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Tillbaka vid 1938? 
Av docenten Gunnar lfeckscher. 

AU försöka sig på en utrikespolitisk översikt är utom
ordentligt vanskligt i ett Hige som ä1· så labilt som det nu
varande. Situalionen förändras oavbrutet, och vad som 
skrives den ena dagen har förlorat sin aktualitet när det 
skall tryckas den följande. Nedanstående framställning 
inriktar sig därför mera på allmänna principfrågor än 
på de föränderliga detaljerna, Inen det förtjänar under
strykas, att också den principiella bedömningen måhända 
k an komma aU jävas av framtiden, Spådomar äro alllid 
vanskliga, och mera inom utrikespolitiken än eljest. 

Med utgångspunkt från dagens situation är man be
nägen att ställa sig frågan, huru det över huvud laget var 
möjligt för Västmakterna och Sovjetunionen att samar
beta under fyra år i kriget mot Tyskland. Det bör oekså 
erinras mn, att samarbetet var allt annat än friktionsfritt. 
Under krigets första aderton månader var Sovjetunionen 
snarare Hitlers bundsförvant än hans motstånd;;~re, där
efter rätt länge Hillers motslåndare snarare än västmak
ternas bundsförvant. Under flera år pågick ett allvarligt 
lcäbbel om den andra fronten, och i krigets slutskede kasta
de fredsproblemen redan sin skugga framför sig. Att det 
över huvud taget gick att skapa så mycket sam.verkan 
som trots allt ägt rum berodde utan tvivel -frånsett per
sonliga omständigheter, särskilt Roosevelts förmåga och 
insatser - egentligen på den hårda nödvändigheten. Hit
lers Tyskland utgjorde för både Västmakterna och Sov
jetunionen ett allvarligt hot, och under sådana omstän
digheter måste man med eller mot sin vilja samverka . 
.Naturligtvis skapade denna tvungna samverkan så små-
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ningom också vissa illusioner, som skulle leva kvar en 
viss ,tid innan erfarenheten gjorde slut på dem. 

Kdget mot Hitler hade i mycket hög grad ideolo
gisk prägel. Men dc ideologiska motsättningarna hade 
helt annan karaktär för västmakterna än för Sovjetunio
nen. För de förra tedde sig kriget i mycket som en fort
sättning på det första världskriget, en kamp för att säkra 
demokratien och friheten i världen, för alt återge alla 
folk deras bestämmanderätt i egna angelägenheter och 
bereda väg för ett lillslånd av uppriktig och oförbellall
sam samverkan mellan nationerna. För Sovjetunionen 
däremot gällde det att hävda de slaviska staternas och 
särskilt naturligtvis Hysslands ställning gentemot tyskar
nas krav på att utgöra ett herrefolk n1ed Östeuropa till 
sin koloni. Under sådana omständigheter är det rätt na
turligt, att i Sovjetunionen nationalism, i Västeuropa dc
mokratismen blev det ideologiskt förhärskande draget; 
självfallet bortses här ifrån de moment i konflikten, vilka 
icke voro av ideologisk natur. Olikheterna i denna in
ställ~ling spelade under kriget mindre roll. Västmakter
na voro från sina utgångspunkter mer än vmiga att slöd
ja de slaviska folkens krav på likaberätligande, och Sov
jetunionen fick i länder som Bulgari en och TjeckosloYa
Iden stöd av de demokratiska grupper vilka hoppades pa 
att en orientering österut skulle gynna deras länders inre 
och yttre frihet. 

Mot bakgrunden av vad som sedan inträffat m åsic 
man också understryka den ocrhörda roll Ilitler spela l 
som vägrojare för kommunismen. Om det funnes nrlgnn 
rättvisa i världen, borde Hit.lers porlrätt hänga. vid sidan 
av Lenins och StaUns i alla kommunistiska parlilolwler. 
l-Ians insatser till kommunismens fronnna äro av flera 
olika slag. Nännast till hands ligger att peka på, att dc 
Ohyagli rrheter som nationalsocialisterna bedrcvo, runt oiH-.,., b B ' 
la·ina i världen väckte en indignation, som kom alla dcra:> b 

motståndare - inklusive k ommunisterna - till godo. 

