan expandera geografiskt eller 
eskalera till höga nivåer. E tt exempel på gräns mot eskala tion utgör 
ovan diskuterade B-konvention. Diskussionerna om användnino-en b 
av tårgaser och herbicider i Vietnam visar att en distinkt avgräns-
ning kemiska stridsmedel emellan kn appast är möjli g och att ett 

~ 4 SIPRI = Stockholm Internat ional Peace Rcsc;:u-ch In stitu te. 
35 Studien omfatta r sex volymer: I. The Rise of CB Wl eapons, IL CB \Veapo11s 

Today, III. CBV\1 and International Law, IV. CB Disarmament Negotiations, 
1920-1970, V. The Prevention of CBW , VI. Technical A speels of Early \Var
ning and Verification. 
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effektivt fö rbud mot C-stridsmedel måste omatta al la. Avgränsning
en av C-stridsmedel mot konventionella stridsmedel torde sedan va
ra distinkta. 

Exempel på distinkt geografisk användning är Antarktis-trakta-
ten. D en kärnvapenfri a zonen i Latinamerika är i huv udsak distinkt 
avgränsad, men vissa problem har uppstått i samband med av USA 
kontrollerade områden i zonen (t ex Panama-kanalen) . En rust
ningsbegränsning i Europ<t torde a v samma skäl bli komplicerad. 

Det bör påpekas att strävan att ås tadkomm a en säkerhetspolitiskt 
sund traktatstruktur i syfte att underlätta lösnin g av konflikter och 
skapandet av fred vid de tillfällen då det är mest angeläget, näm
li gen då krig och terror hotar, inte står i strid med den högre idea
listiska ambitionsnivån att arbeta för allmän och fullständig ned
rustmng. 

Regionala överensleommelser. Europeisk säkerhet 

Vid sidan om de generella rustningsbegränsningsav ta len finns en 
rik flora a v regionala överenskommelse r och förslag till a v tal. An
tarktis- traktaten nämndes ovan. Den kärnvapenfria zonen i Latin 
Amerika är ett annat exempel. Ett tredje är det förslag om att 
förklara Indiska O cea nen som en demilitariserad fredszon, som 
hösten 1971 fö rts fram i FN :s generalförsam ling a v Ceylon s rege-
nng. 

D en na framställnin g skall begränsas till Europa men det finns 
skäl att först kort nämna att alla latinamerikanska stater utom Cuba 
nu an slutit sig till den kärnvapenfria zonen. A ven England har för
bundit sig att respektera zonen, men sämre är det med de övriga 
kärrivapenmakternas intresse. USA har förbundit sig att respektera 
zonen utom beträffande sina egna områden inom den. Sovjetunio
nen , Frankrike och Kina har helt avstått från att skänka avtalet 
sitt forme lla stöd. Detta kan självklart inte vara någon uppmuntran 
för andra grupper av stater, som sku lle vilja deklarera sitt område 
som kärnvapenfri zon31i. 

:w En uttömm ande beskri vnin g av av ta let om kärnvapenfri zon i Latinarner ik a 
finn s i Robles, A. G., The Treaty fot the Prohibition of Nu.clea,- Weapon s in 
Latin America (Treaty of Tlatelolco ). SIPRI Yearbook of Wo rld Armaments 
and Disa rmament 1969/70 . A lmquist & Wikse ll. Stockholm 1970. sid 21 8-
256. 

33 



Sedan 1964 p ågå r en s. k. dialog mellan NATO och Warszaw?.
pakten 0111 en europeisk säkerhetskonferens, där man avser förhand
la om den säkerhetsuppgörelse, so111 in te blev a v efter andra värld s
kriget. Mer än dialog har det ännu inte blivit och någon dagordnin g 
har man inte enats om. Dock har d en finska regeringen under de 
senaste åren lagt ned ett betydande a rbete på att förbereda en så
dan konferens~ ' och man räknar nu p å många håll med att konfe
rensen ska ll kunna börja under 1972 ell er 1973. 

Föreslagna dagordningspunkter omfattar principdeklarationer om 
icke-våld och icke-inblandning, nedrustning och truppreduktioner 
samt ekonomiskt, vetensk apligt och kulturellt samarbete. I många 
frågor föreligger do ck redan en början till lösning a v de problem 
konferensen är a v sedd att behandla. Icke-våldsav talen mellan Väst
tyskland och Sov jetunionen respekt i ve Polen är v i k tiga steg på 
vägen'18• Existensen av neutrala stater på gränsen mellan blocken är 
också en viktig faktor. O sterrikiska sta tsfördraget av den 15.5.1955 
kan ä ven det sägas va ra ett tidigt steg på vägen. 

Frågan om ömsesidiga balanserade truppreduktioner i Europa hå l
ler som svår fråga på att brytas ut och är nu föremå l för en särskild 
dialog. Någon budgivning har man ännu in te kommit igång med. 
Man har dock studerat tänkbara modeller för en reducering. Stu
dierna omfattar symmetriska genere lla reduceringar på upp till en 
tredjedel, osymmetriska genere lla reduceringar på t. ex. 1 O 0/o för 
NATO och 30 °/o för WP för att kompensera NATO för det stora 

'17 I ert memo ra ndum 5.5 .1 969 erbj öd sig fin ska reger in gen att sva ra för v:i rd 
skapet för en europeisk sä kerh etskonferens. l ett n ytt memorandum 24.11.1970 
sades bl a " Finlands regerin g ha r under inn evarand e å r undersökt möjlighetern a 
a tt föru ro m genom bi latera la konrakter även mulrila rer:dt kunn a verka för ett 
a llmä nt samförstånd. Finl an ds regering a nser, a rt ma n nu i menin gsurbyter om 
en europeisk säkerhetskonferens nå t t der skede då det k unde va ra ä nd amå ls
enligt a t t de berörd a regerin ga rna som ert led i sina å rg;irdcr att f r ~mja 
d en europeiska s~ke rh e r e n , skull e ge sin a beskicknin gschefer i H elsin gfors e ll er 
.nå gon ann a n represenrant till uppgift art fö ra konsulratione r om ano rdn ander 
av sä kerhetskonferensen m ed F inl a nd s ut rikesmi n isterium och om så blir öve
renskomm et v id mulril arerala möten i H elsin gfors." ("Arnbassadörssalon gen") . 

" H Förd rag mellan Tyska Förbundsrepubliken och de Socialistiska Rådsrepubli
kernas Union 12.8.1 970 och Fördrag mellan Förbundsrepubliken T yskland och 
Folk republiken Polen om Princi perna för N ormalisering av d e Ömsesidiga 
Förbindelserna. 7.12.1970. Fördragen h:tr ännu (5.2.72) imc ratifi cerats. 
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a vståndct till Amerika, reduceringar till fastställda ni våcr för o lika 
slag av förband och materiel o. s._ v . Manöv~rfria gränszoner ocl: 
föranmälan av större militära övmngar har diskuterats. Man har 1 

regel betraktat reduceringarna som ett cen~ra leuropeiskt problem. 
I den livliga säkerhetspo litiska debatten 1 Norge har man dock 

fört fram tankar om att ta med även Nordkalotten och Norska 
havet i bilden. Norrmännen iakttar ju betydande restriktivitet med 
militä r verksamhet i Finnmark medan Sovjet ofta båller stora 
manö vrar tätt inpå Norge både till lands och till sjöss;J9

• 

Dc på Kola-halvön baserade ständigt växande sov jetiska flott 
förbanden har onekligen ett trängt läge mellan en karg kust, polar
isen och NATO-områden. Ledamoten Ragnar Thorens tidigare ark
tiska studier40 har därtill indikerat en väsentlig faktor nämligen, 
att en allmän klimatförsämring kan vara på väg, som ytterli gare 
skulle kunna öka problemen för Sovjet, t. ex. så att nu isfria ham
nar börjar frysa till på vintern. Detta sk ulle t. o. m. kunna göra 
det frestande för Sovjet att i en krissituation överväga en positions
framflyttning västerut till isfria hamnar. Thoren s observationer 
bar ny li gen få tt stöd av tre danska forskare, Johnsen, Dansgaard 
och C laLJSen vid H. C. 0rstedts Institut i Köpenhamn som i en 
vacker studie a v syreisotopSammansättningen a v 100 000 års isa v
lagrin gar på Grönland ha r visat att medeltemperaturen i Arktis 
har en reo-elbunden variation med en period på 78 år och en på b . . 
180 år. Enligt deras mätningar går vi mot ett temperaturmtmmum 
omkring 1985 för att sedan få det varmare igcn 4 1

• Men det bör 
även framhållas att metoderna att komma till rätta med is kanske 
väsentligt förbättras under tiden. Kylvatten från atomkraftverk 
på Kola-halvön kan även bli en faktor i sammanhanget. 

"" Se tex Hol st, J. J. , Anfö rand e v id N orska n c<.lru srnin gsut val gcrs " no rdllank s
semin a rium" i O slo 8.) .1972. En r ad hithöra nd e frågor presenteras i ett rem :t
numm er a v tid sskriften Internation al P o litik nr 2- 3/197 1. Se ä ven Holsr J. J., 
The Sov jet Union and Nordie Securi ty. Cooperaria n and Conflict 6 (1971 ) 
137. 

40 Thoren, R. , No n a Sjövägen och Sov jetunionens arktiska naturrikedo ma r. TiS 
133 (1970) 201. 

4 ' J ohnsen, S. J., Dansgaard . W. , C la usen, H. B. , Lan gway, C. C. , Climatic 
Oscillations 1200-2000 AD. Nature 227 (1970) 482. 
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Klimatkurva för de senaste 800 !!ren.. Värmeperioder angivna i gr!!ton. Högra 

kurvan visar uppmätta värden.. V än.stra kurvan. är sammansatt av harmoniska 

svängningar, som beräknats ur den. mätta kurvan.. J( limatp ro gnos för de närmaste 

!!rtion.dena är streckad i kurvan till vänster. Efter Dansgaard, W., john.sen., S. J. , 
Clausen., H .B., VI GÅR MOT B!STRA TIDER. Forskning och Framsteg nr 
8/1970 sid 11. 

Subregionala arrangemang 

Man bör i dessa sammanhang ha även de många subregionala 
överenskommelserna i minnet. Spetsbergstraktaten har få tt ny ak
tualitet genom de nya möjligheterna att utvinna olja och an dra 
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mineraler på ögruppens rätt stora kontinentalsockel. Enligt en norsk 
utredning hör denna sockel exklusivt till Norge medan alla trak
tatsparterna ju har tillträde till öarna med tillhörande territorial
vatten. Preliminära kontakter mellan Norge och Sovjet om uppdel
ning av kontinentalsockeln i norr togs i september 1970 i Oslo. Så 
länge som för handlin garna pågår kan man vänta sig att Norge 
iakttar stor restriktivitet med prospekter ing i området med hänsyn 
till dettas ytterst känsliga säkerhetspolitiska läge42• Det kan även 
nämnas att norska regeringen efter år av tvekan nu beslutat bygga 
en året runt flygplats på Spetsbergen4;1• 

Den finska parlamentariska försvarskommitten tar i sitt betän
kande av den 23.7.1971 upp frågan om Å lands stä llning och slå r 
fast att Finland är förpliktat att dra försorg om Ålands säkerhet4 4. 

' 2 Evenscn, J Oversikt over Oljepo!itisk:e sp0rsm!il. Indu stridepartem entet. Oslo 

1971 sid 11 6-1 17. Se även Srortingsmeld ning Nr. 76 (1970-71) och Holst, 

J. ]., Oljen. og EEC - virkninger for v!!r sikkerhet. Norges Indust ri nr 

15/1971 sid 22. 

"' I kommuniken från ryska rege ringschefen A. N. Kosygin s besök i Norge 5-

7.12 .1971 säges : "Den norska parten gav upply sningar om p lanerna på ::ttt 

bygga en norsk, statlig civ il flygplats på Spetsbergen. Den norska parten be

kräftade att nämnda fl ygpl a ts, i överensstämme lse med art 9 Spetsbergstrak

taten, aldrig kommer att utnyttjas för militära syften till skada för n:l.got 

lands säkerh et. Den norska parten förklarad e sig beredd att med de sovjetiska 

myndighetern a dryfta frågor som står i sam band med Sovjetunionens använd 

ning av fl ygp latsen. - Den sovjetiska parten fö rhöll sig positiv till denna 

fö rklaring. 

'14 Betänkandet sciger: F inland har ingått två av ta l, som syftar ti ll att demili

tarisera Ålandsöarna (det av Nationernas förbund garanterade avtalet av :i r 

1921 och avta let med Sovj et uni onen av å r 1940, som ånyo försattes i kraft 

med vapenstillest:indsavtalet 1944). 

Det är förenligt med Finl ands intressen att Åland förb lir utanför all mi

litär aktivitet. D et är naturli gt att Finla nd för sin del kommer att följa av

ta len. I ljuse t av bedömningarna i betänkandets II kapitel är det dock möj

li gt att den å ländska integriteten i en kri ssituation kan äventyras. Fin land 

ansvarar i a ll a situationer för befolknin gens trygghet i detta landskap och 

för att terr itoriets integritet bevaras. De tidigare omnämnda avtalet av år 

1921 förpliktar Finland att v idta erforder li ga å tgärder fö r att hejda och 

avvärja angripa ren i det fall att områdets neutralitet sk ulle äventyras. I av

ta let av år 1940 har vårt land förbundit sig att inte stä lla Ålandsöarna till 

di sposition för andra sta ters väpnade styrkor. VSB-avtalets ovillko rliga för

sva rsförpliktelse berör he la rikets område, a ll tså också Ålan d. 

I lju set av dessa förpliktel ser förbereder sig Finland att dra försorg om 

Å lands s:ilw·het. 37 



Betänkandet framhåller v idare att det inte är troligt , att bestäm
melserna i 1947 års fredsfördrag i Paris i framtiden på a llvar kan 
hindra tillämpningen av Fin lands säkerhetspolitik. 

Den vä lkända vänskaps-, samarbets- och biståndspak ten mellan 
Finland och Sovjetunionen, som ursprungligen und ertecknades 
6.4.1 948 förlän gdes 20.7.1970 till 1990. Det paketförslaget med 
bl. a. icke-angreppsavta l som Finland överlämnade till resp. Väst
och O sttyskland 10.9.1971 kompletterar på ett intressant sätt den 
na p akt, som ju gäller väpnat angrepp av Tyskland elle r med Tysk
land förb unden stat . 

E n utomordentligt viktig subregional överenskommelse om Berlins 
ställning undertecknades 3. 9.1971 mellan USA, Sov jet, England och 
Frankrike. Detta avtal ha r sena re följts upp med överenskommel ser 
mellan Ost- och Västtyskland om transittra fik av personer och gods 
mell an Västtysk land och Västberlin, om besök och resor mellan O st
och Västberlin och om utbyte av enklaver 20.12.1971. 

Viktig är även den fö rsva rspolitik, som i somras nyvalda rege
ringar på Malta45 och Island4n har börjat föra. Den isländska rege
ringens beslut att revidera av talet med USA med sikte på ett bort
dragande av den amerikanska militära persona len kan ju få stor 
betydelse för balan sen i Nordatlanten . Det finn s också skäl att p å
minna om de många demilitariserade öarna i Medelh avet och 
Bosporen samt de sä rskilda villkoren för att uppföra bebstningar 
på Sicili en och Sard i ni e n~ 7 • 

4
" Ma lt ::t ha r efter regerin gsskifte i juni 197 1 intagit en agg ress iv att ityd mo t 

NATO närmat sig Libyen och slutit av tal med Sovjet, Unge rn , Polen och 
No rdkorea. Avtalen gä ller ekonomiskt samarbete och scigs in k luder ::~ rys b 
fartygs til lgå ng till va rv på Ma lta. Utveck lin gen gå r nu sna bb t. 

,,r, Den n y::t isl:indska reger in gens bes lut om n y försva rspolit ik och om 50 sjö
mil s territor ial havsbred d r edov isas te x i Nordi sk Kontakt nr 12/ 71 och 16/ 71: 
"Försvarsavta let med USA ska ll tas upp t ill rev ision e ll er sigas upp i sy fte 
att försvarsstyrkan d ras bort i etapper. Avsikten är att sty rkan skall dras 
bort under va lpeiodcn." 

47 E nli gt fördrag i London 14.11.1863, Lausannc 24.7 .1923, Montrcux 
20.7. 1936 s::tnH i frcdsförclr::tgct med l t::t li cn 10.2. 1947. 
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Sveriges roll 

Hur påverkas Sverige av det växande antalet rustnin gsbegränsan
de överenskommelser? Vad kan Sverige göra för att påve rka den 
fortsatta utvecklingen? " .. . 

1 stort sett har hittills uppn ådda och föreslagna atgardcr tdl rust-
·11gsbegränsnin gar inte direkt p åve rkat Sveriges försvar eller änd-nt . .. o , h o 

rat det militärpolitiska läget 1 vå rt naromraae. De ar dr var sy n-
punkt ve rk at a llmänt lugnande på det stor-politiska . klim.atet och 
bör ha min skat risken för storkrig. 1v1en om en europetsk sakerhets
konferens skulle nå resultat, eller om fö rhandlin gar skulle komma 
att inledas om "ömsesidiga ba lanserade truppreduceringa r" i ~u 
ropa eller öv;renskommel~e nås om ~egrä.~l snin~ar a v s trateg~ska 
flottsty rkor, sa skulle förha ll anden 1 va rt naromra? e ku. ~l n~ . beroras 
direkt eventuellt så att vissa av grundantagandena 1 de for fo rsvars-
plane;in gen styrande angreppsfall en kan fö rlo~a sin g!ltighet. . 

Overste Rutger Boman, militä r rådgivare v td Svenges delegat.tOn 
vid nedrustnin gskonferensen 1965-1971 har i en studie för Kngs
maktens miljöutrednin g ana lyse ra t frågan om hur angreppsfall m~t 
Sverige kan komma att påverk as av för handiingar både om ~en ereJl 
rustningsbeg rän sning och om europeisk säkerhet unde.r det n;rmaste 
decenniet. Jag inskränker mi g därför hä r tdl att Citera nagra av 
hans slutsatser:48 

" Terrorangrepp med kärnvapen, biologiska och/eller kemiska 
stridsmedel torde förbli lika re la ti vt osannolik:1 som nu . Be
grän sad användning av sådana stridsmedel i samband med 
lu ftangrepp eller subversiva, eventuellt. anon ym~, .markan
grepp mot nyckelpunkter i försvars lednmg, t~1o?tlt se n2 gs~rga
nisation, kuppförsvar och andra fö rsvarsvtkuga mal sasom 
inlednina till ett krig kan emellertid inte utes lutas . Eftersom 

b o d användnin gsrestriktionerna kan komma a tt brytas pa an ra 
krigsskådeplatser, förefa ller det också nödvändi gt för vår del 
att innefatta dessa stridsmedel i hotbilden i alla angreppsfa lL 
Graden av vå ra militära och civ ila skyddsåtgärder mot dessa 
stridsmedel kan dock komma att väsentli gt påverka sannolik
heten för att de bl i r i n satta mot oss. 

