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KUNGl
ORlOGSMANNASÄllSKAPET

Meddelande
Nr 1/7972

Ordinarie sammanträde i Stockholm den 17 januari 1972.
(Utdrag ur protokoll)
1. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående sammanträde
Sällskapets förste hedersledamot H M Konung Frederik IX av Danmark och
dess ordinarie ledamot, f kommendörkap tenen G Ekelund
avgått med döden.
Ordföranden lyste frid över deras minne.
2. Utsågs ledamoten Carlstedt till föredragande i vetenskapsgrenen
"Handvapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik Minteknik"
för år 1972.
3. Föredrog ledamoten Stjernfeldt sitt inträdesanföran de rubricerat "Om militärhistorisk forskning i dag".
Stockholm den 20 mars 1972.

HANS HALLERDT
sekreterare
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KUNGL
ORlOGSMANNASÄllSKAPET

Meddelande

JACOB SUNDBERG

Nr 2/1972

Ordinarie sammanträde i Malmö den 16 februari 1972.
(Utdrag ur protokoll)
1. Sammanträdet höll s i närvaro av 6 hed ers·ledamöte r och 23
ordinarie och korresponderande ledamöter samt 46 inbjudna gäster
med representanter frå n riksdagen, länsstyrelsen i Malmöhu s län,
Malmö kommun, Lunds universitet, militära förband, industrier
samt press och radio.
2. Ledamöterna Rasin , Ste/enson och Rahmberg belyste med korta
anföranden svensk ub åtsut veck lin g; dess bakgrund, nuläge och framtid ur teknisk / ekonomisk respektive taktisk/ operativ synpunkt.
Efter föredragen lämn ade ordföranden ordet fritt och en livlig
disku ssion följde berö_rande de under föredragen upptagna problemen.
Stock holm den 20 mars 1972.
HANS HALLERDT
sekretera re

En handbok i folkrätt för
svenska krigsmakten?

, ------------------------ -------------,
Overbefälhavaren fastställde år 1970 en handbok i folkrätt under neutralitet och krig. Professor JACOB W . F.
SUNDBERG granskar här handboken mot en bred historisk bakgrund av .k ravet internationellt på instruktioner i folkrätt ; de särskilda behov som föreligge r i flottan
i detta ämne samt de ins truktioner som har utgivits i de
största sjömakterna.
Professor Su ndberg visar v idare på några punkter, där
han anser att handboken försummat att ge insikt om
v iktiga ting, som den svenska higsmakten borde '!-'eta.
Det gäller säkerhetsr/idets våldsprerogativ, den marxistiska rättsst ridighets/äran, kopplingen mellan marxismen och gerillakriget, krigsförbrytelsebegreppet i sovjetisk rättsuppfattning, ubåtskriget och neutraliteten i
luftkriget.

~

~

1. Ett av de märkligare evenemangen på den svenska folkrättsjuridikens fält inträffade 1961, då professor Lars Hjerner lade sig
i Katangakriget. I en långvarig skriftväxlin g med dåvarande Militieombud smannen p åvisade Hjerner avsaknaden av instruktioner
i 1 och den utomordentligt bristfälliga utbildning i folkrätten, som
beretts den svenska krigsmak ten. 2 Därmed började en ny fas i
svensk folkrätt. Overbefälhavaren lät småningom utreda beho vet
av undervisning i folkrätt 3 och 1970 fastställde han en handbok
i folkrä tt under neutralitet och krig. Handboken är avsedd att
använd as samman med en vo lym konventionstexter, som år 1971
utgivits av Justitiedepartementet under titeln "Folk rätt i krig Vilka instruktioner som sett dagens ljus avhandlas i det följande.
Se 2\IditiL' Ombudsmanncns :1 mbetsberättel se för 1964, s 240, s;1r,ki lt 277-284 och
289-292
3 Skrive lse Fst/Pe rs 27/ 5 1968 nr 210; jfr Fst/PV 8/ 12 1967 nr 010.
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Sveriges överenskommelser med främmande malner om folkrätten
i krig." 4
De tv å volymern a "Handbok i folkrätt under neutralitet och
krig" (i det följande kallad " handboken") och "Folkrätt i krig"
(i det följande kallad "konventionssam lingen") synas vara den senkomna fullgörelsen a v det som Sverige åtog sig redan 1907 genom
att ratificera II. Haagkonventionen av 1899 oc h sedan bekräftad e
1913 genom att ratificera IV. Haagko nventionen av 1907. Då förband sig nämligen Sverige såsom fördragsslut and e att ge med det
till respektive konvention annexvis fogade lanrkrigsreg lementet
h kal ydande instruktioner till si na strid skrafter (Art. l ). Det närmaste man komm it till sådana instruktioner var på 1930-talet d å
den intellektuella oc h militära reformismen tycks ha föranlett en
publikation kallad Soldi Konv med 1929 års texter om krigsfångars och sårades och sj ukas behandling. 5 Den parallellt härtill reformerade soldatutbildnin gen medförde vidare att i den nyskapade
So ld iA intogs ett mycket kort kapitel om Krigets lagar.ö N är överbefälhavaren nu fastställt en handb ok i folkrätt är det sålund a
en lång tids lucka som börjat fyllas.
2. Kravet på instruktioner i folkrätt hann knappast bli mindre
under de 63 år svenska armen dröjde med att utfärda dem. Andra
nationer dröjde inte, och det förhållandet har tillskrivits förtjäns ten av att krigets lagar "visat sig ha blivit respekterade i större
omfattning än i första hand kunnat bland allmänheten antas."l
I sig återgår kravet på en 1800-talstradition. Den började med den
generalorder 100 som utfärdades d. 24 april 1863 med "Instructions
for the Government of Armies of the United States in the Field"
och som på unionsregeringens uppdrag författats av den gamle

preuss isk e revolutionären Fra ncis Lieber, dåmera till mogen ålder
komm en och professor i juridik i New York. Folkrättsinstitutet tog
upp iden och utgav 1880 d en 27-sidiga s. k. Oxfordmanualen med
85 artiklar om tantkrigets folkrätt. 2 Därmed introducerades manualen i det europeiska militära um gä nget.J Konventionskrav blev den
för sta gången genom 1899 å rs lantkrigsreglemente4 och kring denna
tid börj ade de stora militärmakterna allmänt utge särskilda manualer med konventionstrogna in struktioner. Sedan Tyska Riket ratificerat 1899 års konvention d. 4 sep. 1900 uppfyllde kejserliga armen
kravet genom att stora ge neralstaben 1902 utgav häftet "Kriegsmest känt so m Generals tabsheft 31. 5
brauch im Lan dkriege"
Fransmännen utgav 1913 "Les lois de la guerre continentale" som
redigerats av R. L. J acomet. I Eng land sammanställde professor
L. Oppenheim och överste Ed wards gemensamt volymen "Land
Warfare: An Exposition of th e Laws and Usages of War on Land
for th e Guidance of Officers of His Majesty's Army." 6 Innehållet
återgavs sedan i en Manu a l of Military Law, 1914, vari ett kapitel
avhandlade "The Laws and Usages of War on Land." En ny Manual
of Military La w 1929 återspeg lade de ändringar som första världskriget föranlett och ä ven den rev id erades ett otal gånger. 1940
2

:l

1

Allmänna Förlaget.
5
Jfr Konvcntioner-rörancie så r:1dcs och sj ukas behandling i fält, krigsH\ngars behandling samt bgar och bruk i l:1ntkrig (KONV), 1938 års upp!., omtryckt 1942.
Jfr SOF 1931:23-29. - Utdrag ur 1949 års Genevekonvention i motsvarande
ämne in gå r som bil. 1 t ill Underh ållsinstruktion för armen del VII (Uhi A VII
Sjv, fa stställd 1961).
6
Kapitlet bestod av 3 sidor exce rpter ur lantkrigsrcglem entets artt. l, 2, 23, 29,
42-47, 50-52.
1
Eck, Undervisni ng och fo rskning i internationell rätt, NTfiR 1969 s 85.
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Den första brittiska manu:~ l cn urg:1vs strax därefter: Manu.1l of Military Law,
1884 (se Schwarzcnbcrgcr, A Manu al of Intern ational Law, 5th ed. 1967, s 200) .
En liknande fr ansk manual utgavs under namn " .Manuel de droit international
!' usage des officiers de l'Armec dc ter re". Jag har lyckats belägga art dess 3 upp!.
utkom 1893.

a

1

Denna konvention ratificerades av Sverige 1907, se SFS 1908 nr 82.

ti

Kricgsgeschichrliche Einze! schrifren hrsgb vom G rossen Generalstabe, kriegsgeschichtliche Abteilung I , Hcft 3 1: Kriegsbrauch im Landkricge, Berlin 1902.
Oversatt till engelska av J. H. Morg:u1 (The War Bo'lk of the German General
Staff. Being "The Usages of War 011 L111d" etc., New York 1915) ; kommenterad
av Garner, The German War Code - A Comparison of the German Manual
of the Laws of \'V'ar with thosc of the United States, Great Britain, fran ce, and
with the Hagu~ Convemian R,:,specting the Laws and C ustoms of War on Land
(Urban,l, III., 191 8), jfr 16 U. TJI. Bull. No. 49 (1918).

<:

W:1r Office 1912.

'

'

Les Jois de Ja gaerre sur terre. Manuel publie par L' Institut dc droit international,
Bruxellcs 188 0. - Den inrrcssa nt.l skriftväxl in gen melbn professor Blunrschli
och fältmarsb!k :tviolrke om denna manu:1l har publicerats i R cvLtC de droit
international et dc legidatian comparcc 1881 (r. 13) s 80-84.
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7
utkom dess 7 upplaga. I Förenta Staterna slutligen utfärdades 191 4
en _volym kallad "Rules of Land Warfare", som väsentligen
kopierade den enge lska sa mmanställni ngen av Oppenheim och Edwards. Senare utgavs den som Field Manual med nr 27-10 och
8
samma namn. Under första värl dskriget tycks Generalstab sheft 31
ha varit normerande tysk instruktion. I början av andra världskriget utgavs endast - såvitt jag kunnat finna - konventions samSammlung zwischensta atlicher Ablingen "Kriegsvölk errecht kommen von Bedeutung fur die höhere Fuhrung, vom 1. Oktober
1939." 9
. ~fter andra världskriget sammankall ades p å Röda korsets initJat!: en stor k~nferens till Geneve 1949 för att skriva nya konventJOner om kngets folkrätt. Då ryssarna först vä"'rade sin medverkan ville även andra stater i socialis tlä"'ret utebli men i sista
stund svängde ryssarna och då kom också o de andra' med. Totalt
voro 59 makter representera de i Geneve. 1949 var det en oerhörd
siff~a. Det rege!v~rk som där .skapades 10 reviderade de tidigare
bestammelse rna 1 saclan omfattn111g att en nyredigering av manualerna måste företas - särskilt som det nu krävdes att de fördragsslutande staterna också skulle undervisa sina krigsmakter om reglerna.11 Nya man ualer kom fram på 1950-talet. Fransmänne n
började med en metodiskt överarbetad konventions samlin"' i ämnet, som fastställdes d. jan. 1955 med namnet "Le Droit des Gens
et les Conventians Internationa les." 12 I Förenta Staterna utkom
Field Manual 27-10 med ny titel: "Law of Land Warfare",13 jämte

Lmtkrigskapid et revi d er3 des g~nom tilbgg 1936: Manu::! of M ilitary Law, 1929.
Amendments (No. 12), 1936. R ev ise d chapter x iv, " The Laws and Usages of War
on Land." London 1941.
:l~ War Depanment 1 O ct. 1940. Jfr ~ven ]. Baker & H. Crocker, Th e Laws of
U. S. Go vem ment Pri ntinz~ O ff ice 19 J 8.
v Land \'V'arfare,
H -J?v. Nr 231 I .I - M . Dv. Nr 435 II - L. Dv. Nr 64 II, Berlin 1940.
10
Geneve-kon ven tJonerna den 12 aug usti 1949 an gåe nd e sk ydd för krigets offer,
75 U . N. Treaty Series 135, konventionssam l in gen s 66 ff.
.
"
·
nK
onventwnen ang. sa rad es och SJuka s behandlin g till sjöss, art. 48 ; konventionen
a n g. krigsfå ng.n s beh ::~ndling, art. 127 ; och kon venti oncn an g. skydd av civilpersoner, a rt. 144.

tillhörande konventions samling. 14 I England utarbetades .u.nder
Hersch Lauterpacht s ledning en Part III till Manual of Mllitary
Law, som utkom 1958 med namnet "The Law of War on Land".
Den tyska militärmakt en som återuppstod på 1950-talet bes~.od
till en början blott av en välutbildad officerskår. M~dan man vantade på att armens soldater skulle rekryteras och utblldas fam:s det
följaktligen mycket och kvalificerat armefolk med .?ott om _t1d at~
l
skriva reg lementen . .Aven folkrätten drog fördel dara:. Sene
matenal,
igt
utomordentl
med
lides
fy
hriften
Dienstvorsc
Zentrale
från konfattade läroböcker för soldaterna till övningsböck er med
15
facit och till en anslutande konventions samling.
S;erige sov sålund a sin Törnrosasöm n intill dess krigsmakten så
brutalt väcktes av professor Hjerner. Va-d överbefälha varen 1:.u
fastställt är ett arbete av professor Stig Jägerskiöld och kommender
Torgil Wulff. Jägerskiöld var Finlandsfriv illig på Ha~:göfronten
under kriget och vet sålunda vad han talar. om. WL~l~f ar en flot~
tans man. Deras målsättning har varit, enhgt vad OB upplyser l
förorder att "handboken skall användas för utbildning i folkrätt
av all krigsmakten s personal enligt särskilda anvisningar. ~an~
boken skall också användas som uppslagsver k för allt befal for
att under neutralitet, krig och ockupation lösa uppkomm ande folkrättsproblem ." Detta är en bred mål~ä:tning. ~en utfärd a?e ~and:
boken skall fylla ej blott kraven pa mstruktion och utb1ldnmg ;
Haagkonven tionen och Genevekonv entionerna. Den skall ocksa
fylla flottans behov.

l?

7

'" ~o 110~0-

Bulletin officiell du mini sthe dc la Guerre, cd. mcthodiqu e. Droi t
m t ernatwn a l, P ari s 1955.
13
D ep a rteme nt of th e Arm y, Jul y 1956. Kommenterad av Kunz, 1957 51 AJIL
388 f.
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3. Flottan är en del av krigsmakten med säregna behov. Uttryck1
liga föreskrifter om insikter i folkrätten te sig på ett helt annat

th~

Arm y P amphl et 27-1: Trea ti cs Govcrning Land Warfare.
;-;-Department of
.
.
D epartment of the Army, Dec. 1956.
7)
(Tell
t
ch
Untern
den
fur
Leitfaden
echtKriegsvölkerr
101 5 T. ex. Dv 15/
_Allgemeine Bestimmungen dc ; Kriegsfuhrung srecht und Land kriegsrecht (Leh rschrift), März 1961 (fastst. av Buad es mini ster fur V crtcidigun g Verwaltung und
Recht d. 30mars 1961 ); ZD v 15/ 3 - Kricgvölkcrr echt- Sammlung der Abkommenstexte , Juli 1959.
a kräver
l Art. 48 i 1949 å rs Gcnevekonv enrion om så rade, sjuka och skeppsb rutn
å t texspridning
a
möjlig
största
va
i
g
...
rterna
pa
att " de höo-a fördragsslutan d e:
ten till de 1~11 a konyention" och " införa stu diet diirav i planerna för den militära
och såvitt möjligt civila und ~<v i > nin gc n ".
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sätt överflödiga när det gäller flottan an nar det gäller armen. En
arme ser a llvarligt p å folkrätten först när v apen skiftet börjar eller
gränsen öve rskrids. M en flottan möter den r eda n nä r hon segla r ut.
Va rj e f rämmand e kofferdiman och va rj e visit i fr ämmande va tten
a ktu alisera r dess regle r för sjöoffice ren. 1 Y2
Undervisning i fo lkrätt har därför ingått i sjöofficerens utbildning a lltseda n d enna orga niserad es p å f astare basis. Vid britternas
R oya l Naval W ar and Staff Coll eges, som slog sig ned i Greenwich 1873 , bedrevs också undervisnin g i folkrätt. Uppdraget som
Leeturer i M a ritim e I ntern atio na l Law at R oyal N av al Coll ege
gick länge till professo r Pea rce Hi ggins och sena re till profess or
Herb ert A. Smith. När N av al War C oll ege upprättades i Förenta
Statern a 1884 2 organi serades und ervisning i fol krätt efter likI1and e linjer. Professo r Geo rge G ra fton Wil son hade uppdrag som
p rofessor i fol krätt vid detta Coll ege under tiden 1900-1937 och
han redigerade dess årsbok i folkrätt under samma tid . Serien, som
är kä nd so m N aval W ar C ollege Blu e Book (efter färgen p å omslaget), innehåller rappo rter och övnin gar kring folkrä ttsliga exempel. 1966 års volym äg nades så lunda ubå tskriget. 3 1951 inrättades
vid detta College en heltidsprofess ur i folkrätt som 1967 fick
namnet C ha rles H . Stockton Chair of Intern a ti onal La w . ..i\ven
i F rankrike börj ade m arinministeriet p å allva r intressera sig för
ce rarnas juridiska utbildning omkring 1912. 4 U ndervisnino-en
sjöoffi
b
.
vid Marineakademie i T yska kejsarrik et har jag ej kunna t belägga .
1

Y~ H a n dboken (s 19) tycks st:\ fr:immand e fö r d ~ rra: " I f red stid kan f olkrä ttsliga

f r ågor uppstå frä ms t i sa mba nd med att sven ska förband a nv :inds i FN-tj:in st .
F olkrä ttsfr ågor f å också a k tu a l itet v id sve nska strid skr:1frer s in g1ipand e f ör att
h ävda vå r t te rritorium gentemot krä n k ni ngcu a v f r ämm a nd e sta ter s strid skraft er."
- BeLilet på fl ott a ns fartyg p å exped it ion i utlan d et ha r o ft a f å tt r epresentera
eget hnd på o rter dä r d et bö t· j,n gÅ hett till . Se h cirom amira len S ir E ld in Mani st y,
T he N,tvy .ltld Intern atio nal Law, 193+ 19 Gro tiu s Soc iet y T ransac tions 160 ff.;
och ko nteram iral Cl a r k Woodw a rd, Th e R e latio ns Bct wee n th e Navy a nd th e
Foreign O ffi ce, 1939 33 A J I L 283- 28 9.
2
S venska sjöoff;cerare k omm e nd erade s för st a ,;å nge n t ill d etta College 1894 d å
kap tenerna F lach och af Ugg las ge no mg ick ,less utbildni ng . Se L a n dquist, TIS
1949 s 69.
3
I ntern a tion::tl Law Stu d ies 1966 - Studi cs in th e l.a w of Naval Warfa re : Submarin es in Ge nera l a nd Lim ite cl Wa rs (b y W . T . M a ll ison , Jr) . D etta ä r v olym
58 i el en se ri e som började u t ges 1901 und er t iteln In te rn a ti o nal L aw Situ ations.
4
Hi gg ins & Co lom bos T he In te rna t io nal La w of t he Sea, 1943, s 33 § 44.
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Tyska flottan desorganiserades helt genom Versaillesfreden. D en
sträckte sina följder i fråga om oklar utbildningsgång och allmän
osäkerhet ända fram till uppbyggnaden av BLmdesmarine på 1950talet. Vid Marineschnie i Murwik utbildas emellertid numera
Offizier-Lehrgang II rutinmässigt i fo lkrätt. Utbildningen avslutas med examination.
Med det reglemente som KM:t fa stställde d. 23 juli 1908 infördes också i Sverige undervisning i internationell rätt vid sjökrigshögskolans allmänna kurs. Undervi sningen bibehölls på nivån 2
veckotimmar under l år fram till 1945, då utrymmet minskades
till hälften. 5 Numera bedrivs viss undervisning i folkrätt inom
ramen för ämnet strategi på Militärhögskolan. Den är tills vidare
icke examinerad. 6
Åtskilliga instruktioner för flottan av typ lantkrigsreglementet
ha sett dagens ljus. Redan den kejserliga tyska flottans första tjänstgöringsreglemente gav den fullständiga texten till 1864 års Genevekonvention ang. vården av sårade och sjuka i krig. 7 Vad brittiska
flottan beträffar nådde man dock a ld rig fram till något i samma
klass som Oppenheims och Edwards manual. Manual of Naval
Prize Law, först utgiven av Godfrey Lusbington 1866 8 , sedermera
omarbetad av professor T. E. Holland och utgiven "by authority
of the Lord Commissioners of the Admiralty" 1888, har beskrivits
"to fall a long way short of the corresponding volume on ' Land
Warfare'." 9 I Förenta Staterna v ar det på samma vis. En liten
volym om 27 sidor, kall ad "The Laws and . U sages of War at Sea"
publicerades 1900 av U.S. Navy Department. D en kallades ofta
"United States Naval War Code" och var författad av amiralen
5
'1

7

S e Landqui st, TIS 1949 s 80 och tabl å s 82.
Utb il dnin gen gä ll er d ä r a ll a f ö rsv arsgrenarna, men :ir nå go t m e ra omf atta nde
betr. fl otta n, (c :a 8 tim . p å M AKS) . R ä ttv isa nde jimför dse r äro svåra att göra
men d et ka n änd å nä mnas a t t 6- 8 tim . ansl ås t ill l örelä sning ar i f olkrätt v id britti ska N a n l Staff Cour ~c, mot 14 rim. i Miirw ik . Fo lkrä tts k ursen Yicl N aval W ar
Colle ge i Newp orr, R. I. , omLut a r 13 f ö reläs nin ga r och 4 se min a rier samt v iss
y tterli gare v erksamhet .
SFS n r 85. - Se In srru cri o n f ii r ele n C omm and ame n e ines von S. M . Schiffen
o cl er Fa hr zeugen, (fasrst. a v k ejsa ren d . 28 sep. 1872) bil. V, Be rlin 1872, s 379-

397.
~ Lusbin gton
9

16

i r f räm st kä nd som domar e o ch a d vCJka t .
Hi gg in s & Co lom bo;, o p . cit. s 29.
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marine år 1940 ett "Seekriegsrecht!iches Sammelhe ft" - Heft 1:
8
Prisenordn ung mit Kommand antenanwe isungen.l Den X. Haagkonv entionen ang. tillämpnin g på sjökriget av principern a i 1906
års Geneveko nvention, som Sovjetunio nen otvetydigt biträtt d.
16 juni 1925 1 !J, fick emellertid ingen betydelse i de tysk-ryska operationerna under andra världskrig et. Sedan tyskarna genom bulgariska legationen i Moskva d. 12 ju li 1941 anmält vissa fartyg som
de ej
lasarettsfa rtyg, avböjde ryssarna planen med motivering att 20
nen.
konventio
tilltrodde tyskarna någon avsikt att respektera
Efter kriget ha nya instruktio ner utfärdats för amerikans ka flottan av Chief of Naval Operation s 1955. De ha närmast utformats
av professor Robert W. Tucker och publicerat s under namnet "Law
of Naval Warfare" i NWC Blue Book för 1955. Franska flottan
2
fick nya instruktion er d. 31 dec. 1964. L För den sovjetiska flottans del har utkommit ett av sov jetiska förs va rsministeri et 1956
fastställt arbete vars namn i veten skapsakademins lärobok i folkrätt angivits som "The Internatio nal Naval Law Reference Book"
22
och vars författare torde ha varit A. S. Bachov. På 1960-talet
23
tillkom vissa konventio nssamling ar. Tyska Bundesma rine har däremot ej ännu fått liknande instruktio ner, då den aldrig fick den
skrivfrist som armen hann få. Instruktio ner äro under utarbetand e.
På initiativ av den enskilda Marine-Of fizier-Ver einigung har dock
utkommit ett elevarbete ("J ah resarbeit") a v Karlheinz Reichert

11

1

~ M. Dv. 435 / 1.

R aalllndo, So v i c~ Criminal Legislatian in Implem ·:o n tation of the Hague and
Geneva Conve ntians etc., 1963 57 A JIL 77 f.
Gcfangene in
2
'l Se h ä rom Maurach, Die Kriegsve rbrec herp ro zesse gegen deutsche
der Sowje tunion , Hamburg 1950, s 20 noten 11.
2
av Voelckel, A:1nuaire
L Bulletin Officicl des A rm ecs No 102-3. Kommenter ad
UJ

s 818 ff.
Bacl1o v utpek as som författare av Voelckel, Annuaire fran\;ais de droit international 1964 s 818 . Hä;1visnin gen i akademin s Intern:niona l Law å terfinn s på
s 43 6 not en: vo ly men skall h.1 utg ivits av Publi sbin g Hou sc of th e U . . S.R. Min is try of De f encc, 1956.
z:: Sovjetunion ens för svars ministerium s h ydrog rafi ska styre lses förlag h ar utgivit
två ve rk va rs ti tel l yde r i översätt nin g: " Sammanstäl lning över SSSR internation ella övere nskommelser och Jagar i sjöfan sf rågor" (1 967) och " Sammanstä llning över grann sta tern as re gional a överenskomm elser och lagar rörande sjöfran~;ais dc droi t internationa l 1964

"

2

fart sf rå gor" ( 1968).
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rörat:de fartygschefens folkrättsliga befogenheter med titeln "Be-

fugmss~. des Kommendanten der Bundesmarine auf See."24
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4. Ar handboken d å vad flottan behöver?
o Den skiljer sig åtsk.illigt från gängse läroböcker för sjöofficerare
pa engels~t och amenkanskt håll. Låt mig redovisa ett par av de
mest anvanda.

