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Invasion over havet och ubåtars
medverkan vid amfibieoperationer, nya aspekter

r
Kommendörkaptenen av 1. gr RAGNAR TROREN är
en av de få svenska sjöofficerare, som aktivt deltog i
V K 2 - ett halvt års fronttjänst som kommendör i
Finlands försvarsmakt. Därpå följde fyra år som marinatuchf: i Helsingfors. Han är sedan många år verksam vid FOA som konsult i specialteknik och följer
därvid kontinuerligt upp utvecklingen inum teknik och
forskning, framför allt på det militärvetenskapliga området.
l föreliggande arbete visar författaren hur vårt sekels
intensiva vetenskapliga forskning, följd av en anmärkningsvärt snabb teknisk utveckling, särskilt efter VK 2,
skänkt den oper.Jtiva ledningen nya medel och öppnat
nya vägar för genomförandet av amfibieoperationer.
De logiska och fullt realistiska slutsatser, han drar härav, manar till skärpt vaksamhet och kan tjäna som underlag för ett bedömande av syftet med främmande
ubåtar.> upf>trädande i andra länders fjordar och skärgårdar etc och en närmare analys av inträffade ubåtsincider.ter.

Historiska förebilder
Invasion över havet har i alla tider inneburit ett latent hot mot
länder med sjögräns men som sakna erforderliga sjöstridskrafter för
dess försvar. Världshistorien uppvisar otaliga exempel på ödesdigra
följder av ett försummat sjöförsvar, av otillfredsställande underrättelsetjänst, blåögdhet hos den ansvariga ledningen och av bristande
beredskap mot överraskande anfall.
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Den första amfib ieoperation av större format, som historien känner, är en belysande illu stration till det sagda. Operationen genomfördes av egyptiern a under 18 :e dynastien, för närmare 3500 år sedan, d å den kraftfull e faraon Tuthmasis III gjorde landet till den
dåtida kulturvä rldens mäktigaste stat (reg. omkr. 1501-1447 f. Kr.)
Tuthmasis III var en strateg av stora mått, som p lanlade och förbered de sina operationer med största omsorg och geno mfö rde den'
med anmärkningsvärd skicklighet. För att skydda landgränsen i no n
beslöt Farao att erövra Syrien, vilket han bedömde bäst kunna sk e
genom kombinerade operationer av sjö- och landstridskrafter. Eftersom Egyp ten hade goda handelsförbindelser med Syrien och allti
var i behov av trä varor, lät Farao importera betydande mängder syriskt timmer - ta ll och ceder - allt lämpat för skeppsbyggnadsverksamhet. Någo t norr om Mcmfis, väl indraget för insyn och i
skydd av N ilens väldiga delta, anlades ett örlogsvarv för seriebyggen av sjögående landstigningsfartyg. Två typer kontruerades, var·
av ett lättare, förhållandevis grund gående skepp avsett för snabb a
truppt ransporter av kommandoraidstyp och ett större, mera djup·
gående fartyg lämpat för öve rskeppnin g av tyngre armeförband, in
k lusive kavalleri och stridsvagnar.
Operationerna inleddes med överraskande landsättning av lä tt8
fö rband på Norra Syriens medelhavskust, upprättandet av brohu vuden och besättandet av de hamnar, som kunde tjäna som base1
för den syriska flottan . Först när kusten pacificerats och den egyptiska flott an behärskade östra Medelhavet, verkställdes överskepp
ning av armens huvudstrid skra fter. Från de säkrade brohuvudeM
framträn gde sedan den egyptiska armen ända till övre Eufrat oclsluttningarna av Taurus. Syrien besattes, och sjöförbindelserna mec
hemland et kontrollerades av egyptiska sjöstridskrafter.
En mycket in tressant och värdefull redogörelse för de arkeologisk<'
budskap en från denna tid lämnas oss av den världsberömde svenskt
egyptologen och forskaren, professor Torgny Säve- Söde rbergh, i ar
betet "The Navy of the Eighteenth Egyptian Dynasty'', UppsaL
Univers itets Arsskrift 1946:6, 94 sidor.
Som exempel på krigslister och ödesdiger blåögdhet må nämna
den i Iliaden beskrivna händelsen från striden om Traja, då gre
kerna läm nade sin stora trähäst framför murarna och därpå avseg
lade, varpå de godtrogna trojanerna, trots varningar, beslöto att fö r
in den i staden som segermin nesmärke. I denna "trojanska bäst" lå
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go emellertid några av Greklands förnämsta kämpar dolda, och följande natt smögo sig dessa ut och öppnade stadsportarna för sina
landsmäns slutliga och framgångsrika anfall.
Vikingarnas under 800-900-talen e. Kr. för överraskande raider
avsedda små men mycket snabba och sjödugliga långskepp erinra
osökt om Tuthmasis III:s förutnämnda lätta landstigningsfartyg.
Många nya typer av landstigningsfarkoster ha sedermera under
seklernas lopp kommit till användning, och sådana med fällbar förstä v konstruerades år 1700 a v Karl XII :s genia le fältmarskalk, dåvarande generalguvenören över Livland Erik Dahlbergh, för att
möjliggöra den svenska härens övergång av Diina (Daugava) under
försvarskriget mot de allierade makterna Danmark, Polen och Ryssland. Overskeppningen verkställdes den 9 juli 1701 med fullständig
framgång - i skydd av rökbildning (från antända halmpackor) och den på motsatta flodstranden stående av starkt artilleri understödda fientliga hären blev i grund slagen.
Denna ursprungligen svenska konstruktion användes allmänt under
andra världskriget och har sedermera utvecklats i olika former och
även införts på handelsfartyg, bl a på bilfärjor.
Landsättning jämväl från luften

Under VK 2 tillämpades jämväl landsättning från luften, och
landstigningsfartygen understöddes icke blott av övervattensstridskrafter utan också av samverkande flyg. Invasion över havet förvandlades härigenom till företag med två dimensioner, och i efterföljande avsnitt kommer även en tredje dimension, nämligen trupptransporter under vattnet, in i bilden.
l början av 1950-talet kompletterades invasionstekniken med s k
"Vertical landing", so m utföres av luftburna stridskrafter i ett kustförsvarsområdes rygg, eventuellt även flanker, samtidigt som sjöstridskrafter engagera försvaret från sjösidan. Härigenom överbryggas strandförsvaret, och området avskäres från kommunikation med
inlandet.
U båtars medverkan 1-•id amfibieoperationer

Ub äro främst slagkraftiga, dolda vapenbärare. Under VK 2 förekom det emellertid, att ubåtar även tilldelades andra uppdrag, så183

so m t ex att transportera sabotagegrupper till aktuel la kustfarvatten, varifrån de i skydd av mörker landsattes med uppblåsbara gummibåtar eller kanot för att överraskande slå ut fram skjutna, strategiskt v iktiga objekt. På liknande sätt landsattes även välutbildade
agenter för infiltration sverksam het.
Som ett betydelsefullt led i utvecklingen bör här nämnas andra
världskrigets stridsdykare, dvs grodmän, som främst hade till uppgift att eliminera ett strandförsvars undervattenshinder och därigenom röja väg för landstignin gsfa rtygen. Dykarna, som specialutbildades bl a vid amfibiebaserna, voro föregån ga re till våra dagars röj dykare och framfördes till operationsområdet antingen med ubåt
eller övervattensfartyg.
Ett annat exempel på lik nan de verksam het under VK 2 är den
italienska flottans fram gångsrika attacker mot fartyg inne i fientliga
hamnar, varvid grodmän från tv åmanstorpeder apterade tidsin ställda sprängladdningar till fartygens undervattenskropp.
På basis av därvid v unn a erfarenheter och genom att tillämpa undervattensteknikens senaste landvinningar har den italienska firman
TIRRENA SpA konstruerat nya "våta" und ervattensfarkoster (typbeteckning CE2F/X 30) , som bära två gro dm än och 270 kg sprängladdning. Laddningarna äro avsedda att apteras till hamnkonstruktioner och fartyg . Farkosterna kunna t ransporteras till och från den
aktuell a hamnen med exempelvis dvärgubåt, handelsfartyg, motorbåt eller helikopter. CE2F/X 30, som är propellerdriven (elmotor) ,
har en längd öa av 6,72 m och ett deplacement av 2 ton . Maximifarten är 4,5 knop och dykdjupet 30 m.
Den enskilde mann.ens möjligh eter att fritt röra sig under vattnet
har efter hand förbättrats högst avsevärt, och den nuvarande målsättningen synes vara att den personliga utrustningen skall medge
ve rksamhet på kontin entalhyllan ned till ca 300 m djup. Redan 100
m måste emellertid betraktas som en teknisk triumf. För sp ortdykare
med van lig luftapparat är ett 40-tal meter ett norma lt maximidykdjup.
Den tekniska utvecklin ge n på hydraaku stikens område gav ub åta rna redan för över ett dece nnium sedan med den s k isdetektorn
möjlighet att undgå ubja ga nde övervattensfartyg och helikoptra r
genom att förflytta sig und er skyddande isar. En speciellt för grodmannen utvecklad konstruktion är den s k "ultrasonic locator beacon", en ultraljudsvängare i miniatyrformat, som hans n'loderubåt
kan lokalisera med sina hydrofoner.
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Grodmän i v erksamhet
I Sovjet skij Morjak nr 16, 1956 visades en bild av grodmän i verksamh et nv~ d a tt ,wsåga wirar i den nätspärr i vilken deras ubåt fastnat. Samm a rid sk rifts nr l O, 1957 åskådliggjorde närkamp, man
emot man, mellan attackdykare på havets botten (man torde erinra
sig den då höga ktuella "Crab"-affären) , och Sovjetskij Flot återgav
den 24 .8. 195 7 ett foto av en röjdykare i färd mc:d att aptera en
spräng laddning på en undervattenskonstruktion.
Intresset för grodmansverksambeten avspeglades efter hand i ytterligare illustrationer, bl a i Arm ee Rundschau , som i nr 4, 1962
återgav en serie expressiva fotografi er av en grod manspatr ull , som
just komm er upp ur strandvassen, avtager grodmansdräkten och sedan avancerar som välutrustade marininfanterist.~r till den järnväg,
som skall avskäras.
Senare publicerat bildmaterial visar bl a grodmän i verksamhet
medmin söka re med upp gift att in om utse tt strandområde säkra minf ria rännor och vägar för urskeppade amfibiestridsv agnar. Av en
bild i Starsji!1a Serzjant nr 10, 1966 framgår det, att den gängse
grodmansutrustningen kompletterats med en nykonstruerad dräkt för
större dykdjup.

U tstignin g från ubåtar i underva ttensläge
Under sek lers fö rsta decenni er saknade besättningen på en sjunken
ubåt möjlighet att lämna sitt fartyg. Räddningen måste komma utifrån (genom ubåtsbärgningsfartyg). Bland VK l :s offer befann sig
därför mer än en ubåtsbesä t tning, som fångats liksom i en rå ttfälla,
när ub fastnat i wirar och nät. Dels i anledning härav men framför
allt på grund av inträffade ub åtso lyckor åren närmast efter första
världskriget framtvingades en tek ni sk lösning av räddningsproblemet. Res ul tatet förelåg färdi gt i medio av 1920-talet i form av en
genial isk konstruktion - utstignin gsslussen.
R edan 1927 introduc era des den n ya uppfinningen på svenska ubåtar, och i medio av 1930-talet fick Sjölejonet-typen tv å urstigningsslu ssar per båt. Vardera slussen kunde rädda 3 5 man å t gå ngen.
Sena re konstruerades cy lindriska urstigningstrummor av gummi genom vilka besättningen lämnad e farty get i ström så att säga (fri
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uppstigning). Ubåten var emellertid då helt vattenfy lld. Åter en nyare konstruktion, bestående av en i ubåtens torn inbyggd slussanordning, torde num era vara den vanligaste. Normalt kan 1-3 man
utslussas genom dy lika anordningar.
Man kan givetvis ä ven använda ubåtens torpedtuber för urstigning, en metod som dock är mindre vanlig. Den praktiseras emel lertid bl a i sovjetflottan. Sålunda publicerades 1957 j tidskriften Sovjetskij Morjak fotografier av utslussning genom torpedtuber, varvid
grodmän av kategorien attackdykare övades. Härför a nvändes bogtorpedtuberna på en 1100-tons ubå t av den efter VK 2 byggda Wklassen (se fig 1). Ytterligare exempel på dylika övningar visades
1965 både i Soviet Military Review, nr 11 (se fig 2) och i Sovjetskij
Voin, nr 16.
Det förtjänar nämnas, att vid ubåtsskolan Kirov i Leningrad även
ingår en viss grodmansutbildning. Samtliga elever övas i att dyka i
lätt dykardräkt och i utslussning från sjunken ubåt (se Soviet Military
Review, 12/ 1966).
Om man räknar med 600-tons kustubåtar bestyckade med 6 st 53
cm torpedtuber, varav fyra stäv- och två häcktuber, bör en fullt utrustad sådan ub lämpligen medföra 12 torpeder, vilka var och en
väger ca 1500 kg. Om torpeder ej medföras, står alltså en lastkapacitet av ca 18 ton till förfogande för andra ändamål, exempelvis för
transport av trupp med grodmans- och stridsutrustnin g. Skulle endast vikten vara avgörande för kapaciteten, motsvarar 18 ton ca
144 man trupp, varvid en maximivikt av 125 kg beräknats per man
med full utrustning. Härav framgår att truppens storlek i stället
till övervägande del blir beroende av tillgängligt utrymme.
Med reducerad besättning och dito torpedförråd beräknas en dylik
ubå't kunna medföra minst 20 man trupp för utslussning, vilket motsvarar två stridsgrupper om l O man vardera. Tuberna torde kunna
användas för samtidig utslussning av upp till tre man. I betraktande
av att även den enskilde mannens utrustning kräver ett visst utrymme, synes det dock vara lämpligt att ej räkna med mer än två man
per tub. Om fem tuber användas för ändamålet, kan så lunda en tiomannagrupp utslussas i en omgång.
Skulle en 11 00-tons ubåt komma till användnin g bör tillgängligt
utrymme medge transport av ca 30 man trupp, allt enligt beräkningar av marindirektören av l. graden Lennart Nordgren (FMV-M,
ubåtsbyråns ubåtsma terielsektion).
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Fi g J. Övningar i utslussning av g1·odmän genom bogtorpedtuberna p& en sovjetisk 1JOO-tons ubåt av W-klas s.
(Sovjetsk ij Morjak , 9/ 1957)
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dings, April 1970, sid 26-31, i en artikel av Captain W. J. Ruhe,
U.S. Navy (Ret.) med titeln "Seapower in the Seventies". Ruhe omnämner experiment med samtidig urstigning från en konventionell
ubåt av "several dozen troops , mounted on underwater sleds and
equipped with infantry weapons". Försöksubåten är Grayback (se
fi g 3), som i förskepppet har två robothangarer för typ Regulus och
i ställn för robotar medför trupp med stridsutrustning.
Dessa inledande försök torde efterföljas av utslussning från ub i
undervattensläge av mera omfattande styrkor, vilka överraskande
kunna sättas in mot varje aktue llt kustområde. Ruhe understryker,
att denna form av teknisk utveckling kommer att få stor betydelse
vid amfibieoperationer och därmed för sjömakt över huvud taget.
I Jane's Fighting Ships 1969-70 är Grayback upptagen som
"Amphibious Transport Submarine" .
Livligt sovjetiskt intresse

• Fig 2. Interiör från torpedrummet på en sovjetisk ubåt. En grodman ses krypa in
i en av de undre tuberna, tubluckan svängd åt vänster. Ovnin,g's ledaren kontrollerar manövern, och grodmannen nr 2 skymtar till höger i bilden.
(Soviet Military Review, 11 / 1965 )

När dold utslussning tillämpas, är det troligt, att ubåten först intag·e r bottenläge, vilket underlättar manövern.

Amerikanska försök med utslussning av trupp från ub, som intagi t
bottenläge

Ovan anförde~ att den enskilde mannens möjligheter att fritt röra
sig under vattnet under senare år avsevärt förbättrats. Jämsides med
den tekniska utvecklingen av dylik utrustning pågår f n i USA högintressanta försök med utslussning av trupp från ub, som intagit
bottenläge. Uppgifter härom himnas i U S Naval Institute Procee188

Sovjetunionen, som förfogar över världens utan jämförelse största
flot ta för oceanografisk forskning och ä ven över världens största
ubåtsflotta, visar genom publicerade arbeten sitt livliga intresse för
all teknisk utveckling på hithörande gebit runt om i världen.
Som exempel må nämnas en artikel i Morskoj Sbornik nr 11 / 1970
m?d titeln "Utveckling av undervattensapparatur i USA" av Kandidaten i Krigsvctenskap, in genjör-kapitan 3 rangen V D Jevsejeff,
översatt till svenska av Komm:.:ndörkaptenen av 1. graden, byrådirektören vid Försvarets forskningsanstalt Harry Engström (se FOA
U / 1321, den 1O dec 1970). I detta överskådliga arbete återfinnes
såväl den nedannämnda experimentubåten N R-1 som Graybacle.
Däri nämnes också, att de amerikansl<:a marinspecialisterna pla11erar
att använda undervattensapparater bl a för att lägga ut minspärrar
i fiendens hamnar och kustområden.
I nr 5/ 1969 av samma tidskrift redogör Aldre ingenjör-löjtnanten
A N Kuptsov för "Användningen av televisionsteknik i örlogsflottan", likaledes översatt till sve nska av Engström (se FOA U /917,
5.6.1969). Kuptsov framhåller, att utländska specialister anse att införandet av TV-teknik vid amfibieoperationer kommer att betydligt
förkorta tiden för landsättningen under komplicerade förhållanden.
Han anför vidare, att man arbetar intensivt på att utveckla förbättrad undervattens-TV, bl a för ub i avsikt att böja den beg ränsade
synvidden under vatten till 300 m.
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I Sovjetunionen är man även liv ligt intresserad av all tekn isk utveckling av betydelse för exploaterin g av kontinentalhyllan s och
oceanernas rikedomar, f räm~t avseend e olja och na turgas men även
malmbry tning . Kontinentalh yllan utm ed den sovjetiska ishavskusten,
bl a i Barents hav, bedömes va ra mycket rik på oljefyndigheter. Va d
O stersjön beträffar anse r sov jetiska vetenskapsmän, att hav sbottnen
utanför Letd and-Litau en, i Gdansk sänkan, inom den sto ra undervattensplatån mell a n Osttyskland och Danmark samt vid Gotland
är särski lt aktuell för oljeborrning.