•IR Boman, R., ;,c no t 2. 
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Angrepp med konventionella stridsmedel kan bedömas förb li 
mest sannolikt som typfall även i fortsättningen, ehuru me 
varierande sannolikhet i fråga om omfattningen och sättet 
för genomförande. Terrorangrepp, ä ven med brandstridsme
del, kan i detta fa ll inte uteslutas, v ilket y tterliga re under
stryker behovet av befolkningsskyddsåtgärder. 

Vad beträffar invasion, syns bedömningen i hög grad på
verkas av huruvida ett europeiskt säkerhetsavtal kommer ti ll 
stånd eller inte. Om så sker, torde i inlednin gsskedet av ett 
krig i Europa så många avhållande och fördröjande faktorer 
komma att på verka en angripares planer att ett massivt in
vas ionsanfall då , samtidigt över stor bredd och i syfte at t 
snabbt ockupera hela vårt land, förefa ller föga sannolikt . En 
förutsättnin g härför är givetvis att vi a lltjämt ha r ett stark t 
och allsidigt invasion sförsvar. 

Mera troligt synes i så fall fortfarand e vara begrän sade in
vasionsföretag mot någon eller några delar av landet av stra
tegisk betydelse för angriparens syften, i förenin g med er 
forderl iga nedkämpnings-, stöd- och säkringsföretag. 

Den bedömda utvecklingen på nedrustningsområdet synes 
inte påverka nuvarande strategiska uppfattning om Norden : 
att Ostersjöutloppen och Nordkalotten är de i första han d 
strategiskt v ikti ga områdena, och följaktligen att södra och 
norra delarna av Sveri ge kan vara sa nnolika mål för begrän
sade invasionsföretag. Ett europeiskt säkerhetsa vral, som 
torde få tyngdpunkten i sin a v hållande verkan förlagd til l 
Centraleuropa, skulle t. o. m. kunna sägas öka den strate
giska betydelsen av dessa områden med deras fla nkerande 
läge i förhållande till kontinenten. 

Begränsade invasionsföretag skulle också k unna direkt p å
ve rkas av ett dylikt säkerhetsavtaL Dels kunde endast någon 
utanför den reglerade regionen belägen stormakt anses trolig 
i första hand som angripare, inte någon region stat. Dels skulle 
ett dylikt avtal öka san nolikheten för att angreppsfa llen får 
kuppartad överfallskaraktär och att angreppsstyrkorna inled
ningsvis utgår direkt från stormaktens eget territorium, inte 
från baser eller uppladdnin gsområden inom den reglerade re
gionen. Sistnämnda förhållanden kan innebära, att vi måste 

ägna ökad uppmärksamhet å t underrättelsetjänsten och bered
skapsproblemen i vårt försvarssystem. 

Trots att de konventionella angreppsfallen angivits förbli 
de mest sannolika, bör subve rsiv krigföring, ekonomisk krig
förin g och psykologisk krigföring - alla tre ännu i hu vudsak 
opåverkade av nedrustnin gssträvandena - innefattas i hot
bilden, antingen förenad e med ell er fristående från andra an
greppsfall mot vå rt land. Detta ställer speciell a krav på a lla 
grenar av vårt totalförsvar, frä mst p å säkerhetstjänsten och 
p å den ekonomiska och den psykologiska försvarsberedska
pen". 

Sveriges möjligheter att göra konkreta insatser för internationell 
avspännin g och en fredl ig utveckling är naturligtv is begränsade. 
Den internationella miljön formas i allt väsentligt av stormakterna. 
Sverige kan, som ett litet land, endast v idtaga jämförelsevis be
gränsade åtgärder för att p åverka denn a miljö. Men det är och har 
sedan länge varit den väsentligaste uppgiften för vår utrikespolitik, 
att söka påverka den intern a tion ella miljön så att kri gs ri skerna 
för Sveriges del blir så små som möjligt. Möjlighetern:t att göra 
detta torde nu förbättras av två skä l. Dels ökar anta let nedrust
nin gsav tal , vilket ökar Sveriges möjligheter att verka inom ramen 
för kontroll- och andra inte rnationella arrangemang, som fö ljer av 
avtalen. Dels kommer den miljöstudieorganisation, som ingår i för 
svarets nya planeringssystem , att bli kompetent att ta fram genom
arbetade underlag fö r stä llnin gstaganden och förslag vid interna
tionell a fö rhandlin gar om rustningsbegränsning. Häri genom bör 
man med större precision än tidi gare kunna form ulera den politik, 
som där ska ll föras p å kort sikt, för att ur vår synpunkt till det 
bättre justera den långsiktiga miljöutveckling mot vi lken säkerhet 
och försvar skall planeras . 

Sve rige kan inte förhand la om rustnin gsbegränsnin g från någo n 
maktposi tion. Vi kan inte vänta oss att NATO- och Warszawa
paktstaterna kom mer att va ra v illi ga att nedrusta en en da stridsvagn 
eller ett enda gevär i utby te mot att neutrala sta ter minskar sina 
styrkor. Vårt eventuella inflytande måste baseras på kvaliteten i 
våra för slag och på vår v illighet att medverka till genomförandet 
av överenskomna å tgärder. Så har det varit i Geneve och så kom
mer det med a ll sannolikhet också att bli vid en europeisk säkerhets
konferens. 
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I Geneve har frågorna huvudsakligen gällt massförstörelsevapen 
och avancerad militärteknologi. Vi har där kunnat göra en insats, 
bl. a. därför att vi har haft tillgång till en jämfört med många 
andra alliansfria stater betydande militärteknisk kompetens som 
byggts upp vid Försvarets Forskningsanstalt. Den är kanske inte i 
alla avseenden jämförbar med stormakternas men den räcker för 
att korrekt analysera deras förslag och det behövs ju bara att en 

stat kan detta för att bluff i förhandlingarn a inte skall löna sig. 

Inför en styrkereduktion i Europa kommer förhandlingarna hu
vudsakligen att gälla konventionella styrkor och vi kommer inte att 
representera någon speciell kompetens jämfört med andra förhand
lande parter. Med hänsyn till den stora betydelse, som utgången av 
en sådan förhand lin g kan få för vår säkerhetssituation är det där
för angeläget att v i väl förbereder oss för att påverka utgången till 
vår fördel via de kanaler som kan komma stå till buds. 

Sådana förberede lser bör innefatta insatser både på underrättelse
sidan och på studiesidan för att analysera andras förslag och formu 
lera egna. Det skulle ju annars kunna hända att de båda blocken 
i Europa når en generell överenskommelse, som andra sta ter sedan 
inbjuds att underteckna. T. ex. om förbud mot militära öv nin gar 
och flygföretag närmare sta tsgräns än 100 km. Det kan även vara 
av värde att systematisk gå igenom a lla tänkbara subregionala a r
rangemang i vårt omedelbara närområde. 

Vår hittillsvarande medverkan vid genomförande av överenskom
melserna gäller främst kontroll av provstoppsavtalet. Försvarets 
forskningsanstalt utför dels insamling av radioaktivitet för att iden
tifiera prov i atmosfären och dels mätningar på underjordsexplosio
ner vid det seismiska korset i Hagfors. Vi har därigenom efter att 
provstoppsavtalet trädde i kraft självstädigt kunnat avslöja tre 
läckage av radioaktivitet från underjordsprov, s. k. tekniska brott 
mot provstoppsav talet49

• Mot dessa har vi sedan protesterat på 
diplomatisk väg. Dessa mätningar och publiciteten kring dem har 
ä ven inspirerat de alliansfria staterna på nedrustningskonferensen 
att gemensamt påtala saken. Vi vet också att det inspirerat andra 
stater att gö ra liknande mätning och att protestera, fast det senare 

40 
I Sovjet 18.12.1966 och 23.3.1971 samt USA 8.1 2. 1968. Ett fj ä rde är unde r 
utrednin g. 
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Figur 2. 

Den prickade linjen p~~ kartan anger routen för M/S Milos, pd vilket fartyg 

FOA har en anordning för uppsamling av radioaktiva partiklar i luften. Stoft 

frdn flera av de franska kärnvapenproven har erhållits pd detta sätt. Insam

lingen sker endast pd internationellt vatten. Efter Sisebsky, J., R adioaktiv söder

havs114 ft analyseras vid FOA-labb. FOA-tidningen nr 3/1971. 
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inte fått någon publicitet. Denna småsta ternas egen kontrollverk
samhet har ett värde för avtalets integritet, eftersom stormaktern a 
numera tiger om dessa händelser. 

Vi registrerar givetvis också tillåtna prov. Kinesiska atmo~L-i rs
prov direkt i Sverige, fran ska atmosfärsp rov ombord på ett svenskt 
handelsfa rtyg på internationellt vatten på södra halvklotet och 
underjordsprov över halva jorden från Hagfors räknat. 

Men det räcker inte att bara registrera. Man måste även gö rJ. 
~ammanställningar och eftersom inget formellt maskineri fin ns, 
kommunicera resultaten till alla intresserade via massmedia och 
facktidskrifter. Antalet prov, som har redo visats av Försva ret~ 
Fo rskningsanstalt, framgår av tabell IPo. 

Till sist v ill jag påpeka möjligheterna till en väsen tligt ökad 
k?ntrolleffekt utan stora extrakostnader, som kan fås genom nor
d!Sl<t samarbete. Den geografiska tickningen kommer ju att om
fatta förutom Skandinavien även Spetsbergen, Grönland och even
tuell t Antarktis . 

Tabell II. Antal kärnexplosioner 

Land 

l 
1945- 1970 

l 
1971 

l 
E fter provstoppsa v-

talet 5.8. 1963-197 1 

USJ\ l 547 11 244 
Sovjet 247 18 101 
Sto r brit:~nnien 23 o 2 
T' ra nkrike 38 

l 
5 35 

Kina 11 1 12 

"" Värdena i ta bell II ha r sammanställts av R. Aras kog och I. Zander v id T'OA 

4. En full ständig redovisning a v materialet kommer att publi cer.1s inom kort. 

Sa mm a nstä lln ingen ä r hu vudsak li gen baserad på en li sta prov för prov. Ver k

li ga antalet kä rn ex pl osioner kan därför vara högre cin som uppgi vi ts i tabe llen, 

eftersom sto rmakternas sekretess medför at t man inte sä kert vet om a ll a pro v 

k u n n a t dokumentcr:~ s . 
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CHRISTER FREDHOLM 

Nordatlanten - Norska 
havet ett skandinaviskt 
kerhetsproblem* 

r ' 
Under det senaste liret har flera uttalanden gjorts om 

den sovjetiska marina aktiviteten p/i Europas flanker. 

Uttalandena har gett upphov till en omfattande sä

kerh~tspolitisk debatt bl. a. i Norge. 

Vad är det d /i som inträffat? Varför är man p/i 

N a to-sidan s/i oroad? H /iller den strategiska bilden i 

N ordenropa p/i att förändras? Kommendörkapten 

CHR!STER FR ED HOL M , tidigare tjänstgörande i 

försvarsstaben , nu i chefens för kustflottan stab, 

granskar här den strategiska situationen pt! nord

flanken . 
~ J 

sa-

För drygt ett å r sedan påpekade dåvarande norske försv arsminis
tern Hellesen i en rapport till stortinget att dc sov j etiska militära 
aktiviteterna nä ra norskt va tten och luftrum hade ökat väsentligt. 
Av rapporten framgick ä ven att an talet enheter i den sovjetiska 
ishavsflottan hade ökat kraftigt och att fartygens stridsvärde vä
sentligt förbättrats. Dc ta lrika fl yg- och amfibieövningarna gav nya 
belägg för att sov jetiska amfibiestyrkor kunde insättas i överraskan
de anfallsoperationer med mycket kort varsel. De norska farh ågor
na framfördes vid NATO-mötet i Brysse l i december 1970. Bl a 
framhölls att ökningen av den sovjetiska kärnvapenbär:1nde ubåts
flott an, som huvudsakligen är baserad inom Murmanskområdet, 
automatiskt ökat den strategiska betydelsen av det sårbara och glest 
befolkade N ordnorge. 

Utta landena har gett upphov till en omfattande säkerhetspolitisk 
debatt i Norge och i de västeuropeiska länderna i övrigt. Därvid 
har även Sveriges roll och ställning tagits upp. Bl a har framhållits 
att utvecklingen i havsområdena kring Norge torde bli en av hu
vudfrågorna i norsk säkerhetspolitik under 70-talet. Den nya so
cialdemokratiska regeringen med statsminister Bratteli och försvars
minister Fosterva ll i spetsen har även uttalat sig och uttryck t oro 

,,. Artike ln är även publi ce rad i Krigsvetenskapsakadem ins tidskrift nr 1/72 . 
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för "den kolossala upprustningen på NATO:s nordflank". Norska 
UD synes emellertid på senare tid ha försökt nedtona dessa farhå
gor något. 

Chefen för NATO:s nordkomm ando i Europa, general Wa lker, 
har upprepade gånger varnat för att underska tta problemen på 
NATO :s nordflank. Walker har f ram hållit att den största sov jetis
ka expansionen inte sket t i Medelhavet utan längs Norges gräns. 
Också i Danmark har den sovjetiska marina utvecklingen och den 
ökade och till nya områden utsträckta övningsverksamheten kom
menterats. Bl a har sagts att Danm arks strategiska läge radikalt 
har förändrats eftersom Sovjet nu även torde va ra i stånd att f rån 
sjön in sätta ett anfa ll mot Danmark västerifrån. Aven i Västtysk
land ser man med oro på utvecklin gen. 

Försvarsminister Helmudt Schmidt besökte i hös tas Danmark och 
Norge och hade därvid överläggningar med respektive regeringar 
om utvecklingen inom Nordkalottområdet. V id en presskonferens 
uttalad e Schmidt bl a att den sovjetiska ishavsflotta n nu har goda 
förutsättningar att operera såväl i Norska Havet som i Nordsjön. 

Vad är det nu som har inträffat? Varför ä r man på Västersidan 
så oroad? Håller den strategiska bilden i Nordeuropa p å att för
ändras? 

Sovjet - världens andra sjömakt 

Sovjetunionen har i dag vä rldens näst största flotta . När amiral 
Gorsjkov 1956 blev marinchef var flottan - om man undantar 
ubåtsvapnet - i förs ta hand en defensiv innan havsflotta med hu 
vuduppgift att understödja armens flanker. I dag är den balan
serad och modern och lika van att uppträda på oceanerna som i 
hemmafarvatten. Sjöstyrkor finns i dag i Atlanten och Medelhavet, 
i Indiska Oceanen och Fjärran Ostern. Sovjetiska ubåtar och robot
beväpnade örlogsfartyg opererar utanför Förenta Sta ternas sjögrän
ser likaväl som i Västindien och utanför Afr ikas och Sydostasiens 
kuster. När och varhelst Sovjetunionen önskar understryka sina 
egna intressen i världen sker det numera efter traditionellt brittiskt 
mönster, d v s man visar flaggan och utnyttjar flottan som ett poli
tiskt instrument. 

Sovjetunionens oceangående övervattensflotta omfattar i dag tv å 
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helikopterhangarfartyg, 22 kryssare, c :a 100 jagare, 105 fregatter 
<amt ett stort antal underhå lls- och förrådsfartyg. För operationer 
o bo 
i kustfarvatten finns c:a 250 mindre eskortfartyg, 140 robot atar, 
250 motortorpedbåtar och 250 minsvepare. Härtill kommer 200 
landstigningsfartyg och ett välutrustat marininfanteri. Sovjet har 
den största ubåtsflottan i världen. Den består av c:a 350 enheter 
av vi lka 80 är atomdrivna. Varje år nybyggs tio a femton ubåtar. 
Ett tjugotal av atomubåtarna kan jämföras med de amerikanska 
Polaris-ubåta rn a. Robotarnas räckv idd är dock endast hälften a v 
de amerikanska. 197 4 beräknas Sovjet ha fler ubåtar a v Polaris-ty p 
än amerikanarna. I ett uttalande ny ligen sade v ice marinstabsche
fen Vladimir Alexejev att den sovjetiska marinen snabbt hå ller på 
att byggas upp till en första rangens slagstyrka p å världshaven. 
Tyngdpunkten utgörs av 61 kärnvapenbeväpnade ubå tar, varav 35 
atomdrivna och 26 dieseldrivna. Det sovjetiska marinflyget omfat
tar totalt c:a 500 bomb- och spaningsflygplan samt ungefär lika 
många helikoptrar och taktiskt samverkande flygplan. Bombflyg
planen är utrustade med sjömålsrobotar. 

Dagens sovjetiska flotta är modern och allsidigt sammansatt. 
Den har stor taktisk och strategisk rörlighet. Eldkraften har ökats 
såväl ifråga om konventionella vapen som kärnvapen. Endast en 
procent av stridsfartygen är mer än 20 år gamla. Enligt ameri
kanska källor är de nya sovjetiska robotkryssarna och robotjagarna 
lika bra och i vissa fall bättre än de modernaste amerikanska. De 
sovjetiska sjö- och luftvärnsrobotarna av Shaddock- och Goa-typ 
har mycket goda prestanda. Bägge dessa typer finns representerade 
på de nya Krestakryssarna vara v sju nu anses va ra i tj änst och yt
terligare tre under byggnad. Shaddockrobotarna har enligt officiella 
tidskriftsuppgifter en räckvidd av 270-750 km. Ett fyrtiotal av 
de sovjetiska ubåtarna är utrustade med målsökande sjörobotar, som 
kan skjutas från uläge utanför ubåtsjaktsstyrkornas hydrofonräck
vidd. De anses utgöra ett allvarligt hot mot bl a han garfartygen. 

Av Sovjetunionens fyra flottor torde Ishavsflottan vara den mo
dernaste och slagkraftigaste. Ishavsflottan, som opererar från Kola
halvön och det isfria Murmansk, omfattar omkring 650 fartyg, 
varav 160 ubåtar. Ett flertal av ubåtarna är utrustade med kärn
vapen och ingår i de strategiska styrkorna. I Murmanskområdet 
och på Kola-halvön förfogar Ishavsflottan över världens troligen 
största basområde. Baserna, som är isfria, ligger emellertid långt 

47 



bort från dc sannolika operationsområdena, vilket inneb ;1r att för 
flyttningstiderna blir onormalt långa. Under senare år och som 
en konsekvens av en ändrad marin strategi har Sovjet sökt minsk a 
sitt basberoende genom att liksom britter och amerikaner underhåll a 
sina fartyg till sjöss. Ett stort antal förråds- och underhållsfartyg 
har byggts för detta ändamål. Härigenom har flexibiliteten ökat 
ocl~ därmed också möjligbeterna till snabba och överraskande ope
rationer. 

Den sovjetiska övningsverksamheten har under 1960-talct fått 
en allt större omfattning. Ovningarna i Nordatlanten och Norska 
havet har under årens lopp st räckt sig al lt längre söder- och väs
terut. I övningarna deltar övervattensstridskrztfter, ubåtar, amfibie
styrkor och flygplan. Ett påtagligt ökat intresse för amfibieopera
tioner har kunnat konstateras såväl inom Nordkalottområdet som 
i Osters j ön. N ya och moderna ty per a v landstigningston n a ge har 
tillkommit under 1960-talet. Den snabbt växande handelsflottan är 
uppbyggd så att den väl lämpar sig för militära transporter. Intres
set för amfibieoperationer bestyrks även av att det tidigare ned
lagda marininfanteriet nu återuppstått. 