lfi9 

r11genling kunde vara v~1nc i:in Hitler och hans lego·
drängar; i jämförelse härmed framslodo alla andra som 
ljusets änglar. Yidare är det ett faktum att nationalso
cialism och kommunism ideologiskt stå varandra ganska 
nära. Arvid Fredborg cilcrar i sin bok »13 alwm stå lvallen» 
ett uttryck av en tysk nationalsocialist från åren närmast 
före sammanbro l Le t: »\Vi r w ii r den gule Bolschewiken 
sein» - vi skulle kunna bli utmärkta bolsjeviker. Det 
förefaller troligl att denna spådom på sina håll gå lt i 
uppfyllelse. Sannolikt är det blott i undantagsfall som 
aktiva nationalsocialister accepterats i dc kommunis ti ska 
ak tionsgrupperna, men däremot har hela den mentalitet, 
den inställning till stalen, lagen och människan, som ska
pats av nationalsocialismen, kunnat läggas till grund ock
så för den kommunistiska diktaluren på många hå ll i 
världen. Och slutligen, det kanske viktigaste av allt: den 
nationalsoeialisliska terrorn sönderbröt i hela Mellan
enropa dc ideologiska och organisatoriska krafter, vilka 
skulle kunnat utgöra ett skydd mot kommunismens fram
marsch. Fackförcningsrörelscr, politiska partier, ideella 
sammanslutningar, kulturella institutioner och över llu
vud tagel hela den demokratiska organisationen slogos 
sönder av nationalsocialisterna, som i stället satte en enda 
sak: den totalitära enparlircgim, som skulle här:-'.ka i det 
tusenåriga riket. :'-l" är detta rikes livstid nedskars iill en 
hundradel, ålerslod endast ett lomrum. I detta tomrum 
var det Lelydligt lättare för en ny totalitär regim all hålla 
sitt intåg än för andra krafter att återupprätta den förc
gående tidens demokratiska institutioner - i den mfm så
dana någonsin funnits . 

Under de senare krigsftren disku terade m an mycket 
en eventuell uppeleJning av världen i intressesfärer. Av 
allt att döma var det från rysk sida ett önskemål att en 
sådan uppdelning skulle kormua till st[md. Den skulle 
ha inneburit, att dc segrande stormakterna skulle haft 
t ätL att härska tämligen obehindrat inom de on1l'~tden som 
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sålunda anvisats deii1, medan de däremot skulle avstå f ra 11 
all inblandning från andra håll. Del kan diskuleras hut 
pass öppet detta krav framförts från ry.~k sida -:- d~i ron1 
torde väl så småningom det historiska kallmalenalet ku n
na ge besked ~och ä ven i vad mån det skulle ha va r i l f ra
ga om att Sovjetunionen slutgilligt uppgivit tanken på 
framslötar utanför sin lillm.älta intressesfär. I varje fall 
avvisades lanken kategoriskt från västmakternas sida. 
Den kunde icke försvaras utifrån deras uppfaltning om 
krigets syfte, och dessutom skulle proklamcrandet_ av d y
lika grundsatser sannolik l på många håll ha h af l ka ta
strofala verkningar på opinionen, ej minsl i dc ockupe
rade länderna, och därigenom ha kommit att utgöra ett 
direkt slöd åt Hiller-Tyskland. I stället vänlade ma n på 
västmakternas sida ntyckcl av den världsorganisation so m 
skulle växa fram ·- Förenta Natione!'na. Man hoppades 
livlial, alt denna verkligen skulle bli olik del gamla fol k
förb~wdet, att den skulle ha stora självständiga bcfogcn
helcr och bli i stånd att upprällhålla fred och ordning i 
världen. Man rälmade också med atl de enskilda sta
ternas suveränitet skulle försvinna eller åtminstone in
skränkas till förmån för den internationella organ i·, :o.-

Lionen. 
Sovjetunionen drev icke fram sitt krav om uppd_cl ·· 

ni 11 u i intressesfärer i konkurrens 1ned tanken on1 Cl l Jll-

1cn~lionell organisation, utan accepterade prindpicllt 
delta uppslag. När det kom till genomförande _reste r~·sstH

na emellertid ett obönhörligt krav på vetorätt l alla ·vascnl
Liga avgörande. Härmed skulle Sovjetunionens suvcra
nitet bli skyddad ~ liksom dc övriga stormakternas -.-

1 .. d f o l l· "l l) ]-och garantier skapas mot al a stravan en ran <en ,< 
talisliska världens sida att trycka Sovjet tillbaka. ;\s~n 
bortsett härifrån talade emellertid starka skål för ycto
rällen. Ett system, där avgörandena träffas genom o lll' 

röstning av representanterna för olika stater, ~ir Jnng_t 
ifrån överensst~i.mmandc med demokratiens grundsatscl · 
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v et betyder ju, att folkmängden alldeles länmas åsido, 
och det kan knappast anses demokratiskt aU en stat Ined 
t. e:x. 2 milj. invånare har lika mycket att säga till om 
som en slat på 120 milj. Därtill kommer, att det i reali
teten m åste anses uteslutet alt under nuvarande förhål
Janden med tvångsmakt genomdriva några avgöranden 
i strid mot en stormakts livsintressen, ulan att en krigisk 
konflikt blir följcten. Så länge icke föreställningen om 
en internationell rättsorganisation trängt igenom, m:\stc 
sålunda varje ÖYcrslatlig sammanslutning under alla för
hållanden räkna med en begränsning av den typ som tog 
sig uttryck i vetorätten. 

