TIDSKRIFT I

SJÖVÅ.SENDET

1771
••

D

MED FORSTAND OCH STYRKA

KUNGLÖRLOGsMANNA
••

SALLSKAPET
N:r l 1977

TIDSKRIFT I SJÖVÅSENDET
FöRSTA

UTGIVNINGSAR

1836

KUNGL öRLOGSMANNASÄLLSKAPET
POSTGIRO 12517-9
KA RLSKRONA
Huvudredaktör och ansvarig utgivare: Kommendör B. G R A N A T H, Wollmar
Yxkullsgatan 40, 116 50 Stockholm, telefon 08/84 98 58
Redaktör: Kommendörkapten B. Å H L U N D, Långa Raden 54, 183 50 Täby,
telefon 08/756 20 07.
Annonser: Redaktör A. O B E U S, Torsgatan 25, 2 tr, 113 21 Stockholm,
telefon 08/32 34 25.
Tidskrift i Sjöväsendels och Kungl örlogsmannasällskapets postadress: Fack 8,
104 50 Stockholm.
Tidskrift i Sjöväsendet utkommer med ett häfte varannan månad. Prenumerationspris 25 kronor per år, i utlandet 30 kronor. Prenumeration sker enklast
genom att avgiften insätts på postgirokonto 125 17- 9.
Inbetalningskort utsänds med sista häftet årligen.
Förfrågningar angående kostnader m m för annonsering ställs direkt till huvudredaktören.
Införda artiklar, recensioner o dyl honoreras med c:a 35 kronor per sida.
För införd artikel, som av KÖS anses särskilt förtjänt, kan författaren belönas
med sällskapets medalj och/eller penningpris.
Bestämmelser för Kungl. örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter återfinns
på omslagets tredje sida, i häftena nr l och 6.

TIDSKRIFT

SJOVÄSENDET

140 årgången 1 häftet

SYsTEMFöR
FLYGTRAFIKLEDNING
LUFTOCH
SJÖFÖRSVARSSYSTEM
SYsTEMSIMULATORER
KLINISKA
INFORMATIONSSYSTEM
DATATERMINAL
SYSTEM

INNEHÅLL
Meddelanden
Svensk försvarspmfil . . .. ......... ... . . . . . .. ......... . ....... . ... . . . .
Av LARS HANSSON
Sjöoperativa lärdomar av Yom-Kippur-kriget .... . .... . ......... . . .. .
Sjöstriderna undet· oktoberkriget 1973 sett ur egyptisk synvinkel ... ... .
Svalbards strategiska läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ....... .
Av JAN BOSTRÖM och THOMAS LUNDVALL
Litteratur m m ................ . .... . ............ .. . ...... .. .... . .
Ubåtsjagaren
.. .. ... .. . . ... . . .. .......... ... .... . . .... .. . . .. .
Försvarskommissionen på l. MTBDIV .. . ... . ... ...... . . . . ... .
USS Liberty - ett offer för dålig beredskap ................. . . .
Förteckning över nyinkommande litteratur i MS bibliotek ............. .

J
3
11
22
29

47
47
47
49
50

•
Särtryck av införda artiklar kan beställas hos huvudredaktören inom en månad efter utgivningsdagen.

STANSAAB
Stansaab Elektronik AB, Veddes ta vägen 13, 175 62 Järfälla, Tel: 36 28 00

ISSN 0040-6945

TIDSKRIFT I
Karlskronavarvets nybygge nr 3 8 r

HMSVI SBORG

SJÖVÅ.SENDET

Kustflottans nya flaggskepp

Det andra moderna minfartyget från Karlskronavarvet. Konstruerat i samarbete med Försvarets
Materielverk för att kunna lösa ett flertal uppgifter: minfartyg i krig, utbildningspl attform
fred, stabsfartyg, depåfartyg och målfartyg.
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Meddelanden

Nr 7/1976. Högtidssammanträdet i Karlskrona den 15 november 1976 (det 205:e)
(Utdrag ur protokoll)
l. Högtidssammanträdet hölls i närvaro av 37 heders-, ordinarie och korresponderande ledamöter, särskilt inbjudna gäster samt regementsofficerare och vederlikar från de militära förbanden i Karlskrona.
Regionmusikkåren under ledning av regionkapellmästare Egon Kjerrman medverkade.
2. Infördes tillstädeskomna nyinvalda ledamöter, nämligen hedersledamoten
Lennart Johansson och ordinarie ledamoten Lars Norrse/1. Ordföranden hälsade
dem välkomna i Sällskapet.
3.

Till ordförande för kommande arbetsår valdes hedersledamoten Lundva/1.

4. Föredrog sekreteraren berättelse över Sällskapets verksamhet under det
gångna arbetsåret.
5.

Tillkännagav ordföranden av Sällskapet beslutade belöningar.

Av de belönade var örlogskapten Ljunggren, ledamöterna Liljekvist och Fredholm närvarande vid sammanträdet och fick ur ordförandens hand mottaga sin<J
belöningar.
6. Uppläste ordföranden namnen på de ledamöter som under det gångna arbetsåret lämnat Sällskapets krets. Därefter föredrog sekreteraren tillsammans med
ledamoten G Samuelson minnesteckningar över de bortgångna. utom ledamoten
C-H Falkman, vilken undanbett sig minnesteckning.
De bortgångna är:
hedersledamoten
hedersled<Jmoten
ordinarie ledamoten
ordinarie ledamoten
ordinarie ledamoten
ordinarie ledamoten

Karl Segre/1
Sven Weden
Olof Lilljequist
Carl-Henrik Falkman
Bror-Fredrik Thermaenius
Sture Montelius

7. Höll ~~da~oten Daggfe.ldt ett anförande med titeln "Arktis - morgondagen s
Medelhav , dar han bl a toreslog en expedition utefter Norra Ishavets kuster för
att hugfästa JOO-årsminne t av " Vegas" kringseglande av Europa och Asien.

Ledamoten
LARS HANSSON

Svensk försvarsprofil

8. Talade f d justitieombud smannen Gunnar Thyresson över ämnet "JO och
marinen".
en analys av de viktigaste särdragen i svensk försvarsmakt.

9. Nedlade ordföranden sitt ämbete med ett anförande med titeln " Planering
i teori och praktik".
Stockholm den 30 december 1976.
BO GRANATH
sekreterare

,-------- --------- --------- --------- --------- -------,
Artikeln utgör ett sammandrag av Överste Lars Hanssons årsberättelse för år
1975 i vetenskapsgre nen Strategi. Taktik med sambandstjän st. Navigation och
sjöfart.
Delar av årsberättelsen har utnyttjats som underlag till Hanssons uppsats i
debattboken "Svensk profil Försvar i framtid" .

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

Bakgrund

Nr 8/1976.

Ordinarie sammanträde i Stockho/m den 8 december 1976.
(Utdrag ur protokoll)

S~~manträdet höll s på Sjöofficersmä ssen, Skeppsholme n, i närv aro av 59
led arnoter och 5 särskilt inbjudna gäster från riksdag och departement.

l.

2. Meddelade ordföranden att sedan föregåe nde sammanträde ordinarie led amoten Allan Cyrus avgått med döden. Ordföranden lyste frid över hans minne.
3. Valdes ledamoten Jan Bring till föredragande i vetenskapsgre nen "Strategi.
Taktik med sambandstjän st. N avigatian och sjöfart" för år 1977.
4. För,~drog l~damoten B Stefenson ett utdrag ur sin årsberättelse i vetenskaps~renen Strate.~I. Taktik m~d sambandstjän st. N avigatian och sjöfart" med titeln
Analys av forsvarsutred ningens delbetänkand e . Säkerhetspoli tik och totalförsvar". Diskussion följde där bl a gästerna framförde värdefulla synpunkter.

Stockho1m den 30 december 1976.
BO GRANATH
sekreterare
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Det har talats och skrivits mycket i försvarsdebat ten genom åren om olika
egenskaper och kvaliteter som kan anses signifikativa för svenskt försvar. Uttalanden, analyser, slutsatser har därvid i regel blivit starkt personligt färgade
allt efter vederbörande s läggning och bakgrund, försvarsgrens tillhörighet eller
politiska hemvist. Och "SVENSK FORSV ARSPROFIL " har blivit ett honnörsord som många vill lägga sig till med och då tolkar på olika sätt allt efter sin
egen trosuppfattni ng.
I den följande framställning en görs ett försök att analysera några av de viktigaste särdragen i svensk förs varsmakt. Framställning en är avsedd att vara ett
bidrag till försvarsdebat ten och försöker tränga bakom rubriker och nyckelord
som
allmän värnplikt
uthållighet eller initialförmåg a
kvantitet eller kvalitet
skalförsvar eller territorialförs var.
En sådan här analys måste föregås av ett ingående studium av vå rt lands läge
- geografiskt, politiskt, militärt - vår ekonomi, kultur, historia o s v. Detta
kommer inte att närmare redovisas här. Det står att finna för den intresserade
i OH-utredning ar, perspektivpla ner och försvarsbeslu t och presenteras där i regel
på ett okontroversie llt och odiskutabelt sakligt sätt.
Här skall bara närmare behandlas en del a v bakgrunden till vår försvarsplanering, nämligen frågan om ett långt eller kort krig.
Flera starka skäl talar för att ett framtida krig där Sverige blir inbegripet blir
kort. Ett skäl är de oerhörda kostnaderna. Under det senaste kriget i Israel 1973
förbrukades dagligen krigsmateriel för ca 1 miljard kronor.
Viktigare är emellertid stormakterna s utrustning, taktik och strategi. Båda
sidor är beväpnade och övade för att genomföra blixtkrig med stora insatser av
pansar, artilleri och flygunderstöd . Underhållsor ganisationen har man tillåtit bli
3

allt svagare. Vid ett krig i Europa torde avgörandet komma inom några veckor,
längst inom en månad.
Vårt försvar utformas med förutsättningen att Sverige är endast ett delmål
vid en stormaktskonflikt i Europa. Den tid som då är intressant för vår del är
den första tiden efter angreppet. Lyckas vår angripare i kampen mot sin huvudmotståndare saknar utvecklingen i Sverige betydelse för honom. Misslyckas han
mot huvudmotståndaren har han förlorat kriget också i Sverige. I båda fallen
är kriget snabbt över för Sveriges del.
En annan aspekt är den personligt-politiska. Vad gör en regering sedan angriparen brutit igenom vårt kust- och gränsförsvar och därvid nått sina primära
mål i landet - Skåne, Västkusten eller Ovre Norrland till exempel? Hur länge
kan en regering föra en "segt fördröjande kamp över territoriet" om angriparen
efter en veckas strider tagit hela Stor-Stockholmsområdet? Hur fortsätter då en
regering kampen i skogarna från sin krigsuppehållsplats?
Man behöver inte svara på de frågorna nu. Men de frågorna är en del i den
lönsamhetsbedömning som en presumtiv angripare kommer att göra före ett ev
angrepp mot vårt land. Det är de svar denne angripare då kommer till som är
de avgörande vid prövningen av vårt försvars krigsavhållande förmåga. Frågorna skall emellertid nu ställas i relation till bl a satsningen på ett s k skalförsvar eller på ett territorialförsvar med fördröjningsuppgifter och till avvägningen mellan kvantitet och kvalitet, mellan uthållighet och initialstyrka.
Det syns inte vara nödvändigt att i detta sammanhang gå längre i diskussionen om ett ev krig i framtiden för Sveriges del kommer att bli kort eller
långt. Det räcker att konstatera att sannolikheten för ett kort krig ändå är så
stor att vi måste bygga upp vårt försvar åtminstone mot bakgrund av den hypotesen att kriget kan komma att bli kort. Om en sådan utgångspunkt inte tillåts
att i erforderlig grad påverka vårt försvars utformning utsätter vi oss uppenbart
för mycket stora risker vid olika möjliga händelseförlopp vid en konflikt mellan
stormakterna i Europa.
Kanske leder detta även till den slutsatsen att vårt försvar borde ges en sådan
sammansättning och beredskap, att det i första hand kan avvärja - och därmed
avhålla! - ett angrepp med de lättrörliga stridskrafter som respektive stormakt
normalt har tillgängliga utan uppseendeväckande beredskapshöjningar.
. ~m kriget nu blir kort kan det däremot alltid komma att föregås av en lång
ud 1 beredskap och neutralitet. Den uthålligheten måste vi alltid säkerställa.

Värnplikt
Vå~t försvars utformning bygger bl a på den allmänna värnpliktens pnnCJp.
Den 1~nebär att alla vapenföra män skall ges militär grundutbildning och med v1ssa undantag - ges uppgifter i krigsorganisationen.
Motiven för en allmän värnplikt för män har från början varit lätta att
acceptera och kunnat omfattas av de flesta. Alla manliga medborgare har helt
enkelt erfordrats för att vi skulle kunna sätta upp tillräckligt många enheter för
försvar av hela landet med den beväpning som har befunnits lämplig och möjlig
att anskaffa.
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H~r skall inte göras några försök till analys av tidigare avvägningsproblem
och mte heller förnekas att frågan om allmän värnplikt har diskuterats från
ol!~a.. utg~.ngspunkter i oalla. tider. Det kan doc~ konstateras att så länge det
m1htara forsvaret har fatt 1 huvudsak erforderhga resurser för att någorlunda
~ylla målsättningens krav har inte den allmänna värnpliktens princip behövt
~fråg~~ättas .. Men det är nu när man skisserar en resurstilldelning som på sikt
mnebar antmgen en alltmer ökad klyfta mellan målsättning och möjligheter att
uppfylla den, en obalans mellan uppgifter och resurser, eller en helt förändrad
målsättning för försvaret som den allmänna värnpliktens utformning måste kunn~ ifrågasättas på samma sätt som man ifrågasätter andra medel och avväger
ohka försvarsfunktioner mot varandra.
Den allmänna värnplikten kan diskuteras från två olika utgångspunkter
- dels en teoretisk-principiell, frågan om den allmänna värnplikten som en
övergripande ide
- de!s en konkret-rationell, tillämpad i försvarsplanering, -avvägning och
utformnmg.
1970 års försvarsutredning skriver:
"Den allmänna värnplikten är enligt utredningen som ide övergripande och
av största betydelse för försvarsviljan och den reella försvarseffekten. Den bidrar
i sig ti~~ att inåt och utåt manifestera viljan att säkra landets trygghet mot yttre
hot ....
Nils Sköld skriver i boken "Värnplikt och folkförsvar":
"Den ~llm~nna värnplikten är i första hand en ideologisk fråga ...
Inom mvaswnsförsvaret är den allmänna värnplikten en övergripande ide som
bedöms vara av största betydelse för försvarsviljan och den verkliga försvarseffekten".
Och chefen för armen har bl a uttryckt det så att allmän värnplikt erfordras
för "att ge trovärdighet åt vår vilja att betala frihetens pris".
En allmän värnplikt med nuvarande omfattning är emellertid för inskränkt
för sådana stora ideologiska uppgifter. Alltför stora grupper av befolkningen
står utanför:
alla kvinnor
- unga och gamla
- inte vapenföra .
Den allmänna värnplikten gäller i dag för alla vapenföra män mellan 18 och
47 år. A v en genomsnittlig årsklass 18-åringar kommer ca 25 o;o aldrig att fullgör~ sin militära grundutbildning av medicinska och andra skäl. A v de färdigutblldade kommer sedan ytterligare inemot 10 °/o av skilda anlednin"ar att
aldrig kunna utnyttjas i krigsorganisationen.
"
Eftersom något mer än halva befolkningen utgörs av k vinnor kommer således endast ca 37 °/o av en hel årsklass svenska medbor"are att utbildas vid
försvarsmakten och inte mer än omkring en tredjedel att n1gonsin kunna krigsplaceras.
Totalförsvaret är en hela folkets angelägenhet och då måste också hela folket
omfattas av skyldigheten att på bästa sätt bidra till landets totalförsvar, var
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och en efter sina förutsättni ngar. Först en sådan " allmän totalförsvarsplikt"
skulle verkligen kunna anses bidra till "att inåt och utåt manifestera v iljan att
säkra landets trygghet mot yttre hot . .. ".
Tillämpningen av en allmän försvarspl ikt, tjänstgö ringsskyldighet, finansi ering
m m mot bakgrund av tillgängliga resurser och rättvisekrav är naturligtvis frå gor av väsentlig betydelse som också kommer att erbjuda stora problem att lösa.
När det gäller försvarsplaneri ngs- och avväg ningsfrågor har den allmänna
värnplikten alltid särbehandlats. I de senaste fö rsvarsbesluten syns man först ha
bundit sig för en fortsatt tillämpning av den allmänna värnpliktens princip och
därefter diskuterat och tagit ställning till aktuella avvägningsfrågor.
En oförändrad tillämpning av denna princip in på den senare delen av 1980talet innebär med prolongerade resursramar och nu tillämpad priskompensation
att försvaret inte får medel över till ny kvalificerad mate riel.
Vid avvägningen mellan försvarsm aktens olika fun ktioner innebär det bl a att
den totala utbildningskapaciteten vid armen avpassas så att alla vapenföra värnpliktiga som inte tilldelas marinen och flygvapnet kan ges utbildning. Marinens
och flygvapnets förband reduceras emellertid successivt p g a utebliven ersättningsanskaffning av organisationsbestämmande ma teriel.
Det är för bandsomsättningsbehovet som är styrande för tilldelningen av värnpliktiga även till pansartrupperna och specialtruppslagen. Det blir således infanteriet som med nuvarande utformning av den allmänna värnplikten ständigt
kommer att öka i omfattning
dels genom att de materielberoende försvarsgrenarna och truppslagen
t vingas minska sin organisation
dels i den mån antalet vapenföra svenskar ökar.
Nils Sköld säger i sin ovan citerade bok att:
. .. "den allmänna värnplikten även innebär en rättighet för den enskilde att
få del av militär utbildning. Andra delar av försvarsförberedelserna få r därför
inte utformas så att detta inte kan genomföras".
En sådan princip får dock inte tillämpas in absurdum. Med den inriktning
och prognos som f n gäller för försvarets resurstilldelning kommer klyftan mellan målsättning och resurser ständigt att öka. Samtidigt går balansen mellan
djupförsvarets olika delar förlorad. Tilltron till vårt försvars fö rmåga att lösa
sina uppgifter och därmed hela dess fredsbevarande effekt kommer at t kunn a
ifrågasättas.
Personalbehoven i en balanesrad försvarsmakt mås te alltjämt ti ll övervägande
del tillgodoses med manliga värnpliktiga, någon an nan lösning behöver inte
diskuteras. Men antalet infanterister som årligen utbildas och krigsplaceras måste
- på sätt som nu sker för övriga truppslag och försvarsgre nar - bestämmas av
förbandsomsättningsbehoven i en mo t uppgift er och resu rser avvägd försvarsmakt.
Här uppstår då problemet att på ett rättvist och odiskutabelt sätt ta ut de
manliga värnpliktiga som erfordras för befattningar i krigsorganisationen. Det
problemet torde emellertid vara mindre än det först kan synas.
Till att börja med kan en väsentligt hårdare gallring ske vid inskrivningen av
6