Landsättning från u.b i överva ttensläge

• Fig 3. USS G raybacle, som i försJeeppet har tvd hangarer för rb typ Regulu s, m edfö r numera trupp i stäLlet för robotar och benämnes "Amph ibious Transport Sub marine" . Deplacementet är 2.670 ton standard och längden öa 101,8 m . Pd Grayback ut prövas bl a nya metoder fOr utsh:ssning av trupp f rdn u b i unde rva tten släge .
(" R eleared US Nav y photoguph", tagen i dec 1969 J
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I vissa fall bör landsä ttning av trupp f rån ub k unn a ske oupptäckt
även om ubåten först intager övervattensläge, exemp elvis under mörker, när den ålat sig in genom ofritt farvatten till ett glest bebott oc h
mindre väl bevakat shirgårdsområde. Truppen tar sig i land i grodmansutrustnin g simmand e, a lternativt med båt. Båtm at erielen k an utgöras av uppb låsbara gummibå tar, som förvaras i reoesse r ell er fack
mellan ytterskrov och däckskonstruktion , eller kanoter. Ub inta r där för troligen lä ge med däcket ovan vatteny tan, när debarkering skall
ske. Denna bör kunna genomföras mycket snabbt, vilket säkrar överraskningsrn amen t et.
När dold ut~lu ssn in g ej erfordras, kan avsevä rt större trupp ombordta gas. P å en 600-tons ubåt bör ett 50-tal man med stridsutru stning, eventu ellt y tterligare ett tiotal man, kunna transporteras oc h
på en 1100-tons ub bedömt 75 man .
Det k an till äggas, a tt den amerikan ska trupptransport ub åten SeaLion (Amphibious Tran sport Subm a rin e), depl i öv .läge 2,145 ton ,
längd öa 95 ,0 m, bredd 8,2 och djupg 5,2 m, är inredd för att utöv er 7 4 ma ns besättnin g k unna medföra 160 man fu llt stridsut ru stad amfibietrupp jämte erforde rli gt antal gummiflotta r.
Här bör även nämnas de italienskbyggda, av T IRRENA SpA
konstruerade dvä rgubåtarna typ SX 506/B. Dessa små 65-tons ub av
konv entionell typ med 5 man s besättnin g äro bl a avsedda för transport till och från aktuellt opera tionsområde av grupper om 8 man
stridsutrustad kommandotrupp jämte 6 större trotyll addningar, envar om ca 285 3/ 4 kg, och 8 mindre sådana om ca 50 kg eller sammanlagt omkring 2.115 kg.
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De större laddningarna kunna utbytas mot två "våta" undervattensfarkoster typ CE2F (jfr ovanstående avsnitt ang "Ubåtars med verkan vid amfibieoQcrationer").
Truppen landsättes med en uppblåsbar gummibåt (försedd med
utoml:lordsmotor), som förvaras inombords. Ubåten 8.r dessutom för sedd med en utstigningssluss, som m-:dger samtidig ut- resp inslussning av två grodmän.
Kapaciteten är beräknad för en öv erskeppningssträcka av omkrin g
600 nautiska miL upp till 5 dagars väntetid under vilken sabotagegruppen utför sina uppdrag och därefter återgång till bas .~n.
Ubåtens längd öa är ca 22 m, maxfart med dieselmaskineri 9 knop
och vid elmotordrift 6,5 knop. Maximioperationsdjupet är något
över 100 m .
Specialbyggda underwlttensfartyg och vissa utbåtstyper kunna taga
sig fram i grundfyllda farvatten liksom krypande på botten

En konstruktion av speciellt intresse, som demonstrerades hösten
1969, är den amerikanska, atomkraftdrivna forskningsubåten N R-1
(se fig 4), längd öa 42,67 m. Denna märkliga farkost är propellerdriven som en vanlig ubåt men också försedd med hjul för att vid
· behov kunna förflytta sig krypande på bottnen ("bortom crawling").
Den är främst avsedd för utforskning av kontinentalhyllans djupområden och är bl a tilldelad oceanografisk specialutrustning och TVkameror.
Det är känt att kustubåtar under VK 2 oupptäckta tagit sig in i
välbevakade skärgårdsområden genom att med låg fart åla sig fram
längs bottnen i grundfyllda, ofria farvatten. Villkoret för att dylika
operationer skola vara möjliga är att såväl torpedtuber som hydrofoner äro väl skyddade för att ej skadas, när ubåten liksom stöter
sig fram mellan stenarna. N R-1 torde dock vara den första ubåt,
som konstruerats med hjul (enligt Jane's prövades ubåtshjulen först
på den lilla 300-tons övningsubåten M adeerel, SST l).
Den låga fart, som kustub använde vid ovanberörda tillfällen och
3 knop - medförde, att de ej alls
likaså vid spärrbrytning - 2
hördes i bevakningens bottenhydrofoner och i fartygshydrofonerna
först på nära håll. Det bör här tilläggas, att våra dagars utvecklade
teknik medger byggandet av anmärkningsvärt tystgående ubkonst·ruktioner, varigenom ub lättare undgår upptäckt.

a
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Fig 4. Den amerikanska, atomkraftdrivna forskningsubåten N R-1 (Nuclear·
Powered, Underwater Research and Ocean Engineering Vehicle) har även militära uppgifter. Den clcplacerar i uläge 400 ton, är propelLerdriven men också försedd med hjul för att vid behov kvmna förflytta sig krypande på bottnen ("bottom crawling" ).
l utrustningen ingår bl a TV-kameror och televisionsperiskop.
(" R eleascd US Navy photograph", tagen vid provtur 18 augusti 1969 )

Landsättningsövningar

Jämsides med övningar i landsättning från specialbyggda fartyg
på öppen såväl som skärgårdsklädd kust av stridsvagnsförband , motoriserat infanteri och artilleri etc övas numera i stor utsträckning
även luftlandsättning av fallskärmstrupp med tillhörande vapen, såsom t ex lätta haubitser och automatpjäser, samt landsättning med
helikoptrar och transportflygplan av trupp, lätta stridsvagnar, artilleri- , raket- och robot! a vettag e jämte motorfordon a v skilda slag.
I sovjetiska publikationer illustreras det anförda med talande bil193

der, och det är intressant att se hur regelbundet övningarna genomföras med iakttagande av atomålderns krav på skydd mot radioaktivt utfall. Vid ABC-försvar äro alla iförda skyddsdräkt och gasmask. Vare sig det gäller fartyg, flygplan , fordon, vapen av olika
slag eller den enskilde mannens utrustning ve rkställes efter återkomsten till basen indikering och sanering rent rutinmässigt. Detta skänker otvivelaktigt hög stridsberedskap inför kanske ofrånkomliga
kärnvapenanfa lL
Stor publicitet har ägnats sov jetflottans i början a v 1960-talet
nyuppsatta marininfanteri, och otaliga fotografier återge urskeppningsövningar och anfall mot välförsvarade landstigningsom råden.
Användningen av taktiska atomvapen och framryckning i radiaksmittat område kommer därvid ofta in i bilden.
Man räknar med att varje marininfanterir egemente består av tre
mekaniserade infanteribataljo ner och en strvbataljon med amfibiestridsvagnar (typ PT 76). Numera ingår i organisationen även ma rininfanteribata ljoner, som utbildats för landsättning både från luften och havet och äro utrustade med "air-sea-land capability" .
En av de mest omfattande övningarna under de senaste åren är
den både i Ost och Väst mycket omskrivna sovjetiska krigsövningen
"Operation Nord" (Utjenie Sever), som ägde rum under första hälf. ten av juli 1968 såsom motdrag till den tidigare på våren utförda
Nato-övningen i Nordnorge och Norska havet, känd under namnet
Polar Express. Den sovjetiska övningen omfattade dels sjökrigsoperationer i Barents hav, Norske havet, Nordsjön och Ostersjön, dels
amfibieoperatio ner med raider samtidigt insatta mot berglänt ishavskust - Rybatjijhalvön nära norska gränsen, skärgårdsklädd
kust av den typ, som kännetecknar östersjöområde na mellan ca N
57 ° 30' och 60 ° 30', samt den kusttyp med sandstränder, som karakteriserar områdena vid Ostersjön söder om ca N 56 ° latitud. I samtliga fall benämndes övningen Operation Nord.
I amfibieoperatio nen inom södra östersjöområde t deltog marininfanteri från såväl sovjetflottan som ur de polska och östtyska marinerna. Den kallades "Kommando-S tabs-övning Nord". Robotbestyckade attackmotorbå tar, flankerade av motortorpedbå tar, deltogo
i anfallet) och bildtex terna förklarade, att efter en krävande överskeppning och snabb landsättning följde hård strid vid brohuvudet.
Urskeppningen av marininfanterie t från LST-fartygen verkställdes
medelst amfibiepansars kyttevagnar med fl ygunderstöd. Dessförinnan
landsattes omfattande förband av amfibiestridsva gnar.
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Landsättnin gen genomfö rdes i dagningen, och första anfallet insattes av unde~vattensenheter ur marininfanteric t. Denna stöttrupp
förstörde fientliga artillerivärn och andra försvarsan läggningar , som
eventuellt överlevt fartygsartillerie ts eldöverfall. Samtidigt med att
m<>.rininhnteriet urskeppades landsattes specialförband, som röjde
väg genom strandh ind ren för efterfö lj ande huvudstyrkor. Amfibiestri dsvagnarna avslogo alla motanfall, kusten säk rades och brohuvud
upprättades för fortsatta operationer över landfronten.
I Operation Nord deltagande sjöstridskrafter utgjordes förutom
av de redan nämnda o;;kså av robotkryssare, jagare och fregatter, robotbestyckade ubåtar och attackubåtar, ubåtsjagare m fl och samvcrkansflyg.
..
Sovjetunionens marinchef, amiralen Gorsjkov, som personligen
följde övningarna, uttryckte sin stora tillfredsställelse med resultatet. Bl a berömdes den perfek ta taktiska samverkan mellan fartyg
och flyg samt mellan öv~rvattensfartyg och ubåtar, som kännetecknat Operation Nord. Sä rskilt lovordades amfibieoperatio nerna och
de förstklassiga, välorganiserad e radioförbindels erna.
I den sovjetiska pressen betonades marininfanteris tens förstklassiaa utbildn ing, fysiska spänst och skickligbet att hantera vapnen: han
k~n simm a, dyka, springa, forcera taggtrådshinde r, spränga fartyg i
luften, nedkämpa stridsvagnar, ja behärska varje situa tion och ensam
fatta beslut. Marininfanteri et övas i att genomföra landstigning på
både sandiga och berglänta stränder, såvä l vid högvatten som vid
lågvatten, i stormigt väder och i dimma, under mörker och över isbelagda vatten .
Liknande utbildnin g lämnas personalen vid den brittiska marinkårem "Special Boat Service" (SBS) med ledning av erfarenheterna
från VK 2 :s "Boom P a tro l Defence" och "Combined Opera tions Pilot aze Party" (COPP). Det kan tilläggas, :1 tt dessa elitmän även genomogå en kurs i fallskärmshopp ning och övas i land sättning. från
både övervattensfar t yg och ubåtar med kanot eller annan mmdre
farkost ) alternat ivt simmande un eler eller på vattnet, samt medelst
fallskärm från flyg. I övningarna ingår ej blott utslussning från ub
j undervattensläge uta n också imlussning tillbaka i ubå ten på utsedd, dold rendezvous-pla ts. För att und erlättCJ. återföreningen kan
den simmande medföra en hydraakustisk fyr i miniatyr av typ "ultraso nic locator beacon", som ub lätt lokaliserar i sina hydrofoner.
I USA ingår en motsvarande organisation både i flottan, genom
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"Underwater Demolition T ea ms" (UDT) och "SEALS" och i marink åre n, gmom "Long R ange Reconnaissance Patrols"' (LRRPS )
UDT -enheterna äro främst utbildade för operationer under vattnet
m:::n kunna även användas för verksamhet på beach en . SEALS-grupp:orna rekryteras från UDT och bilda en elitkår av synner!iaen vältränade män. De motsva ra närmast de brittiska SBS-tear:en men
användas för mer offensiva landoperationer än dessa. LRRPS engage.ras särski.lt för taktiska spaningsuppdrag (se vidare ' ' The Royal
Marmes SpeCJal Boat Service", International Defense R eview, IV/
1969).

slutsatser
Vå n sekels intensiva vetenskapliga forsknin g, följd av en anmärk ningsvärt sna bb teknisk utveckling, särskilt efter VK 2, har skänkt
d en operativa ledningen ny a medel och öppnat nya vägar för aenomfö~andet av amfibieoperationer. . Av särskilt intresse är d:ls ny a
u~at~lwnstruktwner, som lämpa s1g för överskeppning och dold utst!gnmg, dvs utslussnmg i uläge, a v trupp, och dels den enskilde man nen s personliga utrustnin g, som numera ger honom möjligh et att frit t
röra sig även p å anmärkningsvän stora djup.
Ett välplanerat amfibieföretag karakteriseras av vissa väsentliga
drag, som äro desamma såvä l i våra dagar som i forna tider, nämligen kraven på noggrann a förberedelser, snabbhet och överrasknina.
Vad först förberedelse rna beträffar innefattas däri bl a en allsidi;t
verka nde underrättelsetjän st, som kan förse lednin aen med dagsaktu ella upplysningar angående ett kustområdes topo~rafi, bebyggelse
och industri (inklusive kraftstationer, oljeraffin a derier och cistern aJ.1läggningar. m m dyl \ kommunikati~nscentra ~ch ~örsvarsanlägg
nm gar av ohka sla g, sasom radarstationer, art!llen- och robotbatterier samt förråd och fl ygfä lt m m, beträffan de varvs- och
hamn anläggningar och tillfarts leder till både ankarplatser och ham n ar ävensom strandfarva ttens, fjordars och fjärdars bat ymetriska
förhållanden, bottentopografi, bevakning och undervattenshinder etc.
På basi·s av inkomna underrättelser kan ledningen sedan välj a
lämpliga områden för upprättand et av brohuvuden, bedöma vilka
st ra tegiskt viktiga objekt, som eventuellt böra slås ut, innan den
egentliga amfibieoperationen startas, besluta ang minering av vissa
farleder och hamninlopp för att därigenom fråntaga motståndarens
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sjöstridskrafter viss rörelsefrih et och ange var ev sprängladdningar
m m skola anbringas redan i fredstid för att vid kommande behov
aktiveras och tända-s genom uv-signaler från dold ubåt. Man kan vidare utse strandområden lämpade för landsättning och bedöma var
inom aktuella ofria farvatten deltagande ubåtar eller specialbyggda
undervattensfarkoster skola intränga och, om dold utslussning av
trupp synes erforderlig, bestämma var sådan helst bör ske. Det är
givetvis till stor fördel, om den ubåtspersonal, som avses att medverka vid planerade amfibieoperationer, redan i fredstid kan göras
"förtrogen" med de farvatten, där operationerna i sinom tid skola
äga rum. Och jämväl "vertical landning" ingår i planerna, erfordras
även uppgifter rörande bl a terrängens beskaffenhet innanför kustområdet för att man därigenom skall kunna välja för luftlandsättning ändamålsenliga platser.
Under förutsättning att vederbörande militära ledning planerar
sina operationer på lång sikt kan det ovan anförda tjäna såsom underlag för en närmare analys av inträffade "ubåtsincidenter" och
bedömandet av syftet med främmande ubåtars uppträdande i andra
länders fjordar och skärgårdar etc.
Kravet på snabbhet kan med nuvarande stridsmedel väl tillgodoses såväl ifråga om övervattensfartyg och medverkande flygstridskrafter som betr deltagande ubåtar. Ej blott atomubåtar utan även
ub av konventionell typ konstrueras sålunda numera för höga farter
·
vid gång i uläge, såsom t ex 25 knop och däröver.
delse
bety
av
faktor
en
varit
alltid
som
Overraskning·s momentet,
vid amfibieoperationer, framför allt ifråga om kommandoraider, synes i många fall kunna säkras genom ub:s medverkan. När ub i uläge
nått operationsområdet, kunna de likt trojanska hästar med väl dold
förtrupp - ev krypande på bottnen - närma sig platsen för utslussning. De enskilda männen i styrkan bör sedan oförmärkt kunna nå stranden och därifrån osedda åla in i terrängen. Efterföljande
huvudstyrkor utskeppas därpå via redan röjda min- och hinderfria
rännor.
Dessa nya aspekter p å de alltmer aktuella amfibieoperationerna
bestyrka riktigheten av den sedan länge erkända satsen, att bästa
skyddet mot invasion över havet ligger i effektiva, väl sammansatta
marinstridskrafter, vilka i samverkan med flyg kunna utdela förintande slag, innan fienden når kusten (om väl i land, kan han bli
svår att kasta i sjön). Intim samverkan samtliga försvarsgrenar emel14
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lan är alltid och speciellt inför ett latent invasionshot av största betydelse.
Bristfälligt bevakade och försvarade kust- och skärgårdsområden
kunna befaras bli lättköpta by ten vid ett överra,s kande anfall. En
alltid verksam elektronisk och inom vissa områden även hydraaku stisk övervakning av våra kustfarva tten är därför en ofrånkomlig
nödvändigbet ä ven i fred .
Hydrofoner av typ isdetektor förekommer numera allmänt både
på konventionella ubåtar och atomubåtar i de mariner, som äro beredda för operationer i farvatten, där is läggning kan p:h äknas. På
så sätt utru stade ub kunna med fördel använda sig av isen som skydd
mot ubjagande övervattensfartyg och helikoptrar under förflyttning
till områden med mera öppet vatten ell er eventuellt till isbelagda
skärgårdsområden, farleder och hamninlopp etc med uppdrag att utlägga mineringar eller t ex att för bereda amfibieoperationer.
Därför bör givetvis även försvarssidans ubåtar, i varje fall de,
som lämpa sig för ubjakt, vara utrustade med navigeringshj älpmedel
för operationer under is.
Man får ej glömma, att många isvintrar i Ostersjöområdet varit
anmärkningsvärt svåra, senast 1969-70 , och att detta område är
ett av världens mest ubåtsspäckade vatten.

Snabbt
smutslösandeutan tröHsamt
gnidiobb
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"Neutralitet - Finns det?"
l FORSMAN

-----------------------------------,
"Makter som vilja va ra neutrala i det 20 seklet ha det
sålunda svårt" skrev professor JACOB W F SUNDBERG bl a i sin artikel "Neutralitet- finns det?" i förra numret av denna tidskrift. Hans juridiska resonemang
gav även stöd för detta påstående. Om världen styrdes av juriste r och dessa grundade sina politiska beslut
på utslag från Internationella domstolen i Haag skulle
det uppenbarligen vara mycket svårt, enligt Sundberg,
att få förståelse för en politik av exempelvis den
svenska typen.
Kommendörkapten LENNART FORS MAN har i .<in
årsberättelse, som publiceras i detta nummer behandlat
neutralitetsproblematiken på ett mer pragmatis/et sätt.
Han skriver att neutraliteten är ett realis tiskt och
även attraktivt alternativ för många nationer idag.
A rten av neutral politik kan dock variera avsevärt
som följd av d e skilda förutsättninga r som gäller i
oli.lea delar av världen .
Forsman deltog 1969-70 som svensk elev i en internationell kurs vid US Naval War College i Newpo rt,
Rhode l sland och ägnade sig där sä rskilt åt studier av
neutralitetsproblematiken. Und er två månader hösten
1970 va r han dessutom ställd till Kollegiet för Sverigeinformation i Utlandet förfogande och reste då run t
och föreläste om svensk neutralitetspolitik vid uni·uersitet och colleges i USA .
~----------------------------------J
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Neutralitetens element

Årsberättelse i vetenskaps grenen strategi för verksamhetsåret 1970

Inledning

Neutraliteten och dess innebörd debatteras ofta. Diskussionen är
numer intressantare än tidigare eftersom problemet idag är mer kom~
plext.
Förr inn ebar ofta neutralitet detsamma som passirivitet i internationella frågor och en bekväm ursäkt för att inte ta ställning eller
ge uttryck för nationens uppfattning. Detta var tidigare möjligt
för små nationer i en värld, där alla betydelsefulla beslut fattades
av de stora kolonialmakterna. Idag då vi har etthundratjugosju na.tioner (medlemmar av FN) och endast två supermakter och mindre
än tio medelstora makter utgör en sådan passiv neutralitet knappast
längre någon lämplig politik. - Men det innebär inte att en neutralitetspolitik inte längre är lämplig.
Neutraliteten har fått en ny dimension under efterkrigstiden och
i samband med avkolonialiseringen. Många nya stater förklarar att
de avser föra en neutral politik. Samma politik förefaller även vara
målet för en del andra nationer som idag är medlemmar av olika
pakter och allianser.
Idag har vi flera typer av neutralitet och det förefaller sanno likt att vi kommer att få se ytterligare varianter i framtiden. Det
är ett av skälen varför neutralitet debatteras mer idag än tidigare.
N eutraliteten har blivit aktuell.
I fortsättningen kommer begreppet neutralitet att diskuteras med
särskild tonvikt på de element som bildar neutraliteten . För att
exemplifiera politiken utnyttjas huvudsakligen Finland, Schweiz,
Sverige och dsterrike, eftersom dessa länder har fört en neutral
politik under en lång följd av år samt fått denna politik accepterad.
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In nebörden av begreppet neutralitet

Det finns må nga nationer som idag gör anspråk på att vara
neutr~!a . eller kan ske bättre uttryckt på att föra en neutral pol itik.
Inneborden av beg reppet neutralitet kan emellertid variera från
land till land. Det är inte så egendomligt, eftersom det inte fin ns
någon entydig och allmänt accepterad definition på vad neutra litet
innebär. De lokala förh åll anden a kan också variera från land till
land.
I den internationella rätten finns der vissa regler för neutralitet
i krig. D et är dock angelä get att hålla i minn et att dessa regler är
mer än femtio år gamla samt att världen och formern a för um <>änge
mellan nationerna har förändrats avsevärt sedan sekelskiftet. o
De folkrätts liga reglerna för neutralitet har utvecklats successivt och vunnit hävd under sekl ernas gång. D e fle sta juridiska avgöranden i frågor som sammanhänger med neutralitet har baserats
på sedvanerätt eller analogislut. Viss kodifiering finns i de under
andra fredskonferensen i H aag 1907 godkända femte och trettonde
traktaterna.
Den internationella neutralitetsrätten anger relativt utförligt de
krav och rättigh eter som gäller för krigförande och neutrala stater.
Fö r de senare k an de sammanfattas enligt nedan:
rätt till territoriell integritet
rätt att upprätth ålla förbindel ser även med krigförande stater om icke di rekta krigshandlingar berörs
rätt till fri passage på mellanfolkliga farväga r
skyldighet att behandla bägge krigförande pa rterna på ett
likvä rdigt sä tt.
Den utan utan jämförelse viktigaste punkten är rätten till territoriell integritet.
Den innebär att krigförande sta ter bör avhålla sig från all förbjuden verksamhet på den neutrala statens t erritorium samt att
omvänt den neutrala staten vid behov med vapenmakt måste kunna
avvärja alla neutralitetskränkan de handlingar. Detta är g r u n d e n
f ö r n e u t r a l i t e t s b e g r c p p e t och en avvikelse från detta
anses vara ett avgöra nde t ecken på a tt nationen ifråga förlorat sin
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neutralitet. Ett Limpligt avvägt fö rsva r ä r därför en folkrättslig förutsä ttning för en neu tral p olitik.
Vissa folkrättsexperter har in vä nt mot a tt uttrycket neutralitetspolitik använd s i fred. De menar att det inte går att vara neutral
om det inte samtid igt pågår något större krig, eftersom neut raliteten
förut sä tter krig. Form ellt är det svå rt att invänd a mot detta. Den
term som i stä ll et bör utn yttjas i fred är därför alliansfrihet.
A ll iansfrih et är inte heller ett entydigt begrepp , eftersom en nation mycket väl kan vara allians fri i fred utan a tt därför ha fö r
avsikt att vara neutral vid en eventu ell sto rmak tskonflikt.
Kina och Frankrike kan med v issa reservation er tj äna som exemp el på nationer som idag inte deltar i några fun geran de militära
allianse r, men so m knappast k an antas vara neutrala i en stormaktskonflikt.
I Sve rige har v i därfö r - som bekant - benämnt vår politik
"alliansfrihet i fred syftand e till neutralitet i krig".
Men för ett land som liksom Sverige är fast beslutet att försvara
sin neutralitet även om det bl ir förem ål för starka på tryckn ingar
utifrå n förefaller dock uttrycket " neutralitt tspolitik" va ra både
korrek t och förståeligt.
För att kunn a va ra neutral i krig mås te nämligen en nation föra
en sådan politi k i fr ed att övr iga nationer får förtroen de för dess
fa sta beslutsamhet och möjlighet att stå neutral i fall av krig. En
neutralitetspolitik i fred och neutralitet i krig hänger därför ihop
och termen "ne utralitetspolitik" bör därför även kunna utnyttja s
för att beskriva en p olitik i fr ed.
Uttrycken " neutralitet" och "ne utralitetspolitik" kommer därfö r
i fortsättningen även utnyttjas för att beskriva en politik i fred .
En neutralitetspolitik kan föras på må nga olika sätt. Den neutralitetsp olitik so m förs av flera n ya stater i Afrika och Asien skilj er
sig i fl era avseenden från till exempel den svenska eller den schweiziska politik en. Den svenska oc h den sc hweiziska politiken skiljer
sig i sin tur inbördes.

