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JACOB W F SU NDBERG 

Neutralitet - finns det? 
Om Sveriges rättsläge vid väpnad 

konflikt i Europa. 

You C ~1n fool all rhe peoplc part of th e 
time, a nd part of the people all rl1 e t ime, 
but you cannot fool all the people all rh e 
tim e. 

E ngelskt ordstäv. 

I. 
l. Neutralit eten och Sv erige 

Det sven ska namnet har ofta hedrat sig i samband med neutralite
ten. "De nordiska staternas mest bekanta insats i folkrättens historia 
utgöres av den kamp för den neutrala handels och sjöfartens rättig
heter, som fördes av 1700-talets 'väpnade neutralitetsförbund'," skri
ver förre ledamoten av Orlogsmannasällskapet, professor T orsten 
Gihl.l De två t jocka volymerna med titeln "Neutralitetens lagar" 
som den svenske diplomaten F. H . Rikard K leen publicerade 1889 
på svenska och 1898-99 på franska2 kan enligt en annan av Säll
skapets ledamöter, professor Hilding Eek, anses " bilda epok". 3 Den 
svenska lagen d. 7 sep. 1914 ang. förbud mot lufttrafik över svenskt 
område ingår i den de neutralas lagstiftning som ansetts u ts lagsgivan 
de för att i statspraxis fi xera att suveräniteten omfattar luften ovan-

1 ) Gihl, Hiibn er, Vartel och "den väpn ade neutr aliteten", Fesr,krift till. Profes
sor N il s Stjernbc rg, Sthlm 1940, s. 96. - T yvärr f aller hedern mindre på 
svenska flottan. D et är in ga hjä ltedåd som i dessa sa mmanhang fäst dess namn 
i hävde rna ura n 46-kan onersfregatter. Fröj as fö ga krigsmannamäss iga försvar 
mot engelsmänn en av en ncutr ::tl konvoj med bl. a. briggen "Maria", vilket 
slör med att chefen, överstelöjtn ant A. ]. \Vrangel, utan skott, foga de sig i 
engelsm ännens order och förde in kon vojen til l Marga te i juli 1798. W rangel 
hade otu r. In gen diplom:Hi lyckades fritaga vad han prisgerr, själv drabbades 
han av krigsr'itt och dödsdom och benådades först på av rättnin gsplatsen, och 
t ill råga på allt kom br iggen " Ma ri a" a tt ge sirr n<1m n åt ett av fo lkrättens 
mc;t kända och citerade rätts fall (The Maria, 1799, C. Robin son's Admiralty 
Reports vo l. l s. 34C ff. ), som esomoft ast inspirerar någon spydighet om den 
svenska freg::tttens roll. 

2
) Lois er usages de h n~ urralite , P aris. 

3
) Eek, Sverige och den internation ell a rä tten, Minnesskrift utg. av juridiska fa

k ulteten i Stockholm , Sthm 1957, s. 104. 
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40-kanonsfregatten Fröja 

internationellt beryktad fr/in 1798 tirs ex
/Jedition (not J föreg. sida), b. 1784 i af 
Chapmans Bellona-serie om 10 fregatte r 
(1782-1785 ). Bilden v isar Camilla i sam
m a serie i fransk hamn pti konvojexpedi 
tion 1806. 

för territori;:t.4 De av de nordiska makterna 1912 och 1938 antagna 
neutralitets reglerna bidrog kraftigt till modernise ringen och utveck
lin gen av det folkrättsliga neutralitetsbegreppet. 5 Det va r därför ej 
onaturligt a tt det blev en svensk, K. Hjalmar Hammarskjöld, som 
såsom den förste fick Haagakademiens uppdrag att hålla en folk
rättskurs om neutraliteten år 1923.a 

Efter andra världskriget ha insatserna minskat. Det har varit tunn
sått med juridiska inlägg. 7 På den politiska sidan har läget kanske 

4
) Steck, Die N eutr<t lität im Luftraum, diss. Bern (Ziirich) 1941, s. 47 f. Att de 

krigförande fö rbjöd lufttra fik över sina områden var mera led i krigföringen 
än i suveränitetsteorin, menar Stcck, särskilt som dc neut rala saknade civil 
lufttrafik som dc krigförande kunde förbju da. 

5) Texten t ill 1912 å rs nordiska dekhrat ioner (jämte fransk originaltext) finns i 
SOF 1912 nr 11, jfr kirtill SFS 191 2 nr 346. En engelsk översättning finns i 
Naval War College, International Law Documents 1917 s. 183-184.- Tex
ten till1938 års deklaration finns (jämte fra nsk originaltext) i SOF 1938 nr 17, jfr 
härtill SFS 1938 nr 187. En engelsk översättning finn s i 1938 32 AJIL Suppl. 
s. 141. - Sc även Padelford, The New Scandinavian Neutrality Rules, 193 8 
32 AJIL 789 ff. 

") Hammarskjöld, La neutra li te en general, Le~ons donnees a l'Acadcmie de droi t 
internation al dc h Haye, Bibliotheca Visseriana, vol. 3, 1924. 

') Utöver vad som sägs i de gängse handböckerna i folkrä tt har jag endast lyc
kats spåra fö lj ande: I samlin gsverket "Swcdcn and the United Nations" Re
port prepared for the Carnegic Endowment, New York 1956, ingår ett arbete 
av Eek, som också utkommit på svcnsk::t under t iteln "Sveriges utrikespolitik 
och FN", utg. av Utrikespo li tiska Imtitu ret 1955. Eek har också ny ligen p ub
licerat artikeln "Neutra litet, neutrali tetspolitik och EEC", Sv JT 1971 s. 1. 
Som understreckare i SvD d . 25 Jpr. 1968 har publicerJts Halvar G. F. Sund
berg, "Nemr::tlitet, neutra litetsrätt och asylrätt" . En före läsning a v B lix, "Neu
trJl it y, Non-a lignment and Membership of International Organizations", in
går i kompilation en Sovcreignty, Aggression and Ncutrality, Thrce leetures by 
H ans Blix .. utg . av The Dag Hammarskjöld foundation , U-a 1970. På ut
ländska språk må ocks il nämn as Francis La Ruchc, L::t neut ralite de la Su ede. 
D ix annecs d'unc politique 1939-1949, Pari s 1953. En v ärdefull tillbakablick 
på den svenska neutraliteten under första världskr iget, som författaren , T . 
Gih l, to rde ha begynt red:>.n under den skildrade tiden, utkom i Stockholm 
1951 såsom band IV av Den svenska utrikespolitikens historia . - I Nordisk 
T idskrift for Interna tional Ret har förekommit ett antal mera politiskt be
tonade artiklar a v Un elen ("Den ko llek tiv a säkerhetens filosofi", 1955 25 
NTfiR 11 ff. , "Realism och id ealitet i utrikespoli tiken", 1962. 32 NTfiR 139 
ff.) och Torsten Nilsson ("Neutral iteten som praktisk politik i dagens vä rld", 
1965 35 NTfiR 3 ff .; samt "Svensk ut rikespoli tik", 1969 39 NTfiR 3 ff.). 

varit gynnsammare: å tminstone har neutraliteten varit ett kärt ämne 
politiker emellan ehuru vanligen i en något perverterad form. 8 Men 
den utrikespolitiska linje som följt s har knappast erbjudit någon 
gynnsam jordmån. Den Undenska perioden karakteriserades av skep
sis och återhållsamhet: beskickningschefen Yngve Vendel för sattes i 
disponibilitet sedan han i tidningen refererat en kommunistkupp i 
Colombia. Den Nilssonska perioden däremot har dominerats av ett 
intensiv t engagemang i fjärran problem och av allmän utrikespolitisk 
aktivitet: N ilssons handsekreterare Jean Christophe Oberg be
fordrades sedan han i tidningen publicerat en hatdikt mot en av su
permakterna. Den på sistone återuppflammande EEC-debatten synes 
emellertid ha återfört intresset till det europeiska grannskapet och 
till neutraliterem problem.9 Tiden kan därför kanske vara mogen 
för en granskning av vad svensk neutralitet i dag i själva verket 
förutsätter och innefattar i händelse av väpnad konflikt i Europa. 

IL 

2. Det klassiska neutralitetsbegreppet 
När Gustaf I1 Adolf under trettioåriga kriget i en av världshisto

riens klassiska scener konfronterades med begäran om neutralitet av 
gesanten från sin svåger, kurfurst Georg Vilhelm av Brandenburg, 
hade den svenske kungen för neutraliteten blott Uppenbarelsebokens 
språk: Georg Vilhelm måste förklara sig varm eller kall, för vore 
han ljum och varken varm eller kall skulle han utspy honom ur sin 
mun.l Att göra så var väl inte onaturligt i en tid som såg en st rid 
mellan ljuset och mörkret och i en tysk terräng som ett hav med 
tusen skepp under sk ilda furstars befäl på grund av de hundratals 

8) Neutra literen har då brukats - och kanske med samma framgång - som 
slagordet " lag och ordnin g" i 1970 å rs amerikanska val kampanj, d .v.s. "till 
förlamand e av motsidans sakargument" (Halvar G.F. Sundberg, SvD 25.4.1968) . 
Jfr Samuelsson, Lagen, ordningen och refor merna , Intermediair 1970 nr 16. 
Kampanjen s mest minnesvärd a punkt nåddes kanske när numera landshöv
din gen Jarl Hjalmarson i sept 1959 hindrades ingå i den svenska FN-delega
ti onen för att icke kompromettera dess neutralitet. 

9
) Av särski lt intresse är här stats rådet G unnar Langes formulering av vad neu

t raliteten kräver i anföran de d. 28 juli 1962, se 1962 32 NTfiR 283 , på s. 288 
nris 20 ff.; att vad sålund a uttryckts fortfarande gäller framgår av regerings
deklarationen d. 7 nov. 1967, 1967 37 NTfiR 195, p å s. 198. 

1
) Ca mill e Gorge, La neutra lite hcl vct iquc etc. , Zurich 1947, s. 8. 
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tyska småriken och delar av sådana som beströdde de stora militär
vägarna: dessa furstar måste sjä lva lita till genommarsch för att alls 
kunna försvara sina enklaver. Det var först ett sekel senare som det 
moderna neutralitetsbegreppet började växa fram. 2 

Måhända var det schweizaren Emmerich de Vattel som var neutra
litetens fader. 3 I vart fall var han dess propagandist, för den lätt
fattliga franska varpå han s bok "Le Droit de Gens" (1758) var 
skriven förde, säger Gihl, "folkrättsdoktrinen in i diplomatiens och 
den praktiska politikens värld."4 Men det var den holländske do
maren Cornelius van Bynkershoek som genom art i sitt arbete 
"Quaestionum juris publici" (1737) rensa ut skill naden mellan rätt
färdiga och orättfärdiga krig lade grunden för en sol idare neutra
litetsu ppfa ttning. 

Neutralitetsdoktrinen trängde först fram till sjöss, där de krig
förande ju all tid konfronterades med de neutralas skepp och handel. 
slutresultatet av den väpnade neutraliteten:} blev neutralitetsprinci
perna i Parisdeklarationen 1856(; som den svenske konungen med all 
rätt hälsade såsom dem som Sverige alltid erkänt och försvarat och 
ofta med stora ansträngningar sökt hävda. 7 - 1862, då det ameri
kanska inbördeskriget pågick som bäst, upphävde en engelsk domstol 
den neutrala brittiska regeringens beslag å skrovet till den under 
byggnad i Liverpool varande sydstatskaparen "Alcxandra". Den
na dom betydde fritt fram för ett sydstaternas kaparkrig mot nord
staternas sjöfart, baserat på engelska skeppsvarv;8 dess mest bemärk-

i) Jfr Hallencreutz , Om neutraliteten i Tyskbnd 1710, acad. ::~fh. U-a 1866; och 
K . G. Lundquisr, Sveri ges neutralitetsförklaring år 1666 under kriget mellan 
England och Holbnd, in f. i Norrköpings läroverk s progr. 1899. 

") Haug, Neur ra li tät und Völkergemeinschaft, Zi.irich /St. Gallen 1962, s. 4. 
'1) Gihl, Festskrift Stjernberg s. 99. 
'') H. Larsson, Sveriges deltaga nde i den väpnade neutraliteten 1800- 1801, etc., 

akad.avh. Lund 188 8; T. Boye, Dc vaebnede neurralitetsforbu nd. Et avsnit av 
folk erettens historie, K-::1 19 ·12 ; Sven G. Svensson, Gattjin::~traktaten 1799, etc. , 
akad. avh. U-a 1952; jfr Gihl, Nordisk samverkan på neutralitetsrättens om
råde , i Studier i internationell rätt, Sthm 1955, s. 145 ff. Se även Bergbohm, 
Die bewaffnete Neutralität 1780-1783, Berlin (D01·pat), 18 84; Kulsrud, Ar
med Neuualities to 1780, 1935 29 AJ IL 423; F. Piggot & G. Omond, Docu
mcntary History of the Armcd Neutra lities, 1780 and 1800. London 1919. 

") Declaration pour regler di ve rs points du droit maritime en temps de guerre, 
Paris d . 16 apr. 1856. 

7) Not d. 13 juni 1856 (i Sandgren , Recuei l de traites etc., Sthlm 1910, s. 21). 
8) H. Paulsen, Pariserdeclarationen af 1856, Tidskrift for S0vacsen 1887 (21 Bd) 

s. 68 f. 
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Ängaren Alabama (t. v.) 
1.040 ton. p/i kaparexpedition under amerikanska inbördeskriget, uppbringade 1 
ångare (se bilden) och 67 segelfartyg samt siinl?te 1 kanonbåt. På hennes expedi
tion återgår ytte rst 15 § J mom. i 1938 års svenska neutralitetskungörelse, nu
mera ersatt av 15 § i 1966 års ti!lträdeskungörelse. 

ta inslag var ångaren "Alabamas" tv åå riga förstörelsebringande ex
pedition som slöt med att hon sköts i sank utanför Cherbourg d. 19 
juni 1864. Amerikanarna såg i hennes expedition ett flagrant brit
tiskt neutralitetsbrott. Saken ledde småningom till skiljedomen i Ge
neve d. 14 sep. 1872 mellan Storbritannien och Förenta Staterna. 
Med den domen fick uppfattningen om den neutrala makten s skyl
digheter i sjökrig en förut oanad stadga.9 

T il l lands gick utvecklingen långsammare. Åtminstone utanför 
Tyskland var lamkriget oftast gränsbundet på ett sätt som gjorde 
att de krigförande vanligen saknade kontakt med någon annan än 
motståndaren. Det var främst Schweiz som aktualiserade neutralite
ten. Schweizergardet som föll för franske kungen vid försvaret av 
Tuilerierna d. 10 aug. 1792 må påminna om att dess gamla neutra
litet ansetts förenlig med t. ex. 1521 års fördrag med Frankrike om 

fl) Montague Bernard, Historica l Account of the Neutrality of Great Britain 
During the American Civil \Var, 1870; dc Kusscrow, Les devoirs d'un gou
vernement neurre, Revue de droit international et de lcgislation comparee 
1874 (s. 6) s. 59 ff.; allmänt Moore, International Arbit ra tions, vo l. 1, s. 495-
682 , vol. 4, s. 4057-4178 . 
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fransk rätt till genommarsch och schweiziska hjälptrupper. Men den 

neutrali teten föl! samman under Napoleonkrigen då fältherrar som 

Napoleon, Suvorov och Schwarzenberg med förkärlek nyttjade de 

schweiziska bergspassen som utfallsportar mot de kringliggande län

derna. På Wienkongressen erkändes den schweiziska neutraliteten 

genom 1815 års traktat som ett allmänt europeiskt intresse.10 A ven 

om det i och för sig överlämnades till schweizarna att bestämma vad 

neutraliteten var11 torde det dock ha varit nyttan i att stänga dessa 

utfall sportar som främst kom att uppbära respekten för den schwei

ziska neutraliteten. De för schweizarna välbekanta frågorna om 

hjälptrupper och värvning och om genommarsch och basering voro 

de för lantkriget typiska neutralitetsfrågorna. I alla hänseenden var 

1800-talet den stora vattendelaren och krigen kring de schweiziska 

gränserna kunde belysa hur rättsuppfattningen ändrades. Försälj

ning av hjälptrupper till de krigförande kom ur bruk, värvning av 

de krigförande förbjöds, genomtåg i varje form blev rättsvidrigt än

da därhän att fientlig trupp som inkommit på det neutrala området 

måste interneras och dess krigsfångar friges. Den schweiziska neu
traliteten blev mönsterbildande.12 

Kronan på verket sattes genom de två vid 1907 års Haagkonfe

rens antagna neutralitetskonventionerna, nr V angående neutrala 

makters och personers rättigheter och förpliktelser under ett lant
krig13 (härefter kallad lantkonv entionen) och nr XIII angående 

neutrala makters rättigheter och skyldigheter i händelse av sjökrig14 

(härefter kallad sjökonventionen). Lantkonventionen var föga kont

roversiell, men på sjön spelade skillnaden i utgångsläge stor roll. 

Britterna kunde vara förutan de neutra ls hamnar och va tten; de ha

de gott om sådant själva världen över. Men för tyskarna var det 
viktigt att ha tillgång till dem.15 

Dessa två neutralitetskonventioner ha i vår del av världen rati

ficerat s av, förutom de nordiska länderna, Tyska riket och Ryss

land. Polen har ratificerat lantkonventionen . Då Sovjetunionen an-

10
) Ac:e portant ;.econnaissa1;ce et ga ranti e de la neutralite perpetuelle de la 

SUJsse et de luwwlabthte de son terntOtrc, d. 20 nov. 1815 ra tifi ce rad av 
Sverige-Norge d . 30 apr. 1817. Se Gorge (not l ovan) s. 108 f. 

11
) Gorge s. 113. 

1 ~) Belgien 1831, 1839, Jonisk :~. öarna 1863, och Luxe mburg 1867. 
1

3
) SFS 1910 nr 153 s. 109. 

11
) SFS 1910 nr 153 s. 233 . 

15
) Higgins, The Hague Peace Conferences and other Intern a tional Confcrences 

concerning the Laws and Usages of War, Cambridge 1909 s. 459 f. 
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sett sig obund en av traktater som ratificerats av tsarriket, har dess 

ställning trots den ryska ratifil\:ationen länge varit oklar. Efter sär

skild holländsk förfrågan har emellertid det sov j etiska utrikesminis

teriet d. 7 mars 1955 förklarat att Sovjetunionen ansåge sig bunden 

av samtliga de av Ryssland ratificerade Haagkonventionerna av 1899 

och 1907, såvitt de icke strede mot FN-stadgan elle r överspelats av 

senare av Sovjetunionen antagna traktaterY1 Formellt gä llde dock 

ino-en av dessa konventioner under världskrigen . Krigsdeltaganders 
b • 

omfattning medförde att ingendera gån gen va r det i konventwnern a 

intagna kravet fyllt att samtliga krigförande skulle vara parter i kon

ventionen (si omnes klausulen) .17 

Ur krigsmaktens synvinkel är det kränkningar av det neutrala ter

ritoriet som stä ller de intressantaste frågorna. Vad konstituerar neut

ralitetsbrott ? Måste den neutrale gripa till vapen fö r att hävda neu

traliteten i ans lutning till vad han har att iakttaga enligt dessa kon

ventioner och, i så fall , till vilken vapeninsats är han förplikti gad? 

- Att den neutrale har rätt att med vapen motsätta sig en neutrali

tetskränkning av ifrågavarande slag framgår av att konventionerna 

förklara att den kränkande makten ej får förebrå den neutrale sådan 

vapenanvändning som fientlig handling.l8 Att den neutrale också är 

skyldig att gripa till vapen anses framgå av lantkonventionen, Art. 

5, som kategoriskt förbjuder den neutrale att "inom sitt område till

städja" vissa avvikelser från neutraliteten. Att konventionerna för

utsätta att den neutrale håller sig med militära maktmedel är klart, 19 

men när sjökonventionens artiklar 3, 8 och 21 kräva insats av "dc 
medel, varöver (den neutrale) . .. förfogar" är därmed onekligen 

ingentino- sao-t om hur stora dessa måste vara. Från den nordiska 
b b 

historien minns man scenen på Amalienborg morgonen d. 9 april, då 

danske kungen rådslår med sina ministrar om hur många fallna dans

kar det krävdes för att motstånd skulle ha bjudits då den tyska krigs-

16) Det förefa ller plausibelt a tt den ryska å tg;irden skall ses i samband .m ed den 
omlä<>gnina av den vä rl dskommun1 sn ska taktiken som vtd denna nd agde rum 
i Mo~ k va. "se närma re Sven Alla rd, R yskt utspel i Wien, Sthm 1965, s. 224 ff. , 
särskilt s. 233 ff. - Om ryska sva ret, se Fied ler, D er sowjetische Neut rali-
tätsbegriff in Theorje und Pr_axis, Köl n l ~59, s. 105 not 2. . ... . 

17) Si omnes klausulen aterfmns 1 lantkonventJ onen Art . 20 och 1 SJokonvenrwn en 
Art. 28 . Se i övrigt Gi hl , Svensk neutralitctsrä tt!ig praxis und er de båda 
vä rldskrigen, Studicr i intern a tion ell rätt, Sthm 1955, s. 191. 

18) Lamkonvention en Art. 10; sjökon ventionen Art . 26. 
lO) H alvar G. F . Sundberg, K rig och neutralitet, Sthm 1943, s. 58, framhåller att 

stat som sakn ar militära maktmedel ej kan åberopa konvention erna. 
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makten marscherade mot Norge. Hur många fallna, 10, 100 eller 
1.000? Kungen frågar: "Kan det af hensyn til udlandet siges at vi 
har kxmpet nok?" Utrikesministern svarar: "Hvis det kun drejer 
sig om nogen minutters fortsar kamp, så vil det neppe göre nogen 
forskje l". Det var 16 man som fö ll. 20 

Straffet för den neutrale som icke kämpat nog kan komma i flera 
former. Det bör kanske ej glömmas att den neutrale kan bli skade
ståndsskyldig efter det i .Alabamatvisten aktualiserade mönstret. 21 

Ur krigsmaktens synvinkel är dock mera intressant att den kränkan
des motståndare kan ingripa mot den neutrale som repressalie för neu
tralitetsbrottet, eller kan han hjälpa den neutrale att hävda. sin neu
tralitet. D en förra påföljden sådan den formulerades av t.ex Schwar
zenberger22 torde förutsätta att den neutrale verkligen kan anses an
svarig för att neutraliteten ej hävdats . ~'' Så kan väl ovedersägligen 
blott anses vara fallet om han avrustat så att militära maktmedel 
helt felas24 eller felas för visst territorium över vilket han hävdar 
suveränitet. 25 Men ansvaret kan klargöras på annat sätt, t. ex. genom 
20) Se om denna scen Vogt, 1965 35 NTfiR 15; Svenningsen, 1969 39 NTfiR 25. 21) Alabama-tvisten slutade med a tt Storbritannien å lades att såsom skadestånd 

för att landet ej rätt hävda t sin neutraliret till Förenta Staterna betala ett 
belopp om 15,5 miljoner gu lddolla r. 

22) Schwarzenberger, A Mo:tnual of International Law, 5th ed., London 1967, s. 
222 . Jfr instruktionerna till amerikanska flottan La w of Naval Warfare (1955) 
see. 441: "a belliger~nt is not forbidden to resort to acts of hostil ity in neutral 
juri sdier ian against enemy troops, vesse ls or aircraft making illega l use of neu
tral territory, w<uers, or ai r space, if a neutral state will not or cannot effec
ri vely enforce irs rights against such offending belligerent forces." (U.S. Na
va l War College, Intern a tional Law Srudies 1955) 23) Om relationen mellan våldsanvänd ning, sta tli gt ansvar för denna och rätten 
för den krigförande att t illgripa repressal ier mot den ansvariga staten, se Rö
ling, The Law of War and the Nation al Jurisdierinn Since 1945, 1960 100 
Recueil dö Cours 329, på s. 419. Jfr Falk, The Beirut Raid and the Inter
nat ional Law of Retaliation, 1969 63 AJTL 430 ff. 