Därav följ er emellertid icke, alt var j e sådan interna
tionell organisation måste vara dömd till maktlöshet. Ett 
mycket s tort antal människor förmodade ocksi't att den på 
Sovjetunionens begäran genon1.förda vetorätten icke skulle 
behöva bli någonting annat än en s~ikerhetsvcntil. I verk·· 
ligheten användes den emellertid till alt fullständigt lam
slå Förenta Nationernas verksamhet. Denna begränsades 
icke blott, såsom fallet varit i det gamla folkförbundet, 
av svårighelcn att tv[mgsvis genomdriva några samhälls
åtgärder; vetoråttens hef!agnandc omintetgjorde även den 
förhandlings- och samarbelsmekanism, som hade ulgjort 
den stora tillgången i Nationernas Förbund. I stället för 
att som XF bli ett medel att nödlorfligt lösa en rad inter
nationella problcrn så länge ingen konfliktsituation förc
låg (och därmed ibland förbindra tillkomsten n.v en så
dan) blev FN ingenting annat än clt forum för propa
ganda, där molsatserna skärptes och förstorades i stället 
för att upplösas. Det alternativ Li1l världens uppdelning 
i intressesfärer, av vilket man i Yästcrlandet hoppat~; 
så mycket, uteblev. Redan nu, efter mindre än tre år, 
torde det kunna sägas att den nya internationella organi
sationen åtminstone tillsvidare gjort fiasko till följd av 
OlUöjlighetcn att få fram dc eftergifter varförutan inga 
avgöranden kunna komma till stånd. 
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Alldeles molsvarande problem uppslodo i sambaact 
med förhållandena i Tysl,;.land. Kontrollrådet för Tysk
land skulle i själva vet·kel i smått utgöra en motsvarighet 
till Förenta Nationernas säkerhetsråd. Också här kr~i.Ydes 

cnhiillighct i besluten, men också här användes den i och 
för sig naturliga vetor~itlcn på sådant sätt att inga ge
mensamma avgöranden kunde komma Lill stfmd. Tviirs 
igenom Tyskland föll en jämriJå, på vars olika sidor 
österns och Yästerns sambiillsc>ysie;n småningom. börj ade 
la fonn . Motsatsen var ideologisk och ekonomisk. Pn 
ena sidan förbereddes en ny totalitär diktatur, på andra 
sidan gjordes försök att higga grunden till något slags de
mokratiskt styrelsesälL Dc kalato,lrofala verkningarna pä 
del ekonomiska området försYårade situationen; vad som 
varit en ekonomisk enbet, byggd på utbyte av nyttigheter 
mellan olikartade riksdclar, höggs mitt ilu, och någon tra
fik tvärs över gränsen kom icke till stånd. I <len östra 
zonen igångsattes så smtmingom arbete på att få till s!i\ud 
industriell produktion i Sovjetunionens intresse, till slor 
del g~nom användning av tyska slavarhelare. I dc västra 
zonerna inriktade man sig i första hanrl på alt tillgodose 
d<::n tyska befolkningens minimibehov av livsmedel, tkl
vis genom tillförsel av vnror utifrån, men var osäker om 
i vilken utsträckning och med vilken inrik tning den tyska 
produktionen kunde sättas igång. Åtskilligt tyder på att 
resultatet ur ren produktionssynpunkt blivit väsentlig t 
bättre i östzonen. Värderingen av detta resultat beror 
på vilken vikl man vill tillmäta respekten för människan. 

I detta läge, då en bestämd motsats mellan de forna 
allierade redan höll på alt fixeras, började den ryska ex
pansionen. Redan före och under det andra världskrige t 
gjordes den iakttagelsen, alt transporllederna inom Sov
jetunionen förskötas med riktning met Svarta havet snn
rarc än mot Östersjön. Efler kriget har samma tendens 
tagit sig utlryck däri all dc ryska framstötarna åtminstone 
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till en början huvudsakligen gjordes i sydvästlig riktning. 
J ugoslavien blev under Titos ledning mycket h astigt elt 
ryskt lydrike, och i Rumänien, Bulgarien och Ungern ha 
likaledes installerats sovjetregimer. Man torde kunna an
se att Sovjetunionens välde över dessa områden numera 
är konsoliderat. I motsatt ände utgjorde Polen till att 
börja med elt problem, föranlett av detta lands speciella 
läge i samhand med krigsutbrollet. Också här toga emel 
lertid de sovjetorienterade kretsarna makten. Kvar stod 
i Mellaneuropa endast Tjeckoslovakien, vars utrikespoli
tiska orientering visserligen var klart östlig, men som dock 
sökte hålla fönstren öppna åt båda hållen. Ser man p{t 

kartan, inser man genast att delta bildade ett hål i den 
frontlinje som höll på att uppbyggas. Genom den senaste 
kuppen i Prag ~ir detta hål igenfyllt, och man kan nu kon
statera, aU Sovjetunionen uppnått den fast konsoliderade 
intressesfär i Mellaneuropa, som redan under kriget tor
de ha varit dess syfte. Från zongränsen i Ty~:>kland exi
sterar nu ett praktiskt taget sammanhängande område un
der rysk ledning ända ned till Adriatiska havet. Jan :Ma
saryks strävanden att av Tjeckoslovakien göra en brygga 
mellan väst och öst ha omintetgjorts, och hans tragiska 
död utgör inseglet på misslyckandet. 