Neutralitetspolitik idag och under ef terkrigstiden

När det andra världskriget slutade 1945 kan värl dens nationer
sägas vara indelade i fyra grupper.
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Den första bestod av krigets segrarmakter - Förenta Staterna
Sovjetunionen, Storbritannien, Frankrike, Kina och de övriga statet:
som bildade den Stora Alliansen.
Den and~a gruppe1; bestod av de besegrade staterna - Tyskland,
Japan, Italien och nagra andra mindre nationer.
Den tredje gruppen utgjordes av de få nation er, som av olika anledningar lyckats stå utanför det stora kriget.
Den fjärde gruppen slutigen bestod av europeiska och amerikanska
kolonier på olika håll i världen.
De tre första grupperna betraktades med dåtidens perspektiv och
b.e:raktelsesätt som en bra, en dålig och en tveksam grupp. Den
fprde gruppen var stor och viktig men kunde inte klassificeras på
samma sätt, eftersom den inte kunde föra en självständig politik.
Sådan var situationen i stort när Förenta Nationerna bildades.
FN var i själ:a :erket inte en universiell organisation från början
utan en orgamsauon för andra världskrigets segermakter till vilken
neutrala och andra stater även kunde få tillträde om Generalförsamlingen så beslöt efter förslag från säkerhetsrådet, som i sin tur
kontrollerades av segermakterna.
De neutrala staterna var då för tiden inte sä rskilt uppskattade
~v de som .kä~pat och vunnit det andra världskriget. De ansågs
)nte ha bunt sm del av bördan i kampen mot nazismen. F lera av
de neutrala staterna hade vidare tvingats göra eftergifter åt Tyskland för att kunna stå utanför kriget. Spanien betraktades till exempel som en med Tyskland allierad stat. Eire hade aldrig sökt dölja
sin animositet mot Storbritannien och både Sverige och Schweiz
hade försett Tyskland med viktiga råvaror och färdigprodukter
unq~r kriget. Sverige hade dess utom tillåtit Tyskland transportera
truf?per över svenskt territorium.
Av dessa skäl var segermakterna till en början tveksamma till
att låta de neutrala staterna få medlemskap i Förenta Nationerna.
Sverige blev dock medlem redan 1946. Eire, Portugal och Spanien
fick vänta till 1955. Schweiz ansökte aldrig om medlemskap, efters?m den schweiziska regeringen ansåg att medlemskap var oförenhgt med en strikt neutralitetspolitik. Formellt är det klart att medlemskap innebär en begränsning för en nation att föra en neutral
politik, eftersom en medlemstat inte kan neka att delta i militära
aktioner och sanktioner som beslutas av säkerhetsrådet. Men eftersom sådana aktioner förutsätter enighet mellan stormakterna i
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säkerhetsrådet, är det ingen praktisk risk för att en neutral stat av
detta skä l skall behöva sluta upp på en sida i en konflikt mellan
stormakterna. Den svenska regeringen ansåg därför medlemskap i
Förenta Nationerna förenligt med en neutral politik. Denna formella begränsning av neutraliteten har hittills inte inneburit några
komplikationer för de neutrala stater, som i likh et med Sverige
valt att vara medlemmar av FN. Om Kina även i fortsättningen
inte kommer att vara medlem av FN, kan dock detta för hå ll ande
ändras. Vid en skärpnin g av läget är det inte alldeles uteslutet att
Sovjet och USA kan komma överens om exempelvis någon form
av sanktioner mot Kina. Detta sk ull e i så fall troligtvis stödjas av
den kinesiska regeringen (Taiwan) som nu är representerad i säkerEn sådan situation kan innebära svårigheter för en
hetsrådet.
neutral nation.
Det politiska läget förändra des emellertid snabbt efter kriget.
Världen polariserades i ett kommunistiskt och ett icke kommunistiskt block. Denna utveckling började redan 1946 och fick sin slutliga bekräftelse genom Berlinblockaden och kuppen i Prag 1948.
Det kalla kriget var ett faktum.
Omedelbart efter kriget var alla inställda på en lång, fredlig och
avspänd efterkrigstid. En neutral - eller a lliansfri - poiitik var
då naturlig för många länd er. Både Norge och Danmark avsåg som
exempel återgå till sin traditionella neutralitetspolitik. Men i den
nya situationen med ett kallt krig och utan de militära resurser
som krävdes för att kunna föra en oberoende neutral politik ansåg
de att de måste söka sitt stöd i den västallians (NATO) som höll
på att bildas. Sverige, som skonats under kriget och som byggt upp
sitt försvar och ~ive n bibehållit det därefter, hade däremot de resurser som krävdes för att kunna föra en neutral och oberoende politik.
Neutralitet var emellertid ej ett populärt begrepp bland Västmakterna. Den politiska situationen betraktades gärna som en konfrontation mell~n ideologier - kommunism mot demokrati - och
i ett sådant läge ansågs det vara en sky ldighet för varje nation
att välja sida. I en väpnad konflikt var det möjligt och accepterat
att vara n eutral men inte i en kamp mellan ideologier. Det ifrågasattes även om det kunde vara en praktisk politik för ett litet land
att hålla fast vid en neutralitetspolitik i en värld som i övrigt ansågs bli uppdelad i två block som stod hårt emot varandra. Det
ansågs dessutom helt uteslutet att neutrala länder skulle kunna
205

hållas utanför en framtida militär konflikt mell a n stormakterna.
Det fann s också starka element av moralisk indignation och avståndstagande mot de nationer som trots detta avsåg föra en neutral
politik.
Men även om neutralitet inte var populä rt bland stormaktern a
så ökad e dock antalet n eutrala stater under denna period av konfrontation mellan ideolo gier och stormakter. Det började m d Indien som redan frå n oberoendets första dag bestämde sig för att
föra en neutral politik och som alltsedan dess a rgumenterat och
agerat för sin neutrala stä llning.
Osterrike, som und er kriget had e varit en del av Tyskland , behandlas som övriga besegrade nationer efter kriget. D et uppdelades
i ockupationszoner mellan de Allierade staterna och hölls ockuperat
ända till 1955, då ockupationen upphörd e enligt en överenskommelse mell an stormaktern a. Eftersom både O st och V äst var rädd a
att Osterrike skull e anslutas till det andra blocket, bestämde de i
detta sammanhang att Osterrike skulle föra en neut ral politik.
Vid andra världskrigets utbrott beslöt Finland i likhet med Danmark, Norge och Sverige, att föra en neutral politik. Men utvecklingen blev en annan. Finland anfölls av Sovjet redan i november
1939 och Danmark och Norge av Tyskland 1940. Endast Sverige
. skonades. Efter kriget fick Finland avträda delar av sitt territorium
till Sovjet. Men till skillnad från andra europeiska Linder som besegrats a v Sov jet kunde F inland bibehålla sin ställning som självständig och icke ockuperad nation . D etta var anmärkningsvä rt och
lyckosamt för Finland. D eras handlingsfrih er var na turligtvis begränsad under de första å ren efter kriget. 1947 fick de ett fredsavtal med Sovjet och 1948 slöt de sitt v änskaps- och biståndsavtal
med Sovjet. Detta avtal va r när det slöts ala rmera nde, eftersom det
sk edde under Stalinperiod en och ungefär samtidigt med den kommuni>tisk a kuppen i Prag 1948. Många trodd e då att detta avtal
endast var först a steget i ett kommunistiskt ma.k tövertagand e i F inland. Utvecklinge n har emellertid blivit en annan.
Den fin ska rege ringen och de fin ska presidentern a P aasikiv i och
K ekkonen har kunnat före en för sikti g och skicklig politik som suc cessivt betonat Finland s neutralitet oc h oberoende och som vunnit
tilltro i såväl Moskva som \X!ashington. Frå n börj an hade den fin sk a regeringen ett mycket begränsa t utrymme för politiska. manöv ra r, men redan 1955 kunde Finla nd bli medl em av Nordiska R ådet
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och 1961 associerad medlem av EFTA. Finland har betonat sin
neutrala stä llning mer och mer och idag är Finland allmänt accepterat som en av de neutrala staterna i världen. Det är emellertid en
speciell form av neutralitet som kommer att framgå senare i denna
årsberättelse. En hörnsten i den finska utrikespolitiken är vänskap soch biståndspakten med Sovjetunionen .
Avkolonialiseringen har i en kvantitativ bemärkelse varit av stor
betydelse för neutralitetsbegreppe t under efterkrigstiden.
Antalet oberoende stater är idag mer än dubbelt så stort som det
var 1945. De nya nation erna är a v varierande storlek och betydelse
- från Indien till t ex Tonga. Deras politiska stabilitet varierar
även avsevärt liksom den utrikespolitiska linje de valt att föra. En
del tidigare kolonier va lde att gå med i militära all ianser tillsammans
med Västmakterna. - Pakistan och Filippinerna kan exemplifiera
dessa - medan andra valde en politik som förde dem närmare det
östliga blocket som t ex skedde med det tidigare Franska Guinea.
Men många tidigare kolonier var angelägna att föra en från kolonialmakterna oberoende politik. De allra flesta var beroende av
ekonomisk hjä lp men var samtidigt rädda för att komma i beroende
av någon av stormakterna. En neutral politik blev därför naturlig
för flera av dessa stater i detta läge. Antalet neutrala stater kom
därför att öka i samband med avkolonialiseringen. Neutralitetspolitikens art och innehåll varierade även kraftigt från nation till nation. Det blev nästan lika många former av neutralitet som det
fanns neutrala stater. I några fall fann s det säkert även skäl för
att betvivla den verkliga politiska viljan och avsikten bakom
neutralitetsdek larationerna. Några länder förefaller även ha utnyttjat sin neutralitet för att därigenom kunna få ekonomisk och militär hjälp från såväl Ost som Väst.
Men faktum kvarstå r att neutralitet har visat sig vara och fortfarande är en användbar och attraktiv politik för många av dessa
nya stater. De har nu tid och möjlighet att utforma en egen politik .
Förenta Nationerna har därvid varit av stor betydelse. Generalförsam lingen har varit ett internationellt forum, där de haft möjlighet
att uttala sin uppfattning och även påverka utveck lingen. Förenta
Nationerna har ~iven kommit att tjäna som en sorts garant för alla dessa nya nationer och deras oberoende. _Yi har . ~ven anled~in g
räkna med att de många varianter av neutrahtetspollt!k som de 1dag
representerar så småningom kommer att reducera s till några få ty207

per, när den politiska situationen i länderna ifråga har hunnit att
stabiliseras.
Några neutrala stater och politiker från neutrala nationer har
försökt a tt förena de neutrala staterna - de obundna staterna i ett
särski lt block - som var avsett att bli en maktfaktor mellan Ost
och Väst. De har hittills inte varit framgångsrika av flera skäl. De
neutrala staterna är alltför olika och deras politiska inriktning och
syften varierar mycket. Några neutrala stater är tveksamma och
andra - t ex Sverige - direkt negativa. Dessa länder menar att
bildandet av ett neutralt block är oförenligt med en neutral och
alliansfri pol i tik.
De delade nationerna - Tyskland, Korea och Vietnam - har
utgjort alldeles särskilda problem under efterkrigstiden. En mycket
stor del av världspolitiken har kretsat kring dessa länder och deras
problem. Den slutliga lösningen är ännu svår att förutse. Ett tidigare delat land - Osterrike - har emellertid lyckats återförena
sina två halvor till en nation. Om detta i framtiden kommer att bli
möjligt för Tyskland, Korea eller Vietnam är svårt att säga, men
om dessa nationer skall kunna återförenas förefaller det sannolikt
att det i så fall måste kombineras med någon form av neutralitet
om återföreningen skall kunna accepteras av båda stormaktsblocken.
. Det stora problem dessa delade nationer utgör kan även illustreras
genom att visa att ingen är medlem av Förenade Nationerna, trots
att de fungerar som självständiga nationer med statsöverhuv ud, regering, egen utlandsrepresentation etc. De andra besegrade länderna
i andra världskriget - Italien och Japan - blev aldrig delade och
blev följaktligen medlemmar av FN 1955 och 1956 respektive, medan Tyskland eller de två tyska staterna får vänta på en politisk
lösning, som fortfarande förefaller ligga långt fram i tiden, trots
att det är mer in ett kvarts sekel sedan striderna upphörd e.

NEUTRALITETENs ELEMENT

En neutral tradition
Det är en väsentlig skillnad mellan att å ena sidan anta en
neutralitetspolitik och att å andra sidan anta en utrikespolitik som
är samordnad med eller gemensam för ett antal andra nationer. När
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Danmark och Norge som exempel 1949 bestämde sig för att överge
sin tidigare neutrala politik och istället ansluta sig till NATO, var
det därmed fullt klart för alla andra länder att de från den allra
för sta dagen skulle komma att agera som medlemmar av organisationen. Ingen hade någon anledning att betvivla innebörden av
beslutet. På samma sätt är det med andra nationer som ansluter sig
till militära pakter eller block.
Det finns å andra sidan nationer som varit medlemmar av militära pakter och organisationer under ett antal år, men som av olika
anledningar inte längre tar aktiv del i organisationens arbete och
verksamhet. Det finns god anledning att betvivla att de i en kritisk situation verkligen är beredda att sva ra upp mot organisationens krav. Vissa medlemsstater i CENTO (Central Treaty Organization) och SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) kan
kanske illustrera detta. Men dessa i detta avseende mera tveksamma
nationer blir trots detta. icke betraktade som neutrala eiler alliansfria
innan de har deklarerat sin alliansfrihet elier neutralitet och innan de
genom politiska åtgärder visat sin avsikt att föra en från pakten oberoende politik. En paktpolitik blir därför- med andra ord- snabbt
erkänd och accepterad och detta accepterande kan komma att vara
längre än nationens ifråga verkliga vilja att kvarstå i organisatiOnen.
Förhållandena är annorlunda för en nation som bestämmer sig
för att föra en neutral elier alliansfri politik. Den blir inte erkänd
och accepterad lika lätt. Det krävs tid samt en konsekvent politisk
aktivitet för att få en neutral politik accepterad och erkänd av andra nationer. En neutralitetspolitik som inte är trovärdig och som
därför ej accepteras av andra nation er är en farlig politik.
Många nya och unga nationer som förklarat att de avser föra
en neutral politik oberoende av de stora stormaktsblocken har sannolikt en allvarlig vilja att verkligen vara neutrala, men det kan
många gånger vara svårt för dem att att få andra nationer att verkligen tro på deras uppriktiga vilja. De saknar en neutral tradition
vilken är av stor betydelse för en neutral politik.
De behöver tid för att lära vad neutraliteten innebär och de behöver erfarenhet från vad en sådan politik kräver i olika lägen,
innan de kan räkna med att bli accepterade och bedömda som neutrala nationer. Detta tidsperspektiv är viktigt för en neutralitetspolitik.
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S c h w e i z utgör ett gott exempel p å betydelsen av en neutral
tradition. Inget lands rege rin g betviv lar dess neutralitet och verkliga. . avsikt att beva ra sin neutralitet i händelse av kri bo- Sv e r i bo- e
utgor ett annat go tt exempel.
F i n l a n d s och O s t e r r i k e s neutralitetspolitik har långsa mt vunnit erkännande från andra nationers sida. I O sterrikes fall
var det icke fråga om ett fritt val utan n eutraliteten var en del av
den överenskommelse rörande Osterrikes ställnin g, som träffades
mellan stormakterna i samband med ockupationens upphörande. Genom a tt under å rens lopp föra en konsekvent neutralitetspolitik ha r
emellertid båda dessa länder kunnat vinna förståelse och erkännande för denna politik från båda stormak tsblockens sida.
T Finland var situationen annorlunda än i O sterrike . Vid tiden
för fredsavtalet i Paris 1947 och å ren närm ast därefter visste alla
att Finland till en del v ar beroende av Sovjetunionen. D et krigsskadestånd om 300 miljoner amerikanska förkrigsdollar som Finland hade att erlägga till Sov jet enligt fredsavtalet utgjorde en
kraftig pålaga. Detta krigsskadestånd gav ä ven Sovjet möj ligheter
att styra och kontrollera finskt nä ringsliv. 1948 å rs vänskaps- och
bistå ndsavtal med Sovjet bidrog också till att betona beroendet av
Sovjetunionen. Men genom en lå ngsam, skicklig och mycket konsekvent politik har Finl and lyckats v inna allmän förståelse för sin
· neutralitetspolitik även om det är uppenbart, att Fi nl and har varit
tvun get att ta särskild hän sy n ti ll Sovjet och de önskemål och even tuella krav som framförts från den sidan. Självs tändi gheten i politiken har kanske va rit n ågot mindre än exempelvis den svenska
eller sch weiziska.
I n d i e n har också mer än tjugo år av neutral tradition bakom
sig. D et föreligger in gen tv eksamhet om des s vilja och avsikt att
stå neutral vid en konfl ikt mellan stormakterna, men dess situation
ä r na turligtvi s bety dli gt mer komplicerad idag än den var tidigare,
inn an Indien hade sina grä nskrig med Pakistan och med Kina. När
de hade sitt första krig med Pakistan fick de vapenhj älp från Sovjetunion en och i samba nd med gränsstriderna med Kina blev Indien
tvunget begära vapen hjälp från USA, vilket också erhölls.
I n d o n e s i e n kan tj äna som exempel på ett land som fö r
en neutral politik, men som sak nar neutral tradition. Sukarno-tiden
med dess kommuniststödda regim är fortfarande allt för nära i
tiden och den inre st abiliteten i landet är kanske också tveksam
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efter de massexek utioner, som genomfördes efter Sukarnos fa ll. Om
Jand et kan få utveck la sig lu gnt under en regering som ha r folkets
stöd , är det möjligt att den indonesiska neutraliteten kan komma
att accepteras och erkän nas allm änt.
C h i l e är det senaste e. emp let på en stat, som under den nye
presidenten Allende förkl arat sig v ilja föra en neutral politik. Aven
i detta fa ll kommer det troligtvi s att ta en avsevärd tid, innan denna nya p oiitik blir allm änt accepterad .
Neutra li tet har tidigare sagts va ra lösnin gen på problemen i
L a o s liksom i många andra omtvi stade områden. Neutraliteten
har nämnts som ett alternativ nä r Tysk lan dsfrågan diskuterats liksom även ibla nd i Vietnamdebatten. Beträffande Laos så underteck nade USA tillsammans med tretton and ra nationer Genevefördrage t i juli 1962 som föranst altade en neutra lisering av Laos. Det
ä r möjligt att neutra li tet kan utgöra lösn ingen i fr amtiden p å problemen i Laos lik som i andra omstridd a områden , men det är inte
möjligt att tvinga neutralitet p å en nation om förutsättnin garna i
övrigt sakn as.
En neutralitet spolitik måste vara accepterad av folkets fl ertal och
av desss regering för <1tt kunn a v inn a tilltro bland a ndra nationer.
D en neutra la traditionen är också av be tydelse och det lär därför
ta lå ng tid, innan länder som Laos kan komma att bli accepterade
som neutrala även om de medvetet börjar föra en neutral politik.
D en neutrala traditionen är betyde lsefull för en nation som vi ll
föra en neutral politik.