, Sovjets marina strategi 

Marin strategi är i första hand förkn ippad med havens utllytt
jande, både för egna syftemål och för det sätt på vilket andra kan 
utnyttja det för att skada den egna nationens intresse. En nations 
marina strategi återspeglas dels av den relativa betydelse man 
tillmäter dessa båda strategiska grundtankar, dels av de materiella 
resurser nationen har med stöd för sina strävanden. Rysk marin 
politik har på grund av omständigheterna och av tradition tidigare 
mera sysslat med att försöka hindra att utnyttja havet ;1n att själv 
dra fördel av det för egna syften. Denna strategiska defensiv har 
tidigare bundit sjöstridskrafterna till innanhaven och till farvatt
nen i närheten av de egna kusterna, medan världshaven överläm
nats till andra att befara och behärska . 

I mitten av 1950-talet kunde man för första gången skönja en 
viss förändring i det sov j etiska marina tänkandet. A v främst stra
tegiska och ekonomiska skäl fick Sovjet då allt större behov att 
även utnyttja världshaven för sina nationella intressen . Den stra-
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regisin viktiga ubåts flottan kr;1 v de tillgång till oceanerna, samt.i
digt som den växande handels- och fiskeflottan behövde utnyttJa 
världshaven för handel och fiske. Under slutet av 1950-talet och 
under hela 1960-ta!et utvecklades de strategiska vapnen till sjöss 
mot allt större räckvidder, vilket möjliggjorde för NATO att kun
na in sätta kärnvapen mot mål i Sovjetunionen på allt större av
stånd från det ryska moderlandet. Detta övades också. Hangar
fartygsbaserat attackflyg och strategiskt flyg genomförde fingerade 
:mfall mot sovjetiskt territorium. Polarisubåtar patrullerade regel
bundet och i allt större omfattning i de arktiska områdena, i Nord
atlanten och i Medelhavet. Mot bakgrund av de strategiska, ekono
miska och militärtekniska förändringar som ägt rum under 1950-
och 60-talen är det naturligt att man i Sovjet omprövade sina ma
rina doktriner. Man insåg Sovjetflottans sjä lvk lara betydelse för 

· den nationella säkerheten och möjligheten att utnyttja den som ett 
alobalt instrument för att nå politiska mål. Dessa tankar satte sim. 
~pår i nybyggnadspolitiken. Man byggde upp en oceangående flotta 
såväl på som under ytan med en kvalitet och slagkraft som är 
imponerande. Vad vi ser i dag är inte resultatet av ett plötsligt 
marint nytänkande. Utvecklingen har skett gradv is och pågått se
dan mitten av 1950-ta!et. Dc förändringar, som har inträffat, torde 
knappast innebära något större avsteg från den traditionella sov
jetiska marinstrategin, vad gäller dess huvudmålsättningar beträf
fande den nationella säkerheten. Däremot har en förändring skett 
beträffande medlen och de områden inom vi lka Sov jetflottan skall 
verka. Det är alltså i första hand fortfarande den egna nationella 
säkerheten som prioriteras framför alla andra intressen. Härför 
fordras i dagens strategiska och militärpolitiska läge en slagkraftig 
flott~ som kan lösa sina uppgifter långt utanför Sovjets gränser. 

Att denna flotta, som tidigare nämnts, även kan utnyttjas som ett 
medel för att utöva politiska påtryckningar eller nå politiska för
delar torde vara uppenbart. 

A ven om den marina strategin i ett globalt sammanhang i dag 
synes vara defensiv, får man inte glömma bort, att den ger Sovjet 
ökade politiska, ekonomiska och militära handlingsmöjligheter. Det 
kan ä ven ligga i Sov jetunionens intresse att inom ramen för en de
fensiv strategi söka förbättra sin försvarsposition genom lokal a of
fensiva framstötar mot vitala områden, exempelvis inom Nordka
lot tområdet, vid Ostersjöutloppen eller Dardanellerna. För detta 
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talar bl a sådana offensiva kompon enter som ingår i Sovjetflottan 
som exempelvis marininfanteri och amfibi eton nage. Sett på sikt kan 
en fortsatt sovjetisk marin expansion emellertid möjli ggöra en helt 
ny strategisk inriktning. Om man fortsätter att bygga far
tyg i nuvarande byggnadstakt, kommer 5ovjet om femton å r att 
förfoga över en avsevä rd slagstyrka till sjöss. Samtidi gt sker, om 
inte kraftåtgärder vidtas, en reduce rin g av NATO:s stridskrafter . 
Detta är väsentligt att hå lla i minnet om man vill studera förutsätt
nin garna för en i framtiden förändrad sovjetisk ma rin strateg i. 

R educeringar inom NATO 

Förenta Staterna har i dag närmare 800 fartyg i tjänst. Den ak
ti va flottan omfattar bl a fjorton attackhangarfartyg, fyra ubåts
jakthangarfartyg, nio kryssare, 220 jagare, fregatter och eskort
fartyg, 80 landstigningsfarty g samt närmare 200 underhå llsfa rtyg 
m m. De fjorton attackhangarfartygen utgör bas för ca 800 attack
fl ygp lan, som kan föra fram robotar med kärnstridsspetsar mot må l 
p å ett avstånd av l 200 km från hanga rfartygen. Ubåtsflottan be
står av 94 atomdrivn a och 46 konventionella ubå tar. Av dc först
nämnda är 41 av s k Polari s-typ, vardera utrustade med 16 robotar. 
31 av ubåtarna skall få robotar av typ Poseidon, vardera med 10 
separata kärnstridsspetsar, vilket kommer att öka ubåt<1 rn as tota
la kärnladdningskapacitet fr ån nuvarande 656 till 5400 laddningar. 
Storbritannien har i dag två hangarfartyg, tre s k Commando car
riers, ett 80-tal moderna jagare och fregatter för konvojskydd, 
ubåtsjakt m m samt 39 ubå tar va rav 3 atomdrivna. Ett av de två 
hangarfartygen utrangeras inom två år. 

Medan endast en procent av de sov jetiska stridsfartygen är över 
20 år, är motsvarande siffra för de amerikanska omkring 50 °/o. 
Av atlantflottans fartyg är 80 °/o mer än tio år och 50 °/o över 20. 
Under 1970 nybyggdes 55 fartyg medan samtidigt 180 fö ll för ål
dersstrecket. Sedan 1969 har anta let hangarfartyg minskats med 
sex och antalet kryssare, jagare och fregatter med 80. Inom några 
å r är ytter li gare fem hangarfartyg samt ca 300 jagare, fregatter 
och eskortfartyg, byggda under andra världskriget, mogna för ut
rangering. En stor del av dessa fartyg tillhör i dag reservflottan, 
som jämfört med beredskapsförlagda svemka fartyg har en mycket 
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låg beredskap. R eserv fl ottan omfattar bl ~ fyr: u~åtsjakthan ga~= 
fartyg, åtta kryssare och 200 Jaga re. F n ar t va stor~e han garfal 
tyg, 35 jagare och fregatter, 21 eskortfar tyg samt ett tjug~ta l atom
ubåtar under byggnad . Förs lag om byggande av ytte.~hgare ett h~n
o-arfartyg har föreslagits kongressen. Kostnaderna fo r detta berak
~as till fem milj a rder svenska kronor. 1978 kommer antal?t hangar
fartyg att ha reducerats fråno arton t i.ll elva och anta let Jag~re och 
freo-atter och eskortfartyg fran 450 tdl ca 150. Dessa fa taltga en
het~ r skall räcka till för U SA :s fyra flottor. Trots att de kvar
varande moderna och nybyggda enheterna är större, bättre utru s~ade 
och operativt rörligare än sin a äldre motsva: igheter; torde den oka
dc kvaliteten inte uppv äga den mycket krafttga avgangen. E n konse
kvens härav blir att Väst inte längre kan täcka så s t~ra y tor o~h 
inte heller uppträda i så många havsområden som ~tdJg.are. Sar
skilt stora anst rängnin gar görs nu för att komma ttll ratta med 
ubåtsjaktproblem et. Ett nytt u!1dervattenssystem är u~:der utveck
ling. Det är ännu oklart hur langt framskndet detta ar. . .. . , 

NATO har i Nordatlanten och Norska havet ett betydhgt battte 
basläge än Sovjet. I NATO-sfären ingår förutom Danma~k och 
Norge, som dock under fredsrid ej t illåter permat:ent bas~n·1·1g a v 
NATO-stridskrafter, bl a Orkncyöarna, Shedand soarn a, Faroa~na , 
I sland, Grönland och J an Mayen. P å några av dessa platser f111n s 
möjligheter at t basera sjö- och flygstridskrafter. En av doe s tra te
giskt v iktigaste f lygbaserna är den stora Keflavtksb~se~1 pa Island. 
Den är emellertid nu i farozonen sedan den nya tslan dska rege
rin gen hotat med att den skall avve~klas s~n as t 1974. En .avv.eck~ 
lino- skulle innebära en all var lt g forsvagmng av NATO .s over 
vakn in gs- och operationsmöj ligheter i N?rd.~tlanten och Norska 
havet. Av strategiskt intresse för NATO ar aven Sp~tsbergen. s.ov
jetunionen har här liksom Norge rätt att ha . et: vaderl:ksst:tt~n. 
Nyligen har Norge beslutat att anlägga ett ovdt f!ygfalt pa on. 
Detta kommer y tterli gare att öka ögruppens strategtska betydel se. 

Utvecklingen tills jöss oroar NATO 

D en marina utvecklingen i Sov jetunionen har väck t c ro i V~st
världen. Sovjets kärnvapenutrustade ubåtsflotta är på väl? att ham
ra in USA:s försprång. Detsamma gäller antalet operattva ocean-
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gående övervattensfartyg. Det är ba ra beträffande han ga rfartyg 
som USA fortfarande är helt överlägset, eftersom Sovjet inte för 
fogar över fartyg a v denna typ. Men hotet mot dc amer ikan sk:-t 
hangarfartygen växer, såväl från ubåtar som från sjörobotutrus
tade övervattensstridskrafter. På marint ledande håll i USA har 
man varit mycket oroad över utvecklin gen och g3.ng på gång fram
fört sina farh ågor. Ma n har ä ven framhåili t att Nixondoktrin en i 
framtiden å lägger flottan betydligt vidgade uppgifter. Resultat av 
fram stötarna har inte utebliv it. Av årets fö rsva rsbudget framgå r 
att flottan för första gången sedan 1947 blivit den budgetmässigt 
största försvarsgren en. Men det kräv s stora insatser för att något 
så när kunna kompensera de närmaste årens stora avgånga r på far
tygssidan. Vidare har man i Amerika observerat den växande 
oron i Västeuropa inför den ökade sovjetisk::t aktiviteten i Nord
atlanten och Norska havet, sett i re lation till de mimkade ame
rikanska resurserna. Unde~ det senaste halvåret har en ökad NATO
aktivitet kunnat konstateras på ncrdflanken . Som exempel härpå 
kan nämnas det amerikanska hangarfa rtyget l11trepids och den 
tunga kry ssaren Newport N ew's besök i Ostersjön i somras och 
två amer ikanska och ett brittiskt hangarfartygs månadslånga öv 
ningar i Norska havet i september. Man är tydligen angelägen om 
att demonstrera att det a lltjämt föreligger en stark vilja och för
måga till samarbete och hjälp mellan allierade nationer på ömse 
sidor om N ordatlanten. 

N ATO:s och Sovje tunionens SJO- och Luftoperativa uppgi fter 

NATO 

NATO:s väsentl igaste uppgifter 1110111 Nordka lottområdet be
döm s vara följande : 

1) Bekämpa må l i Sovjetunionen 
2) Bekämpa baser inom Murmanskområdet och på Kolaha lvön 
3) Förhindra sov j etiska kimvapenutrustade och konventionella 

ubåtar nå sin a operationsområden 
4) Skydda NATO:s sjötransporter till Norge och Island 
5) Förhindra överskeppningsfö retag mot Norge 
6) O vervaka luftrummet samt ge förv arn ing om anflygande ICBM 
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Bild 1. 

NATO:s bekämpningszoner 
l. Atomdrivna jaktubc1tar 
2. Ubdt sjakthangarfartyg, fregatter , fa sta öv crvakningsanordningar. 

Uppaiften att bekämpa mål i Sovjetunionen torde fr;i mst åv ila 
Polaris~båtarn a och det strategiska fl yget. Ubåta rn as f n mest san
nolika operationsområde bedöms vara Barents Hav och Nor: ka 
havet. R obotarnas alltmer ökade räckvidd och förbättrade preosiOn 
gör det under dc närm aste å ren möjligt för ubåtarna att förlägga 
sina operationsområden allt läng re ut i N? rska havet o~h Nordat
lanten. E n v iktig uppgift för det strategtska fl yget ocn det han 
garfartygsbaserade attackflyget torde vara a~t bekämpa __ för SovJet 
vitala basområden omkring Murmansk och pa Ko lahal von. De mo
derna luft- och markrobotarna kan mot v issa mål skjutas utanför 
det aktiva luftförsva rets räckvidd. Den tredje av Västs uppgifter 
- att förhindra Sovjets kärnvapenutrustade och konventionella 
ubåtar att nå sin a operat ionsområden på Atlanten - löses sannoltkt 
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i två bekämpningszoner, en främre mellan Spetsbergen och Nord
kap och en bakre i linjen Island - Färöarna - Shetlandsöarna. 

Lämpligaste str idsmedlet i den främre zonen torde vara atom 
drivna jaktubåtar och i den bakre ubåtsjaktstyrkor innehållande 
ubåtsjakthangarfartyg och fregatter. De nuvarande svårigheterna 
att kunna lokalisera ubåtar inom stora havsområden kan komm a 
att minska genom utnyttjande av avancerad satellitteknik och te
lespaning samt installation av fasta övervakningsanordningar p å 
havsbottnen. Den fjärde uppgiften innebär bl a skydd av överfö
randet av NATO:s "brandkår" och andra förstärkningar till Nord
norge. Dessa transporter måste skyddas för a lla former av anfall. 
Den sista uppgiften, att övervaka luftrummet, åvi lar det övervak
ningssystem (NADGE) som sträcker sig genom Europa från Nord
k~~ i norr till Turkiet i sydöst. Detta system som kostat drygt 1,5 
mdJarder kronor är det största och mest komplexa luftförsvarssys
tem som någonsin tagits fram inom NATO: Det beräknas vara 
fullt operativt i mitten av 1970-talet. En svaghet med systemet upp
ges vara dess begränsning vad gä ller upptäck t av låghöjdsföretag. 

Sovjet 

Sovjets sjö- och luftoperativa uppgifter, som av naturliga skäl 
står i motsatsförhållande till de amerikanska, bedöm s vara följande : 

l) 

2) 
3) 

4) 

5) 

6) 
7) 

Tillförsäkra de strategiska och konventionella ubåtsstyrkorna 
utpassage till operationsområden på Atlanten. 
Bekämpa NATO:s attackhangarfartygsstyrkor i Norska havet. 
Förhindra amerikanska ubåtar intränga i Barents Hav och 
Norska havet. 
Bekämpa NATO:s underhålls- och förstärkningstransporter till 
Nordnorge. 
Skydda, understödja och genomföra amfibieföretao- till strate-
giskt viktiga områden. "' 
Förhindra överskeppningsföretag mot Murmanskomddet. 
Luftförsvara basområdet vid Murmansk och på Kolahalvön . 

De sovjetiska ubåtsstyrkorna har tre huvuduppgifter - stratecrisk 
vedergällning, ubåtsjakt och konventionell ubåtskrigförino-. För 

0

att 
kunna lösa dessa uppgifter måste huvuddelen av ubåtarna 

0

tillhöran
de I shavsflottan passera lit genom förtr ~[ngnin ga rna Grönland -
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Bild 2. 

Sovjets avvärjningszoner 
l. Marinflyg, robotub!itar 
2. Robotbestyckade övervattensstridskrafter ocb ub!itar 

3. Ub!it:sjaktstyrkor och jaktub!itar. 

Island - Skottland. För att underlätta passagen måste NATO
försvarets ubåtsjaktstyrkor bekämpas. Det ä.r sannolikt att denna 
uppgift i första hand åvi lar robotubåtar och robotutrustat marin
flyg , som opererar i. en främre framskjuten bekämpningszon. Längre 
tillbakadraget, i Norska havet, kan robotkryssare, robotjagare och 
robotubåtar komma att insättas såväl mot NATO:s "strike forces" 
som mot överskeppningsföretag mot Murmanskområdet och allie
rade förstärkningstransporter till Norge. I en bakre zon, meJlan 
Spetsbergen och Nordkap, upptas försvaret mot i första hand ubå
tar, som söker tränga in i Barents hav. Jaktskydd kan med nu
varande baseringsmöj ligheter endast tillförsäkras sjöst ridskrafterna 
vid kustnära operationer norr om polcirkeln . 
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N ordkalottens strategislea betydelse 

Nordkalottens strategiska betydelse är främst avhängig de mil i
tära fördelar, som ett innehav eller utnyttjande av viktiga delar av 
området innebär. Genom att Norge ingår i NATO, har NAT 
redan i fred etablerat sig i Nordnorge och är därför i första han d 
intresserat av att bibehå lla detta läge. Från Norge och i viss mån 
även från Island kan NATO uppn å följande fördeL:tr: 

övervaka luft- och sjövägarna i norr 
utnyttja områdena som bas för underrättelseorgan 
basera sjö- och flygstridskrafter i syfte att hindra eller för 
svåra sovjet iska insatser från Norra Ishavet och Murmansk
området 
få tidig förvarning mot interkontinentala robotar 

Nordnorges största betydelse för NATO ligger alltså i dess fl an
kerande läge i förhållande till Ishavsflottans utmarschvägar mot 
Atlanten och dess närhet till basområdet vid Murmansic Ur Sov
jetisk synpunkt sk ulle en basframflyttning till Nordnorge framför
allt innebära fördelar i följande a v seenden: 

förbättrade underrättelse- och övervaknin gsmöj li gheter (pri 
märt för marinflyg) 
förbättrat aktivt skydd av främst Mumansk området 
breddning av basområdet och därmed ökade passiva skydd s
möjligheter 
förkortade avstånd mellan basområdena och in satsområdena i 
Norska havet och Nordatlanten 
ökade möjligheter att jaktskydda sjöstridskrafter i östra delar
na av Norska havet 
hindra NATO att använda Norge som bas för fly g- och sjö
strid skrafter 

Nordnorges strategiska betydelse har ökat och kommer att öka 
under de närmaste åren. Skälen härtill är framförallt ubåtsrobotar
nas och flygets allt större räckvidd. Dessa förhållanden har tvingat 
Sovjet att ta upp försvaret till i alltmer fram skjutna zoner med de 
ökade risker detta innebär. Sjöstr idskrafterna måste för att nå ut 
till sina operationsområden passera "revy" förbi NATO:s sjö- och 
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flygst ridskrafter i Nordnorge. Span~~:gsfl~g och marinflyg som ~~all 
operera i Norska havet eller NordsJOn ~vm?as fl_rga runt ~~J~r langs 
med NATO-försvaret med stor nedskjutnmgsn~k som fo~~d. ~-n 
basframflyttning till Nordnorge skulle väsentligt underlatta for 

Sovjet att lösa sina sjö- och luf~~perativa uppgifter .i Norda.~lanten 

och Norska havet samt öka möJligheterna att ~ffekt1vkt luftf~rdsv~ra 
Murm anskområdet. NATO:s möjligheter att fran nors t omra e m
gripa mot Sovjets sjö- och luftstridskrafter skulle därigenom också 

försvåras. 
A ven Sydnorges betydelse har ökat parallell_t med ; n Is~avs

flottan och marinflyget tvingats uppsöka operatiOnsomraden laan?re 
väster- och söderut. Detta belyses bl a av den under senare ar m

tensifierade sovjetiska övningsverksamheten i ~ordsjön såväl me~ 

sjöstridskrafter som med marinflyg ... C?m Sov!et skulle kom~-_na 1 

besittning av Sydnorge skulle man dangenom mte endast behar~~a 
de yttre delarna av Ostersjöutloppen och stora delar av ~?rdsJOn 

utan även ges möjlighet att rulla upp .. NA T?-försvar~t av ?resund 
och Bälten genom anfall norr- och vastenfran. ~n bhck pa kartan 
visar även att avståndet från baser i Sydnorge nll centrum av av

värjningszonen Island-Skottland endast är hälften .. så lån.gt s~-~ 
från Nordnorge. Detta är betydelsefullt bl a med hansyn td.l ~nOJ
Iigheterna att jaktskydda sjöstridskrafterna i främ.re avväqm~.gs

zonen. En basfram flyttning till Sydnorge kan ske v1a svensk~ :ast
kusten eller genom Mellansverige. Om de svenska fö-r~var~mÖJIIghe
terna i framtiden nedgår kommer dessa anfallsnktmngar att 
öka i sannolikhet. En sådan utveckling skulle för Norge 
och för Nato vara mycket olyck lig och bl a framtvinga en 
radikal omprövning av den nuvarande försvarsfilosofin. 