medicinska, sociala och andra skäl utan frångående av nuvarande rättvisegrunder. Detta kan enkelt mrymmas mom ramen för den allmänna värnpliktens
pnnc1p.
Vidare torde utvecklingen inom den sociala sektorn komma att erbjuda enkla
och självklara lösningar. Redan ges sålunda repetitionsinkallade värnpliktiga en
ersättning som motsvarar full sjuklön. Det torde inte dröja alltför länge innan
värnpliktiga under grundutbildning får åtminstone samma sociallön som sina
arbetslösa jämnåriga.
Försvarets avvägningsproblem måste få lösas utan övergripande bindningar
till den nuvarande utformningen av en allmän värnplikt som inte gör skäl för
namnet. Först då kan erforderlig materiell kvalitet upprätthållas och först då
finns förutsättningar att inom givna resursramar utforma ett försvar med den i
vidaste mening bästa stridseffekten och därmed också den största fredsbevarande
förmågan .
1972 års försvarsbeslut presenterar en målsättning för totalförsvaret med följande inledning:
"Totalförsvaret är en hela svenska folket angelägenhet och skall bygga på
medborgarnas personliga insatser, som för vapenföra manliga medborgare grundas på allmän värnplikt. D en skall ge uttryck för vår vilja att bevara landets
frihet".
I nästa försvarsbeslut våren 1977 bör kanske totalförsvarets målsättning i
stället inledas på det här sättet:
"Totalförsvaret är en hela svenska folkets angelägenhet och skall bygga på
medborgarnas personliga insatser inom totalförsvarets olika delar. En sådan allmän försvarsplikt skall ge uttryck för vår vilja att bevara landets frihet".

Kvalitet
I sådana förutsättningslösa studier som föregår anskaffning av viktigare försvarsmateriel bestäms den kvalitativa utformningen främst av hotbilden, d v s
motståndarens stridskrafter och den övriga stridsmiljö som vapensystemen skall
verka i. En anpassning görs mot bakgrund av tillgänglig teknik och därefter sker
en avstämning för att mot bakgrund av givna miljökrav utforma de tekniska
lösningarna på bästa sätt från stridsekonomisk synpunkt.
Detta principiella tillvägagångssätt är uppenbart fullt logiskt, kanske nästan
självklart och det syns ändå nu vara på väg att ifrågasättas.
I det nu gällande försvarsbeslutet framhålls bl a att vi bör hellre anskaffa
" . . . ett större antal mindre kvalificerade vapen än ett litet antal högt kvalificerande".
I debatten om territorialförs var och "sega gubbar" skymtar ofta tillä mpningar
av principen kvantitet före kvalitet vilka i låga ekonomiska nivåer ställer våra
förband utan jämbördiga kvalificerade vapen mot en materiellt och personellt
överlägsen motståndare .
Det är alldeles klart att vi måste sträva efter att inom tillgängliga resurser
kunna sätta upp så många förband som möjligt. Vårt lands stora yta och från
försvarssynpunkt ogynnsamma utformning i förening med den ständigt ökande
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rörligheten hos presumtiva angripares stridskrafter acce~t~erar kraven på. ett
stort antal enheter. Skall försvarsmaktens nuvarande malsattmng kunna bibehållas får antalet förband inte minska i någon betydande omfattning. Större
minskningar kommer ofrånkomligen att innebära att hela landet inte längre
kommer att kunna försvaras. Om detta råder knappast någon oenighet.
Men stridskrafternas kvalitet, vare sig det gäller slagkraft, motståndsförmåga,
rörlighet, beredskap eller andra egenskaper av betydel:e i striden, -~åste _alltid
anpassas till den motståndare de har att möta. Och da kommer dar allud ~~t
finnas en undre gräns för den kvalitet i olika avseenden som kan accepteras for
att förbanden med rimlig sannolikhet skall kunna lösa sina uppgifter. Därmed
följer också en undre gräns för vad respektive system måste få kosta. ~m de
ekonomiska ramarna på samma sätt som nu kontinuerligt fortsätter att mmska,
kommer också antalet förband att minska i motsvarande grad.
Det här förhållandet är lättast att påvisa när det gäller vapensystem som utnyttjas i utpräglade duellsituationer som stridsvagn mot strid~vagn, fartyg mot
fartyg och flygplan mot flygplan. Men det gäller naturligtvis 1. andra a~seenden
också t ex i skyddsnivå på fasta anläggningar i förhållande ull motstandarens
anfallsvapen, i krav på rörlighet för att kompensera angriparens styrkeöverlägsenhet och förhandsposition och i krav på eldunderstöd för infantenförbanden.
I föregående kapitel påvisas hur antalet infanteriförb_and kontinuerligt ~-om
mer att öka i takt med att försvarsanslagens köpkraft minskar om den allmanna
värnplikten utformas på nuvarande sätt. Me~ det är knappasto försvarb.~rt. att
sätta upp förband, där man medvetet underlater att ge dem sadan bevapmng,
sådant understöd och sådant skydd som den framtida stridsmiljön kräver.
En sådan prisgivning av våra enskilda enheter och f?rb:nd, ja oav hela vå.~t
försvar, får naturligtvis inte ske. Men k?nse_k venserna ~hr da att ovara _anslag for
materielanskaffning, byggnader och utb1ldnmg m m maste b1behalla sm r~lauva
köpkraft i förhållande till utvecklingen i vår omvärld. Och det bety~er 1 regel
inte bara kompensation för nedgång i penningvärdet utan också en öknmg av msatserna där presumtiva motståndare ökar sina materiella insatser, s k kompensation för "teknisk fördyring".
.
En sådan princip för försvarsanslagens utveckling tillämpa?es fram ull omkring mitten av sextiotalet utan att försvarets andel av vare sig de totala statsutgifterna eller av bruttonationalprodukten behövde ökas.
..
.
Om nu ändå av samhällsekonomiska skäl försvarets ramar anses bora minskas
relativt sett, samtidigt som omvärlden vidmakthåller utvecklingen inom sin försvarsteknologi måste konsekvenserna bli att vi kommer att kunna sätta _upp ett
mindre antal förband som är kvalificerade att i framtiden möta en angnpare.
Flygvapnet var först att dr~ konsekve~serna av det,ta i form av en starkt
minskad krigsorganisation, mannen och nagra av armens speCialtruppslag. har
följt efter men totalt sett minskar inte vår krigsorganisation så länge värnpliktsårgångarna inte minskar.
.
..
I längden kommer det att utgöra ett svek mot svenska folket att mge forhoppningar om en fortsatt godtagbar försvarseffekt bara för at~ antalet solda_t~r
som kan spridas över vårt lands yta inte minskar. Det är 1 stnder med kvahf18

cerade enheter och förband som avgörandena faller och det antalet användbara
enheter nedgår nu katastrofalt inom alla försvarsgrenar.

Uthållighet
Inför det förra försvarsbeslutet 1972 gjordes begreppet "uthållighet" till en
huvudfråga och sattes i ett motsatsförhållande till "initialstyrka". I arbetet med
den första perspektivplanen som utmynnade i OB 71 blev detta en kontroversiell
fråga, till dels beroende på olika uppfattningar om begreppens innebörd. Semantiken florerade och i och med försvarsbeslutet 1972 där det fastställdes att uthållighet skulle tillgodoses före initialstyrka gjordes "uthållighet" till ett honnörsord, kombinerades med allmän värnplikt och försvar över territoriet medan
"initialstyrka" applicerades på ett mera suspekt skalförsvar ibland också betecknat som ett mera lyxigt "stormaktförsvar i miniatyr".
Men råder det egentligen ett naturligt motsatsförhållande mellan dessa båda
begrepp?
"Initialförmåga" erfordras för att skapa en så hög tröskel som möjligt för en
presumtiv angripare. Han kan ha begränsade mål såväl geografiskt som tidsmässigt för sitt anfall mot vårt land. Angriparens uppoffringar och kostnader
för att bryta igenom vårt gräns- och kustförsvar är då av avgörande betydelse,
men framför allt osäkerheten om det inledande anfallet kommer att lyckas.
Vår förmåga till avgörande insatser under detta skede innebär emellertid inte
bara att under ett kort stridsmoment bringa slagkraftiga vapen till insats. Den
innefattar också betydande krav på uthållighet hos stridskrafterna.
Såväl fasta som rörliga enheter måste ha en god förmåga att överleva angriparens bekämpning. De fasta enheterna, främst kustartilleri och kvalificerade
gränsbefästningar måste ges ett gott skydd för att få tillräcklig uthållighet mot
förbekämpning. Rörliga enheter ur alla försvarsgrenar måste genom upprepade
insatser och täta omgrupperingar kunna kraftsamlas och åstadkomma lokal överlägsenhet. A ven här är det fråga om uthållighet fastän av annat slag än för de
fasta förbanden.
Begreppet uthållighet får sålunda inte - som ofta sker - reserveras för förband som genomför fördröjningsstrid över vårt territorium. A ven om fienden
skulle bryta igenom försvaret och få fast fot på vårt territorium för att fortsätta anfallet på djupet är uthålligheten hos förbanden vid gräns och kust alltjämt av största betydelse. Fast kustartilleri och andra gränsbefästningar skall i
det längsta hållas som "motståndsöar" för att understödja fältförbandens motanfall. Sjö- och flygstridskrafter skall i fortsatta anfall mot fiendens underhållstransporter försvåra hans styrketillväxt.
Det får således inte finnas något motsatsförhållande mellan begreppen "initialförmåga" och "uthållighet". Båda egenskaperna erfordras främst inom vårt
kustförsvar men även i sin djupaste bemärkelse inom försvarsmakten i sin helhet.

Sammanfattning och slutsats
SVENSK FORSV ARSPROFIL skall innebära
en avvävd försvarsmakt med god mobiliseringsberedskap, grundad på man9

-

lig värnplikt inom ramen för en allmän totalförsvarsplik t
hög materiell och personell kvalitet, avpassad efter den miljö där förbanden skall verka
stor uthållighet och motståndsförmå ga mot bekämpning med alla de konventionella stridsmedel och -metoder en stormakt förfogar över
hög insatsberedskap, främst med rustade enheter ur flottan och flygvapnet
bibehållen målsättning att alltjämt hindra en angripare att få fast fot på
vårt territorium.
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Mot luftmål : förfragmenterade zonrörsgranater

Mot ytmål : sjömålsgranater för brisad inne
i målet

Sjöoperativa lärdomar av
Yom-Kippur-kriget
r

Chefen för den israeliska marinen, amiral Benyamin Telem, höll i december 1975 ett föredrag i Jerusalem inför ett symposium rörande YomKippur-kriget. Många av lärdomarna från kriget är tänkvärda även för oss.
Föredraget har, med amiral T alems medgivande, översatts och kommenterats (kursivt) förTiSav kommendörkapten Cay Holmberg.
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Detvarvåra
kvalificerade arbeten åt försvaret
som 9av oss vara resurser
pa den civila sidan.
o

Till att börja med arbetade vi enbart åt försvaret.
Byggde upp en organisation, som kunde tillfredsställa
kraven från landets kanske mest krävande och kunniga
kund. Där små marginaler finns för fel och brister. Där
högsta precision är en självklarhet.
På så sätt skapades det Tel u b som idag används av
många civila företag . Vår regionala service-organisation .
Vår verkstad för centralt underhåll och
legotillverkning. Vår konsultavdelning
~
med experter på olika områden.

TEl IUB

Mina damer och herrar det är en glädje för mig att få bjuda Er på en tur i
israeliska kustfarvatten och i några andra länders farvatten - i Medelhavet och
Röda havet.
Jag vill varna Er för att dessa farvatten , som ser lugna ut, kan bli upprörda
helt oväntat, till den grad att livet kan synas outhärdligt.
Det skulle vara omöjligt att förstå sjöoperationerna under Yom-Kippur utan
att först studera åren närmast före kriget. Under dessa år tog flottan steget från
1940-talet in i 1970-talet - steget från omoderna fartyg och vapensystem, dåligt
avpassade för sina uppgifter, till en modern stridsmaskin utformad för behoven
i den sjöoperativa miljö som vi lever och verkar i.
Man skall emellertid inte underskatta det förgångna med dess föråldrade utrustning. Dessa vapensystem uppfostrade en generation av hängivna sjömän som,
redan innan staten Israels födelse, var upptagna med att föra flyktingar till sitt
nya hemland.
Jag skulle därför vilja börja med en kort historik om ett av den israeliska
flottans första fartyg , Nordanland, som tjänstgjorde i US Coast Guard under
andra världskriget.
Fartyget, som år 1927 byggdes som isbrytare, såldes år 1947 till ett bolag i
Panama för endast 10 dollar och överlämnades därefter omedelbart i Haganas
händer.
Fartyget, som döptes till Den judiska Staten, tjänstgjorde som immigrantfartyg och kolliderade då med en brittisk jagare.
Jagarchefen insåg inte att det kunde vara farligt att ramma en isbrytare jagarstäven blev svårt demolerad . Omdöpt till Eilat införlivades fartyget därefter med Israels flotta, och försågs med en träkanon på däcket. Utrustad på det
viset deltog hon i striderna utanför TEL A VIV under "befrielsekriget" och fick
fienden att retirera sydvart. Under detta företag var Eilats maxfart endast
7 knop.
För att nu gå över till Yom-Kippur-kriget, innehåller sjöstriderna flera operationer som är enastående i sjökrigshistorien, såtillvida att huvudbestyckningen
hos båda parterna var sjörobotar.
Il