H ur politiken är stadfä st
N eutrali tet kan aldri g vara tyst. En n eutra litetspolitik kan endast t jäna som skydd för en nation om politiken är väl känd och
om den vunn it tilltro bl and tänkba ra angripare. En nation kan inte
förlit ;t sig på en ann an nation s neutralitet, om denn a senare nation
inte kla rt uttryckt sin avsikt at t stå neutral. Sä ttet för hu r en neutralitetspolitik är stadfäst eller bekräft ad är därför av betydelse.
Men som tidigare fra mhållits är det inte ba ra att uttryc ka sin avsikt att vara neutral för att få politi ken accepterad utan politiken
måste också föras ko nsekvent under en lång tid för a tt bli accepterad av andra nationer.

211

Det kan i detta sammanhang vara av ett visst intresse att stu
dera hur politiken är stadfäst i vissa neutrala länder.
S c h w e i z är sannolikt det land vars neutralitetspolitik är mest
allmänt accepterad.
Ingen betviv lar att Schweiz avser föra e
neutral politik i varje tänkbar situation . Schweiz har varit neutralt
under en mycket lång period och har lyckats hålla sig utanför dt
två världskrigen under detta sekel. D et har verk ligen en neutra
tradition. Dess neutralitet är så stark och så orubblig att det val
att icke ansöka om medlemskap i Förenta Nationerna.
Den schweiziska neutraliteten är fastställd och garanterad i ett
internationellt fördrag.
l O s t e r r i k e var, som tidigare framh åll its, neutraliteten ett
vi llkor för oberoendet. Eftersom Osterrike vid tid en för ockupationens upphörande vark en hade de militära resurser som neutraliteter
kr ä ve r eller en neutral t radition måste dess neutral ite t garantera ~
av de forna ockupa tionsmak tern a och denna garanti gäller fortfa rande. Neutraliteten blev även inskriven i författningen. Eftersorr
landets militära resurser fortfarande är starkt begränsade är dennz
gara nti av ~tor betydelse men dess innebörd har änd rats under å ren•
lopp . Från början var den enbart positiv för Osterrike, eftersorr
den var ett villkor för oberoende och neutralitet. Idag - efter fem ton år - ha r Osterrike varit oberoende tillräckligt länge för att
kunna vara det av egen kraft. I detta läge är stormaktsgarantin intt
enbart en positiv faktor. Den innebär bl a att Osterrike är beroende
av denna garanti, eftersom det inte har egna militära resurser fö t
att försvara sitt oberoende och sin neutralitet; och med landets konfiguration och ekonomiska potential är det praktisk t taget omöjligt
för österrikarna att bygga upp ett försvar av tillräcklig styrka.
Som en följd av detta är Osten·ike idag beroende av stormaktsgarantierna och kan därför ej föra en sjä lvständig neutral politi k
som exempelvis Sverige. Det är å andra sidan intressant att konstatera att Osterrike har kunnat ans luta sig till EFTA, vilket inte Finland kunnat göra av politiska skäl. Fin land är endast assactera
medlem av EFTA.
F i n l a n d s neutralitet är av ett speciellt slag. Den är varke
inskriven i författningen eller garanterad av några stormakter oå
den är heller inte lika oberoende som exempelvis den schweiziska
eller den svenska neutraliteten.
Hörnstenen i den finska utrikespolitiken är 1948 års vänskaps
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och biståndsavtal med Sovjetunionen. Den finska regeringen betonar
i alla sammanhang att den för en neutralitetspolitik och detta har
blivit allmänt accepterat. Grunden för den finska neutraliteten kan
dock diskuteras eftersom biståndsavtalet i sin första artikel säger
att om antingen Finland eller Sovjet blir föremål för militär aggression från Tysklands sida eller från med Tyskland förbunden
stat, skail Finland i överensstämmelse med sin skyldighet som suverän stat försvara sitt oberoende, samt vidare att Sovjetunionen i
ett sådant läge skall hjälpa Finland på sätt som överenskoms mellan
de två länderna.
När den finska neutraliteten diskuteras framhåller ofta finska
politiker och statsvetare att paragrafen i biståndsavtalet om militär
hjälp endast kan träd a i tillämpning om Finland är anfallet av en
annan nation eller om Sov jet har anfallits av en annan nation genom Finland; i ett sådant läge är redan den finska neutraliteten
bruten och då har även en neutral nation rätt att begära hjälp
från andra nationer. Detta låter odiskutabelt, men de som argumenterar på detta sätt glömmer tydligen att biståndsavtalet inte
endast tillämpas om en av de två fördr agsslutande parterna blir
anfallen utan även säger att de båda parterna skall samråda om det
förel igger ett hot om sådan militär aggression som nämnts i artikel
1. "Hot om militär aggression" är mycket svårare att definiera än
"aggression" elle r "anfall" och det gör den finska neutraliteten mer
komplicerad.
Men trots dessa svårigheter med biståndsavtalet - som kanske
är av mera teoretisk karaktär
har Finland lyckats föra ·en
n eutral politik under efterkrigsperioden och accepteras idag allmänt
som en av de neutrala staterna.
Den s v e n s k a neutralitetspolitiken skilj er sig från flera andra
neutrala staters politik. Liksom den finska politiken är den inte
inskriven i författningen eller garanterad av n ågra stormakter. Det
är en politik vi sjä lva valt - en politik som ha r vuxit fram genom
ett historiskt skeende. Den kännetecknas bäst genom benämningen
"oberoende". Det är en politik som Sverige - teoretiskt ~ kan
lämn a utan att rådfråga några andra nationer. Politiken är emellertid så fast förankrad i den svenska historien och i den allmänna
opinionen att varje försök att överge den kommer att mötas med ett
överväldigande motstånd. Alla svenska politiska partier ansluter sig
dessutom till politiken.
15
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Det har framh ållits må nga gånger a tt neutralitetspolitiken måstt
föras konsekv ent i alla lägen för att vara trovärdig samt att vi a\
samma skäl måste k larlägga utåt att vi inte avser öve rge politiken
ens om det inträffar allva rli ga fö rändringar i vår omedelbara nä rhet.
Neutralitetspolitiken har en lång tradition i Sverige oc h betrak-t as al lmänt som fr amgå ngsrik p olitik. Att så är fallet är naturligt
efte rsom Sverige lyckats med att stå utanfö r de två vä rldskrigen un
der detta sek el. Sverige v isa r på många olika sätt sin fa sta vilj <1
och avsikt att även sö ka stå utanför en eventuel lt kommande ny
storkonflikt. Ett sitt är genom att bibehåll a ett fö rsva r som är
sta rkare och bättre utrustat än i de fl esta a ndra nationer av motsvara nde storlek. Ett an na t sätt är att rege ringen kla rt har uttalat
att v i endast kan tänka oss en anslutning till den europeiska gemensamma marknaden (EEC) för vår del om det är förenligt med
vår neutrala politik. Om det skulle visa sig vara ofö renl igt är vi
beredda att även betala denn a kostnad i form av uteblivna ekonomiska fördelar vid en EEC-anslutning för v år neutralitetspolitik
Detta belyser vä l allv a ret i poliken och är ägnat att öka dess t rovärdighet.

Politisk t oberoende

Neutralitet är nära nog - eller borde i alla hä ndelser vara synonymt med politiskt oberoende. Det är så gott som uteslutet att
föra en verk li gt r1eu tra1 politik för en nation som i n ågot avgörande
avseend e är beroen de av en annan nation eller grupp av nationer.
Av detta skäl är det betydligt svårare för liten svag J ation att för a
en neutral politik än det ä r fö r en större och mer mäktig och in fl y telserik nation.
Den s v e n s k a regerin gen uttryckte sin uppfattning i dessa
frågor bl a under utrikesdebatten i riksdagen den 21 mars 1968. I
denna debatt fr amhöll regeringschefen bl a:
~ 'Be g reppet neutrali tet ha r ibland ansetts synony mt med passivitet. Tanken bakom detta var att neutrala nationer skulle undvika
att ta ställnin g i kontroversiella frågor. D et är naturligt vis förs tåeligt att neutralitet kan tolka s på detta sätt. Den svenska neutralitet spolitiken har emellertid ald rig haft denn a in nebörd och detta
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gäller fortfarand e. D en svenska rege ringen anser tvä rtom att det
är en v iktig del av vår utrik espolitik att i Förenta Nationerna och
på andra håll ge uttryck fö r den svenska demokratin s värderi nga r,
då vi tar ställning till intern ation ella frågor. Den svenska neutraliteten är in gen åsiktsneutralitet. I själva verket kan det ofta vara
tillfällen då det är särskilt a ngeläget att en neutral nation uttrycker sitt oberoende ståndpunktsta ga nde i viktiga frågor. Det förhålland et att våra ställningstagan den v id dessa tillfäll en har mötts
med ogi llan de från en eller annan av sto rmakterna inn ebär inte
att v å r neutralitetspolitik har blivit ~-i ndrad på något sätt. Det sk ulle heller inte stä rka utan tvä rtom det skulle försvaga vå r neut ralitetspolitik om vi vid så dana tillfällen övergav vår oberoende hållnin g."
Denna svenska typ av oberoende och öppen neutralitetspolitik
skiljer sig från de sch weiziska, österrikiska och fin ska variante rna.
Den s c h w e i z i s k a politiken har varit att icke i något sammanh ang utåt uttrycka en politisk uppfattning i intenationell a frågor. D et ta har varit relativ t enkelt för Sch we iz som inte ens är
medlem av Förenta Nationerna. F i n l a n d och O s t e r r i k e
för inte sam ma passiva politik som Schweiz, men de ha r varit betyd ligt mer återhå llsamma då det gällt att uttrycka en politisk uppfattnin g än t ex Sverige. De känn er sannolikt ett visst politiskt
tryck från Sovjet, vilket påve rk ar deras handlingsfrih et.
Den svenska regeringen tog som exempel snabbare och kraftigare
av st ånd från den sovj etiska inv asionen i Tjeckoslovakien än de
flest a a ndra nationer. D en agerade på samma sätt då Berlinmuren
restes och i samband med den sovjetiska invasionen i Ungern 1956.
D en svensk e utrikesministern var - för att ta ytterligare ett exempel - en av de myck et få som fortfa rande tog upp den tj eckoslovakiska frågan till behandlin g i FN:s generalförsamling hösten
1969. De fl esta andra nation er föreföll att ha glömt det hela. Den
svenska regeringen har också uttryckt sitt ogillande av den amerikanska politiken i Vietnam på samm a sä tt som den tidigare gjorde
beträffande det fran ska kriget i A lgeriet och den brittisk-franskisrae litiska invasionen i Egypten 1956.
En neutral politik inn ebär inte att en nation måste skriva under
p å eller med tystnad samtycka till allt som stormakterna företar
sig inom ramen för deras utrikespolitik. Den neutrala sta tens handlin gar kan aldrig grunda s på antagandet att den skulle vara i be215

sittning av särskilt goda kunskaper och kunnande eller att dess bidrag i debatten skull e vara av någon avgörande betydelse. Va
en neutral nation uttrycker är av betydelse först och främst fö r
att bidra till att skapa en internationell opinion i frågan. Dessa internationella opinioner är av större betydelse idag än de tidigare
vant.
En liten neutral nations uppfattning kan a ldrig uppfattas som
uttryck för maktpolitiska ambitioner, en önskan att utöva påtryckning ell er som fientlighet mot andra nationer. I en värld som mer
och mer utvecklas mot ett bipolärt system med två ledande wpermakter som står emot varandra, är det därför av betydelse a tt de
små nationerna ger uttryck för sina uppfattningar och inte helt
öve rl åter det åt stormakterna.
Ekonomisk styrka

Politiskt oberoende och ekonomisk styrka är av samma betydelse
för en neutral politik. Politiskt oberoende kan dessutom säga~ vara
beroende av landets ekonomiska sty rka.
En nation med en mångsidig och vä l utvecklad industri, en stark
eko nomi samt som har tillgång till råmateriel och kraftproduktion
befinner sig i ett gynnsamt utgångsläge för att föra en neutral politilc Ju svagare ett lands ekonomi är, desto sårbarare är landet -för
ekonomisk utpressning från andra och starkare nationer. Många nya
nationer i Afrika och Asien har uttalat att de avser föra en neutral
politik, men de har som regel ej den ekonomiska styrka och stabilitet som erfordras. De är därför sårbara om någon stormakt av
någon anledning vill utöva ekonomiskt tryck mot dem. Det finns
därför skäl att tveka om vissa av dessa ekonomiskt svagare nationer har ve rkliga förutsättningar för att kunna vara neutrala vid
en stormaktskonflikt.
De mera stabila neutrala länder som diskuterats tidigare - Finland, Schweiz, Sverige och Osterrike - har ett betydligt bättre
utgångsläge. Alla fyra ha r en god ekonomisk styrka. Sverige och
Schweiz en något bättre än de övriga. Finland och Osterrike är genom sina respektive biståndsavtal och fredstraktat med Sovjet ;ch
segrarmakterna något mer sårbara vad avser ekonomisk utpressnin g
än Sverige och Schweiz. Alla fyra nationerna saknar oljeti ll gånga r
och är beroende av olj eimport.
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Sverige har försökt kompensera detta genom en omfattande oljelagring i fred. Motsvarande åtgärder har sa nnolikt v idtagits även i
Schweiz och Fin land.

Ett starkt försvar

Som tidigare framhå llits är ett tillräckligt starkt försvar en föruts;ittning för neutralitet en ligt den internationella rätten. Den
neutrala mnionen måste kunna försvara sitt territorium och sin integritet och den måste ha resurser för att kunna erbjuda tillräckligt
skydd åt andra länders fartyg och flygplan som legalt passerar
den neutrala nationens territorium. Det är att betrakta som ett
neutralitetsbrott om den neutrala nationen inte kan utöva detta
skydd.
Försvarsminister Sven Andersson uttryckte det på följande enk la
sätt i en intervju i Dagens Ny heter 30.11.1968. "En neutral irerspolitik utan försvar är en omöjlighet."
En neutral nation måste kunna agera på ett sådant sä tt att den
inte ger anled nin g till förväntningar på den ena sidan eller misstro
på den andra om att landet i ett: visst läge och under stark yttre
press avser ansluta sig till en av de två sidorna i fall av krig. En
neu tralitetspolitik måste därför vara stödd av ett tillräckligt starkt
försvar för att på ett tillfredsställande sätt kunna svara mot nationens krav av säkerhet.
Denna typ av politisk utpressn in g är betydligt svårare att genomför::t mot en nation som är bättre förberedd för att försvara sitt
eget ter ritorium än Finland och Tjeckoslovakien var vid dessa tillfäll en.
Både Schweiz och Sverige har idag ett militärt försvar av sådan
styrka att det utgör ett stöd och även en förutsättning för ländernas neutralitetspolitik. Sverige hade som exempel 1967 de högsta
försvarskostnaderna i procent av BNP av alla europeiska nationer
(7 ,2 °/o 1967, vilket bn jämföras med exempelvis 6,4 för Storbritannien, 4,4 för Frankrike och 3,6 för Förbundsrepubliken Tyskland och Norge).
Der. militära försvaret i Finl and och Osterrike är av mindre omfattning än i Sverige och Schweiz. Dessa båda länder är därför mer
sårbara för militära påtryckningar från andra länder.
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Det är också betydelsefullt för en neutrcd nation att ha egen
industriell kapacitet av tillräcklig omfattning för att kunna pro ducera huvuddel en av de vapen och den vapenutrustnin g, som erfordras för det militära försvaret. Om en neutral nation i nåo-on
b
stö rre utsträckning måste förlita sig på vapenprodukti on i något
annat land - och då speciell t i någon av stormakterna - löper
nationen ifråga en risk att i en särskild situation få vissa krav och
villkor förknippade med leveranserna. Sverige är kanske sä rskilt
lyck ligt lottat i detta avseend e, eftersom huvuddelen av vår krigsmateriel tillverkas vid svenska fabriker. Aven Schweiz intar en
gyn nsam position i detta avseende.

S ta bilitet i neu.tralitetspolitiken
men
Betydelsen av en n eutral tradition har framh ållits tic-Iio-are
'
b
det är inte enbart en fråga om tid utan också, och kanske än mer,
p å vilket sätt neutralitetspoli tiken förts genom å ren. En neutralitetspolitik m åste föras med stor konsekvens för att v inna trovärdighet.
Men neutralitet inn ebär inte p ass ivitet. Det är av betydelse att
neutrala nationer uttrycker sin oberoende syn p å internationella
fr ågo r av vikt. Deras syn :i r ocbå av betydelse. Men när de ta r
ställnin g måste de helt naturligt ib land ta samma ståndpunkt som
någon av storm::tkterna och ibtand som någon annan. Detta gå r ej
a tt undvika och är heller inte nödvändigt att undvika. Vad som är
betydelsefullt däremot är att det är deras egen st3.ndpunkt de uttrycker och att de in te funge rar so m ombud för någon stormakt.
De måste också gö ra det p 3. ett sådant sätt att det inte missförstås.
Båda sidor måste kunn a lita på att den neutrala nationen endast
uttryck er si n egen uppfattning och inte av andra skä l försöker gå
n ågon stormak t s ärende.
Ett nödvändigt vill kor för att neutralitetspoli tiken skall kunna
erbjuda den avsedda säkerheten är att andra berörda nationer måste kunna förlita sig p å den neu trala nationens fasta vilj a att kompromisslöst fullföl ja neutralitet slin jen ä ven när den utsä tts för påfrestninga r. Den neutrala n ationen må ste ständigt i sitt handla 1;de
konsekvent bygga upp denn a trovä rdigh et.
Fasthet och konsekvens måste känneteckna politiken och dess rep218

resentanter. Genom o rd och handlingar i ofredstid måste den neutrala na tionen visa att den handlin gsfrihet den förbehå llit sig i fred,
i krig kommer att mnyttjas för att hävda nationens neutralitet.
D en får inte ge stormaktern a någon anl ednin g <'.tt tro ell er misstänka att dess territorium kan komma a tt stä llas till någo n annan
m ak t~ förfog<,_nde fö r att utn yttj as som bas för a nfa ll mot andra
nation er. D et måste va ra möj ligt att fö rlita sig på allvaret i den
neutrala n<.uionens po litik och av detta skäl måste målsättnin gen
för p olitiken v ara att med bibehåll et innehåll v inna och bibehålla
stormakternas fö rtroende. En fast och konsekvent neutralitetspoli tik
är därfö r av stor betydelse för trovärdig heten.
Det är också av betydel se att politiken har en bred stöttnin g
hos den allmänna opinionen. Det ä r inte tillräck ligt om det endast
är en regerings politik. Om andra länder - och då speciellt stormakterna - vet att p c:Jlitik en har stöd hos en br ed allmän opinion,
kan dc -va ra säkra på att det är mycket svå rt för en regering i en
demokrati att ändra på denna politik, vilket är ägnat att öka dess
trovärdighet.
Finland,
I alla de fyra länder so m har behandl ats särs kilt
stöd för
folkligt
rkt
sta
ett
finns
Schweiz, Sverige och Osterrike den valda neutralitetspoli tiken.