24) Ett modernt exempel synes vara Kambodja vars militära svaghet under Viet
namkonflikten synes ha föranlett la ndet at t st illatigande finna sig i nordviet
namesisk genommarsch och basering. Rörande insatserna för att hävda neutra
liteten hänvisas till Sarkisyanz, Die Ncut ralirät Kambodschas - Ihre Ge
schichte and Ihr Wesen, Verfassung und R echt in Obersee 1969 s. 1-12. 25) Sverige _torde vertikalt göra anspråk p å allt luftrum över svenskt territorium, 
ehuru nkets luftförsvar en dast synes va ra kapabelt att med vapenmakt h;ivda 
neutraliteten int ill en viss höjd inom ifrågavarande område. Man kan jäm
föra territori alvattengränsen. I fredstid brukar Sverige, åtmin stone sedan 1779 
års instruktion till florca n (jfr Eek, Världshavens frihet och fred, Sthm 1971 , s. 
29), hävda en territorialvattengräns 4 nautiska mil från kustens yttersta hol
mar och skär. Men under vär ldskrigen begränsade Sverige anspråket till 3 mil, 
emedan de krigförande förklarade sig :lYse att utöva sin rätt att uppbringa 
intill t remilsgränsen. 
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uttalanden från ansvarigt po![tiskt håll som visa att den neutrale 
avser att tillå ta genomm arsch och basering25a eller genom avvisande 
av erbjuden erforderlig hjälp. Det senare straffalternativet vid neu
tralitetsbrott aktualiserar vem som konstaterar behovet av hjälp . När 
de franska, engelska och amerikanska regeringarna år 1917 förklara
de att de skulle respektera Schweiz' neutralitet "i den mån detta land 
hävdade sin neutralitet och deras fiender icke inträn gde på schwei
ziskt territorium", var den schweiziska regeringen snar att förbe
håila sig att bestämma "om, och på vilka villkor det passade rege
ringen att tillkalla hjälp fr ån utländska makter".2

(j eastren menar 
att den kränkandes fiende har rätt att ingripa med vapenmakt "om 
den neut rala staten icke vidtagit motåtgärder, eller om den kränkan
de, trots den neutrales ansträngningar, lyckats få fast fot." 27 

Det är en ringa tröst att straffets form kan vara en antydan om 
man anses ha kämpat nog eller ej . Gemensamt för lösningarna är att 
det neutrala territoriet förvandlas till krigsskådeplats. Folkrättsligt 
må gälla begränsningar för tillåten vapeninsats: Castren menar, t. ex., 
att den hjälpandes vapeninsats skall begränsas till vad som fordras 
för att rensa det neutrala territoriet från motståndarens styrkor.28 

Vad historien vet att berätta antyder emellertid att det vanligen slu
tar med att den neutrale dras med in i kriget. 29 Avrustningens ytters
ta effekt blir på detta vis alltför ofta att folket prisges som kanon
föda i främmande tjänst. 

Det bör slutligen anmärkas att det i konventionerna framträdande 
neutralltetsbegreppet är knutet till krigsbegreppet: neutralitet förut
sätter (såsom senare skall närmare utvecklas) att krig pågår. Eftersom 
krig icke är permanent, kan man fråga sig vad som uttrycks med ter
men "permanent neutralitet". Såvitt den blott v isar avsikt i förhål
lande till framtida krig, har den - som Reuterskiöld påpekat -
ringa juridisk betydelse: den negerar blott en permanent förpliktelse 
att gå i krig (såsom inom FN-organisationen). Mera påtaglig betydelse 

25a) En statslednings uttalanden att den - för att använda en gängse formule
ring - "tar klart och entydigt avstånd" från en krigförandes reaktio;1 på 
neutralitetsbrottet kan naturligtvis lätt missförstås som uttryck för memngen 
att genommarsch och bascring ej är neutralitetsbrott. 

2u) Gorge s. 127. 
27 ) Castren The Present Law of War and Neutrality, H-fors 1954, s. 462 f. 28) Cast ren: ibidem . 
29) Ententens inmarsch i Saloniki under första världskriget slutade med att Grek

land blev krigförande å dess sida. Rörand e Danmarks status som neutralmakt 
under den tyska ockupationen, se Svenningsen, 1969 39 NTfiR 12, 14-26. 
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får begreppet om ifrhavarande avsikt formaliseras i ett fördraa ~ bl 

framför allt om motparten i fördraget garanterar den permanenta 
neutraliteten och därmed kanske också förpliktar sig att såsom ga
rant gripa till vapen vid en neutralitetskränkning.3° 

III. 

3. Den kollektiva säkerheten: NF och FN 
Det 20 seklet har emellertid kommit att präglas av helt andra 

tankegångar kring neutraliteten än som dominerade vid 1907 års 
Haagkonferens. Man har återupptagit tanken på civitas mundi, 
världssamhället <om garanterar sina medlemsstater-s säkerhet genom 
att kollektivet ingriper mor fredsbrytaren. Däri ryms ingen neutra
litet. Motsättningen mellan kollektiv säkerhet och neutra litet som 
metod att främja freden beskrivs enklast så att den förra vidgar men 
den senare begränsar konflikten. 1 Den kollektiva säkerheten har 
prövats i två former: efter första världskriget genom Nationernas 
Förbund (NF), efter andra världskriget genom Förenta Nationerna 
(FN). För korthetens skull kommer jag i det följande huvudsakligen 
att uppehålla mig vid den nuvarande organisationen, men konfron
tationen mellan neutraliteten och kollek tiv säkerhet kommer också 
att belysas genom exempel från NF:s tid. 

FN-ordningens centralpunkt är våldsförbudet i Art. 2-4: "Alla 
medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från 
hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats 
territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt 
oförenligt med Förenta Nationernas ändamål." - En kontrapunk t 
till detta våldsförbud finns i självförsvarslicensen i Art. 51: "Ingen 
bestämmelse i denna stadga inskränker den naturliga rätten till in-

30) Reuterskiöld , verba ~'Neutra lite t" i Nordisk familjebok, rev. upp!. Bd 19, 
Sthm 1913. En lusronsk övers1kt av rikers ställnin g till diverse förs lag att till
lägga dersamma perman ent neutra litet ingå r i 1902 års riksdagstryck (andra 
kammarens 4 tillfälliga utskott) som följd av S. A. Hedin s förslag om sådan 
neutralitet.- I samband med den omläggning av den kommunistiska taktiken 
som bär Chrusrjovs signum framstä lld e kommunistiska partiet i Sverige för 
slag om permanent neu traliret för Sveriges del (motion FK nr 402 · AK nr 476 
ti ll vårriksdagen 1956) . ' 

1) Schätzel, Neutralirät, Friedenswa rte 1955 (Bd 53 ) s. 29. 
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dividuellt eller kollektivt självförsvar i händelse av ett väpnat an 
grepp mot någon medlem av Förenta Nationerna, intill dess att sä
kerhetsrådet vidtagit nödiga åtgärder för upprätthållandet av inter
nationell fred och säkerhet." 

Om någon griper till våld, har han följaktligen brutit mot stadgan, 
och om vapenskifte uppkommer, gäller det tydligen att identifiera 
fredsbrytaren och betvinga honom med kollektivets vapenmakt. Det 
är enligt Art. 39 säkerhetsrådets prerogrativ att konstatera "hot mot 
freden, fredsbrott och angr,eppshandlingar" samt att, efter iakttagan
de av proceduren i artiklarna 39-43, leda statskollektivet till va
penin satsen. Denna är tänkt att ske genom väpnade styrkor som 
ställs till rådets förfogande på dess anmodan av samtliga FN:s med
lemmar. D å insatsen av ett !ands trupper utrikes ofta förbundits med 
särskilda villkor i ländernas kon stitutioner, som ej kunde ändras i 
en handvändning, var man dock försiktig nog att i Art. 43 i syfte 
att bereda tid för konstitutionella ändringar uttrycklig,en förutsätta 
att varje stat skulle träffa särskilt avtal med FN innan den kunde 
vara skyldig att ställa upp rådets hjälptrupper.2 Sedan fredsbrytaren 
identifierats, har ingen stat rätt att vara neutral. säkerhetsrådet kan 
enligt Art. 41 påkalla a t t sta ten i f råga in l å ter sig p å ekonomisk 
krigföring mot den utpekad~? fredsbrytaren - "fullständigt eller par
tiel lt avbrytande av de ekonomiska förbindelserna", som det uttrycks, 
exempelvis att Sverige skall begränsa sin export av sådana produkter 
(järnmalm, komponenter m. m.) som är av betydelse för fredsbry
tarens rustningsindustri. Enighet synes råda i litteraturen att de i 
Art. 41 exemplifierade icke-militära åtgärderna äro oförenliga med 
neutraliteten. Att svenska regeringen är av samma uppfattning lärer 
fr amgå av dess uttalande från 1962 rörande den handlingsfrihet som 
de neutra.la måste bibehålla vid en anslutning till EEC : "Ett grund
läggande drag . . . är att de har rätt att avhålla sig från åtgärder 
som - ehuru ekonomiska till sin natur - baseras på enbart poli
tiska överväganden och är riktade mot tredje land." 3 säkerhetsrådet 
kan gå vidare och en ligt Art. 42 påkalla att staten skall stå till för
fogande med hjälptrupper (dä r sådana satts upp) eller tillåta ge
nommarsch o. dyl.: t. ex. att Sverige skall tillåta transitering av rå-

2) Espcrscn, FN-styrker i retli g bel ysnin g, Kim 1965, s. 26 . 
3 ) H andelsminister Lange, 1962 32 N TfiR 28'1 nr 24. - Castrcn, Th e Present 

Law of War and Neutrality s. 434 ; Kclsen, The Law of th e Unired N ations, 
London 1951, s. 94, 108; Komarnicki, The Place of Neutrality in th e Modern 
Sys rem of International La w, 1952 80 Recu eil des cours 472. 
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dets trupper och ge dem möjlighet att från skånska västkusten kon
trollera Oresundsutloppet. Vad som då krävs, står i flagrant strid 
mot vad som åligger den neutrale enligt V. Haagkonventionen. 

Det av Torsten Nilsson 1965 åte rgivna målet fö r den svenska ut

rikespolitiken att "inte a,e stormakterna nåoon orund för misstankar 
b b 

att svenskt territorium kan st;·illas till en ann an makts förfogande 
och bilda utgångsbas för ett angrepp"4 har så lunda redan komoro
metterats genom medlemskapet i FN. Häremot kan knappast anfÖras 
att det felas det i Art. 43 omnämnda "särskild a avtalet". Artikeln 
innefattar en förp liktelse att på anmodan ingå sådant avta l. Det kan 
i pr.aktiken icke reglera ann at än genommarsclwäg, underhållsfrågor 
o. hkn. "Att helt undandraga sig avsedda plikter" lärer därför som 
OB framhållit" , "icke (vara) möj1igt."5 Det är fördenskull svårt att 
godtaga Undens uppfattning att den insats fr ån vår sida som FN 
skulle kunna p åkalla skulle "inte gärna kunna innebära något mera 
än försvar för vårt territorium". 1

; F N -engagemanaet kan dra med 
. bod ok o b h o b srg a e anspra pa as.er oc pa genommarsch. 

Men om det ankommer på säkerhetsrådet att identifiera fred,bry
taren vid uppkommet vapenskifte, är det som Schätzel framhåller 
egentligen omöjligt att i fö rväg genom särskild traktat förbinda sig 
~ tt handla på visst sä tt vid krigsutbrott. Vederbörande stat kan ju 
mte veta i förväg hur FN kommer att bedöma läget och sed an FN 
t:äffat sitt avgörande är staten bunden av sina förpliktelser jäm
lrgt FN -stadgan, som till yttermera visso enligt Art. 103 tar över 
förpliktelser enligt annan internationell överenskommelse. 7 

Verkligheten ser något annorlunda ut än den höga FN-teorin. sä
kerhetsrådet sak nar egna styrkor. Åtminstone ha de i Art. 4 3 förut
sedda särskilda 2.vtalen ha ej träffats som skulle ställa dem till rå
dets förfoga nde. Därav bör man dock ej förledas att tro att säker
hetsrådet saknar väpnade styrkor. Det krigsfolk de i rådet sittande 
makterna ställa upp själva ä r ju direkt tillgängligt såsom världen er-

4
) Torsten Nilsson, 1965 35 NTfiR 12. 

5
) OB yt trande i KProp 1946:196 s. 6. Jfr H aagdom stolens dietum i "Certain 

Expenses" ,(Adv isor y Opinion of 20 July 1962, 1962 ICJ Reports 151) och 
Sch wa rzenoerge r, 1959 Currenr Legal Probl ems 254 , ävensom Evensen, Fol
kercttsh gc Problcmer forbundet med O pprcttelsc av Internasjona le Sikkerhets-

. s r y rl~or for FN, I nternasjonal Polirikk 1963 nr 1-2 s. 58-89, på s. 78. 
") U nden, 1962 32 NTfi R 143 . 
7

) Sch ärze l, Neutra lirät, Friedenswa rtc 1955 s. 33 (Bd 53); jfr Ross, De forcnede 
nationer, 2. udg. K l111 1968, s. 245 . 
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for vid Koreakrisen. FN-maskineriet erbjuder då endast en !110J

lighet att ocksil få kostn aden för varje stats vapeninsats utslagen p å 
samtliga FN-medlemmar. - De stora militärallianserna som ska?a 
föreställnin gen att en grupp andra stater betraktas som latenta fien
der8 dominera bilden: NATO-alliansen som undertecknades i Was
hington d. 4 ap r. 1949, anses förenlig med stadgan såsom en allians 
ti ll kollektivt självförsvar enligt Art. 51.0 - Våldsförbudet har stä ll t 
sig på huvudet. Efter en mera lovande börj an då minsvepning ut
dömdes som medel för britterna att ta sig sin rätt till fri passage 
genom Korfusundet10 bar det börjat leda till de egendomligaste kon
sek venser. 

Eftertänksamma kanske grubbla över hur det kan komma sig att 
världen så helt accepterat11 en stridstaktik som går ut på att, å ena 
sidan, skall fredstill stånd eller åtminstone vapenstillestånd bestå, 
men, å andra sidan, föres samtidigt utnötningskrig med granat- och 
raketbeskjutning över gräns-en och genom gerillaexpeditioner och ter
roristaktioner i motståndarlandet. I den mån denna stridstaktik är 
möjlig enligt fo lkrätten av idag såsom erfarenheterna från Mellan
östern och Afrika onek ligen antyda borde den föranleda revisicn av 
åtskilligt invasionsbundet militärt tänkande. D en folkrättsliga för
klaringen bottnar i våldsförbudet. Myres McDougal tillskriver för
budet förhållandet att " minor coercior~s may be indulged in w ith 
impunity". 12 Gih l formulerar det fränare: Art. 2-4 uppfa ttas "som 
ett fribrev för at t begå rättskränkningar mot andra stater utan att 
riskera efterräkningar".~" Så länge "the provocation does not eonsti
rute 'an armed attack'," menar Fa lk, " the response is difficult to 
classify as an instance of' selfdefence'." 14 Med andra ord, den som 

8) Jfr U nd cn, 1962 32 NTfiR 143. 
11 ) Sc t . ex. C:~ rrou, Orga ni s:uion s curopccnncs, D a lloz 1965, s. 23 nr 24. 

10) ICJ R epo rts 1949 s. 4; Eck, Folkr::n rtn, Srhn: 1968,_ s. 313. . 
11 ) Som exempel må a nföras en bemi rkt ledare 1 Washmgton Po; t son~ allvarligt 

fön.:brå dd ~ Israel för "offenng blood-thtrsry terramrs such app ea l1ng targers 
as an un defcn dcd ,chool bus on a road only 100 ya rds f rom the Lcbanese 
linc": avtryc kt i Intern at iona l H era lc! Tribun e d . 28 maj 1970. U r ~ven sk 
pressdeba tt b.n eri nras om ledaren i Göteborgs Handels och Sjöfartst1d 111n g 
d. 21 juli 1970, v:ui "påtryck nin ga r (p å v issa a fr ikanska stater) så att dc h ål
le r sig neutrala och v:ig rar mor;t3.nd srörel3crn a vägar och försörjningslcder" 
a nfördes som bevis på " cxp:tns ionisrisk po li tik". . 

12) Myres McDougal , Proeecdings of the American Society of Interna tio nal Law 
1963 s. 165 . 

l:l) Gihl, Om freden och sike rh cren, Sthm 1962, s. 17. 
14) Falk, Th e Bcirut R aid and the Intcrn :tt iona l Law of Retaliation, 1969 63 

l \jlL 427. 
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litar till terrorism och gerillaverksamhet i stället för till reguljär 
militär verksamhet kan påräkna att slippa få angreppet bedömt som 
"väpnat angrepp" (eller "aggression") och därmed också att mot
ståndarens rätt till självförsvar aldrig inträder. Den meningen har 
hävdats att våldsförbudet satt principerna i det gamla fallet "Caro
lin e" ur spel - ett fa ll där engelsk militär genom en djärv raid för
störde t 1·ansporttonnaget - ångaren "Caroline" - för en ameri
kansk frikår som från en Fristad på amerikanskt område beredde sig 
för väpnat infall i brittiska Canada. 1'' Den faktiska (om än ej teo
retiska)10 premieringen av denna typ av angrepp synes i själva ver
ket så uttalad att man måste räkna med att framtidens väpnade 
konflikter i stor omfattning födas den vägen. 

Det taktiska läge som sålunda skapets genom saxen emellan "väp·· 
nat angrepp" och rätten till "självförsvar" harmonierar, måhända av 
en tillfällighet, med den taktik som anammats inom den världskom
munistiska rördsen . Sedan doktrinen om "krigets oundviklighet" 
("katastrofteorin" enligt svenska regeringens språkbruk) där över
givits på 1950-talet i följd av vaknande insikt om atomkrigets san
nolika följder, har man aktiverat tanken på "en speciell form av 
klasskamp" på det internationella fältet under beteckningen "fred
lig koexisr.ens". Denna kamp bedrivs med "fredliga medel" i form av 
infiltration och annorledes för att hos offret framkalla mognad för 
en "övergång" till socialismen, helst genom "fredligt" maktöverta
gande (såsom tidigare skett i Tjeckoslovakien, Polen m. fl. öststater), 
men till nöds, där "de härskande klasserna" göra allvarligt mot
stånd, genom upptrappning till revolutionsnivå. Eftersom der är frå
ga om "fred lig" övergång till socialismen måste ingripanden av de 
"kapitalistiska" makterna för att med maktmedel förhindra över
gången anses sakna folkrätt sligt stöd och kunna beivras såsom freds
brotrY 

Art. 2-4 bäddar samtidigt också för väpnat ingripande genom 
sin erinran "att våld i vissa lägen får utövas enligt stadgan och alltså 
är förenligt med FN:s ändamål". 18 " Ingrepp för att värna en rätt 
. . . skulle kunna bedömas såsom inte oförenligt med FN:s ändamål 

15) Eek, Fo lkritten s. 311. 
"') Kunz har erinrat a tt numera p å grund av vå ldsförbund et nästan hela den 

nu varand~ folkrätten är sådan att efterlevnad ej kan framtvingas: Sanctions in 
international Law, 1960 54 AJIL 324, särskilt 338 ff. 

i7 ) Se Sven All ard, R yskt utspel i Wien, Sthm 1965, s. 22 8 ff . 
1R) Eek, Folkrcitten s . 310. 

114 

. . . om försök gjorts att med FN :s bistånd uppnå en lösning med 
fredliga medel" .10 Det är främst rätten att intervenera till skydd 
för "mänskliga rättigheter" som på denna punkt kan visa sig ha en 
oanad potential. Att denna rätt upplevts såsom ett juridiskt problem 
har berott på, v id sidan av våldsförbudet, reservationen för inre 
angelägenheter i Art. 2-7. Den belgiska fallskärmsjägarkuppen för 
att rädda de vita i Stanleyville utlöste en intensiv diskussion i äm
net, men numera synes man böjd för att se en begränsad interven
tionsrätt såsom förenlig med våldsförbudet. 20 I betraktande av "den 
långa raden av beslut som inneburit en inblandning i medlemsstater
nas inre angelägenheter i strid mot stadgans art. 2:7"21 är det klart 
att denna artikel är svårt urholkad och, åtminstone med FN:s nuva
rande sammansättning och karaktär, ett bräckligt skydd. 

4. Krig och neutralitet 

Ponera - som man gjort i USA1 - att en brittisk kofferdiman 
. under Vietnamkriget uppbringas på väg till Haiphong av en ameri

kansk örlogsman. En amerikansk prisdomstol förklarar skeppet god 
pris och det säljs till nya ägare och sätts i fart på Sverige. Här i 
landet utverkar den brittiske redaren sedan kvarstad å fartyget och 
söker återvinna sin egendom i svensk domstol genom att visa att 
"krig" icke pågick och att USA icke var krigförande och därför ej 
enligt folkrätten kunde uppbringa och därigenom förvärva ägande
rätten till det brittiska skeppet. 

Exemplet (som har vissa brister) visar på en väs,entlig detalj. Både 
de krigförandes rätt mot de neutrala och de neutralas rätt mot de 
krigförande förutsätter att krig pågår: det är "the establishment of 
a technical state of war" som medför att "non-participants become 
neutrals".2 Men fast de väpnade konflikterna under FN:s tillvaro 

19) Eek, Folkrätten s. 310 not 4 . 
2") Lillich, Cuey & Tbom~s Frank, Hum~n Rights Committee R eport s. 12, se 

J mern ationa l La w Assoc iation, R eport of th e 54th Confercnce, The H ag u c 
1970. 

21 ) Gihl, Om freden och säkerbeten s. 10 ; jfr Ross, D e forenedc nationer , 2.ud g. 
s. 53 

1 ) Miiler Proeecdings of th e Am erican Society of Intern~tional Law 1968 s. 78. 
2) Eli L;utcrpacht, Th e Legal Irrelcvance of the "State of W ar", P roeecdings of 

the American Society of Inrc:·nat ion::d La w 1968 s. 59 . 
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varken varit färre, mindre våldsamma eller oblodigare än dem som 
rasade mellan världskrigen, är det obestridligen så att de numera 
sä ll an betecknas som "krig".3 Liksom man undviker termen "krig" 
undviker man också dess motsats "fred". Man föredrar att avsluta 
fient ligheterna med vapenstillestånd.4 Att man .ej använder termen 
"krig" må nu vara en ringa tröst för dem som förlora liv och lem 
i striderna, men för omvärlden är det sålunda. av väsentlig betydelse. 

Vidare - om krig.et i betraktande av våldsförbudet är olagligt, 
kan då någon enligt fo lkrätten vara "neutral"? Redan på NF:s tid 
föranleddes NieoJas Poliris förklara att "neutraliteten som institu
tion, juridiskt sett, upphört att finnas till." 5 FN har än starkare loc
kat fram samma typ av uttalanden. Aven om San Franciscokonfe
rensen 1945 vägrade att i stad gan medtaga ett uttryckligt stadgande 
att ingen stat ägde åberopa neutralitet för att undandraga sig sina 
pliher vid en kollektivaktion mot en fredsbrytare6 har tanken haft 
många prominenta företrädare. Här må endast nämnas Hans Kelsen7 

och Charles Fenwick.8 

Ur svensk synpunkt är det naturligtvis väsentligt att kunna se 
denna folkrättsproblematik med de glasögon som anläggs av våra 
kommunistiska grannar. Onekligen har problematiken en tacksam an
knytning till den klassiska kommunistiska distinktionen mellan ur 
kommunistisk synpunkt rättfärdiga och orättfärdiga krig, en di5tink-

") Termen "hi g" rycks endast In an vänts av a raberna för förh ?tllandet till 
l sracl efter 1948, och av Paki stan för förhåilandet till Indien i samband med 
Rann of Kutsch affären 1965 : Eli Lauterpacht, Proeecdings 1968 s. 60. Att 
båda sidor i Vietnam undvikit termen "krig" är som bek ant skälet till Nord
Vietnams vägran att p ?t de ame rikanska k rigsfångarna tillämpa 1949 ?t rs Gc
nevekonvention ang. kri gsfån ga rs behandling: när bdda de i striderna indrag
na fördra gsslutande partenn vägra ~ tt erkänna att "krigst illstånd föreiigger" 
kan konvemionens Art . 2 ej v inna tillämpning. 

") Fein berg, The L~gality of a "State of War" after the Cessarian of Hostilities , 
J erusa lem 1961, s. 57, menar att förfarandet " is gradua ll y becoming accepred 
procedure in out days". 

5) Poliris, La neutralite et la pa ix, Paris 1935, s. 179. 
6

) Jacquelinc Belin , La Sui ssc et les Nations Unies (prcpare pour la D otation 
Carnegie) New York 1956, s. 75; T aubenfeld , Intern ation a l Ac ti ons and Neu
tral ity, 1953 47 AJIL 377, p ?t sid . 385. 

7
) Kel sen, Theorie du d roit interna tional public, 1955 84 R ecueil des cours 57-61. 

8) Fenwick förklarade redan 194 8 att "the adoption of the C harter finally mar
ked the end of neutra lity as a legal system. " Internation al Law, 3rd ed. New 
York 1948, s. 621 , jfr not 60; sen a re idem, The Old Order Changeth Yielding 
Place to New, 1953 47 AJIL 84; id em, I s Neutrality Still a Term of Presen t 
Law ?, 1969 63 AJIL 100. 
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tion som väl tjänar den marxistiska principen att all rätt är politik 
och att den kommunistiska politikens oeftergivliga strategiska mål är 
att vinna hela vä rlden för socialismen. Den auktoritativa folkrätts
lärobok som den sovjetryska vetenskapsakademien utgav år 19579 

förkl arar härom: "Just wars include defensive wars and wars of 
national liberation. An unjust war is a preciatory war. It aims at 
the seizure and enslavement of foreign lands and peoples. Unjust 
wars include aggressive, imperalist wars." Som skolexempel anförs 
härtill det krig mot det nordkoreanska folket som FN-aktionen 1950 
-53 innebar. Som skolexempel på det rä ttfärdiga kriget anförs nord
koreanernas motsvarande krig. 10 

Det är givet att en kommunistisk bedömare med den na bakgrund 
måste se neutralitetsanspråket med lika oblida ögon som Kelsen och 
Fenwick. Till en början risades det också hårt.H Senare ha mjukare 
ton gångar förmärkts, möjligen sammanhängande med den grund
läggande taktikomläggning som genomfördes efter Chrustjovs mak t
tillträde. 