Robotbåtiden utvecklades först av Sovjetunionen - under senare hälften av
1950-talet. Den första enheten av Kornar-klass, utrustad med Styx-robotar,
observerades 1959.
A ven i den svenska flottan insJg man mycket tidigt att sjöroboten var framtidens vapensystem. Redan i mitten av 1950-talet började den svenska marinens
sjörobotutveckling. PJ grund av de kraftiga nedskärningarna av marinens anslag
i 1958 Jrs försvarsbeslut bromsades tyvärr den pJbörjade utvecklingen.
Den här utvecklingen medförde krav på många små och snabba fartyg, utrustade med målsökande sjömålsrobotar med lång räckvidd och hög precision. Sjöstriderna kommer, i den här miljön, att utkämpas i närheten av försvararens
kust, med 35-45 km avstånd mellan de båda parterna - avstånd som inom
parentes hittills är oöverträffade i sjökrigshistorien.
Enligt den sovjetiska taktiken erhålls måldata antingen genom en mindre spaningsstyrka framför huvudstyrkan, på ett avstånd ungefär lika med halva det
beräknade stridsavståndet, eller genom spaningsflyg som används för att upptäcka och identifiera fienden.
Taktiken kräver fullständig överraskning, som skall uppnås genom tidig målidentifiering och genom att utnyttja största möjliga skjutavstånd. Enkelheten är
enastående - riktfel och funktionsdel hos själva roboten kompenseras helt enkelt
genom insats av en stor mängd fartyg och robotar.
Den svenska "Marinplan 60" utarbetades ocksJ efter liknande principer.
ÖvergJng till "den lätta flottan" förusatte m J n g a smJ enheter - men
det olyckliga försvarsbeslutet 1958 medförde att a n t a l e t fartyg blev för
litet - de enskilda enheterna blev därför onödigt dyra .
Den sovjetiska Styx-robotens stridsspets innehåller 400 kg sprängmedel, vilket räcker till att, om inte sänka fienden, så i alla fall att allvarligt skada alla
typer av örlogsfartyg upp till ca 10 000 ton, för att inte tala om ett antal träffar
efter varandra i samma mål.
En robotbåt som träffas av en Styx-robot skulle helt enkelt förintas . Styxroboten visade sig ha möjlighet att träffa även små mål som robotbåtar och
fiskebåtar.
Dess aktiva målsökare är helt oberoende av skjutande fartyg. När roboten väl
är avskjuten är den pålitlig och har mycket hög precision.
Slutligen kräver taktiken snabb reträtt efter robotinsatsen. Denna taktik har
god chans till framgång under förutsättning att skjutavståndet är relativt stort
- större än någon känd motståndares porte, när principen utvecklades och nästan fortfarande störst.
Sammanfattningsvis är den sovjetiska taktiken baserad på enkelhet för operatören, på en stor mängd fartyg och robotar samt på långa skjutavstånd och hög
träffsannolikhet.
Detta innebär en fantastisk utmaning, såvitt jag förstår, till varje flotta även om den består av större moderna örlogsfartyg och marinflyg.
Komar-klassen tillfördes den egyptiska flottan 1962 och OSA-klassen 1966,
i ett läge när inga andra flottor i världen - med undantag för östblockets hade dessa fartygstyper. Vi, i den israeliska flottan, insåg snart att vi inte bara
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stod inför en allvarlig och fullständig ändring av styrkebalansen utan vi stod
plötsligt inför en helt ny marin era, som visserligen inte var ny för oss i teorin
och i tanken, men som tog oss med fullständig överraskning, när den var ett
faktum.
I Sverige hade man klart för sig att denna utveckling var pJ väg, men medel
hade saknats för att möta hotet.
År 1965 utgjorde en israelisk jagare - f d brittisk Z-klass av andra världskrigsårgång - inget som helst problem för en robotbåt typ K omar, för att
inte tala om den mera kvalificerade och bättre rustade OSA-typen.
Omställningen inom den israeliska flottan i tänkande, utveckling och ideer om
sjökrig började kanske tidigare, men fick ordentlig fart genom att sovjetiska
robotbåtar 1962 började uppträda i den egyptiska flottan.
Jag tror att det kan finns skäl att påpeka här att den första målsättningen för
vår egen Gabrielrobot var att den skulle ha god verkan i ett mål av typ Skoryjagare, som då var den främsta komponenten i den egyptiska flottan, och som
hade bättre artilleriräckvidder än våra egna Z-klassjagares 4,5 tumskanoner.
A v den anledningen konstruerades Gabriel för 20 km räckvidd och för god
verkan i mål av jagares storlek.
Vi var nu framme vid år 1962 med iden om en robot som skulle skjutas mot
en jagare - från en jagare, för den första versionen av Gabriel var konstruerad
för att installeras på jagare av Z-klass - när vi plötsligt mötte ett helt nytt hot,
som det inte fanns något som helst svar på.
sexdagarskriget 1967 överraskade oss i en ganska bisarr situation. Den israeliska flottan arbetade med att för verkliga en helt ny ide, baserad på en 250 tons
robotbåt utrustad med Gabrielrobotar, 40 mm och 76 mm kanoner alla med
automatisk radareldledning.
Iden byggde också på större antal båtar än vad vi tidigare hade haft, men ...
allt detta befann sig på tillverkningsstadiet och delvis fortfarande på utvecklingsstadiet. Ingenting var ännu installerat ombord och insatsberett. Varven i
Cherbourg arbetade på båtarna och utrustningen utvecklades och konstruerades
såväl i Israel som över hela Europa.
År 1967 var den israeliska flottan i full färd med att utveckla och förverkliga
en ny modern princip. En ny flotta som byggdes från grunden - men som till
sjöss hade en helt annan flotta byggd för den föråldrade VK 2-miljön - och
som - vad värre var - var bemannad med personal, som i tankar och ideer redan var helt "sålda" till en ny sjökrigsera. 1967 års flotta innehöll en underlig
kombination av högt sofistikerade tankar - med högst ålderdomliga vapensystem till sitt förfogande .
Oktober 1967 gav oss ett mycket tragiskt bevis för att Z-klassjagare, med
namnet Eilat, var en enkel match för en Komar-båt med sina förödande
Styx-robotar. Förlusten av detta stolta fartyg och 47 man av dess tappra besättning fick Israels marina myndigheter att till sist inse att vi befann· oss i en
helt ny marin era och att ingen tid fick gå förlorad då det gällde att förverkliga
vår egen sjökrigside.
Den svenska flottan har visserligen ett förnämligt torpedvapensystem - ett av
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.v ärldens främsta - men saknar fortfarande den robotkomponent som skulle göra
våra fartyg till värdiga motståndare till varje annan främmande sjöoperativ
enhet.
Jag skulle nu vilja gå över till perioden 1968 till1973.
till
den första israeliska robotbåt,
I december 1967 anlände Mivtach,
HAIFA. Den kallades för robotbåt men hade fortfarande inga som helst vapen
ombord.
Inte långt därefter hade vi glädjen att få motta ett par systerfartyg "för oljeexploatering".
Nu började fem år av montering, samtrimning, utveckling och kontroller av
vapensystemen för de israeliska robotbåtarna.

STEG l
Upptäckt
Identifiering

Bild l. Robotgapet ställde krav på en djärv och välövad taktik.
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Det som överskuggade vår verksamhet var känslan av tidsbrist. Ingen visste
när kriget skulle bryta ut, men vi visste att en liknande situation som 1967 under
alla förhållanden återigen skulle komma att behöva avvärjas.
1968 lanserades ett nytt program för att lösa en ny uppgift för den israeliska
flottan - Röda Ha vet.
Reshej-klassen började ta form och den första kölen till denna robotbåt sträcktes 1970.
Den israeliska taktiken byggde främst på det faktum att Gabrielroboten är
räckviddsunderlägsen Styx-roboten i förhållande 2:5. Israeliska robotbåtar, som
skall engagera fientliga OSA-båtar, måste med andra ord passera ett 20-30 km
långt "räckviddsgap" innan de kan avfyra sina egna robotar.
Den israeliska taktiken innebar ett 3-stegsförfarande enligt bild l.
steg l: Upptäckt och identifiering av fienden så tidigt som möjligt,
steg 2: Avståndsminskning till eget skjutavstånd. Härvid utförs undanmanöver för fiendens robotar,
steg 3: Vid eget maximalt skjutavstånd fortsätter avståndsminskningen under insats av egna robotar. Slutligen sänks fienden med artillerield.
Steg 2 var utan tvekan det svåraste att genomföra och det var "pudelns kärna". Det är här telekrigföringen kommer in i bilden, jag skulle vilja säga som ett
starkt vapen, som möjliggör för en robotbåt att närma sig en fiende till effektivt
skjutavstånd utan att själv bli träffad.
Telekrigföringen kombineras naturligtvis med antiroboteld och med skicklig
fartygsmanöver under hög fart .
Från 1968 fram till 1973 sysslade vi med detta "steg 2-problem" med högsta
prioritet sett från såväl teknisk och elektronisk som från taktisk synvinkel.
Problemet var egentligen inte bara att utveckla telestörutrustning och anpassa
den till befintlig vapensystemtaktik utan snarare att utveckla en utrustning som
fick plats och kunde fås att fungera ombord på en robotbåt med dess begränsade
och överfyllda utrymmen.
Telestörsystem fanns på flera ställen inom västvärlden, men vi kom snart underfund med två väsentliga faktorer. Först och främst skulle ingen vara villig
att överlåta färdig utrustning och för det andra - även om någon ville det skulle utrustningen och teknologin vara avsedd för större fartyg, där utrymmesproblem inte fanns och där det fanns ledigt utrymme för antenner i masterna.
Telestörteknik för små fartyg fanns helt enkelt inte. Ingen i västvärlden insåg
överhuvudtaget behovet av robotbåtar som sådana, och ändå mindre behovet av
effektiv störutrustning ombord på så små enheter.
Nog hade man i den svenska flottan insett behovet- sedan JO år tillbaka men otillräckliga anslagsramar hade inte medgett att vi fyllde det.
Det var nu andrastegstaktiken togs fram i ett mycket lyckosamt samarbete
mellan utvecklingsingenjörer, elektronikindustrin och robotbåttaktiker. Det var
nu den finslipades ombord, prövades taktiskt, övades och användes.
I oktober 1973 var vi ganska avancerade (jag undviker att använda ordet
"klara" för jag anser att ett militärt förband aldrig är helt "klart").
Det var en viktig svaghet som, lördagen den 6 oktober 1973, oroade såväl
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mig personligen som besättningarna och cheferna på våra robotbåtar, det var att
hela "andrast~gstaktiken" aldri.g hade slutgiltigt prövats - d v s i strid till sjöss
med en verklig fiende. Men VI hade förtroende för fem år av hårt arbete och
det gick vi till verket med natten till den 6 oktober.
'
Vi utgjck f.rån .. att ..en sy~isk robotstyrka skulle, inom ramen för ett syriskt
anfall, vaga sig soderover for att sätta in anfall mot mål som t ex HAIFA.
Därför begav sig ett förband om fem av våra robotbåtar norröver från HAIFA
för att engagera fienden.
Ko~takt erhölls kl.. 2230 med en syrisk torpedbåt i framskjutet spaningsläge
utanfor LATAKIA (lage A på bild 2).
Medan ?en båten engage.;ades m;d .artillerield (läge B på bild 2) kom en rapp~rt om fienden kl .2 237 (lage ~ pa b1ld 2), som pekade ut såväl fientliga robothatar som. T-kl.assmi~.svepare v1.d den syriska kusten öster om den israeliska styrkan. Det Israeliska forbandet g1ck till anfall och lämnade en robotbåt för att ta
hand om den syriska torpedbåten.
Följande punkter är viktiga i striden mellan dessa båda förband:
- fienden siktades av våra egna fartyg på 40 000 meters avstånd
- fienden avfyrade sina robotar mot våra fartyg kl 2327 på '37 500 meters
avstånd (läge E på bild 2),
vi laddade, minskade avståndet och öppnade eld kl 2336-2359 på 20 000
meters avstånd (läge D och F på bild 2),
·
sista fasen av striden utkämpades vid kusten söder om LATAKIA, där en

Bild 2. Sjöstriderna utanför LAT AKTA natten 6-7 oktober 1973.
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Komar-båt gick på grund och besköts med 40 mm kanoner kl 0026 av en
av våra båtar (läge G på bild 2).
Resultatet blev att en OSA, två Kornar, en tb typ K-123 och en T-43 minsvepare sänktes - utan egna förluster .
Under den tredje krigsn"atten, i jakt på fienden, bedömde vi att en egyptisk
styrka skulle vara under förflyttning från ALEXANDRIA till POR T SAID för
att förstärka förbanden där.
Vi sände ut 6 båtar för att avskära en eventuell sådan sjöstyrka. Våra fartyg
hade order att hindra all sjötrafik mellan de båda hamnarna om de inte fick
kontakt med den avsedda fienden .
Förbandet befann sig utanför DAMIETTE kl 1846 och fick sin första indikation om fienden kl 211 O - på ca 25 distansminuters avstånd .
Strid söktes. Den första egyptiska salvan om 12 robotar sköts kl 0015 från
48 000 yard (läge A på bild 3) . Vi förföljde fienden och minskade avståndet till
20 000 meter. Förföljelsen tog omkring 20 minuter. Vi öppnade eld mot fyra
egyptiska OSA-båtar kl 0050-0100 (läge B, C, D och E på bild 3), varav tre
förstördes och en grundstötte nära BAL TIM (läge F på bild 3 ). Inte heller den
här gången led vi några egna förluster .
Detta visar att moderna robotbåtar - rätt utrustade och med anpassad taktik
- kan fälla avgörande till sjöss och slå även en numerärt och materielmässigt
överlägsen motståndare.

Bild 3. Sjöstriderna utanför DAM IN ETT A och BALT IM natten 8-9 oktober 1973.
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Efter de här striderna stannade såväl de syriska som de egyptiska örlogsfartygen - utom ubåtarna - i bas. Alla sjöstrider utanför de syriska och egyptiska
kusterna utkämpades utanför hamnarna och inseglingama där fienden hade skydd
av landbaserat artilleri och robotar.
I Röda Havet var vårt läge helt annorlunda. Reshej-klassens båtar, som var
byggda för detta område, fanns inte där ännu. Två av dem deltog dock i striderna i Medelhavsområdet. Detta innebar, som vi hade väntat oss, att egyptiska
sjöstridskrafter - främst robotbåtar från GHARDAKA - och "marinkårsförband" i Suezområdet blev ganska aktiva och ägnade sig särskilt åt vår marinbas i
SHARM EL SHEIK. De försökte också störa sjöförbindelserna samt vägtrafiken
från A-TUR norröver till ABU-RODEIS och RAS-SUDAR. De förberedde
också en flotta av fiskefartyg, lastad med ammunition och annat underhåll, som
skulle landsättas på vår kust i Suez-viken.
Vi ställde endast upp med sex Dabur-båtar och en "marinkårsenhet" som koncentrerade sina insatser mot den egyptiska örlogsbasen GHARDAKA - den huvudsakliga källan till våra problem i området.
Jag skall nu försöka berätta för Er om ett typiskt anfall mot GHARDAKA
av våra förband. Målet var att slå ut en av de sista Komar-båtarna som fortfarande var baserade här. Två landstigningsbåtar lyckades smyga sig in mellan
grunden till ankarplatsen och fann Komar-båten till ankars utanför kajen. Från
ca 50 meters avstånd beskörs målet med pansarvärnsrobotar.
Under manövern, när de blev utsatta för beskjutning, stötte en av våra båtar
på grund nära K ornar-båten. Båda landstigningsbåtarna lades under häftig beskjutning från land. I detta ögonblick träffade en pansarvärnsrobot antagligen
en bränsletank och Komar-båten tog eld och exploderade.
Våra commandosoldater lyckades dra loss den egna båten och oskadda ta' sig
ut ur hamnen.
Detta företaget genomfördes den 22 oktober i skymningen. Resultatet blev en
sänkt Kornar och inga egna förluster.
En lärdom av detta är naturligtvis att initiativförm!lga, taktiskt kunnande och
överraskning i viss utsträckning kan kompensera materiell underlägsenhet. Detta
kräver emellertid att man har tillräckligt hög kvalitet p/1 personalen. Löneutvecklingen och kommande förändringar i personalorganisation och utbildning m!lste
garantera att vi i det svenska försvaret f!lr beh!llla v!lr personalkvalitet - annars
kan vi r!lka i samma läge som arabstaterna.
Trots att egyptierna hade fullständig överlägsenhet i Röda Havet och att de
lyckades avstänga vår sjötrafik genom Bab-El-Mandebsundet lyckades de inte
få kontroll över farvattnen i Suezviken eller farvattnen kring Jubal-sunden. Vid
krigsslutet var Suezbukten och Jubal-sunden helt i våra händer tack vare commandosoldaternas och Dabur-båtarnas upprepade attacker.
Egyptiernas enda påtagliga framgång var minsprängningen av ett israeliskt
tankfartyg på väg till ABU-RODEIS, efter det att striderna upphört.
Den egyptiska mineringen av Jubal-sunden förorsakade fullständigt stopp för
deras egen sjötrafik till Suezviken.
Vi kunde, å andra sidan, återuppta vår sjötrafik på ABU-RODEIS redan fyra

dagar efter krigsslutet tack vare att vi hade fullständig kontroll över området.
Beträffande erfarenheterna kan jag av naturliga skäl inte gå in på för många
detaljer.
Först och främst har vi - hoppas jag - insett att den teknik, den taktik och
de operativa ideer som hjälpte oss under Yom-Kippur-kriget inte alls kan utnyttjas längre. Vi vet att fienden har studerat taktiken och dragit sina slutsatser.
Så om Ni frågar mig idag vad vi gör för att dra nytta av lärdomarna skulle
jag svara att vi förbereder oss för varje kommande händelse, utgående ifrån att
varje princip som var giltig, modern och lyckosam i fråga om taktik och teknik
i den förra konflikten antagligen är omodern, oanvändbar och välkänd för fienden - som alltså är förberedd på den - i varje kommande konflikt.
På grund av detta förnyar vi oss, integrerar såväl ny som gammal teknik i
våra operativa principer, kontrollerar om och om igen deras hållbarhet i framtida tillämpningar - och inte i det ärofulla förflutna.
Detta kräver en taktikutveckling som vi inte har varken tid eller resurser för
idag. Oändliga rader av mer eller mindre befogade utredningar. l deliga organisationsförändringar, persona/vakanser, för liten rustningsvolym, ryckighet i kommenderingar genom förtidsavg!lngar - allt beroende p/1 bl a för sm/l anslagsramar - tar för stor del av v !lr tid för att vi rätt skall hinna förbereda oss för
krigets värv. F!l r vi inte stadga i personalutvecklingen snart blir vår taktikutveckling ocks/l ohjälpligt efter.
Beträffande robotbåtar vill jag säga att i begränsade farvatten och kustzoner
har små snabba fartyg, utrustade med sjömålsrobotar, blivit en viktig, för att