Trovärdighet
Dc element som tidigare nämnts resu lterar tiilsammans i politikens trovärdighet och det är v ad det hela hand lar om.
Neutralitet spo litiken utgö r en del av en nation s säkerhetspolitik. Om politiken är fr amgångsrik är den ägnad att öka säkerheten. Men en neutralitetspoli tik kan endast vara fram gångs rik om
dess trovärdighet är hög. Alla berörda länder m åste kunna förlita
sig p å att den neutrala nat ion en verkligen avser stå utanför ett
eventuellt krig mellan andra nationer. Om de inte anser sig ha
grund för att gö ra detta k an neutraliteten visa sig va ra en fa rlig
politik.
Det ä r aldrig tillräckligt a tt enbart uttrycka och deklarera sin
neutralitet eller avsikt att stå n eutral. En sådan neutral nation måste
genom sina handlin gar och genom en konsekvent neutral och oberoende politik visa att den ve rkli gen och ovillkorligen avser vara
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neutral i händelse av en konflikt mellan andra nationer.
Trovärdigheten är därför det viktigaste elementet i neutralitetspolitiken och den utgör summan av de övriga elementen.

De neutrala staternas betydelse idag
. ~eutralitetspolitiken utgör en del av en nation s säkerhetspolitik. Pol~tlken kan ha valts av många olika skäl. Trots att politiken är natiOnell, kan den även ha vi ssa internationella konsekven ser.
I många internationella organisationer är det naturligt att söka
rekrytera den ledande p ersonalen från neutrala stater. Det är naturligtvis huvudsakligen av två skäl:
- Stormakterna har svårt a tt komma öv eren s om personer som
representerar ett av de två blocken.
- Mindre nationer är rädda för att stormakterna kan komma att
utnyttja de . internationella organisationerna för sina egna syften,
om de får t1llsätta de högre befattningarna i dessa. Generalsekreteraren i FN är ett gott exempel. Tryggve Lie kom från Norge medan
Norge fortfar:nde var neutralt. Såväl Dag Hammarskjöld som U
Thant kom fran neutrala stater.
Neutrala länder har även visat sig vara särskilt användbara för
att kunna ställa personal till förfogande som internationella medlare, Folke Bernadotte, Sakari Tuomioja och Gunnar Jarring kan
tjäna som exempel. Det är inte sannolikt att Arabstaterna hade accepterat en medlare från USA eller ett med USA allierat land och
Israel had e säkert inte varit berett att acceptera en medlare från
SoY;jet eller någon annan kommuniststat. En man från ett neutralt
land (Gunnar Jarring) blev därför ett naturligt val.
Under efterkrigstidens begränsade krig p å olika håll i världen
har det under det att striderna p ågått samt efteråt varit ett stort
behov av internationella övervakare, medlare, observatörer etc i de
omstridda områdena. Personal från neutrala stater har varit önskvärda i dessa sammanhang. Sverige och Finland ha r deltagit i sä rskilt stor utsträckning. Officerare från dessa länder har tjänstgjort
i bl a Kashmir, Suezkanalområdet, Libanon, P alestin a och Laos och
det är troligt, att de även i framtiden kommer att tas i anspråk i
andra oroliga områden.
Förenta Nationerna har sänt trupper från olika länder till freds220

beva rand e operationer i Gaza, Kongo och Cypern. Sverige har kontinuerligt deltagit fr ån allra fö rsta börj an med min st en bataljon .
}\ven för dessa fredsbeva rand e opera tioner har neutrala stater visat sig vara sä rskilt lämp ade. Stormakterna misstänk s ofta för att
ha andra sy ften om de deltar och de misstror dessutom varandra
inbörd es.
Det förefa ller sannolikt, att FN äve n i fortsättnin gen komm er
att sända ut truppförband i fredsbevarande sy fte , i likh et med vad
som hittills skett, trots att denna t yp av operationer ej finns inskriven i den ursprungli ga sta dga n.
För att snabbt kunna sva ra upp emo t ett önskemål från FN om
ynerligare förband har Danmark, Finland, N orge och Sveri ge vardera en s k beredskapsbataljon, som snabbt kan sändas till ett område där FN :s fredsbevarande styrkor erfordras.
Neutrala länder har även varit lämpliga för att arrangera oc h
organisera internationella konferenser och möten. Fö r stormakterna
är det ofta en prestigefråga var en konferens, som berör stormakterna, förläggs . Man är sällan beredd att resa till en konferen s, som
anordnas p å den andra stormaktens territorium. När t ex John F.
Kennedy och Nikita Chrustjev sk ull e mötas 1962 skedde det inte i
Moskva eller Washington utan i det neutrala Wien .
Geneve har särskilt utn y ttj ats eftersom staden dels ligger p å
neutra lt territorium , dels ha r mycket goda lokaler och andra faciliteter fö r internationella konferenser. Wien har också kommit att
utnyttj as för många möten mellan statsöverhuvuden och regeringschef er från olika länder. Ett ann at exempel är de Strat,eg ic Arms
Limita tions Talks (SAL T), som nu pågår i omväxlande Helsingfors
och Wien.
En stad i ett neutralt land är många gånger den bästa platsen för
internationell a möten och konferenser.
N cutralitet i framtide n
Neutralitetspolitiken har visat sig vara en fr a mgå ngs rik politik
i v issa länder. Schweiz och Sverige är kanske de bästa exemp len.
Båda dessa länder har lyckats hålla sig utanför de t vå vä rldskrigen
under detta århundrade. Om detta har varit ett resultat av neutra litetspolitiken eller ej är svårt att visa. Det är mycket troligt att
Tysk land även hade anfallit dessa båda länder, om det hade varit
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ett ange läge t int resse för Tysk!Jnd att ha full kontro ll över Schweiz
och Sveriges territorier. Det ä r inte säkert att det va r neutra liteten
som räddade länderna ifråga. Men säkert är att folk i Schweiz och
Sverige är lyckliga över att ha få tt leva i fred längre än de fl esta
andra folk och att de av detta skäl u p p f a t t a r neutralitetspolitiken som en f ramgångsrik pol itik.
Fo lk i t ex Belgien, Danmark, Holland och Norge har an dra erfarenheter. I dessa länder v isade sig neutraliteten inte erbjuda till räckligt skydd för det n ationel la oberoendet. De blev a nfa llna och
ockuperade av tyskarna tro ts den deklarerade neutralitetspolitiken
Neutralitet har med a ndra ord visa t sig vara en bra politik i vissa länder och dålig i and ra .
V i har konstaterat att fler och fler na tioner försöker föra en
neutra litetspo litik. Kommer denna politik erbjuda dem den säkerhet
de eft ertraktar i framtiden.
De stormaktsblock som bild ades efter det andra världskriget består fortfarande, men band en mellan nation ern a tenderar att bli
lösare eller i varje fall av en a nn an karaktär. De ekonomiska samban den tenderar att bli mer betydelsefulla än de militära, som tidiga re dominerat. Det ny a förhållandet mellan dc kommu nistisk a
supermakterna Sov jet oc h Ki na ä r en annan faktor av stor betydels
för framtiden. Det end a vi med säkerhet vet är att de block och
mak tkonstel lationer vi har id ag inte kommer a tt va ra i evighet. D
är föremål för en successiv förändring . Vad v i däremot inre vet är
hu r och när de kommer att förändras. V i kan räk na med tillkomsten av ytterligare några oberoende nationer , eftersom det fortfaran de finns en del koloniala områden, som ännu ej fått sin nationella
frihet, men å andra sida n är det mö jligt att några av de ny li gen
bddade statern a komm er att försöka sig på sammanslag ni ngar fö r
att bilda större och slagkraftigare enheter. Må nga av de ny a nationerna är uppenb art all t för sm1 för att kunna fun ge ra som oberoende nationer. Av dessa skäl är det lätt att kon statera att vi k an
förutse en kontinuerlig förändri ng i världen , men arten av denna
förä ndring och dess konsekve nser i olika avseenden är svår att
förut se.
I detta läge är det förståeligt a tt många nationer vä ljer att fö r8
en neutral politik, eftersom denna p olitik erbjud er dem bättre han dlingsf ri het i ett nytt och svårbedömt läge, då de slutligen måste t<.
stä llning.
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Men det är också andra förändringar som pagar, som kan komma att inn ebära att neutralitet blir ett svå rare och mindre fö rdelaktigt alternativ .
Ekonomiskt samarbete med överstatliga inslag är ofta svå rt att
kombin era med en ve rklig neutral politik. Den europeiska gemensamma marknaden bildas idag av sex N A TO-länder. För Storbritannien, Danmark och Norge, som idag förhandlar om medlemskap
innebär detta naturli gtvis inget hinder. För Finland, Schweiz, Sverige och O sterrike är förhå llandena annorlunda. D et är redan klart
att Fin land, Schweiz oc h Osterrike inte kommer att ansöka om medlemskap med hänsyn till sin neutralitetspolitik och andra särskilda
omständigheter. Sverige kan emellertid age ra mer oberoende och
förhandlar därför med den gemensa mma marknaden om lämplig
ans lutningsform mot bakgrund av en ansökan som ej utes luter medlemskap (även om fullt med lemskap f n inte förefaller särsk ilt troligt).
Om stora delar av världen och däribland våra främ sta handelspartn ers kommer att sammansluta sig i stora ekonomiska block, kommer det bli svårare och ekonomiskt mindre fördelaktigt att föra en
neutra litetspolitik. Det blir därvid relativt lätt att kon statera det
pris man får betal a för de fö rd elar neutraliteten innebär i andra
sammanhang.
Detta kommer naturligtvi s bli av betydelse, när nationer i framtiden kommer att besluta om de avser fö ra en neutra l politik eller
ej. Sveriges slutliga stä llnin gstagande beträffande anslutningsform
till den gemensamma markn aden kan därför bli av visst intresse
för andra neutrala nationer.

Sammanfattning
Många nationer för idag en neutralitetspolitik och det är troligt
att de även i framtiden komm er att. försöka va ra neutrala, eftersom
neutralitet i flera samman hang har visat sig vara fördel akti g politik.
Som neutrala är de ofta ett intressant föremål för stormakternas
intresse oc h tävlan. N ågra neutral a stater har även fö rsökt utnyttja
detta intresse för att utv erka spec iell a fördelar från en eller en annan storm akt och ibland frå n båda blocken.
Typen av neutralitetspolitik va rierar avsevärt från land ti ll land.
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Det finns ingen entydig definition av begreppet neutralitet.
En nation k an definiera sin egen neutra litet och försöka få de n
accepterad och erkänd. Men mer betydelsefullt än arten av neutralitet är dess trovärdighet. Neutralitet kan vara en bra och säker politik endast om den förs på ett sådant sätt att andra berö rda nationer ve rkligen tror på att nationen ifråga avser stå utanför ett sto rkri g. I annat fall kan p olitiken visa sig vara farlig och osäker.
Neutralitetens viktigaste element är trovärdigh eten och den
neutrala nationen s politik bör därför föras på ett sådant sätt att
man åstadkommer denna trovärdighet.
I detta sa mm a nhan g är det av stor bety del se att disponera ett
tillräckligt starkt för sva r samt tillräckliga ekonomiska resurser för
att kunna stå emot ekonomiska p åtryckningar från andra länder.
Ett starkt för svar är ett villkor för en neutral politik enligt den
internationella folkrät ten.
Inre stabilitet och stabilitet i neutralitetspoli tiken är också av
sto r bety delse liksom vä rdet av en neutral tradition.
Neutralitet väl j s av olika skäl i olika länder. N ågra ä r utan tvekan neutrala, eftersom de finner neutralitetspoli tiken vara ett enkelt och billigt alternativ och ett sätt för att slippa att ta ställning
i svå ra internationella frågor.
Andra länder har mer allvarliga motiv för sin neutralitet. För
dem är neutraliteten en svår politik och en dyrbar politik, eftersom
de ofta får betala betydligt mer för sitt försvar än andra länder
av motsvarande storlek, men de är beredda att betala detta pris
fö r sin neutralitet och sitt oberoende. De är också beredda att uttal a sin oberoende uppfattning om problem av internationell betydelse.
Neutralitet ä r en användbar politik idag för många nation er och
förefaller även komma att bli det i framtiden, även om det kommer att bli en del komplikationer i samband med bildandet av nya
stora ekon omiska marknader med överstatliga inslag.
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E JARNEBERG

Praktisk personalb ehandling
vid marina förband
Några reflexioner kring ställda krav och möiliga
resurser inom marinen av i dag.

Jnträdesanföra nde , hållet inför örlogsmannasä llskapet 8/ 12 1970.

" Ingen få r bli så behandlad att han förlorar sin vä rdighet", sin
värdighet som människa. Citatet är hämtat från en in~tt:~ktions
bok för Gotlands nationalbevärin g, ett reglemente som ttl!ampades
frå n början av 1800-talet. Fö ljer man den huvudrege ln ä r det ännu
i dag möjligt att behandla personalen p å rätt sätt. Det gäller bara
att alla parter tolkar den lika.
.
De grunder, som generationer av marinofficerar e lärt s1g vid
studier av exempelvis Wahlströms "Befälsutövnin g" (1927) och
Gyllenkroks "Utbildning" (194 3) är likaså alltjämt gill_and~:. D e
kärva korta fraserna - "befäl skall föras med fasthet, ovald, pmnmod och välvilja" - säger myck et. Men jag tror inte det vore
lyckligt att i dag säga som den gamla_ KA-ö':,erstel: f?r 35 ~: sedan:
"Det där med välvilja, det stryker v1, det later sa Jolm1gt .
De måno-a årens erfarenh eter och det teoretiska underlag som
finns i da;ens reglementariska för eskrifter och psykologiska !~ro
böcker borde i och fö r sig borga för en god personalbehand lmg.
M en ~.nd å är just personalbehand lingen - i varje fall i v i~ ~e
märkelse - ett stort problem, som sysselsätter chefer på alla mv aer
i utom ordentli gt hög grad. Varför är det så ?
.
Ja, det är nog ganska naturligt att så är fallet i en demokrati
som vår, där så många anser sig ha rätt att ställa så stora. personliga krav på det relativa fåtaliga befä l, som de kommer ~ berörin v med. Allra helst som detta befä l ofta har ganska sma resurse; eller befogenh eter att tillfreds5täll a kraven, framförallt i socialt och ekonomiskt hänseende.
.
De teoretiska o-runderna, de må vara hur väl utfo rmade och mlärda som hel st, kan in te för utsätta de många olika situ ationer, som
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kan uppstå bland personal. Här fordras både utbildnino- och en om
fattande praktisk erfarenhet, grundad på god person°alkännedom
för att befälet skall kunna gripa sig an problemen. Det o-äller i hö
grad det unga befälet vid marinen och det är en synnerli;en olyckli~
utvecklmg ~m exe~11pel~.is unga officerare sätts in alltför tidigt t
stabs- och forvaltnmgstJ anst. De kan komma att förlora sin chan!
att umgås med och först å personal och därmed sin förmåga att bl
bra chefer.

A uktoritet -

demokrati

. Försvar~t måste ha en god anda och fast disciplin för att fyll a
sma uppgifter_. Kravet på förband, som kan tåla krigets påfrestmngar, ka:1 VI mte ge avkall på. När det gäller fredsutbildningen
med en kng~makt byggd på allmän värnplikt, måste emellertid både kngets hardhet och de starka rörelserna i samhällsutvecklinge
b~akta~. Denna avvägnin g är mycket svår. Här kommer så många
vardenngaor In om de bäs~a.. vägarna att nå största effekt. Krigsmakten maste vara auktontart uppbyggd för att klara sina stridsuppgifter samtidigt som den skall återspegla den demokrati som den
är satt att försvara . Vi:. s~m dagllgen ko~fronteras med detta probl.e m s~r v~! sna r~st losmngen sa, att tillämpade övningar måst
goras s.a.kngsv~rkhghetstrogna som möjligt med utnyttjande av ett
auktorltart befalssystem , medan tjänsten i övrio-t - skolutbildningen.-otill vi ss . ~el k a n ges former, där vedena~na demokratiska
regler 1 vart samballe kan vara vägledande.
Regementsnämnden vid mitt förband , som ganska ino-ående disk.~t.erat de.. här f~ rhå}'anodena, har fo.~:n_ulerat lösningen ~mgefä r på
fo!Jand e satt: .~at sa manga som moJIIgt vara med att skapa viandan mom forbandet under den formella grundutbildningen g:~om gru~parb e ten, deltagande i budgetuppläggning, planering av
tpnst, f.ntld och byggnad er etc. Ge bästa möjliga information oc h
r~otlva.~wn. för tillämpningsövninga r "Vi vill ha fl er tillämpade,
?arda oovnmgar, ~om skapar hårdföra män i och för sin tjänst, me
mte harcia manmskor gentemot varandra".
Om vi accepterar tank en på en ökad skillnad mellan en mer
fredsmäs.sig tillvaro i kasern - eller skolmiljö och ett fält- eller
ombordliv med ökad kri gsmässig prägel har marinen stora möjlig-
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heter att pröva sig fram för att n3. största effekt och bästa tillfredsställelse ho s person alen. Vår utbildnin gso rgani sation är ganska v äl
anpassad för a tt genomföra ett sådant system. F ramförallt har vi
inom marin en un der tillämpade övnin gar en stor fördel i vå ra relativt små enh eter ombord eller i skärgå rden . D ä r kan skapas en
samhörighet under naturligt um gänge i riktig miljö. A ll a är så att
säga i" samm a båt", befäl och män får känna sa mma isolering, uthärd a samma fa ror och strapa tse r, sa mm a v äder. Vi kan och måste
göra väl moti ve rade kä rva öv ningar, gä rna under lä ngre perioder.
Und er sådana tillämpnin gsskeden kan samman svetsade enh eter skapas, dä r förb andsandan bygger på en hö g arbetsmoral.
D et är emellertid und er den formell a grundläggande utbildningen,
skolutbildningen, som problem ka n upp stå. D et ä r här de många
kraven på all män demokratisk samhäl lsanpassnin g sätter m. J ag
skall för söka belysa n åg ra av p roblemställningarn a.

Ne ga tiva attityder
Vi känn er väl till att det inte är så ovanligt att man i sin rättmätiga avsky för kri g söker för stora och generalise ra mindre goda
förh ållanden inom krigsmakten . Förtalet mot försvaret är emellertid en a!lmänt samhäll elig uppgift att för söka få bort. Jag går inte
närm a re in på det hä r, men v ill enelast påpeka att vi all a inom
krigsmakten måste behandla personalen så, att ny tt stoff på grund
av ogrannlaga kitslighet eller by råkrati inte tillförs den " negativa"
debatten , Vi måste ha klart för oss att huvuddelen av vå r manliga
befolkning ans er sig sakkunniga att på grundval av sin a mer eller
mindre personli gt färgade iakttagelser av ge generella omdömen om
allt befäl.
En särskild grupp utgör de som totalv äg rar v ärnplikt eller
vilket är vä rre - gö r sin v ärnplikt, men av p olitiska skäl söker
sprid a största möjliga misstro mot fö rsva ret. Gentemot dessa är det
särskilt v ikti gt med en absolut korrekt behandlin g, ett vä nligt men
bestämt och konsekvent handlingssätt. - Som ett kurio sum kan jag
nämna frå n min erfarenhet att de, som vägrar vä rnplikt, inte bereder så mycket beky mm er v id förban de t, som de v ilka av en eller
annan orsak, måste sända s hem eiler "n ed grupperas" . D essa känn er
sig ofta deklasse rade som män och många och långa samtal måste
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föras med lärare, personalvård skonsulent och psykologer för att s(ka lösa den värnpliktige s uppståndn a problem.

Stilskola
En inte så ovanlig uppfattnin g är att värnp likten vid sidan a '
sin hu v uduppgift ska ll vara en sorts "stilskola". I den mån det å,
till direkt nytta för att främja hänsyn till varandra, dana karaktärer och för att höj a utbildningseffekten må det vara motiverat,
men i övrigt inte. D e regler vi har för krigsmans uppträdand e skall fö ljas - även om de stundom kan synas svårtyd bara - men en strik yttre form får inte bli något självändam ål. Det garanterar inte inr,·
kvalitet. Lydnad - disciplin ska ll exempelvis känneteckna s av at
varje man är på rätt tid , rätt plats och rätt mustad. Det är odisku ta b la fakta. Det är däremot sannolikt inte millimeterm ätta hårtes tar. Att försöka påverka en människas yttre utseende är en fråg t
om värderingar, som kan bli föremål för diskussion. Jag anser int ·
att vi som 50-åringar har rätt att beordra någon att anlägga et utseende, som passar oss men inte överensstäm mer med 20-åringen
(och hans flicka s) värdering. Vill vi ha karaktärsfos tran, stil ocl
hyfs skall vi följa Wahlströms råd i "Befälsutöv ning" (sid 227)
där det första och vik ti gaste medlet heter föredöme. "Vägen geno
föreskrifter är lång, vägen genom exempel är kort, men dock verk
ningsfull". Allt befä ls föredömliga uppträdande i alla si tuatione
kan ge avsett resultat.
Bland de särskilda problem som möter oss under huvuddelen a'
ett utbildningså r vill jag härutöver ta fram några, där ställda kra'
är särskilt höga.