Det återstår emellertid ännu vissa områden där lin-· 
jerna icke klarnat. Turkiet och Grekland ha bevarat sin 
västliga orientering, och gerillastriderna i det sistnämnda 
landet ha åtminstone ännu så länge icke åstadkom mi t 
någon ändring härvidlag . . Även om makten över Jugo
slavien i viss mån reducerar betydelsen av passagen ut 
ur Svarta havet, är detta en allvarlig begränsning i den 
ryska intressesfärens uppbyggnad. Ej minst Turkiets öst
gräns måste ur rysk synpunkt te sig som ett problem. I 
Österrike har ockupationen icke upphört, och den regim 
sorn förefinnes är klart västligt orienterad. Också här 
tyder å tskilligt på att gränsen går längre åt öster än vad 
sorn ur rysk synpunkt kan te sig som önskvärt. Å andra 
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sid::~n Liro de inre förhållandena i Italien ägnade all i ng~ 

Sovjetunionen vissa förhoppningar av en ~rimtförskj n t

ning västerul. Och slutligen kvarstår det ur nordisk syn
punkt så betydelsefulla problemet Finland. 

Finland har ju hela tiden intagit något av en särsl ii ll
ning. Landet har aldrig varit ockuperat, det har fålt si n 
fred snabbare och lältare än andra förlorande stater, oeh 
ehuru dess utrikespolitiska orientering åt öster gång cf tcr 
annan manifesterats, har dess inre frihet lämnats tämli gen 
fullständigt orör d. Någon järnridå går icke vid Finlands 
gräns vare sig åt väster eller åt öster. Ur dessa synpunk
ler är det av största intresse, vilken verkan den nyli gen 
ingtmgna pakten mellan Finland och Sovjetunionen k:m 
beräknas få. 

Själva fördragsdokumentet lämnar utrymme för ol ika 
tolkningar. Men frågan om en Inilitär allians är i grun den 
sekundär. Militärt har Finland hela tiden slått till S(>Yjct
unionens förfogande . Konsekvenserna ligga på ett anna t 
plan. För det förs ta är det möjligt att tillvaron av en 
fornrell militär överenskommelse av Sovj etunioncn o l' h 
de med denna samverkande krafterna i Finland sku lle 
kunna tagas till utgångspunkt för nya krav på organis1-
tionen även i det inre. Det vore icke första gången som 
en hundsförvant reste krav på att dess förbundna skulle 
lämna garantier för sina avsikter även i den inre orga
nisationen. Exempel härpå kan man finna så långt till 
baka som i frihetstidens svenska politik. Men dessutom 
är det möjligt, att man räknar med att en sådan överens
kommelse skall leda till att Finlands återstående för
])indelser västerut, särskilt dc ekonmniska, bli avklipp~ 

ta. Härmed skulle följ a stora ekonomiska svårighete r. 
vilka hl. a. skulle inverka på möjligheterna alt helala 
krigsskadeståndet till Sovjetunionen, och på den vägen 
skulle en inre om.välvning också kunna möjliggöras. "Cp
penbarligen utgör det bästa stödet för Finland mot dylik n 
strävanden att man söker uppehålla de kulturella och eko-
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nomiska förbin delserna så hingc som över huvud taget 
är möjlig t, och såvä l d e nordiska länderna som de väst
liga dem okra tierna ha här stora möjligheter alt göra 
en insa ts. 

Oavsett hur utvecklingen blir i Finland och Italien, 
är det uppenbart att Sovj elunionen under åren sedan 
krigets slu t lycka ls i stort sett genomföra den konsolide
ring av en intressesfär, som från hörjan tycktes utgöra 
dess syfte, ulan att behöva betala priset av något erkän
nande å t and ra nwkters n1olsvarande in tresseområden. 
Det pr is, som däremot måst betalas, är en våldsam skärp
ning av dc motsättningar, vilka under ytan existerade re
dan under hela kriget, men som många hoppades alt få 
se utj ämnade därefter. Dessa motsLlllningar äro till stor 
del av ideologisk natur. I denna del te dc sig också myc
ket olika ur de östliga och de viistliga makternas synpunkt. 

Sovjetunionen och dess sympatisörer i andra länder 
göra gällande, att den ideologiska motsättningen väsent
ligen avser olika ekonomiska system. öster om järnridån 
råder en genomförd socialistisk organisation, väster därom 
i hu vudsak en kapitalistisk. Det är betecknande alt just 
kravet på en mera långtgående S(ICialisering var vad som 
i samband med Pragkuppen framfördes som det synliga 
skälet för en rcgimförändring. Naturligtvis kan denna 
tolkning kri tiscras, men mycket beror på vilken defini
tion m an väljer för begreppet socialism, och det finns 
knappast någon anledning att betvivla, att kommunismens 
företrädare här i stort sett äro i god tro. 