5. De neutrala makterna 
Makter som vilja van neutrala i det 20 seklet ha det sålunda 

svårt. Der ä r företrädesvis tre europeiska makter som vunnit rykte 
för att i sina internationella relationer åberopa sin neutralitet, 
Schweiz, Österrike och Sverige. Det är lärorikt att jämföra hur des
sa sökt förena denna neutralitet med den kollektiva säkerhetens krav. 

Schweiz. I den traktat som gemenligen kallas för Versaillesfreden 
inn ehöll de 26 första artiklarna förbundsakten för NF och artikel 
435 en högtidlig bekräftelse av 1815 års traktat om Schweiz stän
diga neutralitet. D etta sammanförande av den kollektiva säkerhetens 

») En ligt uppgift (Stuyt, Gespletcn Volkenrecht s .. 6) :'ar detta den. första läro
boken i ämnet och såsom a lla läroböcker i Sovjetumonen ett tongrvande verk. 
D et utgavs i rvå ryska öve rsä ttnin gar 1960 (i O stberlin resp,. H amburg/Kiel) 
och en engelsk upplaga publicerades i Moskva 1961. J ag ha r lttat ttl l den stst
nän1nda, "I n tern ation al La w". 

10
) Internat iona l Law s. 401 ff. 

11 ) I en a rtikel i den i Moskva mkommande veckotidskriften Novoe Vremja d . 29 
mars 1950 angreps den svenska neutralirerens princip emedan den ej gjorde 
skillnad mellan angripare och offer. Unden, sades det, fullföljd e under före
o- ivande av " neutralitet" en politik som näppeligen kunnat gesta lta sig annor
lund a om Sver i g ·~ redan underteckna t Atlantpakten: å tergivet efter S. Al lard, 
Ryskt utspe l i W ien s. 221; jft· Fiedler s. 217. 
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magna charra i sa mma akt som dess negation, neutraliteten, förmed
lades delvis genom segrarmakternas formulerin g att 1815 års traktat 
gav garantier som främjade freden. För egen del var Schweiz dock ej 
berett att så lättvindligt kompromettera sin neutralitet. Det blev 
medlem av NF först sedan dettas förbundsråd genom Londondekla
rationen d. 13 feb. 1920 försäkrat att landet ej skulle avkrävas del
tagande i militära sanktioner mot en fredsbrytare: det skulle trots 
Art. l 6 i förbundsakten behöva varken ställa upp hjälptrupper, till
låta genommarsch eller bedriva krigsförberedelsea rbete på sitt om
råc1e.1 Man tänkte sig att Schweiz genom denna deklaration vunnit 
frih et att uppfylla kraven i den V. Haagkonventionen, som ansågs 
gälla blott ett rent militärt tillstånd.2 Beträffande andra i förbunds
akten förutsedda sanktioner mot fredsbrytaren kunde tänkas att den
ne genom att bli medlem av NF just underkastat sig att bli behand
lad på ett oneutralt sä tt av de neu trala. 3 

Den praktiska innebörden av neutralitetskravet i lantkonventio
nen framträdde emellertid klarare då Schweiz mäktiga granne i sö
der, Italien, inledde sitt erövringståg mot Abessinien. Den vunna in
sikten föran ledde schweizarna att bl. a. tillgripa ett tvåsidigt vapen
embargo i stället för ett ensidigt sådant som NF förutsett, 4 och en 
valutaöverenskommelse i stället för ett varuinförselförbud.5 I själva 
verket avgavs d. l juni 1936 en schweizisk neutralitetsförklaring som 
suspenderade sanktionsartikeln i förbundsakten och sanktionerna 
nedlades d. 14 juli s.å. Schweiz och Sverige m. fl. sökte få NF att 
förklara sanktionsartikeln för fakultativ men misslyckades. 6 Till sist 
uppsade Schv.·eiz genom memorandum av d. 29 apr. 1938 skyldig
heten att deltaga i ekonomiska sanktioner mot fredsbrytare. Detta 
memorandum utlöste tyska och itali .~nska note r med förklaring att 
den schweiziska neutra liteten skulle respekteras. 7 

') Straess le , Die Entwick lu ng der schwe ize rischen Neutralität , di ss. Freiburg 1951 , 
s. 61; Hau g, N curra lirär und Völkergemeinscha fr, Ztirich/St. G all en 1962 , s. 
73-74; Gorge, La neutra lire helve tique, Zuri ch 1947, s. 238-247. 

2) Srraessle s 62. 
'') Oppen hei m-Lwte rpacht, Intern:ttional La w, vol. If: Disputes, War and Neu

tra liry, 7th ed . London 1952 , s. 646 § 292c och not 2. 
4

) Schweiz förklar :.1 de öppet att der en sidi ga embargot stred mot V. Haagkon
ventionen, Art. 9; se Taubenfeld , 1953 47 AJIL 383 och not 36. 

5) Straess le s. 62; jfr SOU 1970 :1 9 s. 18. 
B) Srraesslc s. 64; Gih l, Neut ralitetsproblcm, (Intern at ionell politik II ) Srhm 193 8, 

s. 86 f. Straesslc s. 64. 
') Srraessle s. 65 . 
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Vid FN :s tillkomst hade schweizarna sålunda vunnit en fastare 
uppfattning om neutralitetens innebörd. Motsättningen mellan FN
systemet och den schweiziska neutraliteten väckte ömsesidig misstänk
samhet.8 När FN :s generalsekreterare Trygve Lie var i Bern 1946 
förklarade han dem sinsemellan oförenliga : de tillhörde skilda värl
dar.9 Schweizarna i sin tur misstrodde klassystemet som ställde de 
mindre staterna under världsmakternas kollek tiva hegemoni.l0 Det 
kollektiva säkerhetssystemet visade sig vid analys endast fungera 
för det fall att världsmakternas kollektivintresse angreps men sådant 
kollektivintresse kunde inte spåras annat än i fall av nytt krig mot 
Tyskland (eller Japan) och just då hade Schweiz på grund av sitt 
läge särskild anledning att vara neutraitY 1930-talets erfarenheter 
talade slutl igen emot tanken att söka fasthålla en distinktion mellan 
militär och ekonomisk neutralitet och emot att söka medlemskap mot 
fribrev för militära sanktioner eniigt 1920 års modell. Gränsen mel
lan krig och fred var alltför flytande12 : samma argument hördes mot 
FN-anslutningen som i Sverige rests mot EEC-anslutningenY 
Schweiz stannade därför utanför FN. 

Österrike. Osterrikes neutralitet aktualiserades i samband med den 
stora omläggningen 1955 av den kommunistiska taktiken som bar 
Chrustjovs signum. Att O sterrike kunde förk laras neutralt var ett 
väsentligt led i den nya linjen/4 men det skulle också vara medlem 
av FN :s system för kollektiv säkerhet . Den modell som slutligen val
des var en va riation på 1920 års schweiziska system med förhands-

8) Se allm än < Jacqueline Belin , L:.1 Suisse et les Nations Unies, New York 1956 
(den schweiziska, under Guggen heims lednin g utgivna morsvari gheten till der 
på sid . 2 i not 7 ovan om nämnda svenska verket Sweden and the Unired 
Nation s) s. 73 ff. 

") Se litt. anvisad av Jacquelin e Belin, La Sui sse er les Nation s Unies, New York 
1956 s. 76 nor 9. 

10 ) Srraess le s. 67 ; H aug s. 87, 88 not 16. 
") Guggenheim, Kampf um die Vorherrschah in der intern ationalen Organisat ion 

und d ie Aufrechrerhal tun g da Neutra litär, Neue Schweizer Rundscha u, n. s. 
1945, Jg X III, s. 391 - 402, 492-503. 

12
) Hau g s. 91. 

'") Se Lan ge, 1962 32 NTfiR 288 f. nris 21-22. 
1
'1) Sven Allard, R y>kt utspe l i Wien, pass im Sven Albrds arbete torde, inrerna

rion ell r sett, va ra der i särk lass mest initi erade och informativa rörande den 
österrikiska neutra litetens föde lse. Tyvä rr är den svenska versionen, särskilt 
på den juridiska sidan, något torft igare än den ryska "Diplomat in Wien", 
Köln 1965. En amerikansk ve rsion utkom 1970 under titeln " Russia and the 
Australi an Srate. Trcaty. A C lase Stud y of Sovier Policy in Europe." (Penn
>y lvani a State Uni v. Press. 1970): det finn s också en fin sk version. 
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åtagande från världsorganisationens sida att den ej skulle påkalla 
landets medverkan mot fredsbrytare. Någon motsvarighet till NF
rådets formliga Londondeklaration befanns emellertid ej behövlig 
med FN-stadgans uppbyggnad. Att Osterrike gjordes till FN-medlem 
med insikt om dess ständiga neu tralitet ansågs räcka. Landet hade 
nämligen d. 26 okt. 1955 genom grundlag proklamerat sin "ständiga 
neutralitet" och denna förklaring återgick på ett i Moskva d. 15 
apr. 1955 daterat memorandum vari den öster rikiska delega tionen 
utfäste att dess regering skulle i "internationellt bindande form" till
kännage sin avsikt "att beständigt upprätthålla en neutralitet av det 
slag som Schweiz h ä v dar" .13 Den nya grundlagen trädde i kraft d. 5 
nov. och d. 6 dec. förklarade de fyra permanenta säkerhetsrådsmed
lerhmarna som tillika voro ockupationsmakter att de erkände Oster
rikes ständiga neutralitet i den form den fått i grundlagen.16 Neutra
liteten erkändes också av ett stort antal andra makter. När ~edan 
Osterrike d. 14 dec. 1955 upptogs som medlem av FN med sin till
hörande neutralitet kunde anses att FN underkastat sig en motsva
rande begränsning i sina anspråk mot O sterrike. Visserligen föreskri
ver Art. l 03 att stadgans förpliktelser ta över medlemmarnas för
pliktelser enligt andra internationella överenskommelser. D å emel
lertid säkerhetsrådets medlemmar enligt Art. 48 ha uttrycklig möj
lighet att undantaga viss FN-medlem från att medverka i "åtgärd , 
som erfordras för att verkställa säkerhetsrådets beslut för upprätt
hållande av internationell fred och säkerhet" får Art. 103 i detta fall 
ingen tillämpning. Samtliga stater som voro medlemmar av FN vid 
tiden för Osterrikes inträde måste anses sak na rätt att som medlem
mar av säkerhetsrådet påkalla avsteg från Osterrikes neutralitet. E 
fortiori måste detta gälla sådana makter som liksom de fyra per
manenta rådsmedlemmarn a bundit sin handlingsfrihet genom att i 
särskild ordning godkänna neutralitetsförklaringen i 1955 års grund
lagY I Rhodesiafrågan har Osterrike visserligen icke rest anspråk 
att säkerhetsrådet skulle iakttaga denna kompetensbegränsning men 
landet har dock förklarat att dess medgörlighet ej innefattade ställ-

15 ) Sven Allard s. 216 f. 254 . 
111 ) Sven Allard s. 254 . 
17) Jfr sovjetryska ve ten skapsakademin s lärobok " Intern ational Law" s. 443. 
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11ingstaga nde till den principiella fr ågan huruvida landet är bundet 
av rådets sanktionsbeslut i allmänhet.18 

Sverige . Sverige blev medlem av NF d. 9 mars 1920 efter viss tve
kan men utan varje försiktighetsmått för att säkra neutralitet i de 
konflikter NF kunde ta del i. Ej förrän italienarna inledde eröv
ringståget mot Abessinien tycks Sverige ha gjort något allvarligt för
sök att komma till rätta med sanktionsstadgandet i förbundsaktenYl 
När riket sedan beslöt söka medlemskap i FN förekom ej ens någon 
tvek.samh et liknande den som föregick J 920 års beslut.20 Det dekla
rerades öppet att man nu skulle "avstå från neutraliteten i den ut
sträckning organisationens stadgar det påfordra'',2 1 låt vara att en 
senare statsman sökt få eftergiften att framstå som något blott "for
mellt .. . riktigt" .22 Vetorätten i säkerhetsrådet sågs som skydd mot 
att rådets maktresurser skulle dirigeras mot en stormakt och sålunda 
också mot att riket genom medlemskapet i FN skulle dras in i en 
konflikt mellan världsmakterna. 23 Vetorät ten betraktades i s j älva 
verket, som Eek uttryckt saken, som "en garanti av betydelse för 
Sveriges anslutning till FN och måhända också för dess fortsatta 
mcdlemskap."24 Sverige har därför till skillnad från andra länder 
saknat skäl att beklaga att vetorätten varit hinderlig för den kollek
tiva säkerheten: "i grunden" som Unden uttryckt sig, är "den inter
nationella konstellationen ... till sina huvuddrag densamma som fö
re NF och FN.''25 

Jämför man läget för dessa tre europeiska " neutrala" makter mås
te det ur strikt juridisk synvinkel anses att det österrikiska ansprå
ket på neutralitet är det bäst underbyggda. D et ansluter sig direkt 
till Art. 48 i FN-stadgan. Att Schweiz hållit sig utanför FN skulle i 
själva verket kunna anses icke säkra hennes neutralitet, då med stöd 
av kravet i Art. 2-6 " att stater, som ej äro medlemmar av Förenta 

18) s ou 1970 :1 9 s. 29 f. 
19) Gihl, Neutralitetsproblem s. 86 f. 
20) Eek, Sveriges utrikespolitik och FN s. 13 . Rörande det psykologiska läget, se 

Ross , D e forenede nation er, 2. udg. s. 44 f. D et är möjligt att Sveriges eko
nomiska situat ion vid denna tid var så underlägsen schweizarnas att vi helt 
enkelt icke hade råd att kosta på oss en mot segermakterna så avvisande at
tityd som den schweiziska. 

21 ) R egeringsdeklarationen d. 22 okt. 1945, se Andra Kammarens prot. nr 34 s. 4 
(jfr Första kamm. prot. nr 32) . 

22) Torsten Nilsson, 1965 35 NTfiR 4. 
23) Eek, Sveriges utrikespolitik och FN s. 26 ; jfr Unden, 1962 32 NTfiR 142. 
24 ) Eek, Sve riges utrikespolitik och FN s. 70. 
25) Unden, 1955 25 N TfiR 16. 
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Nationerna handla i överensstämmelse med dessa grundsatser, i den 
mån detta kräves för upprätthållande av internationell fred och 
säkerhet", säkerhetsrådet kan tänkas göra gällande att landet vore 
skyldigt att bistå rådet med hjälptrupper eller i vart fall genom
marschmedgivande. Denna eventualitet har otvivelaktigt bekymrat 
schweizarna26 även om den övervägande uppfattningen torde vara 
att den utomstående ej behöver deltaga i rådets polisaktionerY 
Schweiz neutrala position vinner dock särskild stadga genom att det 
var dess neutralitet, icke den svenska, som uttryckligen nämndes som 
mönster för Osterrike i 1955 års Moskvamemorandum.28 Vad Sverige 
åstadkommit står sig klent vid sidan av detta. Vi ha utryckligen för 
klarat att vi uppge neutraliteten så långt FN-stadgan så påfordrar. 
skulle vi i efterhand vilja rätta till vad som försummats, fordras -
såsom kommunistiska partiet helt korrekt påpekat - att vi uppta 
förhandlingar med säkerhetsrådets permanenta medlemmar och helst 
kanske också med generalförsamlingens medlemmar.29 

Sverige är därför redan på grund av dess traktatförpliktelser icke 
neutralt i mening jämförlig med Schweiz och Osterrike. Sveriges möj
ligheter att vara neutralt äro begränsade till exakt samma område 
där varje annan FN-stat kan vara neutral, nämligen i händelse av 
krig mellan två icke-medlemmar av FN (t. ex. mellan de tyska sta
terna), vid inbördeskrig då båda sidor erkänns som krigförande, och 
i händelse av krig, där säkerhetsrådet ej utpekar någon fredsbrytare. 

Det är därför ej onaturligt att påståendena om Sveriges neutralitet 
mött gensaga. Det har oftast varit lågmälda inlägg såsom Eeks erin
ran att Sverige icke är neutralt i annan mening än som uttryck för 
att landets utrikespolitiska intressen äro begränsade och för att riket 
i utrikespolitiska frågor sökt inta ,en passiv, stundom förmedlande 

26) Briickner, 1967 37 N TfiR 2S9 utgå r frå n a.tt säkerhetsråders sa nktionsbes lu t 
också binder icke-medl emma r. 

27 ) Casrren, op.cit. s. 433; Oppenheim-Lauterpacht, vo l. II, 7th cd. s. 6S2 § 292 
i; Haug, Neurra lität und Völkergemeinschaft s. 98. 

28 ) En närmare undersökning av Osterrikes bindnin g ti ll den schweiziska neutra li
teten återfinns i kapitlet " Osrerreich und die schweizeri sche Neurralität" hos 
Sven Allard, Diplomat in Wien, Köln 196S, s. 221-226. 

20) Motion nr 402 i första kamm:uen, motion nr 476 i andra kammaren, 19S6 å rs 
å rs riksdag. I den a rgum entering mot bifall till motionen som utfördes av D n
den berö rde han Sveriges förpliktelser som FN-medlem. Han underlä t dock att 
närma re utveckla sin syn på denn a problematik utan inskränkte sig ti ll etr 
krypti skt urralande om a tt " det kan ... råda delade menin ga r om hur FN :s 
regler skall tillämpas i oli ka situa tion er." Se Andra kammarens prot. nr 17. s. 
212 (9 maj 19S6). 
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hållnin g i det kalla kriget mellan öst och väst.30 Men någon gån g 
har skilln aden mellan neutralitetsanspråket och den utrikespolitiska 
aktivismen under den Nilssonska perioden framkallat en mera 
irriterad ton .31 Mest uppseende väck~e kanske att den holländske ut
rikesministern d. 4 nov. 1970 uttalade att Sverige självt kallar sig 
neutralt men det gör ingen annan.at 

6. V ad vi förutsatt och vad vi fått 
Grannskapet till supermakten oroar alltid ett litet land . Enklast 

stillas oron genom att landet stä lls i mer eller mindre utpräglat be
roende av grannen - från ren satellitstatus till s.k. fidandisering 
av relationerna. Bevarat oberoende fordrar - som i Sverige hittills 
också iakttagits - att udden i för svarsplaneringen riktas mot gran
nen utan att likväl hota honom. Den kollektiva säkerhetsorganisa
tion en har här ändrat föga. Att Art. 107 i FN-stadgan på ett utma
nande sätt riktade organisationens udd mot den fallna tyska super
makten bidrog som vi sett till att avhålla dess granne Schweiz från 
medlemskap. Att den för oss mera aktuella supermakten en gång ute
slutits ur NF för aggression kunde tyckas rikta udden i FN också mot 
denna makt och borde i motsvarande mån avhållit oss från med
lemskap för att säkra neutraliteten. Men vi hade ej neutraliteten för 
ögonen när vi sökte medlemskapet. Vi hade förhoppningar. De gäll
de vetorätten i säkerhetsrådet och utvecklingen i alimänhet: att den 
internationella rättsordningen skulle utvecklas till ett väsentligt me
del för världsfredens bevarande,1 och att reglerna i FN-stadgan om 
fredli g lösning av internationella tvister skulle "så tillämpas av sä
kerhetsrådet att folken vinna fö rtroende för dess opartiskhet och 
r ä ttrådighet."2 

Men den al lmänna utvecklingen i FN efter det Sverige inträtt har 
icke motsvarat de svenska förhoppningarna. Riket har haft ringa 
möjlighet att verka för utbyggnaden av en ordning mellan 
länderna för tv isters slitande på rättslig väg.3 Den internationella 
30) Eek, Sveriges utrikespoli ti k och FN s. 13. 
"' ) H alva r G. F . Sundberg, Neutra li tet, neutr :l lite rspolitik och asylrätt, SvD d. 

2S apr . 1968 . ... . . 
32) Sve nska Dagbladet S nov. 1970; Göteborgs H andels och Sjofansttdmng S no v. 

1970 (leda re) . 
1 ) Eek, Sveriges utrikespolitik och FN s. 17, 31. 
~) Svensk prin cipdeklar:uion v id undertecknand et d. 19 no v. 194S a v doku

menter om Sveriges anslutning, se Eek s. JS . 
") Eek s. 31 , 36. 
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domstolen i H aag lider av tvin sot. Om NF försökte "som rättstvister 
hantera tvister vilka egentligen var av politisk natur" har utveck
lingen i FN närmast blivit "politisering av rättstvisterna".4 För vå
ra kommunistiska grannar gäller "att icke anlita domstolsvägen (som) 
... något av en princip i det att man på det hållet genomgående 
givit uttryck å t den uppfattningen att tvister skall lösas genom för
handlin gar mellan de berörda staterna." 5 - Också säkerhetsrådet 
får anses ha svikit de svenska förhoppningarna, särskilt beträffande 
rättrådighet och opartiskhet. R ådets tendens att föredra politisk me
tod framför juridisk är omvittnad.6 Erinran i Art. 36-3 att rådet 
bör "beakta, att rättstvister i regel böra av parterna hänskjutas till 
den internationella domstolen" (jfr Art. 33) har haft så ringa effekt 
att det icke sedan Korfukanaltv isten 1946 förekommit att rådet re
kommenderat parterna att processa.7 R ådets samman sättning har va
rit särskilt utmanande : att part i tvisten håller sig för god för att som 
medlem delta i säkerhetsrådet när den handlägger tvisten är en ren 
undantagsföreteelse.8 Det råd som övervakade 1967 års vapenvila 
mellan Israel, å ena sidan, och Syrien, Egypten och Jordanien, å den 
andra, räknade sålunda som medlem en tid Algeriet, som deltog med 
hjälptrupper både i striderna och i försöken att bry ta vapenvilan, 9 

en annan tid Syrien som sålunda fick övervaka sig själv.1° Genom 
kombinationen med prerogativen i säkerhetsrådet finns det inga 
gränser för den politik en FN-medlem kan tillåta sig. "If the Arabs 
table a resolution tomorrow that the earth is flat", som den israelis
ke utrikesministern bittert uttryckt saken, " they can count on at !east 
40 vo tes."11 

Vårt deltagande i FN by ggde på förvissningen att vetorätten skul
le förhindra att de mindre staterna "på grund av sitt medlemskap 

'
1
) S. "Petren, Internationell rättskipn ing av i dag, SvJT 1969 s. 641. Sedan 1946 

ha r domstolen endast av dömt 14 må l. 
") S. Petren, Sv ]T 1969 s. 641. Jfr erfa renheterna från Catali naa ffären i juni 

1952, kap. X i Utr ikesfrågor 1952, UD :s akts tycken, Ny serie I:C:2 s. 81 ff. 
G) Lehnd Goodrich, Foreword till Kahng, Politics and the Security Council, The 

Hague 1964 s. v ii. 
7) Rosa lyn Higgins, 1970 64 AJIL 3 f. 
8) I nobelt rä ttsinne avhöll sig dock Argentina f rån art del taga i säkerhetsrådets 

omrös tnin g i tvisten mellan Argent ina och Israel om enleveringen av Eichmann . 
") Stone, No Peace - No War in th e Middle East, (utg. av Intern at ional Law 

Associat ion, Ausrra lian Branch) Sydney 1969, s. 6. 
10

) Valen till medlemskap i rådet ske numera "efter någon sorts rotationsprincip", 
se T. Orn "Vån fackförbund för fred" - FN 25 å r" Svenska Dagbladet 24 
okt. 1970. 

11
) Citerat efte r Blum, 1970 64 AJIL 99 not 114. 
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kunn a bliva förpliktade att de ltaga i tvångsåtgärder riktade mot en 
stormakt, som är ständig medlem av rådet."12 slaget mot denna för
utsä ttning kom med Koreakrisen. I denna agerade ju nämligen säker
hetsrådet och drog in FN i ett krig, där stundtals 2 miljoner man 
stod mot varandra, och som kostade närmare 48.000 man i döda, 
oräknat de enorma koreanska och kinesiska förlustern a.13 Förutsätt
ningen brast emedan säkerhetsrådet drog igång den ko llektiva säker
hetsapparaten, eh uru Sovjet uteblev från rådets sammanträden,l4 låt 
vara att de antagna resolutionern a icke voro beslut om tvångsåt
gärder enligt Art. 41 eller 42 .1::; 

Den svenska reaktionen på denna oförutsedda utveckling blev at t 
med juridisk argumentering söka urholka rådsbeslutet. Samtidigt som 
man konciliant framhöll att de olika FN-staternas ingripande till 
den angripn es hjälp (beslutet att utpeka fredsbrytare, respektive an
gripen, vann svenskt bifall) hade stöd i Art. 51 16 , bestreds från 
svenskt håll att det förelåg något lagligt beslut av säkerhetsrådet17 

och när Sverige besvarade generalsekreterarens hänvändelse av d. 29 
juni 1950, hänförde man sig till ifrågav arande rådsbeslut icke som 
beslut av rådet utan som rekommendationer för vilka vissa råds
medlemmar röstat.18 Den envisa svenska argumenteringen19 fick dock 
ej någon större fram gång: " The great majority of United Nations 

12 ) KProp 1946:196 s. 6 (OB yttrande). 
13) Glenn Paige, The Korean Deci ~ i on Jun e 24-30, 1950, New Yo rk 1968, s. 3-4. 
") Det va r d. 25 juni 1950 som USA lade fram ett reso lutionsförslag i rådet som 

de ls utpekade en frcdsbrytare, dels uppm anade honom att återkalla trupperna, 
och dels uppmanade FN-staterna att bi stå i resolutionens genomförand e och 
a v styra all hj älp ti ll frcdsbrytaren. Förslaget fick mer än de enligt dåvarande 
Arr. 27 erforderliga 7 röstern a men då Sovjets delegat var frånvarande fylldes ej 
kravet på bifall av "de st:indi ga med lemm arna". Ett påföljande dag träffat 
beslur av rådet, va ri alla up pmanades att ge det överfallna landet all h jälp 
som behövdes för att slå ti llbaka ang reppet samt för att åte rstä ll a fred och 
säkerhet i om rådet fick 7 röster. 