Arbetarskyd dsfrågorna - och därmed också säkerhetsför eskrifternas tillämpning - ä r likaså föremål för stort intresse. Inga som
helst chanstagnin gar ä ro möjliga för befälet.
Här kommer även frågorna om arbetstid in. Kompensati onstäno,
kan d et bd
re er ut stg, sao snart nagot
extraar b ete "kommer pao ta l .
Kraven p å befäl ets konsekventa handlingssä tt är stora.
o

standardutv ecklingen och miljöfrågorn a
De flesta av våra värnpliktiga under första tpnstgonng kommer numera direkt från sin civila skolutbildni ng och inte som förr
från förvärvslive t. De har en mycket hög tanke om samhällsutvecklingen och den standard de anser sig kunna fordra. De har en
stark lust att diskutera miljöfrågor. Jag tror att en viss lyhördhet
till positiva förslag kan vara till stor gagn.

Krav på personlig service
Det är ingen tvekan om att i dagens läge åtskilligt mer tid än
tidigare måste ägnas varje enskild man och hans problem. Ime bara
under lektioner utan även under raster och övrig fritid må.s te
befälet vara berett att lyssna och prata. De värnpliktiga vill gärna
se en äldre kamrat i sitt befäl, någon som de kan resonera med.
Givetvis kan i en del fall resonemange t övergå i debatt och här
krävs oundgänglig en kunskap om och vana vid debatteknik .

Umgänge sregler och umgängeston
Skydd och trygghet
Varje mans rättsskydd uppmärksam m as mycket noggrant. Mång
värnpliktiga tar redan innan inryckningen reda p å sina rättighete
(uppmanas till detta, bl a av de politiska ungdomsför bunden). Be
straffnings- och tillrättavisn ingsåtgärder måste v idtagas med störst.
grannlagenh et. Hänsyn måste ofta tas till personliga förhållandet
Generaliseri ngar kan vara fa rliga .
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Praktiskt taget varje man kräv.e r i dag att regler för tjänst och
framförallt för fritid grundas på sakskäl. Kan en föreskrift inte
sakligt motiveras måste den bort, hur traditionsrik den än är.
Självklart måste umgänget präglas av naturlighet, som jag tidigare
nämnt kan befälet genom att visa föredöm e i karaktär, uppträdande ,
hygien och gott humör aktivt medverka i sina mäns fostran.
Tilltalsorde t "du" kommer att bli allt vanligare. Jag tror emellertid inte att en "dureform" skall beordras. Den skall komma fram
16
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naturligt inom ramen för det kamratskap, som finn s
(gruppen, plutonen, besättningen etc).

förbandet

Disciplin, moral, etik

Eftersom det är ett lydn adskrav att varje krigsman skall vara
beredd att kunn a död a, komm er under fredsutbildnin gen ofta frå·
gor r? ra nde e ti~e n upp. H ela detta stora problemkomple x ä r fyl lt
av olika värdenngar. Det är utom ordentli gt betydelsefullt att varj e
befäl för sin egen del har kla rgjort sin li vsåskådnin g och kan stå för
den, berätta om den.
Aldre tiders skämtsamma formulering att " disciplin ä r den kän sla av obehag den und erordnad e förnimmer i den överordnades nä rv a ro" är i dag inte längre adekvat. De vä rnpliktiga vill o-ä rn a se
sina chefer hos sig. Men det är on ekligen en svå r kon st :tt vara
ledare, chef och samtidigt en äldre kamra t.

Anpassningspro blemet

De värnpliktiga har i dag i många fall mycket stora sociala
problem. C:a 30 °/o av en åldersklass har barn, som de betalar (eller borde betala) underhåll för. De flesta har ekonomiska problem,
med avbetalnin gar på bil, TV, bostad etc. Många har också narkotika - eller alkoholproblem . Ofta förefinns en nästan nonchalant uppfattning att det ä r myndigheterna s sak att gripa in och
klara svå righeterna , hur de än har uppstått.
Vid ett förband är samarbetet mellan befäl - personalvårdskonsulent - läkare utomordentligt betydelsefullt. Det måste fungera och ofta är det befälet som måste ta initiativet, då de märker
att någon inte hänger med i utbildningen eller sjukmönstrar för
varje småsak. Här erfordras tid och tålamod.
De social-medicins ka frågorna tenderar att bli mycket omfattande. Hur mycket tid och kraft och hur stora kostnader kan krigsmakten lägga ned på social - medicinskt omhändertagan de? Ock
hur skall uppföljningen ske militärt - civilt?

Utbildningsmö jligheter

Utbildningsm etoder, ped agogik, effekt anser sig num era v a rj(
man kapabel att ha vägande synpunkter på. Hängtjänst, "dödtid'
oc_h_ ~öande ~as ofta upp v id nämndsamm anträd en. D et för steg dc
mdnara utb1ldnmgsm etoderna enligt mån gas utsago tidigare haf1
gentemot de civilia har må hända försvunnit. Kraven på väl genom
tänkta övningar, självstudier, grupparbeten har skärpts. Hän o-e r v
"'
med i utvecklin gen på undervisnin gsområdet?

j ämlikhetsfr ågan

Hela samhäll sutYecklingen gå r mot min skad spänn vidd olika ka
tego ri er emellan. Samtidi gt som förmån ern a för de värnplikti a,
ökar kom mer varj e fördel, som befälet tidigare haft oc h som k: 1
ha anstryclmin g av ex klusivitet att ifrågasä ttas. J ämlikh etsdeba ttei
ä r sannolikt end as t inne i en förberedand e fa s för närva rande. H ä.
komme r säkerligen befälets insikter, lojalitet och tålam od att ställa
på sv; å ra p rov i f ram tiden.
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Medinflytande -

medansvar

Medinflytande i företagsdemok ratisk anda är i dag en självklarhet inom försvaret. Förbandsnämn d, kompaninämnd er, skyddskommiwSer, arbetsutskott är verksamhetsfor mer som arbetar bra och
kommer att utvecklas. Annu så länge är medinflytande t tydligen
betydligt angelägnar·e än medansvaret, men det är möjligt att nu
pågående försöksverk samhet kan leda fram till bättre lösningar.
Hur tiden skall räcka till för cheferna med all nämndverksam het
kan givetvis diskuteras.
För att företagsdemok ratin skall bli en realitet tror jag att det
är mycket viktigt att befälet är väl insatt i de problem som berör
samhället , känner till det kommunala livet. Om vi som befäl isolerar oss alltför mycket, blir "fackidioter", finns det stor risk att
vi inte följer med i samhällsutvecklingen. Det militära befälets erkända organisationsfö rmåga är dessutom något, som inte minst
kommunerna kan ha stor nytta av . Men orkar vi med även sådana
fritidsupp gifter?
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Information -

motivation

Av alla de krav, som ställs på chefer av idag, är måhända for d
ringa rna på fullödig inform ation och motivation de starkaste. Ifrå
gasättandet har bliv it en väsentlig del av demokratin. Knappa s
n ågot av de andra kraven torde heller kunna uppfyllas om icke de
talade eller skrivna ordet, upplysningen, n år fram . Här behövs oft
en påtaglig inlevelse, ett sta rkt engagemang och mycken vana r · .
att nå önskvärt resu lta t. Åhörarna eller lä ra rn a kan i många f all
vara känslomässigt inriktade åt ett helt annat håll. Huvuddelen a'
våra värnpliktiga gör ju inte "påtvingade" arbetsuppgifter med nå
gon större glädje eller entusiasm .

instruktörstjänst hö gt meritv ärde, inför lär ar-(instruktörs-)arvoden) ;
ge all an ställd personal arbetsro, trivsam arbetsmiljö, rekreation smöj ligheter.
Givetvis ka n ännu mycket mer gö ras med stora ekonomiska satsningar, men det synes inte vara en snabbt framkomli g väg i dag .
Det väsentligaste är 8.tt mar inens befä l röner den uppskattning, som
det ärligt gör sig förtjänt av genom sitt uppoffrand e arbete.

O rkar befälet med?
Jag har sökt att belysa några av de problemställninga r, som mö
ter befäl inom ma rinen av i dag. Sannolikt kommer här påtalad,
krav
att växa och nya tillkomma. Personalbehandlino-en kan bli e1
o
b
fra ga om förtro ende, en fråga om förs varsvi lja eller inte.
K an marinens befäl motsva ra ställda krav och förv äntningarr
Vi har alltid haft och har alltfon befäl av hög kva litet med entu siasm inför upp giften, hoppfull håg och fantas i. Dugligheten hal
emellertid också tagit sig uttryck i att befä let lämpar sig väl fö1
a rbetsuppgifter inom andra verksa mhetsarenar
än militärutbi ldninob
b
D et är i dag en mycket utt unnad befälskader, som skall k la ra ut
bildningen av vå ra åldersklasser och detta befäl börj ar bli hår
slitet.
Några av de möjliga åtgärder, som ganska snabbt kan vidtaga
för att säkerställa befälstillgången och personalbehandlin gsk ravet
kan va ra:
sä nk ambitionsnivån i varje fall tillfälligt (ta bort några övninga
och ge mer tid för mo tiveringar, gyn na gr undutbildnin g, delvis pi
bekostnad av repititio nsövnin gar);
skär ned administrativa uppgifter drastisk t (m inska formalismen
utrednin gs raseriet, ge a v kall på stabsperfektionismen);
utveckla grupparbets-(självverksamhet s-)tekniken (utöka pr
gramm erad utbildning, tillför mer tekniska hjälpmedel);
gör utbildnin gsarbete minst lika attraktiv t som stabsarbete (g ·
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F TAUBE

Torpedbå tars namn

Ett inlägg
I mars-aprilnum ret i år av TiS har Erik Y gge serverat en utredning om olika linjer att följa, när man skall välja namn på torpedbåtar. Frågan är högaktuell med hänsyn till att namnbeslut snart
måste fattas för de tolv fart ygen i Spica II-serien.
Sammanfattnin gsvis kommer Y gge fram till att förorda i första
han d en fortsättning på stjärnnamnen (DENEB m fl) och i andra
hand en serie bestående av namntyper, som tidigare utn yttjats fö r
torpedbåtar och mindre jagare (GALDO och MAGNE m fl). Först
om vi får robotbåtar eller kanonbåtar, anser Y gge att namn på städer och orter åter kan bli aktuella.
Den 8 december 1970 inlämnade kamratförening en Flottans Män
(FM) en skrivelse till chefen för marinen, vari föreningen anhöll, att
CM måtte undersöka möjligheterna att vidmakthålla den geografiska
namngivningst raditionen genom att nu utnyttja möjligheten med
Spica Il. Som motiv har FM framfört, att den tidigare geografiska
namngivningen och då främst med stads- och landskapsnamn på
jagare samt ö- och fyrnamn på minsvepare verksam t bidragit till att
skapa goda kontakter mellan flottans personal och svenska folket i
övrtgt samt till att väcka intresse för örlogsflottans existens och betydelse. Däremot anser FM det tveksamt, om de visserligen traditionsrika stjärnnamnen på torpedbåtar ens i rymdåldern kan väck a
några för flottan positiva gemensamhetsk änslor. Själv har jag varit
FC på "gamla" RIGEL och ANTARES (såsom vedettbåtar) men
minns med större glädje de lokala kontakter, som kunde ernås med
ett FC-skap på t ex minsveparen VINGA.
Nu skall det gärna erkännas att minsveparnarun en i flera fa ll
hänfört sig till glest bebodda eller avfolkade öar, men det är ick
den typen av geografiska namn som Flottans Män nu vill föresl å.
Istället är det sådana namn som Y gge själv tar upp i gruppen
NORR TAL JE m fl. Det finns gott om sådana namn på mindn
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hamnstäd er - icke blott utm ed våra havsku ster utan även i de inre
sjösystemen; t ex KARLSTAD och VASTERÄS m fl. FM-medlemmen Allan Kull har gjort upp en värdering och gruppering av dylika namn . Aven denna handling har insänts till CM.
Ygge synes fästa stor vikt vid ett fullföljande av viss systematik
v id namngivning av vissa fa rtygsty per. Ar detta verkligen så viktigt? Våra jagare börj ade ju med att ha fornnordiska namn för att
sedan övergå till sjöhjältenamn följda av stads- och landskapsnamn .
Det gick bra den gången.
Det klagas ofta på att flottan har svårt att få lokal anknytning
ute i landet. Vi kan icke säga "Din hembygd - Ditt regemente",
men låt oss då icke försumma tillfället, när detta nu erbjudes, att
genom fartygsnamn skapa kontaktanledni ngar. Flottans Män har
lokalavdelning ar på 17 platser, och deras lokalavdelning ar samarbetar i fl era fall med de lokala civila myndigheterna i mottagningspragramen vid både svenska och utländska örlogsbesök. Vi lken uppmuntran skulle det icke innebära om lokalavdelning arna i t ex Halmstad och Karlshamn finge medverka vid besök av fartyg bärande
deras städers namn! Aven andra sjöbetonade ideella föreningar såsom t ex Sveriges Flotta borde ha stort intresse a v den geografiska
namn givningen. Men låt oss nu börja med den modifierade
S pica-typen!
Avslutningsvis tillåter jag mig att taga ut följande mening ~Jr
Ygges citat ur Gunn ar Ungers "Våra örlogsfartygs namn" (T1S
1939):
"Och huru lä tt uppväcker icke uppkallandet av ett fartyg efter
en viss on eller landsända just hos dennas innebygga re en sådan
känsla av samhörighet med fartyget ifråga, som så lätt kommer
intresset för sjövapnet i dess helhet tillgodo."
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flagg ske pp och ersätts nu som sådant av den nya hel ikopterkr yssaren "VittorioVen eto" .
(Marine Rundschau, mars/71)

Notiser från nar och fjärran
Belgien
Fregatter

Den belgiska flottan, som i dag består av en:dast ett antal min svepare, skall
nu få förstärkning . Efter mycket lång tvek an har regeringen godkänt byggande
a v fyra fregatter p å ca 1.570 ton, vilka beräknas komma i tjänst åren 1973-76.
Fartygen blir hu vudsakligen utru stade för ubåtsjakt men i andra hand även för
konvojskydd och lv-uppgifter . En "multipurpo se"-helikopt er kommer att ingå i
fartygens utrustning.
(Fackpress)

Brasilien

NATO och Storbritannien

Ny chef för Kanalkomm andot resp Western Fleet
I juli i år blir det åter byte av för CINCHAN och C INCEASTL ANT i
NATO och sa mtidigt för den brittiska Western Fleet då amiral Edward Ashmore
efterträder admiral Sir William O'Brien. Den sena re tillträdd e dessa befäl så
sent som i februari 1970 efter admiral Sir John Bush. Admiral Ashmore .har
sedan 1967 varit stabschef för CINCHAN /CINCEAST LANT resp CINC Western Fleet stab.
(Neue Zuerscher Zeitung, 10/3 1971)

Nya fartyg

Som tidigare i denna spalt har noter ars har Brasilien hos Vesper Thornyeraft
i England beställts sex fregatter Mark 10, vara v fyra byggs på engelskt varv
och två i Brasilien. Fartygen, som blir på ca 3.000 ton kommer att heta "Niteroi" ,
" Imperatrix" , "!sabel", "Campista" och "Constituica o". Vidare är i Västtyskl and
under byggnad fyra snabba kustminsvep are av den tyska "Schutze"-ty pen, vilka
får namnen "Aratex", "Anhaton1orin", "AtaJaia" och "Aracatuba".
(Riv ista Marittima, mars/71)

Grekland
M otorrobotb!l tar

Den första av de fyra i Frankrike beställda motorrobotb åtarn a för grekiska
flotrjln har sjösatts vid byggnadsvar vet i Cherbourg. Båten får namnet "Kimothoi'; och är i stort sett a v samma typ som de bekanta israeliska patrullbåtar na
som förra julen "smet" från Cherbourg.
De grekiska båtarn a är 47 m långa, deplacerar ca 250 ton och får en maxfart av ca 40 knop. Beväpningen blir 2 st 35 mm akan och fyra robotar av den
franska typen MM-38 "Exocet".
(Cols Bleus, 6/ 2 1971 )

Italien
Kryssare

Efter nära 36 års tjänst har eleganten i den italien ska flottan, robotkryssar en
"Garib aldi", utrangerats. Fartyget har under dc senaste åren tjänstgjort som
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USA
Planering av oljetankub!lt ar

Det amerikanska företaget General Dynamics plan era r en typ av tank ubåtar
på 255.000 ton, som sk ulle tran sportera olja från Alaska genom Nordvästpas sagen
förbi de arktiska öarna norr om Kanada till Grönland och Newfoundla nd, dar
man räkn ar med att omlasta oljan till va nlig a tankfarty g. De jättelika ubåtarna
skulle få en undervatten sfart av 17 knop och ett dykdjup på 120 m. Om projektet igångsattes nu skulle den första ubåten kunna ta s i bruk. inom :cm å r.
Men projektec är ännu så länge endast på förslags- och förhandhngs sradJct med
såväl amerikan ska regeringen som de sto ra oljeboiagen.

Den första "Poseidon"- ub!lten p/1 expedition

Den första av de till " Poseidon "- robote n ombyggda amerikan ska "Polaris"ubåtarna, "James A Madison" , utgick nyligen på det första patrullering suppdra<>et. Nummer två, " Daniel Boone", vän tas börja sin tj änst i sommar. Alla 31
båtarna av "La Fayette"-typ planeras bli ombyggda till att föra den nya roboten, "Poseidon" , vi lket skull e vara genomfört till 1976, sa mtidigt som resterande tio "Polaris"-ub åtar får robot av typ "Polaris 3". Varje "Poseidon"- robot
bär i sin främre del tio st s k MIR V -stridsspetsa r med en 50 kilotons atomladdnin g i varje. Varje såda n st rid sspe ts progran:mer as för ett s:parat mål, ~ar
för när ombyggnade rna är klara (1976) de amenkanska robotubatarn a kan satta
in sammanlagt icke mindre än 5440 sådan a laddnin gar. De tio "Polaris 3"-ubåtarna har nämligen tre MIRV -stridsspetsa r i varje robot.
.
(Internation al Herald Tnbune, 1971.04.05)

237

Vösttyskland

Litteratur m. m.