Ur väs tmakternas synpunkt avser den ideologiska 
ll1otsättningcn däremot ingalunda dc ekonomiska förh[tl
landena utan den politiska demokratien och de medbor
gerliga fri- och rättigheterna. Det är dessa som enligt 
:ästm ak tsuppfa tln ing trampas under fötterna öslel' om 
Järnridån och som man önskar bevara i så stor del av 
Världen som möjligt. Riktigheten av denna bedömning 
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fördunklas i viss mån genom ofta förekommande \:an tolk
ningae av begr eppet demokrati, men det kan knappt sällas 
i fd1ga annat än att den i väst gängse bestämningen ll~l r

av ~ir mera övrrensstämmande med både bruklig termin0 _ 

logi och tidigare strävanden än den som begagna~. på kon1_ 

nmn is tis k l håll. 
Det är sålunda obestridligt, att man på ömse håll i:ir 

medveten om alt en ideologisk motsättning förcliggct, men 
däremot tolkas dess innebörd på olika sätt. Härmed 
sammanhänger också den i öster gängse tanken om v~irlds-
1 evolutionen, vilken hör till de få kvarlevor av ursprung
liga marxistiska läror, som ännu kunna spåras i dagens 
ryska nationalkommunism. Eftersom man är övertygn.d 
om alt \'~is!erlande!s ekonomiska system är hopplöst för
{ddrat, räknar man med aH det måste gii under lill fiiljd 
av sin egen odugligheL Denna underg8ng skall förbl' r c
das genom aktiva insatser av de kommunistiska grnppcr
na överaUt i världen, vilka sålunda ieke av ;nationella 
utan av ideologiska skäl h:l att ge Sovjelunionen si l t s löd . 

,De t är nödvändigt alt fäsla uppmiirksamllcten vid 
denna ideologiska motsät.lning, trots att den ideligen lill 
leda diskuterats, därför a U ingenting annat Jean ge för
klaringen till del egendomliga sakförhållandet alt Förenta 
stalerna, England och Frankrike tillika med en rad and
ra länder kunnat bringas till en viss grad av organiserat 
samarbete. I och för sig föreligga nämligen här både in
tresscmo tsä tlningar, n a tionclla motsättningar och skillnn
dcr i den ekonomiska strukturen, vilka äro så b elydaude 
att de kunde ha förmodals leda till stark splittring. Jäm
förelser mellan exempelvis den ekonomiska slrukturen i 
Förenta staterna och England, fransk och amerik:.1nsk syn 
på problemet Tyskland, engelsk och fransk uppfallning 
om det tyska problemet illustrera tillräckligt tydligt den 
satsen, att det måste vara en mycket stark krafl son1 
fram l vingar samarbete mellan så omaka parter. S[t 

som senare skall framhållas finnes bär visserligen dl nä
ra sam.band mellan ekonomiska och politiskt ideologi-
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]·a förhållanden, någol som bland annal tar sig ultl'\'Ck s ' . - .. 
i den pågåC'ndc diskussionen om det mnerikanska lJjälp-

rogrammet, men på det ekonomisl-:a området skulle 
p1a' 11 D"a olika lösningar kunnat vara tänkbara, medan mot-n c ::. ~ 

sättningen mellan demokrati i väsler och diktatur i öster 
begränsat dessa möjlighetei.'S anlal till en enda för de sta
ter, vilka icke önska uppge sin demokratiska ideologi. 

Nu är del oheslridligl alt denna ideol,-.lgiska mobält
ning förel egat mycket länge. Den var påtaglig redan före 
det andra världskriget, under hela dellakrig (särskilt dess 
senare skede) och omedelbart efter vapenstilleslåndel. 
Den ger alltså i och för sig ingen förklaring till den skärp
ning av motsättningarna, som därefter har ägt rum. Den
na förklaring måsle i stället sökas i rnera »realpolitiska» 
överväganden. 

Det är uppenLart, att säkerhetskravel för Sov j et unio
nen spelar en utomordentligt slor roll, slörre rent av ån 
för Frankrike efter förra kriget. Ett land som varit krigs
skådeplats, som blivit ockuperat och förhärjat i den ut
sträckning som Ryssland blev det 19Jl--12, måste allti(l 
ha som ett av sina viktigaste strävanden att undanröja 
riskerna för att kriget någonsin mera skall komma att 
föras innanför dess territorium. Man torde icke laga fel, 
om m an säger atl denna säkerhetstanke Yar vad som be
stämde den ryska politiken omedelbart efter krigsslutet. 

Emellertid måste säkerhetskravet i detta fall samman
ställas med de ideologiska förhållandena. Det är säkert 
full t uppriktigt som man i Sovjetunionen tror, alt alla 
icke-kommunistiska - d v s enligt rysk term.inologi ka
Pitalis tiska - stater endast vänta på ett gynnsamt tillfälle 
att överfalla Sovjetunionen. Samtidigt känner man sig 
givetvis skyldig att lämna skydd å t dc länder som ha 
lllotsatt inställning. Varje icke-kommunistiskt land vid 
gränsen till Ryssland eller till någon med Ryssland för
bunden siat uppfattas som ett polenliclit hoi, vilket en-



1138 

das l kan avlägsnas aenom att landet i fr·"to·a f-''tt·· Cll ]· 
• • ~ " . c o c •• 0111-

munJsh~k reg~_m. S~ikerhetslu·avet utsträcker därfö r in, 

tressesfarens onskade omfattning så gott som oavbnn 

tills värJdsherraväldet iir vunnet, och detta alldeles oa~~~ 
set~ om man skulle ha nftgon önskan alt släppa det te0 _ 

rel1ska kravet på en världsrevolution. Den idcoloo: ·J-
• . • ., o . '""JS \.fl 

uppfaltnmgcn Jar salunda mvcket vittaåendc realr1olit 1'~ J-
• • ..1 5 ,., \_a. 