15) En disk ussion av säkerhetsrådets ifrågava rande resolution er finns i Goodrich , 
H ambro & Simons, Charter of the United Nations. 3rd ed. New York & 
London 1969. s. 52 et pass im . 

16) Rörande tveksamhet på denna punkt, se Espersen, FN-styrker s. 60. 
17 ) Gihl, FN, freden och säke rheten, Festskrift t ill. Nils Herlitz, Sthm 1955, s. 98. 
18) Gihl, Festskrift Herlitz s. 99 och not 1. 
19) Se Unden, 1955 35 NTfiR 17, idem, 1962 32 NTfiR 142. Jfr Detter, Law 

Mak ing by International Organ izations, Sthm 1965, s. 60 not l. En diskus
sion a v Ko reaaktionens karakt:ir ges a v David John son i arti keln "The Korean 
Question ~ nd th e United Nations", 1956 26 N TfiR 25, på s. 31 ff. Men jfr 
Torsten Ni lsson, 1965 35 NTfiR 4. 
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members viewed these as valid decisions."20 

Genom att i Koreakrisen rösta emot vad som kunde uppfattas som 
"principbeslut om sanktioner mot Kina"21 lyckades Sverige i själva 
verket förskaffa sig en position som från många håll uppfattades som 
"neutral". När FN sökte neutrala att Öv•ervaka vanenstilleståndet i 
Panmunjon som träffades d . 27 juli 1953, fick or~anisationen lita 
till Schweiz och Sverige.22 

Koreakrisen var ett dråpslag. Besvikelsen över att - med Unden s 
ord - "Sveriges förpliktelser utan vår medverkan ... skärpts på 
ett väsentligt sätt"23 har klätts i bittra ord. Gihl talar om "FN-or
ganens ständiga. kompetensöverskridanden"24 och om hur man "upp
hört att fästa avseende vid stadgan när dess bestämmelser stod i vä
gen för inflytelserika intressen."25 

Det skulle dröja ända till 1966 innan säkerhetsrådet ån yo ställde 
sig bakom ett sanktionsbeslut. Beslutet kom d. 16 dec. 1966 i den 
s. k. Rhodesiakrisen. Det bekräftade för det första att sanktionsbeslut 
kunde komma till stånd utan stöd av samtliga permanenta rådsmed
lemmar26. För det andra bekräftades genom beslutet att rådet suve
ränt kunde faststä lla förefintligheten av ett "hot mot freden" oavsett 
de faktiska förhå llandena. På grund av rådets politiska korruption 
delvis beroende på avsaknaden av appell till juridisk instans fick det-

20 ) Goodrich, H ambro & Simons, Cha rter of the United N ation s, 3rd ed. New 
York 1969, s. 231. 

21 ) UD :s aktstycken, N.s. I :A :I s. 54 f. Det syn es vara denna aktion som i SOU 
1970 :19 s. 25 beskrivs som .ut " Sverige reserverade sig i Koreafrågan från 
deltagande i sådan2. aktioner som sku lle kunn a innebära ett övergivande av 
dess neutralitetspolitik." 

2 2) Greenspan, The Modern La w of Land \Varfare, Berkely 1959, s. 525; J acque
line Belin. La Suisse et les N ations Unies, N ew York 1956, s. 99 ff. Se v idare 
Taubenfeld , Intern ational Accions and N eutrality, 1953 47 AJIL 390-396. 
Men jfr Fiedler, D er sowjeti sche N eutralitätsbegriff s. 219 som torde v isa 
att något ryskt erkänn ande av Sveriges neutrala ställning k nappast förelåg. 
Rö rande behovet a v neutrala enligt rödakorskonvention erna 1949 ä ven v id 
kollektiv vapenin sa ts från FN :s sida, se Drap er, 1965 114-I Recueil des 
cours 77. 

"'' ) Und cn, 1955 35 NTflR 17. 
2

'
1
) Gihl , Om freden och säkerheten s. 10. 

25 ) Gihl, Festskr ift He rlitz s. 97. 
2'' ) Portugal, som häv dat rådsbeslutets olagli ghet, synes ha haft lika liten fra m

gån g som Sveri ge med dess motsvarande ståndpunkt i förh ållande till Korea
bes lutet . Se Bri.ickner, 1967 37 NTfiR 242 ff. 
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ta till följd att gränsen mellan Art. 33 och Art. 39 helt utsuddades.27 

För det tredje klargjordes genom beslutet att enbart en kränkning av 
s. k. mänskliga rättigheter vid behov kunde klassificeras som "hot 
mot freden" och berättiga till FN-intervention.28 s lutligen visade be
slutet att FN-insatsen kunde riktas mot, icke angriparen utan den 
angripna, d . v. s. ett nedrivande av alla skrankor för ett väpnat FN
ingripande. Den som kom i harnesk mot FN-organisationen var på 
nåd och onåd utlämnad åt godtycket och kunde endast hoppas på 
rättskänslan hos de för tillfä llet styrande ledamöterna i rådet. 

Vilka prövningar som vänta oss i framtiden vet vi ej . Särskilt 
fo lk har avdelats att utreda v ilken sannolikhet som gäller för vad.29 

Min uppgift blir här endast att sammanfattningsvis påvisa vad som 
numera bliv it juridiskt möjligt. Följande kan sägas: FN-apparatens 
juridiska konstruktion är icke säkrare än att det varit möjligt att 
starta det kollektiva säkerhetsmaskineriet mot en stormakt. säker
hetsrådet kan, om så skulle behövas, ställa upp tillräckliga militära 
styrkor för att säkerhetsmaskineriet skall vara en militär realitet, i 
vart fall för mindre makter . Maskineriet kan dras igång även vid en 
kränkning av s. k. mänskliga rättigheter och det kan i en konflikt
situation, efter rådets politiska godtycke, riktas mot angripare eller 
angripen. För makt som icke såsom Osterrike eller Schweiz etablerat 
en juridiskt skyddad position, vilket i betraktande av stadgans per
manenta. anspråk torde förutsätt a en permanent neutralitet, finns 
icke möjlighet att mot rådets vilja underlåta att deltaga i dess aktion. 

27) Sc Ross, Misbrug af FN's pag t , " kronik" i tidnin gen Poli t iken (Khn ) d . ~2 
maj 1967; Fenwick, When I s The re A Threat To the P eace ? - Rhod esta, 
1967 61 AJIL 753. Jfr McDou gal & R eisman, Rhod esia and th e Unired Na·· 
tion s: The Lawfulness of International Concern, 1968 62 AJIL 1. - Rörande 
säkerhetsrådets praxis, se Rosalyn Higgins, Th e Place of Interna tional Law 
in the Serdement of Dispures by the Securiry Council , 1970 64 AJIL 16. 

28) Jfr Fenwi ck, 1967 61 AJlL 754: " Could the U nited Nations in terv en c on its 
part on the ground th at there was danger that certam of n s Members 1mghr 
violare the law by intervening in Rhodes ia on no other ground th an the denial 
of majority rule? If i r could, then th ~ re mi ght be tlu·eat to the p eace in a dozen 
other co unrries in which one form or anorher of discrimination, if not racia l, 
migh t justify in tervention ." I den s. k. miniaty rkonvention en (Art . 3 i 1949 
å rs röcbkorskonvention er, SOF 1953 nris 14- 17) ha r di skrimin erin gsförbud et 
ut formats så att in gen få r " utsättas för sämre behandling p å grund av ... 
förmö genhet ell er ann an dylik omständighet". 

29 ) Kriasm akrens miljöutredning (KMU) t illhandagår med vissa så dana sva r. 
Se ~ärmarc Bengtsson, Kan man lita p å för sva rspl anerin gen , I Lindq vist (red .), 
6 debattinlägg om säkerhet och försva r, Sthm 1970, s. 111 ff. Rörand e det 
osannol ika i ett upprep ande av Koreabeslutet finns strödda uttalanden i folk
rättslitter:nuren. Se r. ex. Åkerm an, 1964 34 NTfiR 313; Espersen, FN-styrker 
i redi g Belysning s. 60 f. ; Leland Goodrich, The Unired N ations, London 1960, 
s. 166. 
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IV. 

7. Hegemonitänkandet insatt i FN-ramen: Brezjnevdoktrinen 

Det utan varje jämförelse viktigaste u r svensk synvinkel som skett 
u1:der senare år är offentliggörandet av den ryska s. k . Brezjnevdok
tnnen. Denna formulerar ju ett hegemonitänkande i en del av världen 
vari Sverige ingår. "En socialistisk stat, som befinner sio- tillsammans 
~ned aJ:d.~a st~ter ~ett system bildande en socia listisk ge~1enskap, kan 
1cke f n go ra s1g fr an denna gemenskaps gemensamma intresse", f ram
hölls det i en lång Pravda-artikel d. 26 sep. 1968 till förklaring av in
terventionen i Tjeckoslovakien. 1 Sedermera, på polska kommunist
part.iets ~emte kongress, erhöll denna doktrin Leonid Brezjnevs per
sonliga s1gnum genom den utveckling han gav den: "När inre eller 
yttre mot socialismen fientliga krafter söka att vända utvecklingen av 
ett socialistiskt land och återställa en kapitalistisk regim, när socia
lismen i det landet sålunda, och därmed hela den socia listiska värl
den, är hotad, då blir frågan ej blott ett problem för folket i landet 
i fråga, utan ett gemensamt problem av betydelse för alla socialis
tiska länder." Militär insats kunde då förutses "i fall av direkta ak
tioner av socialismens fiender inom ett land och utom det - aktio
ner som hota socia listlägrets gemensamma intressen."2 

Doktrinens centrala tankegång härrör från Lenins tes om den s. k . 
"socialistiska internationalismen"3 men den har präglats av samord
ningsproblemet inom det samvälde av stater med socialistisk sam
h~llsordnil_lg som :äxt upp kring Sovjet efter andra världskriget. Så
VItt den nktats ull vad man på kommunistiskt håll kallat för det 
"socialistiska lägret" är doktrinen defensiv till sin natur. Att den, 
formulerats öppet inom den högsta statsledningen hos en permanent 
ledamot av säkerhetsrådet tillledning för mellanhavandet med andra 
makter visar emellertid också en offensiv potential. Det vore oklokt 
att tro att en så offensiv rörelse som kommunismen icke skulle draga 

1
) Återg~ve;, efter Korey, T he Comintern and the Geneology of the "Brezhnev 

Doctr111e , Problems of Communtsm, May-J un e 1969, s. 52 f. 
2

) J a.g har här replierar på översättningen i m itt a rbete Teleologisk metod och 
f~u· yla y (In st.f.off. & m t . rätt 34/Fritzes) 1970, s. 21 not 13 . En rik redo
VlSn lllg a v doktonen med följddokument finns hos Boris Meissner Di e "Bresch
new~poktrit;" . Das Prinzip des "p~oletarisch-sozialistischen It;ternationalis
mus u_nd dt e Theon~ von den versch tede nen Wegen zum Soziali smus". Doku
mentation. Verlag WtSSenschaft und Politik, Köln 1969. 

3) Korey, Problems of Communism, May-J une 1969, s. 52 f. 
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fördel därav när tillfälle bjuds. Mellan makthavande som ej räkna 
med domstolsprövning av sina åtgärder ger folkrätten blott mönstret 
för argumenteringen.'la Den svage skyddas blott mot juridiskt omöj
lig argumentering. 

Vad som skall förstås med "socialismen" är osäkert. Däri ligger 
ingen naturgiven begränsning till vad som i dag förstås med det " so
cialistiska lägret." Varje regim som förklarar sig "socialistisk" har 
svårt utgångsläge för bevisning att den ej fa.ller under doktrinen. 
Sverige har kanske särskilt svårt läge eftersom dess regering 1950 
får anses öppet ha vidgått att den ytterst hade samma socialistiska 
målsättning som "proletariatets diktaturer" men en annan uppfatt
nin g om medlen att nå dit. 4 Den auktoritativa tolkningen måste ema
nera från Sovjetunionens stats ledning. 

Möjligheten att inpassa Brezjnevdoktrinen i etablerade folkrätts
liga kategorier har undersökts på tyskt håll. T. Schweisfurth har 
emellertid då funnit doktrinen oförenlig med rådande folkrätt, även 
sådan den läres inom kommunistblocket. "Den sovjetiska folkrätts 
teorins tes att den intersocialistiska folkrätten vore framtidens folk
rätt kommer förmodligen att förbli teori", anför han. "En regional 
ordning som upphäver våldsförbudet ... ha r ringa utsikt att väcka 
någon världsomspännande genkärlek."5 Men Schweisfurth har ej 
analyserat FN-reglerna. Omformulerad som säkerhetsrådspolitik har 
Brezjnevdoktrinen en helt annan juridisk plausibilitet. 

Den springande punkten är interventionsrätten. Rhodesiabes lutet 
visar vägen. D en östtyska statsbildningen har den socialistiska ideolo
gin som enda sammanhållande band och den är därför där renare 
och föremål för intensivare intresse än på andra håll inom kommu
nistvärlden . Så till vida får den anses tongivande. Ett av den öst
tyska strafflagens huvudsyften är att skydda den socialistiska sam
hällsordningen och allvarligast bedöms brott av antisocialistisk ka
raktär. Dessa brott återfinns under kapitelrubriken "brott mot 

"a) Jfr Rosa lyn Higg ins, 1970 64 AJIL 3: " Internationa l law is the common 
language." 

4) l regerin gsdeklarationen i riksdagskam rarna d. 22 mars 1950 m vecklad es tan
ken att det sve nska exempl et skul le v isa " länder med 'proletariatets diktatu r' 
. .. att d ~n av dessa länder eft ersträvade omdan in gen av samhällets ekono
miska st ruktur . .. kan ske med bibehå llande av äkta politisk demok rati" , se 
Första kammarens prot. 1950 nr 11, s. 13 och Andra kamm arens prot. 1950 
nr 11, s. 11. 

5) Schwei sfurrh , Breschn ew-Doktrin a ls No rm des Völk errechts ?, 1970 9 A nssen
politik 523-538. 
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DDR:s suveränitet, mot freden, mänskligheten och de mänskliga 
rättigheterna."6 För jurister med denna ordning för ögonen kan det 
ej vara någon psykologisk svårighet att fatta rätten att leva under 
socialismens villkor som en mänsklig rättighet och att se angrepp 
mot samma rätt som ett hot mot fr.eden. Overförd i detta tankemöns
ter innefattar Brezjnevdoktrinen att hegemonimakten ingriper därfö r 
att ett lokalt försök att undertrycka socialismen kränkt mänskliga 
rättigheter på ett sätt som hotar freden i området. 

Ingenting är vidare utsagt i doktrinen om omfattningen av den 
socialism som hotas. Doktrinen ansluter sig därför väl till den egen
het i FN-stadgan som premierar det inre angreppet: terrorism, ge
rillaverksamhet och revolution. I den mån så skulle behö vas erbjuder 
doktrinen en plausibel motivering för intervention vid väpnade inre 
sammanstötningar mellan "socialistiska" grupper av obestämd stor
lek och den lokala statliga maktutövningen. 

"Stormakternas förmåga till samarbete blir utslagsgivande" hette 
det i 1946 års förslag om Sveriges anslutning till FN.7 Förhållandet 
är obestridligt men kanske har man förbisett att samarbetet ej alltid 
behöver vara till Sveriges fördel. 

J u mer motsättningen mellan supermakterna förbyts i samförstånd, 
dess större betydelse får fördelningen av de andra makterna till in
tressezoner. Självfallet kan var och en i skydd av vetot agera inom 
sin intressezon jämlikt egna doktriner : " om aggression utföres av en 
stormakt eller av annan makt, som inom rådet erhåller en stormakts 
stöd (kan) ... ett offer för en sådan aggDession icke ... erhålla stöd 
av FN" påpekade överbefälhavaren redan 1946 och utvecklingen har 

") Strafgesetzbuch ",der D eutschen D emokratischcn Rep ubli k v. 12. 
] :1 n. 1968 (Gesetzblatt der D eutschen D emokratischen Re-
publik 1968 Teil I, Nr. l ) Besonderer Teil l. Kap. §§ 85-95). Vissa stadgan
den l denna lag gällande även i Sverige (Ailm.d.l.kap 8 §) förtjä nar studeras. 
KafHtlets mgres s. uttrycker uppfattningen att en stabil fredsordning 
1 var iden oavv1sltgcn förutsätter att brott mot bl. a . mänsk li gheten och de 
mänskliga rättigheterna st rän gt bestraffas. Denna förutsättnin o- sökes sedan 
realiserad genom bl. a. st raffbud mot "uppvig ling för att förfÖlja anhän ga re 
av fredsrörelsen" och "våld mot dessa personer på grund av deras verksam 
het" .. Både försök och förbered else är straffbart . (89 § 1 mom. resp. 3 mom.) 
Att ga rmngsmannen kunde åberopa lag, förmans befallnin o- eller direktiv ut
gör icke godtagbar invändning för den som handlat med fsi dosättande av de 
mänskliga rättigheterna (95 §). Med "fredsrörelsen" avses sannolikt allmänt 
rörelser som verka till " den soci:tl ist iska gem enskap~ns" förmån. kanske även så
dant som den lättinfiltrerade och lättmanipu lerade svenska FNL-rörelsen. 

7
) KProp 1946:196 s. 14. 
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otvivelaktigt givit honom rätt .8 Men FN-stadgan erbjuder en möjlig
het att gå längre. 

En viss uppdelning av världen mellan supermakterna kom till stånd 
redan genom det kalla kriget. Själva motsättningen mellan huvud
makterna förhindrad e emellertid intill den ungerska revo lten 1956 ett 
hegemonitänkande grundat på reciprokt erkännande. Att revolten 
krossades medan de amerikanska fallskärmsjägarna dröjde ändrade 
emellertid saken. " Hungary reflected'' - gissar Henkin- "Soviet as
sumptions - and per ha ps neutralist and even W estern reluctant accep
tance - of a Communist sphere of influence wirhin which, some
what as in a civil war, the law against force does not apply."9 När 
mönstret upprepades i Tjeckoslovakien 1968 kom det reciproka er
kännandet till uttry ck som västeuropeisk förståelse för Sovjets age
rande : fördömandet i väst av 1968 års intervention skedde blott 
"pliktskyldigast" som det ny !igen uttryckts. 10 När denna förståel se 
får formen av nedlagda röster i säkerhetsrådet, måste vi tydligen 
emotse att hegemonimakten i öst, i samförståndets tecken, kan agera 
fö r rådet inom sin egen intressesfär, åtminstone om han lyckas mo
bilisera majoritet i generalförsamlingen. Därmed bleve Brezjnevdok
trinen levande modern folkrätt . För Sverige återstår då blott att ef
terhöra och efter förmåga söka påverka intressesfären s exakta grän
ser i våra nejder. 

8. Den svenska neutralitetens framtid 

Så länge fred råder förblir riket tydligen alltid "neutralt" i nu
svensk bemärkelse: dess moraliska stormaktstid består. Men vad sker 
om det blir krig? Låt oss lämna fjärran krig som ej engagera svenska 
intressen därhän och i stället begrund a väpnad konflikt i Europa. 

8) OB :s yttrande i KProp 1946:196 s. 6. Här kan erinras om hur Indien gent
emot Portugal förberedde in vasion en i Goa d. 17 dec. 1961 i folkrättsligt hän
seende. Se närm are Quincy W right , Th e Goa Incident, 1962 56 AJIL 617-
63 2. 1968 å rs intervent ion i Tjeckoslovakien är ett senare exempel i vår egen 
närh et . 

9) Henkin, Internationa l Law and the Behaviour of Na ti ons, 1965 114-I Recueil 
des cou rs 227. 

10) Gustaf Stjernberg, Ost-väst och ett lugnare E uropa, Intermediai r d. 4 feb. 
1971, "· 3. Jfr Brinzm:uk, Den st rateg iska m iljön, i Li ndqv ist (red. ) 6 debatt
inlägg om säk erhet och försvar, Sthm 1970, s. 58 . 
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När den internationella pressen skildrat vä rldshändelserna har de1 
genomgå~nde beskrivit en värld där Sovjets makt alltmer ökats od 
USA:s makt på många punkter minskats. I bilden ingår sovjetbloc· 
kets framgångar, en västeuropeisk apati och en tilltagande ameri
kansk böjelse för isolationism. En rimlig prognos är därför att USA: ~ 
europeiska å taganden komma att avskrivas och de transatlantisk8 
förbanden försvinna. I Västeuropa finns då blott de två europeiske: 
kärn vapenmakterna vilkas ihålighet markeras av pacifistisk apat 
och labil inre struktur: plötsliga vänsterframgångar äro på intet sätt 
uteslutna. I Central- och O steuropa måste tysklandsfrågan och sov
jetekonomin tillräknas potentialen att leda till förvecklingar, särskilt 
om de sammankopplas. De allvarligaste krisfaktorerna synas ligga 1 
västtysk makttillväxt och de anspråk från olika håll som en sådan 
kan föranleda. De europeiska kärnvapenmakterna kunna tänkas rea
gera surt, särskilt på tyskt kärnvapenintresse. Sovjetiskt tryck måste 
förut ses av flera skäl. Det socialistiska systemets inbyggda ekono
miska svagheter skapar behov av beläg ringsstämning. Kommunismen ~ 
egen offensiva natur påkallar fortsatt expansiv politik. Man kan ock· 
så spekulera i sov jetiska utsikter till eftergifter från västsidan son· 
understöd mot Kina. 

Det är denna konstellation av faktorer som aktualiserar svensk 
neutralitet i EEC-sammanhangen. Vad som förut sagts har emeller
tid visat a tt den EEC-problematik man i dag träter om, den har mar 
delvis knäckt redan när riket tog plats i FN. En europeisk urladd
ning torde inspirera främmande anspråk på kontroll över vå ra eko
nomiska förbindelser med Centraleuropa liksom direkta baserings
och transiteringsanspråk I den mån säkerhetsrådet reser ansp råken. 
kan riket icke lagligen avvisa dem. Svensk neutralitet förutsätter dz 
ett paralyserat säkerh etsråd, men ett sådant råd kan säkert förutse ~ 
endast om EEC för till en reorganisering av säkerhetsrådet och el' 
tysk röst i dess permanenta medlemskap. Om så icke blir fallet hänge1 
vår neutralitet på sådana framtida, i dag ytterst osäkra, faktorer son1 
graden av USA:s isolationism och Englands och Frankrikes attityd 
till konflikten. 

På ingen punkt kan utveckli ngen i dag förutses, eller bemästras a 
svenska proklamationer. Låt oss fullfölja vår gamla strävan att byg
ga ut en rättslig ordnin g mellan länderna och att skapa en sådan 
ordning för tvisters slitande - gärna efter det mönster som utveck
lingen inom EEC kommit att anvisa. Men i avbidan därpå måste v 
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verka för att göra den för oss vådliga argumenteringen juridiskt 
omöjlig, ty endast så bereder folkrätten oss något skydd. Här ha vi 
ingen hjälp av visionärernas känslosamma förkunnelse som hotar att 
binda oss i för rikets säkerh et vådliga attityder. Försiktigheten bju
der helt annat: dels en kritisk bevakning av interventionsgrund sa tsen 
i FN, särski lt då att rätts ligt begränsa säkerhetsrådets fria skön vid 
fastställande av hot mot freden ;1 dels att motverka de förmåner som 
följa av saxen mellan "väpnat angrepp" och "självförsvarskrig" i 
FN-stadgan , särskilt genom kritisk bevakning av gerillaoperationer 
och terroristverksamhet.2 En mera allmän insikt skulle väl ej skada 
om de enkla förevändningar i form av våld mot "socialistiska grup
per" som kan aktivera Brezjnevdoktrinen, ej heller om hur lojali
tetsförklaringar till socialismen som livsform kan tolkas. Sist men 
icke minst synes det påkallat att erinra vad ett amerikanskt intresse 
för svensk neutralitet betyder för möjligheten att hävda den . 

1 ) Likn and e önskemål ha fra mstä llts av Ross, Misbrug af FN's p agt, Politiken d. 
22 maj 1967 ; och Briickner, 1967 37 NTfiR 256 f. 

2) Torsten N il ssons avsikt att underlätta sådana operationer genom att förbättra 
gerill aoperationernas folkrättsliga ställnin g, ti llkännagiven i riksdagen d. 20 
jan. 1971, är vä l ett kommunistiskt intresse men kan knappast anses motsvara 
något svenskt intresse. D e av Ivar Muller under titeln "Motståndsrörelser och 
humanitär rätt" i SvD d. 23 jan. 1971 anförda sy npunktern a sakna var je an
knytnin g till svenska intressen. 