Moderniseringen av motorto >·pedbåtsbeståndet

Mod erni se rin gen oc h förn ye lsen av der väsrrys ka rorpedb:hsvapnet har komm i
i en något an no rlunda lä ge sedan vi se nast rapponerade därom . K var stå r son
ri di gar~ dels bestäl ln ingen av 20 f ra nska mororrobot båtar av typen "La Co m
barrante II ", utrustade med sjöroboten "Exocct", dels moderniseringen av d
t io "Zobel"-båta rn a (halva antalet f n klara). Men de tidigare beslutade r:,
större mororrobotbå tarna av rysk konstru ktion, dä r hu v udb es t yckningen avså ~ ,
bli f yra "Ta nar"-sjö robotar, har strukits i pl a nerin ge n. An ledn ingen säges va;
ekon om iska för hå ll a nden. O m in tet a nn at skulle komma i stäl ler bet yder dct t.
en nedskä rnin g till hi·ilften a v ro rpcd-/ robotbårsbcsråndet p å lä ngre sikt, spec iell
so m "Zobel"-båtarnas moderni ser ing ge r dem en dast ca fem å rs förl ä ngd li vsri d
Men det ha r för Ostersjöns opera ti onsområ de frams k ymrat tecken på en helt m
planerin g, so m gå r m p å en integ rerat datori serar ce ntra lstyrt vape nsyst en
beståe nd e av divi sion sförband av moro rrobotbåtar ledda av sna bba mororrobo t
kor vette r i takt isk sa mverk a n med ma ri nt a ttackflyg. Projekte ringen för kom
mande typer av motorrobo tbåtar innefarrar även studier av bä rplantyper.
De bestä llda franska motor ro botb åta rn a, som g i vits typbeteckningen "Klass ·
148", är i sin a grunddrag ide nt iska med dc israe li ska " Saar"- bå tarna, so m ocks
ii r av f ran sk kon struktion. Ton ta l ca 250 ron , län gd 47 m och en beräk nad ma ~
fart av drygt 35 knop. Hu v udbeväpnin ge n blir två dubbelstäl l med den fra nsk
roboten MM-38 "Exocet", som har en räckv idd av 30-35 km och en strid ,
laddnin g på ca 150 kg. Mas kin eriet kommer att bes tå av f yra dieselmoto rer p.
ca 3.000 hkr, v<udera ve rk ande på en egen propeller. Efterkommande bårrypc 1 .
deplacerande ell er med bä rpl a n planeras sa nnolikt med gastur bi ne r. De rio förs t
148-båta rn a beräknas tillföra s fl ottan 1973-74.
(Fack press

THE ARCTIC BASIN
reviderad upp laga, koordinerad ::t v John E. Sater
(Th e A rctic In,stitute of No rth Am eri ca, W as hin gto n, D. C., 1969, ca 340 sid o r,
ink! ka nor, pri s USA do! ! 10 : -)
I bör jan av 1960-tal et genomförd e Th e Arcti c In stitute o f North America en
mil jöanalys röran d e faktor er, som kunn a påver ka operationer i a rti ska områden.
I detta myc ket omfattande utrednin gsa rbete deltog ett sto rt a nta l spec ia li ster
och for skare, va rs rapporter oc h b ~d ömanden sa mnnnstä lld es i en vo lym med
titeln The Arctic Basin ( 1963). I sin arkti ska bild atl as, " Picturc A tl as of th e
Arcti c" av R ag nar Thoren (E lsev icr Publisbing Co mpan y, Amste rd am - London
- New Yo rk , 1969, ca 45 0 sidor), referera r fö r fa ttaren i fl era fall ti ll näm nda
myc ket värdefull a a merika nska ve rk
I a nlednin g av nyupptäckta ar ktiska natur rikedomar av utom o rd en tlig om fattnin g, ej min st ifråga om olj~ oc h na turgas, oc h en utvecklad teknik , som
möjli ggör dessa rik edoma rs ex ploa tering även. in om svårt ill gä ngli ga områden. med
flera hundra meter tjock ständi g tjäl e, har Arkri s fått a llt större st rateg isk betydel se. Särskilt superm a kterna på öm se sid or Ark tisk a Ocea nen satsa därför
mer än någonsin på a rkti sk forsknin g oc h prö va n ya väga r för tra nsporte r på,
över och under va ttnet såvä l som p å tjä lbu nde n ma rk oc h isbelagda o mråd en.
I a nslutning härtill erhöll The Arct ic In stitute of Nort h A merica 1966 i uppdrag av U.S. Army att in gåe nde stud era probl em av betydelse för operation er
i de t högaktue ll a Arktis, bl a i vad ::tvser inten den tur- och transpo rttj änst, telekommunikation er m m. In stitutets rap port till de mi litära m yndi gheterna av lämn ades red an 1968 . Und er ledning av en råd givande kommine med John E.
Sater i spetse n samm anstäl ld es d e enskild a forska rn as a rb eten i rubricerad e
bok, The Arctic Basin (1969). Dr ygt ett 90-tal kända fo rska re och fra mstående
veten skapsmän har med ve rkat i detta jä tt ea rb ete, so m i övers kådli g oc h lättil lgä ngli g form ut gö r en os kattbar käll a av värdefull a inform a tion er inom snart
sagt a ll a a kruell a ge bi t. Av naturli ga skäl äro upp giftern a för den nordam eri kanska sidan a v Arkti ska Oceanen betydli gt rikhaltigare ä n för motsva rand e
områden på den sov jetisk a sid a n, v ilket Sa ter giver vis bekl agar. D en för utn ämnda bok eru "Picture Atlas o f th e Arctic", som bea ndlar a llt la nd oc h hav norr
om Po lcirkeln , kom pl ettera r emell ert id p å ett lyc kligt sätt eve nru eila luckor
ge nom mycket fu ll ständi ga informationer om So vjerunionen•s a rk tiska områden
och dessas n atu rrik edomar, sovjetisk forsk ni ng oc h k ulturgeog rafisk utvec kli ng
etc.
E ft er ett par inledande kapitel med definitioner och for skningshi sto rik följer

238

239

ett avs nitt ang oceanografisk for sknin g, fys isk oceanografi med upp gifter an t
vattenm asso rnas skiktnin g, temperatur, sa lth alt och ci rkulation m m. Man för
utspår en a llt v id st räck t are a nvä ndn ing av atom ubå ta r bl a v id batymetri sk a
och ocea nog rafis ka reg io na lm ätn in g:u sa m t för iskö lsobse rva tio ne r oc h synop ti ska mät ningar av packise n sedd und e rifrå n. En betydelsefull fråga, som kräve r
sin lös ni ng, ä r pack ise ns roll som bestä mmande faktor för ett områ de s klimat.
I näs t fö lj a nd e kapitel (4) beha ndlas havs isens utbrednin g och karaktär, is pro gnose r och ra pporter in g sa mt en ny rekognoscerin gs teknik, bl a med hjä lp a \
sa telli ter utrustade med ava nce rad vi dik on, APT ("A uto mat ic Pi ctu re Taking")
och IR - ka merasys tcm med hög upp lösn in gsfö rm åga. Det ka n här t ill äggas, a n
de a me rik a nska sa tel li terna ERTS-A och B (Earth R esources Tec hnology Satellitc),
NASA, som vänras va ra upp e 1972 res p 1973, beräknas kunna loka li se ra isrännor av blott ca 6 m bredd. Vid issp a nin g från f lygpl a n över molnt äc kta om r åden a n;vä ndes med framgång si dstrå lande radar.
Kapi te l 5 handl a r om havsisens fys ik , jämväl avseende dess ele ktr iska och
akustiska egenska per, oc h ka p 6 om bio logisk oceanografi. H ä rpå fö lj e r en ö ve rskå dli g red ogörelse fö r de arktiska lä nd ernas fysiografi (kap 7) och geo logi (8)
sa mt e rt avs nitt o m se ismo logi och te kto nu k (9) var i även å tergives data rörande ert 30-tal seismogra fiska starioner norr om polcirk eln och i a ngrä nsand e
o mrå den närmast söder d ä rom. Kap l O behand lar geo morfologi och land former ,
kap 11 glac iolog i och (12) permafrost, dvs stä ndi g tj ä le. Sad an stä ndi gt fruse n
ma rk ka ra kterise rar ca 20 °/o av vär ld ens landa rea l och når p å höga latituder
ofta en anmärknin gsvärd tjock lek. Vid olj eborrnin gar nyligen i nord västra delen av den k anad ens iska arktiska a rkipelagen, norr om N 74 ° , har man geno m
te rmi sto rmätningar konstare rat minu sgrade r och därm ed permafrost p å ca 600 m
djup (bl a p å M eJv ill e Islan d ). Samma mäktighet har den ständi ga tj älen i Nordv ik - räjonge n, p å P o la rbassängens mo tsarra sida, sy dost Tajmyrha lvö n (en l de t
Leningrad 1962 ).
"Seve rn aja Jakutija",
sovjet iska fysisk-geogra fi ska a rbetet
Permafrost- rekordet, 1450 m, ha r uppm ärrs v id Viljuj-floden• (so m är en biflod
1
till Lena, ca 2 12 ° söder o m Polcirkeln) nordväst Jakursk (e nl Gunn a r Hopp e,
For: 5/ 70). I ~ lurkapitl et (30) lämn as värdefu lla anvisnin ga r och er fare nh eter rörande byggnadsteknik i områ den med ständig tjäle, givetvis också betr anlägga n det av ha mn a r, sta rt- och la nd nin gsba no r för fl ygpl a n etc. Kap 13 behandlar
frågor röra nd e limnologi och (14) bet r bio logi och ekologi.
I nä stföljande avs nitt, kap 15, lämnas i k oncentrerad form uppg ifter rörand e
a ktu ell geodes i, bl a öve r dc v ikti gaste triangulerin gsnäre n i Alaska och a rk ti ska Cana da. Dessa geod eti ska mätnin ga r ha p å ol ika sä tt, bl a medelst HIRAN
(hi gh-precision SHORAN) a nknutits till känd a europeiska nät via ast ronomisk t
precision sbestämda punkter p å södra G rö nl a nd, I sland, de norra brittiska öarn a
och n ors ka kusten. Stor betyde lse tillm ätes den geodeti ska sa tellittriangulerin gen ,
som gör det möjligt att till ett vä rl dsomfattande nät a nknyta enskilda mätningar
utförd,l p å höga latitud er.
I kap 16 lämn as en in gåe nd e redogörelse för den m agn•e tiska fältförde lnin gen
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Arkris äv enso m upp gifter a ng magneti ska störn inga r och vana tJ one r m m. När
J a mes C. R oss 1831 upptäckte den ma gneti ska n o rdpolen, fa stställdes polen s läge
t ill väst sidan. av Boo rhia Pen in sul a, inv id 70° -pa ra llellen. 1948 o bse rverades den
v id ca N 74 ° , i Vi sc ounr MeJv ill e Sound nord väs t Prin ce of Wale s I sla nd, och
1965 v id ca N 75 ° 30' på Ba thur st Jslan ds västra kust. F n rör den. sig i nordostlig r iktnin g ca 12 km /år.
I kap 17 beha ndl as öve rsU dli gt bl a p o la r-jonosfärens fysik, de olika jonosfä rsk ikten s egenskap er och bet yde lse för teleförbindelserna, ja na sfä ri ska störningar av o lik a slag, geomagnet ism oc h jordström mar m m. Joniserat norrsken
med hög bru sni vå kan. helt för vanska talmodulerade signa ler och därigenom förhindra radiote lefonit rafik men kanske bl ott obe tydli gt m inska läsbarheten av
CW- och tel etype- signaler elle r liknande sma lban.diga sys tem. Ett av de all va rligaste hindr en för ~a mb a nd i A rkri s är den av sol-proroner i D-skiktet förorsa kade abso rpti one n av hög fr ekvent strålning, ka ll ad P CA (Polar-Cap-A bso rp tion ). P CA kan i sa mband med so lfläcksmaxima bli så stark, a tt kortvågs trafik
omöjliggöres. Detta ka ll as polar blackout.
Meteorologi oc h kli mato logi beha ndl as i kap 18. Här få r läsaren. en god bild
av förhållandena inom såvä l tropo sfär ens och stratosfär ens o lik a skikt som i
övergångsskiktet, tropopauscn. V ädersatelli te rnas betydelse för inhämtander av
inform ationer rörande molnbil dning och öppna vatten inom den arkti ska bassä ngen f r am h ~tlle s. I sagda a vs nirr be röres oc kså de olika optisk- mereorologiska
fenomen, som möter i Arkti s.
Den varmare period, som karakteriser ade den atla nti ska sektorn a v Arkri s under 1920-30-ta len, 111ådde sitt max imum un gefär 1940. Trenden mot ka ll a re
tempera tu re r har se dan tyd li gast registrera ts på den sovjetiska sidan av bassängen. Som exem pel kan: nämna s, att medelt emperaturen v iiHertid mdlan No3° C
vaja Zemlja och Mys Tjclju skin und er p eriode n 1940- 1960 sjunkit 2
och v id Zcmlja Frantsa Iosifa und er å ren 1955-1965 icke mi nd re än sex g rader.
De kallaste om rådena v in tert id finn e r man i No rd östra Sibirien, mellan N 65 °
och 70° , i No rr a J ak utien, där mede ltem peraturkurvorna för januari ofta va nera
m ella n -42 ° C oc h -46° C. I Vcrchojan sk- oc h Ojmjakon-d a la rn a äro sagd a
medeltemperature r en li gt v issa kä llor - 48,9° C, enli gt and ra -5 1 ° C. Det är
Vid
dessa båd a da lar, som fåt t be nämningen "Norra hemi sfärens kö ldpol er".
Verchojan sk har en lägsta tempe ratur av -68 ° C reg istre rats oc h v id Ojmjakon

a

ev -70,8 ° .
I kap 19 redogö re s översk ådli gt för l ivsbetingelse rna i Arkri s - erfarenheter
och slutsatse r. Härp å följ er en beskriv nin g över de nord a merikan ska eskim åerna s
utveck lin gs hi stori a oc h anpassni ng till det arktiska klimatet (kap 20) . Kap 21
handl ar om fys iologi och medicinska probl em oc h k ap 22 om p sykolog iska p åfre stnin gar under v istelse i pola ro mrå dena .
F rågor rörande intend entur- oc h und er håll stjä nst behandl as i kap 23. Erfa renheten v isar, att op eratio ner i a rk tis ka områden kräver särsk ilt omsorgsfull planeri ng, fö rstkla ss ig specialutru stning oc h en tekn ik, som lä tt kan anpassa s till
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o ilk a t ran;portsyste m.
Härp å följ er en red ogöre lse för a rktiska transportvägar se dd a ur miljö sy r punkt (kap 24 ), d ä refter ski ld a avs nitt rörande lan dtra nsporter, sjötransporte
med både över va tten sfa rt yg oc h ubå ta r samt fl yg tra nsporter. Hä r lämnas upp
gifte r betr djupförh å ll a nd ena på vikti ga re ankarplat se r v id sjöfa rtsro uterna oc
ge nom snittli ga d ata betr ha mn a rs öp pethå lla nd e. Ifråga om No rra Sjöväge
framh å lles bl a a tt farty g, so m skola använda routen, ej bör ha större dj up gåe nd e än 7,6 m. Under svå ra isförhå ll and en. mås te nämli ge n iskonvojerna a n
vä nd a sig av d e grund a men mer isfr ia kustlederna närmast la nd. Så gjord,
föregå ngsmä nnen Lo ui s P a lander och Adolf E. Norden skiöld, när de med VEG11
ful lbordade No rdostpa ssage n 1878-79.
I kap 25, " Land Transportatio n", lämn as d et a lj erade da ta fö r ett stort anta
a merik an.s ka och kanaden siska motorfordon a v olika slag, ut vec kl a de för tran s
po rter i a rkti ska områ den. Bland dessa mä rkes även traktord ri vna slädar, s l
Ca t Trains, och de berömd a Bombard ier Snowmobi les, utru stade med bå de skid o
och band , max imih <tsti ghet ca 70 km/ rim , för 12-15 passagera re och 1,5 to n
la st. U pp gi fter ang sve nska och sov jetiska snöfordo n1 sak nas. Data rö rand e dess;
myc ket lyckade konstruktion er kunna däremot in hämtas ur förutnämnda bol
" P ict ure A tlas of the A rcti c".
I kap 26 , " Sea Tr ansport ation ", framhå lles Sovjetunion en som ett föredömli g
exempel p å va d so m ve rkli ge n kan uträtt as, nä r ekonomiska oc h poliriska fa k
to rer krä ve r omfatta nde insatser i Arkti s. Med hjälp av en ser ie ytterst krafti g
isbr yt a re, specie ll t lä mp ade för ope ra tioner i den. a rktiska havsisen., isför stärkt;
fa rt yg fö r bulktra nsporter, mete oro logiska polarstat ion er, spa nin gs fl yg, dri va nde
iss tat ioner, driva nd e a utom a ti ska r:1.dio-meteorolog iska sta tion er och sa telli ter fö ·
isspaning m m har Sov jetl edn in gtn trot s oft a mycket svåra isförh å ll an den lyc
kats hå ll a den bet yde lsefulla No r ra Sjövägen öp pen för kon.vo jtrafik fl era må
nade r å rli ge n. I ett t ill ägg till detta bpitel lämn as utförli ga dat a röra nde ameri
kan ska fa rt ygst yper lämpade för transporter i p ola rområdena .
Betr underva ttenstransp orter förut spå r man en fortlöp:1.ndc utvecklin g a'
teknik oc h meto der. I Arkri s kom mer ub åten att bli o umb är lig för tra nsport a'
person.a l och materiel till va rj e isbetäckt område, so m har tillräckligt va tten
djup för operati oner und er isen. D en kan dessutom använd as som högkvanc
oc h stabsfarryg, som mätstatio n ell er som bas för spanin gsst yrkor oc h komm an
dot rupp. I dett a sa mm a nh a ng lä mn as en kortfattad redogö relse för de ameri
kanska atomubåta rn as a rbetsprogra m i A rk ris å ren 1957- 196 2. Ub skulle bl
kunn a f ra mgå p å ett djup, som va r mi ndre än istäc kets maxi mid jup, och d yk
ve rtikalt i om råden med begrän sat va tten d jup. D et kräv des v id are, att u b, so1
framgår med högsta fart , i t id upptä cker isköhr av stö rr.~ mäk ti ghet än ubå ten
o per::tt ion sdjup. Samma krav gä lld e även ub , som sk ull e passe ra und er is i trån g
fa r va tten , exempelvis mell an öar i t ill fr usna skärgår dsområd en.
Ato mubå tarna äro för sed d a med vä lu tveck lade nav ige ringssyste m, SINS (Shi p '
[nr.: rt i,l l N a vigationa l Syste m), för latit ud - oc h longitudb es tämnin g o beroen :
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av ubå tens djup. Polari s- ub åtar n:t :tro ut rustade med icke n1indre än tre så-

dana an lägg n inga r, en var med en ser ie gy ros kop, acce leromet rar och datama ski ner, v il ka a ll a kontroll era varand ra . S !NS stöttas med VLF-signa ler från lä mp li ga na vige rin gssys tem, exempe l vis OMEGA, som a rbeta r med sy nkro n ise rade
radios igna ler på 10 2t 14 k H z (se ci ven FOA 3 ra pport A 55 6, maj 1963, av
R. Thorcn) . Dc amerikanska ato mub å rarn cl öva des :-tven i att ge no mfö ra rendezvo user in om Pol arbassä nge n såvä l med öve rva ttensfa rt yg som med a nn an
ubå t. So m hjälpmedel v id dessa spec iell a uppdrag anvä ndes företr äd esv is undervattcn ste lcfon i.
D et beton:>.s, att även konventionella ubå tar med erford erli g h ydroforu t rustn,in g a n vä nd as fö r opera tio ner under is.
I kap 27, "A ir Transport atio n", und erstr ykes att fl yget ofta ä r det en da
transportm edel, 50m k an an vä nd a'; för att nå svå rtillgä ngli ga omr åden i A rkti s.
L äsa ren informeras på ett överskåd lig t sätt a'lg faktorer a v betyde lse för a rkrisk a fl ygoperat ioner under olik a å rst ider oc h varierande vä dcrleksfö rh å lbnd cn .
Vid studiet av de meteorologisk~ bktorerna bör man sä rskilt obse rvera orsakerna t ill ext rem nedisning. Bristand e uppm ä rk s::t mh et därvidl ag har må nge n
gång ,·esu lrerat i btastrof. I d etta kap itel lämna s även in gå end e upp gifter oc h
d ata för amerika nska fly gp lantyper och helikoptrar, som an vändas för olik a
änd a mål i A rkt is.
Kap 28 oc h 29 ägnas hdt å t te leförbind else r oc h vågutbrednin g. I nl ednin gsvis
lämnas en öve rsikt av förbindels evci sc nd ets utveck li ng inom det no rdame ri kanska
Arkti s, fr å n gn iststationernas tid på 1920-t ~ l et till vå ra daga rs fr amskju t na radarspan in gsanlägg ni r;gar och till hö rand e sa mban ds'itat ioner, son1 :1rbcta på mikrovåg enli gt "Tropospheric scattcr "- mctoden och erbjuder base r och högkvarte r
sä kra förbi ndelse r v ia ca 120 bnalc r. Ifråga om förekommande kortvå gst raf ik
un d erstry kes att man erhå llit särsk ilt goda result at med enkelt sidband och
riktade ante nn er. Genom ökad kännedom om jonosfärskiktens egenska per ha r
man i stö rre utst räckni ng kun nat a nvända sig av jonosfärsp ndnin g (ronosphcric
scatte r) v id korrvåg (bl a v id radionav ige rin g) . Det a nses dock, att satc llitsamban:dssystemen kommer att bli :1v :i nn u "örrc betyde lse för ut vec klin ge n av
Ar kri s.
Vid fä ltarbeten p å svånill gäng li g.1 ph tse r rräder und cr h3. ll sp roblemcn i förgr un den, ic ke minst bet r energ ibil orna till e ,·fordcrliga sa mb andsan,läg gni ngH.
Det fr::~mhå ll cs därför so m ovä rd er li gt, om dc kon ve ntion ella kraftb ll or na kunde
ersättas med små, transportabla isotop- ell er kärnkraftaggregat med ;'\ rslå ng
li vs längd.
I kap 29 beskrive s på ett öve rsk;'\ d li gt sätt våg utbreda in g och bmp liga frekvensområden vid va l av sambandssystem fö;: aktue lla stationsavstånd. Här granskas vida re för- oc h nack dcbr vid :1n vä ndningen av LF- , MF,- H F-, VHF-, UHFoch SHF- jämte Satellit-systemen under ol ika förh å ll and en och å rst icler äve nsom valet av frekven sband.
I kap 30 behandlas, som tid iga re nämnt s, byggna d stek ni ska prob lem av sar-
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skild aktualitet i områden med ständig tjäle.
Härpå följer ett vä l avfattat Index. Tilläggas bör, att de olika kapitlen va I ligen efterföljas av v ärdefull a referensuppgifter eller litteraturförteckning.
Det ovan anförda belyser i någon mån The Arctic Basin's enasrående rika i1 neh å ll, som gö r den till en oskattbar kun skapskälla och en värdefull till gåns
för så väl naturve tenskaplig forskning som verksam het av v itt skild a slag r 1
höga la tituder. Den bör e j fatta s i något bibliotek, och dess gynn;samma p r ,s
gör den tillgänglig för a lla och envar.