Uppmärksammas bör även möjlighetern~ att genomföra kuppar
tat inledda anfal l. Förberedelserna kan dölps så att de ger ett sken 
av att ingå i den ordinarie övningsverksamheten. Ett exempel här

på är, då icke oväsen tligt landsti gni ngstonn age understöt~. av stark~ 
sjöstridskrafter passerade längs Sveriges och Norges vastkuster 1 
samband med operation OKEAN. 

Säkerhetspolitiska konsekvenser för Skandinavien 

Skandinaviens säkerhetspolitiska situation är i hög grad präglad 
av marinstrategiska problem. Den sovjeti ska upprustningen till sjöss 
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och utvecklingen i hav sområden a kring Norge kan under 1970-
talet få viktiga strategiska och säkerhetspolitiska konsekvenser för 
Skandin a vi en, som är ett område med avgörande betydelse för Sov
jetunionens egen säkerhet. Norges ökade strategiska betyde lse och 
ri skerna för en basframflyttning till Nord- eller Sydnorge i händel 
se av ett storkrig har redan berörts. Norge och även Skandin av ien i 
övrigt har på ett påtagligt sätt än tidigare dragits in i den sov
jetiska intressesfären. Samtidigt kan kon stateras att det amerikanska 
intresset för E uropa ten derar att minska. Europa får i framtiden 
sannolikt räknar med att i större utsträcknin g än hittills klar:: 
sig sjä lvt. Av stor betydelse är även att de am erikanska marin :: 
resurserna de närmaste åren nedgår, vilket - om inte kraftfulla 
å tgä rder vidtas - kan innebära en förändring av mak tbalansen 
till sjöss på Europas nordflank. Tillsammans innebär dessa fa k
to rer att Sovjets handlingsfrihet ökar. Ishavsflott ans uppträdande 
i Nordsjön och i Norska havet kan vara ett förebud om att Sovjet 
i framtiden tänker använda denna för sina politiska syften. Ame
rikanske Försvarsministern MeJvin Laird sade i ett ta l ny ligen : 
"Om ryssarna har en överlägsen militär styrka kan de nå sin a 
politiska må l i hela vä rlden utan att använda vapen. D et finn s 
in gen militär fördel i a tt överdrivet utn yttja våldet, men de po
litiska vinsterna blir enorma." Brittiske premiärministern H eath tog 
upp samma tema i ett tal han nyligen höll i underhuset: "Sovjet
unionen torde hysa förhoppningar om att den uppenbara skilln a
den i militär styrka till slut skall lämna Västeuropa utan någon 
övertygande strategi. Lämpligt ansatta politi ska påtrycknin gar, un 
derstödda av hotet fr ån en klart överlägsen militär sty rka, kan 
tv inga några av de mer utsatta medlemmarn a i a lli an sen att gli da 
över till ett neutralt status. Sedan kan en upplösningsprocess börja, 
vi lken i sin tur kan leda till slutligt faktum: en grad vis utvidgnin g 
a v Sov jetunionens inflytelsesfär till länder som f n är medlemmar 
i NATO." Det torde inte råda någon större tveksamhet om att 
Heath därv id särskilt hade Norge och Danmark i tankarna. Om 
Norge och Danmark sk ull e utsättas för politisk utpressning på sät t 
som beskrivits, kan man tänka sig två olik a sätt at t reagera. An 
tingen fa ller man undan och råkar i en beroendestäl ln in g till Sov-
jet eller kommer Danmark och Norge att ompröva sin baspolitik 
och tillåta stationering av NATO-förband på sina respektive om
råden. Detta senare a lternativ är i dag politi skt omöjli gt, men ut-
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klin gen kan leda fram till en ändrad inställning. P åtryckningar vec f o "k k h o 11 · h.. d l e · denna riktning kan även komma ran amen ans t a 1 an e s 
VSA och NATO skulle känna sina intressen på Nordflanken ~o-

de En direkt följd av ett upphävande av förbudet mot statw
ta ·n· g av trupp på norskt område skulle sannolikt bli ett ryskt nen ' h T .. l" . motdrag i Finland. Därmed skulle den säkerhet~- oc ~m tta~·.po ttts-
ka situationen i Norden radikalt förändras, mte mmst for Sve-
riges del. 
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CA Y HOLMgERG Malta - strategisk 
brännpunkt 

Den sovjetiska sjömakten utvecklas med oförminskad\ 

takt. l Europas flanker är den sovjetiska marina ak

tiviteten särskilt stor. j ust i dessa områden håller 

l 
NATO på att förlora viktiga baser - på l s land och 

på Malta. 

Kommendörkapten CAY HOLM BERG, som tjänstgör 

v id försvarsstabens operationsledning belyser i förelig

gande art1kel Maltas strategiska betydelse. 

Maltas re~ering, under ledning av den socialistiske premiärminis

ten Dom Mmtoff, meddelade i juni USA att Malta f n inte ville ta 

emot besök av amerikanska örlogsfartyg, "i avvaktan på ändrin p 

av de allmänna överenskommelserna". Samtidigt - den 30/6 197l 

- deklarerade Mintoff att 1964 års militära biståndsavtal med 
Storbritannien inte längre existerar. 

NATO beslöt i slutet av augusti - efter framställning från Mal

ta - att flytta NATO-aktiviteterna från ön. En allvarlig kris fö r 
NATO var i antågande- förlusten av Malta. 

. Den .nu rådande situationen på Malta har föregåtts av en poli

ttsk stnd mellar~ den förra konservativa regeringen under lednin g 

av. D.r Borg Ohver och den nyvalda labourregeringen med stark 
SOCla ltsttsk inriktning. 

Det konservativa partiet har haft makten alltsedan Malta blev 

självständigt år 1964. Förre premiärministe rn Oliver har vari t 

bu.~dsförvant med NATO och Storbritannien, ä ven om vänskapen 
provats under de senaste åren. 

. Den nuv~rande. prem1änninistern har und.er sin tid :.om opposi

tro~slcdare 1nte gJOrt nagon hemhghet av sma starka vänstersym

paner och ~an h~r deklarerat att han inte vill ha någonting att göra 

n~ ed Storbntan111en eller NATO. Malta skall enligt han s uppfatt

nmg vara en neutral stat, dit inga NATO-styrkor skall ha tillträde. 

60 

Bild 1. 

M alt a behärskar passagen mellan östra och västra Medelhavet. 

Under valkampanjen i juni 1971 deklarerade Mintoff också att han 

skulle ge "varje land" militära möjligheter på Malta för att hjälpa 

upp öns finanser, under förutsättning att Maltas egna säkerhets

politiska intressen inte äventyrades. Mintoff ville också ha till 

stånd ett ekonomiskt avtal med det Östorienterade Libyen - något 

som skapat oro i västmaktsleden. 
Den brittiska regeringen vägrade visserligen erkänna att bistånds

avtalet inte längre gäller, men de officiella brittiska kommentarerna 

antyder samtidigt att Malta inte längre har så stort värde som ör

logsbas för Storbritannien. 
I USA och inom NATO dröjde det länge innan man officiellt 

kommenterade händelserna. Det är emellertid uppenbart att Malta 

genom sitt centrala läge i Medelhavet har stor strategisk betydelse 

för såväl öst- som västblocket. 
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Brittisk hjälp efter 1964 

När Malta blev självständig medlem av Samväldet förband si g 
Storbritannien i ett a v tal att bistå ön i händelse av anfall , och 
att under en 10-årsperiod fram - till 1974 - minska sin a militä ra 
styrkor på ön. Orlogsvarvet överlämnades till Malta, men samtidigt 
slutade Royal Navy underhålla sina fartyg där. Eftersom tusentals 
maltesare var beroende av sina anställningar vid brittiska förban d 
och vid varvet innebar detta ett ekonomiskt bakslag för Malta, var
för Storbritannien lovade att ställa 50 miljoner pund till för
fogande under l 0-å rsperioden. 

De första 5 åren var man överens om att 25 °/o skulle utgöra lån 
och 75 °/o gåva samt att man däreft er sk ulle diskutera " lånevill
koren". Malta förvaltade punden vä l - utvecklade turismen, in
dustrin och jordbruk - och den ekonomiska situationen på ön var 
1969 relativt god. D en brittiska regeringen ville därför ändra vill
koren så att 75 °/o av resterande 23 miljoner pund skulle utgöra lån . 
Labour-regeringen hade emellertid kallat hem stridskrafterna snab
bare än man förutsett 1964, varför man inte kunde komma överens. 
Alla försök till kompromisslösningar misslyckades och inte förrä n 
den konservativa regeringen kom till makten i England, i juni 1970, 
kunde problemen börja lösas. 

Maltas förtroende för Storbritannien har emellertid rubbats a v 
de ekonomiska tvisterna. I över 170 år har Malta varit en av 
Englands trognaste bundsförvanter. I två världskrig har malteser 
och engelsmän kämpat sida vid sida, men nu tycks det vara slu t 
på vänskapen. 

Brittisk nedrustning 

Nedrustningen av det brittiska försvaret har pågå tt kontinuerli gt 
under de senaste åren. Till stor del har detta drabbat medelhavs
flottan som idag endast består a v enstaka fartyg. 

Storbritannien har härutöver ett antal örlogsfartyg "öronmärkta" 
för Medelhavet i händelse av krig - främst fregatter avsedda fö r 
konvojering. 

På Malta har Storbritannien under senare år endast en infanteri
bataljon och två flygdivis ioner, som ingår i NATO:s flygövervak 
ningskommando. Detta inrättades 1968 för att kontrollera Sovjets 
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Bild 2. 
Ubdtsjaktflygplan av typ Lockhead P JO OR/ON. Flygplan av denna typ skug

gar sovjetiska ubåtar och övervattensfartyg i skilda delar av världen . D e kan 
bestyrkas med ub!itsjakttatpeder och atomladdade sjunkbomber. 

ubåtsakt ivitet i Medelhavet. Enligt amerikanska uppgifter hade an 
talet sovjetiska ubåtsdygn då ökat kraftigt och var 20 gånger fler 
än fem år tidigare. 

NATO ledningsorganisation 

Malta var, fram till juli 1971, den enda stat s~ m l~ ärbärgerade en 
central NATO-stab utan att själv vara medlem 1 al li ansen_. 

På Malta fanns COMNAVSOUTH (Commander Al11ed Navel 
Forces in the Mediterranean) med en stab om c:a 300 personer, var
av c:a 120 officerare från skilda NATO-länder. Denna NAT?:s 
sjöoperative chef i Medelhavet - f ;1 de_n italie1_1ska -~miralen G111o 
Birindelli - har nu (tillfälligt?) mast lamna s1tt hogkvarter, och 
flyttat till Neapel. NATO har dessutom radiostationer och skydda-
de lednin gscentraler på ön. . 

Om NATO nu måste lämna Malta permanent är det mte bara den 
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strategiska förlusten a v de centrala lednin gsplatserna och baserna 
som drabbar organisationen. Aven ekonomiskt torde en flyttnin g 
av anläggningarna till andra platser i Medelhavet bli kännbar. 

I fredstid lyder NATO-befälhavarna i Grekland, Turkiet och 
Italien under COMNA VSOUTH. Dessa i sin tur har befälet över 
de nationella förbanden. Den amerikanska 6 :c flottan är i fredstid 
inte underställd någon NATO-chef. 

Nation 

USA 

St~rbritannien 
Italien (1971) 

, (1972) 
G rekl and 
Frankrike 

Fl ygplan l 

Orion 
Orion 
Nimrod 
Trackcr 
Atlant ic 
A lbat ross 
At lantic 
Neptunc 

9 
4 
5 

26 
18 
14 

? 
? 

Anta l n asc rin g 

Sici li en 
Rota 
(M:t!ta) 
S:~rdinien 
1ll fl 

l 
Räckvidd 

(distans.min) 

4400 
4400 
5000 
1150 
saco 
2475 
5000 
3200 

Tabellen visar västmakternas marina fl ygspanin gs resurser i Medclha vet 

' I krigstid ställs emellertid alla NATO-medlemmarnas sjöstrids
krafter och marinflyg i Medelhavet direkt under COMNAV
SOUTH. 

En flyttning av detta ledningsorgan från Malta torde därför -
åtminstone temporärt -innebära en allvarlig sänkning av NATO 
ledningsberedskap i Sydeuropa. Från amerikansk sida hävdas dock 
att den nya grupperingsplatsen - Neapel - har lednings- och 
sambandsmässiga fördelar. 

MARAIRMED 

Den ökade sovjetiska marina aktiviteten tvingade under 1968 
fram ett särskilt NATO-kommando, Maritime Air Forces Mediter
rancan (MARAIRMED) med säte i Neapel och med uppgift att 
samordna spaningen med landbaserat flyg i medelhavsområdet mot 
de sovjetiska sjöstyrkorna och ubåtarna. Posten bestrids av den ame
rikanska COMFAIRMED (Commander Fleet Air Mediterranean), 
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Bild 3. 
Sovjetisk ubdtsjaktubåt av R-klass. Ubåtar av denna typ har sannolikt ut

vecl!!ats för at t jaga väs tmakternas POLARIS-ubdtar i bl a Medelhavet. 

som samverkar med bl a det franska högkvarteret i Nimes-Garon. 
Storbritanniens tillskott till denna verksamhet var en squadron.A~r? 
Shackleton som delvis var baserad på Malta. I kommandot 111 gtcl< 
även ita li enska förband med ubåtsjaktflygplan av typ .Grumman 
S-25 och amerikanska Lockhead P2 NEPTUN. De ttalten ~k~ och 
ame; ikanska flygplanen opererar bl a från Sici.lien oc~ Sardtmen. 

Shackletonflygplanen har ersatts av nya bntttska jetflygplan av 
typ NIMROD och de an1erikanska a v de moderna Lockhead P-30 
ORION. l , 1 11 d En förlust av flygbaser på Malta och ett eventuel t nem<:~ an e 
av de brittiska spaningsplanen skulle innebära en. försvagnmg .. av 
övervakningsorganisationen och därmed en rubbmng av den ost
västli ga maktbalansen i Medelhavet. 
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Det strategislea läget 

Redan en snabb blick på kartan klargör att den som behärsk2. r 
Ma lta har kontroll över alla de betydelsefulla sjöfartsvägarna ge
nom Medelhavet. On hade inte kunnat vara bättre placerad. Här 
finn s dessutom flera av de bäs ta hamnarna i medelhavsområdet och 
förstklassiga dockningsmöjl igheter i torrdocka på det f d brittiska 
ö rlogsvarvet. 

Varje makt som i hi storien ha r stri:ivat efter att behärska Medel
havet har först och främ st besatt eller för sökt erövra Malta. Minst 
1000 år före kri s tus erövrades ön av fenicierna och på 700-talet 
f kr av Grekerna. På 500-talet kom ön att tillhöra karatagerna, som 
stannade där till romarna tog över. 

Härefter tillhörde Ma lta vandaler, goter, bysander och arabc;- un
der skilda tidsperioder fram till 1530 då ön gavs av Kejsar Ka rl V 
till Johannitorden, vars medlemmar från denna tid ka llades malte
serriddare. Riddarna höll en stark flotta på Malta och ön blev en 
betydelsefull slavmarkn ad under denna epok. 

Är 1798 intogs ön av Napoleon och två år senare a v enge lsmän 
nen som därefter stannade på ön fram till vå ra dagar. 

Mellan de båda världskrigen ansågs Malta vara en av vä rldens 
,v iktigaste kolstationer för handelsfartyg. Under ett enda år kunde 
över 2500 fartyg angöra ön. 

Under and ra världskri get utsattes ön för al l varliga erövrings
försök från axelmakterna. Trots förödande bombning och blockad 
stod öns försvar emot. Engelsmännen stannade kvar på Malta. 

D et brittiska inflytandet över ön har nu minskat allvarligt. Mal
tas egna strid skrafter är dock alltför svaga för att upprätthålla 
varje form av neutralitetsförsvar - Ma lta utgör d;"irför ett lätt
fångat och värdefullt byte. 

Maltas strategiska vä rde ligger främst i de geografiska förhå llan
dena. D e goda hamn arna, ett sto rt fly gfält (Luqa) och ett antal 
mindre flygfält gör Ön till en lämpli g mili tärbas . Belägen mitt emel
lan Gibra ltar och Suezkanalens mynning utgör ön en marin stöd
punkt, även om denna funktion har minskat i betydelse genom den 
tekniska ut vecklin gen (minskat basberoende) och genon: att Suez
kanalen f n är stängd. 