J~_onsckvcl:ser, VJ]ka Over huvud icke kunna undvikas, så 

lange de Ideologiska molsättningarna kvarstå. · 

En annan sida av samma sak, där parallellen med det 

nationalso ialisliska Tyskland framslår ännu klarare, ] jo_ 

ger på den ekonomiska organisationens område. Om ma~ 
såsom tämligen obestridligt torde vara fallet, i Sovjelun io~ 
nen väntar sig ett krigiskt överfall från de kapitalisti:.:J.;:a 

slalenu1s sida och ställer in sig på att möta delta, ~ir be

hovet av en sjiilvförsörjandc ekonomisk organisation up

penbart. Man bereder sig för kriget, icke fiir freden . och 

striiYar all!s[t efter en hushållning, där man kan få allt 

vad man hellöver utan att bli beroende av hanrlelsu llrde 

me c~ andra länder. Den ryska iulrcssesfärcn bllr d ~i rför 

också ett ryskt »storrum», för att åter använda den tvska 
terminologien. -

Xn kan man fråga sig, hur det kanuner sig, att d en na 

1Yångsföreställning om ett förestående krigiskt överfall 

kan slå rot i Sovjetunionen, när den j:1 i sj~ilva verket har 

så ytterligt ringa verklighetsunderlag. Svaret ligger na

turligtvis delvis ocks{t här på det ideologiska planet. Ef

tersom man utgår ifrån att Västmakternas ekonomiska 

organisation bygger på kapitalistisk terror, antar ma n på 

rent teoretiska grunder att dc måste sträva efter att om

intetgöra den socialistiska stat, där andra förhålla uclcn 

äro rådande. 
A andra sidan tror naturligh·is ingen, alt de ledande 

inom Sovjetunionen äro okunniga om att levnadsstandar

den i västerlanclet är högre än i Sovj ctunionen och all 

västmakterna sålunda åtminstone för närvaranrlc helt sak 

n a anlcrlning till avundsjuka. Här framträder emc11cr-

l G!) 

tid en annan form av okunnigheL Om fakla äro de le

dande öster om j~irnridån säkert utomordentligt Yäl un

den·ättadc, men när det gäller tolkningen av dessa fakta 

förh åller det sig på ett lleH annat säl l. Dc se verklighe

ten genom skeva glasögon, vilka i stor utsträckning utgö

ras av dc rapporler som lämnas dem av västerlandets 

kommunister. Man behöver endast läsa en kommunistisk 

tidning i vilket land som helst, exem.pelvis i Sverige, för 

att förstå vad detta innebär. Ingenstädes finner man sa 

många siffror och statistiska uppgifter; ingens Lä des sam

manställas dessa på ctl så verklighelsfrämmande sätt. 

Merl utgångspunkt härifrån är det icke sv{trt a lt förstå 

lmr tron på västmakternas ben~igenhct alt överfalla Sov

jet har kunnat uppstå. Det har hell enkelt skett genom 

systematisk feltolkning av alla sakuppgifter. 

Ovan har flera gånger framhållils parallellen mellan 

denna utveckling av den ryska politiken å ena sidan och 

å andra sidan den tyska poli lik som förde fram till kri.2·s-

1Itbrottet 1939. Efter kuppen i Prag har det också ibla~~d 
brukat antydas, all vi nu skulle vara tillbaka vid 1938, 

blott med den skillnaden att västmakterna knappast skulle 

vara benägna för en ny Mii.nchenuppgörelse. 

Härvid må dock erinras om, all historien sällan upp

repar sig ·- bland annat av det skälet, att ~iven staternas 

politiska ledare äro i stånd att lära av erfarenhet. Det 

skulle vara en m.yckct farlig självuppgivelse att utgå från 

att ett ny lt världskrig ~ir ofrånkomligt. Ännu föreligga 

två alternativ, vilka skulle kunna betecknas med ord~n 

~{-~·ig eller järnridå; och man bör då komma ihåg, att en 

Jarnridå har till uppgift alt genom avspärrning skydda 

U1ot utbredning av en eldsvåda, och att en avspärrning 

aldrig behöver bli permanent, också om del vid en vis~ 
tidpunkt kan te sig hopplöst a tt söka bryta den . 

, I själva verk.et finns det mycket starl~a skäl atl hoppas 

Pa m öjligheten av att freden bevaras. Tre år efter det 
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Pnclra Y~irldskrigets slut finns det knappast någon -,0 111 

önskar eller ens med jämnmod skulle kunna motse ett 

nytt krig. Detta gäller icke minst om SoYj etunionen. l 

dagens läge måste man där på allvar räkna med m öjlig. 

hclen av att ett nytt krig kan sluta med nederlag och i 

varje fall måste kosta även segraren ocrhörda uppoif. 

ringar. l själYa verket kan ingen förutse, vilka fonner 

en kl·igisk sammandrabbning skulle komma alt 'ta eller 

vilka konsekvenser den skulle kunna få för dc dcllagan. 