Bild 4. Telekrigföringen har kommit för att stanna, men minskar därför inte behovet av
konventionella vapensystem .
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inte säga dominerande sjöoperativ plattform. Hela Medelhavet och Röda Havet
bör, enligt min mening räknas till sådana områden. Robotbåten som komplett
vapensystem måste svara mot följande krav:
Hög fart och god manöverförmåga
Ett bra sjörobotsystem
Vettig utrustning för telekrigföring
Punktförsvar mot robotar.
Det kommer att bli ganska svårt att under de nuvarande åren finna den rätta
lösningen på problemet att integrera dessa fyra funktioner i ett förhållandevis
litet skrov. Var och en av funktionerna kan endast utvidgas på bekostnad av de
övriga. Detta betyder att varje lösning endast kan bli en kompromiss så länge
storlek och pris måste hållas nere så mycket som möjligt.
V dra moderna S picka-bdtar utrustade med sjörobot skulle kunna fylla även
högt ställda krav. Utveckling och byggnad av vdra torpedbdtar visar ocksd att
stora serier gör fartygen billiga. Mycket talar alltsd för att man redan nu borde
förlänga vdr egen serie av torpedbdtar - samtidigt som Malaysia bygger sina.
Utan tvekan kommer antalet fartyg att räknas i varje framtida strid både då
det gäller möjligheten att sätta in förband i strid och då det gäller att göra förlusterna genom direkta träffar så små som möjligt.
Och slutligen får båtarna under inga förhallanden bli så stora eller dyrbart
utrustade att deras egenskydd i sig självt blir ett högprioriterat krav.
Detta skulle utan tvekan hämma deras offensivkraft.
Vad gäller arabstaternas framtida marina närvaro i området vill jag framhålla
att arabstaterna sedan Yom-Kippur-kri get har gjort ganska imponerande investeringar i sjöoperativa system i Mellersta Ostern. Deras sökande, såväl i öst som
väst, efter fartyg, ubåtar, sjörobotsystem och elektroniska störsystem är mycket
intensivt.
Jag tror att man helt enkelt kan konstatera att investeringarna som sådana
i arabisk sjömakt, i förhållande till deras investeringar i mark- och luftoperativa
system, har förändrats - och det på ett högst påtagligt sätt.
Den sammanlagda arabiska framtida sjöoperativa styrkan i land som Egypten,
Libyen, Algeriet, Marocko, Syrien, Saudiarabien jämte Irak m fl kan, efter hand
som tiden går, åstadkomma en fantanstisk lokal sjömakt, som kan sättas in av
vilket som helst av dessa länder om erforderligt.
Nästan alla de nämnda länderna - och några till - ligger vid Medelhavets
eller Röda Havets stränder, där en sådan sjöoperativ styrka kan komma att spela
en betydande roll i varje kommande konflikt - särskilt med utnyttjande av
Suezkanalen.
Yom-Kippur-kri get har enligt min mening bevisat, både för oss och för arabstaterna, vilken betydelse fria sjövägar har under varje öppen konflikt. Jag tror
också att det har bevisats ännu en gång att förmågan att hålla sjövägarna öppna
bör man hålla i sin egen hand - åtminstone i viss utsträckning - och inte helt
överlåta den på någon vänligt sinnad sjömakt som av politiska skäl kan bli förhindrad eller ovillig att utöva den förmågan.
Denna erfarenhet - grundad pd flerfaldig krigserfarenhet - borde vara en
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tankeställare för de av vdra egna politiker och "militära tyckare" som tror att
sjöfartsskyddet kan lösas "med andra medel". Vi är pd väg att reducera vdra
marina resurser pd västkusten till en farligt ldg nivd.
Aven i en neutralitetssituat ion erfordras resurser för sjöfartsskydd.
Sammanfattning svis skulle jag vilja påstå att herraväldet till sjöss kommer att
spela en än mera påtaglig roll i varje kommande konflikt i vårt område, där
många viktiga industricentra och städer är koncentrerade längs kusterna både
i Medelhavet och Röda Havet.
Förverkligandet av herraväldet till sjöss kommer att ta tid, men har vad jag
förstår påbörjats mycket intensivt på den arabiska sidan - där dom drar nytta
av sina petrodollar.
Detta leder mig till min sista bild - ett förslag till ett modernt vapensystem
användbart i varje modern flotta.
Erfarenheter frdn ett krig som Yom-Kippur-kri get är naturligtvis inte direkt
tillämpliga i vdra sjöoperativa förhdllanden. Mycket talar dock för att lätta
sjöstridskrafter - helst i stort antal - utrustade med sjörobotar är dagens och
ocksd morgondagens lösning pd mdnga sjöoperativa uppgifter. De "tyckare" som
anser att denna typ av sjöstridskrafter spelat ut sin roll bör se sig om i andra
länder - bl a i sddana länder som i modern tid varit i krig. Krigserfarenhet är
trots allt mera värt än rena gissningar.
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Sjöstri der na under oktober kriget
1973 - sett ur egyptisk synvinkel

' Vid ett internationellt symposium rörande oktoberkriget 1973, som hölls vid'

Cairo-univers itetet hösten 1975, talade d en egyptiske marinchefen Amiral
Fouad Abu Zikri över ämnet "Sjöstridskra fternas roll i oktoberkriget 1973".
Detta föredrag ger den officiella egyptiska synen på "Yom-Kippur -kriget",
och kompletterar på detta sätt den israeliske marinchefens framstiillning i
föregående artikel. D e båda marinchefern as erfarenheter och uppfattning om
stridernas utgång skiljer sig så väsentligt att även detta föredrag återges ordagrant i översättning av kommendörk apten Cay Holmberg.
~--------------------------------------------------- ~

Herr ordförande, mina damer och herrar!
Trots att striderna i oktober var den fjärde ronden mellan de egyptiska stridskrafterna och Israel, var det i själva verket den första i vilken de egyptiska stridskrafterna - och därmed också flottan - hade reell möjlighet att slåss enhgt
suneiii vetenskapliga principer.
Oktoberkrige t måste därför betraktas som ett verkligt prov för egyptiska militärer. Härifrån kan man dra erfarenheter och göra jämförelser mellan egypt1ska
och israeliska färdigheter med deras olika vapensystem.
Det råder inget tvivel om <1tt sjökrigsföreta gen under de tidigare ronderna var
av rent taktisk natur, utförda under blixtkrig och med de begränsade medel som
då stod till förfogande . Följaktligen gav de inga viktiga resultat som kunde
.
..
ligga till grund för analyser eller studier.
Under 1956 års krio ägnades de största ansträngninga rna åt att bekampa bnttiska och franska sjö~tyrkor. Sjöstridernas utgång berodde mera på självupp..
.
offring och mod än på de marina enheternas förmåga. .
Ar 1967 hade den egyptiska marinen inte några offensiva uppgifter, trots forekomsten av så slagkraftiga enheter som ubåtar, jagare och robotbåtar. Sjöstridskrafternas huvuduppgift er var att försvara kusten och hamnarna samt att lös~
den politiska uppgiften - att kontrollera sjötrafiken i Akabav1kens mynmng. V1
hade förutsatt att det var osannolikt att några egentliga strider skulle blossa upp
• .
där.
Initiativet, som är ett viktigt element i sjöstridsverks amhet, fanns all~:a mte
med . Men det blev nödvändigt att placera en sjöstyrka där för _att verkstalla det
politiska beslutet, särskilt som några sjömakter ~ade tillkännag1v~t sm a~s 1kt ~-~t
med våld bryta den egyptiska blockaden och ga upp 1 Akabav1ken. Vara SJOstridskrafter utförde det svåra uppdraget mycket effektivt och hade full kontroll
över området kring Suez-bukten.
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Detta kan eventuellt kasta något ljus över påståendena i den israeliska propagandan att Israel, genom ett skickligt drag, lyckades lura våra marinstridskr after
till Röda H avet för att tvinga dem bort från Medelhavet.
Det bör understrykas att det enda företag Israel utförde - utom sänkningen
var en grodmansraid mot PORT
av det amerikanska fartyget Liberty')
SAID.
Vi känner alla till detta företags totala misslyckande. Inte ett enda fartyg skadades medan samtliga grodmän blev tillfångatagna och den fientliga ubåten träffades och nästan sänktes.
Men i Israel trodde man att våra ubåtar var insatta i företag utanför deras
hamnar. Man till och med inbillade sig att de upptäcktes, anfölls och sänktes. I
själv~ verket hade vi inga planer på att sätta in ubåtar utanför Israels kust.
Sänkningen med sjörobotar, med sådan lätthet, av den israeliska jagaren
Eilat efter eldupphör 1967 visade - trots det militära läget då - otvivelaktigt
att de egyptiska förbanden hade en hög stridseffekt.
Sänkningen av Eilat var inte bara en sjöstrid mellan egyptiska och israelisk a
enheter, den representerad e en sjöoperativ händelse som chockade militära kretsar
såväl lokalt som internationell t.
På det internationell a planet blev det uppenbart att sjöroboten, som inte fanns
i någon marin i västvärlden, var ett effektivt vapen som starkt kunde påverka
utgången av sjöstrider såtillvida att den blivit ett allvarli gt hot mot de starkaste
örlogsfartyg, när dessa är utanför artilleriporte. Härtill kommer robotarnas träffsäkerhet. Resultatet innebar en revolution som rubbade maktbalansen för lång
tid framöver och som ändrat grundvalarna för konventionell taktik och strid steknik.
På det lokala planet var Eilats sänkn ing en läxa för Israel som bevisade att
den egyptiska marinen efter eldupphör hade kraft och tärdigheter som inte exponerades under kriget och som skulle kunna försätta Israel i en obehaglig situ a- ·
tion om krig skulle bryta ut igen. Den 21 oktober var därför - enligt officiella
israeliska källor - en svart dag i den israeliska flottans historia. Följaktligen, till
följd av förlusterna i män för den israeliska flottan och deras inverkan på perbörjade Israel ägna ökad uppmärksamh et åt sina sjöstridssonalens moral bara ägna sig åt luft- och markstridskra fterna.
att
krafter i stället för
Sänkningen av Eilat markerade början på utmattningskr iget, som följdes av
den ärorika övergången över Suezkanalen den 6 oktober.
Utmattningsk riget bär vittnesbörd om företag som aldrig tidigare utförts i
historien, under vilka egyptiska grodmän fyra gånger i följd med stort mod anföll EILATHs hamn och åsamkade fienden stora förluster i fartyg och personal.
Egyptiska jagare besköt fientliga mål vid kusten utan förluster, trots 3 timmars
ihå llande flygtryck. Det fanns också andra företag, men tiden är ännu inte mogen att avslöja dem . Det är ingen tvekan om att det var under dessa strider som
de egyptiska och israeliska flottorna först möttes öga mot öga.
1

)

Sänkningen av USS Liberty är ett så intressant exempel på brister i den amerikanska
ledningsverksa mheten att händelsen relateras särskilt på sidan 49.
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Följaktligen var analysen av dessa händelser, återuppbyggn aden av vår egen
styrka och fiendens förmåga bland de viktigaste faktorerna som togs i beaktande
vid planläggning av den offensiva verksamheten under oktoberkriget 1973. Vi
följde också upp utvecklingen av den israeliska flottan och den israeiiska marina
doktrinen. Vi studerade också operationsom rådet noga .
Vår uppfattning om sjökrigföringe ns former under de kommande skedena var
baserad på följande strategiska och taktiska grunder:
A. Nödvändighe ten av att koncentrera våra ansträngninga r på att samverka med
och stödja armetörbande n, eftersom de är den grundläggand e styrkan för att
befria vårt territorium och uppnå seger. Detta är den egyptiska operativa
principen. Denna samverkan kan ske i form av eldunderstöd från kustartilleribatterier och lätta sjöstridskraft er under anfallsförbere delser och under de
olika faserna av en operation längs hel a fronten från norr till söder, och
nära tidsanpassat, vilket splittrar fiendens insatser och därmed hans motstånd
mot våra armetörband. Vi hade faktiskt möjlighet att överraska fienden med
nya eldenheter som han inte hade väntat sig. Detta uppnåddes genom att
robotbåtar genomförde raider i kombination med snabb manöver och massiv
eldkraft. Denna taktik ersatte jagarartillerie ts kustbeskjutni ng. Sjöstridskrafterna hade till uppgift att stödja armetörbande n genom att säkra dess flanker
mot havet och att förhindra fiendens landstigninga r med "marinkårför band".
erna måste koncentrera sig på att nå ett operativt mål so:-n kunSjöstridskraft
B.
de påverka fienden. Genom att analysera tidigare stridsförlopp, genom operauva StuU!er ocn genom att utveckla en strategi anpassad till operationsom rådet - genom att ta fram vår egen och fiendens styrka och svagheter lyckades vi välja de lämpligaste uppgifterna för de egyptiska sjöstridskrafterna nämligen att avskära sjöförbindelse rna i Medelhavet och Röda Havet.
Den egyptiska flottan lyckades lösa denna uppgift överraskande väl. De
främsta skälen till detta var:
- att fienden var van vid att sjöstriderna haft karaktären av mycket begränsade strider nära våra kuster.
- Israel är beroende av sjöfartsvägar som passerar genom områden där sjötrafiken kan kontrolleras och där det är praktiskt möjligt att avskära den .
- Israel är i grunden beroende av sjötransporte r för att få förnödenhete r,
utrustning och strategiska varor, varav den viktigaste är olja, som inte finns
inom landet.
- Arabstaternas strategiska djup ger utmärkta möjligheter för den egyptiska
flottan att koncentrera och lad da upp samt inta utgångsläge för sjötrafikkontroll utom räckhåll för israeliska sjörobotar och flyg, som utgör ett direkt
hot mot våra enheter. Tillsammans utgör detta ett lämpligt operationsom råde
för att avskära fiendens sjöförbindelser.
Följaktligen kom vi fram till att jagare var den lämpligaste typen av enhet
för att uppträda i dessa tillbakadragn a områden där deras verkansmöjlig heter
var goda och där deras förmåga att uppehålla sig lång tid till sjöss kunde
utnyttjas.
- Områdena nära fiendens försvarslinje som kan utnyttjas för att avskära
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sjöförbindelse rna, t e Suezvikens mynning, är lämpliga för mineringar, vilket
är ett farligt och effektivt vapensystem särskilt om de sätts in med precision
mot en fiende som inte har medel att röja dem .
- Uppgiften kan lösas inom ramen för internationell rätt, vilken medger
prejning och inspektion av fartyg på fritt hav för att stoppa krigskontraba nd.
Följaktligen skulle våra företag inte störa de legitima rättigheterna för grannstater vid operationsom rådena.
Det var fullt klart redan innan företagen inleddes att vi, genom att sätta in
sjöstridskraft er i områden l 000-tals kilometer från krigsskådepla tsen skulle
nå fullständig överrask ning. Den israeliska säkerhetsdok trinen skulle tillfogas
ett föröd ande slag genom fullständig kontroll av Bab-el-Mand ebsundet och
Suezviken, eftersom den israeliska strategin bygger på fortsatt israelisk närvaro i SHARM EL SHEIK för att garantera sjötrafik i Tiransunden. Samtidigt
var det uppenbart att Israel inte skulle kunna vidta några åtgärder för att
bryta blockaden.
Det fann s mer än en kontrollpunkt i Medelhavet för att få fullständig överbtlC!\. . ;)LUU!er av SJOfartsvagarna till och från Israel samt den israeliska flottans och flygets verkansmöjlig heter visade att det var lämpligt att använda
egyptiska ubåtar i östra Medelhavet beroende på deras för måga att uppträda
dolt under lång tid i området.
C . Vi utgick ifrån att vi ur försvarssynvinkel var tvungna att avdela tillräckliga
resurser för att hindra fienden från att uppträda och störa verksamheten i
våra större hamnar. Det största hotet utgjordes av fiendens ubåtar som skulle
kunna landsätta infiltratörer och sabotörer samt anfalla handels- och örlogsfartyg utanför våra hamnar.
Det andra hotet utgjordes av fiendens övervattensst ridskrafter som skulle
kunna beskjuta hamnarna och anfall a våra handels- ocn onogstartyg.
En studie gjordes över all a dessa möjligheter och över de områden fienden
måste passe ra sa mt var han kunde uppehåll a sig. En erforderlig pl an för att
intensifiera den egyptiska marina verksamheten i dessa områden gjordes upp.
Samtidigt förstärktes medlen att upptäcka fientliga ubåta r och anfalla dessa
med egyptiska ubåtsjaktenhe ter. Vi kraftsamlade på sökning med helikoptrar
i lå ngt ut belägna områden vid varierande tidpunkter. Kalkylerna över ubåtsjakten i de aktuella områdena visade att upptäcktssann olikheten var tillfredsställande hög.
Vad beträffar skyddet mot de nämnda ytstridskrafte rna intensifierade s kustbevakningen - såväl den optiska som den tekniska. Vidare höjdes beredskapen
vid det fasta kustartilleriet och raketbatterier na samtid igt som flottans robotbåtar
anv ändes för att söka upp fiendens sjöstridskrafte r och förstöra dem i de fall de
befann sig utanför porte för det fasta försvaret. Eftersom vi väntade oss att fienden skulle försöka lura våra enheter att gå i fällor planerade vi våra företag som
"mot-fällor" i vilka vi kunde använd a robotbatterier som kunde ledas av kustbevakningsan läggningar och andra underrättelseo rgan.
Hamnarn a höll s under noggrann dygnetrunt-be vakning med försvarssystem
som medgav ständigt skydd, bl a genom utnyttj ande av sprängladdnin gar mot
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grodmän som gjorde inträngande i hamnarna mycket svårt och reträtt från dem
omöjlig.
Då det gäller våra studier av fiendens handlingsmöjligheter och styrka, moderna robotar, landstigningsfartyg, ubåtar och plutonslandstigningsbåtar tillsammans med ett betydande luftskydd , utgick vi ifrån att dessa faktorer skulle
göra det möjligt för fienden att lösa följande uppgifter:
att säkra sina sjövägar genom Medelhavet och Röda Havet, särskilt som
Israels geografiska läge medför att landet i hög grad är beroende av sjötransporter för sitt underhåll , speciellt vad avser oljebehovet
att försvara sin kust och förhindra våra förband att beskjuta dess viktiga
punkter och vitala mål längs kusten
att skada våra hamnar och förhindra tillförsel av underh åll , särskilt när
strider pågick
att utföra företag i våra flanker och bakom våra linjer i avsikt att förstöra
våra ställningar och störa vår led ningsverksamhet
Om vi studerar händelserna under oktoberkriget för att få fram resultaten av
såväl våra som fiendens företag kan vi urskilja följande väsentliga faktorer som
har samband med våra företag:
Våra förband har beskjutit fiendens sammandragningar vid kusten, på bred
front, under krigets första dag och har understött våra armeförband med
massiv eld från fartyg och från kustartilleribatterier. BIRON HEAD, området öster om PORT SAID, SIDR HEAD, SHARM EL SHEIK och
MOHAMAD HEAD besköts under första dagens strider. Denna beskjutning upprepades under stridernas olika faser tillsammans med eldunderstöd mot EIN MOUSSA-zonen, MESSELA HEAD och området öster om
PORT SAID.
Det var möjligt att effektivt genomföra planer att hota kommunikationslinjerna. Inte ett enda fartyg kunde anlöpa eller lämna EILATHS hamn
förrän eldupphöravtalet var påtecknat. Antalet ankommande och avgående
fartyg till och från Israels medelhavshamnar reducerades till 12 % av
den normala omfattningen.
Fienden hade ingen möjlighet att påverka fri och säker sjötrafik på våra
större hamnar - särskilt vad avser ALEXANDRIA och SAFAGA. Dessa
hamnar fungerade normalt hela tiden, med samma eller högre kapacitet.
Antalet ankommande och avgående fartyg från ALEXANDRIA var den
3:e oktober l O, medan det var 21 fartyg den 17 :e oktober.
Vi inser klart genom en studie vi gjort av de resultat fienden uppnådde under
oktoberkriget att antingen misslyckades den israelitiska flottan med att lösa sina
uppgifter eller också begick ledningen misstag .genom att inte ge förban den rimliga huvuduppgifter.
Kanske är det senare den mest sa nnolika förklaringen, eftersom al la stud;er
tal ar för att Israel har missbedömt läget och den egyptiska flottans handlingsmöjligheter, på samma sätt som Israels militära ledning underskattade den egyptiska armens förmåga att gå över kanalen.
De viktigaste händelserna att nämna i det här sammanh anget är kanske:
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Minutläggning i fiendens vatten i Suezvikens mynning före krigsutbrottet
genom organisering av ett förband bestående av ett antal olika enheter.
Trots detta upptäckte inte fienden denna verksamhet. Dessa företag upprepades ett antal gånger under kriget utan fiendens inverkan - utom vid
det sista tillfället den 19:e oktober.
Sjöstridskrafterna besköt områden långt borta från sina baser utan att bli
anfallna av ett enda örlogsfartyg. Bland sådana områden var SHARM EL
SHEIK som Israel betraktar som en viktig bas för att garantera obehindrad
Dessa beskjutningar upprepades flera
sjötrafik genom Tiran-sundet.
gånger med robotar och raketer.
Erfarenheterna visar tydligt att de israeliska sjöstridskrafterna inte för mådde lösa den huvuduppgift, som så ofta hävdats av de sjöoperativa
cheferna, som bestod i att skydda sjövägarna. Detta gör att man måste
fråga: Var befann sig den israeliska flottan då Egypten avbröt landets sjöförbindelser? I den studie, som utförts av Leonard David-institutet vid
Jerusalems Universitet sägs att "Egyptens örlogsfartyg tillsammans med
andra medel som ställts till förfogande av arabstaterna i området har gjort
och att
det möjligt för Egypten att spärra Bab-el-Mandeb-sunclet"
"Israel endast hade lätta enheter i Röda Havet som inte kunde bryta blockaden, eftersom de enheter som fanns i området inte kunde uppträda ute
till sjöss. Den grundläggande förändringen som skedde i Röda Havet och Israels misslyckande att sätta upp en sjöstyrka i detta område - banade vägen för den Egyptiska flottans blockad av Israel uneler YomKippur-kriget".
Andå - trots alla dessa viktiga resultat - basunerade Israels propaganda och
de israeliska tidningarn a, om och om igen, ut att elen israeliska flottan hade lyckats handlingsförlama den egyptiska flottan och beskjutit kusterna från EL ALAMEIN till D AMIETTA.
Sanningen är emellertid att Israel höll sig till små taktiska företag med mål at t
nå propagandasyften. Kustbeskjutningarna utfördes på långt avlägsna platser
utan någonsomhelst betydelse och åsamkade oss ingen skada. Den egyptiska
flottan löste sina uppgifter effektivt uneler dess a fö retag genom att engagera
fiendens fartyg och åsamka dem allvarliga förluster som Israel inte har offentliggjort, trots att det finns många och odiskutabelt säkra bevis för att ett antal
fientliga fartyg förstördes.
Den egyptiska flottan har utnyttjat vetenskapliga metoder uneler planläggning
och genomförande av sjökrigsföretagen uneler oktoberkriget
Man har t e gjort upp en plan som har innefattat krigslist och överraskning.
Man har också utnyttjat principen om kraftsamling och har styrt insatsen av
robotbåtförband och kanonbåtar för att säkerställa sa mverkan med markstridskrafterna, samtidigt som man har dragit fördel av militärgeografin och arabstaternas strategiska djup för att avskära fiendens sjöförbindelser. Man har utnyttjat minor för att kontrollera vissa områden i avsikt att överraska fienden
genom att tillämpa stridsekonom iska principer för att erhåll a mera gynnsamma
förhållanden för våra stridskrafter för att ge dem möjlighet att lösa sina huvud27