Profess~r H: A. Smith var sedan 1928 professor i folkrätt vid
Lon~onumverSitetet och verkade där vid London School of Eco-

nor~-u~s and Polit~cal Sciences, en skola som grundats för att främ ·a

~oc~a~tsmens sak t o E~gland och vars studentklientel speglade dett~.
.,.,mtt , som det star 1 hans .nekrolog, "found th e atmosphere at the
London School of Economics uncongenial. He much preferred the
d h
students and atmosphere at the Royal Naval Wa c 11
r o ege an t e
l S ff
Ro al N
classes
f y ff a va ta College, where he lectured to successive
~ o ~~ers to whom he referred as the best company which it had
een ts good fortune to know."' Ju mer Smith upplevde av konbl
k"
trasten mellan Londons studenter och flottans män d
, ess arare ev
..
d
hono
m upp raget att lasa folkrätt med de senare Den k" J k
ar e en
·
Th
· l" ·b 1
nedlade h
. an. 1 aro. o <:en " e La w and Cusrom of th e Sea" so
.
r~~~ar stg d1re~t ttll sjöofficera rna. Den skulle hj älpa den akti~
oh tc}~efd ~~m "':ants to ~e told w hat he ought to do at sea or in
Smnh penswnerades från universitetet 1948 men
t e te ·
24
25
1

Bonn-Bad Godesberg 1971 (23 s.).
TKO d. 11 nov. 1971 nr 71048 .
The Times d. 19 apr. 1961 , s 15.

2

Smith, The La w and C ustom of th e Sea, 1 upp!. 1947, preface. Library of World
Affairs, N umber 9.

innan han dog 1961, hann han ge ut boken i dess tredje och sista
upplaga (1959). Den är en lättläst och p raktisk lärobok fylld av
.
den lätta skepsis som garanterar en viss tidlöshet åt ve rket.
Commander Burdick H. Brittin var amerikansk aktiv sjöoffteer
som avancerade till jagarchef innan han började samla juridisk
erfarenhet genom en kommendering till International Law D ivision
vid Office of the Navy Judge Advocate General. Under denna
kommendering skrev han i egen regi - jämte ett par medhjälpare - voly men "International Law for. Seagoing .Officers". 3 Också denna bok riktar sig direkt till sjöofftceren: avstkten anges vara
"to present the basic rules of law in such a manne.r that t~ e o~ficer
can use them as guides when he is faced Wtth an tmtmnent
problem". 4
J ämför man handboken med sådana friska och levande läroböcker faller dess pedagogiska svagheter i ögonen. D en är polerad
på det moderna svenska sättet som närmast för tanken till undergivna departementstjänstemän, men aldrig till havets levande dramatile Den förefaller mera skriven för utslätade byråkrater än för
sjöofficerare.
Jämför man å andra sidan med HIRM finner man föga av dess
utförliga och konkreta anvisningar och hänvisningar.
Flottan har sål unda inte riktigt fått vad den kunde hoppats på .
5. Har då krigsmakten som sådan få tt vad den behöver?
Ser man saken från den sidan, riktas uppmärksam heten på krig
och neutralitet. Rikets strategiska miljö blir viktigare än flottans
fart ygs expeditioner. I fackpressen se vi konturerna framträda
av den sovjetiska marin a inringningen' - i tidens fullbordan få
vi kanske se dem också i den svenska dagspressen. Inringningen
tvingar intresset till rikets grannar vid O st ersjöns stränder. De kan
ses som fiender eller som bundsför vanter eller som neutrala men
intresserade grannar .Oavsett den roll de få spela blir deras uppfattning om de folkrättsliga frågorna det enda som är av verkligt
vitalt intresse för den svenska krigsmakten.
Till de svenska paradoxerna hör att man med ett lika djärvt
U. S. Nava l Institute - Annapo l is, Md 1956.
Preface s vii.
1
Se närmare Fredholm, Norda tl anten _ Norska ha vet ett skandi naviskt säkerhetsproblem, TIS 1972 s 45-59,
3

4

2 14

215

som kraftfull t grepp koncentr erat språkund ervisning en till engelskan samtidig t som man politiskt alltmer fjärmat sig från de engelsk språkiga makterna . Ovriga språk ha fått en tämligen styvmod erlig
behandli ng. Kunskap er i ryska språket äro säll syntheter . Sverige
ar därför i väldig omfattni ng beroende av engelsks pråki" information. Om svenska officerar e i a llm änhet behärska något utländsk t
språk så är det engelska . Vore krigsmak tens uppgift att bekämpa
ell er samverk a med engelsks pråkiga styrkor vore kanske allt gott
och väl. Men i läget att a ll a trådar löpa i riktning mot öst
b~tyde~ språksituatione~1 en isole~ing. Denn ~ i~oleri ng förmärks ej
n:mst 1 handbok en. Nagon speg lmg av sov;ensk folkrätts uppfatt mng ger den sig säll an in på och när det sker väck er det icke
förtroend e. 2
Den ~äreg1;~ ide?logi som präglar flertalet av våra grannar p å
andr~. std.an Os;ers;ön ha.r genomfä rgat även deras syn på många
folkratts liga fragor av mtresse för svenska krigsmak ten. D eras
syn skiljer sig ofta från den västerlän dska. Folkrätte n har blivit
dualistisk . Det vore då naturligt att den svenska kri"smak ten d elga.vs åtminsto~1e. elem entära insikter om andra sidan; syn - särskilt som den 1 v1ssa avseende n ej tyck s främman de för den svenska
3
statsledn ingen . Men det gör inte handbok en. Vad där läses p assar
ofta bättre för ett nytt fälttåg mot Norge än för uppgörel ser med
våra grannar i ost och sydost. Jag skall i det följande visa p å n ågra
punkter där h andboke n försumm ar att ge insikt om vikti"a ting
som svenska krigsmak ten borde veta. Det gäll er säkerhe;s rådets
våldspre rogati v, den marxistis ka rättsstrid ighetslär an , kopplin" en
mellan marxism en och geri llakri get, krigsförb rytelsebe greppet i s~v2

Den enda hän v isnin g som handbo ken gör till r. ex. den
mellan " ränfärdiga " och " orättfärdig a" kri g (s 24) görs
strateg i (Vojennaja Strategija: ert avs nitt av detta 1962
har översarrs till sve nska och förvara s på Fs r) och icke
diskt verk.

3

n
Denna slutsars må ste i vart fall dra gas av regeringsd ekb rationen i rik sdage
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d. 22 mars 195 0 av inn ebö
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'pro letariatets diktatur' . . . an den av dessa lä nder eftersträva de omdanin<>e
0
o]irisk
p
äkta
av
de
samhä ll ers ekonomisk a struktur ... kan ske med bibehållan
s
demokrati " : se Första kamma rens p rot. 1950 nr 11, s 13, oc h andra kammaren
prot. 1950 nr 11 s 11.
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sovjet iska distinktion en
till Sokol ovsk ij, militär
i Moskva utgi vna verk
til l något ledand e juri-

jetisk rättsuppf attning, ub å tskriget och neut raliteten
punktern a tagas en för en.

luftkriget.

6. "Om aggressio n utföres av en stormakt eller av annan makt,
som inom (säkerhe ts-)rådet erhåller en stormak ts stöd (kan) ... ett
offer för en sådan aggressio n icke ... erhålla stöd av FN", p å pekad e
överbefä lhavaren 1946.1 I handbok en avfärdas d enna problema tik
med orden att "Förenta Nationer na har möjlighe t att spela rollen
som överstatl igt forum endast under förutsätt ning att stormakt erna
är eniga". 2 Men den sl utsatsen räcker ej. Vetomak ternas oenighet
får ej FN att ramla samm a n: därtill fordras å tmin stone krig mel3
lan dem. Som handbok en riktigt uplys er har FN-stadg an tvingande karaktär och upphävs sål unda ej ens om stormakt erna enats att
vara oense. I stället får oenighete n den högst bestämda och konkreta
4
verkan att fredsbro tt ej kan konstater as. V etomakte rna ha nämligen exklu siv befogenh et att blott gemensa mt konstaterGJ fredsbrot t.
Envar av dem har därigeno m ett folkrätts ligt skydd mot ansvar
för fredsbrot t. Detta tekniska våldspre rogativ är ett extra vapen
i händerna på varje vetomak t och en påtryckn ing p å des s randstater inbyggd i själva läget. Såsom randstat till en av säk erhetsrådets permane nta medlemm ar har Sverige sålunda all anlednin g
att erinra sig detta prerogat iv liksom att överväga hur vetomak ten
själv kan bedöma sitt vapen. I sin tur förutsätt er detta kännedo m
om elementa i äkta marxistis kt tänkande . Det bör varje svensk
officer ha.
7. Den historisk -ekonom iska determin ismen är grundläg gande för
den marxis tiska tankevär lden. Marxiste n föreställe r sig a tt historiens utvecklin g är lagbunde n, att den avancera r från ätt-samhälle till slavsamh äll e till feodal samhälle till kapita listiskt samhälle och vidare till socialisti skt samhälle . Vad som ligger där bortom behöver ej här diskutera s. Det väsentlig a är att utvecklin gen
har denna tågordni ng och att marschen framåt kan och bör främjas med väpnat våld ("världsr evolution en"). För sa mhällsliv et ä r
revolutio nen lik a naturlig som Darwins "surviva l of the fittest"
1

KProp. 1946:196 s 6.
Handboke n s 14.
3
Hand boken s 17.
4
Jfr handboken s 156,
2
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r
för släktet . Varje steg bakåt, å andra sidan, är en perver
sion so 1
i regel påkall ar vå ldsam t ingrip ande. Kapita lismen so m sådan
frat
ka llar därför väpna t våld redan genom sin plats i utveck
linge1
och kapita lismen måste förgör a s för att få slut på stridan
det.
denna mening verkar socialismen för freden.
skill naden mellan rättfär diga och orättfä rdiga krig ankny
ter när2
till detta. 1 Innehå llet i den sovjeti ska folkrä tten bestäms
i auktor itativa handb öcker vi lk a utges av sovjeti ska vetens kapsak
ademi n ocb
revide ras tid efter annan . 2 När akadem ins engels kspråk
iga utgåvz
av 1961 berör skillna den mellan rättfär diga och orättfä
rdiga krig'
spegla r den sålund a klassisk marxis m. Detta är något
annat är
"de politis ka mot i ven för kriget " som den svensk a handb
oken
hän-·
visar till. 4 Den marxis tiska krigslä ran återgå r på Lenin, 4
som utveckla de satsen att "socia listern a kunna inte vara mot
varje kri ·
utan att upphö ra att vara socialister". 5 "Krige ts karak tär
(huruv id
det är ett reakti onärt eller ett revolu tionär t krig) berodd
e inte p3
vem som angrip it och i vems land 'fiende n' stod, utan
på vilken
klass som förde kriget, vilken politik som fullföl jdes
genom det
ifråga varand e kriget ." 6 Själva angrep pet kan så lunda
i klassis k
sovjetisk mening vara irrelev ant för frågan om krig är
rättfär digt
eller orättfä rdigt. Vad so m främja r framå tskrid andet i
den mate-·
' rialisriska determinismens tecken är juridis kt rätt även om
det innefa ttar aggression i väster ländsk mening, vad som broms ar eller
tvinga r
tillbak a framå tskrid andet är alltid orätt. Försva rskrig et
kan vara
1

Se handbo ke n s 24.
Här kan hänv isas till dm vol ym so m utgav s under redaktio
n av V. N . Dourd enevski och S . 13. Kr ylo v 1947, den som utgavs und er redaktio
n av E . A. Koravi n
1951 , och den so m urgavs und er redaktio n av F. I. Kozevn
ikov 1957. D en sis tnäm.nd:J. har också utkomm it i två tyska versione r (Osrber
lin, re sp . Hambu r g/
Kie l) 1960 och i en engelsk version, utgiven i Moskva
1961. Kozevn iko v sy nes
sva ra för ytterlig are en utgåva 1964 men denna ty cks ej
ha översat ts till vare si g
tyska eller en gelska, se M a ura ch & Mei ss ner, Vö lkerrech
t in O st und West, Snmgart etc. 1967, s 195 not 67.
3 Intern
<t tional La w s 401 f.
4
Marx och En gels synas icke ha utveckl at n ågo n syst~ma
t i s k kri gsuppfa ttnin g.
5 Lenin,
Ausgew :ihlre W erke, Bd I, Moskva 1946, s 876.
6 Lenin,
Ausgew ählt e Werke, Bd II, Moskva 1947, s 465. Min
övers. fr. tyska n.
Jfr t. ex. Trainin , Hitlerit e Respon sibility under Crimin
al Law (trans!. by
A. Rothste in) , London etc. 1946 (?), s 37 och not 1.
2
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fullare som rättfärd iga krig av denna typ anses fullt tänkbar a även
i Europa. 12 Ur fo lkrättsli g synvink el blir det sålunda för varj e
krigsma kt som har att förutse vapensk ifte med en socialist isk makt
illavars lande om det bildas militant a befolkn ingsgru ppering ar med
en eller ann an s.k. soc ial frigörel se på si t t program . 13 Det finn s
tyvärr inga tecken på att det ansetts ankomm a på svenska regeringen att bestämm a vad som är "socialt " och vad som icke är det.
Den hi stori 9k-ekon omiska determi nismen underm inerar slutligen
det skydd lantkrig sreglern entet kan bereda ett ockuper at land. Under
andra värld skriget såg sig de anglosa xiska maktern a oförhin drade,
trots förbude t i regleme ntet art. 43, att helt omvälv a det offentliga livet i de ockuper ade ländern a med upphäv ande av de i landet
gälland e lagarna . Så skedde under hän visning till motsätt ningen
mellan de demokr atiska principe r som de själva hyllade och de
fascistis ka principe r som genoms yrade det ifrågav arande offentliga livet. Som H. A. Smith uttryckt e det: "The truth is that from
the first it was part of their avowed military purpose to destroy
utterly the two totatita rian systems. They had announ ced in advance their intentio n of doing precise ly wha t the Hague Rules had
purporr ed to forbid, except that they 'respect ed' and continu ed
in forc e th e normal civil and penal codes." 14 Enligt marxist isk
mycket starkare motsätt ning mellan d e
0 rundåsk ådning råder en
socialist iska principe r som hyllas i socialist lägret och den kapitali stiska samhäll sordnin gen, t.ex. i Sverige, än som kunnat bestå mellan
anglaam erikans k imperia lism och tyskital iensk sådan. Verkan av
detta precede nsfall om bundenh eten jämlikt lantkrig sreglem entet
lärer därför ej vara förlorad på sovjetis ka bedöma re.
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p
pekade hur sa tsen medfört att Europas rikedomar alls inte föröt s
trots de många europeiska krigen .7
Men landvinningen byggde på professionella väpnade styrkc r
.. en stående krigsmakt .med säregen klädsel, säregen disciplin oc 1
s~regen hederskodex, kngsmän mäktiga elddisciplinen vid slag<"
Vl.~ Fontenoy 1745~, uniformerade och med ridderlighet som le .
sqarna. Under. ant1ken -klagade Alfred de Vigny - var varj,
m~dborgare kngare och varje krigare medborgare, det feod al
kngsfolket sprang ur jorden och översten ägde sitt regemente lik
som kaptenen ägde sitt kompani och ädlingarna hatade uniformen
men i dag: " l'armee est une nation dans la Nation, c'est un vice
9
de nos temps':. Något folk i vapen var det ej fråga om, snaran
ett gendarmen som höll efter folket. 10 Uniformen avskilde solda
11
terna f~~n f~lket; det för folket obegripliga kravet att vapne1
skulle baras oppet berodde ytterst på "herrschende ritterliche Sinn'
12
~l~n~ soldaterna; den lika obegr!pliga el.ddiciplinen berodde pz
d1e 111 den Armeen auftretende Ne1gung, d1e Truppen nur fiir der
g.rossen. S~hlag zu sc~ulen"P Här, på gott och ont, låg förklaringe
t1ll de 1deer som tagm upp av foikrättsinstitu tet och som vann si11
bekräftelse på Haagkonferens erna: att se kriget som duellen mella
staterna, som en kraftmätning vilken liksom duellen i all sin blodighet kunde till fromma för mänskliga värden bindas i vissa former.
I grund och b~tten vore ~Ila civiliserade stater l·i ka och kriget ett
kortare beklagligt avbrott mom en harmonisk civili,sation.14
För marxismen är världen en helt annan. Väpnat våld är där i

7

8

Brev d. 20 nov. 1806, .~e Monitcur Universel d. 5 dec. 1806, s 1462.
" M essieurs les Anglais, tircz les premiers!"

9

Alfred d e V igny, Servitudc et gra ndeur militaircs, P a ri s 1857 (7 upp!.) s. 29.
dc _v'igny, op. cit. s 31: " L'armec modern e, sitor qu 'clle cessc d 'etre en guerre,
d ~v1ent une sone dc gcndarmer ic."
11 Jf
. k
.
T . .
r ryssen raJnin > an n -p rc uss 1s a utfall i Question; of Gucrilla Warhre in th e
Law of War, 1946 40 AJIL 555.
10

12

13

14

Gene rahta bsheft 31, s 7.
von Boguslawsk i, De r klcine Kri eg und scine 13edeutun g etc. N ach zwei Vorträ"c
" '
ge h. in d. militri schen Gesellsc baft zu Posen. 1881 , s 15.
Smith, 1958 7 ICL a 792.
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runden icke en uppgörelse mellan staterna15 utan uppgörelsen melfan klasserna. I stället för staten trä:der klassen. Våldet ~1el.lan.. klasserna speglas i klasskampen som tid efter annan stegras tdlmbordeskrig, d.v.s. - för att använda Lenins explikation - "den väpnade
kampen mellan två delar av fo lket". 16 Kampen så besedd är ett
militärt problem och klasskampen stegras på detta vis till militära
operationer. I detta perspektiv framstår den stående krigsmakten
onekligen liksom för Alfred de Vigny som "une so rte de gendarmerie" men ett gendarmeri för den onda klassen mot den goda klassen
_ mot det som gärna kallas för "folket" utan närmare definition.
Marxismens intresse koncentreras därför till folkkriget och när folket
griper till vapen har det föga intresse för hur gendarmeriet brukar
duellera.
Det har haft sin betydelse för marxismen att Friedrich Engels
deltagit som adjutant hos frikårschefen August Willich - senare
general i amerikanska inbördeskriget - i den revolutionsbölj a som
1849 svepte fram över Pfalz efter riksförfattninge ns sammanbrott
då preussiske kungen vägrade mottaga tyska kejsarkronan. Willichs
framgångar i småkriget beskrevs i Engels rapport över denna i och
för sig miserabla kampanj. 17 Dessa övertygade honom om taktrkens
möjligheter inom klasskampens ram och han tillvaratog dess aspekter i sina senare krigsstudier. Det var dock Lenins lärdomar av
decemberuppro ret i Moskva 1905 som slutgiltigt etablerade p artisankriget som det specifikt marxistiska kriget. 18 Därmed säkrades
F. Engcls förut sade a tt kriget skul le bli obso let $0!11 instrument för den n ationella politiken när indu striali smen lyckat s tillräck li gt inte grera vä rlden ekonomiskt: se Encycloped ia Britannic,, verba Engels.
10
Lenin , Der Parris anenkrieg (1906), i Lenin, U c ber Kricg, A rm ec und Militär wissenschaft, Bd I , (O; t-)Berlin 1961, s 300.
17
Engels, Die deut sche R cichsvc rfass ungskampagnc, (1850), i Engels, Ausgewäh!tc
milit ärische Schriftcn, Bd J, (O st-)Berlin 1958, s 47 ff , sä rskilt s 97 ; jfr Vorbemerkun g s VIII och G. Zirke, D er Gen eral - Fried rich E ngds, der erste Militärthea ret iker der Arbciter kla sse. Bcarbeiteres Manu skript eines Vorerages der etc.,
Ges~l l scha ft z. Verbreitun g w issc nsc haft li cher Kcnntnissc, Schriftenreihe Mi litär-

15

18

politik Hcft 2, Lpz/ J tna 1957, s 8 ff.
Se Lenin , Die Le!t ren des Maska uer Aufsta ndc ~ , (1906) , i Lenin , Ausgew ählre
Werke, Bd I , M os kv a 1946, s SH- 551: " Der Partisanenkrieg und der M assen ter ror . . . werden un s zweiHe ll os helfen , d ie Mas sen zu lehren , im Au genblick
des Aufstande> di e: ri chti ge Takt ik :~n z u we nd e n " (549 f.) . Jfr R cid a r Larsson,
Parti santakt ik oc h " expropriationer". Stv T 1965 s 446- 461.
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en syntes mellan militär filosofi och social grundsyn. Partisankriget
"förädlades" genom socialismens upplysande och organiserande i1f lytan de. 19 Det blev ett sy nli gt uttryck för folkmas sans kamp, e c
medel för revolutionärt statsskapande. Denna marxistisk-leninistisk 1
åskåd ning sk ulle under och efter andra världskriget mäktigt b .
draga till Osteuropas omvandling till " det socia listiska lägret".
Men revolution en är motsatsen till du ellen . I den revolterand
folkma ssan finn s ingen ski ll nad mellan kombattanter och nonkombattanter, inga uniformer och inga hederskodex. Ridderlighet ä
den sis ta känsl a en folkmassa är mäktig. Regellöshete n dominera
alla folkkrig. De n i dessa sammanhang klassiska och av Engel;
prisade förordni ngen om den preussiska landstormen av d. 21 ap1
1813 an visade lan elstorm en att särskilt för störa fiendens krigslasa
rett. Kvinnors och barns medverkan i krigföri ngen ses som särskil
meriterande.to När Albert von Boguslawski begrundad e O xford
sammanhan '
man ualen och sökte se folkkriget i dess folk:rättslio-a
o
fann han att spe let i detta slags krig icke gick att reglera och klas
sifice ra genom en internationellt överenskommen lagbok. 21 Engel.
själv har gjort en liknande kommentar, som publicerades i N e
Yo rk Daily Tribune d. 5 juni 1857 och som vu nnit stor ryktbarhet
"i ett folkkrig kan de medel som används av den upprorisk
nationen varken bedömas enligt den reguljära krigförin gens allmän
erkända reg ler el ler enligt någon annan abstrakt måttstock, utai
en bart efter den grad av civilisation som den upprori ska natione1
uppn ått". 22 Sådana kommentarer ha varit nat urliga. Varken de
ryska elle r den jugoslaviska partisankrigföringen under andra världs
kriget dämpades i nämnvärd mån av lan tkrigsreglementets föreskri fter om tillåtet uppträdand e. Den sovjetiske p ro fessorn E. A. Kor
vin, som diskuterade fr åga n i sin bok " Kort folkrättsk urs" (1949 ? ,
efter kriget, erkänd e oförbehållsamt att panisa n kriget i och för si;,
stred mot art. 43 i reglemcntet. 2 'l Detsamm a antyds av aHäre1
1

"Len: n, Der P arrisanenb ieg ( L906), i Le nin , Ueb er Krieg, Armce und Milirä r
w i ss~nsch:~ft, Bd l, (Ost-) Berli n 1961 , s 302.
20
Jfr B:~u e r, G~rilb och sve nskt försvar , Folk och fö rsva rs skriftse ri e nr 1/ 196 !
s 13.
21
v . Bog uslaws ki , D er klcinc Kricg und sc in c Bcdeun:ng s 27, jfr 23, 28 .
22
E'ngc ls, Persia and C hi na, i tysk öve rs. i Engel s, Aus gcw;ih ltc miliri ri sc he Schrif
ten, Bd. I (O st-) Bcrli n 1958, s 480, 484.
";; f. ramst:i lln inge n bygge r på referat av K ul sk i, 1951 -15 i\} LL 348 f.
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Vracaritch 1961. Lazo Vracaritch hade deltagit i ett partisanöverfall
på en enh et ur Luftwa ffe d. 30 sep. 1941 därvid två tyska soldater dödats och andra sårats. Han efterlystes för mord. De tyska
myndi gheterna lät förn ya denn a efterlysning d. 19 maj 1961 och
d. 2 nov. s.å. anhölls Vraca ritch i Mi.inchen. 24 F lertalet försök
att rättfärdiga partisand åden ha saknat j mi di sk övertygelsekraft.
Koravin förfäktade att art. 43 till slu t inte varit tillämplig enär
den tyska ockupationen av sovjeti9kt territorium ej va rit "effektiv".
Vracaritch släpptes med en press kommunike att partisaner och
motståndsmän ej kunde åtalas i tyska förbundsrepubliken för de
krigshand lingar de begått eller det motstånd de presterat under
andra världskriget. Men kraven på bestraffnin g av den tjänstem an
som beslutit anhållandet och skadestånd till Vracaritch föranledd e
ingen åtgärd och den diplomatiska uppståndelsen kring anhållandet tyck s ha varit en mäktigare faktor än det oklara juridiska läget.
Folkkrigets klassis ka och i lantkrigsreg lementet erkända form
är den fran ska revolutionens levf:e en masse - civilbefolknin gen
som V'id fiendens annalkande självmant griper till vapen för att
bekämpa honom utan att ha haft tid att organisera sig (reglementet
art. 2). Men folkkriget 11ppfattas ofta så att folket gripe r till vapen
i den inträngande fiend ens rygg. 25 I båda fallen blir det ett särdel es defensivt vapen. I anslutning härtill har man sökt härleda
en legitim ation direkt ur Art. 51 i FN-stadgan eftersom denna
tillåter det defensiva kriget. Med den legitimat:ionen skulle man
renta v kunna spara in på uniformer oc h an dra känn etecken avsedda
att motsvara kraven i lantkrigsregl ementet art. l och krigsfångekonventionen art. 4. 20
För äkta marX'ister har emellertid lösningen varit enklare än så.
Här som elj est har den gordi9ka knuten alltid kunnat lösas med
det alexan dershugg som ligger i den marxistiska rättsstridighetsläran.27 Så skedde vad gä ller gerillakriget vid sammanträdet med
sektionen för stats- och rättsteori a v den sov j etiska vetenskaps24

R edogörelse för a ffär en i Rou ssca u, Chroniq ue d es fait s internationau x, 1962
33 Re vue ge nerale de droir international p ubli c 376 ff.
2
~ Jfr här Bauer, Geri ll a och sve nskt för svar, Folk och försvars skriftserie 1/ 1969
s 43 ff .
26
Tr ai nin, 1946 40 A J l L 561, jf r 558; Korov in, 1946 40 AJIL 753 .
2
' Jfr M a urac h, Di e Krie gsverbrecherprozesse :;egen deutsc hc Gefa ngene m der
Sowjetunion , Hamburg 1950, s 9, 25 f.

ns

akademin d. 20 apr. 1950. Huvudtalaren, dr B. S. Mankovskij
avfärdade där Korovins utläggningar med att han förbisett at~
frågan löstes genom rättsstridighetsläran som medförde "justificatio
of the legaliy of partisan wars on territories occupied by the imperialist aggressors" .28
Inom varje krigsmakt som måste räkna med vapenskifte med en
socialistisk makt har man anledning att fästa sig vid denna koppling mellan gerillakriget och rättsstridighetsläran. Privileg·i eri ngen a
folkkriget är icke som sådan knuten till vad man i Västerlandet
skulle kalla ett försvarskrig utan till vad som ur marxistisk synvinkel
är ett rättfärdigt krig. Gerillaoperationer till förmån för "social
frigörelse" eller världens allmänna avancemang mot socialismen
enligt vår motståndares (ej vår egen) auktoritativa bedömning åtnju ta privilegieringen. 29 Gerillaoperationer som ej anses främja sådant
framåtskridande åtnjuta ingen privilegiering. Hur djupt ingrävt detta
är i marxismen s tankevärld framg år t.ex. när den palestinska folkfront en idag diskuterar den ömsesidiga gerillateknik som tillämpats
av israeler och palestin sk gerilla. På intervjuarens fråga om den
israeliska taktiken att bekämpa gerillaaktioner med gerillaaktioner
är sund svarar folkfrontens talesman :30
" The tmth of the matter is th at the enemy does not follow
the methods of gerrilla warfare, but rather, follows the tactic
of special units, which resembles gerilla activity. The difference between these tactics and th e methods of gerilla warfare
is like the difference between a just and an unju st war - the
difference being that gerilla activity is bound to the masses,
while operations of suppression are directed against the masses ... those t actics are rantamount to a special operation in
the service of a strategy of aggression."