Förteckning över genomgående i förkortning åberopade tidskrifts
serier samt systemet för hänvisning. 
AJIL American Journal of International La w (U. S. A.) 
Aussenpolitik Ausse npolitik - Zeitsch ri ft flir intern at ionct le Fragen 

(Hamburg) 
Friedenswarte Die Fried enswa rte. Blä tter fli t· internat ianale Verständ igu ng 

und zwischemtaatliche Organisation (Basel). 
ICJ Report Intern ational Court of Justi ce, Reports of Judgments, Advi

so ry Opinions and Orders (Nederl änderna). 
NTfiR No rdi sk Tid sk rift for International Ret - Acta scandinav ica 

juris gent ium (Köpen hamn) 
Rectteil des cou rs Academie de droit international de la Haye, Recueil des cou rs 

(Haag) 
Sv JT Svensk jurist t id ning (Stockholm) 

Följande läsart tillämpas beträffande tidskrifter som cite rats i förkortning och med 
föreställd sifferko d : å rtal - vo lymnumm er - titelförkortning - sida. 
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T WUlFF 
Kapplöpning om havens rikedom 

- ett problem även för Sverige? 

De "vita fläckarna' 'på jorden är numera inte stora - när det 
gäller landterritoriet. Men helt annorlunda förhåller det sig beträf
.fande havsbottnen, som fortfarande till allra största delen är "terra 
incognito". Under de sista åren har emellertid en märklig omsväng
ning skett och intresset för havens och oceanernas botten ökar nu 
i accelererat tempo. Det sammanhänger i hög grad med att tekniken 
öppnat nya möjligheter för utforskning och det som hittills fram
kommit när man " lättat på förlåten" har medfört en kapplöpnin 
för att nå de slumrande naturtillgångarna. Men havsbottnen är in
tressant av flera skäl och under sista tiden har de militära aspekterna 
kommit i förgrunden. De ekonomiska synpunkterna går dock svår
ligen att förena med de militära och härtill kommer att olika stateJ 
har vitt skilda nationella aspirationer - om utvecklingen icke styr~ 
i riktiga banor finns det därför stora föru tsättningar för risker och 
konflikter i framtiden. 

De folkrättsliga reglerna för havens indelning återspeglar ganska 
tydligt hur människorna tidigt varit intresserade av att fastställa för 
hållandena på havets yta - havsbottnen har däremot ända till fö1 
kort tid sedan varit ett ointressant område. Efter andra världskriget 
togs havsrättsproblemen upp till diskussion men fortfarande var det 
gränserna på ytan som var det viktigaste problemet. Vid 1958 års 
Genevekonferens gällde det sålunda främst att åstadkomma eJ 
maximibredd på staternas territorialhav. Den gången var det mycket 
nära att man lyckats nå enighet om en maximibredd på 6 distansmi
nuter - endast en röst skiljde från den 2/3-majori tet, som erfordra
des. Konferensen 1958 (och 1960) lyckades sålunda inte precisers 
territorialhavets bredd men detta bedömdes dock icke som nå<>or 
allvarlig motgång - man lyckades i alla fall prestera 4 st konv~n 
tioner. Många ansåg 1960 att det inte fanns någon risk för att sta
terna skulle hävda extremt breda territorialhav, då detta skulle upp· 
fattas som en ensidig åtgärd riktad mot det internationella samarbe 
tet. Nu - 10 år efteråt - vet vi att detta antagande var alltföl 
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optimistiskt - främst de latinamerikanska staterna anser sig helt 
oförhindrade att hävda vilken territorialhavsbredd de själva önskar. 
Argentina, Ecuador, Peru och Uruguay hävdar sålunda f n .200 dist 
territorialhav- d v s 50 ggr så mycket som Sverige hävdar. 

Under 1958 års Genevekonferens reglerade man också för första 
gången förhållandena på havsbottnen i en särskild konvention om 
kontinentalsockeln. Tyvärr var man inte tillräckligt framsynt då det 
gällde att dra upp yttre gränsen för kontinentalsockeln, vilken sattes 
till ett vattendjup på 200 meter "eller det större djup på vilket 
exploatering kan bedrivas". Det innebar med andra ord att gränsen 
försköts utåt i takt med de tekniska möjligheterna att bedriva ut
vinning. Definitionen har tyvärr blivi t vad man kallar "open-ended". 
Dessutom går en del stater helt vid sidan om konventionens anda 
och avsikt genom att hävda överhöghet över bottenområden på myc
ket stort avstånd från den egna kusten. USA hävdar t e rättigheter 
på vissa bankar i Stilla Havet, vilka skiljes från kusten genom en 
1000 meters djupgrav. Australien och vissa latinamerikanska stater 
har agerat på motsvarande sätt. 

"Fria havet" är ett uttryck med gammal hävd i sjönationerna. 
Begreppet har närmare fastlagts i en särskild konvention från 1958, 
men numera tvingas man konstatera att havens frihet blir allt mera 
kringskuren, vilket bl a sammanhänger med utvecklingen på havs
bottnen. Efter 1958 har införts en del nya begrepp, t e kontinental
sluttningen, som enligt amerikansk uppfattning st räcker sig från 
kontinentalsockelns yttre gräns till c:a 1.500 meters vattendjup. Där 
utanför vidtar djuphavet. 

Bottenförhållandena är mycket olika i olika havsområden vilket 
bild 1 skall belysa. Den olika utformningen av kontinentalsockeln 
har lett till att vissa stater har agerat ensidigt. Främst har de latin
amerikanska staterna genom ensidiga åtgärder utökat sitt te rritorial
hav men i nuvarande konvention finns det ingenting som hindrar 
att dessa stater gör anspråk på halva Atlanten. 

Ostersjön är att betrakta helt och hållet som kontinentalsockelom
råde och här skall enl konventionerna en uppdelning ske genom 
överenskommelse mellan strandstaterna. An så länge finns endast 
avtal om uppdelning mellan Sverige och Norge. 

Man kan konstatera, att folkrättens bestämmelser ej är tillräckligt 
preciserade inför det nya läge som uppstått. Främst är det nödvän
digt att bestämma en maximibredd för territorialhavet och en yttre 
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Bild J. 

gräns för kontinentalsockeln. Den nuvarande ordningen med olika 
indelning på ytan och på havsbottnen är dessutom knappast ägnad 
att främja staternas samlevn ad och samarbete. 

Just nu är intresset starkt inriktat mot havsbottnen och detta sam
manhänger främst med de betydande naturtillgångarna, som kan 
förväntas inom denna del av jorden. I första hand är det oljetill
gångarna som drar till sig uppmärksamhet. För 10 år sedan ägde 
oljevinning från havsbottnen rum i 16 stater - nu sker sådan ut
vinning i ett 50-tal stater. Dessutom har gastillgångar börjat utvin
nas under Nordsjöns botten och på andra ställen. C:a 16 °/o av 
världens oljeproduktion kommer idag från havsbottnen och denna 
siffra väntas stiga till 35 °/o mot slutet av 1970-tlaet. Tekniken att 
utvinna olja har gått enormt fort framåt - med hjälp av oljeborr
torn vilande på bottnen kan man idag nå ner till 200 m vattendjup. 
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Bl a med hjälp av flytande borrtorn kommer exploateringen att kun
na bedrivas redan inom ett år på 600 meters vattendjup och mot 
slutet av 1970-talet torde oljeutvinning kunna bedrivas ~inda ner 
till 1.500 m vattendjup. 

Olja och gas är utan tvekan de viktigaste tillgångarna under havs
bottnen men det finns också andra betydande fyndigheter. Både i 
Atlanten och Stilla Havet är bottnens djupare partier till stor del 
täckt av s k moduler vi lk a innehåller mangan, nickel, koppar och 
kabolt. Dessa moduler kan föras upp till ytan genom en relativt 
enkel skrapning av havsbottnen. Givetvis finns också en stor mängd 
mineraler i själva bottnen, men än så länge är konventionell gruv
drift möjlig endast på c:a 100 meters djup. Utvecklingen går emel
lertid mycket fort, varför man kan förvänta sig nya metoder inom 
en relativt snar framtid. 

Utforskning och exploatering av olja och naturgas ligger till 
största delen i händerna på de stora mu ltinationella oljeföretagen 
och mineralutvinningen bedrivs av sådana kända världsföretag som 
International Nickel m fl. J u st i dessa dagar, när ökande svårigheter 
visar sio- för oljeutvinningen i uländerna, får havsbottenolja extra 
betydel;e. Att utvinningen i så hög grad ligger i händerna på multi
nationella företag innebär emellertid en oroskälla. Dessa jätteföretag 
sätter ensidigt exploateringen och vinsten i första rummet, vilket kan 
vålla problem. Som ex kan nämnas att de amerikanska oljeföretagen 
vill fort sätta exploatering långt utanför 200 meters vattendjup, vil
ket knappast kan främja det internationella samarbetet. Så snart det 
gäller utvinning på havsbottnen spelar miljövårdsfrågo rna också en 
mycket viktig roll. 

På olika konferenser om havsbottenfrågor har också diskuterats 
möjligheten att multinationella företag sätter upp egna polisstyrkor, 
som avpatrullerar delar av oceanerna. Sådana bestyckade enheter 
under t e Esso :s eller GULF :s flagga skulle enligt folkrätten när
mast vara att jämföra med kapare och de skulle därigenom stå helt 
vid sidan om lagen. Tanken på oljebolagens egna örlogsflottor ter 
sig f n främmande, men kanske bör uppmärksammas. 

Intresset för oljan får inte helt skymma bort havsfisket, vilket 
fortfarande är av mycket stor betydelse för vissa stater. Intensivt 
fiske har visserligen medfört stark beskattning av fiskbeståndet, men 
fortfarand e finns överskott på södra halvklotet. Det är som sagt 
endast vissa stater som deltar i denna verksamhet. Det samlade 
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tonnaget för oceanfiske ägs till 81 Ofo av 7 stater. 49 Ofo ägs av Sov
jetunionen och övriga sex stater är i ordning Japan, Spanien, Eng
land, Frankrike, Norge, Polen och Västtyskland. Havet kan använ
das för proteinframställning även på annat sätt - genom algodling 
och framför allt har japanerna ägnat stort intresse åt denna verk
samhet. Algodling kan dock endast ske på grunt vatten eller när
n~are bestämt inom de 7 °/o av världshaven, som ligger närmast kon
tmen terna. 

Sovjetunionens starka satsning på havsfiske och transocean sjö
fart har lett till vissa folkrättstvister - främst genom att ryska far
tygs uppträdande utanför Latinamerikas kuster medfört att Sovjet 
anklagats för att ha kränkt dessa staters extremt breda territorial
hav. För att undanröja dessa anledningar till internationella för
vecklingar har Sovjetunionen sökt att få till stånd en ny havsrätts
konferens, som skulle få till uppgift att fastställa maximibredden 
på territorialhavet. Enligt rysk uppfattning skulle 12 distmin kunna 
bli en gräns, som huvuddelen av jordens stater kunde ena sig om. 
Vid förfrågan har USA förklarat sig kunna acceptera 12 distmin 
maximigräns - under förutsättning att de internationella sunden 
fortfarande hålls öppna. Amerikanarna tänker härvid bl a på Gibral
tarsund där det f n finns en smal ränna med fritt hav. Vid en över
gång till 12 distmin skulle genomfartsätten icke förändras. 

Havsbottnen har på senare år också börjat användas för militära 
installationer och framför allt har USA installerat bottenuppställda 
system för övervakning mot ubåtar utanför amerikanska östkusten. 
Det är också möjligt att amerikanarna uppfört vissa navigerings
och kommunikationsanläggningar på havsbottnen. Största intresset 
tilldrar sig emellertid de offensiva robotbaserna på havsbottnen. An
ledningen till att supermakterna börjat diskutera dessa vapensystem 
är främst behovet att kunna undandra vissa kvalificerade vapen
system från motsidans spaning. Numera måste man nämligen räkna 
med att båda supermakterna genom sina spaningssatelliter mycket 
väl kan övervaka motpartens landterritorium och sådana stora an
läggningar som fasta robotbaser kan icke döljas. Men genom upp
ställning på havsbottnen blir anläggningarna helt undandragna från 
insyn - givetvis under förutsättning att själva byggnadsarbetet icke 
är röjande. Havet är ett svårgenomträngligt medium - som ex kan 
nämnas att vr~ket efter den amerikanska ubåten Scorpion som låg 
på 2.500 m djup utanför Azorerna kunde hittas först efter 5 mån 
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sökning trots att man i detta fall hade en ganska exakt lägesangiv
ning. 

Något folkrättsligt hinder mot att ställa upp vapen på havsbott
nen föreligger inte - alla stater har full frihet att installera vapen 
både i djuphavet och på kontinentalsockeln. Det är bara andra sta
ters territorialhav som måste respekteras. Dessutom finns den all
männ a regeln att man icke genom några anordningar på bottnen får 
hindra fartygstrafiken eller kuststatens möjligheter att bedriva ex
ploatering på kontinentalsockeln. Men detta är ju obetydligheter för 
en supermakt. 

Diskussionen om robotbaser på havsbottnen var livlig fö r 3-4 år 
sedan. Att de båda supermakterna skulle tekniskt kunna lösa frågan 
var det ingen som betvivlade, men de flesta ansåg att hela denna 
nya, eventuella kapprustningsfas skulle kunna leda till en störning 
av makttbalansen. Allmänt ansågs nämligen - och anses fortfarande 
- att USA hade ett klart tekniskt försteg. Vad skulle bli följden 
om USA övergick från sårbara Minutemanbaser på land till helt 
undandragna och praktiskt taget osårbara IBCM-baser på havs
bottnen? Det är inte svårt att se att framför allt övergångsperioden 
skulle vara förenad med betydande risker för storkonflikt. 

N u är det emellertid icke känt om någon robotbas på havsbottnen 
tillkommit eller börjat byggas - frågan har kommit i ett del vis nytt 
läge genom att USA riktat sitt intresse mot andra vapensystem, som 
jag strax skall behandla. Men det goda medförde i alla fall denna 
debatt att frågan om ett demilitariseringsavtal för havsbottnen ak
tualiserades. Det började en intensiv förhandlingsomgång i nedrust
ningskommitten i Geneve och i FN :s genförsamling rörande denna 
fråga och upptakten gjordes av sovjetiske chefsdelegaten Alexander 
Roschkin i mars 1969. Då framlades Sovjets första förslag om full
ständig demilitarisering av havsbottnen intill 12 distmin från stater
nas landterritorium. USA hade en helt annan uppfattning - man 
ville endast förbjuda massförstörelsevapen men sätta förbudsområ
det så nära som 3 distmin från kusten. Förhandlingarna fördes efter 
några mån direkt mellan de båda superma·kterna och man fick upp
leva det märkliga att Sovjet gjorde långtgående eftergifter för att 
överhuvud taget nå ett resultat. Det förslag som kom fram innehöll 
fö rbud endast mot massförstörelsevapen. 

Det kan vara skäl att med några ord beröra Sveriges principiella 
inställning till detta partiella havsbottenavtaL Svenska delegationen 
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under statsrådet Alva Myrdals ledning hävdade att bestämmelserna 
för övervakning och kontroll skulle utformas så att det klart fram
gick att detta åvilade resp kuststat. I fall kusts~aten saknade resur
~-er, skull~ teknisk hjälp för överva~ning kunna erhållas. Frågan om 
overvakmng av havsbottenzoner pa 12 distmin har mycket stor be
tydelse för ?verige som har smalt territorialhav. (Jmfr bild 2). Orp 
kuststaten eJ skulle ha övervakningen här kunde vi nämligen riskera 
att någon st?rn:akt ville ta på sig denna övervakning - tätt inpå 
sv.~nsk~ te~.ntonalh~v. ~n sådan utveckling är givetvis politiskt 
olamphg for en all1ansfn stat som Sverige. Vi fick stort gehör fö r 
denna synpunkt även om avtalstexten icke är helt formulerad. Om 
Sverige undertecknar det s k havsbottenavtalet kommer härmed 
automatiskt våra övervakningsskyldigheter i fred' och neutralitet att 
utsträckas från vår nuvarande territorialhavsgräns på 4 distmin till 
bottenområdet på 12 distmin från kusten. Att gränsen räknas olika 
-!:å ytan ?ch på bottnen komplicerar givetvis övervakningen. För 
overvakmngen erfordras bl a hydrofonutrustade fartyg och heli
koptrar, undervattens-TV, dykare samt minsvepare. 
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Under behandlingen i Geneve hävdade Sverige också att stater 
skulle ·kunna vända sig till FN för att få hjälp med internationell 
kontroll. Främst Sovjetunionen hade mycket starka invändningar 
att göra på denna punkt, men eftersom Sverige fick nästan hela 
obundna gruppen på sin sida fann ryssarna för gott att även på 
denna punkt göra en eftergift. Detta är märkligt eftersom Sovjet
unionen hittills varit stark motståndare till varje form av interna
tionellt samarbete vare sig det gällt FN-styrkor eller kontroll av 
nedrustning. Vårt tredje ändringsförslag gällde ett åtagande att gå 
vidare i förhandlingar mot mera fullständig demilitarisering. 'A ven 
på den punkten hade Sverige framgång. Utan att på något sätt över
betona betydelsen a v detta partiella demilitariseringsav tal kan man 
dock påstå att avtalet blivi t ganska hyggligt formulerat. 

Jag nämnde nyss att USA börjat intressera sig för nya typer av 
undervattenssystem - de s k ULMS - och övergivit planerna på 
fasta robotbaser. ULMS skall omfatta ett antal s k submersibles be
styckade med interkontinentala robotar och byggda för att operera 
på extremt stora djup. Farten på dessa farkoster blir emellertid låg 
varför man kan spara kostnader för framdrivning. Anledningen till 
denna inriktning är att amerikanarna funnit att robotbaser på eller 
i havsbottnen blir alltför dyra. Dessutom minskas motsidans chanser 
till motverkan till ett minimum om man har rörliga plattformar i 
djuphavet. Detta kommer att bli en av svårigheterna när det gäller 
att gå mot mera fullständig demilitarisering. 

Låt oss återknyta något till frågan om havsbottnens exploatering. 
Det är en unik situation som har uppstått, när man nu börjar ut
vinna betydande rikedomar från en del av jorden som icke tillhör 
någon stat. Det finns ingenting som säger, att endast de tekniskt mest 
avancerade skall njuta av dessa nya tillgångar - tvärtom finns det 
övervägande skäl, som talar för att vinsterna bör delas av hela 
mänskligheten. Sådana tankegångar framfördes hösten 1967 i FN :s 
genförsamling av Maltas ambassadör A Pardo. Det var ett uppmärk
sammat tal och resultatet blev en FN-resolution om havsbottnen 
som "a common heritage of mankind". Det var ju glädjande att FN 
kunde godkänna en sådan princip - det skulle förhindra att havs
bottnen blev offer för kolonialisering och därigenom dämpa mot
sättningarna. Det bör tilläggas att Ostersjön berörs ej alls av den 
föreslagna internationella organisationen. 

Men hur har det gått med dessa höga mål? Under 2 1/2 års tid 
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har FN:s Seabed Committee, sammansatt av repr för 42 stater, ar
betat intensivt för a tt nå fram till principerna för en internationell 
regim men tyvärr icke lyckats presentera något förslag. De rent 
nationella aspirationerna har varit alltför stora och omöjliggjort en 
konstruktiv lösnin g. Framför a llt har Sovjetunionen och övriga öst
stater samt i hög grad också de latinamerikanska staterna gjort starkt 
motstånd mot varje förslag om en internationell regim. Det goda har 
i alla fall v unnits, att FN :s gensekr i en särskild utredning presen
terat de olika former av internationell regim som skulle kunna ifrå
gakomma. 

D å frågan om havsbottnens fredliga utnyttjande togs upp i FN:s 
generalförsam ling i höstas förelåg dels Seabed Committee's rapport 
med dessa olika altern ativa organisationer dels ett amerikanskt för· 
slag från maj 1970 - det s k "Nixon proposal" . Innan jag nämner 
vad detta innebär, 1bör först sägas att USA från början intog en 
klart negativ hållning till in ternationellt samarbete på havsbottnen, 
men efterhand har amerikanarna svängt över till en positiv attityd 
- den andra supermakten har tyvärr ändrat sin inställning i mot
satt riktning. "Nixon proposal" innebär i korthet att kuststaten skall 
sköta exploateringen in te bara på kontinentalsockeln utan också på 
kontinentalsluttningen. Sistn ämnda område - trusteeship zone -
skulle exploateras på den internationella organisationens uppdrag 
och inkomsterna skulle delas mellan kuststaten och den internatio
nella organisationen. Förslaget väckte ingen förtjusning bland ulän
derna som häri såg ett försök av en supermakt att behålla sitt infly
tande över ett område, som rätteligen borde förvaltas a v det inter
nationella organet. Sverige har enl förf mening icke heller någon an
ledning att stödj a Nixons proposal. 

Under FN :s genförsamling var staterna t vungna a tt bekänna färg 
när det gällde frågan om havsbottnens fredliga utnyttjande och till 
de viktiga principfrågorna i havsrätten nämligen om territorialha
vets bredd och kontinentalsockelns yttre begränsning. De latiname
rikar1Ska staterna var med p å principerna om havsbottnens utnytt
jan--ie men undvek att ta ställning till förslaget om internationell 
regim. De flesta stödde ett resförs lag a v Brasilien och Trinidad
Tobago. Detta gick ut på att en konferens skulle överse hela havs
rätten, vilket får anses som ett fö rsök att förhala frågan . 

Oststaterna - främst företräd da av Sovjetunionen - motsatte 
sig förslaget om internationell regim, v ilket man ansåg oklart. Det 

142 

torde ha inneb urit svåra påfrestningar innan Sovjet så lunda tog ställ
ning mot ett förs lag, som främst skulle gynna uländerna. Däremot 
stödde Sovjet USA:s förslag om en konferens för översyn av terri
toria lh avets bredd och för reglering av kontinentalsockeln. 

Uländerna i Afrika och Asien var i stort intresserade av den inter
nationella regimen men hade svårt att manövrera mellan de båda 
supermakterna. USA var positivt till internationell regim och vi lle 
ha konferens om detta samt om territorialhavets bredd, kontinental
sockelns yttre gräns, mi ljövård och fiskefrågor. "Nixon proposal" 
grumlade det i övrigt positiva intrycket. Ovriga stater på västsidar, 
samt obundna stater - icke uländer - stödde för slaget. Denna re· 
dovisning utgör en stark schematisering. 

R esultat av FN-debatten bl ev att en förkonferens skall hållas för 
att undersöka om en internationell konferens motsvarande den som 
höll s 1958 skall sammankallas för att överse hela havsrätten. De 
omfattande uppdragen för denna förkonferens försvårar tyvärr ar
betet på att inom närmaste åren skapa ett internationellt samarbete 
betr havsbottnen. Skulle ingen överenskommelse om internationell 
samverkan träffas, går vi mot en hård tid med hänsynslös exploate
ring och ökade motsättningar. 

Mot den här bakgrunden avtecknar sig en mängd aktiviteter som 
under närmaste åren kan förväntas berörande havsbottens exploate
ring, övervakning och tillämpningen av folkrätt m m. 

a) Kuststat, som biträder havsbottenavtalet (partiella demilitari
seringsavtalet) får ansvar för övervakning av havsbottnen ut till 12 
distmin. Kuststat, som ej är stormakt, bör biträda i övervakningen 
även av förbudsområdet (utanför havsbottenzonen på 12 distmin). 
Kuststater kan eventuellt få biträda inom uländers havsbotten zon. 

b) K uststater har exklusiva rättigheter då det gäller utforskning 
och exploatering på kontin entalsockeln och intresset härför bedöms 
öka. I den mån anläggningar tillkommer för fredligt utnyttj ande av 
kontinentalsockeln aktualiseras frågan om skydd av dessa. Möjlig
heten att andra stater kan utnyttja civila anläggningar för militära 
ändamål måste observeras. 

c) De båda supermakternas starka intresse för att fast>tälla en 
maximibredd för territorialhavet torde icke svalna. Detta kan leda 
till att stater med extremt smala territorialhav ökar bredden. Ok
ning ut till 12 distmin "ligger i tiden". En viktig fördel med 12 
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distminuters territorialhav: samma gräns på ytan som på havsbot
tenzonen. 

d) Okat intresse för internationella sund föranlett av världssjöfar
tens ökning, Sovjets utbyggnad av handels- och fiskeflotta samt ev 
ändrade folkrättsregler. 

f) Deltagande i internationell övervakning för att kontrollera att 
exploatering sker enligt reglerna. Oavsett Sovjets motstånd bedömes 
någon form av internationella polisstyrkor nödvändiga om det över
huvud taget skall bli något internationellt samarbete. Dessa övervak
ningsstyrkor bör ej uppsättas av stormakter. Allian sfria stater tord 
komma i första rummet om det blir aktuellt att sätta upp dylika 
styrkor. 

g) Miljövårdsfrågorna får starkt ökad aktualitet. Detta har direkt 
samband med de förut nämnda övervakningsstyrkornas verksamhet. 

Det är tydligt att vi står inför en mycket betydande utveckling 
i vad gäller havens och havsbottnens utnyttjande och det är av störs
ta betydelse att Sverige har intresse och resurser för att följa denna 
utveckLing och deltager i verksamheten på havsbottnen. 
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E YGGE Torpedbåtars namn 

I proposition nr 1968 :110 föreslog Kungl Majt riksdagen att läm
na marinförvaltningen bemyndigande "för anskaffning av tolv tor
pedbåtar av modifierad Spica-typ". Dessa fartyg är under konstruk
tion och bedöms enligt föreliggande planer levereras till marinen 
med början 1973. 