uppgifter.
Oktoberkriget var ett exempel på ett lokalt krig mellan två stater på högsta
teknologisk och utvecklingsnivå. De allra mest moderna vapnen användes i en
icke förut skådad omfattning.
Därför är oktoberkriget, och kommer för lång tid framöver att vara föremål
för studier, forskning och utvärdering för att dra nyttiga lärdomar på strategisk ,
operativ eller taktisk nivå.
Det har blivit bevisat att en väpnad konflikt i modern stridsmiljö utan tvekan
är en integrerad strid för alla vapenslagen i vilken varje vapenslag spelar sin roll
i kontinuerlig samordning och samverkan efter vetenskapliga principer, vilket
garanteras uppnåendet av statens strategiska mål.
Beträffande sjötaktik medförde den avancerade tekniken, med allt vad den
innebar av robotar och utrustningar för telekrigföring, att den taktiska situationen
försvårades genom att den ändrades snabbt och genom att slagfältets yta förstorades.
Den mänskliga faktorn har inte förlorat sin betydelse, även om kriget i första
hand karaktäriserades av bruket av sofistikerad utrustning och avancerad teknik.
Vi kan t o m säga att den mänskliga faktorns betydelse har ökat och kommer
att förbli en framträdande faktor, som utgången av varje strid kommer att vara
beroende av.
Den egyptiske soldaten har bevisat detta i detta historiska krig genom sin
hjältemodiga kamp och höga moral, som härrör sig från hans gudsfruktan, hans
förtroende för sina chefer och hans förmåga att med yttersta skicklighet hantera
kvalificerad utrustning och beväpning.
Det är uppenbart efter vad som har inträffat att de egyptiska sjöstridskrafterna
har planerat oktoberkriget efter riktiga vetenskapliga principer. De har slagits
effektivt, med hög moral och har väl utnyttjat frukten av de hårda ansträngningarna i form av övningar och förberedelser för striden. Detta har gjort det
möjligt för dem att lösa sina uppgifter väl.
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Svalbards strategiska läge

r

En studiegrupp ur militärhögskolans högre kurser 1974-76 har genomfört \
en specialstudie med titeln "Studera och analysera Svalbards strategiska
läge. Diskutera de militärpolitiska och säkerhetspolitiska konsekvenserna
av en ändring av ögruppens status. Konsekvenserna skall belysas från utgångspunkterna att dels Västblocket, dels Sovjet förstärker sina positioner
på Svalbard."l)
örlogskaptenerna Jan Broström och Thomas Lundvall som ingått i grup\. pen har gjort ett sammandrag av studien.
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I isländska skrifter från 1194 omnämns "Svalbardi funndin". Detta korthuggna konstaterande tyder icke på något större intresse hos de nordliga sjöfararna
för landet med "den kalla kusten" - Svalbard. Den medeltida Landnamarok
säger att det är fyra dagars seglats från Langanes på nordöstra Island till "Svalbar i den norra ändan av ha vet".
Detta är enda stället i den gamla norska litteraturen där Svalbard nämns .
.i\ ven om ögruppen tidigt hade upptäckts av norrmännen, förblev den obebodd
i flera hundra år, ända tills de stora sjöfartsnationerna, Portugal, Spanien, Frankrike, England och Holland önskade finna en kortare väg till Kina. I stället för
att segla runt Afrika planerade de en kortare rutt längs Asiens norra kust.
År 1596 sändes två holländska skepp under befäl av Wilhelm Barents ut på en
upptäcktsresa. Efter en månad nådde de en okänd ö där de dödade sin första
isbjörn. On kallades hädanefter Björnön. De fortsatte sedan nordvästvart tills
de några dagar senare stötte på iskanten . De följde iskanten ostvart tills de siktade en annan och mycket större ö. P g a bergens utseende kallade de ön Spetsbergen. Skeppen följdes åt sydvart längs västkusten och utanför Sorkapp skildes
de åt. Ett skepp gick tillbaka till Holland medan det andra med Barents ombord
fortsatte ostvart. Nära Novaja Zemlja bröts skeppet ned av packisen och hela
besättningen omkom.
Barents' expedition hade funnit ett rikt djurliv både iland och i havet och
omgående utrustades ett stort antal fångstexpeditioner för att i första hand jaga
valross. Till att börja med seglade man sällan längre än till Björnön, eftersom

1)

Bild sid 39.
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där fanns goda fångstmöjligheter. Först 1610 började man jaga längs Spetsbergens kuster där det fanns mycket gott om val i fjordarna. Engelsmän, holländare,
fransmän, spanjorer och i viss mån danskar sände fartyg upp till området och
en intensiv valjakt påbörjades, vilken skulle hålla på i över hundra år. Snart
uppstod dispyter om delning i valjaktsområden. Krigsfartyg sändes norrut tillsammans med valfångstflottorna och flera sjöslag utkämpades.
Engelsmännen och holländarna kom sedan överens om en delning. Holländarna
byggde t o m en liten stad, Smeerenburg, med ett fort, oljeraffinaderi, kyrka och
andra byggnader. Sommartid vistades ända upp till 2 000 personer där. Under
loppet av hundra år besöktes ögruppen av ungefär 15 000 holländska skepp som
beräknas ha fångat ca 60 000 valar.
Engelsmännen planerade att kolonisera ögruppen men det var omöjligt att få
folk att slå sig ner där. Inte ens dödsdömda fångar som lovades benådning om
de övervintrade, gick med på detta, utan tog hellre sin dödsdom i England än
att riskera sina liv i polarnatten.
De första som övervintrade på Spetsbergen var besättningen från ett förlist
engelskt fartyg. De lyckades överleva vintern 1630. År 1633 övervintrade sju
holländare i Smeerenburg men de som utmanade ödet påföljande vinter dog alla
av skörbjugg.
Ryssarna var emellertid inte lika rädda för köld och mörker. De kom i sina
"lodjas" från norra Ryssland och började jaga på Spetsbergens ostkust under
första delen av 1700-talet. I grupper om 15-20 man jagade de vintertid räv,
björn, valross och säl. Verksamheten pågick ända in på 1850-talet.
Mot slutet av 1700-talet kom så de första norska jägarna till Svalbard. De
övervintrade också, men till skillnad mot ryssarna var de sällan mer än 2-3
man i varje grupp. Det viktigaste bytet var och är fortfarande, räv. 1\.n idag
bedrivs rävjakt under i stort sett ursprungliga former. Det kan tilläggas att också
fångstmän från Tyskland, Danmark och Sverige prövade lyckan på Svalbard
under 1800-talet.
I stort sett hör den gamla jakt- och fångstkulturen till det förgångna. Valen
var nästan utrotad redan vid slutet av 1700-talet, då valfångsten upphörde vid
Spetsbergen. Numera är Smeerenburg och liknande platser öde. Det som återstår
är endast ett antal gravar som bär vittnesbörd om det hårda livet uppe i norr.
Det antas från norsk sida att jakten som näringsgren kommer att försvinna.
Under säsongerna 1971-72 och 1972-73 var det bara två jägare som övervintrade på Svalbard.

Kolbrytningen börjar
I början a v 1800-talet företogs de första rent vetenskapliga expeditionerna till
Svalbard. Det som satte fart på intresset för Svalbard var kolförekomsterna.
Industrialiseringen i västvärlden medförde behov av billigt kol.
Fångstfolket på Svalbard hade länge använt kol i kaminerna i sina hyddor
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och man hade kunnat tillgodose fartygens behov av bunkers med kol som fanns
vid stränderna.
.
Ishavsskepparen Soren Zachariassen var den förste som hämtade en kollast
från Spetsbergen till Norge. Han kom hem sommaren 189? med e~ ~ast a~ 600 hl
kol. Dessutom hade han sålt 3 ton kol till en vetenskaplig expedmon pa Spetsbergen.
.
.
Hans berättelser skapade ett stort intresse för att kommerstellt utnyttJa k~lfyndigheterna. År 1900 bildades det första norska kolbolaget, Kulkompamet
Isefjord Spitsbergen.
.
. . o
Under loppet av några få år hade en febnl verksamhet kommtt tgang. Det
uppstod en mängd konflikter mellan de olika bolagen och detta påkallade någon
form av administration av ögruppen.
Redan 1870-71 hade den svensk-norska regeringen vänt sig till Belgien, Danmark Frankrike, Nederländerna, Ryssland, Storbritannien och Tyskland för att
höra 'om dessa stater kunde godta att ögruppen blev lagd under norsk suveränitet.
Ry,:;sarna var dock mycket reserverade ooch försöketc uppgavs.
. .
Ar 1907 tog den norska regenngen anyo upp fragan om Svalbards admmtstration m m med de regeringar som man ansåg hade speciella intressen att bevaka.
Det var den norska regeringens önskan att frågan skulle kunna lösas utan att
ögruppens internationellrättsliga status togs upp. Regeringens försiktiga hållning
blev mycket kritiserad och många menade att ögruppen var norsk och att rege_
.
ringen bara behövde formalisera detta.
De norska hänvändelserna medförde långvariga och resultatlösa törhandlmgar.
Ett nytt norskt initiativ togs 1914, då man i Oslo sammankallade en internationell konferens för att dryfta "Spitsbergen-problemet". Man behandlade b.l a
utkastet till en konvention, som utarbetats av Norge, Sverige och Ryssland. Enligt
denna skulle de tre länderna utöva ett gemensamt styre över Svalbard. Motsättningarna mellan stormakterna var dock för stora i den1_1a fråga och innan förhandlingarna kunde upptas på nytt utbröt första världsknget.
Under åren 1914-18 var det endast norrmän och svenskar som hade någon
verksamhet igång på Svalbard.
Efter första världskriget aktualiserades åter problemen kring Spetsbergens st~
tus. Frågan togs upp på fredskonferensen i Paris av stormakterna USA, Storbnta1111ien Frankrike, Italien och Japan. Ett fördrag, "Svalbardstraktaten", undertecknacles den 9 februari 1920. Efter långvariga förhandlingar med de inblandade
staterna gav Stortinget den 21 juli 1924 sitt samtycke till ratificering av traktaten.
Traktatet undertecknades av Norge, Danmark, Holland, Sverige och de brittiska besittningarna. Andra nationer hade möjlighet ~tt. tillträda trak~aten senare.
Sovjetunionen anslöt sig till traktaten först 1935. Httttlls har 39 nanoner undertecknat traktaten .
Svalbard blev lagt under norsk suveränitet den 14 aug 1925. Den norska regeringen påbörjade omgående en upprensni.ng av de m~nga och omstridda kraven
på rätt till landsområden. Efter besvärl.tga f~rhandlmgar kunde Sv.~lb!rdkom
missionen a v lämna en slutrapport som mneholl ordnade egendomsfor hallanden
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på Svalbard genom markköp, subventioner av passagerarbåtstrafiken mellan
Nordnorge och Svalbard. Statslån lämnades 1934 till Store Norske Spitsbergen
Kulkompani A/S för att bolaget skulle kunna köpa de svenska områdena vid
Indre Lågfjord (med Sveagruvan) och Indre Billefjord.