9. Det är en alldaglig erfarenhet i krigisk tid hur tungans band hos
en krigsfånge lossas när man antyder att han riskerar att ställas
inför rätta för krigsförbrytelser, om han ej visar det rätta ångerköpta sinnelaget. I det nya läget har d et då särskilt intresse att
begrunda hur de sovjetiska domstolarna kunde döma tiotusentals
krigsfångar för krigsförbrytelser med hjälp av "den beryktade,
nio sidor långa, nästan obegränsat tänjbara paragraf 58 i straff1
lagen, som handlad e om kontrarevolutionära förbrytelser."
Krigshandlingarna hade hu vudsakligen begåtts vid den tyska
invasionen in i Sovjetunionen. Den sovjetiska rättsskipningen kunde därför till ämpa en snäv territorialprincip av innebörd att de
tyska krigsfångarna dömdes efter ett kombinat av sovjetisk militärstraffrätt och allmän straffrätt 2 såd an denna teoretiskt gällt i
Ukraina, Vitryssland, etc. under invasionen.3 För en krigsmakt som
end ast sätts in på eget område förlorar sålunda merparten av den
sovjetiska rättsskipningen intresse. D esto större intresse får emellertid den del av den sovjetiska· lagstiftningen som i dessa processer g i vits eller kan få extraterritoriell giltighet. D en svenska
krigsmakten får antas särskilt intresserad av den tillämpning som
givits de sovjetiska st raffbud en om kontrarevolutionär verksamhet
vad gäller gärningar begångna på dåvarande un gerskt och rumänskt
område, d.v. s. inom stater som befunno sig i strid med Sovjetunionen och vars statsledningar inlåtit sig på att bekämpa den gerillaverksamhet, som förekom på statsterritoriet till förmån för den
sovjetiske fienden .3 0
Vid tiden för denna rättsskipning återfanns dessa straffbud i
1926 års sovjeti ska strafflag, där de tre månader efter själva strafflagens antagande infogats i form av en ny Art. 58. I detta sammanhan g tillkom också fö lj ande föreskrift: 4
K la us Mehn ert, Der Sowjctmensc h, Srungart 1958, s 37\J; höir åter give t efter
sv. övers. So vjetmä nni skan , Sthim 1959, s 326 . Jfr handboken s 11.
2 Jfr R am und o, Sov iet C rimin al Leg isla tian in Implemen ta rian of the Hague a nd
Geneva Con ventians Re lati ng ro th e Rules of La nd Warf a re, 1963 57 AJIL 73 .
~ Rö r a nd e territorialprincipen och d en prejudi ce rand e plena rdomen av Sovjetunionens högst a do:m tol d. 11 d ec. 19 41 , se närmar e Trainin, Hitlerite R esponsibility
un der Cr imin al Law, s 91.
3 Y2 Svenska kr i gs makre ~e har givetvi > an lednin g sä rskilt uppmärk samma att Sov jetnnionen, Po len och DDR alb rese rverat sig mot A rt . 85 i 1949 å rs krigsfångekonve nt ion. Sc konven ti onssamli nge n s 66 not l s::tmt 67- 68.

1
2

~ Refera t i Sovjet skoje Gos udarstvo v Pr:\Vo 1950 nr 7 ; h:i r åter gi vet efter Kulski,

195l 45 AJIL 349.
~ 9 Uppby ggna den a v en socia listi sk progressi v geri llarö rel se, tän kt att operera fr ån

högk v:uter p å Ål a nd , skildr as i S. Hj . R a nta nen , Som politruk i Finland , Hels in gfor s 1958, s 85 ff. Såda na rörelse r åtnjuta enligt t. ex. DDR:s straffl ag särskilt stra ffr ättsli gt sk ydd såsom " fr e d ~rö rcl sc r " oa vse n var de upp t rä da : jfr T I
1971 s 130 no t 6.
30 Th e Mi litary St ratcg y o f the P .F.L.P ., Inform ation D eparrm ent, P .F.L.P., Beir ut
1970, s 20 f.
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•
"i kraft av den internat ionella solidari teten med det arbetan de folkets intresse n skola alla gärning ar av anfört slag (d.v.s.
en tidigare lista över kontrar evolutio nära brott) gälla såsom
kontrar evolutio nära även om de begåtts mot en annan a rbetarstat än som ingår i Sovjetu nionen. "
Denna föreskri ft möjligg jorde tillämpn ingen av Art. 58 ock<
p å krigsha ndlinga r uta nför Sovjetu nionen, åtminst one i såda1 1
stater som förlorat kriget och sederm era ansl utits till " det sociali ri ska lägret". Inom Art. 58 är det framför allt straffbu den gällan
organis ationsbr ott so m få intresse. Bl and dessa finns emellert id <
skäl uppeh å lla sig vid annat än vad som fått motsva righet i 196 '
å rs sovjetis ka strafflag, nämlige n sidostad gan det i Art. 59 mom. 3 ·
"Bandit verksam het, d. v.s. organis erandet av väpnad e band
och deltagan de i dem och i de excesser som de föransta ltat:
överfall på sovjetm yndigh eter, enskild a anstalte r eller enskilda medbor gare, järnv ~igsstationer, förstöre lse av järnväg ar och
andra trafik- och kommu nikation smedel. "
Detta straffbu d an vändes mot tyskar som tilldela ts enheter mec
uppgift att bekämp a p artisane rna i de bakre armeom rådena. Karak
tären av organisa tion sbrott betonad es så starkt att avseend e ej fäste
vid att den tilltalad e å tid då enheten utförd e uppgift erna ännu e
bli vit tilldelad förband et eller ej längre var tilldelad det. För dc
sovjetis ka domstol arna vilka liksom marxist er i allmänh et fatt8
domaru ppgiften vara framför allt a tt bekämp a "klassfi enden "
respekti ve bo rgarklassen om en sådan skulle existera , var det vä
naturlig t att lämn a invändn ingar av denn a typ utan avseend e
Såsom orga nisat ions brott bedömd es att höra till polisorg anisatio nen i al la dess former även om den ej ens haft uppdrag på ostfronten, liksom att höra till loka la partisan bekämp ningsen heter
oc kså sådana som uppsatts och rekryter ats lokalt på icke-sov j eti skt
område . Såsom organisa tions brott bedömd es vidare särskild a typer
av fientlig militär verksamh et. Här märks genera lstabsof ficer are,
krigsdo mare med underor dnad p erso nal , krigsko rrespo ndenter, tole _ Th e
Se närm a re l3erm~n & Spindlcr, Sovict Criminal La w and Pro(edur
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skilt farlig art" respektive "andra brott mot staten" . Med iakttagan
de av den ändrade rubricerin gen har man emellertid fortsatt de1
särskilda extraterrit oriella j urisdiktion en beträffand e detta slag
brott genom art. 73 i 1960 års strafflag. Organisat ionsbrotte t haJ
fått en annan redaktion i art. 72, samma lag. Däri kriminalis era
"verksamh et för att organisera förberedan det eller förövande t a
särskilt farliga brott mot staten, eller skapandet av en organisati o
som har förövande t av sådana brott till föremål, eller deltagande 1
en anti-sovje tisk organisati on." 10
Det är en intressant och allvarlig gissningslek att förespå om dessa formella ändringar i straffbuden skulle medföra annan rättstillämpnin g i krigsförbr ytarsamm anhang än på 1940-talet . Kännare
av sovjetisk rättsskipn ing anta att så i van fall sk ulle blivit fallet
om målen kommit upp i dag. Men då har man ej täckt in den
säregna mas•s psykologi som följer kriget i spåren och som knappast
tar ledning av fredstida tänkesätt. Den sovjetiska juridikens dynamiska karaktär bereder sannolikt sådana attitydför ändringar större
svängrum än som blir fallet i västerländ ska rättssystem .
1 O. Ubåtarna är det enda svenska offensiva vapnet. Ubåtskrig et
är därför av särskilt intresse för oss. Justitiedep artemente ts kon' ventianssa mling tar med 1936 års Londonpr otokoll betr. undervattensbåtars uppträdan de under krigstid gentemot handelsfar tyg m.m.
och upplyser att detta gäller i förhålland et till Sovjetunio nen. Sovjetiska vetenskap sakademin s lärobok i folkrätt behandlar också
protokolle t som gällande rätt. 1 Men i handboken sägs att "Londonprotokolle t numera saknar praktisk betydelse" .2 I senare sammanhang meddelas att "det ansetts vara krigsförbr ytelse att instruera
befälhavar e att nedkämpa personal som uppger striden eller som
är skeppsbru tna. . . (samt) att beskjuta skeppsbru tn a som söker
rädda sig." 3
Ett så lättvindig t avfärdade av en så svår fråga kan nog ådraga
den som fast ställt handboken bekymmer liknande dem som drabbade storamiral Dönitz. Det finns därför skäl att gå djupare i frågan .
Frågan har två aspekter: dels rätten att sänka utan föregåend e
10

Berman & Spineller, Sov!ct Criminal La w s 181.
Int erna tiona l L~ w s 438 f. jfrt med konvencions sa mlin ge n s 57.
2
Handboken s 82, jfr s 14, 16.
3 Handboken s 82
1
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varning, dels sky ldigheten att rädda passagerar e, besättning och
skeppshan dlingar. Protokolle ts regel 2 kompletter a~ i det senare
hänseend et av art. 12, 21 och 50 i II. Genevekon ventiOnen av 1949.
Det kunde ha varit befogat att handboken framhållit att protokollet en bart gäller "handelsf artyg" och att det sätt varpå kofferdiflottan i krigstid brukar integreras med örlogsflot tan vad gäller
underrätte lsetjänsten 4 får till följd att få fartyg kunna anses falla
under handelsfar tygsbegrep pet i protokolle t. "One may seriously
question" - säger profess~r W. T. Mallisen Jr. - ":rhether or
not among the merchant sh1ps sunk by German submarme s during
the Second World War there were any significant m1mber of cases
where the Protocol, including its rescue provisions, were applicable."5 I särskilt hög grad torde detta gälla sådana handelsflo ttor
som nation aliserats och sålund a redan i fredstid i eminent grad identifieras med statsintres set.6 Vidare skulle det såvitt jag förstår varit
lämpligt att erinra om begreppet "krigszon ". Detta begrepp som
f.n. tycks felas i svensk operativ planläggni ng har även enligt sovjetisk uppfattnin g betydelse när det gäll er rätten att sänka utan
föreo- ående varning, särskilt vad gäller sjöfart under neutral flagg. 7
Ju fler strandstat er vid ett hav, dess större behov av en diskussion
av detta begrepp.
Londonpr otokollet fick i efterkrigsp rocesserna motivera de tilltalades skyldighet att rädda passagerar e, besättning och skeppshandlinga r. Den praktiska tillämpnin gen av Protokollet kom mest
att röra de angrepp ubåten kunde väntas bli utsatt för under räddningsaktio nerna. Den order varför storamiral Dönitz bl.a. anklagades, Laconia-B efehl av d. 17 sep. 1942, gällde denna si tuation.
Tyska ubåten U 156 under befäl av kaptenen Hartenste in hade
sänkt brittiska trupptrans portfartyg et Laconia och kom underfund
med att skeppet haft 1.800 italienska krigsfånga r ombord. Folket
Enli gt La w of Naval \Y/ a rfarc, sådan den formulerats i amer ika nska flo ttans
manual NWIP 10-2, mom. 503-b (3) 5. få fientl iga handelsfartyg anfallas och
förstöra s utan föregåe nde va·: nin g " if incorporated into, or assisting in ar.y way,
the intelli gencc system c,f an cnemy 's :t rmed for ce>."
r, NWC Blue Book 1966 s 136 f.
G Jfr John D . H a rbron, Communist ship s and shippin g,
London etc., 1962.
7 I sovjetiska vete nskapsJ kadcmins iärobok
s. 44 för~brår man blott tyskarna att
de " arbitrarily" etablerade krigszoner. I handboken omnämns krigszonsbeg reppet, vad jag kunnat finna , end ast på s 135.
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fick då gå i båtarna och de till räddningsopera tionen kommend erade tyska ubåtarna tog livbåtarna und er bogsering in mot afrikanska ku sten. Under bogseringen, som skedde med rö dakorsflaggan
hissad, kom amerikanskt flyg till platsen och angrep och skadad e
flera av ubåtarna. Med anledning av denna brutala incid ent utfärdade Dönitz order att räddningsförsöket skull e avbrytas och
nya direktiv gavs om uppträdandet mot skeppsbrutna. D essa Laconia-Befehl fiok aldrig sk riftlig form men brukade läsas vid ordergenomgången före expedition. Intet för sök finge göras för att rädda
skeppsbrutna och enligt en följande passus " motsade räddnin g av
skeppsbrutna krigföringens enkl aste krav p å förintandet av fientliga skepp och besättningar". En senare pass us anvisade emeller tid
räddning av fartyg schef och chefsmaskinist samt vidare av skeppsbrutna om deras uppgifter kunde antas ha betydelse för ubåten. 8
D et var bl. a. denna motsägelse som räddade Dönitz: det var icke
klart att ordern stred mot Londonprotokollet vars giltighet i sig
ansågs Idar. Brittiska militärdomstolen i Hamburg fällde fö r sin
del underordnade chefer till ansvar för att de uttolkade LaconiaBefehl som order att döda efterlevande, t.ex. kapten Eck p å U 85 2
som sänkte den av det brittiska krigstransportministeriet chart rade
ångaren Peleus och besköt de skeppsbrutna för att icke lämna spår
efter sig, och en officer vid 5. ubåtsflottiljen, Karl Heinz Moehle
som brukade tolka ordern vid genomgången med fartygschef erna
före expedition. 9 En rimlig rättsti llämpning kunde kanske vara att
ubåtens nödsituation inför väntad fientlig motinsats efter genomförd sänkning medger avsteg från Londonprotokoll ets skyldighet
att bringa "passagerare, besättning och skeppshandl ingar till säker
plats" men att direkt vapeninsats mot skeppsbrutna är så grovt
brott mot Protokollet att det får anses som krigsförbrytelse. Därmed anknyter man till den i Genevekonventionen gjorda distinktionen mellan "svåra överträdelser" och andra. D en sovjetiska
rättsstridighetsläran tycks emellerid ha medfört att invändning om
nödsituation icke beaktades i de sovjetiska krigsförbrytarprocesserna10 ehuru invändningen i och för sig kunde beaktas enligt den sov-

8

R eferatet har gr undats på texte n i N WC Blue Book 1966 s 84 ff ., 137 ff.

9

Jfr Tucker i NWC Blu e Book 1955 s 73 och not 60.

10

Se Maurach, Kriegsverbrcch·~ rpro zesse s 42 .
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jetiska strafflagstiftningen. 11 Ej heller tyck s någon sovjetisk lagstiftnin g för att genomföra ifrågavarande Genevekonvention ha
ansetts erforder lig. 12
När överbefälhavaren faststä llt handboken s regel om ubåtskriget förel•igger tydligen en gär nin g so m kan bli för emål för oli ~>::a
bedömnin g beroende p å om man till ämpar västerländ sk ell er marxtstisk rättsuppfattning.
11. F lygkriget har i högre grad än annan krigföring stått fritt
fr ån rege lverket i Haag. Kring sekelskiftet då reglerna förbereddes kunde man inte gärna förutsäga och beakta flygvapnets möjligh eter. s edvanerättsregler ha blott växt fram punktvis. Sålunda
höU marskalk Göring som gammal stridsflygare även som chef för
Luftwaffe styvt på den under först a världskriget framv uxna ridderli ghetsregeln att man ej fick skjuta på motståndaren som hoppat
ur sitt brinnande plan. 1 Elj est har stor förvirrin g rått. Undervisnin gen i folkrätt inom flyg vapnen har därför mest gällt den nedskjutne fl ygarens status som krigsfånge. 2 Sverige lärer i detta som i
så många andra fall knappast kunn a gö ra mer än att beklaga läget .~
På en punkt får emellertid fl ygkriget sä rskilt sve nskt intresse, nämli gen som neutralitetsfråga.
En gängse beskrivning av rikets läge i fall av väpnad konflikt
mell an supermakterna är att det li gger "under kulbanan". Tanken
följs upp i handboken genom påståendet: "Den neutrala staten kan
dock inte anses ha skyldighet att ingripa om kränkningar inträffar
på sådan höjd, att det ligger utanför räckvidden för den neutrala
11

Se 1926 års str:tfflag, a rt. 13, mom . 2 ; resp. 1960 å rs st raffla g, artt. 13-14, allt
i r yska delrcpubliken .
11 Ramundo, 1963
57 AJIL 73 f., 83.
1 Se Constable & T oli ve r, Hon·id o. ln troducrion by Lt. Gen. Adolf Gall and, New
York 1970, s 5; jfr Spa igh t, Air Po wer ::: nd War Ri gh rs, 3 upp!. London etc. 1947,
s 155 ff. J fr även den svenska handbok ens föga övert ygande fö rk b cing av regeln , s 94.
2 Se Forma n, Procredin~ s of the American Societv
of lntcrnat;o nal Law 1964 s
90 f.
3 De insatser som gjorts frå n sve nsk sida på 1971 å rs Geneve-konferens i syfte att
klav binda flyge ts insa tsmöj ligheter mot ger ill akrigföriPgen synas närmast ideologiskt-ag itatoriskt betingade och torde S<lkna kontakt med svenska krigs maktens
problem.

statens stridskrafter eller stridsmedel. " 4 Man undrar varför författarna ej sammanbun dit detta problem med det som berörs tidigare,
nämligen att "om neutral stat underlåter att ingripa mot krigförande, som försöker upprätta baser och förråd på det neutrala
områd~t, riskerar den att andra krigförande parter tillgriper repressal ier mot den neutrala staten." 5 En konsultation av de folkrä~tsmanualer som ?ä !la för de brittiska, amerikanska och tyska
kngsmakter na ger v1d handen att risken för militärt ingripande från
krigförande parts sida ingalunda är begränsat till fallet att det
neutrala territoriet utnyttjas för att " upprätta baser och förråd" .
Ingripandet anses folkrättsenli gt redan vid fall av "marching troops
6
across it", "entering och passing through its territory"/ "aircraft
making illegal use of neutral . . . air space" 8 ell er "henutzt sie es
9
fur Kriegshandl ungen". Om man av de krigförandes rätt till våldsamt ingripande på detta vis kan dra slutsatsen att den neutrale
försummat en folkrättslig plikt är ett paradproble m i allmänna
rättsläran.1° Att det eventuellt felas plikt förefaller dock ringa
tröst om anläggandet av "kulbanan" genom svenskt neutralt luftrum medför obehagliga motåtgärder från den hotad e maktens sida.
Man kan tänka sig såväl upptagande av jaktstrid på svenskt territorium som framskjutan det av ABM-rampe r till svenskt område.
En intressant parallell till problematik en finns på sjösidan. Vår
berömda 4-milsgräns har under krigen begränsats till en 3-milsgräns
4

Handboken s 137 f.

5

Handboken s 125 f. - Det kanske ej heller skadat art p:lpeka att i den finsk a
kr igsansvarigh etsdom stolens dom d. 21 feb. 1948 överenskomme lsen d. 22 sep.
19_40 ~1el!_an Tyskland och ~i nl a nd om transitotranspo rt av Tyskland tillhöriga
kngsfornodenh etcr och dem atfo l;ande man skap , äve nsom tilläggsavtal ang. transitering av permitterade ryska soldate r ansetts ha på ert avgörande sätt medverkat till ~ttFinland år 1941 råkade i krig med Sovjetunionen och :ldra git presiden ten Ryu m. fl. st raff som krigsansvariga : se Procopc, Fä lland e dom som friarDokument ur Finlands krigsansvarigh ets process, Sth lm 1946, s 284, 287 f.
6
M~nual_of Military La w, _Part III: s 187 nr 655 . I not till detta mom. redogörs
f. ovr. for den tyska permittenteraf iken genom Sverige under andra vä rldskriget.
Jfr handboken s 124.
7
FM 27-10 § 520.
8
Law of Naval Warfare § 441.
9
ZDv 15/ 10 s 16 nr 18.
10
Se härom Kunz, Sanctions in International Law, 1960 54 AJIL 324.
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11
i krigstider då vi icke velat hävd a mera. På omslagets baksida
sägs att handboken bör "väcka intresse, bland jurister,_ sa ~hälls;
vetare och politiskt engagerade grupper. ' Med tanke eJ mmst pa
sistn ämnda kategori hade det kansk e ej skadat att handboken ägnat
sig lite mera åt detta viktiga gränsproble m och på ett något mera
upplysande sätt.