Enligt go 1964:2543 fastställer "Kungl Maj:t på förslag som cha
fen för marinen insänder genom överbefälhavaren" namn på och 
typbeteckning för marinens fartyg utom träng- och övningsfartyg. 
Samtidigt fördelas fartygen till örlogsbaser i fredstid. Då den första 
torpedbåten kan förväntas bli sjösatt under 1972 är det hög tid att 
diskutera namnförslag. Skall den nuvarande namnserien fortsättas 
eller skall en ny namntradition skapas? Den följande framställningen 
avser att bidra med synpunkter och förslag på namn. 

Det har ofta framhållits att namnen på örlogsfartyg är förbundna 
med tradition. I detta sammanhang kan det vara intressant att erin
ra om vad hedersledamoten i KOMS Unger skrev om "Våra örlogs
fartygs namn" i TiS 1939 sid 396. 

"Må så vara att ett för krigsbruk avsett fartygsnamn spelar en 
skäligen underordnad roll i jämförelse med samma fartygs materiella 
stridsvärde. Men så alldeles utan betydelse i militärt hänseende är 
namnfrågan därför förvisso icke. Här spelar nämligen psykologiska 
faktorer in, som även de, äro förtjänta av beaktande. Vilken märk
lig förmåga har sålunda icke ett av traditionen uppburet fartygs
namn att liva och sporra besättningen till gemensam kraftansträng
ning i såväl fred som krig! Och huru lätt uppväcker icke uppkallan
det a v ett fartyg efter en viss ort eller landsända just hos dennas 
innebyggare en sådan känsla a v sam hörighet med fartyget ifråga, 
som så lätt kommer intresset för sjövapnet i dess helhet tillgodo. Att 
frågan vid sidan härav erbjuder ej så litet av allmänt kulturellt 
intresse torde ligga i öppen dag". 

Ungers påstående angående den psykologiska betydelsen av örlogs
fartygens namn gäller sannolikt endast i begränsad omfattning i 
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Bild J. Torpedbåt av modifierad Spicatyp. 

dagens samhälle. Däremot avspeglar namnvalen alltfort en ständigt 
pågående kulturhistorisk utveckling. 

För att belysa denna utveckling görs i det följande en kort ge
nomgång av vissa särdrag beträffande örlogsfartygens namn. Ge
nomgången är baserad på slumpvis valda utdrag ur skeppslistor. En 
mer detaljerad information återfinns i ovan nämnd artikel i TiS. 

Allmänt gäller att namnen på de svenska örlogsfartygen från 
1500-talet och fram mot slutet av 1700-talet avspeglar landets histo
ria. Av en sammanställning från 1564 (tabell l sid 159) framgår bl a 
att örlogsflottan innehöll ett stort antal erövrade fartyg. Dessa fartyg 
fick därvid behålla sina utländska namn även efter införlivandet 
med den svenska flottan. På de "rena" svenska fartygen återfinns 
många heraldiska namn - LEJON, GRIP, DRAKE, SVAN etc. 
I övrigt utnyttjades namn som förefaller slumpvis valda utan in
bördes sammanhang. 

Av utdraget ur skeppslistan för år 1700 (tabell 2) framgår domi
nansen av namn med geografisk anknytning. Av de redovisade 52 
namnen är 30 att hänföra hit. Vidare finns nio kunga- och adels
namn. Resterande utgörs av bl a fågel- och fisknamn. En viss syste· 
matik kan urskiljas. Anledningen härtill är säkerligen att ett amirali 
terskollegium inrättats. Samtidigt hade bestämts att Kungl Maj : 
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skulle namnge de större skeppen medan kollegiet fick rätt att döpa 
övriga fartyg. 

skeppslistan för år 1800 (tabell 3) för skepp och fregatter inne
håller flera kunganamn. Samtidigt har egenskapsnamnen (TAPPER
HETEN, MANLIGHETEN etc) dykt upp. De fanns sedan med 
ända t o m andra världskriget. De stora fartygen har erhållit namn 
från kungahuset. Mellangruppen har namn med geografisk anknyt
ning medan de minsta fartygen tilldelades namn utan direkt påtag
ligt samband såsom JAGAREN, SV AN, NEPTUNUS, DELFIN 
etc. 

skeppslistan för år 1880 (tabell 4) redovisar flera nya tendenser 
beträffande namnvalet för svenska örlogsfartyg. Ett fornnordiskt 
inslag med DISA, URD och LOKE förekommer. Vidare utnyttjas 
kvinnonamn såsom SIGRID, ASTRID, GUNBILD etc. Fartygen 
är indelade i klasser och namnen företer mer utpräglad systematik. 

De första torpedbåtarna tillfördes svenska flottan i slutet av 
1800-talet. Av Weyers Taschenbuch för 1910 framgår att man då 
börjat systematisera namnen noggrant med hänsyn till fartygsklasser. 
Sverige hade vid denna tidpunkt 27 torpedbåtar av l. klass (tabells). 
A v namnen på dessa är 13 gemensamma med 1970 års d v s stjärn
namn. 

För de torpedbåtar som ej hade stjärnnamn 1910 utnyttjades namn 
som BLIXT, KOMET, VIND, BRIS etc. En sammanställning av 
hittills använda namn på torpedbåtar och mindre jagare framgår av 
tabell 6. 

Sedan 1900-talets början har namnsystematiken beträffande svens
ka örlogsfartyg successivt ökat. Vi har haft jagare med stadsnamn 
(stadsjagare), landskapsnamn (landskapsjagare) och mytologiska 
namn (Modejagare) . Torpedbåtarna har stjärnnamn. Minsveparna 
bär öars eller kända fyrars namn. Ubåtarna har namn efter fiskar 
eller andra i närheten av vattnet levande djur (verkliga eller mytolo
giska). 

Nuvarande torpedbåtar har som tidigare anförts namn efter stjär
nor eller stjärnbilder (tabell 7) . Namnvalet förefaller främst ha 
gjorts med utgångspunkt från de l. klass torpedbåtar som fanns i 
början av 1900-talet. Vidare har sannolikt mnemotekniska synpunk
ter medfört att vi i Perseus-Plejed-klassen har: 

6 som börjar på A 
4 som börjar på P 
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2 som börjar på R och i Spica-klassen 
2 som börjar på C 
2 som börjar på S 
2 som börjar på V 
Som framgår av tabell 7 är namnvalet inte särski lt konsekvent 

i vad avser betydelse eller ursprungsspråk 
Endast namnen POLLUX och PERSEUS innebär en äldre tradi

tion i det att de före 191 O burits a v andra svenska örlogsfartyg. 
Sammanfattningsvis kan således konstateras beträffande namn på 

svenska örlogsfartyg att 
någon genomgående tradition beträffande namnval inte finn s 
utan namnen har i många fall avspeglat kulturhistorien under 
aktuell tid, 
systematiseringen nu är genomförd i stor utsträckning, 
nuvarande torpedbåtar i huvudsak erhållit sina stjärnnamn från 
föregångare i början a v 1900-talet. 

Innan y tterliga re synpunkter fram läggs kan det vara av intresse 
att undersöka namnen på motsvarande fartyg i utländska örlogs
flottor. Med en definition som " torpedbärande fartyg av storleken 
100- 200 ton" är det i västvärlden förutom Sverige endast Väst
tyskland, Danmark och Norge som förfogar över sådana. N amnen 
på dessa länders torpedbåtar återfinns i tabell 8. Därav framgår att 
man i Danmark utnyttj at såväl fågel- som fisknamn . Dessutom an
vänds namn på havsdjur som motsvarar vissa av de svenska ubåts 
namnen. Den största klassen i Norge (Tjeld-klassen med 20 torped
båtar) har fisk- och fågelnamn , en del till och med utan direkt an
knytning till havet. " SNOGG"-klassen (med 6 torpedbåtar), som är 
under byggnad, får egenskapsnamn av typen SNAR, RASK etc. 
I Västtysklands flotta finn s 40 torpedbåtar. Fartygen har erhållit 
fågel- och däggdjursnamn utan, förefaller det, större krav på syste
matile Dock har de som byggts 1961-1963 namn som associerar 
med smidighet och snabbhet. Exempel härpå är HERMELIN, 
OZELOT, ZOBEL och GEPARD. De fågelnamn som utnyttj as ger 
väl inte alla detta intryck, exempelvis PELIKAN, PINGVIN. 

Det kan så ledes konstateras att torpedbåtar i de exemplifierade 
marinerna har fågel-, fisk- eller däggdj ursnamn samt i Norge egen
skapsnamn utan speciell systematik. 

Några speciella norm er för svenska örlogsfartygs namn finns ej. 
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Bild 2. Dansk torpedbåt av Sölöven-klass. 

Bild 3. Dansk torpedbåt av Falken-klass. 

Bild 5. V äs ttysk torpedbåt av Puma-klass. 



Bild 4. Norsk torpedbåt av Tjeld-klass. 

För att söka bedöma vad som kan vara lämpligt eller ej skall här 
anföras några rent subjektiva krav respektive önskemål som kan 
ställas på örlogsfartygs namn. 

a) Namnet bör vara ·kort och enkelt - dock ej alltför kort så att 
det kan förväxlas med annat fartygsnamn. 

b) Namnet bör återfinnas inom en serie med inbördes anknytning. 
Detta underlättar i mnemotekniskt hänseende. Idealet är att samma 
begynnelsebokstav utnyttjas för hela serien (eller t o m hela första 
stavelsen såsom exempelvis SJOORMEN, SJOHASTEN etc) . 

c) Namnet bör helst anknyta till den namntradition och systema
tisering som numera är utbildad. Nya fartyg bör därvid erhålla 
namn som är förknippade med andra fartyg inom samm a fartygs
slag. 

d) Namnet bör vara modernt eller i varje fall tidlöst. Kunga
namn, namn på framgångsrika amiraler eller för Sverige betydelse
fulla sjöslag anses i detta sammanhang som omoderna. 

Förutom dessa "bör-krav" kan följande önskemål vid namnvalet 
uppställas. 
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e) Det är ett önskemål att svenska örlogsfartyg bär namn som 
låter svenska och helst har svenskt ursprung. Var gränsen går är 
svårt att säga. Vi har redan exempelvis ubåtarna SJOHASTEN, 
SJOORMEN etc som kanske låter svenska men som i övrigt knap
past har svensk anknytning. En fördel är även i samband med kon
takter utomlands att .vokalerna "å", "ä" och "ö" undviks. 

f) Av psykologiska skä l är det önskvärt att örlogsfartygs namn 
ger intryck av framåtanda och helst på ett enkelt sätt förbinds med 
avsedd verksamhet. Namnet bör inte medföra ·en negativ värdering 
om det bärs i mössbandet. Att gå omkring med GAL TEN eller 
SVEA i mössan kan numera va ra mindre populärt. Tidigare utnytt
jade namn som SALLAN VARRE, OMHETEN, GOTA ARK, 
RODA KON, TOKAN, TORSKEN etc kan knappast sägas ge ett 
positivt intryck. 

Mot hakgrund av ovanstående kan en fortsättning av namnen på 
stjärnor och stjärnbi lder förefalla naturlig och lämplig för torped
båtar. Innan förslag inom detta namnområde diskuteras skall dock 
först några andra alternativ tas fram . 

Det har an tytts förslag om att ge fartygen namn med geografisk 
anknytning. Skäl härför skulle vara att torpedbåtarna i v iss ut
sträckning ersätter stadsjagare och att man dessutom ger fartygen en 
"hemortsrätt". Den senare kan i varje fall under beredskap och krig 
ha ett visst psykologiskt värde. Under fredstid förefaller däremot 
med nuvarande samhällsutveckling ortens "eget" fartyg alltmer ha 
förlorat sin betydelse. Motsatsen har ibland framförts av ledande 
kommunalmän. Onskemålet därvid torde dock mer vittna om en 
eventuell PR-tillgång än en övertygelse om berörda medborgares all
männa intresse för örlogsfartyg. 

Aven sedan de aktuella torpedbåtarna börjat levereras kommer 
stadsnamn att finnas kvar på kvarvarande fregatter. VISBY, 
SUNDSV ALL, KARLSKRONA, HALSINGBORG och KALMAR 
är således utnyttjade. Frågan blir då vi lka städer eller andra orter 
efter vilka torpedbåtarna skulle kunna uppkallas. Ett alternativ 
kunde vara att uppkalla dem efter mindre hamnstäder. D etta med 
hänsyn till att landskapsnamn utnyttjas för jagare och vissa sjöfarts
städer för fregatter. Om endast städer om förs lagsvis högst 15 000 
innevånare medtas och ett krav är att aktuella torpedbåtar skall 
kunna gå in i hemmahamnen är följande namnserie tänkbar: 
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HUDIKSVALL 
HOGANAS 
MARIEFRED 
MARSTRAND 
NORRTALJE 
NYNASHAMN 

SIGTUNA 
SKANOR 
STRANGNAS 
STROMSTAD 
SODERHAMN 
SOLVESBORG 

l 
~Förslag A 

J 

Här finns ingen tradition i förbindelse med torpedbåtar. Rådande 
namnsystematik bryts. Av de föreslagna namnen har så vitt kunnat 
utrönas endast MARSTRAND och STROMSTAD tidigare använts 
på svenska örlogsfartyg. 

Det kan som ett annat alternativ ligga nära till hands att utnyttja 
namn som associeras med snabbhet, smidighet och styrka. Bland så
dana namn som tidigare använts finns TIGER, LEOPARD, HJORT, 
HYENA, LEJON, BJORN, KATT. Namn som ILLERN, UTTERN 
är däremot redan ianspråktagna för ubåtar. 

Den svenska faunan är begränsad om man önskar djurnamn som 
skall ge detta intryck av smidighet, snabbhet och styrka. Följande ej 
redan upptagna namn är tänkbara : 

BJORNEN 
HJORTEN 
]ARVEN 
KATTEN 
LON 
MINKEN 

MÅRDEN 
RA VEN 
SOBELN 
VESSLAN 
VI SENTEN 
ALGEN 

Förslag B 

Fem av dessa förslag, BJORNEN, ALGEN, KATTEN, RAVEN 
och HJORTEN har tidi gare burits a v svenska örlogsfartyg. Nyan
seringen har ingen mnemotekniskt lämplig sammansättning. Man 
kan även tänka sig en stavelse som HA VS- framför varje namn . 
Detta medför dock att namnen ter sig alltför konstruerade och fjär
ran från djurvärlden. En utländsk djurserie är lättare att samman
ställa (jfr västtyska torpedbåtars namn). Som exempel kan anföras: 

ANTILOPEN 
GEPARDEN 
HYENAN 
JAGUAREN 
LEJONET 
LEOPARDEN 
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OZELOTEN 
PANTERN 
PUMAN 
SCHAKALEN 
SEBRAN 
TIGERN 

Förslag C 

Inget av dessa djur förbinds med Sverige. LEJONET, LEOPAR
DEN, PANTERN och TIGERN har tidigare utnyttjats som namn 
på flera svenska örlogsfartyg. En kombination mellan de rent svens
ka djurnamnen och denna senare utländska serie ger ett heterogent 
intryck . 

Utomlands har också utnyttjats fågelnamn för torpedbåtar. Aven 
hos oss är det möjligt att göra en serie med namn bland våra svenska 
fågelarter som har kontakt med sjön som exempelvis: 

HAVSMÅSEN 
HAVSSULAN 
HAVSTRUTEN 
HAVSORNEN 

STORLOMMEN 
STORMFÅGELN 
STORSPOVEN 
STORSKRAKAN 

VAKTELN l 
VIGGEN p·· l D 
VRÅKEN I ors ag 
VACKAN 

Detta förslag har vissa mnemotekniska fördelar men bygger inte 
på någon tradition. Inom kustartilleriet utnyttjas dessutom redan 
fågelnamn på vissa fartyg. 

Ett annat alternativ som har diskuterats är att använda "natur"
namn som fanns på l. kl torpedbåtar 191 O. Med dessa som utgångs
punkt kan ett förslag med tolv namn vara följande: 

KOMET 
METEOR 
STJERNA 
PLANET 
MÅNE 
ZODIAK 

ORKAN 
BRIS 
VIND 
KULING 
BLIXT (PASSAD) 
STORM 

l 
l 
{ Förslag E 

l 
J 

De flesta av dessa namn har tidigare burits av svenska örlogsfar
tyg. De är korta, väl kända och mnemotekniskt lämpliga. Däremot 
utgör de ingen konsekvent fortsättning på Plejad- och Spica-serien. 

En naturlig "tolvserie" med namn hämtade från stjärnbilden som 
även kan diskuteras är namnen på zodiakens stjärnbilder: 

FISKARNA (Pisces) 
VATTUMANNEN (Aquari us) 
STENBOCKEN (Capricornus) 
SKYTTEN (Saggittarius) 
SKORPIONEN (Scorpius) 
VÅGEN (Libra) 

JUNGFRUN (Virgo) 1 
LEJONET (Leo) 
KRAFTAN (Canser) 
TVILLINGARNA (Gemini) ~ 
OXEN (Taurus) l 
VADUREN (Aries) 
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En fördel med denna namnserie är enhetlighet. Ett av namnen är 
dock redan i sin latinska form upptaget av nuvarande Spica-båtar 
(VIRGO). Tre är dessutom långa - fyrstaviga. STENBOCKEN, 
JUNGFRUN, LEJONET och OXEN har tidigare använts på svens
ka örlogsfartyg. Förslaget innebär en viss inkonsekvens i det att vissa 
av i stjärnbilderna ingående stjärnors namn redan utnyttjats på nu
varande torpedbåtar. Exempel härpå är ANTARES som ingår i 
SKORPIONEN och ALDEBARAN i OXEN. 

De fornnordiska gudarnas och jättarnas namn har sedan lång tid 
tillbaka b urits av örlogs- (och även handel s-) fartyg. Här finns en 
tradition och många varianter. Idag utnyttjas dock en del a v dessa 
namn för statsisbrytare, sjömätningsfartyg, stamträngfartyg och 
kustartilleriets fartyg. Som tidigare nämnts äger chefen för marinen 
rätt att bestämma trängfartygs namn. Skulle ett namn i en viss 
namnserie vara " upptaget" a v ett annat marinen tillhörigt fartyg 
kan således chefen för marinen beordra byte. Detta torde senast ha 
gjorts när då varande forskningsfartyget CAPELLA fick byta till 
URD. Bytet var föranlett av önskemålet att två av Spica-båtarna 
sku lle heta CAPELLA och CASTOR. Tabell 9 redovisar exempel på 
mytologiska namn ur den nordiska gudasagan. Sammanställainge 
innehåller slumpvis valda namn. Den enda begränsning som gjorts 
är längden på namnet. A v tillgängliga källor har framkommit att 
oenighet råder beträffande betydelsen av vissa av namnen. 

Följande namnserie framtas som förslag: 

SKADE 
SKIRNER 
SLEIPNER 
TJALVE 
TRYM 
TYR 

HAVFRUN 
HEIMDAL 
HUG IN 
MAGNE 
MJÖLNER 
MODE 

l 
l 
~Förslag G 

J 

Samtliga dessa namn utom ·sKADE, TJALVE, TRYM och TYR 
har burits av svenska örlogsfartyg. Den föreslagna namnserien har 
vissa mnemotekniska fördelar. Vidare har fyra av namnen tidigart
burits av torpedfartyg nämligen HUGIN, MAGNE, MJÖLNER 
och MODE. 

Om samma ·begynnelsebokstav önskas kan följande serie konstrue
ras: 
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G J ALP 
GRAM 
GREIP 
GUNN 
G UNGNER 
GYM ER 

GAND 
GARM 
GEFION 
GERD 
GERE 
GIMLE 

l 
l 
~Förslag H 

l 
j 

I detta alternat iv erhålls en serie som är enkel att hålla reda på. 
Den har dock inget påtagligt gemensamt vad namnen beträffar med 
tidigare torpedbåtar. Två av namnen (GERE och GERD) har burits 
av svenska örlogsfartyg. 

Ett närbesläktat alternativ till en namnserie med stjärnor är nam
nen på planeterna. Visserligen är de mest kända bara nio inklusive 
vår egen jord. Serien kan dock kompletteras med fyra "små" -plane
ters namn en ligt följande 

MERCURIUS NEPTUNUS l 
VENUS PLUTO l MARS AMOR (ACHILLES) 
JUPITER APOLLO ~Förslag I 

SATURNUS CERES l 
URANUS HERMES j 

Av dessa har alla utom AMOR, SATURNUS och CERES tidi
gare använts som namn på svenska örlogsfartyg. Serien innebär en 
viss enhetlighet med de flesta namnen vä lkända. Endast HERMES 
är redan utnyttjat på trängfartyg. 

Som alternativ till en namnserie kan ä ven tänkas en fortsättning 
på nuvarande stjärnnamn. I detta sammanhang skiljs ej på namn på 
stjärnbilder och stjärnor ingående i stjärnbilderna. Endast stjärnor 
som är synliga i Sverige diskuteras. Tidigare utnyttjade namn som 
nu med dessa förutsättningar kan utnyttjas är 

IRIS 
ORION 

PERSEUS 
THETIS 

I tabell10 finns ytterligare stjärnamn. 
Genom att sammanställa tidigare utnyttjade StJarnnamn som nu 

är lediga med kompletteringar ur tabell 10 kan följande namnserie 
erhållas 
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A GENA 
AL GOL 
BELLATRIX 
BETELGEUSE 

CASSIOPEIA 
CETUS 
DENEB 
DUBAE 

MIRA 
MIZAR 
PEGASUS 
PERSEUS 

l 
~ 
J 

Vissa namn i denna serie har samm a begynnelsebokstav som tidi
gare torpedbåtar. För att minska riskerna för förväxlingar framför -· 
allt vid bruk a v förkortade benämningar för eslås en namnserie son 
börjar på D, L eller M enligt följande 

DENEB 
DELTA 
DRA CO 
DUBAE 

LEO 
LEPUS 
LIBRA 
LYNX 

MARKAB 
MERA K 
MER OPE 
MIRA 

l 
~Förslag J 
l 

J 

Alla namnen är latinska . Detta har dock tidigare ej utgjort något 
hinder efter vad som framgår av tabell 7. Kravet på enhetlighet 
fort sättning på påbörjad system atik samt liten förväxlingsrisk erhåll ~ 
vid va l av denna namnserie. I gengäld har man föga känsla av att 
det skull e röra sig om namn på svenska örlogsfartyg. D etta är jl 
inte heller fallet vid en första konfrontation med vissa av nuvarand( 
torpedbåtsnamn. Måhända är detta en vanesak. Aven om vissa namr 
i förslag J byts ut mot mera kända som ANDROMEDA och 
ORION blir serien inte bättre i detta hänseende. Stjärnbildens svens
ka namn förefa ller även att ge en heterogen serie. slutligen kar 
bland tidigare utnyttjade namn på torpedbåtar och mindre jagare 
följande namnserie sammanställas 

GAL DO MAG NE l 
GARMER METEOR 

l GERE MIRA 
GLIMT MJOLNER ~ Förslag K 

GONDOL MODE l 
GUD UR MUN IN J 

Dessa namn förefaller mnemotekniskt lämpliga och innebär en vis ~ 
enhetlighet. 

För att översiktligt jämföra de framförda förslagen har en sam
manställning gjorts i tabell 11. Jämförelsen syftar främst till att dis
kutera namnserierna som helhet. Ens taka namn kan bytas elle1 
ändras. 
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En värdering av namnförs lagen bli r avgjort subjektiv. För att se 
om någon definitiv tendens kan utläsas mot bakgrund av tidigare 
framförda "bör" -krav resp önskemål kan följande sammanställning 
göras. En tregradig ska la utn yttjas där l är fördel aktigast. 

l Na mn seriernas egenskaper 

Förslag-:-- l l In bördes l l l l Positivt, Kort, Namn- Svenskt framåt-k l ank nyt- d' . Modernt 
namnsene en e t . tra mon and a 111n g 

A Städcr 3 2 3 1 1 3 
B Svensk fauna 2 1 3 1 1 1 
C Snabba djur 3 2 3 1 3 1 
D Fåglar 3 2 3 1 1 2 
E Natur 1 3 2 2 2 2 
F Zodiak 3 1 1 3 2 3 
G Nord myro logi 2 2 2 3 1 2 
H Nord myrologi 1 2 2 3 1 2 
I P laneter 3 1 1 3 2 3 

J Stjärnor 1 1 1 3 3 3 
K T idi gare 1 3 2 3 1 2 

Denna metod ger som framgår och väntas inget entydigt svar 
om vi lken namnserie som bör förordas. Värderingen kompliceras 
dessutom ytterligare om egenskaperna tillmäts sins emellan olika av
görande betydelse för ett namnvaL Det slutliga valet av namn serie 
blir därfö r resu ltat av en mycket subjektiv värdering. I avsikt att 
väcka en debatt kring hithörande frågor föreslår förfa ttaren i första 
hand en fortsättning av stjärnnamnen enligt alternativ J. I andra 
hand förordas alternativ K där samtliga namn tidigare burits av 
svenska örlogsfartyg och sju av torpedbåtar. 