NATURGEOGRAFisKA FÖRHÅLLANDEN
De största öarna i Svalbardarkipelagen är Spetsbergen och Nordostlandet. Av
de andra större öarna kan nämnas Edgeoya, Barentsoya, Prins Karls Forland,
Kong Karls Land, K vitoya, Hopen och Bjornoya.
Totalt omfattar landområdet ca 624 000 km 2, vilket motsvarar ungefär en
femtedel av det norska fastlandet.
De högsta fjällen på nordöstra Spetsbergen är l 717 m höga.
Bergarterna sätter sin prägel på landskapet. I de nordligaste områden på
Spetsbergen och på Nordostlandet har granit och gnejs givit fjällen avrundade
former. Längs Spetsbergens västkust har de starkt skiktade bergarterna skapat
branta fjäll och fjälltoppar.
I de östra delarna är fjällen platåformiga. Växlande hårda och mjuka sedimentlager gör att fjällsluttningarna är trappformiga. Rikliga förekomster av
fossiler berättar att det för miljoner år sedan var tropiskt klimat på Svalbard.
Farvattnen runt Svalbard är förhållandevis grunda med ett flertal bankar och
mindre skär och kusten är mycket varierande. På vissa ställen lågland eller
strandslätter, på andra ställen stupar fjället lodrätt ned i havet.
Långa fjordar, ofta med flera förgreningar, skär in i de största öarna. Den
längsta är Wijdefjorden som går från Spetsbergens norra kust och 120 km sydvart.
Svalbard är till största delen täckt med inlandsis med en tjocklek upp till flerJ
hundra meter. Omkring tre fjärdedela r av Nordostlandet är täckt och på Kvitoya
är det bara på ost- och västsidan man finner bart land.
Golfströmmen ger Svalbard ett mildare klimat än vad man kunde vänta sig
så långt nordvart. Västkusten har därför som regel förhållandevis litet drivis .
Längs övriga kuststräckor finns det emellertid stora mängder is. Från tidigt på
hösten och ända fram till maj-juni är de flesta fjordarna frusna, med ca en
meter tjock landfast is.
Den östra delen av Svalbard har besvärliga isförhållanden och det är endast
under sommaren som far vattnen är framkomliga för fartyg .
Den årliga nederbörden är endast ca 300 mm och faller mest i form av snö.
Temperaturen kan sjunka till -35 °. Om sommaren kan den enstaka gånger stiga
till + 15° .
Permanent tjäle (permafrost) i marken sträcker sig till 150 m djup på låglandet och ner till 300 m djup i fjällpartierna. Bara den översta delen av tjällagret
tinar under sommarmånaderna.
Midnattssol råder från mitten av april till slutet av augusti och från 27 okt
till 16 feb stiger solen aldrig över horisonten (på lat N 78 ° ).
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SVALBARD UNDER OCH EFTER ANDRA V.ARLDSKRIGET
Svalbard blev ej direkt inblandat i krigshandlingarna i april 1940. Först då
Tyskland och Ryssland kom i krig med varandra 1941 ändrades bilden raskt.
Ogruppens betydelse för transporterna till Ryssland blev påtaglig och en. brittisk-sovjetisk expeditionsstyrka avsågs stationeras på Svalbard för att förhmdra
eventuell tysk ockupation. Planen realiserades dock aldrig.
En brittisk flottstyrka kom till Svalbard i slutet av juli 1941 och man landsatte
en "garnison" i Longyearbyen bestående av en norsk marinlöjtnant och en
maskinman.
Några veckor senare kom britterna tillbaka och ödelade gruvanläggningarna
i Longyearbyen, Barentsburg och Grumant. Den norska befolkningen på ca 800
personer evakuerades till England och den sovjetiska befolkningen blev sänd till
Arkangelsk.
En styrka på 60 norska soldater, många av dem tidigare gruvarbetare, kom
tillbaka i maj 1942 för att säkra Svalbard. Deras uppgift var att ödelägga en
tysk meteorologisk station som upprättats i Longyearbyen och i stället upprättta
en egen station. Styrkan angreps utanför Barentsburg av tyskt bombflyg och led
förluster men lyckades genomföra sitt uppdrag.
Under resten av kriget lyckades den norska garnisonen hålla ögruppen under
allierad kontroll, trots flera tyska anfall. Tyskarna lyckades dock hålla radiostationer igång bl a på Hopen, Björnön och Nordostlandet under hela kriget.
I november 1944 meddelade utrikesminister Molotov sin norske kollega Trygve
Lie att man ansåg Svalbardtraktaten som ogiltig, att Björnön skulle överlåtas till
Sovjetunionen och att Svalbard skulle förvaltas under sovjetiskt-norskt styre.
Förslaget behandlades av de norska myndigheterna i Lodon och förhandlingarna
fortsatte efter fredsavtalet. Det sovjetiska förslaget avvisades slutligen 1947 av
det norska Stortinget.
Direkt efter krigsslutet kom gruvdriften 1gang i Longyearbyen i Ny Ålesund
och för en kort tid i Sveagruvan. Radio- och väderstationerna kom igång liksom
passagerarfartygsförbindelserna med Norge. Den ryska gruvverksamheten återupptogs något senare i Barentsburg, Pyramiden och under några år i Grumant.
Efter det att Norge 1949 inträtt i NATO blev Svalbard betraktat som en del
av det område som NATO omfattade. Detta medförde 1951 notväxlingar mellan
de ryska och norska regeringarna om ev ändringar av Svalbards demilitariserade
status.
Mot slutet av 1950-talet ökades intresset för utbyggnad av gru v verksamheten
på Svalbard. Kolutvinningen hade stor betydelse för den norska ekonomin. Den
norska befolkningen reste k ra v på bättre kommunikationer och ett flygfält har
färdigställts.
Omfattande vetenskapliga undersökningar påbörjades bl a med sikte på att
bättre utnyttja naturresurserna. Dessa har medfört ökade administrativa problem
icke minst efter det att man funnit olja både på Spetsbergen och i havsområdena
ost om ögruppen.
Detta har under de senaste åren medfört ett ökat intresse för Svalbard vilket
tagit sig uttryck i en aktiv norsk politik.
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SV ALBARDS EKONOMISKA BETYDELSE

Fisket

Koltillgångarna

Under tidernas lopp har, som tidigare framhållits, en betydande jaktverksamhet bedrivits i Svalbardsområdet. Annu pågår viss fångst av småvalar och sälar.
Om somrarna bedrivs också ett visst fiske på småtorsk vid Vest-Spetsbergen.
Men det är i omgivande havsområden som de stora naturtillgångarna återfinns.
Under de senaste åren har sålunda ett omfattande räkfiske runt Svalbard utvecklats. Man överväger nu att etablera en anläggning i land för att omhänderta
räkorna. Denna kan eventuellt komma att lokaliseras till Ny-Ålesund, där de
sedan 1974 nedlagda ESRO-anläggningarn a finns. I anslutning till räkfisket förekommer planer på att bygga en Decca-kedja på Svalbard alternativt en Loran
C-station i Finnmark.

Koldriften har ständigt utgjort den viktigaste näringsgrenen på Svalbard. Sedan
1930-talet har endast norrmän och ryssar varit engagerade i denna verksamhet.
Det största norska bolaget är Store Norsk Spitsbergen Kulkompani A/S stiftat 1916 - som med undantag för 4 år under andra världskriget hållit kontinuerlig drift i Longyearbyen. Bolaget har för sin drift och undersökningar kring
nya tillgångar erhållit ett omfattande stöd från norska staten. Kolgruvorna vid
Longyearbyen har de senaste åren gett en nettoavkastning på ca 400 000450 000 ton. Beräknade och säkra reserver anses omfatta 9,5 miljoner ton. Därtill
kommer en möjlig kolreserv på 5, l miljoner ton.
Staten har satt in kapital för Store Norskes undersökningar och drift a v den
nya "gruvan VII" som är statsägd, samt finansierat 80 °/o av de fortsatta undersökningarna av Store Norskes kolfält. Delvis tack vare detta stöd kunde Store
Norske i början av 1970-talet göra förberedelser för att utvidga sin verksamhet
till att också omfatta kolfälten i Sveagruvan. Dessa förberedelser hade i början
av 1976 kommit så långt att man beslutat att i framtiden bryta kol från Sveagruvorna.
Den ekonomiska satsningen i projektet uppgår till l miljard NKr. Vid full
utbyggnad kommer projektet att skapa ca 700 nya arbetstillfällen .
Man anser att man bör komma upp i full produktion i Sveagruvorna i början
av 1980-talet för att på så sätt kunna nedtrappa utvinningen i Longyear-gruvorna till en nivå som kan säkra produktion från reserverna runt Longyear-byn i
ytterligare 25 år. Med full produktion i Svea på ca l milj ton kol per år kan
utvinningen i Longyear-gruvorna reduceras från nuvarande 450 000 ton till
300 000 ton per år.
Full produktion i Sveagruvorna torde innebära att Norge blir självförsörjande
vad gäller kol.
För Sovjetunionen har koldriften på Svalbard haft relativt ringa ekonomisk
betydelse. Den sovjetiska staten har dock upprätthållit driften vid dess gruvbolag
i Barentsburg och Pyramiden och investerat betydande kapital i geologiska undersökningar.
Det sovjetiska gruvbolaget Trust i Arktikugol driver i dag två kolgruvor på
Svalbard - i Barentsburg och i Pyramiden. Den samlade årsrpoduktionen uppgår till ca 450 000 ton, vilken så vitt man vet användes för kraftverk i norra
Ryssland. I Barentsburg och Pyramiden är ca 2 000 människor bosatta.
I Pyramiden finns stora kolreserver och det antas att fortsatt drift skall ge en
årsproduktion på ca 250 000 ton.

År 1972 fångades i Barents hav och Norska Havet (inklusive farvattnen runt
Island och Färöarna) totalt något över 4 milj ton fisk.
Av de totala fångsterna från Nordostatlanten kom 18 °/o från den östra delen
av Norska havet och 13 °/o från Barents hav. Under perioden 1962-1972 har
fångsten i östra delen av Norska ha vet fördubblats och ökat med 20 °/o i Barents
hav.
De länder som har de största fiskeintressena i Norska havet och Barents hav
är Norge, Danmark, Sovjetunionen, Storbritannien och Island. Huvuddelen av
fisket bedrivs av resp länder i anslutning till egna kuster.
De största fångsterna från Barents hav består av lodda och torsk och i någon
mindre omfattnin g av sei .
Det omfattande fisket i Norska havet och Barents hav har tvingat de inblandade staterna till kvoteringar a v bl a torsk, lodda och sei. K voteringen har skett
i NEAFC (North East Atlantic Fishing Committee) regi. Från år 1976 har allt
fiske kvoterats.
K voteringsförhandlinga rna har varit besvärliga. Som exempel kan nämnas att
vid NEAFC årsmöte i maj 1975 lämnade Sovjetunionen det uppseendeväckande
beskedet att man under den senaste tioårsperioden fiskat 100 000 ton mer torsk
än man tidigare uppgivit. Fångsten sades härröra från ett särskilt "nationellt
bestånd", den s k Murmansktorsken .
De nuvarande kvoterna ger Norge och Sovjetunionen lika stor tilldelning i
Barents hav och endast en mycket liten kvot till övriga länder. Fisket i området
har således blivit en intern affär mellan Norge och Sovjetunionen.

Oljan
Nordsjön har blivit ett betydelsefullt område när det gäller utvinning av olja
och gas från havsbotten . Några av de rikaste oljefälten ligger i gränsområdet
mellan Nordsjön och Norska havet.
Betydande intresse knyts till möjligheterna att finna olja längre väst- och nord-
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vart på den västgrönländska och den färöiska sockeln samt på den norska kontinentalsockeln norr om 62 breddgraden och i Barents hav.
Från sovjetisk och amerikansk sida hävdas att det finns oljeförekomster nordost om Island. De aktuella områdena ligger emellertid på djup mellan 400 och
l 500 meter. Borrning vid Jan Mayen har påvisat bergarter som kan innehålla
olja.
Geologiskt sett framstår möjligheterna att finna olja på den norska kontinentalsockeln norr om 62 breddgraden som relativt lovande. Både vid borrning
på Svalbard och vid borrning på den 1 200 meter djupa Vöringsplatån, över
200 km väst om Lofoten, har olja påträffats. Norr om 62 breddgraden är de
geologiska förhållandena i berggrunden liknande de i Nordsjön. Bassängen från
TrondheimsEjorden till Helgoland har en något annan struktur, men med betydande sedimentavlagringar som ger möjligheter för olje- och gasförekomster.
Norr om Lofoten startar en ny kedja av sedimentära bassänger som sträcker
sig genom Barents hav till Ural och norröver till och med Svalbard. Man knyter
stora förhoppningar till oljeförekomster inom dessa sockelområden.
Detsamma gäller sockeln österut i Barents hav. Den västra delen av Spetsbergsbassängen anses dock inte vara intressant, men den östliga verkar lovande. Den
västliga delen av Barents hav mellan Finnmark och Spetsbergen syns mindre
lovande än sockeln vidare österut.
Sovjetunionen har funnit stora mängder olja och gas vid Jenisejs och Obs
utlopp. Man har också genomfön ett stort antal provborrningar i kustområdena.
Från sovjetisk sida ställs emellertid ännu större förhoppningar till havsbotten
utanför.
Intresset för Svalbard som ett potentiellt oljeland är också stort. Hittills har
man investerat ca 200 miljoner NKr i oljeletning på ögruppen. Undersökningarna har visat att det finns stora geologiska strukturer i området som kan innehålla
olja.
Någon produktion har inte påbörjats. En rad intressenter, även norska, har
emellertid gjort sig gällande i sökandet efter olja. Undersökningarna har huvudsakligen koncentrerats till den centrala och sydöstra delen av Spetsbergen samt
till Barnts0a, Edge0ya, Hopen och Kung Karls land. Av intressenter som utfört
oljeundersökningar på Svalbard kan bl a nämnas Amoseas (American O verseas
Petroleum Ltd, ett företag som ägs av Socal och Texaco), Norsk Polarnavigation
A/S, det sovjetiska Trust Arktik-Ugol, den norska staten (Norsk Polarinstitutt),
de belgiska Petrofina och det franska Compagnie Frans:aise des Petroles.
På senare tid har intresset för oljeletning på öarna minskat något, sedan man
skapat naturreservat och andra skyddade områden.
En annan sak är de möjligheter som kan finnas i territorialhavet. Norsk Polar
Navigasjon och andra företag har redan gjort inmutningar i dessa områden.
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SVALBARDTRAKTATEN
Svalbardtraktaten ratificerades av Norge genom stortingsbeslut i juli 1924.
Den första artikeln i traktaten erkänner Norges suveränitet över Svalbard. Området definieras som alla öar belägna mellan 10° och 35 ° östlig längd och 74 °
och 81 ° nordlig bredd. Suveränitetsbegreppets innehåll är en central fråga i det
folkrättsliga sammanhanget. Den norska tolkningen innebär att Svalbard är en
del av Norge.
Traktaten innehåller emellertid begränsningar av Norges suveränitet över
ögruppen vad gäller ekonomisk verksamhet. Traktaten garanterar ekonomisk likvärdighet för alla traktatparters medborgare och bolag. Bestämmelserna gäller
alltså medborgare och bolag - ej stater - och berör sjöfart, fiske, jakt, industri,
gruvverksamhet och handel men enligt den norska tolkningen ej andra former
av näringsliv som t ex luftfart .
Norge förpliktigas att ge ut särskilda bestämmelser för gruvverksamheten. För
att reglera tidigare privata "besittningstaganden" upprättades en internationell
domstol, Svalbardkommissionen, med säte i Köpenhamn. (Kommissionen blev
färdig med sitt arbete 1931 ).
Norge förpliktigas också att hålla Svalbard demilitariserat.
Enligt traktatens bestämmelser får området användas endast för fredliga ändamål.
Sammanfattningsvis kan konstateras att traktaten å ena sidan erkänner ögruppens status som norskt territorium men å andra sidan säkerställs ett internationellt utnyttjande av ögruppens naturtillgångar.
En analys av traktaten ger uppfattningen att området i viss mån är internationellt under norsk administration. För detta talar:
bestämmelserna om näringslivet,
uppehållsrätten för alla traktatparternas medborgare,
tullfrihets- och frihandelsbestämmelserna och att
skatteinkomster skall användas på Svalbard.
Svalbardstraktaten är en typisk "produkt av sin tid": tiden närmast efter första
världskriget var en internationell "liberaliseringsperiod" då stora förhoppningar
knöts till en fredlig internationell samverkan. Under de drygt 50 år som gått
sedan traktaten fastställts har säkerhetspolitiken och teknologin genomgått stora
ändringar. Frågan om traktatens tolkning och tillämpning har åter aktualiserats.