12. Genomläsni ngen av handboken efterlämnar sålunda ett visst
missmod. Det var bra att vi fick en handbok. Det var synd att
den inte blev bättre. Flottan kommer att märka dess brister fortast. Krigsmakten i övrigt kan ju all tid hoppas att det inte blir
något krig. Handboken rör sig också litet för av l.ä?set från verkligh eten för att göra ve rklig nytta bland "de polmsk t engagerade
grupper" till vilka den tydligen också vänder sig. Man måste minnas
att ledande svensk dagspress numera "i stor utsträckning " använder
sitt spaltutrymm e för "vredesutbr ott" 1 och att i följd därav en
sådan världshi storisk tilldragelse som Kissingers resa till Peking
avfärdas som ett tråkigt fall av "Nixons korpar" på flykt i sydöstasien.2 Behovet av information om verkligheten har i motsvarande mån blivi t enormt. Suveräna och glidande formulering ar bli
mera fällor än upplysnings källor. Krigsmakten har kanske mer än
andra skäl att beklaga tendensen till sådana formulering ar i handboken. I senaste avfattningen av krigsman s erinran har det an setts
otidsenligt att nämna krigsman s skyldighet att vid ofred offra
livet. I stället talas med en från idrotten hämtad term om att
o-öra "det y ttersta". Det krävs dock föga eftertanke för att inse
~tt man i ofärdstid - det må vara neutralitetsv akt eller krig fortfarande kommer att anse det so m en tjänsteplikt fö r denna
Jfr handboken s 55. Prof. Eek sk river i Världshavens frihet och fred, Sthlm 1971 ,
s 117 om den svenska "neurralirersgr änsen" att riket därigenom " dels undandro g sig från plikten att ingripa mot neutraliterskrä nkningar inom omr~det
mellan 3 och 4 sjömi l från kusten cch dels från skyldi gheten att lämn a de egna
medborgarna, t. ex . fiskarna, erforderligt skydd inom sa mm a område." Rörande
omständighete rna vid krympni ngen till tre sjömil under and ra vä rld skriget, se
F lotta ns neutralitersvak t 1939-1945, s. 24-25, sa mt Bachmann, Die deutsche
Seekriegflihrun g in der Ostsee etc., Marine Rundchau 1971 s 200 f, 207, 209 f,
221 ff., 352 ff.
1
Sven Oste, Dagens Nyheter d. 21 jan. 1971.
2 D agens Nyheter d. 6 juli 1971 s 4.
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s~atstjän stemannakategori att också ljuta döden. Det förefa! ler mig
nml1~t ~tt _fol~ som und erkastas sådana krav också skola få någon
folk
verkbg msJkt 1 vad deras offer skall främja . Att begära att
ligt.
betänk
mig
ler
ska ll offra ·l ivet för en oförstå dd princip förefal

H. WACHTMEISTER

Olik a unde rvatt enss pani ngssyste m och dera s princ ipiel la
utny ttjan de
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----- ----- ----- ----- ----- -----novcmPå Örlogsm annasäll skapets högtidsd ag den 15
ber 1971 mottog kapten HANS WACHT MEISTE R ur
H M Kommge ns hand Sällskap ets belöning för sina studier a;; olika unclerva ttensspa ningssys tem och dessas
principiella utnyttjan de.
TiS publicerar här en öppen version av kapten Wachtmeisters enskilda utrednin g. Detta har naturlig tvis
medfört att arbetet delvis blivit mer allmänt än den
urspwng liga st>tdien. Detta gäller särskilt avsnitte t om

utnyttjac let.
l det ursprungliga arbetet ges nämlige n flera olika
exempel på utnyttja ndet; exempel vilka mera direkt
knutits till den svenska krigsorganisationen och getts
ett innehåll på grundva l av vissa antagan den om kostnadsram ar och betalnin gsutfall.
Vissa begränsningar ha,- gjorts i stvtdicn. De väsentligaste av dessa är följande :
- fart ygs- och helikopterb>trcn hydrofon spaning berörs inte~
studien är inriktad på system, som >ttnyttjas för att
u.pptäck a mål u n el e r vattnet. Sålt·t nda behandlas
inte systern, vilka bygger på att m ålet tillfällig t visar
sig ovan va tten y tan, som t ex rökgasde tektorer eller
radar,
studien behandla r svenska förhlland cn. Helt oceananpassade system, som t ex USA's Colossus eller
Artemis m fl behandlas sJluncla inte,
stuelien avser tidsperio den omkring 1980.

~------------------------------------J

HOTB ILDEN OMKR ING 1980
Under de senaste åren har underv attensf orskning, utnyttj ande
ning
av havsbo ttnen för civi la och militär a änd amål samt uppdel
t
tionell
interna
stort
rönt
terna
kuststa
mellan
av det fria havet
ttnen,
havsbo
under
dolda
antas
som
ar,
rikedom
intresse. De stora
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har lockat främst stormakterna att satsa mycket stora summ or
på att söka bearbeta dessa tillgångar. A ven stater med väsentligt
knappare resurser än stormakterna ägnar emellertid ett betydand
intresse åt havsbottenproblematiken, inte minst strandstaterna vid
Ostersjön och Nordsjön. I Sverige tillsattes 1968, på tillskyndan a
dåvarande statsrådet Krister Wickman, den s k Havsresursutredningen, med syfte att studera förutsättningarna för att bättre utnyttja och planlägga utforskandet av våra havsområden. Svenska
i1_1itiativ krin.g dessa problem har även kommit till uttryck i förslag
nll nedrustmngskonferensen i Geneve angående kärnvapenfria och
demilitariserade zoner m m (se nedan).
Vid den i Förenta Nationernas regi genomförda ha vsrättskonferensen i Geneve 1958 antogs fyra internationella konventioner.
Dessa anses i första hand gälla under fredsförhållanden, men tord e
även vara giltiga under neutralitet. Av intresse för föreliggand
studie är:
konventionen angående territorialhavet och tilläggszonen med
tilläggsregler för territorialhavets utformning och för fartygs
oskadliga genomfart,
konventionen angående kontinentalsockeln med definition a
detta begrepp, metoder för gränsdragning mellan kuststaternas
intresseområden och grundläggande rättsregler.
Konventionen angående territorialhavet o-er regler för beräk.
b
b
mng av ' aslinjerna mot territorialhavens gränser mot det fria
havet. Detta har lett till vitt skilda anspråk från staternas sida p å
utsträckningen av territorialhavsgränsen. Sverige hävdar sedan
1779 fyra nautiska mil men förslag om en breddning till i första
hand sex nautiska mil har framförts från bl a försvarets sida.
Konventionen om kontinentalsockeln berör havsbottnen och
dennas underlag i kustgränsande områden, belägna utanför terri··
torialgränsen intill ett djup av 200 m eller därutanför till dess djupet omöjliggör exploatering. Kuststaten utövar suveräna rättigheter
över sockeln, dock endast vad a v ser utforskandet och tillgodogörandet av dess naturtillgångar. I Sverige infördes 1966 en lag angående kontinentalsockeln som helt överensstämmer med genevek?nventionens bestämmelser. I denna lag anges hl a att runt anläggnmg för utforskande och utvinning av naturtillgång en säkerhet szon med en utsträckning av högst 500 m från anläggningens sidor
skall upprättas. Inom anläggningen och zonen tillämpas svensk
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jurisdiktion och fartyg får inte segla in i zonen utan tillstånd av
anläggningens ägare.
Efter hand som den tekniska utvecklingen fortskridit och möjligheterna att utnyttja havsbottnen för olika ändamål blivit alltmera
uppenb ara har också militära intressen börjat göra sig gällande.
Havsbottnen skulle sålunda kunna utnyttjas för t ex
bevakningssystem
sambandssystem
nav1genngssystem för ubåtar
undervattensbaser för offensiva vapen
anläggningar för kustbeskjutning etc.
I syfte att styra intresset för havsbottenproblematiken i en för
alla stater gynnsam riktning har därför också hithörande militära
frågo r tagits upp vid de internationella konferenserna. Vid nedrustningskonferensen i Geneve har därvid den svenska delegationen under ledning av statsrådet Alva Myrdal spelat en framträdande roll med ett 1969 lagt kompromissförslag mellan USA och
Sovjet. Det Myrdalska förslaget har emellertid haft mycket liten
inverkan på det i september 1970 av USA och Sovjet gemensamt
framl agda förslag, om vilket övriga i konferensen deltagande stater mer eller mindre motvilligt enat sig. Förslaget innebär i korthet:
fasta kärnladdningar på havsbottnen förbjuds på internationellt vatten men är tillåtna inom en 12 nautiska mil bred zon
utmed kusterna,
konventionella militära anläggningar på havsbottnen är tillåtna
på såväl nationellt som internationellt vatten.
Förslaget kan komma att få betydande konsekvenser för Sverige. Det innebär ansvar för att ingen främmande makt etablerar
sig inom vår maritima zon (12 ') och ställer därmed krav på resurser för övervakning och ingripande mot kränkningar. Våra framtida undervattensspaningssystem (uv-spaningssystem) bör vara så
utformad e och dimensionerade att de kan lösa sina uppgifter med
hänsyn tagen till ovannämnda Genevekonventioner och de internationella åtaganden som följer av dessa och övriga avtal, t ex nedrustningsförhandlingarna. Sålunda måste territorialhavet, oavsett
dess bredd, kunna övervakas och 'f örsvaras. Krav torde komma att
ställas på övervakning och skydd av ev svenska anläggningar för
Utvinning och utforskning av naturtillgångar på havsbottn en. Kon23 9

troll av att inga främmande makter eta:blerar s1g m om vår mar·
tim a zon måste kunna utövas.

Utvecklingen a·v ubåtar och övriga undervattensfa rkoster
Ubåtsflottorna inom stormakterna kommer i framtiden att til1
större delen bestå av atomubåtar. Det är emell ertid sannolikt, at1
även ubåtar med mera konventionella egenskaper kommer att bebo .
vas i det kustnära försvaret. När stormakterna anser sig någorlund a ha fyllt behovet av "tunga" ubåtar kommer man att ägna
dessa behov en större uppmärksam het. Detta torde ske omkring
1980. Dessa ubåtar, som våra framtida uv-spaningssys tem skall
verka mot, kommer kanske att förses med en hetsmaskinerier, t e
bränslecellmask iner, för att få större uth ållighet. För övrigt torde
de komma att likna de ubåtar av modern typ, som vi hos oss är
v~na vid, samt vara konstruerade för att få egen förbättrad spa .
n1ngsförmåga, d v s ha tyst gång och dåli g akustisk reflexionsförm åga. J ämsides härmed kommer sannolikt ä ven n u förekommande
konventionella ubåtstyper att vara i bruk.
Djuphavsforsk ningen och utforskningen av havsbottnen har me
sin snabba utveckling ställt krav på allnmera avancerade under'vattensfarkost er, vilka skall kunna utföra arbeten i djupen. En representant för kommande generationers djupforsknings fartyg u tgör den 1969 i USA sjösatta atom ubåten N R l. För att träna
människan i att under lång tid vistas på större djup pågår seda
några år försök med undervattenssta tioner i USA, SEA-labserien,
och Frankrike, Costeau's Aquanauts. Utvecklingen går nu mot att
dessa undervattensla boratorier görs till sjä lvgående farkoster, lämpade för olika typer av verksamheter. Det är troligt, att den närmaste framtiden kommer att uppvisa en allt större variation i avancerade farkoster, avsedda för t ex anläggningsarb eten, oljeborrning,
forskningsverk samhet, bärgningsföreta g etc. Helt naturligt kommer också militära intressen att göra sig gä llande vid utvecklandet
av dessa farkoster. Förutom "konventionella" typer för fredlig verksam het kan också maskiner utvecklas för t ex angrepp på motståndarens undervattenssta tioner eller som vapenbärare för olika
typer av offensiva vapen, avsedda att sättas in överraskande. Krav
måste därför uppställas på att våra framtida uv-spamngssys te
är verksamma även mot denna typ av mål.
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Den svenska undervattenssp aningens utveckling
Antalet för undervatten sspaning lämpade fartyg och helikoptrar
i den svenska marinen har under 1960-talet gradvis nedgått. Denna
nedåtriktad e utveckling kornmer att bli ännu snabbare under 1970ralet om inte en omfattande nybyggnad och nyanskaffning företas. Om de nuvarande tendenserna fortsätter kommer läget för den
fartygs- och helikopterburn a undervattenssp aningen att omkring
1980 vara synnerligen bekymmersamt.
I den marina landorganisatio nen finns ett relativt stort antal
spaningsslingst ationer. Dessa är ofta av äldre typ, och även på
denna sida torde därför en upprustning behövas de närmaste åren.
Med den nuvarande utvecklingen av den svenska undervattensspaningen torde risken va ra stor att handlingsfrihet en för våra sjöstridskrafter och vår sjötrafikledning , i händelse av neutralitet eller
krig, allvarligt beskärs omkring 1980, då våra möjligheter att upptäcka och lokalisera ubåtar vid denna tidpunkt är begränsade. Detsamma gäller våra fredstida möjligheter att övervaka vårt territorialhav mot kränkningar av främmande ubåtar och undervattensfarkoster. Det är mot denna bakgrund, som behovet av föreliggand e studi e skall ses.
MILJOFAKTO RER
Nautiska förh ållanden
Ubåtars och undervattensfa rkosters möjligheter att uppträda
inom olika havsområden påverkas bl a av de nautiska förhållandena. Bottendjup och bottentopograf i har i våra farvatten stor
inverkan på ubåtars uppträdande. Under ett visst minsta bottendjup kan inte ubåtar godtagbart manövrera i uläge och därmed
fyll a kravet på ett dolt uppträdande.
En ojämn botten ökar svårigheterna för hydraakustiska uv-spaningsmedel (orsakar kraftig spridning av reflekterad ljud energi,
vilket ger upphov till tolkningssvårig heter). En ojämn bottentopografi är således gynnsam för ubåtar men däremot försvårande för
sådana uv-farkoster, som förflyttar sig på bottnen. Den kan även
innebära svårigheter att placera uv-spaningssystem på bottnen.
En granskning av oss omgivande farvatten visar, att större delen
av OSTERSJON samt SKAGERACK är läm pade för ubåtsföretag. Större delen av farvattnen är även lämpliga för sådana uv241

farkoster, som förflyttar sig på bottnen. Bottentopog rafin är inom
vissa områden sådan, att svårigheter att utplacera eller utnyttj a
vissa uv-spaningssystem kan föreligga, men i allmänhet utgör inte
de nautiska förhållanden a några problem för uv-spaningssystemens
användning.

Df.MPNI N GSLÄ GD (m)

1.25
ATLANTEN, KUSTFARVAT TEN

1,43

ATLANTEN,KU STFARVATTE N, SANNOLIKT= ÖST ERSJÖN

1,60

2,0

Hydro grafiska förh ållanden
a) Ljudutbredningsförhållanden
skiktbildnin g i vattnet har stor betydelse för uv-spaning med
hydraakusti ska spaningsmedel och förekommer i samtliga våra
farvatten, särskilt sommartid. skiktbildnin gen uppkommer p g a
temperatur- respektive salthaltsskil lnader i djupled. I båda fallen
påverkas ljudutbredni ngen så, att ljudvågorna mer eller mindre
böjs av mot <bottnen, eller ytan, vil·ket i regel förorsakar kortare
räckvidder för såväl aktiv som passiv hydrofon.
På Västkusten är skiktbildnin gen framträdand e. Bräckt vatten
från OSTERSJO N möter här det salta vattnet från NORDSJO N,
varvid s k "saltsprångs kikt" uppkommer på 10-20 m djup. Ytvattnet kan därvid ha en salthalt av 17- 30 °/oo och vattnet under
skiktet 30-35 Ofoo. Detta förhållande är vanligast vid kusten och
c:a 10 distansminu ter ut till havs.
I OSTERSJO N, BOTTENH AVET och BOTTENV IKEN är
salthaltsvari ationen ringa. Den kraftigaste inverkan på ljudutbredningen har temperaturs kiktningen i vattnet. Under vinterhalvår et
är vattnet som regel isotermiskt ned till c:a 40 m. Fr o m majjuni utbildas en negativ gradient i ytskiktet, vilken avsevärt påverkar ljudutbredni ngen och dagslägets variationer kan bli stora
under sommarhalv året. Vid kraftig vind kan under denna tid isotermi uppstå i ytskiktet.
I ÅLANDS HA V kan stora variationer förekomma, såväl beträffande salthalt som temperatur p g a områdets karaktär av farvattenförträ ngning. Detta medför, att skiktbildnin gen här ofta uppvisar stora och hastiga förändringa r. I huvudsa,k råder dock lSOtermi vintertid och övervägande negativ gradient sommartid.
b) Vind, sjöhävning och strömmar
Vind, sjöhävning och strömmar begränsar i viss mån användbarheten för vissa uv-spaningssystem. Sålunda påverkar t ex sjöhäv242
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Fig. 1
'1-'atten med v åglängden.

ning och strömmar användande t av drivande hydrofonbo jar. Vinden inverkar, förutom på sjöhävningen, även på strömsättnin gen.
Strömmen följer i regel vindriktning en.

c) I sfärhållanden
Is försvårar eller omöjliggör operationer med ubåtar och undervattensfarko ster. Den omöj liggör även användande t av vissa avspaningssystem, t ex drivande hydrofonrbojar. Isproblemet måste
också uppmärksam mas vid utläggning och användning av uv-spaningssystem på bottnen.
d) Ljusförhållanden
Vattnets genomsynlighet har stor betydelse för utnyttjande t av
vissa uv-spaningssystem, t ex laser och undervatten s -TV. Vatten har
en ganska hög dämpningsk oefficient, som gör att de flesta frekvenskällor blir helt oanvändbar a. Ett undantag från denna allmängiltighet är det mycket låga frekvensom rådet för ljud (2 Hz-c:a 100
H;z) och i det synliga ljusområdet ett område kring 5300 Å. Energi,
som utsänds i vattnet i något av dessa spektralomr åden är fortfarande föremål för en hög grad av <tbsorption, men med lämpliga
uteffekter kan användbara räckvidder erhållas. D å det spektrala
18
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föns~ret för ljus iovatt~n är mycl<et skarpt avtecknat i det bl ågröna
omradet (53000 A) maste den kalla, som avses användas, här k unna utveckla praktiskt taget all sin användbara effekt. Fi<> 1 visar
dämpningen i olika form er av vatten för lju s inom de~ synliuområd.et, uppmätt i dämpningsläng der (dämpningsläng d, eng a~
tenautwn ~~ngth o= den sträcka ljuset tillryggalägger i vatten innan
dess energunnehall r educerats m ed 37 °/o. Denna faktor beror a \
vattenkvalitete n och ljusets våglängd). Mätningarna är ameri
kanska, några motsvarande svenska finns inte. Ostersjövattne t tor -·
de dock uppvisa stora likheter med vissa Atlantkustfarv atten.
~n ~nnan väsen tlig begränsning för ljus i vatten är bakgrunds
spndmngen, orsakad av de mineralier eller or<>a niska material son
finn~ i lösning i alla naturliga va tten. Bakgrm~dsspridningen ä:- den
domr_nerande _förlu stmekanismen och intensiteten i det spridd a lju då spridnin <>e 11
se t ar prakttskt taget oberoende av våglänaden
1:>
'
1:>
.
l
1uvudosak_IIgen orsaka~ av partiklar, so m är stora jämfört med ljusets v~glan~d. Den dampan~e effekten av bakgrundssprid nin gen är
dock mte sa stor, att den hmdrar utsänd optisk energi att n å den
a_ktuella 1-r:ålräckvidden . Det som försvårar utnyttjandet av optrska spamngsmedel under vattnet är det förhållandet att bakgrundsspridnin gen returnerar så mycket energi från den' mellanli<>gande distansen till mottagaren att signalreturen från ett me;a
avlägset mål belt och håll et dränk s a v bakgrundssprid ningsreturerna.
e) l R-egenskaper
Havsva ttnets infraröda egenskaper bestäms av dess !R-optisk a
egenskaper och ha vsy tans temperaturförd elning. Vatten är hu v udsa ldrgen ogenomskin ligt för infraröd strålning längre än 3 ~. Få
flytand e med1 er har absorptionskoe fficienter av samma storlek .
Följal~ tligen ?es~ämm er havsytan , som är 0,01 cm tjock, havets
st_ralmng. Spr_rdmng under ytan av från atmosfären instrålad energi
forel~ommcr mte. Den optiska inve rkan av tunna lager av ytföroremnga r är fö rs umbar med undantag för kapillärvågors undertryckand e av y tspänningsändr ingar, vilket förorsakar " bleken" .
H avsytans temperatu r bes tämmer emissionens bidra<> till dess
totala strå lning. Strömmar kan åstadkomma anomalier ;å upp till
ett p~r grader, ~1är d~ flyter u~ i . område~ med a nnan temperatur.
Det ar emell erti d stralnrngsva natwnen fran punkt till punkt, som

1
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i de flesta JR-områden av intresse bestämmer den bakgrund, mot
vilken ett mål syns. Denna variation orsakas vanligen av temper~
turskillnader inom havsytan, men under vissa förhållanden dominerar reflekterad atmosfärstrålni ng. Temperaturen i det översta
1 mm tjocka y tlagret bestäms av graden av ångbildning, a-;: str~l
nin<>sutväxling och av värmeströmma r från luften och fran . dJupet~ Experimentellt har man funnit, :tt n~rvaron av __Ytföror,~nmga,:
nå<>ot reducerar värmeströ mmen fran djupet, varfor ett bleke
syt~s ka ll are än angränsande områden utanför.
M agnetiska förh ållanden
Jorden skulle i sig kunna betraktas som e1: gigantisk pennanentmagnet. Liknelsen skulle vara korrekt, om JOrden v~re homogen och sfäri sk, men p g a lokala anhopningar av m~gnemkt m~te
rial och jordens oregelbundna form kommer det JOrdmagnettska
fältet att uppvisa variationer. Härutöver förekommer lokala magnetiska störningsområd en .
Mätningar av OSTERSJONS och VASTERHA VETS .. m~gne
tiska förhållanden förekommer sparsamt. D en senaste matmngen
i SKANDINA VIEN utfördes 1965 i samarbete mellan de nordiska länderna, men denna tog främst sikte på att kartlägga de
magnetiska förhålland ena över land. Kartläggningen täcker dock
VASTERHA VET och BOTTENHAV ET samt delar av OSTERSJON. Mätres ultatet visar att VA_STE~HA VET och ~<?'_I'TEN
HA VET har små variationer i totalmtensrtete n, men att 1 OSTERSJON finns kraftiga variationer, orsakade av malmkroppar under
havsbottnen.
Det jordmagnetiska fä ltet u~d~rgår även v:rioationer moed _tiden.
En sådan är den seku lära vanatwnen, som pagar under artJOnden
eller århundraden (ändringen i den årlig a mis svisning~n) . Mera p~
tagliga vid utnyttjandet av t ex magnetiska __a noi?ahdetel~t~rer ar
de mindre, men mera hastigt förlöpande förandnn garna 1 JOrdens
magnetfält och som har en periodicitet på_ o~nkring ~n dag. Frä~1st
må härvid nämnas den solara dag liga vanatwnen, vilken sannolikt
har sitt ursprung i solens inverkan p å elektriska strömm~r .i yttr~
atmosfären. Variationer i dessa medför mots varande vanatiOner l
.
det magnetiska fält, som de inducerar i _jord y t_~n.
Den solara v ariationen k an förut ses, vilket daremot mte är fallet
med de magnetiska stormarna. Variationen i så dana stormar kan
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vara så hög som 1000 Il, i polarreg ionerna än högre. Stormar n a
tendera r att återkom ma i interval l om 27 dagar. Deras antal sammanfall er med solfläck saktivit eten. De mera intensiv a stormar na
rasar samtidi gt över hela vä rlden och varar vanligtv is flera dagar.
En fullstän dig teori för dem har a ldrig utveckla ts. Utan tveka n
finns dock ett samban d med solaktiv iteten. Något sätt att korrigera för deras oförutsä gbara effekt på magneti ska fältdata finn s
inte.

UNDE R V ATTEN SSP ANING SSYST EM
Sedan asdicens tillkoms t under VK II har enorma resurser lagts
ner världen över för att vidareu tveckla detta spaning smedel samt
ta fram nya system. Trots dessa insatser är ännu i dag de hydraakustisk a spaning smedlen de främsta underrä ttelsekä llorna, även
om de h ar betydan de begräns ningar. Tillkom sten av uv-span ingssystem, vilka arbetar en ligt andra principe r, har emeller tid medfört möjligh eter att komple ttera de hydraak ustiska på deras svaga
punkter . Alltefte rsom tekniken gjort nya framsteg har nya system
sett dagens ljus och det finns i dag en rik flora på realisera de projekt eller projekt på laborato riestadi et. Nedan ges en översik t över
system vilka redan är operativ a eller lovar att bli så inom en inte
alltför avlägsen framtid .
Utveckl ingen av uv-span ingssyst em inom stormak terna syns f n
gå i följande riktning :

Far tygsbur na system
Ubåtar förses alltmer med avancer ade aktiva hydrofo ner,
Overva ttensfar tyg för ses med sidstrål ande hydrofo ner utmed
skrovet (ger mycket god upplösn ing och hög uteffekt ),
Hydraa kustisk a underva ttenssta tioner för stora djup,
Databeh andling a v den mottagn a signalen och selekti va presen ta tionsorg an,
Integrer ing av datorer och presenta tionsorg an.
Ftygburn a system
Mycket stor satsning på automa tion i syfte att frigöra systemoperatö rerna för viktigar e uppgifte r (besluts fattning och ledning),
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Ljusför stärkar- TV för mörkers paning mot ubåtar på ytan,_
Utveckl ing av MAD för upptäck t av ubåtar på större djup,
Utveckl ing av laser för underva ttensspa ning.
Det är uppenb art, att många a v dessa system i sitt färdiga skick
kommer att kosta ofantlig a summor , helt otänkba ra för en liten stat
som Sverige. Flera av dem torde dessutom inte vara lämpad e för
att 'f ylla våra behov. Möjligh eter torde d~ck finnas att dra n~tta a_v
de forsknin g sres ultat, som denna utveckli ng ger, samt att pa bas1s
av dessa utveckl a för våra förhålla nden anpassa de system.