Malta dominerar också far va ttenförträn gningen mellan Italien 
och Afrika. Sicilien ligger endast c :a 60 distansmin uter i nordlig 
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· · ··d ·· 180 di~tansminu-riktnin g och avs tåndet till T uni sten l so er ar c:a 

terstarka sjö- och flygstridskrafter baserade på Malta ka r~ kontr_o:
lera all assage mellan Ostra och Västra Medelhavet. Fo r Sovj~ cs 
Svartah!vs- och Medelhavsflottor har detta stor betydelse, s~rskddt ' 1 ·· ··. d F. NATO ar et så länge passagen genom Suezkana en ar sparra . or , ·V _ 
. k för att de östli<>aste med lemmarna - Grekland och Tur '"tet n s b o d b 1 ·· k Malta kan bli a vs k u rna om Jnotstan aren e 1ars ar • • · 

M alt as betydelse för NA TO 

I å rhundraden har britterna ansett att man inte kan h~ll a en ~jö-
1 · Medelhavet utan att besitta Malta. O m man fran bnttd~t 

s1t'flrl <~d 1 
a 1 ä v dar att ön förlorat sin betydelse som bas f?: Storbn-1a 1 ab 1 ·11 p ··· 0 och · a··r detta delvis sant. Handelsvägarna tl prran _s tern tan111en 0 · ··d l te· Australi en går id ag inte genom Medelhavet.. V~lga -~ to J edun~ ' 

- Port Said, Palestin a, Cypern - har delvls gatt fo rlora e. en 
engång starka britti ska sjömakten i medelhavsomradet har deCt-
merats till ett minimum. . o 

F .. NATO a·· r· läaet däremot ett helt annat , vt lket man pa ansva-or • b . f ·· r d o ri t NATO-håll till synes har förbisett un_der en o J ~v ar. . 
gFör NATO har Malta betydelse såväl dtrekt_ som Jndlrckt. D lrel<t 

b fo .. r SJ· Ö- och flyastrid skrafter. Malta ltgger 1deal1skt tt ll for som as b fl H.. ·f o k , basering av långdistans hav sövervaknings yg. . a:J ran ' anR~~-
.. 1 o ··1 Ostra som Västra Medelhavet. De bntttska NIM tac <..asava b dl. ··t · L qa lanen kräver lån<>a sta rtbanor. Med en o ety tg o Wli1g av \1 . • -

Pf .. l b a l•ar1 NIMROD starta och landa här. Det fmn s m ga a te t s an. ' · d·· d andt·a flygfält, som är väl belägna i Medelhavets mltt, ar etta 
är möjligt. ' l · 

G tt f lyafälten i Libyen - E l Adam och W nee us mte enom a b o dl" . . b \""an " längre disponeras utgör fä lten pa ~alta de sy J ga~t - ~ab "· 
NATO-fälten i området. Attack- och pktflyg kan baseJ .. as for un
derstöd av såväl sjöstridskrafter som handelstonnage anda mtdl 
afrikanska kusten. ·· 1 b I händelse a v krigstillstånd fungerar Malta som ett osa n< art 
l ·f tyg ·H·a·r·t frå n kan ubåtsj·akthelJkoptrar bevaka sunden 1anga1 ar · • o .. · · 1 fr ån T unisien till Sicilien och försvara up~tradande av sov j e tl~.< a 
ubåtar i detta känsliga område. Aven ubåtspktfartyg kan med for-
del verka här, med Malta som bas. 
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Bild 4. 

N A DC E-kedjan (NATO Air De/ense Ground Environment) skulle vinna mycket 

p!i en utsträckning till Malta. 

Under ett sjöfa rtskr ig kan de 5 ron·d'"'cko 1-11 a N.ATO ~:·· ad 
• • . J c, .-1 orra en 

av ammum_twn och drivmedel samt sambands- och övcrvaknin Q"s-

systemen bl1 av avgörande betydelse. 
0 

d La~:db~serade eller fartygsburna sjörobotar kan hindra frä mman-

e SJOStndskrafter och handelsfartyg att passera området. 

Med radarövervakning fråq Ma lta slrt1l le NATO . · 1 d. 
(N - · c c ' v at nmgs <e Ja 

ADGE! .. kunna täckao en stor del a v den nordafrikanska kusten. 

~enn~. moJltghet ha r fatt ökad betydelse sedan baserna i Li byen 
ga tt forlorade. 

NATO-medlemmarna Grekland, Italien och Turkiet bedriver hu-

vuddelen av s1n utnkeshandel över havet Ä rlt.ge11 slreppas ·· 
150 T · a • · ' c mer an 

1111 J ton t! !l och fran dessa lä nder över lviedelha vet - enda 
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vägen ut på världshavet. Mindre än en promille av dessa kvantiteter 

gå r med flyg. Dagligen fi nns c:a 2500 handelsfartyg i Medelhavet. 

Av de:;sa befin ne r sig c:a 1500 ti ll sjöss, va rav mer än 1000 tillhör 

NATO-Einder. I händelse av oroligheter i Medelhavsområdet kan 

dessa fartyg behöva skyddas och i vissa lägen konvojera3. Malta ut

gör då en lämpli g repl ipunkt. Arligen skeppas fl era hundra m iljoner 

ton olja till Västeuropa genom Medelhavet. Genom a tt de nya sjö

fa rtsvägarna från oljerikena ti ll stor del gå r runt Afrib. samt ge

nom upptickten av nya oljefält i A laska, Nordsjön och Västafrika 

minsk a r v isserligen den strategi ska betydelsen a v o ljan på Medel

ha vet, men den ;i r långt ifrån oviktig för Västeuropas försörjn ing. 

A ven dessa transporter kan behöva skydd . 

Indirekt får ko;,t rollen över Malt-1 si n betydelse för NATO ge

nom de fördelar Sovjetunion en skul le ha av att besitta ögruppen . 

Maltas betydelse / ör Sovjet 

Sovjet dispon erar idag baser ell er ba"cri ngsmöj li gheter i Alexand

ria, Port Said, El Sollum (FAR) och Latakia (Sy rien) . Sovjetflottan 

utnyttjar ankarp latser vid Kreta (Kithira), Marocko (Tres Forces), 

och T unisien (Hammamctbukten) inte mer än c :a 180 di st.min. från 

J-.1alta. I bland a nk rar delar a v den starka sovjetiska medel ha vsf lot

tan v id H urd Bank, inom synh åll från Malta . 

Sovjet har inga attackhangarfartyg i Medelh avet. US.As 6:e flotta 

anses d ärför av m il itära experter vara överlägsen den sov jetiska, 

även om den senare numerirt överstiger den amerikanska med c:a 

55 örlogsfartyg mot 44. 
De nya sov j etiska robotfartygen och det sov j etiska attackflyget 

som är baserat i Egypten kan dock i v iss mån sägas neutralisera den 

amerikanska öve rlägsenheten . Vissa amerikanska kä llor hävdar ock

så att den sovjet iska flottan beräknZls vara klart över lägsen den 

amerikansk:a 6 :e f lottan i mitten a v 1972. 

Sovjetiska baser fö r flyg och robotfartyg på Ma lta skulle upp

väga bristen på hanga rfartyg och sku lle utan tvekan förändra den 

marin a maktbalansen i medelhavsområdet. Alla de fördelar som 

NATO har av Ma lta id ag sk ulle i stort sett i stället tillfalla Sov

JCtuntonen . 
Vid en konflik t sindie passage mellan Ost ra och V:1stra Medelha-
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Bild 5. 

Sovjetiska fö ' 1 f 
rrao ar tyg av LAM A-klass förse de strategiska b 

b 
u åtarna med ro-

otar. Robothangaren syns midskepps. 

vet vara praktiskt ta<>et omöjli o- för NATO ... 'd l f 

~a nd och ? urki et skulle bli avskuret från sin;~~I~~~r:~~~ ~e~~ -~:~t; 

F~~~~~~~:ea t~a l~:t s l~~dle ll<.~mna lutgö ra et_t h?t mot Italien och; södra 

y tgt agre wstnad an tda o- Dett l Il . . 

tur kunna sägas rubba heia den a . b' - a H u c l st n 

At S . l l" stratebJska maktbalansen i E urop·l 

t o v ;et .. <as_tar a n g: ögon p å Malta råde r det ingen tvekan on~. 

l!1P1 prep~de f~rsok att fa avlägga örlogsbesök på ön har d 1, h. · 

tl s ommtet<>;ons o l S b . . < . oc" lt-

d 
o b cC'. vare att tor ritannten enlio-t 1964 o f" 

rag, maste ge sitt tillstånd. ' b ars or-

Genom att Malta nu sao-t l l ' 

l 
·< b upp avta et 1gger - åtminstone for·-

me lt- vägen öppen. 

Tvistefrågan. 

Den tvist som idag råder mellan Malta och NATO .. f .. 

av ekonomisk nat D l . l ar ramst 
. < ur. en ma tesJs <a rebo-e rin gen vi ll pre ·sa f 

' < ram en 
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Bild G. 

Sovjc lis~'a örlogsfartyg skugg.n ofta dc am erikansk,, bangarfartygen i Mcdclbavct. 

" högre hyra" för de brittiska baserna och för NATO-an läggning::tr

na , på samma sätt som skett i Spanien. 

Den nuvarande rege rin gen v ill dessutom göra Malta t ill en obe

roende och neutral stat. 

Bakom denna attityd ligger själ vfal let den bittra erfaren heten av 

att de fått en ansökan om fastare ansl utning till NATO avslagen, 

vi lk et hände 1967. Det motiv som då framfördes, att Malta inte låg 

i NATO intresseområde (Nordatlanten), var dock ganska svagt 

med tanke på G reklands och T urkiets med lemskap. 

Maltas ekonomi är - trots ökad turism och industrialisering -

svag. Det ä r därför uppenbart att NATO måste skjuta till pengar 

för baser och stabsp latser. F rågan ~-i r bara vem som ska ll betala. 

Stot britannien har sagt att Malta saknar sitt forna värde för brit

ti ska sjö- och fly gstr idskrafter, vilket förvis so är sant. NATOs led

ning har varit t ys tlå ten, vilket inte är att undra över. Otvetydigt 

ha r Malta sto r betydelse för västalliansen, men det :ir tveksamt 

om de Skandinaviska NATO-länderna anser sig ha an lednin g att 

ekonomiskt stödja Malta. 

I a lla händ elser är det san nolikt att Storbritann ien måste träffa 

ett för Malta förde laktigare ekonomiskt avtal - vem som sedan 

inom NATO få r bära kostnaden är en annan fråga . 

NATO har sanno likt inte råd att fö rlora Malta helt, sä rskilt inte 

samtidigt med att Islands nya trepartiregering vill stänga NATO

basen i Keflavik. 
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Aven om Island blir kvar i NATO och Malta blir neutralt inne
bär en förlust av dessa framskjutna öar i Europas flanker ett svårt 
avbräck i västalliansens försvarssystem. Sovjets marina expansion 
kan forsätta västerut med ökad intensitet i fred och i händelse av 
krig blir möjligheterna att nå ut på världshavet större. 

En sovjetisk bas - i fredstid - på 1v1alta är mindre sannolik. 
Den relativt sett nyvunna friheten och den eftersträvade neutrali
teten lägger hinder i vägen. Aven i andra medelhavsländer har 
Sovjet stött på detta problem. 

Utan att kraftigt förstärka sina egna stridskrafter blir det svå rt 
för Ma lta att bevara neutraliteten vid konflikter i Medelhavet. 
Medel för detta saknas. Det är därför sannolikt att ett nytt "för
svarsavtal" kommer att träffas mellan Malta och Storbritannien. 
Det .avtalet kommer troligen att bli dyrare för NATO, samtidigt 
s~m mflytan det över ön kommer att minska. Därmed kan den rysk a 
björnen lugnt "simma v idare" i det va rma Medelhavet och befästa 
sina positioner i Europas södra fianie Den strategiska tyngdpunkten 
har förskjutits ytterligare ett steg västerut. 
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F ör 30 år sedan: 

P PERSSON 

Sovjetryskt ubåtskrig i astersjö
området under andra 
världskriget 

Historik 

Sovjetunionen äger idag världens största ubåtsflotta. 

Vad som är mindre allmänt känd är, att sovjetmarinen 

redan under andra världskriget hade det till antalet 

största ubåtsvapnet, uppbyggt på 1930-talet . För tre år

tionden sedan debuterade de sovjetryska ubåtarna på 

krigsskådeplatserna bl . a. i Östersjön . Under åren har 

tämligen mycket publicerats om dessa händelser. Upp

gifterna är dock stundom motstridiga och en helt täc

kande och korrekt beskrivning av ~<båtsknget i Öster

sjön torde icke funnits. 
T iS presenterar i detta nummer inledningen till en 

artikelserie på ett h~<ndratal sidor om det sovjetiska 

~<bå t skriget i Ö stersjön . Författaren som i ett par å rs 

tid forskat i ämnet, är givetvis beredd att närmare mo-

l
' tivera sin uppfattning och ge källhänvisn ingar, om en 

'-even tuell diskussion skulle uppstå. 

Ryssland var en av de första nationer, som intresserade sig för 
ubåtsvapnet. Inom ryska marina kretsar har ubåten städse ägnats 
stor uppmärksamhet. Intresset har bara vuxit med åren och är i våra 
dagar intensivt. Att ryssarna sk ulle ha uppfunnit dykbåten stäm
mer dock inte, ehuru de var rätt tidigt ute. 

Redan under Peter den stores tid fram lade skeppstimmermannen 
Jefim Nikono v 1720 ett projekt för byggandet av ett "osyn ligt far
tyg". Planerna förverkli gades och våren 1725 sjösattes den märk
liga farkosten. Den dynamiske och ma ritimt inställda tsarens död 
s. å. förhindrade emellertid dess prakti ska utprovande. Scdan följde 
hundra år av tystnad på detta område. 
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Under 1800-ta!et presenterades olika förslag till dykbåtar a v 
Kasimir Tjernovskij (1829), A lek se i Podoletskij (1831 ), Karl Schi l
der (1832) m. fl. konstruktörer. Ett kvartssekel senare föranledd e 
det pågående Krimkriget N. Polevov, N. Spiridov och A. Titkov 
1855 framträda med planer över ubåtar för försvaret av Sevastopo l, 
men dessa realiserades icke, innan fästningen föll. Vid samma tid 
presenterade tysken Wilhelm Bauer sin andra undervatten sbåt "See
teufel" eller " Morskoj Tjort" för ryska myndigheter på Kronstadt
redden. Den utförde sedermera över hundra dykningar, men stan 
nade v id det 134 :e provet på sjöbottnen . Tio år senare byggeles på 
basen av dessa projekt en ubåt ritad av Ivan Aleksandrovskij -
ävenså fader till en torped nyttjad under turkiska kriget 1878 -
men typen hävdade sig icke. År 1877 framträdde Stepan Dzjevetski j 
med en liten enmansubåt, av vi lka ett 50-tal byggdes åren därpå. 
De slutade sina ärelösa dagar som flytbojar. Men Dzjevetskij (även 
Drzewiecki) kom igen 1884 med en elektriskt dri ven ubåt, som fick 
fle ra efterföljare, samt 1888-89 med två sem i-ubåtar som dock 
inte resulterade i någonting. Den första ryska ubåten i ;110dern be
märkelse var Pukalovs åren 1896-1901 byggda skapelse, med stål 
skrov och elmaskineri. 

Strax efter sekelskiftet uppträdde l. G. Bubnov och M. N . 
' Beklemisjev på arenan med ubåtarna Delfin och Kasatka. Den för re 

kon struerade även Akula, Minoga och de tolv ubåtarna av Bars
typen. Sedan fö ljde 1910-11 M. P . Naletov med min-ubåten Krab 
i Svarta havet och B. M. Zjurav lev med sitt projekt för en ukrys
sare på 4.500 ton. Ubåtstyper, som sedermera utvecklats inom and -
ra manner. 

Under rysk-japanska kriget 1904-05 låg en liten ubåt i Port 
Arthur oförmögen att uträtta någonting, innan fästningen kapitu
lerade. Per järn väg forslades ett dussin ubåtar över det asiatiska 
fastlandet till sin blivande stödjepunkt Vladivostok. Dessa ofullän 
dade båtar fick ingenting till stån d. De var farligare för den egn a 
besättnin gen, än för japanerna, men torde dock med sin närvaro 
ha avhållit dessa från att anfalla hamnen. Den 28 april 1905 befann 
sig Delfin , Kasatka och Som till sjöss. Den sistnämnda rörsökte at
tackera två japanska torpedbåtar, som dock med sin högre fart 
lätt drog ifrån angriparen. Efter kriget koncentrerade sig ryssarna 
på utländska typer (Holland, Krupp, Lake) och blott ett fåtal ubå
tar byggdes enli gt ren t inhemska konstruktionspl ancr. 
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FORSTA VARLDSKRIGET 1914-18. 

Vid krigsutbrottet somm aren 1914 ägde t~a.rens flotta i O~tersjön 
12 ubåtar i Svarta havet 6 och i Fjärran Ostern 12, av v1 lka de 
flesta enli,gt dåtida måttstock :ar omoderna. Under k;iget .. tillför
des de olika flottorna flera ubatar genom nybyggen. Sa erholl Bal
tiska flottan 23 nya sådana, medan ett 50-t~l stape lsatt~ resp~ pro~ 
jekterade aldrig färdigstä lld es. Och vad f1ck dessa t dl stand l 
Ostersjön mot tyskarna? 

Med be::tkta nde av att större delen av de nya ubåtarna först 
1916 var aktionsk !ara, blev resu ltatet magert. N ågot tysk t krigs
fartyg lyckades de icke sänka och resultatet av s j öfarts~ ri_get 191

0
5 

-17 var rätt klent. D c fåta liga iOstersjön opererande brlttl~ka u~a
tarna lyckades betydligt bättre i detta a v seende. Handelsknge~ nk
tade sig i främsta rummet mot de tyska malmtransporterna fran de 
svenska hamnarna (Luleå) i Bottniska v iken längs kusten . 

Det bästa resultatet nådd e Volk (löjtn. l. K. Messer). Den 17 maj 
1916 sänkte han i Norrköpin gsbukten t re ångare: Bianca (1.054 
brt), Hera (2.800 brt) och Kolga (2.086 brt) samt -~-en 8 juli utanför 
Omsköldsvik Dorita (3.689 brt). Kollegan Vepr (loJtn. V. N. Kond
rasjov) torpederade den 16. v id Bjuröklubb ss . Syria (3 .?97 brt! och 
den 8 aug. 1917 ss. Friedrich Carow (873 brt) syd Lulea. En SJ Un~e 
tysk ångare Gedania (1.477 brt) sänktes den 17 okt . 1915 v1d 
Landsort trolio-en av ubåten Gepard. V1d samma odpunkt upp
bringade' de äldre ubåtarn a Alligator och Kaiman i Ålan dshav ss . 
Gerda Vith (1.801 brt) och ss. Stahleck (~ . 12 7 _ brt): ~.essa :~å ånga; 
re frånräknade resu lterade det ryska ubatsknget 1 OstersJon alltsa 
i sj u sänkningar (15 .576 brt) . Sex ubåtar: Aku la, Som, Bars, Lvitsa, 
Gepard och AG 14 gick förlorade 1915-17. S_edan _kom revolu
tionen, å tertåget in för den tyska frammarschen 1 Balt1kum och m
bördeskri get , som prak tiskt taget för störde det som återstod av 
tsa rens flott a, inklusive ubåtarn a. 