NORSK LAGSTIFTNING OCH ADMINISTRA TION
Den grundläggande lagen är " Svalbardlov" från 1925. I denna fastställs att
Svalbard är en del a v kungariket Norge. Vidare utsägs att på Svalbard gäller
norsk privaträtt och straffrätt samt norska bestämmelser för rättegångsprocesser
om inte annat är fastställt.
År 1963 upprättades "Det interdepartementala Svalbardutvalg". Detta är ett
koordinerande och konsultativt organ (utskott) inom den centrala administratio37

nen, med uppgift att handlägga frågor rörande Svalbard. Utskottets uppgifter
utvidgades senare till att även omfatta de övriga polarområden i vilka Norge har
intressen. Detta medförde att utskottet 1971 ändrade namn till "Det interdepartementala polarutvalg".
I utskottet deltar representanter från sex statsdepartement samt från det norska
polarinstitutet. Ordförande är den norske justitieministern.
Utskottet skall bl a yttra sig över Svalbards budget, vilken sorterar under
justitiedepartementet. Svalbards budget tas ej in under den norska statsbudgeten;
den balanseras över ett depositionskonto.
Under senare år har norska staten tvingats bidra med ansenliga belopp för att
upprätthålla kontobalansen. Denna summa uppgick till ca 15 milj NKr för perioden 1970-1975.
Av avgörande betydelse är att Svalbard - med den nya administrationen behandlas på samma sätt som Norges övriga landsdelar. Viss expertis har också
tillförts enskilda departement för att biträda med handläggning av speciella Svalbardsfrågor.
Bland övriga organisationer i central instans som har att handlägga frågor
berörande Svalbard kan nämnas Polarrådet och Norsk Polarinstitut.
Polarrådet upprättades 1973. Det har 16 ledamöter, som representerar näringsoch forskningsintressen m m. Rådet behandlar ärenden rörande norsk offentlig
och privat verksamhet i polarområdena och fungerar som rådgivande organ för
regenngen.
Norsk Polarinstitut är ett konsultativt fack- och informationsorgan för de
centrala myndigheterna, ambassader samt andra intressenter.
Högsta lokala myndighet och administrativ chef på Svalbard är sysselmannen.
Han har enligt Svalbardslagen samma myndighetsutövande som fylkesmannen i
Norge. Han är ansvarig för rättsvård, polisväsendet, räddningstjänst, förvaltning,
jakttillsyn m m. Men Svalbard kan trots detta varken betraktas som län eller
som kommun. Ogruppen har en alldeles speciell ställning. År 1971 inrättades ett
lokalt råd som inför centraladministrationen skall framlägga befolkningens åsikter. (Rådet har dock ej befogenhet att uttala sig i utrikespolitiska frågor).
Detta lokala "Svalbardsråd" har 15 ledamöter förutom representant för personalen i Ny-Ålesund och för Isfjord radio. Sekretariatet sorterar under sysselmannens kontor.
Longyearbyen är centrum för den lokala administrationen. Här finns 650 anställda personer. Inklusive familjer har gruvdriften gett underlag för en fast
befolkning på mellan 600 och 1 000 människor.
Norska staten har efterhand övertagit eller köpt de flesta egendomar på Svalbard. Dessa förvaltas av Industridepartementet.
Område med tillhörande rätt att bryta kol tilldelas av "bergmesteren" i enlighet med reglerna i Bergverksordningen, fastställd vid kunglig resolution 7 augusti
1925. Bergverksordningen bygger på principen om förste upptäckares rätt. Vid
årsskiftet 1974/75 fanns sammanlagt 1 236 tilldelade områden för utvinning på
Svalbard, vilka täckte en areal av 11 930 km 2 •
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NORGES SUVERÄNITE T ÖVER SVALBARD

SAKERHETSPOLITIK OCH HA VSRATT

Jämlikt Svalbards-trakta ten tillerkändes Norge överhögheten över ögruppen
1924.
Det anses att Norges agerande i "suveränitetsfrå gorna" till helt nyligen präglats av en viss passivitet, något som med områdets ökande betydelse medfört en
del problem.
Den första egentliga debatten i Norge om Svalbardsfrågor na hölls i stortinget
i december 1975. Härvid fattades beslut att en fastare och mera aktiv politik för
Svalbard skulle föras. Med hänsyn till områdets ökande ekonomiska och säkerhetspolitiska betydelse måste Norge aktivera sin Svalbardpolitik på alla områden.
Bakgrunden härtill är att söka i Svalbardsområd ets och Barents havs starkt
ökade ekonomiska, politiska och militärgeografisk a betydelse. Tolkningen och
innebörden av Svalbardstrakten s bestämmelser har ifrågasatts av vissa stater.
En ökad industriell verksamhet p å öarna ställer de största kraven på den som
hävdar suveräniteten och utövar myndigheten. Härav följer säkerhetspolitisk a
konsekvenser för Norge speciellt vid övervaknings- och kontrollfunktion en.
Skulle andra signatärmakter än Norge och Sovjetunionen starta aktiviteter i
Svalbards-områd et, skulle dessa komma i omedelbar närhet av ryska basområden.
Den betydelsefulla passagen mellan Spetsbergen och Nordkap skulle få en internationell sjöfart av hittills osedd omfattning. En "kapplöpning" om naturrikedomarna i Svalbardsområd et skulle sannolikt medföra ökad spänning. Norge vill
motarbeta en sådan ökad spänning med en fastare politik.

De förhållanden som gjort Svalbardstraktat ens tolkning och till~mpning samt
norska statens administrativa och politiska aktiviteter till särskilt brännbara
problem, är i första hand de olösta havsrättsfrågorn~.
..
..
. ..
I havsområdet mellan Finnmark och Svalbard star Norge for narvarande mfor
tre olösta problem:
gränsdragningen mellan de norska och sovjetiska delarna av kontinentalsockeln;
avgränsningen av den norska sockeln ut mot de stora havsdjupen i Nordatlanten och Norra Ishavet;
svalbardstraktat ens tillämpning på sockelns utsträckning.
Folkrätten ger ännu ino-en entydig och objektiv anvisning om hur delning av
kontinentalsocke ln mellat; två närliggande stater skall ske. Kontinentalsock elkonventionen från 1958, vilken ratificerats av Sovjet och Norge, fastställer som
huvudregel att delningen skall bestämmas efter bilaterala avtal mellan .~erö.rda
parter. Konventionen säger dock att i avsaknad av avtal. skall ::-.om sarskt~.da
omständigheter ej föreligger, som gör en annan gränsdragnmg beramgad- gransen bestämmas "lika avstånds- och mittlinjeprincipe n".
N or ge har hittills dberopat lika avstdnds- och mittlinjeprincipe n som grund
för gränsdragning i Barents hav.
Sovjet har dberopat "särskilda omständigheter" och hävdar därvid att en ~~örre
del av sockeln bör tillfalla Sovjet p å grund av landets storlek och folkmangd,
befolkningsrelat ionerna på Kola-halvön jämfört med Finnmark samt - inte
minst väse ntligt - strategiska intressen.
.
. .
Tidigare har Sovjet antytt att delningen bör ske enltgt de~ s k sektorpnnctpen,
vilket innebär att området innanför en sektor med spetsen t Nordpolen och baspunkten i Sovjets östligaste resp västligaste utpost skulle ti~lhöra . So.vjet. ~?v jet
tycks dock inte längre lika hårt hålla fast vid denna pnnctp. Pnnctpen hanger
dock intimt ihop med Sovjets syn på intresseområden och andra staters uppträdande inom dessa.
skillnaden mellan den norska ståndpunkten och den sovjetiska sektorprincipen
berör ett område i storleken 155 000 km 2 - ett område lika stort som egentliga
Ostersjön.

:~

Den sovjetiska utbyggnaden av marinstridskraft erna vid Norra Ishavet och
på Kolahalvön har med oro följts av de flesta länder med intressen i NordEuropa. Aven kärnvapenanlägg ningar har byggts i stor omfattning. "Basutbyggnaden är större än vad som motiveras av rena försvarsskäl" konstaterar norska
stortingets förs varsu tskott. Vidare minskar den amerikanska verksamheten ;
Nordatlanten . Detta leder även till ökad spänning i Svalbardsområd et.
Här menar norska bedömare att det är viktigt att demilitariserings klausulen
i traktaten beaktas. Ett nytt övervakningssys tem har framlagts för Polis- och
Justitiedepartementet. Systemet innefattar hkp-övervaknin g över själva ögruppen.
Hitills har de norska resurserna inte räckt till för en effektiv övervakning av
hela området.
Vidare hävdar Norge att norsk överhöghet i kombination med att alla signatärmakter behandlas lika enligt traktaten, skulle kunna hindra en allvarlig konfrontation. Norsk suveränitet samt respekt för traktaten, skulle vara en garanti
för att Svalbard ej utn yttjas för militära ändamål.
Ingen av de 39 signatärmaktern a ifrågasätter Norges suveränitet över Svalbardområdet. Sovjet har dock vid flera tillfällen uttryckt avvikande synpunkter
angående innebörden av denna suveränitet. Ett resultat härav i kombination med
Norges tidigare passivitet är att det utvecklats en viss sovjetisk "självstyrelse"
på Spetsbergen. Dessutom vägrar Sovjet att följa en del bestämmelser som utfärdats för områden utanför gruvdriften.
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Kontinentalsock elkon ventionen föreskriver att konventionen även gäller områden kring öar.
.
.
Norge hävdar härvid att Svalbardstraktat en och konventiOnen om kontmentalsockeln kan sammankopplas, v ilket skulle innebära att Norge får hela sockeln
upp till Nordpolen (dock ej territorialhavet kring Svalbard).
Svalbardstraktat en omfattar ögruppen och territorialhavet. Norge hävdar att
Norge har både traktats- och folkr ättslig grund för att hävda jurisdiktion
över kontinentalsocke ln. Norge utgår från att traktaten klart avgränsar det område den gäller. Svalbard saknar nationell identitet. Inget folkrättsligt krav skall
därfö r kunna resas på att Svalbard har en egen sockel.
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Politiskt hävdar man att Norge är det enda land som kan upprätthålla balans
området.
Mot den norska uppfattningen talar två bestämmelser i Svalbard-traktaten.
Det är "lika-behandlingsprincipen" och "skatte/avgiftsprincipen". En "egen"
kontinentalsockel skulle få konsekvenser för norsk kontroll över den verksamhet
som sker på kontinentalsockeln.
Sovjet hävdar att en sammankoppling av traktat och konvention ej kan göras
p g a traktatens ålder och innehåll. Svalbards speciella ställning innebär att Svalbard bör tilldelas egen sockel som skulle få utnyttjas av de fördragsslutande
parterna.
Flera andra signatärmakter (bl a USA och England) delar inte heller Norges
syn att Svalbard inte har en egen kontinentalsockel.
;;-

Under FN :s 3 :e havsrättskonferens har ett stort antal stater föreslagit regler
för upprättandet av ekonomiska zoner med en bredd om 200 nautiska mil. Om
man i FN enas om sådana ekonomiska zoner, skulle Svalbard komma att ligga
utanför den norska zonen. Det skulle vara möjligt för Svalbardtraktatens signatärstater att kräva en särskild ekonomisk zon för Svalbard. Detta kommer att
ytterligare komplicera gränsdragningsförhållandena i Barents hav och Norra
Ishavet.

NYA V APENSYSTEM
Den utveckling som pågår av nya marina vapensystem samt förbättring a'
äldre vapen, påverkar indirekt de strategiska förhållandena rörande Svalbard
och omgivande havsområden.
Vid en jämförelse mellan amerikanska och sovjetiska ubåtsburna kärnvapen
finner man att de amerikanska överträffar de sovjetiska vad avser teknik och
kvalitet. Sovjetunionen har dock nått överlägsenhet i räckvidd med robot SS-N-8
(ca 7 500 km). Båda parters ubåtar kan därför utföra sina krigshandlingar (d v s
avskjuta sina robotar). Detta medför att jaktubåtar måste kunna tränga in i
motståndarens "hemmaområden" för att bekämpa de kärnvapenbärande ubåtarna.
Både Sovjetunionen och USA utvecklar och bygger djupgående och snabba
atomubåtar för jakt på de kärnvapenbärande ubåtarna. De amerikanska attackubåtarna anses överlägsna de sovjetiska. De uppges bl a ha tystare gång och
effektivare vapenutrustning.
En stor sovjetisk svaghet är bristen på flygskydd för örlogsfartyg som opererar
utanför räckvidden för landbaserat flyg. Detta i sin tur är orsaken till utvecklingen av robotar för flygbekämpning. På senare tid har helikopterbärande kryssare för ubåtsjakt tagits i tjänst. Sedan början av 1970-talet disponeras två helikopterkryssare - Leningrad och Moskva.
Under de senaste åren har Sovjetunionen också - avvikande från tidigare
traditioner - utvecklat hangarfartyg. Hangarfartygen av Kuril-klassen (Kiev)
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har emellertid begränsade flygoperativa möjligheter. En vidare utveckling kan
dock komma att högst påtagligt förändra den strategiska bilden.
USA har reducerat sin hangarfartygsflotta från 31 till 13 enheter. N edgånge~
i antal enheter innebär, att färre "Task Forces" kommer att kun~a o~er~ra" l
Nordatlanten. USA driver emellertid utvecklingen av robotar (crmse m1ss!les )
med stor kraft. En ökning av den marina slagkraften mot sjömål och mål i land
kan därför förväntas.

MILITÄRPOLITISKA INTRESSEN
Svalbard är ett demilitariserat område som helt saknar militära anläggningar.
Det är dock inte helt uteslutet att ögruppen - liksom under 2. världskriget kan komma att användas för militära operationer.
Då man skall värdera ögruppens militära betydelse, bör man se den i ett vidare
perspektiv och da som en ae1 av ett ohavsomrade, van även Grön:~nd, Island,
Färöarna, Jan Mayen och Norge ingar. I detta sammanhang kan ogruppen ha
betydelse för såväl Ost som Väst.
o .
Att Sovjetunionen tillmäter området stor betydelse ~ramgar uite bara av ..den
marina upprustningen utan även den tilltaga1~de ~vnmgsverksamheten. Utover
behovet att värna nationell säkerhet har Sovjetumonen globala mtressen. Dess
marin har erfarenhet av uppträdande i alla världshav.
Sovjetunionen har i dag fyra stora .~arina baso~nråde~, nämlige1~ . Kolahalvön,
Ostersjön, Svarta Havet och Fjärran Ostern. Mannen pa Kolahalvo.n anses var.a
den som är minst utsatt för risken att bli "innesluten" v1d en konfl1kt . Detta ar
en ~v de främsta anledningarna till att denna marin är den största.
Från Murmanskbasen är passagen i västlig riktning isfri året runt. Basområdet
ligger relativt nära Sovjetunionens centralo~rå~en och dess betydelse m~rkeras
av den pågående utbyggnaden av kommumkatwnerna mellan Kola-halvon och
centrala Sovjetunionen.
.
.
o
..
Barents hav är "ett sovjetiskt säkerhetsområde". Sovjetumonen mast.e strava
efter att helt behärska detta havsområde i händelse av stormaktskonflikt. Den
egna oper~tionsfriheten ~-ed ."stratoegiska".. ubåt~: . måste säkerstäJ.~as. ~~e~.de~
måste förhmdras att upptrada 1 01nradet. Vasts mojhgheter att fram1ora fo,stark
ningar och förnödenheter till Norge och andra delar av nordvästra Europa måste
förhindras eller i varje fall försvåras och fiendens atomubåtar måste kunna bekämpas på världshaven. Allt detta kräver att Sovjets ~arin~ stridskrafte~. skapar
förutsättningar för en fri passage från Murmanskomradet nll Atlanten soder om
linjen Grönland-Island-Färöarna-Norge.
. .
. ..
NATO upplever därför helt naturligt den sovjettska Ishavsflottans n~lvaxt och
basområdet på Kola-halvön som ett hot mot dess nordflank. NATO maste ef_tersträvan operationsfrihet i Norska Havet. Sjöfarten måste skyddas och strateg1ska
ubåtar och hangarfartygsbaserat flyg måste kunna insättas mot mål i Sovjetumonen.
.
.
Havsområdet runt Nordnorge ingår i Västs varningssystem mot Sovjetumonen.
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Väst måste förhindra eller försvåra Sovjet-ma rinens möjlighet er
- att med strategisk a ubåtar nå fram till avskjutnin gsområde n utanför Nordamerikas kust, på Atlanten eller i Norska Havet-B arents Hav
'
att anfalla sjötranspo rter mellan Nordame rika och Europa,
mvaswn av
a
genomför
krafter
flygstrids
och
armemed
n
samverka
att 1
delar av Norge, Island eller andra områden.

-~et_ är inte san~olikt att USA eller Sovjetuni onen önskar äventyra den avspanmng som nu rader genom att förläg ga militära resurser till ögruppen i strid
n_~ed S_valbard -traktaten . Däremot torde risk finnas, att ögruppen utnyttjas milirart v1d en akut konfliktsi tuation. Utvecklin gen av strategisk a Deltaklas s-ubåtar
med robot SS-N-8 kan som tidigare nämnts innebära att dessa grupperas i Norska
Havet~ Barents Hav och Polhavet. Det kan då vara av intresse för NATO att
utnyttJa Svalbard dels som basområd e för spanings- och ubåtsjaktf lygplan dels
so_1~1 ~~ del 1 en "spärr- och spaningss linga" mot ubåtar från Nordnorg e över
Bjornon, Spetsberg en och vidare mot Polarhave t.
.~:en om Sovjetuni onen genom anskaffni ng av hangarfar tyg förbättrar sina
mo;bghet er ull ha vsövervak ning och ubåtsjakt torde dess resurser under överslcådlig tid v_ara -~nderl~~sna USA_:s. En basering av flygplan på Spetsberg en
skulle ge Sov;et bartre moJllgheter t!Il kontroii över Grönland shavet och farvattnen norr och öster om Svalbard- ögruppen . Grönland shavet kan dessutom bli en
nödvändi g passage för sovjetiska attackubå tar under gång tiii och från Atlanten,
om den r~lauvt grunda passagen söder Spetsberg en skuile avstängas .
. Sannolikt kan det befintliga flygfältet på Spetsberg en på kort tid - några
t1mmar ull ett dygn - förbereda s för militärt bruk. Viss materiel och personal
torde dolt kunna föras tiii ön. Banlängd en medger landning och start för aktuella
flygplans typer. Flygplatse n betjänas tiii en del av sovjetisk personal.
Sannolikt ha: båda st_orma~tsblocken NATO och WP redan i dag spaningssystem 1 operativt bruk 1 omradet. Behovet av övervakn ing torde öka Svalbards
och Norska Havets betydelse i framtiden .
nläggning ar i närliggan de omo Båda stormakts blocken har imtailera t spaningsa
raden: NATO 1 Norge och på Grönland ; Sovjetuni onen på Kola-halv ön. Det är
sannolikt att Sovjet också har spaningsa nläggning ar på Franz-Jos ef land.
. Den tekniska utveckling en - bl a sateilitspa ning, spaningsf lyg med ökad räckVIdd och fjärrstyrd a ubåtsspan ingssonde r på havsbotte n - har minskat Svalbards
betydelse som en eventueii delkompo nent i övervakni ngssystem et. Svalbardt raktatens bestämme lser förhindra r dock öarnas militära utnyttjand e.
Eventuell a framtida oljeborrn ingsplattf ormar på kontinent alsockeln torde dock
kunna utnyttjas för instailatio n av spaningso rgan. Från sovjetisk sida hävdas åtmmstone att detta kan bli failet.
Svalbard k_~n dock anvä?das för att komplette ra befintliga övervakn ingssystem, men ogruppen har mte avgörand e betydelse. Svalbardt raktaten säkerstäHer tillträde för aila anslutna intressent er, vilket också medför vissa möjligheter för dessa att "övervak a" området.
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MILITÄRA ÖVNIN GAR
Varken NATO:s eiler Warzawa paktens stridskraf ter har hittiils bedrivit någon
övningsve rksamhet som direkt berört farvattne n kring Svalbard. Ovningar som
har indirekt betydelse när man värderar Svalbards stäilning och invasionsm öjligheter mot ögruppen , äger rum i Barents hav, i Norska Havet och längs kusten
av Nordkalo tten.
Informati oner om sovjetiska övningar i Franz-Josefs land och längs sibiriska
kusten är få.
Under de första efterkrigs åren höii Sovjetuni onen sina marina övningar nära
basområd en i Ostersjön och Barents hav. I Barents hav befinner sig numera kontinuerligt 5-1 O örlogsfart yg t iii sjöss.
Från mitten av 50-talet började Sovjetuni onen använda även havsområ det
meilan Island, Färöarna och Jan Mayen . I början var dessa övningar "defensiv a".
1962 deltog marinfl yg för första gången i övningar i Norska Havet. Samma år
förflyttad es också för första gången fartygsför band mellan Svarta havet och
nordliga havsområ den.
Kubakrise n i oktober 1962 medförde en vändpunk t i Sovjetuni onens marina
strategi. Därefter började övningarn a bli mera omfattand e. Det centrala övningsi
området var Norska Havet, men mindre delar av övande enheter gick även ut
Atlanten.
I juli 1968 hölls en stor övning - "Sever". Då deltog också landstigni ngs.
tonnage ur Ostersjöm arinen. Landsättn ingsopera tioner övades vid Kolahalv ön
vningar.
ubåtsjaktö
e
I slutet av 1960-tale t började man bedriva omfattand
Under 1970-tale t har Sovjetuni onen organiser at ännu större operativa övningar, vilka har ägt rum överailt i världen under namnet "Okean". I den första
övningen 1970, deltog över 200 fartyg.
Den senaste stora övningen, "Okean 75", ägde rum våren 1975. Den hade
ungefär samma omfattnin g som övningen år 1970. Flygets insats var nu särskilt
omfattand e. Ovningen visade att Sovjetuni onen valt en ny operation sprincip.
Ubåtar hade en framskjut en position i Norska Havet och yrattacke nheter var
längre tiilbakadr agna med landbaser at flygunder stöd.
På Kolahalv ön stationera de mekaniser ade divisioner har också övat landstigningsoper ationer och överskepp ning har även skett med handelsfa rtyg.
Sovjetuni onens roll har varit dominera nde. Endast i enstaka fall har andra
WP-state r deltagit i övningar i de norra farvattne n .
Sovjetuni onens övningsve rksamhet har framkaila t NATO-ö vningar i samma
takt. Ovningar na har varit dels rent marina, dels kombiner ade, varvid man har
förstärkt markstrid skrafter i Nord-Nor ge.
I början av 70-talet hade NATO årligen 5-7 övningar i norra far vattnen .
I september 1972 höils en stor övning, "Strong Express". I övningen deltog
64 000 man, 300 fartyg och 700 flygplan. Ovningen pågick inom ett stort område från Atlanten tiii Norska havet. En landstigni ngsoperat ion genomför des mot
norska kusten. Det är intressant att lägga märke tiii, att franska marina styrkor