Ragnar Thoren

RYSKA FLOTTAN UNDER FORSTA VÄRLDSKRIGET
1970 utkom på der vä lk ända marina J. F. Lehmanns Verlag i Mi.inchen ett
arbete, som i sitt slag är unikt : " Die russisch e Flotte im ersren Weltkrieg 1914191 7" . Det fy ll er on ekligen en a vsevä rd sjökrigshistorisk lucka.
Av de större a rbetena om första vä rld skriget är väl det tysk a amiralst absverket, "Der Krieg zur See bis 1918", det utförliga ste och sakligt mest väldokumenterade. Men ser man till d ess behand lin g av de tysk- ryska operationern a,
är det naturligt att de band, so m berör C5srersjön och Sv a rta havet, så gott som
enbart bygger på t ys ka källor. Aven det omkring 1950 färdig a tredj e och sist a
Ostsee -Band led av den svagheten, att de tyska dokumenten icke kunnat ställas
mor ryska.
Fö rfattaren till det ny utkomn a arbetet, Rene Greger, är bosatt i Pra g och har
haft möj li gher att i Sovjet ra del av dokumentari skt material från 1914-1917.
Redan detta inn ebär att hans verk har stort historiskt värde, kompletterat med
en delvis fullständigt unik bildsa mling, sammanbragt fr å n ski ld a håll bå de ur
sovjetisk a arkiv och från emigrantryssar.
Ett hittills gansb okän t sjökrigshisto riskt avsnitt berör den sibiriska flottan
- Vladi vostok-eskadern - , va rs aktiv itet skildras och för vilken fartygslistor
återges. Därtil l komm er någ ra intressanta bilde r. En av dessa v isar der av japanerna under kriget 1904-1905 erövrade slagskeppet Peresvet,
som pmt e
Polrava och kryssaren Varjag i början av 1916 återköptes frå n Japan , på gru nd
utanför Vladivostok.
Sva rta havs-flottans farty gs bestånd och operationer är utförligt skildrade men
författaren framhåller själv att det v isar sig omöjligt a tt få del av tu rkiska dokument att ko nfrontera med de rys ka a rkivuppgifterna.
Ur sve nsk synvinkel inrressantast är naturligtvis "baltiska flott an" och operationern a i C5ster sjön. K va ntitativt domineras bok en också av dess sjökrigshistoria,
fartyg slistor och bildsidor Sex t abeller berör detta område: offensiva ryska mineringsfö rctag , defensiva ryska minspärrar, baltiska flott ans fartygsförluster,
motsvarande tysk a i C5stersjön samt tyska handelsfa rtygsfö rlu ster dels i ryska
min er in gar, dels genom ubårssänknin gar.
Några större hi storiska nyheter ha r signaturen icke kun nat konstatera i östersjöavsnitter. Däremot finn s d er anledning att kritisera en serie inkonsekvenser
och fel a kti gheter i f råga om geografi och ortsnamn, även om de må vara förklarliga med hänsyn ti ll författarens språkliga hem vist. Att dessa inadvertenser
är en skön hetsfl äck i der i övrigt så intressa nta arbetet är dock ofrånkomligt.
Lehmann s fö rlag har de svenska bokstäverna å, ä och ö sed an många år i
Flottentaschenb uch. I den nyutkomna boken visar också den inledande kartan
kännedom om stavn ingen av r ex Å bo, Åland och Åhus, Kungälv - fastän dess
existens på kartan kan ifr ågasä tt as, när Uddevalla, Ronneby och Norrköping
saknas - , C5land, Hanö-bukren och C5ste rgarn. Men i texter och fartygstabe ller
härska r en förvirring, som ibl and gör uttydnin gen problematisk. Svenska å blir
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ut an vi d a re enba rt a i t ex Aab nd och Fa rö. Ma richamrnn, är inte vac kert ocl
vad slull man säga om No rrköpping-B ucht l Inte bar::t fe lstavat ut a n svårt at t
avgöra om förfat taren ta lar om Bråv ik en ell er H äv rin gebukten. Ib land a nvänd s
svenska och iblan d f inska namn på platser i F inland: A bo-Aa la nd -Position me n
Po rkkala.
Man borts ~ t· dock gä rn a fr ån dessa skönh etsfel. I stort är arbetet ett värdeful lt
sjökr igs hi stori skt dokum ent och icke min st bildm arer i:ll et uppvi sa r unika in slag
Bland dessa märk s utmärkta foto grafier av större rys ka enh eter både i ursprun gli gt skick oc h eft er un der k ri ge t ge nomförd a omb yggnad er oc h ombesryc kningar
Sjökri:;shi sto rik ern får upple va åtsk illiga glä dj c·stu ndcr.

Navigator

MORSKOJ SBORNIK
Journal Vojenno-Morskovo Flota SSSR
(utgivare: " Krasnaja Zvezda ", Moskva)
Delli vä lredi gera de sov jet iska ma rintid sk riften Morskoj Sbornik motsva rar nä rmast K un gl Orlogsmannasällskapets "Tidskri ft i Sjö väsendet" och utkom mer med
12 numm er årli ge n. Genom in struk tiva och tankeväckande a rtikl ar återspeg lar
tid skriften den fortlöpande ut veck lin gen inom sjö krigsveten skap ens olika områden såvä l i eget land som i utländ sk a marin er. Som exempel kan nämnas, att
författ a ren till den i dett a nr av TiS publicerade artikeln " In vas ion öv er havet
och ubå tars medve rka n v id amfibi eope ratio ner, nya aspekter" i tvenne fall kunnat refere ra till ö ve rskåd li ga arbeten i Morskoj Sborn ik (n r 5/ 1969 oc h 11 /
1970).
Ytte rli ga re rvå a rbeten i lVIorsk oj Sbornik böra nämnas i detta sam manha ng
av v ilka det ena återfinnes i nr 12/ 1970 rn t>d titeln "D e amerikan ska ubå ta rna s
operatione r und er is oc h den v~ r enskap li ga stöd verksamheten för detta ändamå l", författat av Kandid ate n i de geog rafi sk a ve tenskaperna, ingen,jörkapitan i
rese rve n V. I. Smirnov, d et andra i nr 2/ 1971 med titeln "Hur ska ll m an fa stställa dim ensionerna av en Polynj a?", författ a t av Kapiran 2 ra ngen S. N.
Kametov. Samtl iga förelig ge r i svensk över>ättnin g av Harry Engström (va d d e
båda sistn äm nd a bet r se FOA U / 1352, den 27 jan 1971, resp FOA U / 1389,
16.3.1 97 1). I de förra nämner Smirono v bl a, att den ryska ubåten " K efa l" den
19 dec 1908 förflyttade sig 4 distansminuter under obruten is av 3 till 15 cm
tjockl ek i Vla di vosrokområdet och vid intaga nder av marschläge bröt igenom
istäc ket. Detaljerade berättelse r över sovjet iska ubåtars operarioner under is
å ren 1938- 1940 ha likaledes lämn ats. Smirno v fr amh å ller v ida re, att sovjeti ska
ubå tar mer än hundra gånger gått in un der ise n i Barenxs hav und er full göra nd et
av stridsuppgifter 1941-1945, vi lket a llt bev isar att ryska och sov jet iska ubå ta r
va rit de första att färdas under isen oc h att inta marschläge genom att bryta
isräc ke·c såvä l på Arktis' höga latitud er so m i tillfrusna icke-a rkti ska ha v.
Kapiran 2 rangen K a merov inlede r sin art ikel med "Moderna ubåtar måste
kunna operera under istäcket i tillfrusna områden."

R. T.
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Marinkalendrar
JANE'S FIGHTING SHIPS
D en 73 :e å rgången a v d e nn a, den full stä ndi gaste m a rin k a lend et n i vä rl den
Limnar uppgi ft er om c :a 15 000 fa rt yg från 104 lä nd ers flottor, m ed c:a 2 00(
foton och 500 skisser. A v d css::t ir l 250 foton oc h 300 ski sser nya, v ilk et ä
ett bevis p å förn yelsen av detta verk, mm omfatta r 676 sido r, varav dock 1'
besk rive r marina flygpb n oc h helikoptrar och 16 robotar· . Bl a n d dc lä nder, m n
fått särs k iid 2nsikd yftn in g nämnes USA, Sov jec, Fr.1nkrike, I ta li en, Nede rl än
derna, Tyskbnd och S ve ri ge.
Fö lj a nd e a ntal sido r ägnas å t de stö rst a m a rin e rn a: USA 81 sidor, Sovjet 5•
och Storbritanniert 67. (Sve ri ge l l). E n viss t m å n p å >tyrkeförh å ll a nd en a ka P
åskå dli ggöra s a v anta let atomubåtar (m ed ballist is k a robota r + a ndra atom ub ~ tar), som för USA a nges till 41
52 = 93 , för Sovjet ti ll 20
55 = 75
och Storbritannicn 4 + 4 = 8. D c;s:t siffror kan jämfö ras med ubå ten s mo t
stånd a re, jagaren, es kortja ga re n oc h fr ega tten där USA äger 557, va rav do d
m ~ n ga äldre, Sovje t c:a 200 och Storbritannien 87. H ä r h a r icke medtagit s sm ,
ubåtsjaga re m fl mindre farty g oc h ej heller h a n g::~rh rt yg, so m ju även in går
ubåtsjagand e förband.
USA h ar under de senaste t re åre n utrang erat 175 fart yg, men å terväx ter
ge nom n ybyggen är för lit en för att U SA skall kunna beh å lla si n st y rk a p:'
h a ven. En v iss förb ä ttrin g lnr förmä rkt ~ under d et se na ste å re t genom att US A
f n b ygge r bl a 3 jätteha n ga r fartyg (atom dri v na , c :a 75 000 ton) , 28 jaga re (betydli gt större än tid igare), 6 ato mdrivn a frega tter (9 000 ton), 37 atom ubåra t
och ett tiotal landstign ingsfarty g (4 164 ton ), A v 46 konventio n ell a fregar teJ
(3 011 ron) >'tre rsrår ännu 15 a rr färdig s6llas. D essa siffror kan j:imföras me c
att i nn u 246 gamla jagare oc h 147 ga mla fregatter bygg d a und er a ndra v ärlds-·
k riget är mogn a för utra n ge rin g in om några få år, t r ots on1fatta nd e m odernt se nn gar .
Vis sa styrkeförh å lland en ino m Sovjets flottor fram gå r av vad som a nför t e
h är ovan. Bildm aterie ler har i sto r ursträcknin g förn yats med utmärkta fo to n
ofta i stort form a t. Så lund a finn s 39 foto n ( + 16 skisse r) av ub å t a r , 8 fo to ;
5 ski sse r) av h e lik opter-kry ssa re, 30 foton (
8 skisse r) av robot-jagare, 1
foton av rob ot-bårar o s v. D en nyaste bilden visar minfa rt yget Alcsja, son
tidigare var okänt.

+

(+

+

+

För Storbriranniens del k8.n m a n konsta t era,
a tt ut ra n ge rin ga rn a fo rr sätte
b la nd jagare, ubåtar oc h min svepare. För under b ygg n ad vara nd e fartyg elle ·
pl a nerade så d a na v isas bilder a v mod e ll er, bl a jagarn a a v Bri sto l- och Sh efi el d
k lasserna , fregatterna a v Amazo n- (t yp 21 -) och ryp 22-kla sse rn a samt eli ver s
för slag från privat firm a till roborbå ra r.
Av d e mindre m arine rn a ha r e lva fre ga tter el ler kor·vett er i sin a p rog ram t
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Lib ye n l fregatt (1 500 t), Ma laya l fr egatt (1 600 t), Nige ria 2 korvetter (500
t), Portu ga l 6 fr ega tter (1 252 r), T h ai la nd 1 fr ega tt (1 780 r). Aven kon ve nrion e ll a ubå t a r byggs för d c mindre ma r inerna t ex Nederländerna (l 800 r),
Grekl a nd och Turkiet (1 000 t ), Syda f rik a (8 50 r).
R ay mon.d V. B. Blackma n h a r lyckats m yck et v äl med d en na å rgång av
" Fightin g Ships".

A. K .

WEYER'S WARSHIPS OF THE WORLD
Publik a tion en är den 3 :e uppl aga n , v ilk et förefa ller liret, m en det är d en
a me rik a nska utgåva n av de n vä lk ä nd a t ys ka Flottenraschenb uch, so m jubilerar
med sin 50:e å rgå ng. T yvä rr rä knar de n ame rik a n ska upplag an for tfa rand e i
for och tum, va rjämte de olika länderna få r a nnan a lfa betisk ordnin g p å engels k a
än p å tyska . Den engel sk a J an e's F ighrin g Ships har över gått rill såvä l for och
tum so m met er och centim et e r, vi lk et är en given fördel.
W eye r har från början k a raktä ri se rats av komprim erade upp gifter. Genom
symboler och en lä mplig tabellupp ställning k a n en män gd uppl ysn in ga r lämn as
p å en m yc k et begränsa r utr ymm e. D et me st framträdand e är dock de mycket
goda ski sse rn a, som oft a lämnar m era detalj er än även ett br a foto. Sa mmanlagt finn -s d er i fö reva rand e å rg å ng 1 237 ski sser och 362 foton. Här kommer
giver v is USA främ st med 188 ski sse r oc h 69 foton, m en So v jet kommer rätt i
sp å ren m ed 111 ski sse r och 60 fo to n. Sve ri ge få r nöja sig med 24 ski sser och
12 foton.
Som vanl igt ägna s särskilda k a pitel år marinflyget, robota r oc h a rtill eri et.
K apitl et "Naval Polic y" omfattar en a nal ys av den sovjetis k a flottan s utv ec k lin g efte r a ndra världskriget til l en för sta klassens sjönation och dettas in ve rkan p ~ d e bå d a a ndra sto rm a kt ern a till sjöss, USA och Srorbritanni en. D e
britti ska och amerikanska sjöstridskrafterna kritiseras för a tt frivilli gt dras tillb a ka f rå n stora områden av vä rld shave n och d ä rv id a utom atis k t lämna pl a ts
fö r sov jeti sk a eskadrar. I ett sist a k apitel redogöre s för d e o li ka marinern as
planer. Fö r Sve riges del uttrycker ma n e n för vå nin g ö ver att större delen av d en
sven sk a flott a n li gger i re se rv utan ranke p å S ve ri ges geografiska läge. Svenska
flottans aro mbombsäkra b ase r omn ä mn s lik som även arr Sve ri ge äger en st arkt
ku sta rtilleri. E fter 15 å rs tjän st kommer fl ygplaner Lansen nu arr börja e rsä ttas
a v Viggen.
I ä ldre rider fa nns det a llr id en t a bl å
i å r h a r d enna tradition tagit s upp igen.

färg av a lla nation er s fl aggo r. F r o m

A. K.
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ALMANACCO NAVALE
Denna den femte årgå ngen av den inta li enska marinkalendern är liksom ti digare redi ge rad av Giorgerini och Nani . I inl ednin gen (38 sid o r) påpekar d e
srn cins~an att förbättra sin bok bå de kv a litativt oc h kvantitat ivt. Oc h de syn s
va ra pa god vag. Utom en avde lnin g med vär lden s fla ggor i fär o-, finn s fö r
första gå ngen i en marinka len der 8 sidor med fär gfoto n a v örlogsfar;yg.
Huvudnnresset viinder sig dock till upp gift erna oc h bild erna a v ö rlogsfartyg,
som uppta r 642 srd or, va rav för USA 135, för Sovjet 63 oc h för Storbritan ni en
47 (Sverige får 12 sidor). Som va nli gt finns även ett utförli gt kapitel om marin fl yg (40 sidor) och ett om robotar (17 sid or), där de sve nska robotarna Rb 04C,
Rb 05A och Rb 08 åte rfinn s, dock utan foto n ell er skisse r. Bland bildern a må
sä.rskilt påpekas fotot av modellen til l den nya ita lienska motortorpedbåte n av
barplan typ, bestyckad med 1 st 76 mm-k anon jämte robotar. En grov ski ss a v
de nya australiska ger en bild av en mode rn jaga re av un gefä r samma storlek
som den sve nska H a lla nd-kl asse n. P å sa mm a sätt ka n fotot av den franska Asconi t
v isa ett mod ernt fartygs utsee n·de; Aconit reubriceras hä r som jagare, men räknas va nli ge n som fregatt (eller ko rvett) pl grund av sin låga fart (27 kn op) .
Den sOVJet!Ska flott a n har i denn a å rgång fått en framträdande plats med 11 0
foto n, 20 silhuetter och 85 skisser. Som jämförelse ka n näm nas att Sverige få tt
20 foton, 6 sdhuetter och 20 ski sse r, där fotot av Söderman land på ing åen de i
en bergtunnel fått en framträdande place ring.
En n yhet ä r det sista kapitlet, som är en översikt (10 ~; idor) över vä rlden s
han del sflottor.
A. K.

pedb åte ns ut veck lin g förs tillbaka ti ll 1878 och fram t iil de moderna motorto rped bå ta rn a. De äldre ka nonb?.tta rna förb ruk ades till stor del under 1898 års
kri g. Aven i Spani en experimente rade man med ubhar för hundra år sedan t ex
Monturiol 1859, Garcia Saenz 1860 och Isaac P era l 1888. Boken, som fö r oss
fram till förvcirvandet ~'v hangarfartyget Ded~lo 196 7, lämnar en go d översikt
~v ; panska flonans utveckli ng under d ~ gå ngna 85 å ren .

A. K.

BILDER AV KEJSERLIGA JAPANSKA FLOTTANS ORLOGSFARTYG
Detta ä r titeln på ett praktverk utgivet av Shiz.uo Fuk ui , men tyvärr med
japanskt text (stundom med både kinesiskt oc h hiraga mi skt skri vsätt) och på ett
få tal stä ll en några engelsk:r ord. Det ä r därför svårt att ti ll godogö ra sig texte ns
innehåll, men. en del kan man få fram av siffrorna och mycket av bilderna.
Verket omfattar 288 sidor med 338 utomo rdentligt vack ra foton ~v örlogsfa rtyg
fr å n andra världskriget jämte ko rf.ntad text v id va rj e foto. Därtill kom mer
11 ; id or me d fl ona ns takt iska inde ln in g v id olik a tidpunkter un der å ren 193943 samt 26 si dor data ; tabella ri sk form för örlogs- oc h hj ä lp fartyg. FotOgrafierna är intressanta och ofta i ston format. Man får där följ a den omfattande om bygg nad oc h modernise rin g, som var karaktäri sti skt för dåti den s flottar. Någ ra
foton har tidigar e in.re publicera ts, t ex fotot av det sjunkande jätte-slags keppet Musashi. Ett litet foto (n r 333) v isar ett f d svenskt fartyg, näm li gen, bär gnin gsfartyget Ku rilu shi (ex H erak les). Fö rhuaren avse r att någo n gång i fr a mtid en publicera en enge lsk upp bga, v ilk et kanske kan ursäkt a den ja pa nska
t ex ten i d ,~ n elj est så vackra utgåvan.
A . K.

BUQUES DE LA ARMADA 1885-1968
Detta är en krönika om den spanska flott an skri ven av A Aguilera med skisser av V Elias. Bok en, som omfatt ar 240 sid or, börja r med året 1885 vilk et motiveras a v att seg len då helt försvunnit ur spanska flott ans örlog;fa rt yg. Det
hade elJ est va nt rntressant att även fått med 1860-ta lets pa nsa rfregatter och d e
30 kanonbåtarna på 179 t, so m John Ericsson lät bygga på sju och en halv månader. Emellertid finns det a ndra uppgifter vä rd a att uppmärk sam ma, t ex de
21 000 tons slagskepp, som Spanien pl anerade und er för sta vär ld skr iget som
vär ldens min sta "Dreadnoungb tefte rföljare till Espaiia-klasse n (15 700 t),
tillbaka t ill 1876, mä rk s bl a de
r
gå
ren
tta
förfa
r
dä
yssarna,
slagskepp". Bland kr
fyra, som blev offer i slage t v id Santiago 1898, liksom även de moderna, som
kämpade i inbörd eskr iget 1936-39. Man sa kn ar doc k en heterna fr å n 1873 å rs
inbördeskr ig. J agaren D estructo r (380 t, 22,5 kn ) frå n 1886 anses stundom so m
en föregångare rill de brittiska " dc stroyers", som tillkom sex å r se nare , men
detta stämm er kn appast. Det gememamma namn et har t ydligen förvillar. To r-
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