System
Hydrof onbojar och hydrofo n statione r
A. DRIVA NDE BOJAR
Historik
Utveckl ades mot slutet av VK II. I dag i bruk inom de
flesta natione r, vilka bedrive r ubåtsjak t av mera betydan de
omfattn ing.
Teori
Grunda r sig på den hydraak ustiska fysiken. Passiva bojar använder oftast område t 10-150 0 Hz som lyssning sfrekven s,
vilket samman hänger med frekven sen och intensit eten på det
buller en båt utstråla r under gång.
Använd ning
Upptäc kt och lokalise ring av ubåtar inom relativt begräns ade
område n för senare anfall med fartyg eller fpl/hkp ,
övervak ning a v ubåtars bedömd a laddnin gszoner ,
undersö kning eller utvärde ring av MAD-k ontakte r,
undersö kning av misstän kta oljefläc kar o dyl indikati oner,
resultat undersö kning efter anfall.
Begräns ningar
Starkt beroend e av ljudurbr ednings förhålla ndena,
sjöhävn ingsbero ende, ofta max sjöhävn ing 4,
i allmänh et kort livsläng d (denna dock anpassa d till tillämpa d
taktik, behov föreligg er ej av längre livsläng d) .
Dagens system
Passi va system
Enklast e systeme t utnyttja r bojar utan direktiv itet, vilka där-

.247

fö r endast kan indikera närvaron av en ubåt. Fälls från fpll
hkp i varie rand e an tal i olika mönster och med olika svängardjup, beroende på indikationens ålder m m. Minst tre bojar
krävs fö r acceptabel noggran nhet, så att insats med andra
spaningssys tem kan motive ras. Svä ngardjupet förutbestäms genom val av olika bojar med fa sta kabellängder, kan inte ändras efter laddning av fä llande enh et. Av bojarna mottaget buller fr ån ub åtar m m vidarebefordras av VHF-radio i y rd elen
till mottagar- och ana lysatorutru stnin g, station erad ombord i
fp l/hkp/ftg eller i land. Här utförs efter förstärkning som
regel lågfrekven sa nalys (10-1500 Hz) av b ull ret för att undertrycka sjöbrus m m så att endast det av ub åten genererade
bullret presenteras. Avancerade utru stningar kan även korrelera bullret för ytterli gare höjning av klassificeringssäkerheten.
Presen tation sker på skri va re, indikatorer och i hörlurar. Kan
i regel end ast ske a v en boj i sänder.
P assiva bojar med direk tivirer ger möjligheter till lägesbestämning med teoreti skt end ast två bojar. Svängaren i dessa bojar
i regel roterande. För bäringsreferens fi nn s en kompass i bojen.
Mottagning och analys sker på likanat sätt som passiva bojar
utan direktivitet. Presentation kan ske på skrivare, där en
penna rör sig med en hastigh et proportionell mot svängarvridn ingen i boj en. Lj udm axim um ger kraftigare skrivarutslag
och bäringen kan då av läsas direkt mot en skala.
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Akt iva sys tem
Bojar såväl med som utan direktivirer finn s. Sändfrekvensen
ligger i regel på 10- ell er 20-kHzbandet. I bojar med direktivi tet stegar svängaren ett visst antal grader före varje sändning, bojar utan direktivirer sänder och tar emot omnidirektionell t. Nycklingspulsen (för referens) samt mottagna ekon
vidarebefordras av VHF-radio i yrdelen till mottagar- och
analysatorutrustning, stationerad ombord i fpl!hkp/ftg eller i
land. Efter för stärkni ng utförs analys och ibland korrelering
av mottagna ekon . Analysen syftar i allmänhet till att undertrycka ekon uran doppler för minskning av störnivån. Presentation på indikatorer, där avstånd och, för bojar med direktiviret, bäring kan utläsas. Takriska presentationsanordningar
(i regel PPI) förekommer, där signalen översätts och presen-
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teras med en cirkel med sändande boj so m centrum och radien
= ekoavstån det.
Tekniska u tvecklingsmöjligheter
Syns i dag gå mot en allt större satsning på bojar med direkttvttet, frek vensanalysatorer med hög upplösning och förfinade analysmet oder samt en genomgrip ande integrering av
analysator er och presentatio n so rgan med datorer. Införandet
av bojar med direktivire r kommer sannolikt att medföra något
bättre räckvidde r och upptäcktss annolikhe t, dock ingen revolutioneran de förbättrin g av bojarnas prestanda. Största utvecklingsmöjli gheterna ligger p å signa!behand!ingssid an, där integrerade men mycket dyrbara system kommer att uppvisa stor
säkerhet i upptäckt och klassificering av kontakter.
B. FORANK RADE BO ]AR OCH HYDROF ONSTA TIONER
Historik
Bottenfast a hydrofons rationer ingick redan i början på 1950talet i den svenska MKB-orga nisation en. Liknande statio ner
an vänds av grannländ er i Ostersjöom rådet.
Teori
Grundar sig på den hydraaku stiska fysiken.
Användni ng
Bevakning av h amnar och inloppsled er,
havsöverv akning under vattenytan av t ex strategiska fö r-·
trängninga r.
Begränsningar
Starkt beroende av Jjudutbred ningsförhå llandena,
ofta tunga och klumpiga att lägga ut och ta hem,
svårighete r uppnå långa och säkra förbindel seavs tånd för 111 formation söverförin gen,
oft a mycket stora und erh ållsproblem .
D agens system
Inget känt om operativa, moderna system lämpade för svensk
förh ållanden finns framtagna . Den moderna tekniken medge·
dock konstrukt ion av såväl passiva som aktiva förankra ·
bojsystem, som därvid även kan göras grov t riktningshestä n mande (-+- 20° ).
Största problemet informatio nsöverföri ngen, som kan ske me l
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tråd, radio ell er hydroak ustiskt. Tråd är icke röjande och ger
möjlighete r strömm ata anläggning en från land men försvårar
utläggnin gen; radio ger enkelt utläggnin gs förfarande men kan
störas ; hydraaku stisk överföring ger möjlighete r till mycket
!ånga förbindels eavstånd under gynnsamm a ljudutbred ningsförhålland ena samt röjande. Billigast radio, dyrast hydroakus ti sk, då den senare för säkra förbindel ser o a v sett vattenförh ållandenas förändring ar kräve r reläbojar.
Avlyssnin g kan ske från landstatio n (vid radioöverf öring
även från fpl/hkp /frg ) där erforderlig analys samt presentation av spaningsre sultatet ges.
Tekniska utvecklingsmö jligheter
Osäker bedömning . Insatserna mås te dock sannolikt kraftsamlas till inform ationsöver föringspro bl emet om dessa system skali
gå någon framtid till mötes. Strävan måste även vara ökad
rörlighet (lättare system eller förenklat utläggning sförfarande) då detta är ett krav på modern a ubåtsjakts ystem.
M agnetiska anomalide tektorer (M AD)
Historik
Flygburna detektorer för prospekter ing använda sedan 1921.
Introduce rades i ubåtsjakte n 1941 . Har därefter genomgått
ett omfattand e utveckling sa rbete och återfinns i dag hos ett
stort antal nationer som bedriver ubåtsj akt.
Teori
Bygger va nligen på att ett föremål a v magnetisk t material
ger upphov till en ändring av ett magn etiskt fält. Andringen
kan även orsakas av reman ent magn etism i förem ålet, varvid
detta inte behöver vara magnetisk t, en dast ledande (metal liskt). Kan även ors akas av rörelser eller pulsationer i elektriska eller magnetisk a kretsar samt av galvaniska strömmar,
t ex mell an olika skrovdela r i ett fartyg.
Användning
Huvu dsakligen för att verifiera närvaron a v och bestämma
läget på ubåtar i uläge. Endast undantagsvis för avspaning av
stora vattenomr åden ·och då oftast i samverkan med andra
spaningssys tem. Kan användas för följning av ubåtar i uläge
med sådan precision att anfall kan insättas enbart på MAD kontakt.
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jar flu x-ga teprincipen ; Brcguct-A dan tiq ue' s Thomson-CSFbyggda magnetometer utnyttjar atomresonansfe nomen.
Största intresset vid MAD-urnyttja nde att registrera ändringar i jordmagnetiska fä lt et. Magnetometra rna förses därför med
anord ningar för utbalan sering av jordmagnetiska fältet. Dessa
kan bestå av kompensatorsp olar, i princip i sig själva magnetometrar, vilka via servomotorer håller registrerande magnetometer orienterad i jorden s fältriktning. Den senare magnetometerns utgångar kopplas till t ex sk rivare för registrering av
ändringar i jordens fält.
Helikopterburn a MAD-utrustnin gar finn s framta gna, bl a av
Thomson-CSF, Frankrike (se fig3).
Spaningsbredd för en modern flu x-gatemagneto meter c:a
400 m, kan upptäcka ub åtar på ned till c:a 300 m djup.
Tekniska utvecklingsmöj ligheter
Sannolikt fortsatt utveckling av känsligheten. Forskare i USA
räknar med räckvidder på c:a 1200 m mot ubåt. Stor uppmärksamhet måste härvid ägnas även tidigare försumbara
störni ngskällor. A ven a v vikt att magnetometerb äraren a vstörs
noggrant.
Fig 3
Thomsort-CSF helikopterburna MAD-utmstning typ DHAX-3.

Begränsningar
.·
· ·· d nngar
och räckv 1"dd (f a.. l t f·oran
spaningsbredd
Begränsad
mes..
.
..
d l k
ta e s araktar a~ dtpolfalt varför magnetiska fältstyrkan av~.~r med kuben pa avståndet),
J~rn~?t:ekot~ster i b_ottnen o dyl magnetiska anomalier orsakar
fa~~forandnngar, vJlka har en maskerande effekt
kraver noggrann avstörning av magnetometerbära~en.
Dagens
.
.. d .
~agnetometrar (mätinstrument för magnetfält elle r an
nngar
.
f
r·
) k
d
an ut oras e ter ohka principer. Vanligast magneti
a.~a~
serlmosegenskap er hos ett magnetmateria l (flux-gateprinc ip)
oc 1 atomresonansfe nomen.
Nuvarande standardutru stning i USA , AN/ASQ - 10, utnytt-
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Optiska uv-spaningssys tem
A. LASER
Historik
Laserve rkan åskådliggjordes första gången 1960. Snabb utveckling sedan dess. Stor forskningsinsat s på tillämpningsmö jligheter under vattnet. Dock grusade förhoppningar på umversellt uv-spaningsme del som ersättare för hydrofonen.
Teori
Tillämpningsm öjligheterna under vattnet bygger på utsändning av koherent ljus inom det blågröna området (5300 Ä).
Användning
Tänkbart använda laser i likhet med nuvarande hydrofoner.
Placering på fartyg därvid tänkbar, bästa effekten dock sannolikt från fasta spaningsstation er.
Flygburna versioner även möjliga, varvid utnyttjande i likhet
med nuvarande MAD-utrustnin gar. Till skillnad mot MAD
kan därvid även avstånd regtstreras.
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Begränsningar
Svårigheter få lasrar med tillräckligt hög uteffekt i blågröna
området,
kraftig räckviddsbegränsning p g a bakgrundsspridningen.
Dagens system
Operativa lasrar för uv-spaning ännu ej framtagna. Experimentlasrar, med sändaren under vattnet, utnyttjar pulsad neodymiaser med primärvåglängden 10.600 Å, vilken med kristall
halveras till 5.300 Ä. Neodym(Y AG)-laser möjliggör hög pulsrepetitionsfrekvens och hög effekt. Hög uteffekt uppnås med
Q-switchning (anordning som inte utsänder laserpulsen förrän den nått maximal energinivå). Bakgrundsspridningens inverkan minskas med range-gating (synkroniserad elektraoptisk slutare, som inte öppnar mottagaren förrän de reflekterade laserpulserna från inställt undersökningsavstånd når
mottagaren). Presentation på TV -monitor. Hittills uppnådd
räckvidd 200 m.
I USA pågår sedan 1962 försök med flygburen, range-gate
blågrön laser för uv-spaning. Projektnamn ORADS (Optical
Ranging And Detection System). Operativa system anses bli
klara för installation i flygplan under slutet på 1970-talet
eller början på 1980-ta!et.
Tekniska utvecklingsmöjligheter
Laser får sannolikt viss betydelse i framtiden. Flygburen laser
gott komplement till hydrofonspaning, speciellt i grunda fa rvatten med malmrik botten, där MAD ger dåliga resultat. Kräver lasrar med korta pulser med högt energiinnehåll, fokusering till smal stråle, range-gating inom ett brett dynamisk t
område samt presentation med nutidsbild. Vissa forskare anser framtida flygburna lasrars kapacitet för föremålsupptäckt
15-20 dämpningslängder. Innebär i OSTERSJON att mål
kan upptäckas på 45-60 m djup.

B.. LJUD-BILDOMVANDLARE
Historik
Experimentverksamhet sedan mitten på 1950-talet. Nya pnn
ciper utvecklade de senaste åren.
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Teori
Avbildar på varierande sätt ljudinformatior: och presente:ar
denna i form av en bild på TV -skärm eller hknande. Samtl1ga
typer utnyttjar aktiva hydrofoner för informationsinsamlingen. Många typer utnyttjar vid bildframställningen hologramtekniken, d v s jämförelse av en avbildning med inkoherent
ljus med en avbildning med koherent laserstråle.
Användning
Sannolikt många användningsområden - i princip överallt
där man nu använder aktiva hydrofoner. Fasta spaningsstationer dock sannolikt bästa tillämpningen av praktiska skäl
(relativt omfattande kringutrustning för presentation, kraftförsörjning etc samt begränsad räckvidd) .
Begränsningar
Alla den aktiva hydrofonens begränsningar, d v s framförallt
starkt beroende av ljudurbredningsförhållandena.
Dagens system
.
.
Inga operativa system ännu framtagna. Av expenmentverswnerna kan följande USA-byggda nämnas:
Hydrocon (Litton s Systems Research Labor~tories). m~t~ar reflekt erad hydrofonsändning med en matns av md1v1duella
svängarelement. Efter förstärkning leds signalerna till ele.~tro
der på framsidan av. modifierat orth!conrör. D~ssa a;soks
likhet med TV-scannmg och presentatlon sker pa vanl1g TVmonitor. Ger hög bildkvalitet. Låg kostnad genom att standardiserad TV-utrustning utn yttjas.
American Optical utnyttjar likaledes matris av pa~~iva
svängarelement för mottagning av reflekterad hydrofonsan~
ning. Mottagna signaler leds genom. små fibre:, en .för varJe
svängare. Fibrerna lindas runt en p1ezo-elektnsk knstall och
belyses i andra ändan av en helium-neonlaser. Sig1_1ale1~ . br<ts
ner i amplitud och fas. Amplitudsignalen leds ull sarsk1.ld
anordning, som trycker ihop fibrerna, vilka då är~drar s~tt
polarisationstillstånd. Fassignalen pål~ggs piezo-:lektnska ~ns
tallen, som vid expansion sträcker f1bern, varv1d de~·u;a and ~
rar sin optiska strålgångslängd. Bilden . har nu. de[m1erats 1
sina bildpunkter genom varje -fiber. V1a polansauonsanord-
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ning och lins kan utgångarna betraktas tillsamm ans och res 1tatet blir en bild av det hydrofonerna "sett".
Teknislea utvecklingsmöjligheter
Förefaller lova en hel del på uv-spaningens område. Utvec , _
lingen ännu i sin lind a - nya metoder kommer i rask tal t.
Stor forskningsinsats, speciellt från US Navy's sida.

längre än 70- 100 m. Laser ger betydligt längre räckvidd er och
kommer sannolikt att i allt större utsträckning slå ut undervattens-TV.

Bottenslingor

C. ÖVRIGA OPTISKA UV-SPANINGSSYSTEM
H is to rik
Undervatten s-TV i bruk sedan ganska lång tid tillbaka. I 1
senare år viss forskningsverksamhet för att öka räckvidden ::t
med hjälp av range-ga ting.
Teori
Undervattens-TV är i princip konventionell TV, där kam ran byggts in i vattentätt och tryckfast hölje.
Användning
Vid dykeriarbeten, spaningsmedel på djupforskningsfart) ,
återfinns ofta p å ubåtsbärgningsfartyg.
Begränsningar
Beroende av vattnets genomsynlighet,
räckviddsbegränsning p g a bakgrundsspridningen då bel) ningskälla används.
Dagens system
Består som regel av TV -kamera i vattentätt och tryckf:> t
hölj e. Kan sänkas ner till 150-200 m djup. Belysningskäl a
för arbetsbelysning i allmänhet en eller flera 1000 W jo lstrå lkastare. R ange-gating saknas varför räckvidden på stör ·e
djup begrän sas till 2-5 m. Presentation p å TV-monitorer
bärande fartyg. Utnyttjas normalt med detta fartyo- stil l b
liggande.
Tekniska ut'Uecklingsmöjligheter
Stort behov av uv-spaningsmedel med bildpresentation z t
döma av forskningsinsatserna. Motiveras framförallt av beh ,_
vet av spaningsutrustning för djupforskningsfartygen och e
djupdykande ubå tsbärgningsfarkosterna.
Tveksamt om undervattens-TV kan få universellt bruk. A v n
med range-gating kan inkoherent arbetsljus inte ge räckvid d ·r
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A. MAGNETISKA SLINGOR
Historisk

I bruk sedan VK II. Spaningsslingstationer ingår
MKB-organisationen.

svenska

Teori

Bygger vanligen på principen att införandet av ett magnetiskt
material ger upphov till en ändring av jordmagnetiska fältet.
Kan även bygga på att föremål med remanent magnetism ger
upphov till fältändringar genom elektromagnetisk induktion.
Användning
Spaningsslingor utanför hamninlopp, inloppsleder och känsliga kustavsnitt,
larmslingor framför kontrollerbara mineringar,
minslingor för direkt utlösning av mineringar.
Begränsningar
Känsliga för störningar från magnetiska stormar galvaniska
strömmar orsakade av galvaniska element i slingskarvarna
sa mt rö relser av slingan orsakade av sj öhävning och havsströmmar,
lång tid för utläggning och hemtagning,
kort räckvidd - för indikation krä vs överseg ling eller passage
mycket nära sl ingan.
D agens system
Består i regel av en sluten slinga, lagd i kors för att vara självkompenserande för växli ngar i jordmagnetiska fältet. Förankras noa-grant till bottnen. Utsträckning i längd c :a 500010000 ~11. Informationsöverföring med ledarkabel, va rs längd
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r
upp till ett 10-tal km. Efter förstärkning som regel presenta
tion med spegelgalvanom eter och skrivare. Ofta ges även larm
signal med ringklocka eller likn and e.
T ekniska utvecklingsmöj ligheter
System, projekterat av Compagnie des Computeurs, Frank
rike, finns framtaget. Tar främst sikte på förenklat utlägg
nin gs förfarande men innebär även moderni serin g av förstär
kar- och presentationsut rustnin gen. Utvecklingen syns i övrig
gå mot integrerade system med magnetiska slingor kompiet
terade med andra uv-spaningssys tem, t ex akustiska slingor
förankrade h ydrofonstation er etc, i syfte att säkerställa upp
täckt, målso rrering och klassificerin g.
B. AKUSTISKA SLINGOR
H is to rik
Tämligen n y företeelse. Visst utvecklingsat'bete pågår.
Teori
Varierande tillämpningar. Somliga bygger p å mekanisk fo r t
plantning av ljud, andra tar emot ljud med mikrofoner 111
byggda i kabeln och vidarebefordra r det elektriskt.
Användning
Främst i anslutnin g till in lopps- och hamnförsvar som kom
plement till magneti ska slingor.
Begränsningar
för indikation krävs at
I allmänh et korta räckvidder slingan överseg las eller passeras mycket nära.
D agens system
Utvecklingsarb ete p ågå r. Utländska, projekterade system in
nebär en kabel med på vissa frekven sberoende avstånd inbygg
da mikrofoner. Olika kabellängder möjliga, beror i viss mån a'
önskad lyssningsfrekve ns. Kabeln har riktningsverka n, bestå
ende av au den i sin längdriktning ger en mycket smal lob, j
längre kabel desto sma lare lob. Kombination av kablar f '
ungefärlig lägesbestämnin g så lund a möjlig. Kabeln torde kunna rullas ut från land rätt ut i vattnet. Av lyssning med t e smalbandig frekven sanal ys.
Tekniska utvecklingsmöj ligheter
Möj li gheter förbättra riktningsskärpa n och öka avståndet K r
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inform~tionsÖ\'erföringen finns sannolikt. Nåo-ra större
a l~
b
.
..
strano-nlno-ar torde d k .
oc 1nte agnas sp amngsmedlet då dc
oo
b
..
n~rmast far betraktas som kompl emen t till andra f~sta spa
nlngssys tem i Jn lopps- och hamnförsvar.

Tekniska utvecklingsmöjlighe ter
Syns f n osäkra. US Navy anser utvecklingen av "Clinker"
för anvä ndning i avancerade ub åtsjak tflygplan osannolik.
Främsta an lednin gen härtill väderrestriktionerna .

Termisk undervattensspaning
Historik

Vi.?areutve~kling av JR-utrustning, använd under VK II fö 1
.
..
·l l
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JAMFöRELSE MELLAN STUDERADE SYSTEM
Som framgått av det tidigare förekom mer inom floran av uvspaningssystem en ganska stor differentiering vad gäller arten av
de spaningsuppgifter, som skall lösas. Somliga spaningssystem är
konstr uerad e för att a v spana stora vattenytor medan andra endast
kan ge larmsignal (motsv) om de överseglas eller passeras mycket
nära. Andra å ter medger avspan in g av stora vattenytor samtidigt
som de noggrant kan fastställa läget på ett upptäckt mål och utnyttjas för eldledning av vapeninsats.
En jämförelse mellan olika uv-spaningssystem blir därför inte
relevant med mindre en uppdelning görs med hänsyn till de olika
spaningssystemens funktioner och verkansområden. De studerade
systemen har därför uppdelats på övervakningssystem samt lokaliserings- och anfallssystem för att inom dessa båda grupper kunna
göra jämförelserna. Vissa spaningssystem besitter därvid sådan
mångsi dighet att de kan hänföras till båda jämförelsegrupperna ,
vilket framgår av det följande.
Ö vervakningssys tem definieras här som system , vilka förmår avspana stora vattenområden alternativt avge larmsignal när ubåtar
eller uv-farkoster passerar över dem ell er i närheten av dem. Lokaliserings- och anfallssystem definieras som sådana system, vilka
medger fastsrä llandet av ett må ls läge med så stor noggrannhet att
möjligheter finns att med utnyttjande a v målinformationen eldleda
vapen alternativt vapen bärare med egna uv -spaningssystem. Till
gruppen övervakningssystem hänförs:
drivande hydrofonbojar
förankrade hydrofon bojar oc h hydrofon stationer
lj ud -bil domva n dl a re
undervattens-TV
m agnetiska bottenslingor
ak ustiska bottenslingor
termisk undervattensspaning .
Ti ll gruppen lokaliserings- och anfallssy stem hänförs:
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drivande hydrofonbojar
magnetiska anomalidetektorer
laser.
Den följande jämförande studien behandla r de stud erade systemen från i första hand taktisk och teknisk synpunkt. Därutövet
tas vissa allmänna synpunkter upp till -disku ssion. Angivna jämfö relsedata avser därvid det sannolika läget omkring 1980 och
gr und ar sig p å vad som framförts i det föregå end e om nu va rand e
prestan da och tekn iska utveck lingsmöjligh eter.

Jämförelse mellan övervakningssystem (tabell l )
I vidstående tabell ges en översikt över systemens egenskaper.
D enna översikt kompletteras nedan med kortfattade kommentarer
till vissa jämförelseobjekt. De i översikten givna värderingarna är
relativa och mås te ses i för hå llande till de opera tiva krav, som
skisseras nedan för respektive jämförelseobjekt.

Räckvidd
En väsentlig egenskap hos ett övervakningssystem, avsett för
u v-spa nmg, är lång räckvidd, även mot tysta ubå tar. Längsta
räckvidden uppnås undantagslöst med akti va hydraakustiska sp aningsmedeL Därnäst kommer de passiv a hydraaku stiska spaningsmedlen, varvid dock längre räckvidder förutsätter direktivirer h os
svängarna samt smalb andig frekvensanalys vid signalbehandlingen.
Samtliga räckviddsuppgifter för hydraakusti ska spaningssystem
a v ser goda 1judutbredningsfö r,hållanden. Som tidigare framgått ka
dessa variera kraftigt och under dåliga förh å ll an den kan mycket
korta räckvi~der uppnås. De hydraakustiska spaningssystemen t orde dock a llnd ha ett övertag över uv-spanin gssystem vad avser
räckvidd.

Avspanad yta
Begreppet avspanad y ta har införts för att ge en uppfattnin ~ om
övervakningskapaciteten hos de olika uv-sp aningssys tem en. Därvid har även motsvarande "vo lymsmäs siga" täckning förutsatts, vilket för hyd raakusti ska spaningssys tem långt ifrån alltid är sant.
För dessa avser därför uppgiftern a goda 1judutbredningsförhå ll an-

den. Vid försämrade sådan a kan övervak ningskapaciteten för dessa spaningssystem sjunka kraftigt.
.
Over vakningskapaciteten för termi ska uv-spamng ssys~e m beror
å vilken flyghöjd och Jl yghastigh et, som används. Ang1ven UJ?Ppift är beräknad efter flyghöjd 500 m och hastighet 300 km/ u m.
gRedan med dessa relativt låga siffror framstår den termiska uv. ~.' .Till
spaningen so m överlägsen vad gäller öve rvaknin gs l~ap acne
detta resultat måste emellertid fogas en rad reservatiOner, namh gen
väderberoend et, den termiska kontrastbakgrunden etc.
Näst efter termiska uv-sp anin gssystem har de ak tiva hydraaku stiska den bästa övervakningskapaciteten med förankrade hydrofonstationer i spetsen. De senares kapacitet beror därvid p å att ~e kan
byggas för betydligt större uteeffekter än motsva.rande dnvande
hydrofonbojar. Den låga areala kapacneten ho ~ slmgsy~ tem beror
mera p å deras karaktär av larmsystem än egenthga spanm gssystem.