Namnvalet bör även influeras av möjligheterna att finna en kon
sekvent fortsättning på nuvarande sys tematik om flottan skulle till
föras flera torpedbåtar än som nu är känt. Alternativet med stjärn
namn torde därvid medge ytterligare namnserier som är lämpliga. 
Först om torpedbåtarna följs av robotbåta r eller kompletteras med 
kanonbåtar kan enligt författarens åsikt städer eller orter ånyo bli 
akuella vid namnvaL 

Vad det slutliga förslaget än må bli så är fartygsnamnen s utveck
ling ett fascinerande studieobjekt. Området torde förtjäna att pene
treras !betydligt omsorgsfullare än vad som framgått av detta dis
kussionsinlägg. 
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Svenska flottan 1564 

Mars 
Sr E rik 
Elefanten 
Hector 
H ercules 
Angeln 
Fin ska Svan 
S :t Kristoffe r 
Svenska Hjorten 
Baggen 
T roilus 
Förgy ll da Lejonet 
Brun a Lejonet 
Röda Gripen 
S:t Göran 
Broki ga Leonen 
Stora Gripen 
Lilla Gripen 
Gev le björnen 
Flygande Draken 
Förgy llda D uvan 
Rosen 
Härm ästaren 
Jonas 
Fi nska H öken 
Turken 
Sprin gva len 
Lilla Svanen 
Li ljan 
Uroxen 
O xen H å rda 
Vira Falk en 
Algen 

Väs terviksbark en 
Ny köpingsbarken 
Al vs bo rgsba rken 
Kalm arbarken 
Vi borgsbarken 
Stora R åbohjorten 

Erövrade 

Böse Lejonet 
David 
Morian 
Flygande D raken 
F lygande Serpent 
G yllenduvan 
Klosterkon 
Lammet 
Hjorten 
David, lybska 
Kon, lybska 
Kr isto ffer, lybska 
Maria , lybska 
Näcken, lybska 
Svan, lybska 
Angeln , lybska 
M iserecordlia 
Röd a Kon 
Röd a Lejonet 
Samson 
S :t Göran 
Svarta Kon 
Ugglan 
Vändekåp an 

Tabell 1 

(Utdrag ur Svenska Flottans h istoria) 
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Tabell . 
Utdrag ur "Skeppslista för år 1700" 

Konun g Karl 
En igheten 
Dronning Hedvig Eleonora 
Dronning U lrika Eleo no ra 
Prins Karl 
Pr in sessan Hedvig Sofia 
Prinsessan Ulrika Eleonora 
Sv eri ge 
Göra 
Wend en 
Småla nd 
Stockholm 
Karl skron a 
Victoria 
Bleki nge 
W ra n gel 
F inland 
Bohus 
Uppland 
Herku les 
Västmanland 
Skåne 
Fredrika Amalia 
Södermanland 
Pomm ern 
O land 

Halland 
Estland 
Liv land 
Gotland 
O se l 
Wachtm cisrer 
Wismar 
Srerr in 
Kalmar 
Norrköpin g 
Halmstad 
Göteborg 
W rede 
Ri ga 
Stralsund 
Srenbock 
Fredericus 
Varberg 
Rosen 
Fa lken 
Marstrand 
D elfin 
F a m a 
Neptunus 
Svan 
J ägaren 

(Utdrag ur Svenska Florra ns historia) 

Tabell 3 
Svenska linjeskepp och fregatter 1800 

Skepp Fregatt 
F red rik Adolf 
A dolf Fredrik Bellona 
Gustav III Diana 
Vasa Fröja 
Fädern eslandet Theris 
Aran Camilla 
Försiktigheten Ga lathe 
Dri sti gheten E uridice 
Manligh eten J a ri sla wi rz 
Tapperheten H ector 
Vladis laff Ulla Fersen 
G ustav IV Adolf af Chapman 

Fredrika 

(Utdrag ur Svenska Flottans historia; 
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Tabell 4 
Utdrag ur Flottans fartyg sbes tånd 1880 

John E ri csson 
Thordön 
Tirfin g 
Lok e 
Garn1 er 
Sköld 
F enris 
Hildur 
Gerd a 
Ulf 
Björn 
Berser k 
Söl ve 
Folke 
Bl en da 
D isa 
Ur d 
Rota 
Skagul 
Skägga ld 
Verda nd e 
Skuld 

Edda 
H ogla nd 
Svensksund 
Motala 
Carl sund 
Aslög 
Astr id 
In gege rd 
Sigrid 
A lfhild 
R a n 
Va lkyria n 
Sköldmön 
Vanadi s 
Balder 
Saga 
E u genie 
Norrköpin g 
G ladan 
Skirner 
Fa lk en 

(Utd rag ur Svensk a F lottans hi stor ia) 

Tabell 5 

Svenska torpedbåtar av 1 klass enligt W eyers Taschenbuch 1910 

Aira ir Blixt 
Anta res Komet 
Argo Meteor 
Arcturus Srjerna 
Vega Orka n 
Vesta Bris 
Iris V ind 
Th eri s Virgo 
Spi ca Mir a 
A sr rea Orion 

Sirius 
Capell a 

Plejad 
Castor Gondul 
Pollu x G ud ur 
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T ab el!' 
Hittills 1970 använda namn på torpedbåtar i svenska flottan 
Ag da 
Agn e 
Al de bara n 
Altair 
Antares 
Arcrurus 
Argo 
Astrea 
Bl in k 
Blixt 
Bris 
Bygve 
By lgia 
C apella (Kapdla) 
Castor 
F reke 
G al do 
Ge re 
G li mt 
Gondul 
Gud ur 
Hu gin 
Iris 
Komet 
Magne 
Meteor 

Mir a 
Mjölner 
Mode 
Mun in 
Nar f 
Nörve 
Orion 
Orkan 
Perseus 
P lejad 
Polaris 
Pollux 
Regulus 
Rigel 
Rolf 
Seid 
Sirius 
Skrik 
Spica 
Spring 
Stjerna 
T her is 
Vega 
Vesta 
Vind 
Virgo 

Namnen på de svenska torpedbåtarna 1970 

Namn l 
Ursprungs-

l Betydelse språk 

Ald ebaran Arabiska D en som följer efter 
Altair >> D en flygande 
Antares Grekiska Kri sgud ens rival (namn) 
Arcturus >> 

Argo >> Skeppet Argo 
Astrea >> Rättvisans gudinna (namn ) 
(Perseus) » Son till Jupiter o Danae (namn) 
Plejad ) ) Sju stycken 
Polaris Latin Polari s (namn) 
Pollux >> Jupiters och Ledas son (namn) 
Regulus )) Kungason (namn) 
Rigel - Rigel (namn ) 
Capell a Latin Lilla ge ten 
C as tor Grekiska Bävern 
Sirius )) Hundstjä rnan 
Spica Latin A x 
Vega - Vega (namn) 
Virgo Latin Jungfru 
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Tabell i 

l Stjä rna 

a 1 O xen 
a 1 Orn en 
a i skorpionen 
a i Björnvaktaren 

= stjä rnbilden A 
-

= stjä rnbilden P 
Stjä rnhop i O xen 
a i Lilla Björnen 
{3 i T villin ga rn a 
a i Lejonet 
f3 i Orion 
a 1 Kusken 
{J i T villingarna 
a 1 Stora hunden 
a i Jun gfrun l 
a i Ly ran 

= stjärnbilden V 

Tabell 8 
Utdrag ur" Marinkalendern 1970" 

Vä sttyska m oto rtorpedbåtar 

Dachs A lbatross Häher 
F renehen A l k I Iris 
Gepard Bussard Jaguar 
Hermelin Dom mc! Kondor 
Hyän e 160t Elster 160t Kormoran 
Nerz 61-63 Falk e 57- 60 Kranich 
O zelot Fuchs Leopard 
Puma Ge i er Luchs 
Wiesel Greif L ö we 
Zobcl Habicht Marder 160t 

Panther } 57- 60 
Pelikan 
Pinguin 
Reiher 
Seeadler 
Sperber 
Storch 
Tiger 
W eih e 
Wolf 

Danska torpedbåtar 

Söbjörn en 

L5t 

F l yvefisken 
Söhesren Falken Hajen 
Söhundcn G lenten 

l'''' 
Hav kanen 

!110' Sölöven J 63-65 G ribben 61-63 La xen 54- 55 
Söridderen Högen Makrclen 
Söul vc n Svacrd fi sken 

Norska motortorpedbåtar 

D elfin l Eric Kjapp 
Ha i Falk K vikk 
H val l sot 

Ge i r Rapp l"' Knurr G ribb Rask 52 - 54 
Laks ~ 63- 64 Ha u k Snar 
Lyr l Jo 

76t 
Snögg 

Sel Lom 
Skrei j Ra vn l 59-62 

Skar v 
Stcgg 
Teist 
T jcld j 

163 



Tabell 9 
Exempel på mytologiska namn ur den nordiska gudasagan 

Namn l 

ANDVARE 

ASA-TOR 

ASK 

BALDER 

BIFROST 

BLANDA 

BJARKE 

BRA GE 

BUR (BOR) 
(BORE) 

BURE 

DISA 

EGIL 

EMBLA 

FAFNER 

Egenskap, släkt etc l Utnyttjat 

Tidigare bl a l F n 

Dvärg, som av nornorna dömts att Ängkorvett 
allrid leva i vatten i en gäddas skep-
nad 

Se TOR 

Fornnordisk motsva ri ghet till bibeln s 
Adam. Från början sannolikt trädet 
ask som gu darn a omskapade till 
människa 

Gud , vars namn inn ebär " herre". Son Ångfartyg 
till ODEN och FRIGG, srridbar 
kämpe till häst. Ljusgud 

Bron från Asgå rd ned till jorden en! 
fornisländska gudasagan. Utgjord es 
av regnbågen som vaktad es av 
HEIMDAL 

Hjältinn a i sydsmåländsk folk sä gen 1.kl kan onbåt 

En av Rolf Krakes kämpar med för -
namn Bodvar 

skaldekonstens gud och ODENs 
f räm ste rådgivare och ceremonimäs
tare 

.Jätte som var son till BURE och gift 
med BESTLA. Deras sön er var 
ODEN, VILE och VE (som skapade 
MIDGÅRD och styrde himmel och 
jord) 

Den man som kon Odhumla fram
bragte genom att slicka de salta rim
froststenarna "fager att skåda, stor 
och stark" 

KA arti lleri
färja 

KA trans
portfärja 

Sagoflicka Kanonbåt l 
Konu ng av Ynglingaätten - i norsk 1 

mytologi = Ven delkråka 

Forn nordisk motsva righet till bibeln s l 
EVA. Frå n början var det en växt l 

niska. Jfr ASK = Adam 

Drakges talrad ägare till dvärgen 

som av gudarna omskapad es ti ll män-

1 ----------~~A~N~D~V~A=R~E=-s~g~u=ld=s=k=at=t----------~--------_L ________ _ 
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Namn 

FARBAUTE 

FENRIS 

F .J ALAR 

FORSETE 

FREJ 

FREJA 

FR EKE 

FRIGG (A) 

FRO 

GAND 

GARM(ER) 

GEFION 

GERD (A) 

GERE 

GIMLE 

G .J ALP 

GRAM 
GRANE 

12 

Egenskap, släkt etc 
l Utnyttjat 

Tidigare bl a l F n 

Den som slår häftig t, LOKEs fader 

Vargliknande mytologiskt odjur, som Monitor 
var gudarnas farligaste fiende. Upp-
träder som son till LOKE och jättin-
nan Ange rboda 

.Jätte- och dvärgnamn samt namn på 
den han e som kallar jättarna till 
kamp 

Fornvästnord isk gud som "sonar alla 
rättstvis ter" - son a v BALDER och 
N ANNA 

Fornnordisk gud av vanernas släkt, Turuma 
so n ti ll NJORD och jä ttemön SKA-
DE samt bror ti ll FREJA. Fr uktbar-
hetsgud (Fröj, Frö) 

Kärleks- och fruktbarhetsgudinna, Korvett 
berömd för sin skönhet 

Ulv som åtföljde ODEN (jfr CERE) Torpedbåt 

Uppt räder som ODENs maka, be- Chefsskonert 
skrivs stundom som lättfärdig 

Försvenskat namn på guden FREJ 

Stavfo rmat trolldomsredskap avsett 
som färdm edel 

Underjordshund som med sttt tj ut Monitor 
bebådar vä rldens undergång. Ragna-
rök 

Fornnordisk gudinn a som skulle ha 
p löjt runt sina ägor så grundligt att 
de lossnade och drogs ut i havet (och 
blev ti ll Själland). Kvar blev en sjö, 
Mä laren 

Dotter ti ll jätten GYMER och före- Monitor 
må l för guden FREJs häftiga kärlek 

Ulv som åtföljde ODEN (jfr FRE- Torpedbåt 
KE) 

Ställe där efter Ragnarök goda män
niskor bor och i all evighet njute r 
lycka i en ny värld 

Jättekv inna som sökte dränka TOR 

Sigurd Favnesbanes svärd 
Si gurd Favnesbanes häst 

Proviant
fa rtyg 

KA motor
prån1 
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,-------~~.-------------------------~~-------U-tt-,y-t-tj-at ______ _ 

Namn Egenskap, släkt etc 
Tidigare bl a l F n 

GREIP Jättekvinna 

GUNN Stridsgudinna som red över slagfältet 
på en varg - en strå lande uppen
barelse 

GUNGNER ODENs spjut som aldrig förfelade 
må let 

GYLFE 

GYMER 

HATE 

HAVFRUN 

HEIM
DAL(L) 

HUG IN 

H ODER 

HO NER 

IDUN 

KARE 

LOD UR 

LOKE 

MAGNE 
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Mystik kung i Sverige som bl a um- Hjulångftg 
gicks med ODEN (I Lings dikt 
"Gy!fc" är G symbolen för Sverige) 

Jätte som är fa der till GERD 

Varg som löper före solen på dess 
gång över himlen 

Or logsskepp 

Gudavärldens väktare mot käldriket. Ängftg 
Sitter vid bron BIFROST och blåser 
i en lur 

Korp som bragte ODEN nyheter (jfr Jagare 
MUN IN) 

Asagud som blir BALDERS bane
man, blind (Höd, Håd) 

Snabbfotad asagud som ibland upp
träder tillsammans med ODEN och 
LOKE 

Asynja som tidvis angetts vara 
BRAGEs maka men som framförallt 
är känd som odödlighetens gudin na 
("äpplen") 

Vindgudomlighet Hjulångslup 

Uppträder i Voluspa jän1tc ODEN 
och HONER som skapare och ger 
människan "livssaft och livsvarm 
färg" - Kan vara LOKE 

Son till blixten och barrträdet, gift Monito r 
med jättinnan Angerboda alt 51-
GUN. Med A hade han avkomman 
Midgårdsormen, Fenrisul ven och 
Hel L. anses ibland som en nordisk 
Prometheustyp 

Jätten TORs son med jättinnan Kustjagare 
Jarnsaxa, den personifierade styrkan Fregatt 

Vattenbåt 

KA arri ller i
färja 

KA artiller i
färja 

Namn Egenskap, släkt etc 
l Utnyttjat 

Tidigare bl a l F n 

MIMER Mystisk gestalt känd för vishet, möj- Kanonjoll 
!igen ursprungligen en siande käll
gudomlighet 

MJOLNER Försvenskning av Mjollner = TORs Kustjagare 
hammare sm idd av dvärgar (krossa- Fregatt 
ren) 

MODE Bror till MAGNE och son till TOR Kustjagare 

MUN IN 

N ANNA 

N JORD 

NOATUN 

ODEN 

RAN 

REGIN(A) 

RIMFAXE 

RIND 

R UNGNER 

SAGA 

SIGRUN 

SIGYN 

SIV(F) 

SKADE 

Korp som bragte ODEN nyheter (Jfr Kustjagare 
HUGIN) Fregatt 

Maka till BALDER som vid dennes Kanonjoll 
likbegängelse dog av sorg 

Gudom som uppfattades som sjöfar- Kanonslup 
tens och v indarnas herre, rikedoms- Pansarbåt 
givare. Fader till FREJ och FREJA 

NJORDs skepp 

Allfader, hövdi ng över asarna. Kän- Hjulångftg 
netecknas av djup visdom om män- Pansarbåt 
niskor och allt övernaturligt, den in-
tellektuella kraftens gudom. (Odin, 
Wotan) 

Havets gudinn a gift med XGIR Minfartyg 

Smed som i gudsagan smider svärdet Orlogsskepp 
GRAM 

Den bäst, som drar natten fram över 
vä rlden 

Gudinna som ODEN tog till älska
rinna och av lade sonen VALE 

Jätte som var en av TORs farligaste 
motståndare och som nästan dödade 
honom i envig 

Föga känd asagudinna som vid ett Ängkorvett 
tillfälle dricker mjöd med ODEN 

Valkyria som levande går ned i stn 
makes grav 

LOKEs blida uppoffrande maka 

Maka till TOR. 

Maka till NJORD - fjällens gudin
na 

Fregatt 

Statsisbry
tare 

Statsisbry
tare 

Sjömätnings
fartyg 

Trängfartyg 
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Namn Egenskap, släk t etc 

SKIRNER FREJ s tjänare 

l Utnyttjat 

Tidi gare bl a l F n 

Bri"'"' 
"" 

CKF in spbåt 

SKR YMER Jätte som TOR träffar på väg till 
Utgårda rlake 

SKULD Nödvä ndi ghetens norna Lklkanonbåt Trä ngfa rtyg 

SLEIPNER ODENs åttafotade häst, oöve rträf- Ängfartyg Transport-
fad i snabbh et färja 

SARIMNER Galt, som varJe dag slaktas och äts 
upp i Valh a ll men so m varje kvä ll 
å ter är levande 

TJAL VE TORs snabbfotade tjän are 

TJELVAR 

TOR 

TRYM 

TYR 

ULL(ER) 

Myst isk ges talt i G udsagan som för
de eld till Got lan d och härigenom 
fick lan det att li gga fast 

ODENs äldste son, bror t ill BAL- Hjulångare 
DER - åskgud. D en råa styrkans 1.ld pansarbåt 
gudo m som höll styvt p~ in gångna 
fördrag 

Jätte som stal TORs hammare 

"Den djärvaste asen, som i mycket 
råder för segern i strider" 

skandina visk gud berömd för båg-

KA trans
portfärja 

Statsisbry
tare 

URD 
VALE 

skytte, skidlöpnin g m fl idrotter 
Odets norna 

ODENs son omta lad som den natt
lige häm naren (på BALDER) 

l.kl kanonbåt Trängfartyg [ 
Jagare 

VANADIS Detsam ma so m FREJA men ett ti ll 
namn so m ibl and använd es 

Ängfregatt 

VERDAND I En av nornorn a l. kl kanonbåt 
VIDA R 

VILE 

VINGOLF 

YMER 

AGIR 
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Son till ODEN - kra ft ig, har en Jaga re 
sko på foten med v ilken han bekäm-
par FENRIS 

Bror till ODEN, föga framträdande 
och känd 

U ngefär detsamma som VALHALL Kanonjoll 
men även gudi nn ornas vistelseort 

Jätte som växte fram ur isen vid si n 
skapelse. Av hans kropp skapades 
sedan jorden, av ska llen himlen och 
a v blodet vattnet 

Jätte som bor lå ngt ut i have t, gift Hjulångare 
med RAN och far till Bölja och 8 
andra AG IRs döttrar 

Statsisbry
tare 

Stjärnbilder (synliga i Sverige) Tabell 10 

Latinskt namn 
l 

Svenskt nam n 
l 

Huv udstjärna 

ANDROMEDA Andromeda ALFERATZ 
AQUARIUS Vattu mannen 
AQUILA Orn en ALT AIR 
AR IES Väd uren HA MAL 
AURJGA Kusken CAPELLA 
BOOTES B j örn vaktaren ARCTURUS, IZAR 
CANCER Kräftan 
CANIS MAJOR Stora hunden SIR!US 
CANIS MINOR Lilla hunden PROCYON 
CAPRI CORNUS Srenbocken 
CASS IO PETA Cassiopeia 
CEPHEUS Cefeus A GENA 
CETUS Valfisken MIRA 
CORVUS Korpen 
CRATER Bägaren 
CYGNUS Svanen DENEB 
DRA CO Draken 
ERIDANUS Floden ACHERNAR 
GEMINI Tvill in garna CASTOR, POLLUX 
HYDRA H ydran ALPBARD 
LACERTA Odla n 
LEO Lejonet REGULUS 
LEPUS Haren 
LIERA Vågen 
LYNX Lodjuret 
LYRA Lyran VEGA 
MONOCEROS Enhörni ngen 
OCTANS Oktanten .. 
OPHIUCHUS Ormbäraren RA SALH AUGE 
ORION Orion BETELGEUX, RI GEL, 

BELLATRIX 
PEGASUS P egas u s 
PERSEUS P erseu s MIRPHAK, ALGOL 
PISCES Fiskarna 
P LE] AD Sjustjärnorna MER OPE 
SAGITTA Pilen 
SAGITTARIUS skytten 
SCORPIO skorpionen ANTARES 
SERPENS Orm en 
SEXTANS s extanten 
TAURUS O xen AD LEEARAN 
URSA MAJOR Stora björnen ALIOTH, OUBHE, 

MI ZAR 
URSA MINOR Lilla björnen ALCOR , ALKAID, 

POLARIS 
VIRGO Jun gfru n SPI CA 
VULPECULA Räven 

Ku rsiv = Namn et redan utn yttjat på torpedb:h 
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Notiser från nar och fjärran 

Frankrike 

UbJ.ta.r 
Den andra franska a tomubåten för strategiska robotar, "Le Terrible", påbör

jade sin provtursexpedition 1970.09.05. med att inmönstra sin första besättning i 

Ch erbourg. 
Enligt än nu icke officiellt bekräftade uppgiirer avser franska ma rinen bygga 

fyra ubåtar av 1.200 tons storlek. Projekteringen torde vara långt framskrielen 

efte rsom en modell a v fartyget var i höstas utställd vid franska marinens å rliga 

vapenutstä llnin g. Det ä r dock icke fråga om en atomkraftd ri ven ubåt . 
(Fackpress) 

Korvetter 
Den nybyggda korvetten "Aconit" hi ssade 1970.11.21. befälstecken och inledde 

sina provturer. Fartyger är p å ca 3.500 ton, varför ben:imningen "korvett" en 

ligt våra normer är missvisande. "Aconit" blir ensam i sin klass men är prototyp 

och föregångare till en serie av ännu större "corvettes" (Corvette C 67, ca 5.000 

ton). En an nan ny fartygstyp, av isas, har inlett sin bana i franska flottan, då två 

sådana har köl sträckts helt nyligen. Dessa fartyg blir på ca 1.250 ton och avses 

för kustnära eskort- och övervakningsuppgifter, både i hemlandet och i kolonierna. 
(Fackp ress) 

Fartygsrobotar 
Ostländernas dominerande överlägsenhet i frå ga om sjörobotar har de senaste 

å ren inom västerländska marinen orsakat ett intensivt utvecklingsarbete p å detta 

vapenområde. Det har då främst varit fråga om ett svar på den ryska medel

distansroboten "Styx", medan utveck lingen av långdistansrobotar motsvarande 

de ryska icke rönt motsvarande intresse. Nu är dock enligt uppgift Frankrike i 

samarbete med Italien på god väg at t framställa en dylik robot. Projektet be

nämnes OTOMAT och beräkn as få en räckvidd p å ca 50 dist . min. (ca 90 km) . 

Inga siffror på roboten s hastighet har meddelats, men i princip skall flyghöjden 

vara ett fåtal meter över vattenytan, vi lket i förening med en m ycket krafti g 

str idsladdning (ca 200 kg) torde ge roboten avgörande verkan även mot starkt 

skyddade må l. MarL har förhoppning om att denna robot skulle kunna bli kla r 

för se rieproduktion omk rin g mitten av 70-talet. 
(Fackpress) 

Grekland 

UbJ.tar 
Grekland har vid Howaldts-Werke Kiel beställt fyra ubåtar p å ca 900 ton . 
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Den första av dessa, "Gbukos", sjösattes i september 1970 och beräknas levereras 

under våren !971. Denna leverans är märkli g ur t vå synvinklar, del s emedan 

Västtyskl and hittill s icke haft rätt att bygga så stora ubåtar (4450 ton medgi ver 

maxtal) och dels eftersom G rek land p g a sin politiska regim utstötts ur väst

europei ska unionen . Den förklaring, som lämnas, är också den av en märkli g art, 

då man vi ll betona att denna ubåtsleveran s inte har någonting med NATO-för

sva ret att göra uta n är en helt pri va tekonomisk och hand elspoliri sk uppgörelse !?! 

(Fack press) 

Italien 
Torped- och robotb/i.tar 

I italienska flottan pågår projektering av nä>ta generation mtb . Man avser ta 

steget fullt ut till helt nya typer, varför såvä l markeffektfarkoster som bärplans

kon st ruktion en prövas. Främst synes bärplansprincipen vara aktuell, varvid den 

amerik anska "Tucumcari" ä r nännast förebilden. Ett typprojekt undersöks fn ut

görande en relativt liten bärplan hå t, 22 m, med vattenstrå ld rift och gasturbin som 

kraftkiilla. Man beräknar en högsta fart på bärplanen av ca 50 knop . Beväpningen 

planeras bli ett helau tomatiskt OTO Melara 76 mm enkelrom och två sjörobotar 

av det italien ska "Nettun o"-systemet. Vid ekonomisk fart utan bärplan avser man 

utn yttja en dieselmotor med Z-d rev. 