samtidigt hade sin egen övning, då minsveparstyrkor var i aktion utanför franska
Atlantkusten.
Inom NATO :s norra flank har förstärkningarna till Nordnorge en avgörande
betydelse. Man har bildat en speciell alarmstyrka, ACE, som deltar vartannat år
i nationella norska övningar. Ovningen inledes ofta med landstigningsoperation.

XNDRING AV SVALBARDS STATUS.
Utvecklingen på Svalbard har hittills präglats av det norska suveramtetsutövandet. Den norska politiken har varit liberal mot "intressenterna" på Svalbard. I dag har den norska politiken hårdnat och drivs mera konsekvent än tidigare. Norge står inför att snabbt besluta om en ny handlingslinje för Svalbard.
En ytterligare skärpning av det norska suveränitetsutövandet tycks vara mest
troligt. Detta innebär en skärpt hållning mot Sovjets intressen på Svalbard.
Norge har haft den administrativa styrelsen av Svalbard enligt Svalbardtraktaten. Traktatens intentioner var ursprungligen att Svalbard skulle vara ett internationellt område, där naturtillgångarna kunde utnyttjas av alla berörda länder.
Uppgiften att administrera Svalbard har skötts av Norge enligt traktatens intentioner men har blivit svårare efter hand p g a den utökade verksamheten.
Folkrättsligt är Svalbardstraktaten unik. Traktatens fäder kunde svårligen inse
att Svalbard skulle hamna så i fokus .
Norge har hävdat sin egen uppfattning som icke till alla delar sammanfaller
med den internationellt vedertagna.
Den delningen av Barents hav som aktualiseras av oljefyndigheter på Svalbard
och i dess närområde medför en snabb och stark utveckling på ögruppen. De säkerhetspolitiska intressena i området torde i hög grad bidra till att framtvinga
en omprövning av Svalbardtraktatens tillämpning. Den tidigare nämnda norska
principen om liberal icke-inblandning kan komma att ändras. Det är dock inte
klart att Sovjet kommer att gå med på en utvidgad norsk kontroll. Det är rimligt att anta att Sovjet helst ser att de nuvarande och kommande stormaktsintressena i Svalbard generellt jämställs och styrs av en central instans.
För Norge finns det även risk för att stormakterna dikterar "förutsättningar"
över huvudet på Norge. Också därför måste Norge spela en aktiv roll, i första
vändan tillsammans med Sovjet.
Man frågar sig om Norge ensamt klarar av suveränitet över ett väldigt havsområde och en övärld som tillsammans är tre gånger större än egentliga Norge.
Om svaret är nej kan man antingen tänka sig bilaterala avtal med t ex USA,
Sovjet eller Sverige eller ett multinationellt avtal inom någo,n större organisation
t ex NATO, EG, OECD. Ett multinationellt avtal torde vara att föredra då det
inte rubbar balansen i området. Detta under förutsättning att resurserna uifrån
omhändertas och insätts av norsk förvaltning och norskt näringsliv.
Den norska politiken står inför svårlösta problem. I första hand gäller det att
lösa problemen rörande gränsdragning på kontinentalsockeln och i havet kring
Svalbard och utanför Nordnorge. Lösningen av dessa problem påverkas av tolkningen och tillämpningen av Svalbardtraktaten och av utvecklingen på den internationella havsrättens område.
En ändring av Svalbards status är inte osannolik i framtiden.
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UBATSJAGARNA
Efter att ha avslutat Thede Palms historiska essäer - Fältmarskalk ens Död - som
nyligen utgivits av militärlittera turföreninge n har man Htt ett antal exempel på hur
både generaler och politiker haft svårt att se det som skett bara några centimeter framför näsan på dem. Att Churchill får sig ett par kängor i sådant sammanhang är knappast
överraskand e.
Efter VK 1 slut lade han som armeministe r fram ett förslag att återinföra de röda
uniformerna man avskaffat under kriget. Det förslaget antogs naturligtvis inte av parlamentet.
När man så bläddrar i Anthony Watts rikt illustrerade sjökrigshisto ria "THE U-BOAT
HUNTER$ " (Mae Donald and Jane's, London) blir man inte heller överraskad av att
läsa att Churchill år 1938 avfärdade det tyska ubåtshotet som betydelselöst .
Två år senare var det uppenbart arr ubåtarna höll på att avgöra kriget till Tysklands
fördel. Trots utvecklingen av hydrofoner och ubåtsjaktvap en samt konvojering ar var
Storamiral Dönitz ubåtar ju nära att vinna en fullständig seger till sjöss.
En lång rad av nya vapensystem konstruerade s för att bekämpa ubåtarna - fartyg,
flygplan, radar, hydrofoner, antiubåtsgra nater - alla tänkbara motmedel sattes in.
Boken "The U-Boat Hunters" berättar den dramatiska historien om ubåtsjaktutv ecklingen under VK II - om kampen till sjöss och om kampen mellan vetenskapsm ännen
på båda sidor. Detta är en detaljerad beskrivning av ubåtsjaktens olika utvecklingsf aser.
Ett stycke sjökrigshisto ria som inte bara innehåller dramatik utan också berättar hur
ubåtsjagarna fick kämpa en ojämn kamp med de till en början överlägsna ubåtarna delvis på grund av tidigare felbedömnin gar av det fientliga ubåtshotet.
Man kan inte låta bli att dra parallellen mellan Churchills brist på framsyn 1938 och
våra egna generalers och politikers agerande i dag.
"Sjöfartssky dd med andra medel" är ett dåligt vapen mot ubåtar. Captain F. J. Walker, RN vore säkert beredd skriva under det. Om nu våra jagare får utgå utan att deras
ubåtsjaktkap acitet ersätts kommer vi i ett än sämre läge än Storbritanni en var 1938.
I en konflikt, vare sig det handlar om krig eller neutralitet, är svält och kyla då farligt
nära.
Men man behöver egentligen inte fundera över kortsyn i försvarsplan eringen. Man kan
läsa Anthony Watt's "The U-Boat Hunters" för sitt eget nöjes skull.
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FöRSVARSKOMMISSIONEN PA L MTBDIV
Svenska flottans två första motortorped båtar levererades från Italien 1918, de två
nästa 1925. Avemyren under provverksam heten var otaliga.
Under åren 1919-1976 har de första årens äventyr komplettera ts till ett stycke sjö-
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krigshistoria och till en kavalkad av episoder och händelser av stor omfattning.
Försvarskommissionen hade år 1925, liksom nu drygt 50 å r senare, ideer om hur man
skulle spara pengar:
"Försvarskommissionen had e ifrågasatt om man inte kunde nöja sig med små billiga
mtb i stället för jagare.
En demonstration genomfördes på Askrikefjärden med försvarskommissionen med statsminister C G Ekman i spetsen samt försvarsministern, ytterligare sex herrar och två
dam er som hämtades vid Östra Brobänken. Färdledare var amiralen Krusenstierna.
Besöksgruppen kunde ej stå på däck på den lilla trånga båten utan fick rada upp sig
sirrande i de bordvans belägna torpedrännorna.
Under turen skulle manöveregenskaperna demonstreras. Farren togs upp och flera girar
gjordes. Till sist önskade amiralen att stoppförmågan skulle provas.
Han frågade FC: Kan Du stoppa snabbt? FC svarade: Ja, amiral! När amiralen då
beordrade stopp drog FC snabbt år sig trottlarna, båten "tvärnitade" och alla passagerarna åkte kana i torpedskenorna och hamnade i en stor hög. Amiralen myste, men kommissionens medlemmar steg iland förtretade och uppenbart övertygade om att mtb inte
var fullgod ersättning för jagare."
Denna episod finns med bland dem som örlogskapten Bo Nyman har samlat, i avsikt
att skriva en så fullständig MTB-krönika som möjligt inför förestående utrangering (eller
ombyggnad till vedettbåt) av den sista MTB-serien (T41-T56). Nyman har redan ett
70-tal bidrag från "gamla mtb-chappar", som finns sammanställda i en interimsutgåva
av krönikan. Den ännu ej officiella interimsutgåvan kan rekvireras som personligt ex. att
utnyttjas som underlag för ytterligare bidrag och bilder. Det finns säkert mycket mer
- som inte får falla i glömska - hos TiS läsare.
De som har minnen, anteckningar, bilder eller andra bidrag till "mtb-krönikan" är
välkomna med dem till örlogskapten Bo Nyman, Berga örlogsskolor, 130 61 Hårsfjärden.
TiS redaktör lovar att publicera några av de mest minnesvä rda episoderna i kommande nummer av tidskriften i avvaktan på att Nyman skall kunna färdig ställa sin rotbkrönika - krönikan över en av de mest händelserika kapitlen i den sve nska flottans
historia.

-·~
l
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USS LIBER TY -

ETT OFFER FÖR DÅLIG BEREDSKAP

juni 1967 sänktes det amerikanska underrättelsefartyget Liberty av israeliskt flyg
utanför Sinaiöknens kust.
Inledningsvis var man vä l beredd att tro de israeliska uppgifterna att ett misstag
var begånget - att man trodde man anfallit ett egyptiskt fartyg. Det låg dock nära
till hands att tro att USA medvetet spanade över Sinaihalvön vid krigsutbrottet och
arr Israel hade skäl att skydda sin radiotrafik för insyn. Det var kanske politiskt
och militärt - viktigt att minska spridningen av informationen om exakt hur och av
vem stridshandlingarna inleddes.
Senare klarnade bilden emellertid på en punkt - USS Liberty skulle inte ha legat
12,5 M utanför Sinais kust utan hela 100 M ut i Medelhavet, i säkerhet för israeliskt
flyg, vi lket skulle sparat de 34 besättningsmännens liv.
En katastrof? Ett fruktansvärt misstag? Kanske en dundertabbe? Vilket det nu än
är så doldes händelsen av Sinaikriget 1967. Man kan dock inte undvika arr lägga märke
till den, eftersom sjökrigsverksamheten 1967 i övrigt var av ringa omfattning.
I själva verket är "affären Liber ty" bara en, i en rad liknande händelser där USA :s
ledningsmaskineri fungerat oti llfredsstä llande.
Cubakrisen slutade visserligen lyckligt, men den visar många brister i flexibilitet och
i ledning av bl a flygverksamheten. Presidentens order utfördes helt enkelt fel eller
inte alls.
Vid den amerikanska landstigningen i Dominikanska Republiken var samverkan
mellan politiska och militära myndigheter närma st obefintlig. Det förekom "inte ens
respektfull, artig och innehållslös kommunikation" dem eme llan har det sagts.
Pueblo-incidenren, då underrättelsefartyget Pueblo kapades utanför Nordkoreas kust,
visar prov på ren handlin gsfö rlamnin g hos ansvariga chefer och viktiga meddeland en
förmådde inte penetrera de massi va staberna och nå fram till beslutsfattarna.
I samtliga fallen har underrättelsetjänst, samband, ledning och företagskontroll fungerat mindre väl.
Vattentäta skott mellan dc olika funktionerna har förhindrat samverkan me1lan
underrättelsetjänsten och dc operativa staberna samt mellan den militära och den politiska ledningen.
I "faller Liberty" var det uru sla kommunikationer, blandat med en portion dåli ga
mänskliga faktorer, utspätt med uselt stabsarbete och brist på framsynthet hos den operativa lednin gen, i kombination med bristande uppföljning av pågående verksamhet,
som kostade 34 män ni skor livet.
Vid krigsutbrottet mellan Israel och Egypten, var USS Liberty underställd CinCEur,
men blev omedelbart överförd till 6 :e flottan . Ert par timmar tidigare hade 6 :e flottan
fått order att hålla sig minst 100 M från kusten. Man glömde då bort att ge "nykomlingen" denna order. Någon stabsmedlem upptäckte dock derta och frågade var Libcrty
fanns, men erforderliga beslut fattades för långsamt och signa lmeddelanden kom bort
helt eller kom fram för sent.
Varken ledning, kontroll eller samband fungerade som de borde. Fel adressmening
1 kom bination med ren dumhet lär ha förpassat något viktigt meddelande ända till
Filippinerna.
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I det sammanhanget kan det vara värt att minnas att en utredning visat att ca l 000
meddelanden kommer bort dagligen i USA :s världsomspännande sambandsnät.
Visst är det viktigt med hög beredskap och tillgång till insatsberedda enheter. I en
värld där konflikter kan blossa upp snabbt är det livsviktigt, men det är kanske ändå
viktigare att ha en vettig organisation för ledning och kvalificerad personal i de operativa staberna som har utbildning, vilja och förmåga att snabbt fatta riktiga beslut i
k~;itiska situationer. Det finns många lärdomar att dra från sjöstriderna i Mellersta
0stern. Från 1967 års strider är denna kanske den viktigaste .
Låt oss bara hoppas att pågående lednings- och befälsutredningar inte berö va r det
svenska försvaret en av de få möjligheter vi har kvar att vara överlägsna en eventuell
motståndare - kunna leda verksamheten och det med kvalitativt lämplig personal.
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Din ICA-handlare är sin egen.
Och samtidigt en av många.

LEVERANTÖR TILL MARINE N AV BL. A.:
"NÄCKEN "- A 14- BATARNAS PERISCOPE
Från Kollmorgen - USA -

Som konsument har du glädje av
att ICA-handlaren är sin egen.

STOT- SKAK- VIBRATIONSDÄMPARE
Från Aeroflex- USA -

Vi I CA-handla re är egna företagare .
Vi bär själva det direkta ansvaret
för våra butiker. Det gör oss och
våra medarbeta re extra måna om
kunderna. I våra butiker är omtanken om kunden självklar. Därför
hoppas vi att du skall trivas hos oss.

ELEKTRISKT LEDANDE FLÄNSPACKNINGAR
l RADIO & RADARSYSTEM

Som konsument har du nytta av
att ICA-handlaren är en av många
Varje vanlig vardag handlar över
l miljon kunder hos oss 4.500 !CAhandlare över hela landet. Inför en
helg många, många fler ...
Varuurval et i varje butik formas
genom samspelet mellan kunderna,
vi i butikerna och de köpmanna ägda
I CA-företag en.
Det ger konsumen tinflytande i praktiken.

lCA

4500 handlare i samverkan

Från Chomerics -

USA -

AMERICAN ELECTRONICS AB
Lennart Kedeby
Box 34008 Tel. 5010 18
100 26 STOCKHOLM 34

X-ponent-systemet för
rationell verktygshantering ...

Tillverkning sprogram:

Väggpan eler
Montörv agnar
Verktygsskåp
Förvaringsfack
Byggprofiler m. m.
X-PONE NT sTALINR EDNING AR AB, Sundsvall
Tel. 060 - 12 56 20 växel
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