dc staternas inre struktur. Och i jiimförclsc med de l na

tionalsocialistiska Tyskland har Sov j etunioncn ocks~t sto

ra möjligheter alt hejda sig i tid innan någon k onflikt 

utbryter. Även om absolut säkerhet icke står att vinna, 

~ir det likväl uppenbart att den ryska intressesfären r edan 

nu är ur försvarssynpunkt förhållandevis väl konsolide

rad, och dtirtill kommer, att intet opinionstryck torde dri

va fram for tsatta frammarscher. Den inre opinionen be

tyder oändligt mycket mindre för Stalin än för Hitler, och 

dea ryska politiken har tidigare, till synes utan slörre svå

righet, kunnat genomgå tvära kastningar. Det må vara 

nO'' att nämna den tYsk-rvska 11akten 1939 som exempeL 
b • • 

Den ryska politiken är ju dessutom inställd på lång 

sikl. Just den idec,logiska nlgång,pnrlkten gör det natur

ligt att man räknar med utvecklingen av de kommunistiska 

partierna i Yästcrlandet som ett viktigt medel för att föra 

utvecklincren in I)å önskade banor. Skulle det visa sig, ,., 
<:1H en alltför hänsynslös rysk expansion på vissa hållmfts lc 

köpas till priset . av nederlag för k ommunistpartierna i 

andra länder, kan man av många skäl ha anledning a lt 

fråga sig, om detta pris icke är för högt. Det är ju obe

stridligen stt, att kommunisterna i västedandet vid de all· 

männavalen fåttslöd av många, som icke på samma stitl 

som deras ledare helt försvurit sig tiU den ryska politiken

Därtill kommer, att Sovjetunionen uppenbarligen räknar 

med- och kanske även är beredd aH vänta på - clt eko

nomiskt sanunanbrott i väster, vik('t skall bereda väg för 

världsrev o! u tio n en. 
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Ur den sistnämnda synpunkten är det som Marshall

planens betydelse mås te ses. Det har från amerikansk 

sida framhållits, att den ekonomiska hjälpen till Västeu

ropa r edan i och för sig har ett betydande poli tiskt värde. 

Om_ n öd tillstå1:det fortsätter eller förvärras, möjliggöres 

hängenom en fortsatt utveckling j kommunistisk riktning. 

Siwpas däremot drägliga ekonomiska förhållanden, är d;t 

sannolikt att demokratiska regimer k unna fortleva och 

konsolideras. G i vetvis beror detta icke enb;wt på ~\far

shallplanen, utan även dels på den livskraft de berörda 

länder na kunna visa sig besitta, dels på kommunisternas 

möjligh~tcr atl genom strejker och sabo tage undergräva 

ekonomren trots de amerikanska krediterna. Man kan i 

Sovj etunionen ha skäl att vänta och se hurudan utveck

lingen blir i dessa hänseenden. Sknlle å andrcl sidan en 

ekonomisk konsolidering i väster l vekas, måste detta ur 

sovj etsynpunkt te sig som en anlctlning till ökad försik

tighe L Båda parter kunna där för ha anledning att vänta, 

och det är knappast någon överdrift att säga att tiden ar

betar för freden. 

Samtidigt har de senaste årens utveckling ställt även 

frågan om västmakternas politiska samarbete i ett nytt 

läge. Trots alt kriget ingalunda får betraktas som ound

vikligt ler det sig icke heller som omöjligt, och de dcmo

k_ratiska staterna Ila i allt större utsträckning blivit in

nktade på såväl politiskt samarbete som även åtminstone 

På mö j tighete n a v ett militärt samarbete för att hemiistra 

katastrofen, om den trots allt skulle utbryta. 

Det å iersh''tr att ställa frågan om vad detta läge bcty

d_er ur specifikt svensk synpunkt. Ideologiskt sett är Sve

l"Iges situation på intet sätt tvivelaktig. Inom vårt folk r å

d.:r i stort sett enighet om att dc ekonomiska inlressemot

~~ttningnrna icke få leda till att man uppger demokratien 

~·ler friheten. Undantagen härifrån äro få; man torde 

<llnna förutsätta att flertalet också av kommunisternas 
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väljare sätlcr mera värde på friheten än på någon Li![. 
fällig stegring av lönenivån. Å andra sidan har man i 

Sverige långt in i det borgerliga lägret ganska liten föt·

ståclsc för de extremt »kapitalistiska» tendenser som fra n1• 

träda på sina håll i Amerika. I stort setl är Sveriges lii. 
ge i delta hänseende jämförligt med Englands. 