Under bogsering genom isarna mel lan Reva! och Helsi~1!?fors 
förlorades Jedinorog den 15 febr. 1918. Vid den tysk~ expedltlOl~S
kårens landsättnin g i Hangö den 3 april sprängd es de 1 hamnen hg
gande ubåtarna AG 11, 12, 15 och 16 av eget fo_Jk. För _det_ nya 
kommuni sti ska Ryss land lyckades man genom apnbsarna : Fmska 
viken - till sammans med den övr iga i Helsingfors övervmtrande 
flottan - ti ll Kronstadt överföra 12 ubåtar, av v ilka sedermera 9 
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/Jild J. 
T sa rryska ubåten Leopa>d från 1917, sede 1•1ne1·a sovjetryslza Krasnoarmejets 

( ~ Rödarmisten ). 

ansågs goda · f· · 1· d · · 
< nog at_t 111 or r vas me Sov Jetun1onens Baltiska flotta 

under nya, revo lutJo~är~ klingande namn: Kommunar (ex Tigr) , 

Batrak (Volk), Tovans~~) (Tur~, Krasnoarmejets (Leopard), Komis

sar (Pantera), ProletanJ (ZmeJa), Bolsjev ik (Rys) Krasnoflotiets 
(Jaguar) och Robotsji (Jersj). ' 

Av dessa lyckades Pantera (A. N. Bachtin) ur den Kron starit

bukten blockerande brittiska flottstyrkan den 31 aLJg 1919 .. < ~ 
S · 1 · S · .. < • osterom 

etS<an ( emkar) ~orpedera och sä nka den för ankar liggande ja-

ga ren. H~S Vmona. Den 4 juni hade ryska jagarna Azard och 

Gavm.l l Sln.tur sänkt brittiska ubåten L 55 (kapten C. M. S. ehap

;an) l a~1g~~n~ande vatten. Den bärgades i augusti 1928, reparera-

es oc_ h mforltvades 1931 med Röda flottan v·d d 'd 1 
1 d b < • J enna t1 pun n 
la e ut yggandet av dess ubåtsvapen på allvar påbörjats. 
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UBÄ TSVAPNETS UTBYGGNAD UNDER MELLANKRIGs

TIDEN 1930-40 

Inom ramen för den första femårsplanen 1928-33 vidtog bl. a. 

nykonstruktionerna av ubåtar för den Baltiska el. Ostersjöflottan 

vid varven i Leningrad. De militära fordringarna omfattade främst 

en stor högsjötyp och en mindre sådan för mera begrän sade havs

områden. 
Så uppstod först D (Dekabrist)-klassen, för vars utveckling ita

lienska skisser (typ Fratelli Bandiera) delvis synes ha varit bestäm

mande. I mars 1927 stapelsattes den första ubåten av denna typ. 

Vid provturerna 1930 visade den sig emellertid lida av flera konst

ruktionsfel, varför färdigställandet av de tre enheterna D 1 Deka

brist), D 2 (Narodovolets) och D 3 (Krasnogvardejets) försköts med 

ett år. I augusti 1933 överfördes D 1 och D 2 via Ostersjö-Vitahavs

kanalen till Murmansk och införlivades med den nyupprättade 

Nordflottan. I september följde D 3 samma väg. Vid dykmanöver 

råkade D 1 i november 1940 ut för ett missöde och sjönie D 3 gick 

förlorad i juni 1942. Sommaren 1941 råkade D 2 ligga i Lenin

grad under reparation och hann inte mera återvända. Den opere

rade sedan under kriget i Ostersjön . Tre båtar D 4-6 tillhörde 

Svartahavsflottan. Av D-typen by ggdes endast sex. 

P å basen av erfarenheterna med den nyss bärgade brittiska L 55 

påbörjades i augusti 1929 byggandet av L-klassen, den första sov

jetryska minubåten. Av dessa sjösattes L 1 (Leninets) i febr. 1931 

och trädde i tjänst hösten 1933. Två år senare följde L 2 (Stalin ets) 

och L 3 (Frunzovets). I Svarta havet uppträdde L 4-6. Typen vi

sade sig vara lyckad och 1938-39 sjösattes på Ordzjonikidze-varvet 

en moderniserad serie L 20-22. Två båtar överfördes sommaren 

1941 kanalvägen till Norra flottan , medan L 21 stann ade kvar 

halvfärdig i Leningrad. Också för Svartahavs- resp. Fjärran Ostcm

flottan byggdes dussinet ubåtar av förbättrad L-typ. 

Samtidigt med L-båtarna planerades en medelstor typ, enligt ge

nomgående ryska ideer, som efter begynnelsebokstaven hos det förs

ta exemplaret Stsjuka (Gäddan) kallades Stsja-klassen (här:SC). 

Den första serien, färdig 1932-33, omfattade fyra båtar: se 301 

(Stsjuka) , se 302 (Ohm), se 303 (Jersj) och se 304 (Makrel). Den 

sistnämnda åstadkoms med av ungdomsorganisationen Komsomol 

hopsamlade medel och erhöll senare namnet Komsomolets. En an-
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Bild 2. 
Ub!ila r av Stsja (SC)-typ var den mest använda i Östersjön under kriget. 

nan ~erie se 101-105 transporterades i sektioner per järnväfT till 

Vlad1 vostok, där den hopr:10nt:;·::<.d c:; p å nytt för att bilcla b den 

första ubåtsdivisionen i Fjärran Ostern. Varven i Komsomolsk, 

Chabarovsk och Nikolajevsk byggde sedermera flera serier se-båtar 

för Stilla havsflottan, liksom varven i Sydryssland för Svartaha vs

flottan. Numreringen följde schemat: se 101-(Stillahavet), se 201-

(Svarta havet), se 301-(0stersjön) och Se 401-(Ishavet). 

Sjövärdighet, aktionsradie och fart i marschläge förbättrades nå

got hos nästa serie, påbörjad 1932-33 vid Marri-varvet och be

stående av 12 båtar: se 305 (LIN), se 306 (Piksja) se 307 (Tres

ka) , se: 308 (Semga), se 309 (Delfin), Se 310 (Beluga), se 311 

(KumzJa), Se 313 (Sig), se 312 och se 314-16. Båtarna förde 

som synes till en början namn på fiskar o. a. havsdjur, men num

rerades enbart senare. Av denna serie förlades efter hand 1939-40 

se 312-316 kanalvägen till Ishavet. 

En tredje, ytterligare förbättrad typ om tretton enheter, uppstod 
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1936-37 under beteckningen se 317-329. A v dessa tilldelades 

se 326- 329 Nordflottan 1937 och kallades där Se 401-404. se 

321 och se 325 tjänade möjligen som skolningsenheter i Kaspis~a 

havet och ströks därmed ur den aktiva flottan. Marn-varvet pa

började 1938-39 en serie på åtta, synbarligen avsedda. fö.r Ishavs

fl ottan. Dc första ubåtarna se 405 och se 406 var fardtga 1941 , 

men låg s. å. fortfarande kvar i Leningrad, liksom ä ven dc året 

därpå färdiga se 407 och se 408. Fyra båtar se 409-412 var 

aktionsklara först 1944-46 och hann icke med i kriget. se-typen 

byggdes i stort antal för alla fyra flottorna och visade ~i? un?.~r 

l~riget vara den lämpligaste för operationer på innehaven OstersJOn 

och Svartahavet. 

Arbetena på en stor och snabb u k ryssare igån gsa ttes i maj 193 1 

vid Putilov-varvct. Den första enheten P 1 (Pravda) sjösattes i ja

nuari 1934 och införlivades först i juli 1936 med flottan , efter 

mycken möda och besvär. Den följdes endast av. tv.å andra P 2 

(Zvezda) och P 3 (Iskra). Denna rent i;1hemska "Ttdnmgs"-.typ va1· 

en felkonstruktion och motsvarade nagra ombyggnader nll trots 

inte förväntningarna. Hösten 1941 hade P 1 gått förlorad och de 

två andra lades upp i Leningrad. Någon aktiv krigsinsats som 

frontbåtar gjorde de inte. 

Är 1933 föddes en liten av ing. B. M. Malinin projekterad ubåts

typ, efter sin upphovsman och sin ringa storlek kallad typ M res.~. 

"maljutka" ( = baby). Dessa småbåtar var framfö~~llt a:sedda ~.or 

defensiva uppgifter i den egna kustens närhet och agde nll en bor

jan en jämförelsevis liten ak tionsradie 1.600 sjm eller en dryg vecka. 

M-båtarna byggdes i stort antal (c. 100) i Gorkij och Kolomna tnne 

i landet samt v id Svarta resp. Stillahavets strand och mestadels en

ligt sektionsmetoden. Vid sammanfogandet a v de prefabricerade de

larna användes elektrisk svetsning för första gången inom Sov

jetunionens varvsindustri. De för Baltiska flottan avsedda båtarna 

hopsattes vid Marrivarvet i Leningrad. Dessa ubåtar. klll:de 

jämförelsevis lätt, demonterade per järnväg, överföras ttl! oltka 

krigsskådeplatser. De förekom inom alla de fyra flottorna under 

kriget. . 

De första serierna M-VI och M-VIb visade sig ha alltför nnga ak

tionsradie, va rför man gick över till en något större typ M-XII och 

under kriget till ett än större. utförande ~-X:'. ?en. vältörber~dda 

serieproduktiOnen kom v1d kngsutbrottet tcke 1 gang 1 fu,[ utstrack-
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Bild 3. 
UbJ. t av den lilla "Maljutf;za"- ty pcn. 

nin g, emedan det erforderliga materi a let istället måste reserveras 
för rustningsindustrin p å annat hå ll. 

Der~ ~örst~ M-båten för O sterjön M 71 sjösattes i december 1934 
och fo!Jdes a ren 1935-36 a v femton enheter M 72-86. Av dessa 

t~ansporterades M 82 och M 84-86 per järnväcr till VIadivastok 
da_r de 1940 uppträdde med n umren M 43 och M 4Ll-46 U d ,: 
k r· d M · . n er 

nget ~r es 77 och M 79 p er järnväg till Ladoga, där de allt-
sedan varen 1943 var statiOnerade. D ä remot rynes M 72-76 · 1 1 
d ) . . k . " !C iC l a 

e tagrt l. nget, ty tre av dem låg 1941 utan maskineri och obe-

mannade 1 Kronstad t. A v den något större förbättrade serien M_ 
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XII togs sjutton båtar M 87-103 kort före och efter krigsutbrottet 

i bruk vid Baltiska flottan. Av dessa passerade M 87-88, M 91-

93 och M 100 å ren 1939-40 Stalin-kanalen till Ishavet, där de 

numrerades M 171-176. Året därpå följd e M 104-108 samma 

rutt, så lä nge denna var öppen. 

D en 1935 utvecklade stora ubå ten av S-typ hade tydli gt tyskt 

p åbrå och va r ett av resultaten av det uppseendeväckande marina 

samarbetet p å 1930-ta!et mellan det kommunistiska Ryssland och 

det nazistiska Tyskland. P å ryskt hå ll v ille man genom detta sam

arbete kompensera den a v revolution och inbördeskrig eliminerade 

marina fackkunskapen . Tyskarna åter önskade bl. a. bygga dem 

förbjudna ubåtar v id ryska va rv och ryssa rna å sin sida konstme

ra dylika för egen räknin g efter tyska ritningar. P å dessa erbjöd 

man i gengäld tyskarna utbilda egna besättningar. Detta marina 

samarbete hade påbörjats redan under föregående decennium med 

ömsesidiga trevare och sporadiska besök. 

Våren 1926 gästade en rysk kommission Reichsmarine. R esan ut

sträcktes till Haag, där den maskerade tyska skeppsbyggnadsbyrån 

Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw besöktes. Vid denna firma för

beredde beprövade tyska ubåts-experter hemligen återupprättandet 

av detta i Tyskland sedan 1919 förbj udn a vapen. Onskemålen om 

vissa ubåtsritningar samt utredningar om ubåtstaktik uppfylldes 

delvis redan sommaren 1926. R yssa rna erhöll ofullständiga serier 

av ritningarna man redan 1919 varit tvun gen utlämna till segrar

makterna. Hitlers maktövertagande 1933 inskränkte sedan kontak

terna till ett minimum. Andock lyckades ryssarna få några ubåts

ritninga r, bl. a. över en typ kallad N, i det närmaste identisk med 

den ·tyska lA-typen, U 25-26, av vilken ett provexemplar E l re

dan 1930 i tysth et byggts hos Echevarrieta i Cadiz. D en så ldes 1935 

till Turkiet och fick namnet Gi.ir. 
P å hasen av dessa konstruktionsplaner började man 1935 bygga 

en ny ubåt, som vid stapellöpningen i september 1936 erhöll namnet 

Nalim (Laken). Begynnelsebokstaven N och det tyska fadderskapet 

gav osökt anledning till a tt typen inom sovjetiska marina kretsar 

inofficiellt begåvades med smeknamnet " N emka" (= tyskan). Of
fici ellt kallades den S och numrerades, varvid Nalim blev S 1. Dess 

prestanda vid provturern a var goda och rätt stora serier byggdes till 

de fyra flottorna i Leningrad, Krasnoje Sormovo, Nikolajev och 

Komsomolsk. Före och under kriget blev ett 40-ta l färdiga och 
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Bild 4. 
Tyska ubåten U 25 av T y p JA v ar f örebilden fö r de sovjetrysk ,z iibåtarna av 

s-klassen. 

efter d e rsam~11_a :innu et t 10-tal. Efter S l följde 1938-40 serien 

S 2-11 för Ostersjön och dc för Ishavet avsedda S 101- 102. Sam 

nu år konflik ten med Tyskland utbröt sjösattes ännu S 12-15 S 

19- 20 och S 103-106. Av dessa förFly ttades S 14-1 5, S 19_'20 

och S 101-104 så länge det ännu var möj li gt till Norra flottan . 

S 105 och S 106 gick antagli gen längs Volga ned till Kaspiska ha

vet för a tt tj äna som skolbåta r där. S 16 blev fä rdig först 1944, 

S 17-1 8 och S 21 ett år senare. I Svarta havet uppträdde S 31-34 

och ursprun gligen i Fj ärran Ostern S 51 - 58, vari från fyra S 51 

och S 54-:-56 senare kom till N ordflottan. S-typen var en lyckad 

konstru ktwi: .. och hä_vdadc sig väl under krige t. I Ostersjön in sattes 

S 1-13 1 SJOfartsknget. D c sänkte 14 handelsfartyg, a v v ilka S 13 

allena sex, men gick ai!esamman förlorade - utom just den sist
nämnda. 

Som sista förkrigs typ ko nstru erades 1936 den s. k. K-klassen 

("krejserskaja"), en stor oceangående uk ryssarc, i marin a kretsar 

även kallad "Katiusja". I Leningrad byggdes tio ubåta r, av vilka 

sex hann föras kanalvägen till Ishavet 1941 , inna n väeen defini 

tiv t spärrades. D e finsk a framryckningen i Ostkarelen n1 dde näm -
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Bild 5. 
Baltiska fioll ans ubåtsty per i silhuett. (ic/;;e ska lenlig) 

!igen Svirfloden i september och slussa rna vid Pov jenets den 6 d~

cember s. å. Den först a enheten K l sjösattes i maj 193 8 vid Marri

varvet och var jämte K 2 färdig 1940. Året därpå följde K 3, K 21 

-23 och K 51. Till Ishavets vida vatten kom K 1-3 och K 21-23 

somrnaren 1941. I krigets slutskede levererades K 52-53 och K 56. 

Desså tre plus K 51 in sattes 1944-45 i södra Ostersjön. 

Vid det andra värld~krigets utbrott hösten 1939 ingick i det ryska 

ubåts-vapn et åtminstone 200 aktionsklara ubåta r. Därmed ägde 

Sovjetunionen kvantitativt sett världens starkaste ubåtsflotta . Ami

ral N . G. Kuznetsov an giver i sina memoarer antalet 218 . Den un ge

färliga förd elnin gen fiattorn a emellan torde ha va rit: Ostersjön 80, 

Ishavet 20, Svarta havet 50 och Fjärran Ostern 60. . 

Av övriga strandägare vid Ostersjön ägde Tyskland 57, Sven g':, 16, 

Danmark 12, Finland 5, Polen 5, Estland 2 och Lettland 2 ubatar . 

Kapabla för ubåtskrig i större skala var blott Sovjetunionen och 

Tyskland . 
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Varvens fulla kapacitet togs i ansp råk t. o. m. å ret 194 1. Vid 
krigsutbrottet mot Tysk land midsommaren 1941 hade ubåtsarmadan 
vuxit till över 250 enheter, av vilka 89 t illhörde KBF (Krasno
znamenn yi Baltijskij F lot) eller Ostersjöflottan . Fördelni ngen enl igt 
typ va r här följan de (inom parentes under byggnad varande ubåtar): 
T yp K: 6(4), S:23(10), SC:20(12), M:20(7), P:3(- ), D:1(-), 
B:6(-), LEMBIT:2(-) och RONIS: 2(-). Summa: 89(33). Av 
dessa härstammade de sex båta rna av B-typen fr ån tsa;·ens flo tt~. 
De var hopplöst föråldrade och utan va rj e stridsvärd e samt i så 
dåligt skick, att de använd es enbart som laddningss tationer och i 
viss utsträckning som skolbåta r. Detsamma var fallet med de frå n 
Lettland 1940 öve rtagna, överåriga och omoderna Ronis och 
Spidola. 

Under kriget måste ubåtsbyggandet i stor utsrtäckning helt avbry
tas. I Leningrad tog försvaret av den belägrade miljonstaden 1941-
43 alla krafter i anspråk. Också den därstädes blockerade flottan 
tog akt i v t del i fö rsvaret a v sin sista stödjepunkt och hemstad. A v 
under byggnad varande ubåtar färd igs tälldes blott en brilkdel 1942 
-43. Innan Vitaha vskanalcn avskars 1941, hann man sänd a ett 30-
tal färdiga båta r till Ishavet, där materia lläget o~h det ogynnsamma 
klimatet tillät skeppsbyggeri endast i begränsad skala. Nordflottan 
var därför beroende av de båtar Ostersjöflottan avstod ifrån. Från 

' vladivostok färdades även några större ubåtar via Stillahavet, Pa
namakanalen och Atlanten ti ll Ishavskustens baser. 

Sovjetunionens ubåtsflotta bet raktades som ett sjä lvständigt va
penslag med en egen strategisk uppgift. Men det brokiga typbestån
ret visar, at t några systemat iska an:1lyser av möjli gheterna ti ll en 
aktiv insats i de Ryssland angränsande fyra havsområde:na icke ut
förts. Samtliga sex hu vudtyper - för utom K - uppträdde å a lla 
sjöfronter. Några av den Baltiska flottan s ubåta r, såsom t. ex. K
och kanske s-klassen, var alltför stora för operationer inom det be
gränsade inn anhav Ostersjön representerade. Den lämpligaste här 
var sannolikt Stsja (= SC)-typen, medan M-typen va r för liten för 
mera vidlyftiga företag. De sovjetiska ubåtarna va r robusta och 
starkt byggda. Deras stryktå lighet kom idagen t. ex. under 1942-
års offensiv, då ett relativt stort anta l ubåtar, trots minträffar o. a. 
skador målmedve tet fonsatte sina exped itioner eller svårt medtagna 
lyckades återvän da till sin stödjepunkt. 