Uthållighet
För att under lång tid kunn a upprätth å lla övervakningen inom
ett område krävs uv-spanin gssys tem med stor uthållighet. Som fra~11går föreli gge r en markant skillnad i uth å lligh~t mellan akti va bop~
och hydrofonstationer och motsvarande pass1va. Detta beror pa
de aktiva systemens betydligt större strömförbruknin g. De förankrade hydrofonsystemens uthållighet kan dock förlängas genom st römmatning från avlyssningsstationen, vilket emellertid medför andra
nackdelar (kortare informationsövervakni ngsavs tånd, sämre rörhghet), alternativt att stationen förses med någon form av väckningsfunktion , som startar den aktiva sän dningen först då ett mål med
en viss bullernivå och/eller korrelation p asserar.
Uth å lligheten för de termiska uv-sp aningssyster1_1en är självf~ ll ~t
beroende av bä rarens uth å llighet och inte av spanmgssys temet 1 s1g
själv. Ovri ga spaningssystem strömmatas från avlyssningsstationen
alternativt är oberoende a v strömförsörjning och uthålligheten beror där av andra faktorer (t ex underhållsfaktorer, nedsjunkning i
dy, överbeväxning med sjögräs etc).

l n formationsöverföring savstånd
För att kunna bygga upp uv-spaningssys tem med stor täckning
och rörlighet måste den insamlade informationen kunna överföras
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Tabell l

l~f~r~l~e_m!l!~ ~v~r~~~~B!Y!t~
ÖVersikt .

~

Drivande hydrofonboj

-

t

Räckvidd mot tyst u b

Avspanad yta

Passiva

m

Uthållighet

Vikt

c:a 1500

3-5/boj

c:a 50/boj

3-5/boj

kg

Utläggning

Hk p
Land

km
10 km

Hkpjfpl/ftg

Medelgod-god

Tråd c:a 25 krn

Hkp/ftg

God

Dålig-medelgod

Medelgod

l~edelgod -

God
Dålig-<nedelgod

Medelgod ,

Östersjön

Medelgod

God

"

Bottenhavet

God

Il

inomskärs ·

Dålig
300.000:bojar

God

. 125.000:bojar

·-·

5-10

0,04

0,4

~--~----+-----'1----------

0,1
.__:__ _ _
_ _:::.300/tim
[-------

Kort

200

200

125

Hkp/ftg

Ftg

Ftg

Dålig-medelge i
Medelgod

--

5-10 km
0,6 tom/km

100

125-175

__

Dålig-medelge
___,_ d

·--- ---

Medelgod

.r--------------God
Medelgod
--- ----------- - - ·---

----~-

God

Ftg

Ftg

450.000 :Bojar, tranami ss.ion, analysatar
prens entations organ.

Dålig

- -·--

250-000: -

·- -----Bojar, transm ssi on, analysa or1
presentations ..
or gan.

----'--··- ~--.
sp~ingssystem avser goda ljud-

----------1

----+----~~·--·-

Dålig
God

---- -God

Dålig

+

1

8--12 tl.m

~-------

Medelgod
Medelgod- god

Akus-tiska

- - - - - !----------.'---------- --·--···- - - ! - - - - - - 100
( 1000
800
300
-----+--------!-----·----·

Landstation

God
Dåli g

Dålig.:.neqelgo d

Dålig

God

Dålig

God

Medelgod

Dål i g-medelgod

Landstation/
ftg

Landstation

Landstation

Dålig

God

Oanvändbar

Dålig

-----Hkp/fpl

·---1
Medel god

~1ede l god

God

God

God

-!

Dål.ig-!'ledelrrod

Medel god

God

God

God.

r~edel god

Medelgod

God

:~---- -L

God

God·---~--

-------1-----------·r------·--!-~----·----~

---~:;;.. - - - - ---M~~:~-r;-o_d___

-·--

Dålig

+

Termisk
undervattensspaning

Bot tenslingor

- - -~ --.- -

Landstation
radio ii_v__E!:e.L1J;_

God

Mottagare, · ana.- Mottagare, ana.l ysater, pre sen- lysator,presentationsorgan.
tationsorgan.

utbredningsförhållanden.

.

Landstation
radio äv hk;/ft~r

Medelgod

Medelgod -

~ · Räckviddsuppgift er för hycti-oakusti ska
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Tråd c:a 25 km
100

Hkpjfpl/ftg/land Hkp/fpl/ftg/land

Upptäcktsmöjligheter
övervattensstrkr

stå av

2-4 mån
..1>.~1.!~!'!._

· ·-·--·-·---

Medelgod

Lämplighet för anv. i
Västerhavet

-

c:a 150/bc j
-- t--······
·····----

6 mån
batterimatning_

_,.,.,.

Hkp/fp~/ftg

God

Medelgod

~~system antas be-

km
10 km

30

Upptäcktsmöjligheter
t:Yiftubåt

Ung kostn för ett system
Anm
i s eri e pro duktiön

> 20

Undervat t ens-

Magnetiska

~---- ..-.....

>3000

-------- 1---------- ----------- -----

Noggrannhet i lägesbest.

"

Hkp .
Land

15

Rörlighet

Avlyssning f rån

1 t im

> 20

Aktiva

--

. .

> 3000

Ljud- bildomvandlare

Passiva

c:a 1500

· 2-8 tim

Informa1ionsöverf.avst

Förankrade hydrofonbojar och h drafonstationer

Aktiva

-

icm2

--....._

.:Z.

Dålig
25Q.OOO: -

t - -·

God
100.000:-

Stati v med spa- Fartygsburen ut
ningsutrustning, rustningl'lmed
range-gating .
transmission,
förstärkar-, om
vandlar- och
pres entations or gan .

God
120 .000; -

Slinga, transmission, fö rs tärkar- o ch
presentationsorgan .

Dålig·-n:edclgod
100

Dil.hg

l

,___
_____
D.llie - - - D"-.lig

.ooo ,_ [}öo .o;;:-

Kabel , transmission, förstärkar- och
presentati6nzorgan.

Fpl-buren spaningsutruGtr.ing
med TV-presen-tation.

..___,...;__ _ __L_ _ _ _ _...J...__ _ _ _ _ _," _ _ _ _ _ _ _ _ ,__ _ _ _ _ _ _

·

265

T
långa sträckor till a v lyssningsst ationen. Detta är ett a v de svåraste problemen att lösa vid uppbyggn ad av system , vars informatio n skälla är obemanna d och avlägsen avlyssning sstationen .
Radio erbjuder härvid en naturlig lösning, då såväl rörligh et som
långa förbindels eav stånd kan uppnås. En väsentlig faktor att ta
hänsyn till är dock dess stora känslighet för avsiktlig störning. Tråd
medger långa och svårstörda förbindels eavstånd men försvårar i hög
grad utläggningen, v ilket medför att rörligh eten till stora delar
går förlorad. De riktigt lån ga förbindels eavstånden kräver dessutom förstärkar e på mellanligg ande di stan se r, vilket medför problem med kraftförsö rjning och uthålligh et. Hydraaku stisk överföring
ger under goda förh ållanden (i ljudkanale n) mycket långa förbindelseavstå nd. Förbindels en är emellertid starkt beroende av ljudutbrednings förhålland ena och är dessutom mycket känslig för avsiktlig störning. För att hydraakus tiska förbindels er skall säkerställ as,
o a v sett vattenförh ållandenas förändring ar, kr ä vs relä bo j ar. A v an dra metoder för informatio nsöverföri ngen, som i framtiden kan bl i
aktuella, bör laser nämnas. Långa förbindels eavstånd torde vara
möjliga med sådan, men det relativa väderbero endet utgör en begränsande faktor.
För drivande hydrofonb ojar är radio enda möjliga medlet för in for mationsöv erföringen och förbindels eavstånden blir här relativ t
långa. Förankrad e hy drofonboj ar och hydrofonstationer kan i princip använda vilken metod som helst av ovan nämnda, medan bo ttenslingor na helt är hänv isade till tråd. Ljud-bildo mvandlarn a och
uv-TV är även de hänvisade till tråd, men p g a signalens komplicerade sammansä ttning blir överföring savstånden korta (kräver
bredbandi g överföring ). Laser som informatio nsöverföri ngsmed el
skulle kanske här kunna öka förbinde lseavstånd en. Termisk uv spaning kräver avlyssning vid informatio nskällan.
Utläggnin g
Ett uv-spanin gssystems rörlighet beror i hög grad av möjligheterna att vid dess utläggning kunna utnyttja bärare med hög insatsberedsk ap . En framträda nde plats intar därvid system, v ilk a utläggs med flygburna enheter. Sådana system utgör de drivand e hyd rofonboja rna, vilka dessutom, tack vare sin ringa vikt, kan medföras
i stort antal. Förankrad e hydrofonb ojar och hy drofon stationer ä r
normalt så tunga och klumpiga att de endast kan läggas ut frå n
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... l.gheter torde dock fi nnas att konstruera ett system, som
f artyg. M OJ 1
.
.
h
skulle möjliggöra utläggnmg med hellkopter oc d..ar.~~-e d h··o~· beredll
skap. En förutsättni ng hä rför är do_~~ att man va J e~ ra JO ~ ~~~
h draaku stisk för i nformationsöverf?nn ger~~· B~~tensltngor, dlJf _
yld
b 1 omv andlare samt uv -TV är hänv.lsade ull· utla,ggmn
·· f. . ? me 11 ar
m
tyg, då de kräver kabeldrag ning för mformatJOnsover
ormgen J
.

Rörlighet
d .
R örliaheten är en av de viktigaste egenskapernda dhos f~ ~tli~110l edneltt
b
.
bl a me
et or 1a an
uv-spani ngssystem . D etta samman h.anger
.
..
l d.. . d föratt ett helt fast system förr eller senare bltr upptack t oc 1 ~rv l
.
störs eller oskadliggö rs på annat sätt. D å k;1appa resur~_er -~nte he~ler
medger en fullständig täckning av de omraden, so~b b~r ov~rva a_s,
är det nödvändig t att disponera system , som sna t an _sa_ttas _m
inom utsatta områden eller områden, där un~ervatten sakttvltet mdikerats Det är väsentligt att begreppet rörhgh et :amn~ankopplas
med informatio nsöverföri ngsproble met och __ utläggl~ngsforfara~1~:~~
Som fram år har slingsystemen och de forankra . e systemet
sämsta rörli:heten , beroende på bes:ä rliga utläggnm_?sarbet~~o~~~1~
ofta tidsödande kabeldragn ing. Rörltgh eten hos -~e -~ torre ~ bästa
s stemen torde dock, so m ovan nämnts, kunna forbattras. .en
<
r~rligheten har system, som utny ttjar drivande hyrofonbo pr, samt
termisk uv-spanin g.

Noggrann het i lägesbestä mnin gen
..
. .
Den primära uppgiften för ett övervaknin gssystem ar al~.t mdlk<;,ra
.
d
..
uv-verksa mh eten mom
et overva l<a d e området och . ut osa motat· · ngen d arv
.. l·d s1<a 11 fördrÖJas av ett tl.ds.. d . För att inte lokabsen
< •
~adr ed. sök/örfara nde är det ett önskemål, att ö:~rva_kmngsslyslte0 an e
..
.
r·or d trtbaenn g av o <amen kan göra en un gefär lig läges b estamnmg
liseringen.
.
r·
fo n1980-talet s drivande hydrofonb opr samt or~n k ra d e hydroirekbo· a r och hy drofon stationer kommer -~tt var~. fo~sedda me~ d e. J.
f· ·
relativt noggrann lagesbestam nmg kan goras g
tlVttet, var or en
.
t· ·
L. d bildomnom att fl era bojar/stati oner i varJe system .. aggs o ut_-1 ~- ~~.m
vandlarna torde med enkla medel kunna goras sava anngs- so .
avståndsre gistrerand e med god noggrannh et. Sämst noggrannh et ha r
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den term iska u v-sp anin gen då indi kera
de spår ofta kan vara fl er,
timm ar gam la och under alla förh ållan
den inte av teck nade på yta1
förrä n relat ivt lång t tid efter det ub åten
passerat.

Avly ssni ng
Möj ligh etern a att avlyssna resp ektiv
e uv-s pani ngss ystem bero 1
natu rligt nog på vale t av info rmat ions
över förin gsm edeL Rad io kan
avlyssnas såvä l från flyg p lan , helik opte
r och farty g som från stati oner i land med an tråd avlyssning är
bund en till lan dsta tione r. Den
hydr aaku stisk a info rmat ions över förin
gen ha r va nligen tråd so m sin
sista länk , men möjl ighe ter tord e ocks
å finn as att vida rebe ford ra inform ation en den sista biten per radio
. De mest flexi bla systemen ä r
de, som med ger en så stor vari ation
som möjl igt i vale t av avly ssnand e enhe t, d v s syste m som utn
y ttjar radi o för info rmat ions över förin gen .

Sam man fatta nde kara~täristik .
D riva nde hydr ofon bo]a r, pam va

Förd elar:

Rörl igt system
Kan med föra s i sto rt anta l
Ej röja nde

Nac kdel ar:

Bero en de av var iatio ner i ljud utbr edni
ngsf örhå llandena
. l ..
.. knin a
.. l~v t'dd - mån ga boja
r uav s f"or tac
K ort rac
o
I allm änhe t kort livsl ängd
Driv er med ström ma r
Sjöh ävni ngsb eroe nde
Stör s lätt av över vatte nsfa rtyg

Driv ande hydr ofon boja r, akti va
Upp täck tsmö jligh eter mot tyst ubåt
1980 -tale ts ubåt ar kan förv änta s avge
myc ket lite bulle r und er
sin fram driv ning geno m vattn et. Möj
lighe terna att uppt äcka såda na
{lbåt ar med pass iva hydr aaku stisk a
spaningssys tem blir därv id begrän sade , även om boja r med dire ktiv
itet sam t smal band ig frek ven sanal ys vid av lyssnin gssta tione n ökar
u pptä ckts sann olik heten.
Akti va hydr aaku stisk a span in gssys tem,
likso m mag netis ka syste m,
ger goda uppt äckt smö jligh eter mot tysta
ubåt ar.
Kost nade r
D et bör observeras, att angi vna kost nade
r avse r ett system i serieprod ukti on med syste minn ehål l en li gt
anm till över sikten. Dett a
syste minn ehåll kan give tvis varie ras
inom v ida grän ser, bero ende
på förh ållan dena inom avse tt anvä ndni
ngso mråd e. De angi vna uppgifte rna får enda st uppf attas so m en
unge färli g bild av vad resp ektive syste m kan inne håll a och vi lka bedö
mda kost nade r dett a med för. Av dessa anle dnin gar är inte de
angi vn a system kost nade rna fö r
de olika systemen inbö rdes jämf örba ra
utan måst e ses i relat ion till
övri ga jämf örel sepu nkte r och den effek
t, som därv id uppn ås.
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Förd elar:

Nac kdel ar:

Rörl igt system
..
o
.
Läge sbes tämn ing möjltg med fa boja
r o
Rela tivt lång räck vidd även mot tyst ubat
Bero ende av vari ation er i ljud utbr edni
ngsf örhå

llan-

dena
Sjöh ävni ngsb eroe nde
Driv er rned ström mar
Kor t livsl ängd
. ·
l
Myc ket svår t för oper atör en att sam ndtg
t oc 1 succe
sivt hand ha mer än en boj
Röja nde

Föra nkra de hydr ofon boja rl stati oner ,
pass iva

Förd elar:

Rela tivt lång livsl ängd
Ej röja nde

Nac kdel ar:

Bero ende av vari ation er i ljud utbr edni
ngsförh ållan dena
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Kort räckvidd mot tyst ubåt
In formationsöverföringsproblem
Begränsad rörlighet

Förankrade hydra /onbojarl stationer, aktiva
Fördelar :
Nackdelar:

Lägesbestämning möjlig med få bojar/stationer
Lång räckvidd även mot tyst ubåt
Beroende av variationer i ljudutbredningsförhållandena
Relativt kort livslängd (batterimatning)
In forma tiansöverföringsproblem
Begränsad rörlighet
Mycket svårt för operatören att samtidigt och succesivt handha mer än en boj/ station
Röjande
Dyrbart system

Mycket kort räckvidd
Begränsad rörlighet
.
o
Kort informationsöverfönngsavstand

Bottenslingor, magnetiska
Fördelar:

Lång livslängd
..
God användbarhet såväl inom- som utomska~s
Goda upptäcktsmöjligheter även mot tyst ubat
Ej röjande
Billigt system

Nackdelar:

Kort räckvidd
Liten avspanad yta
Dålig rörlighet
. . .
. ..
Svårigheter klassificera md1~at10ner (kan eJ skilJa
på övervattensfartyg och u.batar)
Käns li g för naturliga störnmgar

Ljud-bildomvand/are
'

Fördelar:

Nackdelar:

Bottenslingor, akustiska

Relativt stor noggrannhet i lägesbestämningen
Lång livslängd
Säkrare klassificering a v kontakter

Fördelar:

Beroende av variationer i ljudutbredningsförhållandena
Kort informationsöverföringsavstånd
Begränsad rörlighet
Röjande

Lång livslängd
. . .
Ej röjande
Möj liggör relativt noggrann klasslf1cenng av passerande mål

Nackdelar:

I viss mån beroende av variationer i ljudutbredningsförhållandena
Kort räckvidd mot tyst ubåt
Dålig rörlighet

Undervattens-TV
Fördelar:

Nackdelar:
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Termisk undervattensspaning

Lång livslängd
Viss användbarhet inomskärs
Säkrare klassificering a v kontakter

Fördelar:

Stor övervakningskapacitet
Ej röjande

Beroende av vattnets genomsynlighet

Nackdelar:

Relativt väderberoende
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Känslig för den termiska bakgrunden - tolkningssvårigheter
An vändnin gs möjligheterna beror i hög grad av temperaturgradientens variation i djupled
Begränsad a nvä ndbarhet i oss omgivande farvatten.
Som framgår har samtli ga system en gemensam nämnare : ett fåtal fö rdelar och en stor mängd nackdelar. D etta för hållande leder
till slutsa tsen, att olika uv-spaningsystem måste samverka och
komplettera varandra för att bli effek tiva.

Tabel l 2
Jämförelse me llan lokali seri ngs- och anfal l ssystem

Översikt

l~

-Räckvidd mot tyst ubätm

R äckvidd

Liksom för övervakningssystemen är det ett önsk emål att också
lokaliserings- och anfallssys temen kan uppnå lån g räckvidd, även
mot tys ta ubåtar. Förutom tidig upptäckt möj liggör lå ng räckvidd
för de senare systemen även större möjligheter att hålla och följ :t
en kontakt samt snabbare vapenin sats.
Under för utsättnin g av goda ljudutbrednin gsförh ållanden uppnås längsta räckvidden med aktiva hydraaku stiska uv-spaningsmedel. De passiva motsvarande uv-spaningsmedlen kan under samma
förhå llanden även de uppn å relativt goda räckvidder, va rvid de
längsta räckvidderna dock förutsätter direktivirer hos svängarna
och smalban dig frekvensanalys vid signalbehandlin ge n. MAD och
laser kräver passage öve r eller mycket nära må let för erhå ll a nde aY
kontakt. Då så sker ka n emellertid MAD ge relativt goda räckvidder medan lasers räckvidd är begränsad.
Noggrannhet i lägesbestämningen, medger anfall med
Noggrannheten i lägesbestämningen av målet bestämmer typ och
storlek av vapeninsatsen. Vid sj ukbomb anfall krävs dä rv id nära nog
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Pas si va

c:a 1500

No ggrannhet i lägesbestämningen

Målsök. torped
2-8 tim

Uthålli ghet

20 km
10 km

Hk p
Land

I nformat i onsöverf .avet
kg

Vi kt

Akt i va

Utläggning
Rörli ghet
Avlyssning f rån

Särskilda 1ns"trumenteri ngskr av

Lämpli g för användning i
Väs terhavet

MAD

Laser

God

God

3000
Medelgod

Medger anfall med

Jämförelse mellan Lokaliserings- och anfallssystem
I vids tående tabell (ta b 2) ges en översikt över lokaliserings- och
anfa llssystemens egenskaper. Denna översikt kompletteras ned an
med kortfattade kommentarer till vissa jämförelseo bjekt. De i översikten givna värderingarna är relativa och måste ses i relation til l
de operativa krav, som skisseras nedan för respektive jämförelse
obj ekt.

Drivande hych'ofonbojar

Mälsök. torpec Målsök. to r ped Mälsök. torped
1 t im
20 km
!Dc p
Land 10 km

2-12 tim

2- 12 tim

Vid spanings- Vid s pani ngs medlet
medlet
100

100

15

30

Hkp/fpl/ftg

Hkp/ftg/fpl

-

-

God

God

God

God

Hkp/fpl/ftg
landst at ion

Hkp/fpl /ftg
landstation

Hkp/fpl

llkp/fpl

Taktisk presentationsanordning

Comput er typ
AN/ASA 20 ,
pres entatioJD
utrll3tning

Medelgod

!h delgod

- Medelgod

"

Östersjön

God

"

Bot tenhavet

God

God

"

inomskärs

Dåli g

Dåli g

Noggrann navi ger i ngsutrustni ng, t e
dopplerradar
God
Medelgod
God
I allmänhet
god

Kostnad för ett system
1)
i serieproduktion

400.000 1- +
bojar

17 5. 0001- +
bojar

An.'n 1 Ett system antas
bes t å av

Mottagare ,
anal ysat er,
presentatiorE
organ

Magnetoms t er ,
Mottagare,
förs tärkare
analysater,
presentations och presentationsor gan
organ

L__ _ __ _ _ _ _ ..J__ _ _ _ __ . __ _ _ _ ____ _

100.000: -

Noggrann navi geri ngsutrustning, t e
dopplerradar
God
Medel god god
Medelgod god
I allmänhet
·go d
500.000: -

Laser, förstärkare och
presentations
organ

-- - - -4 - - --·---
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att målets läge bestämts exakt medan marginalerna är större vw
insats med målsökande torped.
Varken aktiva eller passiva drivande hydrofonbojar torde kunn ~
ge erforderlig noggrannhet för sjunkbombanfalL Dels medger in t(
svängarnas direktivirer en noggrann bäringsbestämning. Dels föreli gger svårigheter för operatören att bestämma bullermaximums läge
MAD ger en god noggrannhet genom att tydlig indikation erhålls vid överflygning. Följning av kontakten är möjlig genom upprepade överflygningar och vapeninsats kan ske med målsökande torped. Aven vapeninsats med sjukbomber torde vara möjlig unde1
förutsättning att någon form av eldledning konstrueras.
Aven laser ger god noggrannhet genom att en tydlig indikation
erhålls vid överflygning. Möjligheter ges därvid också till avståndsbestämning till målet. Den begränsade räckvidden och minimala
spaningsbredden försvårar emellertid målföljningen, varför endast
vapeninsats med målsökande torped torde vara möjlig.
De ovan beskrivna egenskaperna hos respektive system antydet
vikten av att inte utnyttja ett isolerat system vid uppbyggnader
av lokaliserings- och anfallssystem. Den bästa effekten torde upp
nås genom att flera olika system utnyttjas i kombination .
Uthållighet
1980-talets ubåtar kommer att bli uthålliga motståndare. D et
kan ofta komma att ta lång tid innan ubåten kan fås i ett sådant
läge, att ett avgörande slag kan riktas mot den. Detta understrykel
vikten av att lokaliserings- och anfallssystemen ges stor uthållighet
Uthålligheten hos MAD och laser, vilka som regel avlyssnas från
fp l eller hkp, är självfallet beroende av uthålligheten hos systembäraren och inte av spaningssystemet i sig själv. Drivande hydrofonbojar strömmatas från batterier i bojarna och har därför i allmänhet dålig uthållighet. Genom att bojarna är lätta och därför
kan medföras i stort antal av avlyssnande enhet (hkp/fpl/ftg) kan
dock denna dåliga uthållighet kompenseras genom att nya bojar
fälls kring m ålet, då funktionen hos de gamla upphör.

även då dessa system används för lokalisering och anfall. MAD och
laser kräver avlyssning vid informationskällan och problemet är
där av underordnad betydelse.

Rörlighet
En av de väsentligaste egenskaperna hos lokaliserings- och anfallssystemen är rörligheten. Om sökning med indikation skall bli
lönsam måste den kunna insättas kort tid efter det indikationen
gjordes. Ju snabbare insatsen sker, desto större blir sannolikheten
för att målet skall kunna lokaliseras och bekämpas. Framudens
snabba ubåtar kommer att ytterligare accentuera kravet på skyndsam insats. De bästa, och kanske i framtiden enda, möjligheterna att
hålla härför erforderlig beredskap erbjuder de flygburna lokaliserings- och anfallssystem. Drivande hydrofonbojar, MAD och
laser har av denna anledning god rörlighet.

Avlyssning från
Ett effektivt utnyttjande av ett lokaliserings- och anfallssystem
kräver att systemets information kan avlyssnas av vapenbäraren
och där omsättas till målfaktorer alternativt att målfaktorerna beräknas vid en fristående avlyssningsstation, vilken sedan omsätter
dessa till styrdata för en vapenbärare. Det senare alternativet medför dock betydligt högre kostnader. Hur avlyssning skall ske bestäms därför av vilket av dessa två alternativ som väljs.
Drivande hydrofonbojar utnyttjar radio för informationsöverföringen. De kan därför avlyssnas av såväl hkp/ fpl och ftg som stationer i land, varför båda ovan angivna alternativ är möjliga. MAD
och laser kan endast avlyssnas vid spaningsmedlet, varför det första
alternativet är att föredra.