Norge 
Handelsflottan 

D en l 
manlagt 

januari 1970 bestod den norska handelsflottan a v 

12.1 45.000 brr, för delade enli gt följande: 

358 tankfartyg sammanlagt tontal 

32 gastankers 

25 passagerarfartyg 

261 linjefraktfartyg 

37 kyllastfartyg 

24 malmfartyg 

11 malm-, tan kfa rtyg 

19 li njepassagerarfartyg 

(Fackpress) 

760 fartyg på 

8.845.000 

195.000 
180.000 

1.280.000 
11 0.000 
320.000 
325 .000 

890.000 

sa m-

H ärti ll kommer ett kusttonage :1v 895 

fiskefartyg på samm anlagt 225.000 ton . 
f::u·tyg på totalt 220.000 ton och 639 

(Fackpress) 

Bland tankfartygen märk s bl a världens största motortankfartyg och samtidigt 

Skandinaviens största fartyg, "Be rge King" på 28.420 tdw, byggt i Japan. 

(La Revue Maritime, januari 1971) 
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Storbritannien 
Robotubåtar 

Ro yal Navy har å terupptag it förhandlingar med US Navy om att få anskaffa 
"Poseidon"- robotar för dc brittiska a tomd ri vna robotubåtarna. Åtgärden stöds a\ 
den britt iska, kon servat iva regerin gen, som också öve rväger att bygga en femte 
robotubåt. Tidigare hade labour- reger ingen vägrat anslag fö r såväl "Pose idon"
robotar som ytte rliga re amk affni ng av robot ubåtar utö ve r de fyra befintli ga. 

(Fackpress) 

Minsvepare 

Vospers Ltd harirån Roya l Navy fått bes tällnin g på en ny typ av " mine
hunter" utförd i glasfiberarmerad plast. Beställnin gen innebär leverans av ett 
pro vfa n yg för en se riebyggnad av näs ta gen era tion min svepare. Den nya min
svepa ren blir det hittil ls största fa rtyg som bygg ts i glasfi berarmerad plast. 

(U.S. Nava l Inst itute Procccd in gs, no v/1970) 

Kryssa rpmjekt 

P rojektering paga r enli gt senaste försvarsvitboken av en ny kryssa rtyp, av
sedd för helikoptra r och VTOL-flygplan (VTOL = Vertical take-off and lan
din g) . Fartyget ber;iknas bli av sto rleksordningen 15.000-20.000 ron med gastu r
bindriir och över 30 knops fart. Av beskrivning i övrigt synes fa rt yge t i v iss mån 
kom ma att få drag av sovjeti sk:>. "Moskva"-typen. 

(Revue Ma ri time, juni/70) 

Tankfartyg 

Rederiet G lobrik Tank er i London har i J apan beställ t t vå jätte tankers p å var
dera 477.000 ton, som skall levereras 1974. Dessa ä r vä rld ens hittil ls största far
tyg. De ska ll transportera olja från Persiska Viken till Japan. 

(La Rev ue Mari tim e, jan/71 ) 

USA 
H angarfartyg 

Den fortsatta bud ge tä ra å tstramni ngen för US Navy har tvingat mar inled
ningen att reducera det aktiva hanga rfarrygsbes tånd et. Den t idigare fö ljda nor
men a v 15 attackhangarfartyg (CVA) och 8 ubå tsja kth angar fa rtyg (CVS) ha1 
efter hand reducerats, va rvid det hittill s va rit de relat ivt sett alltför kostnads· 
krävande CVS, som fått kä nnas v id inskränknin garna. För budgetåret 1972 se1 
man sig nödsakad att ytte rli ga re d rastiskt reducera han ga rfartygsbestå nd et till en 
"all-purpose ev force" på endast 12 hangarfartyg samman lagt med kombinerad ( 
a ttack- och ubåtsjaktuppgifte r. 

(Armed Forces Journ al, okt/70 
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Marinflyg 
US Navy's p rototyp av det kommande jakt-attackflygplanet F-14 pro vf lögs 

1970.12.21. för första gången. Plan et blir medeltun gt, t våsitsig t, med bakåt 
svän gbara v in gar samt en taktiskt fart av dryg t 2 Mach. Kosm aderna blir dock 
så hög:t att det ursprungligen avsed da anta let av 722 har red ucerats t il l endast 
250. Typer beräknas komma i ope rativ tjänst fr o m 1973. 

(Armed Forces Journal, okt/70) 

V östtyskland 
A ndrade operativa planer 

In om den väst tyska försva rslednin gen p ågå r sedan en tid ti llbaka en grundli g 
och kriti sk gransk ning av flottans hitt ill sva rande operativa plan läggning, vi lken 
givit en ny syn på såväl den komm ande nybyggnadspolit iken som base ri ngen av 
sjöstridskrafterna. I förstn ämnd a fa ll et koncentrera r man sig på utveck lin g av 
lätta re och snabbare farrygstyper, som genom robotbeväpning bibehåller slag
kraften men är mindre sårbar . Första tecknet på denna inriktnin g var de förra 
å re t slopade planerna på de fyra srora robotfregatte rna ("Fregatte 121.") , medan 
förn yelsen av motortorpedbåtsbes tåndet fo rcerades genom bes tällnin g av 20 mo
torrobotbåtar i Frankrike. I det andra avseendet övergå r man hel t t ill endast 
ubåtar och motortorped-, - robotbåta r för Ostersjön med an a ll a större enheter 
avses förläg gas och utn yttjas i Nordsjö n. Denna nya syn fick 1970.12.01. si tt 
första prakti ska r esultat då 2. motortOrpedbåtseskadern ombaserades till Olpenitz 
från Wilhelm shafen, där den haft sin hemv ist sedan 1958. Som led nin gsfa rtyg 
för mtb-/mrbb-förbanden i O stersjön tän ker man sig ett "Super-m ini -s tridsfartyg" 
om ca 800 ton med hög f arr (gasturbin er?) och modern a taktiska dataan läggn ingar 
samt med så vä l robotar som högautomati se rat art illeri och trådstyrd a ro rped er. 

(Fackp ress) 
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Litteratur m. m. 

ETT ERBARMLIGT SAMMELSURIUM 

Redan i februari 1941 och allt sed::tn dess har sak kun ska pen riktat kritik mot 
det sä tt, varpå de brittiska operationerna mot Gncisenau, Scharnhorst och Prinz 
Eugen förbereddes och genomfördes. Med utdrag ur krigsdagböcker och logg
böcker v is::t r John Deane Potter i sin bok ''Fiasco" at t rubriken över denna re 
cen~ion är väl underb yggd. Men rubr iken har också full relevans vad beträffa r 
den översättning, som representerats av en herre vid namn F Malm i den nyut
komn a " Gatloppet" (Raben & Sjögren) . 

Visst f inns det anledn ing vara tack sam fö r att ma rin litte ratur ges ut på vårt 
språk, både sakli g och i romanform, men frågan är om inte en så erbarmlig över
sättni ng både fördärvar sa ki nnehållet och få r den eventuell t intresserade läsa ren 
att reagera neg a t i v t. 

Oversättningens underhaltiga kva li tet är sky ldig t ill hundratals kon stigheter, 
inad venenser och ren ::t felakt ighete r. Med sin blandnin g a v citat ur handlingar och 
hundrata ls exakta minutangivelser med vad olika persone r i land och ombord 
sagt och tänkt kan originalet sannolikt v::t ra njutba rt för sjökrigshistorikern, som 
kan så ll a ut agnarna från vetet. Med äkta britti sk oförståelse och nonch alans fö r 
utländ ska förhållanden är emellertid åtski ll iga deta ljer i fråga om tyska förhål 
landen så "angliserade" att de ger en svå rfatdig bi ld. 

På ett övertygande sät t får man dock klart för sig, att amiralitetets envisa 
tro på en gen omb rytning av Dover-passagen i nattmörker var en av hu vudan 
lednin ga rn a till att "gatloppet" lyckades. P å samm a ansva rsnivå stod brittisk ::t 
flygvapnets komplicerade, tekniskt undermåliga och för virrade samban dssystem . 
När dessa två huvudfaktorer kombinerades med den tredje - bri stande samar
bete mellan flygets och marinens chefer och staber, då fö relåg tyskarna ovetande 
dc bästa förutsättn ingar för a tt vågspelet skulle lyckas. 

Författa ren har - delvis i rom anform - gå tt in i detaljer om vad enskilda 
fl ygplanförare upplevde, det hel vete besä ttni ngarna p å de överåriga och und er
lägsna brittiska jagarna fick genomleva och enskilda upp levelser på brittiska sta
ber och flygfä lt liksom ombord på dc tyska fartygen. D en må lande rea lismen 
är en utomordentlig fond, mot vilken berg av brittiska missgrepp och ofullkom
ligheter stapl a r upp sig. "F iasco" bö r ha å tskilligt att ge av negativa erfarenheter 
av komplicerade befälsförhållanden och bedrövligt sambatld. 

::-

Endast med m ycket stora svårigheter kan man i den svensk a öv ersättnin gen få 
fram vad författa ren sa nnolikt åsyftat. H ur kan en översättare och ett förlag 
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ro talt und vika at t fråga någon so rts sakkunskap, när det gä ll er att presentera 
ett helt sjökrigsarbete i svensk språkdräkt? Ett mycket ringa axplock kan vara 
på sin p lats. 

De tre tyska fartygen löpte "u nder ett konstant bombhagcl". "Zeppelinaren" 
beordrades a v Gör i ng att " inrättas till en luftburen rad arspion", som dock bara 
uppfån gade " bull ersam krack lin g". "Filte rrummet vid Flygvapn ets jaktplanskom
ma ndo i Stanmore", kallas på sidan dessförinn an "jaktflygkommandots högkvar
ter". En generallöjtnant vid fly gvapnet få r fö ljande grader: "Vice Flygmarskal
ken" - "F iygsc rvicemarskalkcn " - "Fiygvicema rskalk" - "Vicemarskalken v id 
fl ygvapnet". En stackars signa list " had e telefonanslutnin gen om halsen". En 
Swordfish "försökte passera under Gneisenaus akter" . Amiral Ramsay satt i Do
ver v id sitt "navigationsbord". "Charles Hutchin s, skrivbiträde av I klass, gick 
till sin drabbnin gspost 'apön' fyra fot (ca 1,5 m) ovanför bryggan. Han betjän ade 
en siktin stä lla re ... ". " ... rappor terade en mera sanningsenl ig plor från Dover". 
" .. . under Amira l Wolfram med bas i Kiel". " Den rör liga torpedtjänstenheten . .. 
behäftade med en translik sömn i g het". H alvdäck låg under vatten och rullade 
ovigt." 

Citat av detta sla g kunde fortsätta sida upp och sid a ned. Utöver sådan roande 
läsni ng ger översättningen en god bi ld av oförmågan att översätta engelska mi
litä ra te rmer, ti tl a r, organ isationsdelar osv ti ll svenska. Flygoff icersgraderna un 
der marskalkarna ka llas än det ena, ä n det andra: flottiljchef, divisionschef, fl yg
löjtnant, fl ygo ff icer, även när vederbörande t ex sit ter som jaktstridsledare eller 
sekto rchef. Och för ett " radar lag" inträffade a tt plö tsligt " upphörd e plotter". 
F lottan har ett "hu vudkvarte r vid Ncwhaven" och man ger sig ut i "stickmörk
ret". När beredskapen ska sändas, blir det at t " färdigh ållni ngcn" ska upphöra. 
Tystnaden på den illa t illtygade Worcester blev "endast störd av maskinklanket 
och kn a rrandet av de söndertrasade detaljern a" och efter avs lutad genombrytning 
an krar Gneiscnau " för att avvakta slakva tten". 

T ill märk li ghete rn a hör att översättaren var je gång anger såväl engelska som 
sve nska mått - även om han inte a lltid lyckats räkna rätt. Ibl and får dessa 
kuri ösa dubbeluppgifter ett löjets sk immer över sig. En britti ska mtb kom "fram 
till 400 ya rd (320 m) från den tyska mtb-spärrcn". Och kommendör Ruges " hög
kvarter låg i I3oulognerskogen hundra yards (= ca 80 m) från Marinkommando 
Västs kva rter". 

Verk ligt förrädisk blir konsekvensen, när " fö rsva rsg renar" och "vapengrena r" 
blandas i en sa li g röra - å tskilligt tyder nämligen på att originalet i något fa ll 
avser de tre beg reppen Bomber Command, Fighter Command och Coasta l Com-
man d. 

Värst är att sjabbigheten väl medför att va rken krigshistorikern får utbyte av 
boken eller " popu lär-läsa ren" någon behå llning av den. Som omedveten hu
moresk intar "Gatloppet" en framstående plats. 

N avigatar 
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2.600 ORLOGSfiiRTYGSFORLUSTER UNDER VK 1 

Fakta om örlogsfartyg är ofra osäkra. Exteriören och därmed artilleri, torped 
tuber, AU-vapen, radar och robotställ kan man naturligtvi s succesivt fastställ a 
men deplacement, fart , fö rråd, stridsledningsanordningar o s v kan naturligtvi s i 
v iss mån döljas. Färska exempel är ju Warszawa-pakten s flottor. Och Hitler
tidens tyska flotta lyckades länge undanh ål la en vetgi ri g värld å tskilligt om 
ubåtsbyggena, ja t o m pansa rskeppens och kryssarnas deplacement avs löj ade, 
Inte förrän efter VK 2. 

Att förluster und er krig om möjligt hemlighålls är ganska naturligt. Båda 
v;irldskrigen kunde visa upp framgångar i detta hinseende på båda sidor. li.n i 
dag har vi väl långt ifrån klarhet i fråga om sovjetiska förluster. 

Men att förlusterna under VK 1 alltjämt har "nyheter" a tt erbjuda har man 
knappast tron. Så ser der dock ut, när nu vii riden s väl mest ambitiösa sjömili tära 
förbg, Lehmanns i Miinchen, gett ut en nyutg3.va av Rehders 1933 utkomna 
"Die Kriegsschiffsverluste der frcnden Flotten im Weltkricg 1914/1918". Bearbe
taren, Helmut S1ndcr, har lyckats prestera 2.600 namn och nummer, varvid han 
dels naturligtvis tagit med även ryska förluster, dels p lock at in även hjälpfartyg, 
från de stö rsta hjälpkryssare till en kl a hjälppatrullb3. tar. Resultate t är "Die Ver
luste der Kriegsflotten 1914-1918", nära 200 sidor av idel data: fartygstyp, namn, 
byggnadsår, deplacement, förlust-datum, förlustplats med ort eller grader och 
minuter, sänk ningsorsaken och upphovet. I en anmärkningskolumn noteras bärg
l1lngar och bärgningsförsök ur författarens eget arkiv av detaljer om 45 .000 far 
tygsförluster! 

Och han har faktiskt en del nyheter att komma med , drygt 50 år efter det arr 
VK 1 slutade. Självklart kan siffrorna fö r större enheter in te g::irna ha "ökat" 
fr3.n summ eringarna p3. 1920-talet, även om man naturligtvis kan ha skilda upp
fattnmgar om vad en "krigsförlust" är: på grund av enbart fientlig vapenve rkan 
eller även " fredsmässiga" orsaker såsom kollision, st randning, durkexplosion 0 dyl. 
Lybccks Allmän sjökr igshi storia II :2 anger totalantalet förlu ster till 915 enheter 
va rav 254 ubåtar och 181 hjälpfartyg - tydligen endast större sådana. Sander ~ 
nästan t re gånger större tota lsiffra kan a lltså delvis hänföras ti ll en stor män gd 
hjälpfartyg av trålar-typ men det räcker ej. Enbart dc tyska ub3.tsförlusterna 
uppgår till 203, noggrant dokumenterade . Och det ryska uppslagsverket, Weyers 
Taschenbuch der Kriegsflotten" får sin översikt 1922 summan till 178, varti ll 
kommer fjorton av sina egna besättningar sänkta. Den första, numera utfylld a 
"lucka", som man träffar p å, är U 52, som Weyer inte alls tar upp. Sander fast
slår att den sänktes 1917.10.29 efter torped träff, preciserar platsen och anger att 
den senare bärgats. Med 203 tyska och 123 andra ubåtsförluster blir summan 326 
mot Lybecks 254. 

Ett annat skäl till differensen mot tidigare lisror och tabeller är att den nya 
sammanställning även tar upp "krigsförluster" för icke krigförande stater. Med 
vad rätt så görs är väl tvivelaktigt. Projicerat på vårt eget land under VK 2 skulle 
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der ju innebära att inte blott Ulven och eventulit jagarna på Hårsfjärden skulle 
vara krigsförluster utan även Illerns utrangering efter att sänkts vid kolli sion och 
senare bärgats samt någon hjälpvedcttbåt, som gick rill botten i övcrhandsväder. 

Och därmed kommer vi till den verk li ga kuriosa-avdelningen i den Sanderska 
boken: svenska krigsförluster under VK l. Inte en siffra rätt, skull e man nästan 
kunna säga. Torpedkryssaren Clas Uggla är något så när rätt ang iven, även om 
ciarum felas och påståendet att hon "sprängdes eller nedskrotades" får stå för 
författa ren. Aven ga 1nl a "ångfartyget" Gun hil ds n1insprängning är något så när 

rik tigt fastän sjösättningsåret 1863 saknas och datum för undergången slår fel. 
Men när listan upptar även tv3. rorpedbåtar, Gondul och N :o 79, då visar för
fattaren att det tydligen va rit värre arr fo rska i ett neutralt lands än i ett krig
färanders sjökrigshisro ri a. Båda dessa arpedbåtar levde som vedettbåtar 3.tski lli ga 
år eftet· det de sänkts av den tyske forskaren: Gondul såsom V b 21 utrangerades 
1926 och N :a 79 såsom V b 26 året därpå. 

Allt tyder på att av snitt "Schweden" är ett undant::tg från väldokumenterade 
uppgifter . I övrigt och i s torr ger arbetet intryck a v stor vede rh äftighet och bör 
väl rimligen va r::t sista ordet i fråga om örlogsfarty gs förlusterna under VK 1. 

N avigata l" 

SOVJETUNIONENs FLOTTA 

Redan den ryska kejserliga flottan och tsartidens flotta var föregångare inom 
sjökriget. Såväl den första kryssaren som det första minfartyget var ryska fartyg 
- även om de inte lyckades hävda sig sä rskilt vä l, då de första gången uppträdd e 
- under rysk-japanska kriget. Tio år senare, under första Världskriget kämpade 
de ry ska fartygen tappert och framgångsrikt emot tyska fartyg i OstCI·sjön och 
Svarta Ha vet. Fle ra av dem t o m efter 1917 års myterier. 

D en nya staten - Sovjewnionen - rustade upp sin flotta från grunden under 
30-talcc och gick in i VK 2 med en inte för::tktlig marin styrka. Ingen annan 
flotta i vä rld en hade t ex så många ubåtar. 

Styrkan var emellertid främst <'ntalsmässig och återspeglade sig inte i kunskap 
och skicklighet hos personalen. Aven om man inte direkt kan påvisa framåtanda 
hos befälet är det uppenbart att amiralerna inte förstod betydelsen av sjök riget 
och dess inverkan på operationerna till lands. 

Är 1955 valdes en kraftfull man till chef fö r den sovjetiska m::tl"inen - S. G. 
Gorsjkov. Erfarenheter från skilda områden talar visserligen för att även den 
mest hamsrående chef kan bli för gammal p3. sin post. Am iral Gorsjkov var 
emellertid ännu 1970 kvar på sin post och den flotta han har skapat är den mest 
intressanta, den mest moderna och den näst största i världen. 

Dagens sovjetislu flott a presenteras, av en tysk expert på sovjetiska marina 
frågo r, i en bok med titeln GU IDE TO THE SOVlET NAVY, utgiven av Unired 
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Statcs Naval Institute Annapolis, New York 1970, 351 sid och rikt ill. 
Författaren Siegfried Breye r ha r tjänstgjort i den tyska fl ottan under VK > 

och är id ag en av dc främsta kän narna av sovjets flott a. Den nu utg iva bokn 
ä r en utökad och moderniserad översättnin g av Breyers DIE SEERUSTUNG D EJ 
SOV JETUNION, som publiserades 1964. 

l boken finns beskrivninga r av al la wvjetiska örlogsfartyg av betydelse, in 
klusive de som har överförts till s~ tel lit st~ter och an dra främmande lä nder. 

Vapenmaterielen , marinflyget , organi snion en och utbildningsverksamheten ha .· 
fått sin a egna k apitel. Baser, hamnar och sa tellitstaternas fl ottor har ägnats sär
sklid uppm ärksamhet . Priset - nä rm are 100 sv kr - är högt , men torde in H, 
med hän syn till bokens värde, behöva avsk räcka den som ä r intresserad av at 
fördjupa si na kunskaper om värld ens modernaste sjömakt. 

Om Peter Den Store fick tillfälle att bli cka ned på jorden för a tt kontrolle r. 
hur hans program av å r 1696 för utbyggnad av marinen har fullföljts sku lle ha1 

ha a ll anlednin g atr vara belåten. Vid en sådan kontroll skulle han ha stor hjäll' 
av den full stä ndi ga GUIDE TO THE SOVIET NA VY som Brcyer har åsta d 
kommit . 

HAKE 

Bucher: MY STORY 
Av Lloyd M. Buchner, Cap tain U SS Pucblo, w ith M. Rascovich 

(Doubleday & Co. Ga rd en City, N. Y. 1970, 448 p - inb. 56:-) 

A MATTER OF ACCOUNTABILITY. THE TRUE STORY OF THE PUEBLO AFFAif 
Av Trevor Armbrister 

(Cowa rd-Mc Can n 1970, 408 s - inb. 51 :-) 

Här har vi två v iktiga böcker om Pueb!o-affärcn. Det var 23 jan 1968 son 
Nordkorea på internationellt vatten tog detta amu-ikanska signalsp aningsfa rtyg 
Det handlar c m en verk lighet, kl ass isk t till sin kon struktion. 

Fartygschefen är en ovanlig människa ute på sitt första befäl. Han är fas 
besluten att v isa sin du glighet, trots dåliga odd s. Fartyget är ill a utrustat . Upp 
giften är ovanlig och farva ttn en fa rliga. Besättn ingen ä r sa mm ansatt av incliv ide 
med många inbördes motsättningar. Kr isen blir plötslig och kräver ögonbli cklig , 
beslut av stor räckvi dd, bl a moraliska. D ärpå fö lje,· den långa få ngenskapen 
skärse ld med ovisshet och to rtyr. Frig ivn ing och m åre rkom>t i triumf. Så hel 
det rättsliga efterspelet dä r a lla order och å tgä rd er rekappituleras mot en ba k 
grund av t rad ition och reglemente. 

Bucher, fartygschefen , ger sin syn på det hela med hjälp av en driven fö r 
fattare. De berättar med ett all var som vädjar ti ll käns lan. Där finn s a lla hon 
närsord om G ud , ä ra, foste rl and och försvarsgren . Formuleringarn a är givetv i, 
riktade t ill en patriot isk, amer ik ansk p ublik. 
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Den and ra boken har den drivne journali sten Trevor Armbrister skrivit. Han 
sätter Buchers historia i ett större samman hang. Materiel till detta har han fått 
genom att intervjua både besä ttning, personal i hela ord erkedjan samt regerings
medlemmar. Oförtröttligt bege r sig Armbrister från Pyongyang till Washi ngton 
till Seoul till Kamyseya i Japan. Result:ttet är fasc in erande. Konflikten mellan 
männ iska och by råkrati rullas upp i hela sin vidd . Ve rk li gheten är otroligare än 
dikten! Puebloaffären har ju inträffat. 

Reaktionen i Amerika omfa ttade hela ska lan. De mest patriotiska krävde 
hämnd. Många såg Bucher som förrädare. Den " nya vänste rn " hyllade Bucher 
för att han satt humanitet före dumma bestämm elser. Andå ger in gen av dessa 

båda böcker alla svar. 
Bucher påvisar hj ältemod och loja litet till flottan. Han betonar också att ut

redningen fann honom ha " lidit nog". Men det in tryck hans bok ändå ger, är 
att han och hans besättnin g fi ck bli syndabockar, när flottan rentvådde sig. Arm
brister presterar ett briljant reportage, men han uppfyller inte sitt löfte att gö ra 
en Jnorali sk samn1anfattnin g av va r ansvaret låg . 

A rmbri ster tycks komma till att Bucher kom i kläm mellan den "gamla flot 
tan s" vä rderin gar, med dess krav på att följa reglern a, och den " nya flo tta ns", där 
hum aniteten bör ha företräde. Men Armbrister missar den poäng som ligger i 
att r eglementet som sådant , utform ats för att hjälpa människan. 

Bucher stä lldes inför många in veck lade frågor. Var det vä rt 83 liv att be
vara Pueblos hemlighet? Slcull e ett sådant offer ha hj älpt? Bör man dö i onödan 
bara med hänsyn till reg lementet? Buche rs lösnin g blev den pragmatiska. H an 

beslöt att inte bjuda motstån d. 
Gjorde han rätt? Båda böckern a presterar a rgument för och emot, men mgcn 

av dem analyse rar frågan, verkligt in gående. Däremot fö r båda läsa ren m r även

ty rets fa ntast iska vä rld . 
S. N. 
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