D et förnäm sta vapn et var givetvis torpeden (533 mm), som hela 
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Bild 6. . . .. . k onen Ub!ttarna sänkte i början ofta sina offer med a;tdlenl. Dken fforhga 45 mm an i akt ion p!t en sc-b,.!t, som gar mec sa 'la a> t. 

kri get i"'enom framdrevs med komprimerad luft och hade oanslag~~ tändnin ~. Elekt ri ska ell er målsökande torpede: med avstands~.e r 
kande stridsspets:lr hade inte hunnit längre än tdl begy~1n~lsest~llte~. 
Så gott som alla ubåtar förde ända ttll kngets slu.t SJOma.l.sartt en, 
ka liber 100 eller 45 mm, som rätt ofta nyttpd~s v td ne~kampandet 
av offren. De av L-båtarn:l utlagda mmorna fa lldes fran 1~11nbrut~~ 
na r, några s. k. torpedminor fan ns m te. Ra~ar eller radarv at na re. fo 
rekom inte ombord på Baltiska flottans ubatar. Den hydroaJ<usttska 
:1pparaturen m. m. var icke av samma klass som hos motstandaren. 
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Tekniska finesser saknades således nästan genomgående. Liksom i de flesta mariner utgjorde det sovjetiska ubåtsfolket en utva ld elit, både vad kunnighet och politisk tillförlitlighet beträffar. Besättningarna var vältrimmade, uthålliga och vana vid de besvärliga förhållandena ombord. Utbrytningsförsöken ur Finska viken, gatloppen åren 1942-43, ger god v ittnesbörd om personalens kvalifikationer och dödsförakt. De psykologiska p åfrestningarna vid de tidsödande genomfarterna av de massiva minfälten och sjunkbombsanfallen var säkert svåra att bära. De ledde våren 1943 till ett rätt unikt avhopp från en ubåt. 
Till stor nacke! för utbildning och praktik till sjöss var baseringen under förkrigstiden. Anda till hösten 1939 ägde Sovjetunionen i Ostersjön en till ett minimum nedkrympt sjöfront. 1v1an stod praktiskt taget vid den startlinje Peter den Store dragit upp för över 200 år sedan. Stödjepunkter fann s blott i den innersta delen av Finska viken, i Kronstadt och Koporiabukten. Dessa baser besvärades årligen under minst fyra månader av isläggning, med en tämligen begränsad seglationsperiod från maj till december. Vägen till och från det bästa övningsområdet i norra Ostersjön var lång och kantad av strandägare, som icke var särdeles välvilligt inställda genternot Rådsunionen. Bittra erfarenheter från tsartidens ryska herraväld e satt fortfarande kvar hos grannarna. 

Brist på övning och erfarenheter var en av de främsta orsakerna till de blygsamma framgångarna under kriget. Cheferna var nog energiska, men flera gånger oförmögna att lösa invecklade taktiska problem. En naturlig följd av den schematiska sko lningen. Den tekniska perso nalen lyckades, åtminstone inte i början, behärska båtens rörelser efter bogtorpedskott va rför densamma ofta bröt ytan och ofrivilligt blottade sig. Torpederna körde oft::t "kalla" ]ängs ytan. Men med tiden ökade skickligheten stadigt. Någon slags krigserfarenhet ägde sex ubåtsmän: I. A. Burmistrov, N. P. Jegipko, G. Jo. Kuzmin, S. P. Lisin, I. V. Gratjev och V. A. Jegorov. De tillhörde den kontingent 29 frivilliga sjöofficerare från Röda flottan, som 1936-37 deltog i spanska inbördeskriget p å regeringssidan och hade tjänstgjort som chefer på republikansb ubåtar. 
Besättningsstyrkan på de mest verksamma ubåtarna av SC- eller S-typen varierade mellan 40 och 50, vara v 5-8 var officerare och ett l O-tal underofficerare, mestadels tillhör::tnde maskinperson alen. Chefen (komandir) var aktiv officer och vanligen kapten av 3. 
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o b o . (kk 2 ar) eller kapten-löjtnant (kapten), beroenl~e pa(·~~da-ra~lgen b d l .. (k>pten av 2. rangen) eller agre a re rens storlek. En gra 1~gre "" D fles•a ubåtscheferna tillhörde löjtn ant) bör_de_ lull uJ~. a~l~,..yleng.;illd~ som"~o litiskt absolut tillförlit-det kommunistiS 'a patti c - < 

tigtid chefens sida stod en inom der: sovjetiska_ krigsmakten vil~~~ 
d l .. l a offi"ceren (voJennyi kOimssar). Hans uppb son - en po ltJS \.c d" . )" ~:~ ::ttt övervaka männen s politiska uppfostrai1 ~ch JSC!p me~~::~ 

bord. D enne lärare och and lige ledar~ v_a r for \. ~l~~~~er~~;ast ~~~d 
Och Lenins läror samt kommuni smens Leon och pr " b . , f"" . fo··r . .. - ald::t lovande aner orare l ··· t av bland besättnmgsmannen ULV • , < . dl -l.J:l. pd . l . G Bla·ld underbefäl och meniga var antalet partlme eBm Sln I eo ogJ. l "111 .. . o fallande stort emar och Komsomal-organisationen tl lO~lga pao < -~ ••• • des-f t"ll 85 o;o kommumster, pa fort)anta gar ma~lningen v~/r. on ta95~ 100 Of o. Particellerna höll systematis_kt ~e-

~~r~~~~~;' ~,~::;a~;,~~~~d;g~nv~~~ r~~:;~~~;J;l~~~:a~~!~; !{f~~~~~ ~= t. d nådde fram ull lyssnarna, cxempe VlS e Ler .. . . . 1 
... .. · ·11 ··· 1 a-1 betvivlas. En trott man at en tun gande tpnstgonng tJ SJOSS, (<l 

dålig åhörare. . l 1 d från den Röda flottan s personal rekryterades IC <e utes utan. c < -

l b 
,. 11 . led Av SovJetu monens talnka folkstam S:Övana <USt eiO <J1111gens . d h f" J • G flera som aldri" haft någonting att ska_f~a me~. avet, ol mar __ dvdara inon~ de olika flottorna. Så också inom O stersJoflottan ode l r<::tra < d h tl å lli ~!het skatta cs dess Ubåtsbrigad , där teknisk~ kunnan e oc u l o o . < 

lika högt som vana att ~ärdas pa ha~et. o l" b fo lkslag ombord på Såsom ett av de manga excmp en pa o I'" D o ffcerar-bo o bl tt befälet på S 7 tagas. e atta O l < ~11: ~~~b~:~~~~p~e:e~1~:~acle0 fem olika folk: Chefen ka~tef~1 3.r.Lf;s~~~~ " h 1 h No 1kov var ryssar, orsteo 1 äldre löjtnantern::t C bru stal~:' oc l ],v komissaren äldre politruk re l'apt löjtn. Dum rovs UJ po ac '"' . .. . K . G:se~" bl;rjat, chefingenjören Brjanskij judels~m.t mgoenJO~~naubå~~~}. l s· ·l ukrainare Mönstret passar oc <sa m pa an ra_ ~~ 1 dtfr~~1 Es:land b v ertagna Kale v och Lembit tjänstgJorde av p~akti ska skäl åtmin sto ne i börj an, många ester. 

. . ... bo . . .l939 uppdelade på tre ubåtsbrigader O te SJoflottans u atai var . . el f~ot:ilJ·er direkt underställda flottchefen. Brigadbe~1 l Sln tur vilalar · ' . . . d d 3-5 atar av sam < 
. d · 3 Jr. d 1v 1o10ncr va r era mc organisera 1 - " , 
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typ. Brigadcheferna var oftast kaptener av l., divisionscheferna 
kapt~I~er a v 2. rangen. Denna indelning var nästan uteslutande a v 
adm1n1st~ati:' natur . Ubåt.~r.na opererad~ i regel enski lt, sällan i par 
och ald~1 g. I flock. D e foljde ofta stnkt förband schefernas order 
och anv1snmgar. Efter de svåra förlu sterna 1941 sammanfördes ubå
tarna till en enda brigad, som var indelad i fem divisioner om 5-7 
båtar var. Och vad åstadkom denna vä rldens största ubåtsf lotta 
under andra värld skriget? 

* 
Under förs ta vär ldskriget 1914-1 8 sänkte tyska ubåtar 6.394 

h~ndelsfartyg p~ sa1~manlagt c. 11.950.000 brt. Ett anmärknings
v; rt res~. ltat. V1.d kngsutbrottet 1939 räknade arvtagaren till dett <l 
sasom hogeffe!~.t1 vt ansedda ubåtsvapnen 57 färdi ga en heter, vilket 
v.~~ bl o~t en fJardedel av antalet sovjetiska ubåtar. Man väntade sig 
f~lpkthgen rätt my~.ke~. avo de senare. De uppn ådda magra sänk
nmgs r~~ ultaten v~.r d~rfor nagot förbluffande och motsvarade knap
~as.t forhandsbera~mngar~1~ . Härtill bidrog naturligtv is de y ttre 
betmgelse rna, tek~mka sva ngheter, bristfällig utbildning m. 111 • Bal
tiska flottans ubatar t. ex. opererade i ett beo- rän sa t innanhav Os-

, tersjön (385.000 km2) med dess två långsm al: vikar Finsk; v iken 
(29.~00 kn~2 ) och Bottniska viken (103.600 km 2). Dessa vatten var 
av nnga djup, uppfyllda av grund, v intertid mer eller mindre till
frusna och d~rjäm.te sys~emati skt infekterade av de tre kr igförande 
~~.akternas v~dly ft1~a mmfält o. a. hinder. De va r föga lämpade 
for ett effektivt ubatskrig. 

Redan hösten 1941 trängdes Ostersjöflottan tillbaka till Kron
stadsbuk.~en.' där den låg blockerad praktiskt taget hela k r i get ige
nom. ~ald1?.a minfä.l t reglade 1942 a v Finska v iken och endast 
med svara forluste: nllkämpade sig ubåtarna tillträdet till öppna ha
v~t ge~:om dessa . .J?-ret därpå va r vägen definitivt stängd av ubåts
nar. F~rst sed.an Fm land hösten 1944 dragit sig ur kr iget, var pas
s~.g~n ater fn och nyttjades omedelbart av ubåtarna. Intill upp
gorelsen med Tys.~la1:d 1945 opererade de fritt på Ostersjön . Oaktat 
d.essa yttre oms t~nd1ghete r borde framgångarna mot den rätt liv
hga ~yska och fu~ ländska sjöfarten ha varit större än vad som i 
verkhgheten uppnaddes. 

Uppgifterna om ubåta rnas framgångar varierade mycket. En del 
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sovjetryska källor (Atjkasov, Dmitriev, K urnikov m. fl.) angiver, 
att ubåtarna i Ostersjöområdet 1941-45 sänkte c. 120 handels
fartyg på c. 360.000 brt. Dessa från krigstiden härstammande upp
gifter är starkt överdrivna. Den måhända tillförlitl igaste av Basov 
m. fl. 1959 uppgjorda, reviderade statistiken nämner 58 fartyg 
(186.608 brt), fördelade på fö ljande sätt: 1941: 3 (6.191 brt), 1942 : 
29 (78.962 brt), 1944: 13 (28.027 brt) och 1945 : 13 (73.428 brt). 
Aven dessa siffro r förefaller något tagna i överkant och överens
stämmer icke helt med vad exempelvis tyska och finska källor be-

rättar. 
Dessa forna motståndare har nämli gen uppgjor t en noggrann st<l-

ti stik över si na eo-na förluster i fa rtyg. Någon orsak att hemlighålla 
det egna minusk~ntot har inte förefunnits. Genom att koordinera 
dessa uppgifter med de ryska framgångarna har man förs~kt ko l~l
ma sanningen så nära som möjligt. Bristande sama:bctsv dJa fra n 
ryskt håll har berett histor ikerna i väst många svångheter och en 
fullt sannin gsenli gt bild över händelsern a till sjöss fö r 30 år sedan, 
isyn nerhet vad ryskt ubåtskrig beträffar, har inte kunnat rekonstrue
ras . Detta gä ller speciellt förlusterna i ubåtar. Några officiella för
lustli stor har veterligen icke publicerats på sov jetisk t håll. Frågan 
sy nes vara alltför ömtålig. En hemlighetsfullhetens slöja ~mgiver än 
idag detta allt jämt syn ner ligen v iktiga vapen inom Sovjetumonens 

f lotta. 
E nligt ti ll gängliga uppgifter från Tysklan ~ och Fi;1land sänktef dc 

inom Ostersjöområdet verksamma ryska ubatarna ar 1939: 4 ar
tyg (4. 874 brr), 1940: l (484 brt), 1941: 1 (3.724 brt), 1942: 18 
(37.789 brt), 1944: 13 (35.754 brt) och 1945: 14 (67.809 brt) ell~r 
inalles: 51 fartyg på 150.434 brt. Det bästa resultatet noterade uba
ten S 13 med sex sänknin gar ( 44.700 brt). Som jämförelse må näm
nas, att Tysklands etta U 48 under perioden sept. 1939-juni 1941. 
eller tio månader - ensam sände 53 offer (318 .100 brt) till havets 
botten. s åledes nåo-ot mera än alla ryska frontubåtar i Ostersjön 
under de fyra seg l ~tionspcr i odern a de fritt huserade här. .Men för
hållanden a ute på oceanerna v.ar ju annorl;mda än ~å .ett mm~nhav, 
med större svängrum och nkhgare v!llebrad. D e bnttl; ka ubatarna 
nådde emellertid siffran 324 fartyg (1.335.000 brr) pa 1nnan havet 
Medelhavet ell er betydlio-t mera än de italienska ute på Atlan ten 
med sina 101 (568.600 b;t) sänkin gar. Ute på världshaven bokförde 
ty skarna fa ntast iska 2.840 sänkningar (14.333.100 brt),amenkanarna 
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1.164 (5.000.700 brt) och japanerna 170 (871.400 brt) . Krigsfartyg 

av alla slag föll ävenså offer för deras torpeder. Ryssarnas fram 

gångar bland motståndarens örlogsfartyg var praktiskt taget obe

fintliga. I Ostersjön sänkte ryska ubåtar två tyska och dessa i sin 

tur tre ryska redan vid spelöppningen. A v Baltflors sommaren 1941 

c. 80 ak tiva ubåtar gick åtminstone hälften förlorad under krige t 

genom direkta krigshandlingar och minor. Förlustsiffran ligger så

lunda rätt nära antalet sänkta handelsfartyg. Ett dyrt pris för det 

anspråks lösa resultatet. Ett dylikt ubåtskrig kan knappast anses 
vara lönande. 

Artikeln fortsätter i nästa nummer av TiS. 
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BILAGA I: 

NÅGRA DATA OVER OSTERSJOFLOTTANS UBÅTAR: 

Typ Dcpl.l Dimension c,· 
l 

Fa rt 
l 

Torpeder 
l 

Artil leri 

ton 
l 

L 
l 

B 
l 

D 
l 

knop 
l 

B 
l 

H 
l 

st.- n1m. 

!390 
l 

94 
l 

7,4 
l 

4,5 
l 

18 
l 

6 
l 4 l 2-100 

K 
10 2-45 2600 , _____ 

l 780 l 
78 

l 
6,4 

l 
4,4 l 20 

l 4 l 2 l 1-100 s 1-45 1050 8 

l 587 l 
59 

l 
6,2 

l 
4,0 

l 
13 

l 4 l 2 
l 

2-45 
iC 317-

705 9 ,_ 
l 

58 
l 

6,2 l 4,2 l 13 
l 4 l 2 

l 
2-45 

5c 305- 1586 
702 9 

l~ 

l 57 l 6,4 l 3,8 l 11 l 4 l 2 l 1-45 se 301- l 577 
704 8 

1206 l 
45 

l 
3,3 

l 
3,0 l 14 l 2 

l -l 1-45 M 87-
258 8 

1161 l 
38 

l 
3,1 

l 
2,6 l 13 

l 
2 l -l 1-45 M 71-

202 7 

11075 l 88 l 8,0 
l 

3,1 l 18 
l 

6 l -l 2-100 p 
1400 7 1-45 

l 81 l 6,6 l 4,4 l 16 l 6 l 2 l 1-100 L 111CO 
1312 9 1-45 

1960 l 
73 l 7,0 l 4,2 l 14 l 6 l 2 l 1-100 D 

1370 8 1-45 

LEMBIT l 58 l 1,3 l 3,3 l 15 l 4 1- l 
1-45 l 620 

820 8 

l Mino;· l 

l 

20 

l 

l 

l 

l 
l 
l 
l 16 

l 20 

l 
16 

l 20 
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ClAES TORNBERG Incidentberedskap - en 
viktig marin angelägenhet 

-------
Det är en marin uppgift att hävda vårt sjöterritorium 

såväl i fred, neutralitet som krig. Endast marinens en

heter är bestyckade och kan ut/öra de ingripanden med 

vapenmakt som kan erfordras enligt l KF N. Marinen 

har också lämplig organisation . T rots att de totala ma

rina resurserna minskat får inte den marina satsningen 

på incidentberedskap minska. l en tid när havet och 

havsbottens ekonomiska och strategiska betydelse 

framstår allt kla rare, borde det inte va ra svJrt för 

statsmaktema att inse betydelsen av att vi verkligen 

kan hävda rätten till v årt sjöterritorium. 

Så skriver kommendörkapten C LAES TORNBERG, 

tjänstgörande på operationsledningen i fö rsvarsstaben, 

i d enna debattartikel. 

~-----------------------------~ 

Det kan synas som en sj~i l vk larh et att Sverige, med si n a lliansfria 

utrikespolitik syftande till neutra litet i krig, redan nu i fredstid 

med all kraft skall hävda sin integritet som suve rän stat. 

Av bl a OB årsredovisning framgår dock att våra resurser ä r 

otillräckliga för att upptäcka och beivra alla förekommande kränk

ningar av vårt territorium. 

. Årligen förekommer upprepade kränkningar av vån sjöterrito

num samt andra brott mot våra tillträdesbestämmelser t ex förbju

d~n ankring inom s l~ yddsområdena. Härtill kommer möjliga kränk

nmgar m m som aldng kunnat kon stateras. 

Enligt av riksdagen fastställd målsättning för krigsmakten skall 

denna kunna avv1sa kränkningar av vårt territorium i fred stid . 

Detta utvecklas närmare i IKFN där det anges att 

"Krigsmakten skall i samarbete med civi la myndigheter övervaka 

att b~stämmelserna i tillträdeskungörelsen iakttages. 

Kngsmakten skall avvisa kränkningar av svenskt territorium. 
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Krigsmakten skall skydda svenska fartyg och luftfartyg inom 

svenskt territorium samt - inom ramen för tillgängliga resurser 

och med iakttagande a v tillämpliga internationellrättsliga regler -

på och över fritt hav. 
Krigsmakten skall medverka vid övervakning av att gällande 

bestämmelser för skyddsområden och kontrollområden efterleves." 