I n formationsöverföringsavs tån d
Problemet med informationsöverföringen har utförligt behandlat'
tidigare. Vad som där framförts för drivande hydrofonbojar gäller

Särskilda instrumenteringskrav
Då drivande hydrofonbojar används för lokalisering och anfall
krävs sammanställning av informationen från flera bojar, för att
möjliggöra lägesbestämning av målet. För passiva bojar kan den
enklaste typen av sammanställning därvid ske med hjälp av en
indikator, som för varje boj anger bäringen till målet. Dessa bä--
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ringar kan sedan sammanställ as på ett plott. Mera komplicerad ·
anläggningar sammanställer automatiskt dessa krysspejlingar oc '
presenterar dem på ett automatiskt plott typ PPI. För aktiva bo
jar kan motsvarande sa mmanställning ske med hjälp av uppm ät
bäring och/ eller avstånd till målet frå n respekti ve boj. Stora svå
righeter föreligger emellertid för operatören att samtidi gt och suc
cesivt handha mer än en boj. Sammanställnin gen av informationeJ
måste därför ske automatiskt, vilket kan ske t ex med en Julie Com puter (An/ASA-20, i princip ett elektron iskt plott typ PPI), dä
målinformation en presenteras som en cirkel med mottagande bo
som centrum och uppmätt målavstånd som radie.
Utnyttjande av MAD och lase r som lokaliserin gs- och anfa llssys·
tem kräver att systembäraren är försedd med ett mycket noggrann
navigeringssyst em. An lednin gen härtill är den begränsade span ings
bredden parad med att lokaliseringsfö rfarandet bygger p å uppre
pade överflygningar av indikationen, vars läge, för att möjli g
göra detta, måste kunna fa stställas exak t. Ett noggrannt navige
ringssystem möjliggör även utnyttjandet av kartor över magne
riska fä ltförhå llanden som k artunderlag i färdskrivaren m m, vilke
underlättar klassificering av MAD-ko ntakter. Navigeri ngssysten
, med tillförlitli ghet noggrannhet utgör därvid bl a dopplerradar oclDecca Navigator.

Sammanfattand e karaktäristik
För drivande hydrofonbojar hänvisas till motsvarande avsnitt
för övervakningssy stemen. Nedan sker för dessa system endast vissa kompletteringa r a v intresse, då sys temen utn y ttj as för lokaliseri ng
och anfal l.

Drivande hydrofonbojar, passiva
Relativt sto r osäkerhet i lägesbestämnin gen
Nack delar:

Drivande hydrofonbojar, aktiva
Relativt stor osäkerhet i lägesbestämnin gen
Nackdelar:
Kräver relativt avancerad sammanställnin gs- och
presen ta tionsu trustning
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MAD
Fördelar:

Rörligt system
Stor noggrannhet i lägesbestämnin gen
God användbarhet såväl inom- som utomskärs
Mycket gott skyd d mot avsiktlig störning
Ej röjande
Billigt system

N ackde la r:

Liten spaningsbredd
Relativt kort räckvidd
Kä nslig för naturliga störningar
Maskerande effekt från malmkroppar under havsbottnen - begränsar användbarhete n inom vissa områden
Kräver noggrann navigeringsutru stn ing hos systembäraren

Laser

Förd elar:

Rörligt system
Stor noggrannhet i lägesbestämnin gen
God användbarhet såväl inom- so m utomskärs
Kan komplettera MAD inom områden med malmrik
botten och magnetiska störområden

Nackdelar:

Li ten spaningsbredd
Kort räckvidd
Kräver noggrann navigeri ngsutrustning hos
systembäraren
Dyrbart system.

PRINCIPIELL T UTNYTTJAN DE A V STUDERADE
SYSTEM
Den föregående jämförelsen har gjorts mellan olika uv-spaningssystem m h t de enski ld a systemens egenskaper och prestand a. Ett
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uv-spaningssys tem får emellertid inte ses som en isolerad enhet u ta 1
måste infogas i ett större sammanhang, där olika uv-spaningssy, tem samverkar och kompletterar varandra. Därvid måste även anc-ra uv-spaningssys tem, vilka inte studerats här, t ex fartygs- oc
helikopterburen hydrofonspanin g, medtas för att fullständiga bi den av den samlade uv-spaningen. I det följande ges ett exempcl
p å hur uv-spaningen kan byggas upp på detta sätt.

Uv-spaningens målsättning
Den teknologiska utvecklingen på såväl ubåts- och undervattem farkost- som spaningsmedels sidan stä ller krav på en preciserad målsättning för vår uv-spaning. För att möjliggöra planering av fra n"tida uv-spaningssys tems uppbyggnad och utnyttjande måste en sådan målsättning ange vilka uppgifter, som skall lösas m h t ti llgängliga resurser och vad som skall kunna upptäckas.
För det följande exemplet antas uv-spaningen ha som målsätt ·
ning att försvåra främmande undervatten sverksamhet. Spaninge
inriktas därvid bl a på övervakning av inloppen till basmm·åder ,
v iktigare förträngningar och hav sområdet utanför viktigare ku st
avsnitt. Såväl ubåtar som större undervattensfa rkoster skall kun na
upptäckas och bekämpas. Tillfälligt skall uv-spaning kunna in sättas för sjöfartsskydd inom särski lt utsatta områden.
För att lösa dessa uppgifter tänks uv-spaningen byggas upp me•l
hjälp av följande uv-spaningssys tem:
H ydrofonutrusta de helikoptrar
MAD
Magnetiska och akustiska bottenslingor
Förankrade passiva hydrofonbojar
Drivande passiva och aktiva hydrofonbojar.

Uv-spaningens utnyttjande
(jfr skiss fig 5)
Inloppsförs varet byggs upp med bottenslingor för den permaner ta övervakningen , då dessa bedöms ha den största universella til lämpningen m h t inverkande miljöfaktorers växlingar. Härvid e! tersträ vas att magnetiska och akustiska bottenslingor utläggs i p <. r
för ömsesidig kompletterin g av varandra. Tillfälligt kan den n 1

ooo

ooo

o oo
c:

o

Teckenförklaring:

---

Magnetisk bottenslinga
Akustisk bottens li nga

Förankrad hydrofonstation
Dr i vande hydrofonbojar

i\1AD-utrustad
he likopter

Fig 5. Undervattensspani ngssystemens principiella utnyttjande.
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-övervak ning förstärka s med förankra de hydran stationer eller heb
kopterbu ren MAD.
För övervakn ing av viktigare förträngn ingar kan bottenslin ga
eller förankra de hy drofons tation er användas . I skissen har valt
ett förankra t hydrofon system, som utny ttja r radiotran sm ission f
informat ionsöver föringen . Av lyssningen tänk s ske från en central
land. Om så erfordras kan denn a övervakn ing förstärka s med d n
vande hydrofon bojar eller helikopte rburen MAD.
De dr ivande h ydrofonb ojarna utnyttj as för att övervak
havsomr åden a utanför basom rådet sam t tillfälligt för stärk
öve rv akningen av förträng ningarna och andra viktiga re områ
den. Dessutom används de, tillsamm ans med hydrofon - alternati v
MAD- och vapenutr ustade enheter, för skydd av våra sjöstridsk raf
ter och v iktigare sjötransp orter. Eftersom bojarna har radi otrans
mission kan de avlyssnas av såväl bevaknin gsfartyg som helikopt raJ
Både aktiv a och passiva system finns tillgängli ga för att va lfrih e
i utny ttj andet skall finn as m h t miljöfak torernas växlinga r inor
aktuella operation sområden.
I skissen v isas exempel p å hur inloppet till en viktig hamn be
vakas med ett passivt, drivande hydro fonbojsystem. Bojarna ay
lyssnas av ett med vapen försett bevaknin gsfartyg.
Ut till havs i ubåtars sannolik a laddning sområde n utförs över
vaknin g a v en hydrofon utrustad helikopte rgrupp, var i in går e1
MAD-ut ru stad helikopte r samt en helikopte r, utru stad med av
lyssnings utrustnin g för dri vande hydrofon bojar. I exemplet har de
senare helikopte rn fällt fyra aktiva drivande hydrofon boj ar krin
en miss tänkt indikatio n. Hkpgrup pens olika uv-spani n gssystem ut
nyttjas därefter i sam verkan fö r att lokaliser a och anfalla upptäckt
mål.
MAD- och vapenutr ustade helikoptr ar hålls i beredska p för lo ka
lisering och anfall mot indikerad e mål. Så långt resursern a med ge
utn yttjas fartygs- och helikopte rburen hydrofon spaning, komplett e
rad med MAD-ut rustade hkp, för skydd av sjöstridsk rafter oc'
v~lnigare sjöfart samt insats mot mål indikerad e med andra uv-sp a
n1 n gssystem.
Utnyttja nde i den fredstida incidentb eredskap en
Under senare år har det blivi t allt vanliga re att observatione ,
som kunnat misstänk as va ra främman de ubå tar, gjorts i eller i nä1-

heten av våra skärgå rdar. Vid sådana tillfällen har som regel lämpligt utrustade enheter insatts med uppgifte r enli gt IKFN. Uppgifterna har i fl era fal l kunnat lösas med avsett resultat, men det
kan inte fö rnekas, a tt fartygs- och helik opterb uren hydrofon sp aning
ofta förs vårats p g a besvära nde va tten- och bottenfö rhålland en i
aktuella områden .
Vissa av de studeran de uv-spanin gssys temen bedöms mot denna
bak grund kunna utgöra ett go tt kompl ement till den fartygs- och
helikopte rburna hy drofo nspa nin gen vid dy lika incidentu ppdrag.
Bottensli ngor kan sålunda utny ttjas för perman en t övervakn ing av
känsliga inloppsleder. MAD, laser och i vissa fall drivande hydrofonbojar kan hållas i beredska p för insats vid inrappor terade incidenter. H ög insatsber edskap säkerstäl ls därv id gen0m att dessa uvspaningss yst em är helikopterburna. Då kontakter erhålls kan k lassificeringssäkerheten hållas hög genom att kontakte rna kan undersökas och verifiera s med fl era olika system .
SLUTSA TSER
Kostnad -effektst udier måste vara väg ledande vi d uppbygg nad av
integrera de uv-spaningssystem eftersom till gän gli ga medel är begränsade. Arbetsme diets egensk aper och den därav fö lj ande tekniska
uppbygg naden a v uv-spani n gssystemen måste ställ as i relation till
den verk an systemet ge r, dels enskilt, dels i samverk an med andra
system. Mot bak grund bära v är det angeläge t att fästa uppmärk samheten vid följande t vå punkter, vilka alltid måste beaktas vid
uppbygg nad av uv-span ingssystem :
det finns f n, och in om överskåd lig framtid, inget uv-spani ngssystem, som är så överlägset andra motsvara nde system, att det
ensamt kan överta und ervattensspaningens uppgifte r;
vatten som arbetsme dium skiljer sig väsen tlig från andra medier p g a sina fysikalis ka egenskap er, vi lket medför att mycket
höga krav mås te ställas på uv-spaningssys temens tekniska konstruktion.
Dessa två punkter leder till slutsatsen, att den sam lade uv-spaningen måste byggas upp så, a tt olik a system samverk ar och kompletterar varandra . De leder vidare till slutsatsen, att respektiv e
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systems konstruktion och prestanda måste ägnas stor uppm ärksam
het. Det torde dess värre vara av ovedersäglig sanning att det in tl
finns n ågra enkla och billiga lösningar på uv -spaningens problem
Som framgått baserar sig den moderna uv-spaningen i mycket
hög grad på flygburn a system. D etta är en utveck ling, som fra mtvingats av den moderna ubåtsbyggnadstekniken, v ilken möjliggjort
konstruktionen av snabba, tysta och uthålliga ubå tar. D etta ställer på uv-spaningssys temen krav på uthå llighet, rörlighet, sto r övervakningskapacitet och insatsberedskap, krav som m ycket eftertryckligt uppfylls av flygburna system. Det är dock inte nödvändi gt att
i våra farvatten utn y ttja systembärare av den storlek, som stormaktern a använder. D en moderna teletekniken medger konstruktion av helikopteranpassade sys tem. Helikopterns givna plats som
en a v grundstenarna i uv-spanin gen bör därför framhållas.
Föreliggande studie har endast behandlat en del av uv -spaningen .
Sådana viktiga komponenter som fartygs- och helikopterburen hydrofonspaning, radarspaning, signa lspaning etc finn s inte medtagn a.
Det har emellertid inte legat inom ramen för detta arbete att behandla dessa system. Innan ett uv-spaningssys tem byggs upp måste
dock dessa komponenter också vägas in och ges sin andel i den
samlade uv-spaningen .
' Det bör framhållas att studien i stor utsträckning grundar sig på
uppgifter, hämtade ur utländska öppna källor. Många av de studerade systemen har emellertid under lång tid utvecklats och använts inom andra nationer med mycket gott resu lta t, varför fö lj ande slutsatser av respektiv e system bör kunna dras:

system. Ett stort plus för detta uv-span ingssysem är dess i regel
goda användbarhet in omskärs och i grunda farvatten,
laser kan sannolikt bli ett gott komplement till MAD i vissa
områden, där utnyttj ande av det senare uv -spa nin gssystemet
kan ge begränsat utby te,
ljud-bildomvandlare har v iss användbarhet i inloppsförsvaret.
När övervakning av säkerhetszonen kring anläggningar för utv inning och utforsknin g av naturtill gångar p å ha vsbottnen blir
aktuell, torde detta uv-spaningssystem med fördel kunna f u Ilgöra den na uppgift,
undervattens-TV har alltför begränsade prestanda för att kunna utnyttj as för spaning efter ub åtar och undervatten sfarkoster,
magnetiska bottenslingor är myck et vä l lämpade för a nvändning
i inloppsför svaret,
akustiska bottenslingor har god användbarhet i inloppsförs varet
som komplement till magnetiska bottenslingor,
termisk uv -spaning har begränsad användbarhet i oss omgivande far vatten p g a den starkt varierande och svå rtolkade termiska bak grunden.

drivande hydrofonboja r, såväl passiva som aktiva, har god k apacitet för övervakning av havso mråden utanför kusten, utgör
ett gott komplement till andra uv-spaningssys tem samt medger
en stor flexibi litet i utnyttjandet,
förankrade, passiv a hydrofonbojar/hydrofonstatio ner utgör ett
gott komplement till övervakningen av inloppsleder, förträn gnin gar och andra utsa tta ku stavsnitt, där en mera lå ngvarig
övervakning måste upprätth ållas,
förankrade, aktiva hydrofonbojar/hy drofon stationer har allvarliga nackdelar och är därför mindre attraktiva än andra uvsp antn gssystem,
MAD utgör ett mycket gott komplement till övriga uv -spanin gs-
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l.

Att ropa i vind, superräckvidd
hos radar och blå solar
om vågors refraktion

LUFT
{TUN NARE MEDIUM }

Våglängd i luft

V AD AR REFRAKTION?

Refraktion är det vetenskapliga namnet på brytning eller böjni nt
av vågor, ljudvågor, radiovågor, ljus eller andra vågrörelser. Men
fenomenet brytning eller refraktion har, som jag hoppas kunna visa
nedan, intresse för andra än vetenskapsmän. Vågbrytning uppträder i ett antal vardagsfysikaliska fenomen, som alla har upplev t,
som t. ex . varför man kan höra en ropandes röst längre med vinden än mot vin den och i andra fall som är intressanta för många,
såsom hägringar, superräckvidd hos radar m m.
Det är inte nödvändigt att tillgripa matematik eller en stor vetenskaplig begreppsapparat för att förklara de olika fenomen so m
vågbrytning ger upphov till. Men det är viktigt att förstå att samtliga på olika sätt beror av vågors hastighet, och olika fenomen som
ändrar vågors hastighet från den normala. Men först några ord
p m vad vågor är. Det finns vågfenomen av många slag. Vetenskapligt skiljer man mellan bl. a. elastiska vågor, elektromagnetiska v ågor och vågor i gränsskikt mellan olika medier (t. ex. vatten och
luft).
Till de elastiska vågorna räknas ljud i luft, vatten eller fast a
kroppar. Till de elektromagnetiska vågorna hör radiovågor, radarvågor, ljus m. fl. Vågor i gränsskikt kan va ra de vanliga vattenv ågorna, men även vågor i ytan mellan olika skikt av atmosfären
räknas dit.
Alla dessa vågor har vissa enkla egenskaper gemensamma. Utbredningen kring en vågkälla är i regel sfärisk, för ytskiktsvågo1
cirkulär. Ett välkänt exempel på det senare fallet är de runda v ågor som uppstår när en sten kastas i vattnet. På längre avstånd frå r
källan kan man inom ett begränsat område betrakta vågen som plan
En våg består nomalt av en regelbunden upprepad svängning son
rör sig i rummet. Den har en viss våglängd, som för havsvågor ka n
vara t. ex. 30 m, ljudtonen ettstrukna a i luft ca 0,7 m, normalt ljw
ca en halv tusendels millimeter.
Vågrörelsen karakteriseras också av en bestämd normal hastig-

GLAS
{TÄTARE
MEDIUM}._

_ Våc;längd i glas

Fig. 1- Ändring av ljusets utbredningsriktning vid
övergång från luft till glas.

het. De mest kända är hastigheten för ljus i vakuum, ca 300 000
kilometer per sekund, och ljudhastigheten i luft ca 340 m/ s vid havsytan.
Vad händer nu om denna hastighet av någon anledning ändras?
Vi studerar ett ögonblick en ljusvåg i luft som fa ller in mot glas.
Ljusets hastighet i luft är nästan exakt densamma som i vakuum. I
glas, som är ett tätare material går ljuset långsammare. Ljushastigheten i glas är bara 60-70 °/o av hastigheten i vakuum. Normalt
anges brytningsegenskaperna i form av brytningsindex, som typ iskt
är l ,4 för glas. Brytningsindex är emellertid omvänt proportionellt
mot ljushastigheten i mediet. Då ljushastigheten i ett medium är ett
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Atmosfärtäthet
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Fig. 2. Ljusets brytning vid passage genom jordens atmosfär .
F ig. 3. Exempel på ljud- och vindhastigheter
i närheten av marken . Motvind .

åskådligare begrepp vid diskussion av refraktionsEenom än brytningsindex, kommer endast hastigheten att användas. Se fig. 1.
I fig. 1 Stl vi att en infallande sned våg först når glaset med sin
ena kant (A i fig.). Där bromsas vågen ned, varvid vågen i glase t
får en ny riktning, den bryts mot normalen, eller svänger runt hör' n et A, som bromsas först - samtidigt ser vi att våglängden i glas
blir kortare.
Därefter betraktar vi ett fa ll när vågens hastighet ä n dras mer
långsamt än vid den plötsliga övergången mellan luft och glas. A ven
luft bromsar ljus något. Tätare luft bromsar givetvis mer. I atmosfären minskar luftens täthet med höjden.
Vi har här ett exempel på en långsam ändring av en vågs hasti ghet. Se fig. 2.
Vad som händer är att vågen långsamt kröks. Två "spår", som
följer vågens utbredningsriktning, har ritats i figuren. Ytterspåret
är längre än innerspå ret, beroende på att vågens hastighet är höarc
0
upptill i figuren.
Man kan likna den långsamma krökningen av strålgången ho s
vågen i fig . 2 med spåret för yttre och inre hjul hos en bil, som tar
en kurva. Som bekant är ytterspåret läng re, så att y tterhjulen måste
snurra fortare.
När det gäller böjningen av en våg är förh ållandet detsamma,
men orsakssambandet det omvända. Strålen i ytterspåret går fortare än strålen i innerspåret, därför kröks vågen.
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2.

A TT ROPA MOT VINDEN

Alla har upplevt att om någon ropar med v inden , ka~ man lätt
höra honom ganska långt. Om han däremot ropar mot v mden~ kan
man stå ganska nära utan att hö ra någonting alls. De fle.sta kanner
dock inte till att förklaringen till fenomenet är refraktiOn.
Luftskiktet mellan noll och några tusen meters höjd kallas av
meteoroloaerna för friktionsskiktet. Detta innebär att luftens f riktion mot ~narken (eller vattenytan) är väsentligt för förklarin g av
fenomenen i sk iktet. Friktionen bromsar luftens rörel ser, så att
vinden i regel blåser starkare högre upp. Man brukar ange. som
tumregel att vindstyrkan på 10 m höjd är 30 °/o starkare än vmden
i man shöjd (ca 2m).
Vad innebär nu detta? Vi studerar först en man som ropa r mot
vinden när det blåser l O m/ s i man shöjd.
Eftersom ljudhastigheten är 340 m/s kommer ljud vågen på 2 m
höjd att röra sig med hastigheten 340-10 = 330 m/ s.
Men 1 O m över marken är v indens hastighet högre, 13 m/s om
den nyss angivna tumregeln gäll er. Ljudvågens hastighet blir där
340-13 = 327m/ s. Se fig. 3 och 4.
Vi ser av figurerna att ljudv ågens lä gre hastighet högre upp leder
till en brytning av vågen uppåt.
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Ljudkälla

Avstån d

Vattenyta

~
"\
Vattendjup

Ubåtens
verklig·a läge

'-Uppmätt läge om
hänsyn ej tas till
refraktionen

Fig. 6. Principskiss över ljudutbredning i vatten vid tänkt exempel
på ljudhastighetens djupberoende.

~~-läge. ~ärvid användes et: appar~t som ofta kallas sonar, tidigare

aven a~dtc. _Metoden mnebar att nktade ljudpulser sänds ut i vattnet. _Storer ljudet under sin väg p å ubåten reflekteras en del därav
och t mot~agaren kan ett eko (ibland efter sin karakteristiska ro nbil
kallat ':pu~g")_ uppfa_rtas. Riktningen hos den utsända ljudvågen
a_~1ger da nktt~mgen ttll ubåten, tidsfördröjningen mellan pulsens utsandande och aterkomst anger avs tåndet .
. Aven på detta omr~de in:erkar avböjning av ljudv ågo rna, refrak
tiOnen. ~etta beror pa att ljudets has tighet i vatten inte är konstan t
utan vanerar med ett fl era] egenskaper hos vattnet såsom saltha lt
tryck och temperatur. Alla dessa egenskaper hos vattnet har ett star k
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beroende av vattendjupet. Var iationen i ljudhastighet kan bli relativt stor, vilket innebär att refraktionen kan bli betydande.
Förhållandena är dessutom inte konstanta utan varierar från hav
till hav, med årstiden och med väderleken.
Vad blir nu inverkan av ljudhastighetens djupgående? Frågan
kan lättast bevaras om ljudvågornas väg åskådliggöres som t. ex.
i fig. 6.
Figuren visar vägen för ett antal smala ljudstrå lar, som tänks utsända från krysset i figurens övre vänstra hörn. Stråla:-na utgår i
olika vinkel i förhållande till vattenytan, och fö r varje stråle har
strålens våg utritats för en tänkt vattensituation.
Vi kan nu se effekten av refraktionen. En ubåt som befinner sig
i positionen A i figuren skulle väl kunna upptäckas, men eftersom
strålen till ubåten är krökt skulle man felbedöma läget för denna
ubåt om hänsyn ej tas till refraktionen.
Allvarligare är kanske fallet med en ubåt i position B. P å grund
av refraktionen får vi en uttunning av strålarna i detta område.
Det betyder att i vilken djupvinkel vi än sänder ut strålen kan den
inte alls, eller endast mycket försvagad, nå en ubåt i position B.
Ubåten i position B kan alltså dölja sig, den kan inte upptäckas.
Botemedlen mot dessa fenomen är väl kända av fackfolk, varför
de endast skall beröras i korthet.
När det gäller att uppskatta djupet till en ubåt även vid krökt
ljudbana söker man i en eller annan form upprätta ett diagram liknande det i fig. 6. Som grund för detta önskar man i första hand
mätnin gar av ljudhastigheten p å ett antal djup. Ett sådant diagram
kan även upplysa om det finns områden i vilken en ubåt kan dölj a
sig. Vill man helt eliminera sådana möjligheter måste man snabbt
förfl y tta sonarutrustningen över ytan (t. ex. med helikopter) eller
söka med en sänkbar sonar p å olika djup eller bådadera.
Givetvis, fa st det inte framgick av exemplet i fig. 6, kan refraktionen leda till en koncentration av ljudstrålar i en viss rik tning och
ökad möjlighet att upptäcka en ubåt i denna riktning.

5.

NAR R ADAR SER EXTRA LÅNGT

Aven för radar existerar ett fenomen av samma art som det som
nyss beskrevs för sonar. Det är känt under ett flertal nam n, varav
21
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Ledskikt et förekom mer huvudsak ligen över vatten. I Östersjön
förekom mer ledskikt så ofta att benämni ngen anomali är diskutabe l.
Förekom sten är dock i regel begränsa d till dagar med vinds till a eller
mycket svag vind. Vid starkare vin d bryter turbulens en upp den
vertikala skiktning en som är en förutsätt ning för ledskikte ts uppkomst.
Genom mätning av refraktionens höjdbero ende kan utbrednin gsförhållan den för radar i viss utsträckn ing förutsäga s av meteorol oger .
.A ven utan så dana förutsäge lser kan man på platsen för en radarstation bedöma om led skikt förekomm er. Dels kan radarope ratören
ofta från utseende t av ett PPI bedöma om ledskikt förekomm er
(andra-g ången-ru n t-eko n, avlägset klotter etc), dels kan man genom att studera väde rleken få en uppfattn ing om förhållan dena. I
det senare fallet riktao uppmärk samheten speciellt mot vindsti ll a
eller svag vind, samt varm luft över kallare vatten.