Hur är det då beträffande krigsmaktens möjligheter att tillgodose 

dessa krav? Vår fredskrigsmakt är så gott som uteslutande upp

byggd för att producera krigsförband och planläggning för deras 

utnyttjande i krig. Vi har så lunda inte särskilda beredskapsförband 

som helt skilda från utbildningsorganisationen svarar för hela eller 

del a v beredskapen mot kränkningar. Denna beredskap måste byg

ga på utbildningsorganisationen. Här uppstår en konflikt mellan 

beredskapskravet och kravet på största möjliga utbildningsrationa

litet. Konflikten blir än mer besvärlig när ekonomiska resurser, till

gänglig utbildningstid samt möjligt uttag av jour och övertid för 

stambefäl reduceras. 
För beredskap mot kränkningar krävs tre grundfunktioner : 

1) en övervakningsorganisation som kan upptäcka samt identi

fiera mål på och i närheten av vårt territorium, 

2) resurser för hindrande eller beivrande av kränkningar eller 

andra brott mot våra tillträdesbestämmelser, 

3) en ledningsorganisation med erforderli g kapacitet och be

redskap. 
Balans måste finnas mellan dessa grundfunktioner. 

Övervakning a v vårt sjöterritorium sker för närvarande från 

militär sida främst genom radarspaning och havsövervakning. Ov

rig övervakning sker som en bonuseffekt av civila totalförsvars

myndigheters verksamhet där i första hand tullverket samt i andra 

hand sjöfartsverket och polisen utgör de viktigaste myndigheterna. 

Den militära sjöbevakningen med radar kommer inom de när

maste å ren att successivt förbättras genom att modern radanna

teriel tas i bruk. Denna kräver dock ökad personell och ekonomisk 

satsnin g. Genom ett integrerat utnyttjande med låghöjdsluftb~vak

ningen torde dock kostnadshöjningen jämfört med effektöknmgen 

bli liten . Denna förbättrin g blir dock delvis utan effekt om inte 

samtidigt erforderliga resurser f inns för att identifiera misstänkta 

mål. 
Sjöfartsverkets tidigare relativt täta nät av bemannade lots-
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och [yrplatser utefter kusten har genom rationaliseringar inom ver

ket 1 hög grad uttunnats. Tullverket har inte resurser att i erfor

derlig u.tsträckning identifiera misstänkta mål. Insats av flygspaning 

och ~ellkoptr.ar k~n. sl~e men disponeras ej i den omfattning att en 

kontmuerhg Jdent1f1enng kan utföras av radarspaningens mål. 

Beredskapsenheter - fartyg och helikoptrar - finns för insats 

inom Os~ersjön och Västerhavet. (Fartyg dock endast när lämpliga 

enheter fums tillgängliga). Dessa beredskapsenheter har en viss gång 

(-st~rt)beredskap. De är inte inplanerade för insats vi lket gör att 

en msats mnebär övertid för personalen eller att ordinarie frcds

verk~al~het avbryts. Beredskapsenheterna utnyttjas därför endast 

restnknvt. Som en följd av detta har antalet insatser med 

främst beredskapsfartyg blivit få. Detta innebär inte att det inte 

f~mnits .. viktiga identifie.rings-, uppföljnings- och övervakningsupp

gl:te~. d~~ det .skulle va.nr ~tt starkt ~nskemål att utnyttja enheterna. 

D--t ar onskvart att forhallandena 1 detta avseende ändras så att 
större kapacitet disponeras. 

.. Le~ningsm~ssigt. är marinens fredsorganisation så uppbyggd att 

overgangen tdl kngsorganisation skall kunna ske snabbt. Detta 1n

nebä.r att marinen har en lämplig ledningsorganisation som kan ut

nyttps för e1; aktiv ledning av beredskapen mot kränkningar. 

.' Man kan salunda konstatera att den svaga länken är enheter för 

mgnpande och identifiering och att ett aktivare utn yttjande av 
beredskapsenheter bör kunna ske. 

Enligt de nya övertids-, jour- och beredskapstidsbestämmelserna 

kan endas~ ett visst a~~al .övertids-, och jourtimmar uttas a v per

sonalen. V1dare har ersattnmgen för beredskapstjänst höjts kraftigt. 

Kostn~d.erna att. hål.la .enh~.ter med en viss gång( -start)-beredskap 

har hangenom 1 pnnClp fordubblats. Möjligheterna att hålla nu

varan?e form a v "passivt väntande" enheter, har sålu nda försäm

rats. Aven detta förhållande talar för ett akti vare utnyttjande av 
beredskapsen h etern a. 

I linje med de~ta ~an tänkas ett mera aktivt system med patrul

lerande enheter nll SJÖss som periodvis i sam verkan med den fasta 

sjöbevakningen kan följa upp kommande och misstänkta rörelser 

på och i närheten av vårt territorium. Dessa enheter kan då ut

IJ_Yttjas för ingripande när kränkning eller annat brott mot våra 

tillträdesbestämmelser konstaterats. Således ett system som påmin
ner om vår jaktberedskap. 
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Den ständiga beredskapen bör upprätthållas av de marina kupp

försvarsförbanden. Insats skall vara förberedd. Det f?rmella kravet 

på gångberedskap bör, av tidigare angivna skäl, mmskas eller ev 

ej anges. o • .. o 

Om en viss mindre del av gangndsuttaget for torpedbatar, mo-

tortorpedbåtar och kustminsvep.are avs~tts för . ber~dskaps~jänst er

hålls visserligen endast en relatiVt begransad tackmng av aret. r:en 

totala effekten torde dock bli avsevärt bättre än vad som erhalls 

med enbart nuvarande passiva beredskapsfartygssystem. Mot detta 

förslag kan invändas att det ej går att reducera utbildningens om

fattnin g. CM angav ju i sin årsredovisning att :esultatet. av be

fattningsutbildningen ombord innebär att besättnmgarna :n.te .har 

full förmåga att lösa sina uppgifter omedelbart efter mo.~1hsenng. 

Det torde dock vara möjligt, att samordna beredskapstJanst med 

ordinarie fartygsutbildning. 

O van angivet sys tem bör ses som en lösning på kort sikt .. P.å 

längre sikt måste särski lda beredskapsenheter tillkomma, som eJ. di

rekt ingår i utbildningsförbanden. Patrullfartygen ä~. s!.nn~rhgen 

väl lämpade för denna uppgift. Aven av beredskapsskal ar salunda 

en anskaffning av ett större antal patrullfartyg önskvärd och nöd

vändig inte minst mot bakgrund av att samtliga motortorpedbåtar 

inom några år kommer att utrangeras. 

N uvarande beredskapshelikoptersystem bör utökas. Beredskaps

helikopter skall snabbt kunna insättas inom all~ för k~.~nkning~r 

känsliga områden. Kostnaderna för beredskapshehkoptertJansten bor 

rimligen inte enbart belasta krigsmakten eftersom de utg.~r nöd:ä.n

diga enheter inom såväl sjöräddningen som den allmanna CJvda 

räddningstjänsten i övrigt. 

Så länge långsiktsberedskapen och utbildningskrav~n ä~ styra.nde 

kommer en helt tillfredsställande beredskap mot kranknmgar mte 

att kunna tillgodoses genom utnyttjand e av militära enheter. Kan 

då inte lika väl en integrerin g av övervakningen ske med tullens 

kustbev aknin g? o . . . . . o •. 

Nej, det är en marin uppgift att häv~a vart SJOter~~tonum sava! 

i fred , neutralitet som krig. Endast mannens enheter ar bestyckade 

och kan utföra de ingripanden med vapenma~t ~om ka.n erford.:as 

enligt IKFN. Marinen har en lämplig orgamsatwn. V1dare kravs 
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s~mma enheter f? r i.ncidentberedskap i f red som krävs inom m ;:c

nn ens l~ngsorgamsatwn. A ndrade uppgifter för tullens kustbevak 

:1lng kraver att dess o rganisation och resurser ändras. Detta hindrar 

In te att den redan nu goda samordnin gen med kustbeva knin gen bör 
Vida reutveck las. 

. T rots a.tt de to tala marin a resurserna minskat få r inte den ma

n na satsnmgen på in.cidentberedskap minska. I en tid när havet och 

havsbottens ekono1:11 ska och strategiska betydelse framstå r allt 

k la ra re, . borde .det m te va ra svå:r fö r .sta tsmakterna att inse bety

delsen av a t t V I verkl1 gen kan hav da ratten till vå rt sjöterrito riu m. 
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Notiser från nar och fjärran 

Australien 

N ybeställnin g av ubåtar 

A ustra li en ha r hos Scott 's Shi pbuil d in g and Enginccrin g i Storb t·i tanni cn bes tä ll t 

ytterli ga re t v~ konventionell a u b ~tar a v "Obcron"-klasscn. Fa rtygen ska ll cr

h ~ ll a namn en "O ri on" och "Ota ma " . Tid igare har Aust ra li en fyra ubå ta r av 

denn a k lass; " O nslow", "Otwa y", " O wcn s" och " O xley" . 
Ma ri ne N ews, no v 71) 

11 angarfarty get " M clbou m c" moderniserat 

I a ug ust i ~he r vä ndc ha nga rfa rtyge t " Melbou rn e" ti ll fl otta n c:ftcr en sju 

må naders va rvsv istelse fö r moderni se ring, omfatu nd c föstä rknin :; a v flygdci ckct, 

förbätt rin g a v ka tapult systemet samt för bätt rin g a v fö rl äggn ingsförhå ll andena . 

Fartygets fl ygutrustn in g utgös av S-2 E "Trac ker" ub j-fpl , A-4 G "Sky la rk" 

jaktpl a n och Wessex 31 B ubj -hkp. 
(Navy okt 71 ) 

Chile 

Nya ubåtar 

D c två ub:i t<H av " O beron"- kl asscn som C hil e bestä ll t v id G renockva r vet 

i Sto rbrita nni en (jm f juni 70) ska ll erhå lla na mn et "Condell" och " O'B rien" . 

T vå fregatter av "Lcand cr" -klass ä r också un der byggnad fö r C hile i En gla nd. 

(Ma rine News, nov 71) 

Danmark 

Ny torpedbåtstyp 

D c n ya to rpedbåta r, som ska ll crs:itta " f iyve fi skcn", typen frå n 1952 , rord c 

komm a att byggas vid Li.irssen-va rvc t i Västtyskl a nd. Fyra ä r t v bev iljade men 

hela ersättnin gen pl a neras t ill ~ tta enh eter. D c nu be vil jade berä kn as komma i 

tjän st 1975-76. D e bli r gasturbindri vna och med en design, so m p :'t minner om 

våra "Spica Il" -bå ra r. Beväpningen bli r fy ra torped tuber, en OTO-Mela ra 

a uto m:tt isk 76 mm a llm å lska non på backen samt eventuellt oc ks:'t ~ j öm å l s ro botar. 

Storbritannien 

Mod emisering av fre ga tter 

D en nio en heter sto ra ubå tsjak t frega ttk lasse n " R ot hesay" ha r nu fu llborda t 

en genomgripa nde moderni seri ng. D essa fa rt yg, som t illfö rdes f lotta n 1960-61 , 
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är av sa mm a storlek som den nyare "Leander"-klassen. Moderni se rin gen om

fattar främst utrustning med ett helikopterd äck med tillhörande han ga r för en 

ubj-helikoprer typ " Wasp" samt en ersättning :tv 40 mm luftvä rnskanonern a 

akterut p å överbyggnaden med ett 4-ställ "Sea-Cat" luftvärnsrobota r för sjä lv

försva r. Exteriören har dessutom ändrats genom a tt den ridi ga re fack ve rk smasren 

ersarts av en tornmasr. Ett av de två AU-raketstä l!en av " Limbo-typ ha r fått 

lämna plats för helikopterp lattform en men den förlu sten uppvägs vä l av den ur 

sträckta ubj-vapcnräc kvidd som helikoptern erbjuder. 

(Fackpress) 

USA 
Amerikanska flottan utanför Vietnam 

Allteftersom de amerikanska markst rid skrafterna dras bort från Vietnamn gå r 

de amenkanska vapeninsatserna i morsva rande mån över på flygst ridskraftern a. 

Och härav utgö r 7. fl ottans han ga rfartygsfl yg en v;isemlig del , in gåend e i Task 

Force 7 under befäl av R ear-Admira l D amon W Cooper, och med ca 13 000 man 

ombord . F n in gå r hangarfartygen "Enterprise" och "Constellation " i denna s k 

"Yankee Station" i Tonkin g-bukten och deras stående uppdrag är att kontinu er

ligt håll a Ho-Chi-Minh-leden " under eld". In sa tsen ii r eno rm . Dag li ge n ha r 

vardera hangarfartyget över l 00 f! ygplansförerag, 7-8 företag med 12-1 8 

flygplan i varje. D etta inn ebä r att bara från "Enterpri se" har 1 700 fly <> förerag 

utförts under november månad. D en fientliga motve rkan är ringa , varfö; srrids-

,fö r!usterna är fåta li ga, rena o lyckshändelser och fl yghaverier svarar fakti skt för 

de flesta f lygplanavgå ngarna. Denn a höga aktivitet stä ll er naturligtvis höga krav 

på und_e ~h å ll stjäns ten och ca vart tredje dygn laddas hangarfa rtygen upp med 

ammunmon och fl ygplan sdrivm edel från und erhå ll sfa rtyg, van li gen na ttetid. 

Normalt ligger hanga rfartygen på Yankee Srati on under en t re-veckorsperi od med 

ständ iga flygin sa rser, va refter följer en veckas vilopaus i Subic Bay (Filippinerna) 
eller i Singapore. 

(Washi ngton Post, 71.12.01) 

"OMEGA", ett nytt gobalt radionavigeringssystem 

E_frer_ ett 10-å rigt utvecklingsarbete har de första sä ndarn a rill ett nytt radio

navJgenngssysrem, OMEGA, av Litton Industri es leve rerats rill den amerikanska 

fl ottan. D etta sys tem verkar på de lägs ta långvågsband en och räcker med endast 

å tra sändarstationer hela jordytan och ger var som helst en noggrannhet av 1-2 

distansminuter. Systemet är därm ed helt överlägset LORAN som trots sina 83 

stationer täcker endast ca 15 °/o av jordytan. Det är den amerikanska fl ottan 

som drivit fram detta sysrem för helt o beroende utnyttjand e fö r såväl fa rry~ 
som flygplan. En y tterligare, ur amerikansk strategisk synvinkel, vä rdefull för 

de! är att " Polaris"-ubå tarna icke behöver gå upp i ytläge för att kalibrera sin a 
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tröghetsna vigeringssystem mot ast ronomi ska observationer. Men US Navy räknar 

med att även den civ ila sjöfanen och det civi la trafikflyget komm er att utnyttJ a 

systemet. 800 mottagningsutrustnin gar är bestä llda att insta lleras i US Navy 

fartyg och 450 för marinflyget medan man förutspår att efterh and upp mor 

10 000 civil a fartyg komm er att bl i utrustade med OMEGA-mottagare. De åtra 

sänd arstationerna kommer att placeras så att fyra nya stationer byggs i Japan, 

Australien, Argentin a och på ön R eunion i Indi ska O ceanen , samt fyra be

fintliga radiosra tion er utnyttjas på Hawaii, Trinidad, i Norge och v id La Mourc 

i Sourh Dakora i USA. 
(Fac kpress) 

Ny chef /ör Marinkåren 

Den 1 januari 1972 fi ck amerikanska marinkå ren ny chef då genit Robert E 

Cushman eftert rädde gen Leonard F Chapman, som gick i pension. Gen C ushman 

innehade före tillträdandet som Commandant of rhe Marin Corps befa ttnin gen 

som ställföreträdande chef för C IA sedan 1969. Dessförinnan kommenderade han 

tredje marinkårsdivi sionen Vietnam. D en avgå ngne gen C hapman har inn ehaft 

denna befattning i fyra år. 

Marinkåren har f n helt dra girs bort från Vietnam och är den försvarsgren 

som förlorat minst good-wi ll i samband med kriget i Sydosrasi en. Under kriget 

har mar inkåren tv ingars utv id ga sin numerär genom intagning av värnplikti ga 

(drafrees) men strävar nu efter en reduktion till tidi ga re omfattning (ca 200.000 

man och enbart stampersonal. Medan flottan , fl yger och a rmen 

försöker bättra på sina rekryteringsresultat genom ol ika popularise rande åt

gärder ifråga om di sc iplin , personliga rättigh eter i tj änsten 111 111 har Marinkåren 

blank t vägrar gå in på någon dylik linje uran fortsä tter som tidi ga re med si na 

höga krav i dessa hänseend en. Och Marinkåren är dock den enda försvarsgren 

som icke har några som helst rekryterin gssvå ri gheter. 

Civila tankfartyg /ör flottans underh/illstjänst 

Amerikanska flottan skall pröva möjligh ererna att utn yttja civila tankfartyg 

för arr bunkra flottans fartyg under gång ("underw ay rcp lenishment"). Chefen 

för Atla ntflottan kommer för dessa prov att använda en förhyrd tanker på 

mellan 30 000 och 60 000 dwr för att under 60 dagar betjäna dels florran s eg na 

snabba " fl ee t oilers" del s hangar farty gen. Proven kommer att börja under 

februari 1972. 

Västtyskland 

"Ständige Einsatsgruppe Flot te" (SE F) 

(Fackpress) 

Sedan den nya operar iva planläggnin gen för den väs ttyska flottans uppgifter 

i krig trätt i kraft under försommaren , har, rill förstärkning av N ATO :s o me-
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delbart disponibla sjöstridskrafter, den västtyska flottan organiserat vad som 
kallas "Ständ ige Einsatsgruppe Flotte" (SEF) för Nordsjön och Osrersjön. SEF 
är ett sammansatt operativt förband i v ilket in går såvä l jagare och fregatter 
som motortorpedbåtar, ubåtar och und erhållsen hercr. Dessa fö rband samm an
hålles under befäl av chefen för flottan och är närmast att jämföra med vår 
kustflotta. Tidigare var de oli ka typförbanden var för sig och obe roende av 
övriga underställda flottchefen . SEF avses samman håll as tre perioder år ligen för 
operativa utb ildnin gsändamål och övningar, vilka avslutas av en större operativ 
övn in g. Varje sådan p eriod räcker 5-6 veckor. Första perioden genomfördes 
under sommaren, 10 maj-19 juni , och den and ra 12 oktober-25 november. 
Under den sistnäm nd a deltog ocksånåga franska fartyg. 

(F lotte nov 71) 

Ny ubåt sjösatt 
Den första i den 18 en heter stora ubåtsserien som best:i lld es 1969 har nu sjö

satts och fått namn et " U 13" (tyskarna ger tydligen sina ubåta r endast U-num
mer, inga namn). Fartyget, som är av "Klasse 206", en förbättring av tidigare 
"Klasse 205", är på 450 ton och blir beväpnad med trådstyrda torpeder samt 
får även en takrisk datoranläggning. 

(Flotte nov 71) 
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