Fig. 7. Uppkomst av ledskikt för radar.
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HAGRI NGAR OCH BLÅ BLIXTA R
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Låt oss till sist betrakta två fenome n, som rör refraktio n av ljus,
ett välk änt och ett mindre känt.
Det första är hägringa r eller luftspeg ling. Två typer förekomm er.
Den första, som är ganska van li g i våra trakter, förutsätt er att kall
tun g luft är lagrad under varm lättare luft. Den tunga luften bromsar ljuset mer än den lätta. Ljusstrål en bryts nedåt, vi lket betyder
a tt avlägsna föremål se r ut att li gga högre än de i själva verket gör.
Fenomen et kan ganska ofta observera s i våra skärgård ar varma
dagar. Av lägsna öar verkar då egendom ligt upplyfta , ja till och
med sk ilda från horisonte n. Dessa hägringa r uppträde r varma stilla
dagar, lu ften är mycket varm utom strax ovan vattenyt an eftersom
vattnet kyler luften närmast ovanför ytan. skiktning en bryts upp
av virvlarna vid vind och fenomen et observera s därför bara i vindstilla eller mycket lätt vind.
D en andra typen av hägring förekomm er i öknen när luften närmast sanden är varmast. Strålarna bryts då uppåt. Vid stark skiktning erhålles spegelve rkan och man se r en spegelbil d av avlägsna
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Geometrisk horisont

r
Blå sol

l
Fig. 8. På grund av ljusets brytning vid strykande infall
i atmosfären kan lampan synas trots att den

Horisont

Fig. 9. Det blå innehållet i solljuset bryts mer än det röda.
Det sista man ser av den nedåtgående solen kan
därför under gynnsamma betingelser vara ett blått sken .

geometriskt ligger under horisonten .

föremål. Vid lätt v ind rör sig sk ikten och man kan då tro s;g se
rörelser i bilden (Fata Morga na).
Den blå blixten, som ibland kallas den gröna blixten, är ga nsk a
okänd. För att förklara dess uppkomst måste vi först betrakta ljusets
refraktion i atmosfären.
Vid normal atmosfär, med tätare luft nedtill och tunnare uppti ll
böjes ljuset nedåt. Se fig 8.
En person vid A kan därför se lampan vid B trots att den ligge1
und;r en rät linje genom horisonten, eftersom ljuset kröks svag
ne_dat. Av denna orsak sker den verk liga solnedgången alltid någr;
1111~uter ef;er det ögonb lick då so len sk ulle ha gått ned, om sol
stralarna gatt rakt genom atmosfären .
Atmosfären verkar alltså som en lins, som bryter ljuset nedåt
När so len står högt märks inte effekten eftersom ljusets väO' genon
atn~osfären är så kort. Men vid solnedgång (och uppgång)b stryke
sollJl~:et längs jordytan och passerar en a vsevärd väg ge nom at
mosfaren .
.. En!da linser, liksom glasprismor, har dock olika stark brytnin·
for ljusets ollka färger. Med ett prisma kan man därför dela up '
solljuset till ett spektrum.
Solljusets brytning i den atmosfäriska linsen är också olika fö ·
olika färger. Rött bryts minst, och blått mest. Eftersom blått bry r ;
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mest borde man kunna se rester av en blå sol sedan den röda har
gått ned. Man skulle då se en liten blå kant som i fig. 9.
Orsaken till att den blå solen endast syns när den röda har gått
ned är att den röda är så ljusstark att det är svårt att se någonting
intill den.
Varför är nu denna blå blixt, som den kallas, så lite känd, så
sällsynt? Förklaringen är att en mängd viHkor måste uppfyllas för
att den skall synas. Dessa är:
molnfri dag
en skarp horisont
inte alltför mycket fukt eller iskristaller
der det blå ljuset (röd sol).

luften, vilk a spn-

Dessutom måste man titta i rätt ögonblick, fenomenet sägs vara
endast 4-5 sekunder. Det vill säga om det alls existerar. Den skarpa horisonten har man bara på havet, och endast sjökaptener har
rapporterat observationer av detta fenomen. Å andra sidan vet
man ju hur det är med sjökaptener, de berättar gärna en historia!
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KEMIGRAVYR-PRODUKTER
l ÖVERKALIX AB
Postadress:
Telefon :

950 60 Overkalix
0926- 550 00

Vi är specialutrustade för fotokemisk precisionsgraverin [
i PVC- och akrylplast med åtföljande mekanisk bearbel
ning och övrig färdigställning av detaljskarpa och måttriktiga produkte
för t. ex.
FLYGPLAN, FARTYG, U-BATAR, STRIDSLEDNINGSCENTRALER
och li knande anläggningar. - Sålunda tiilverkar vi bl. a.: bäringsskalor
radarskalor, plottinglinjaler, plottingtavlor, fartdistanspmsare, navigering s·
skivor, fartlinjaler, frontpaneler med eller utan intra -akrylär belysning (f ö
exempelvis kontroll- och manövertavlor), operativa lägeskartor och myck e
annat i " skräddarsytt" utförande för många olika ändamål.

Prod_ukterna är helt okänsliga för fukt, vatten, saltvatten, bensin, olja, te pentm m. m. liksom givetvis för tvåltvättmedel och syntetiska tvättmed el.
- Mycket motståndskraftiga mot nötning under norma la förhållanden.
Kontakta vårt försäljningskontor i Stockholm :
KEMIGRAVYR-PRODUKTER l OVERKALIX AB
Sveavägen 33, 111 34 Stockholm
Telefon 08 - 109678, 109679
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Synpunkter på den internationella utvecklingen av territorialhavsbredden

Vid de s k havsrättskonferenserna i Geneve åren 195 8 och 1960
utgjorde en av hu vudfrågorna bestä mmandet av en för all a kuststater gemensam, maximal territorialha vsbredd.
Liksom i Haag år 1930 kunde man tyvärr inte heller denna gång
uppnå erforderlig enighet varför den na viktiga fr åga - inte min st
för alliansfria stater som t ex Sverige - beklagligtvis fortfarande
står öppen.
I Geneve stod striden huvudsak ligen mellan å ena sidan de stater,
som önskade hålla fast vid den traditionella 3-milsgränsen (huvudsak ligen med västvärldens dominerande sjöfartsnationer som kärna)
och å den andra sidan stater, som av olika anledningar önskade 12
mil som en internationellt erkänd, maximal territorialhavsbredd (i
fortsättningen används beteck ningen "mil" för dist.min.)
Då det efter långvariga förhandlingar stod klart, att ingendera
parten hade möjlighet att samla erforderlig 3/ 4 majoritet för resp
försla g, framfördes i slutskedet av 1960 å rs konferen s ett kompromissförslag, som gick ut på en maximal territorialhavsbredd på 6
mil och därutanför en fiskezon längst ut t ill 12-milsgränsen.
Eftersom åtskilliga 12-milsanhängare eftersträvade denna gräns
främst med tanke på skyddet av sitt eget kustfiske, fick kompromissförslaget många anhängare och vid den sl utliga omröstningen
gick detsamma så när igenom - endast en röst fattades.
Det kan i sammanhanget noteras, att även Sver ige stödde förslaget med motivering, att man - i motsats mot tidigare - ansåg sig
böra stöda tanken på en till maximalt 6 mi l utvidgade territo rialhavsbredd, förutsatt att förs laget v unne erforderlig majoritet. Så
blev ju dock icke fallet.
Enligt bes lut av FN:s generalförsam lin g avses en ny havsrättskonferens sammankallas år 1973 bl a i syfte att söka uppn å erforderlig enighet om territorialgränskomplexet.
Det kan därför vara av intresse att klarlägga utv eck lingen a v
hithörande frågor under de mer än l O år som gått sedan den senaste FN-konferensen samt att på denna grundval söka bedöma
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vad som kan vara att vänta vid frågans fortsatta behandling.
Av författaren utförd, anta lsmässig bearbetning a v utvecklingen
sedan 1960 ifråga om territorialhavsbredden framgår av bilaga 1.
Efte rsom tanken på en särskild exk lusiv fiskezon utanför territorialhavsgränsen vuxit sig a llt starkare under samma tid, har en
särsk ild sammanställnin g gjorts även över denna utveckling, bilaga 2.
.
Sammanställning nationsvis a v utvecklingen beträffande s·å väl
territorialhavsbredden som fiskezonerna framgår av bilaga 3.
Samtliga bilago r hänför sig till den 1 juli 1972 kända fakta.
Ett närmare studium av bilaga 1 visar en klar tendens mot en
fortsatt utvidgning av territorialhavet till 12 mil. Medan antalet
stater med denna bredd år 1960 var 18 har siffran nu v uxi t till 48
(hit har räknats stater med 10-12 mils bredd). Vid en jämförelse
med övriga liknande föränd rin gar är tendensen mot 12-milsgränsen
närmast att betrakta som ett "jordsk red".
Vidare kan utläsas, att a ntalet stater med 3-milsgräns fortfarande
är tämligen stort (30), medan an talet stater med mer ä n 100 mil
brett territorialhav (i regel 200 mil) visar en procentuellt sett markant ökning även om det totala antalet fortfarande är ringa.
Slutligen kan utläsas, att 23 stater under perioden företagit en
utvidgning samt att flerta let stater, som år 1960 inte hade någon
officiellt tillkännagiven bredd (i ett anta l fa ll även nytillkomna
stater) nu tillämpar en 12-milsgräns.
Ett motsvarande studium a v bilaga 2 visar, att an talet stater med
en exklu siv fiskezon utanför territorialgränsen och intill en 12milsgräns har kraftigt ökat under perioden (från 4 till 22). Det totala antalet stater, som tillämpar en 12-mils fiskegräns - vare si
detta sker med eller utan en särskild fiskezon utanför territorialgränsen - utgör i år inte mindre än 64. På goda grunder tord
kunna antagas, att en hel del stater med en särskild fiskezon har tillgripit denna lösnin g i avvaktan på ett lämpligt tillfälle att taga
"steget fu llt ut" till en 12-mils territorialgräns. (Tre stater har under perioden gjort detta.)
Anta let stater med bredare fiskezoner än 12 mil har även lede ~
vuxit men än så länge i ringa omfattning. (Island har t ex tillkännagivit en utvidgning av sin fiskezon från nuvarande 12 till 50 mi '
fr o m 1 september 1972.)
Aven i andra hänseenden inom havsrättens ram pågår en utveck
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lin g a v liknande art. Sålunda har kontinentalsockelfråga n, so m regieras av en av 1958 års Genevekonventioner, stark t p åve rkats av
den tekniska utvecklingen ifråga om metoder att utvinna olja, naturgas ävensom v issa mineraler från havsbo ttn en och underliggande
bottenskikt. Ma n arbetar nu på avsevärt större vattendjup än vad
som kunde förutses så sent som 1958. Självfallet har även upptäckren av rika förekomster i vissa områden av olja m m äve n verkat
pådrivande. Denna utveckling medför att a llt större havsområden
bli r berörda och det kan noteras, att en särskild "seabed-committee"
tillsatts a v FN för att förbereda dessa frågor inför nästa havsrättslwnferen s.
Slutli gen har ett nytt 12-milsg ränsbegrepp tillkommit i samband
med det internationella fördraget om förbud mot placering av kärnvap en och andra massförstörelsev apen på havsbottnen. Denna 12milsgrä ns gäller för alla kuststater (dess innebörd behand las ej
närmare här).
Den ovan beskrivna utvecklingen inom havsrättens område måste
ses mot gällande regler en li gt 1958 års Genevekonventioner, regler
som i väsentliga avseenden innebär endast en kodifiering a v sedan
lång tid allm änt erkända rättsregler. Enligt dessa kan en kuststat i
princip utöva sin suveränitet ut till territorialgränsen - men icke
lä ngre. D et fria havet ska ll - med smärre inskränkningar (t ex
hänsyn till undervattenskablar, installationer för olj eutvinning) få utnyttjas fritt av alla nationer. E tt annat generellt undantag utgör det fria havet innanför 12-milsgränsen (utanför kuststater med
ett smalare territorialhav) där kuststaten har vissa befogenheter
ifråg'a om tullregler, sanitära regler o d.
Slutligen tillkommer inom vissa havsområden regionalt eller unilatera lt upprättade exk lusiva fiskezoner, numera allm änt erkända
ut till 12-milsgränsen.
Ifråga om havsbottnen sträcker sig kuststatens suveränitet dock
avsevärt längre ut, men härvid är att märka att denna suveränitet
icke omfattar vattenområdet utanför territorialgränsen. I detta hänseende kan man dock tyvärr konstatera en viss glidning i uppfattnin gen hos en del kuststater, innebärande att man på olika sätt söker utvidga sin suveränitet helt eller delvis även över det fria havet
ovanför kontinentalsockeln. Detta måste betraktas som en form av
"creeping jurisdiction", som på lång sikt kan leda till internationellt
kaos, om den tillåts fortsätta ostört.
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Dessa förhållanden fick en god belysning vid ett interna tioneJ t
symposium "The future of the sea", som avhölls i Den Helder de.1
26-27 juni 19~2 i regi a.v .Royal Nerherlands Naval College. BlanJ
de ca 300 manna och CJvda deltagarna märktes representanter förutom från värdlandet med många deltagande sjöofficerare -f rån bl. a Australien, ~elgien, Canada, Cypern, Frankrike, Indie1 ,
Indonesien, Ir~k , Itaben, Malta, Stor-Britannien, Väst-Tysklan c ,
USA och Svenge (författaren och kommendörkapten B Ahlund'.
Bl a fr~mkom berörda o lje- och gruvintressens hårda k ra v på e;
u tv1dgnmg a v kuststa tern as suväreni tersområde till sjöss men ä ve1
havsforskarnas k ra v om inskränkningar a v denna suveränitet.
Särskild uppmärksamhet väckte två internationellt välkända fol k
rättsexperter (D:r A Pardo, Malta / f ö svensktalande och gift med
e1: sve.nsk~/ samt professor W Riphagen, Rotterdams universitet )
v dka .. I ohka former frat:nförde tanken på en total nyordning av
havsra tten bl a genom tillskapandet av en för alla ovan berörd
ändamål gemensam ny form av territorialgräns. Härutöver sku ll ·
för internationell styrning av dessa frågor ett särskilt övernationell
organ upprättas, vilket skulle "intimt samarbeta med kuststaterna'
Bakgrunden till detta uppseendeväckande utspel sades vara f n rå
dande "kaos" på hithörande havsrättsliga områden. Som en följ
, härav a1:sågo d: båda föredragshållarna att i dag gäHande Genevekon':'entwner fran 1958 vore mogna för avskrivning (de fyra konventiOnerna ang resp sjöterritoriet, det fria havet, fisket och kon
t in entalsockeln).
Med stöd av här bilagda översikter fick författaren under slu t-

di.~ku~sionen tillfälle att opponera sig mot detta synsätt. Samman·

st:llmngarna torde visa, att vi ännu är långt från "kaos" i dess<
fragor I?en a~~ de~ p~började utvecklingen inger oro på lång sikt
En besta;11~ f~rutsattnmg för författarens resonemang är dock , at
man utgar 1fran att 12-mdsgränsen vinner internationellt erkännan·
de so~ max~.malt tillåten territorialhavsgräns. Redan i dag är det
mte mmdre a1~ 90 stater, som tillämpar 12 mils bredd eller mindr
och endast 10 stater som gör anspråk på en större bredd.
Av~n om ~tskilliga s.tater ännu inte är beredda att gå så långt
som tdl 12 md, torde nsken för att allt fler stater flyttar sin territorialgräns betydligt längre ut vara överhängande om man inte vi
noästa ha:srättskonferens samlar sig omkring 12-milsgränsen. K aisa ske bhr det dessutom möjlighet att i princip bygga vidare på d<
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fyra konventionerna från 1958, var och en inom sitt ämnesområde.
Ett sådant allmänt ställningstagande - även från nationer med
f n smalare territorialhavsbredd - skulle kunna ge en förkrossande
majoritet vid nästa konferens.
Varje stat skulle därefter självfallet ha möjlighet att för egen del
tillämpa en sma lare territorialhavsbredd än 12 mil.
Glädjande nog fick författa rens framförda synpunkter stöd av en
representant för värdlandets UD, vilken dessutom sade sig ge uttryck för åtskilliga andras uppfattning. (I sam manhanget torde bör;:c
noteras, att Nederländerna f n tillämpar en 3-mils territorialgräns
och en 12-mils fiskezon.)
En annan föredragshållare (D:r L J Bouchez, Otrechts universitet) framhöll att den framkastade typen av gemensam territorialgräns för alla ändamål med säkerhet skulle leda till betydande utvidgningar, långt utanför 12-milsgränsen, vilket skulle få närmast
oöverskådliga konsekvenser genom det fria ha vers motsvarande
minskning - konsekvenser som de sjöfarande nationerna omöjligen
skulle kunna acceptera.
Slutligen kan sägas, att det förefaller helt orealistiskt att under
något a v de närmaste åren väcka förslag om ett helt nytt och revolutionerande system för reglering av havsrättsfrågorna. Den internationella havsrättens utveckling - liksom utvecklingen av all
folkrätt - har under mycket lång tid skett långsamt på det beståendes grund och under successiv anpassning till nya förhållanden.
Den fortsatta utvecklingen måste drivas på samma sätt - i annat
fall torde det bli minst sagt svårt att upprätthålla det internationella rättsmedvetandet och därmed respekten för havsrättens grundregler.
Hur ter sig då den närmaste framtiden inom havsrätten s område?
En ny havsrättskonferens är - som tidigare nämnts planerad till
1973. Utsikterna att få densamma till stånd redan då får dock bedömas som mindre goda, vilket främst sammanhänger med de latinam erikanska staternas strävan att vinna tid för pågående drive
mot en 200-milsgräns. Trots de uppenbara praktiska svårigheterna
att hä vda kuststatens suveränitet över så vida vattenområden driver
de denna linje på fullt allvar samtidigt som frågan kopplas samman
med fiskegränsfrågan och kontinentalsockelfrågorna, d v s just den
form av sammankoppli ng som de två föredragshållarna en ligt ovan
talade sig varma för.
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En reali stisk bedö mnin g tord e därf ör
vara , att FN får bety danc ~
svår ighe ter att få en repr esen tativ
konf eren s till stån d unde r dc 1
närm aste tiden och att den därf ör sann
olik t blir upps kjut en ett ell l r
o
anna t ar.
Ifråg a om sakf rågo rnas beha ndlin g
är det själv falle t bety dl i ~ t
svår a re att sia. Mot bakg rund av den
ovan besk rivn a utve cklin g 1
före falle r det dock icke helt omö jligt
att en sam lin g omk rin g e 1
max imib redd på 12 mils terri toria lhav
kan kom ma till stå nd, / ö}
utsa tt att konf eren sen sam man kalla s
rela tivt snart. Sann olik t skul l
då även fiske fr ågo rn a, frå gan om suve
rä nitet över kont in enta lsa c
keln, den fria ha vsfo rsk nin gens krav
o s v kunn a lösas som sepa rat.
fråg or och på grun dval av 1958 års
Gen evek onve ntion er. Förfat
taren är tillrä cklig opti mist för att våga
hopp as p å en såda n lösni n
Skul le konf eren sen däre mot bli upps
kjute n unde r lång tid, upp
står allva rlig risk att den nu påbö rj ade
ut veck ling en fortsätter i ac
cele rerat temp o och att som en följd
dära v erfo rder li g enig het b l
allt svår are att uppn å ifråg a om en
fr ån folk rätts lig synp ukt rim l1
max im a l terri toria lha vsbr ed d.
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Sammanställning territorialhavsbredder och särskilda fi sleezoner
K ustsrar

A lba ni en
A lge ri er
Amerikas
rö renr a Srarcr
Argentina
Austra li en
Ba ng la D es h
Barbadas
Be lg ien
Brasi li en
Bul gar ien
Burma
Ceylon
Chile
Colombia
Costa Ri ca
Cype rn
D a nmark
(Färöarna)
(Grönland)
Domini ka nska
re p u bl.
Ecuador
Egy pten
El Sa lvador
El f en ben sk u ste n
Etiopien
F ilippin e rn a
Fin la nd
Frankrike
G a bon
Gambia
G ha na
Grekl a nd
G uatem a la
Guinea
Guyan a
Haiti
Honduras
Indien
Ind o n es ien
Irak
Ir a n
Irl a nd
. Island
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Te n ·.h avers bredd.

Särskild fi skezon

1960

1972

1960

1972

2

3

~~-

5

10 (1952)
6
3
3 (1869)
3 (1878)
Ej a n given

12 (1968)
3 (196 4)'1)

10

1

12

12 (1923)
200(1949)

6
12 (1957)
12 (1958)
12 (195 9)
3 (1959)
4

dess förinnan 6

Lagförs lag m ed
200 förel igger

12 (1965)
12 (1963)
12 (1950)
15

12 (1967)

12 (1971)
30 (1972)
12 (1963)
130(1964)
= 5)
6
12 (1965)
12 (1967)

Ke nya
f( ina (For m osa)
Kina (Kom rn uni sr-)
Kongo (Brazzavill e)
Ko rea (No rd- )
Korea (Syd )
Kuba
Kuwair
Libanon
Li beri a
Libyen
Madagask a r
Ma la ys ia
Ma ledi ve rn a

Ma lta
Ma rocko
Ma ureta n ien
Mauririu s
Mex ico
") Ansp r!'t k "över 2". Mona co
Nederlände rn a
Nica rag ua
Nigeria
Nurge
Nya Zee la nd
Pakistan
Panama
Peru
5

12 (1958)

Jemen .

6
6
3
3

3

(1956)
(1942)
(1878)
(1870) .

·'E j a n given

3 (1943)
6
5
6 (1962)
3

12 (196 4)
50 (1972)

)

N y lag förbere <l.

!"'""

Ponuga l

Rumäni en
Salvador
Saudi -A rab icn
Senegal
Sierra Leo n c
Son1a lil a nd

23

4

5

6

12
12 (1969)
12 (1967)10 (1965)
12 (1969)
18 (1968)
= O)

10
12
12 (1958)

6) Lagförslag med
- 12 före li gge r

1 2( 1 969~

3 (1930)
12 (1958)
3 (1963)
Ej angiven

,

3 (1942)
6

= ')

3
12 (1954)
Ej angiven
3

7

)

U t v id gn in g till
12 förbereds

12 (1967)
20- 200
12 (1967)
6 (192 1)

E j ang iven

12
12 (1963)

B)

6

12 (1967)

6(1936)
12( 1934)
Ej ang iven
Ej angiven

)

3)

3 (18 78)

3 (1878 )

Ny lag fö rbereds .

12 (1964)

6 (1967)

E j a n given

)

12
2

6 (1967)
200(1966)

j apan
Jordanien
fugoslav!cn
Ka mbod p
f(a mer un
[( anad a

12 (1968)

6 (1957)
200 (1947)
6 (1930)

Ej angiven

6

12 (197 1)
3' )

E j angiven

12 (1953)
4)
4
3 (1888)

fa i11at CJ

12 (1966)
200(1967)

12 (1969)

3
12
12 (1958)
200 (1950)

-------._Israel
fra lien

12 (1963)

3
3 (1950)
12 (195 1)2)

3 (1950)
3
3
3
3

A n m.

2

B) Sä rskil r ang iv er
o m d\ d e (1969)

3
6 (1924)

E j angiven

9 (1941)
E j a ngiven

12
200(1965)

3 (18 89)
E j angiven

3
4 (1812)

12 (1967)

Ej angiven

3(1965)
12 (1966)
200 (1967)

3
12
200 (1952)
3 (1932)
6

12( 1967)

12 (1967)
3
12 (1969)
12 (1967)

129 )

12 (1961)
12 (1965)

9)

Un d antag Skagerack

12 (1971)
12 (1966)

JO) Reciprok

10)

t ill ämpn in g

12(1956)
200(1969)
12 (1958)
12 (1968)
200(1971)
12(1 967)

18 (1968)
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2

3

4

5

------~----~---------7----------~--------~-

Sov jetunionen
12(1909)
Spanien
6 (1957)
Storbritann ien
3 (1878)
Sudan
12 (1960)
Sverige
4 (1779)
sydafrikan ska
uniOnen
3 (1935)
Syrien
Ej angi ve n
Tanzania
Thailand
6
Tog o
Trin.didad
3 (1878 )
Tunisien
3
Turkiet
6
Tyskland (Väst-)
3
Tyskland (Ost-) Ej angi ven 12 )
Uraguay
6
Venezuela
Vierna m (Syd-)
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12 (1956)
Ej angiven

6

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

12 (1967)
12 (1964)
12 11 ) (1968)
6 (1963)
12 (1964)
12 (1967)
12 (1966)
12 (1964)
6 (1962)

11 )

V äs tku sten

12 (1963)
12
12 (1962)
12 (1964)
12
12

12 (1969)
3 (1965)

1

")

13

)
)

I praktiken 3
Over konrin et talsockeln .