Däremot är man i Sverige genomgående myck et rJ be. 

nägen att se utrikespolitiken ur ideologisk ~ynpunk t. Det 
i.ir en rätt utbredd förhoppning all vårt land ulan inirang 
i sin sj~ilvständighcl och demokrati skall kunna hålla sig 
utanför dc konflikter som pågå eller förestå. Neu tra li
leten har för många svenskar blivit något av en rel igion, 

och den omständigheten alt neutralitetslinjen trots enslaka 
avsteg kunde h:Ulas under båda de sist förflutna -världs
krigen lwr ingivit både allmänheten och de politi'lka le
darna förhoppning!.lr om att så skall kunna ske äYcn i 

fortsättningen. 
Otvivelaktigt finns det också vissa tecken som lyda 

på att Sverige ännu så länge har möjlighet att stå utan
för: De ideologiska Inatsättningarna ha icke bragts till 
sin spets i förhållande till något av de nordiska länderna; 
Lill och med Finland har alltjämt kvar sin inre frihet, trots 
heroendet av Sovjetunionen i det yttre. Vidare finnes 

åtminstone ännu så länge liksom under det andra världs
kriget behov av en liten dörr i järnridån, genom vilken 
kommunikationer kunna äga rum. Skandinavien och k an
ske särskilt Stockholm lämpar sig ganska väl som en så
dan plats för k on takter och meningsutbyten. Man får in
te heller underskatta Sveriges betydelse som en utgångs
punkt för underrättelse- och spioneriverksamhet storuwk· 
terna emellan, vilken går förlorad om landet blir direl;:t 

engagerat på den ena sidan. Slutligen har Sverige i eko· 
nomiskt hänseende förbindelser åt båda hållen, vilka icke 

sakna sitt värde. 
Ur sistnämnda synpunkt har det rysk-svenska ha;J: 

delsavtalet och utvecklingen av handelsförbindelserna pH 
grund därav sitt givna intresse. Det är uppenbart att det 
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a icke är tal om någon svensk export till Sovjet
J1UJ11er 

1
ionen av den omfattning som ursprungligen förut-

Hl ttes. Den direkta orsaken härtill är, aU överenskom

saelse icke kunnat nås om priserna. Detta utgör på sätt 

~~h vis ett ur svensk synpunkt ~lädjande ~eck~n, i synner
hel som n~1gon propaganda fran rysk s1~a 1 denna del 

icke kunnat förmärkas. Det tyder på att I~ga ryska pl~
ner med Sverige just nu äro aktuella .. Man mtr:.csserar s1g 
nämligen knappast för till vilket pns man koper vn~·or 
Jå kredit, för såvill man icke räknar med alt betala sma 

!Jmlder. A andra sidan få naturligtvis icke några Inera 

vittgående slutsalser dragas härav. .. . . 
Från västmakternas sida hyser man elt forklarhgt m

tresse för det svenska ståndpunktslagandeL Å ena sidan 
är m an medveten om, att ett inordnande av ett eller flera 
bland dc nordiska länderna (Danmark, ~orge eller Svc

xige) i den ryska intressesfären skl1lle betyda icke b~ott 
avsevärda strategiska risker utan ä ven en svår preslige
förlust för västern. Å andra sidan anser man att dessa 
länder äro hotade, om icke just nu, så dock i framtiden, 
Dch finner det svårt att göra något till deras stöd, för så 
vitt de icke själva vilja samarbeta i det syftet. Erfaren
heterna från det andra världskriget visade tydligt svårig
lleterna att lämna hjälp ulan gcmensam.ma förberedelser. 

Av de nordiska länderna synas Danmark och Norge 
·vara på väg mot en tämligen klar västlig orientering. Detta 
är mycket naturligt. Dels återknytas härigenom förbin

delser, vilka skapades under det förflutna kriget eller än
nu tidigare, dels har n1.an här påtagliga och bittra erfa
renheter av svårigheten att upprätthålla neutraliteten. 

För Sveriges del svnes läaet att döma av hittills gjorda . :::. 

-offentliga uttalanelen av ledande politiker tills vidare va-
ra ett ann a t: man fasthåller sin västliga orientering i ideo
logisid hänseende men hoppas trots detta _kunna intaga 
en i viss mån neutral hållning vad utrikespolitiken be
träffar. 

Tidskri l t i Sjöväsendet. 13 
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Det må då erinras om, att neutralitet i grunden ät 
något som kan förekomma först sedan krig utbrutit och 
som icke heller då behöver betyda likgiltighet inför ko11, 

fliktens utgång. Keutraliteten helyder i själva verket 
ingenting annat än att man i vissa folkrättsligt best~1 111_ 
da hänscenden avhåller sig från konkret parti taga11• 

de till den ena partens förmån. Så länge fred LHler 
kan det endast vara fråga on< förberedelser för neu. 
tralitet, och dessa innebära att man avhåller sig från så. 
dana engagemang som kunna göra en dylik avhållsamh et 
omöjlig, om krig utbryter. 

Bevarandet av neutralitet under ett långvarigt k rig är 
emellertid möjligt endast om vissa förutsällningar äro 
uppfyllda - bland annat på det ekonomiska om råde t. 
Den neutrala staten måste räkna med att bli avspärrad 
från ekonomiska förbindelser, eventuellt åt båda h ållen. 
Den måste sålunda vara i stånd att klara sin försör jning 
på egen hand åtminstone i mycket större utsträckning än 
tidigare. Att Sverige under åren 1940-45 kunde gö ra 
detta berodde på att förutsättningarna voro mycket gynn
sai~ma. Kriget hade föregåtts av en rad goda år. Skör
darna hade varit lyckosamma, och det fanns stora lager 
av livsmedel. Handelsutbytet hade haft stor och ständ igt 
stigande omfattning, och tillgången på importerade varor 
var därför god; samtidigt hade den egna industriprodu],. 
tionen snabbt ökats bland annat till följd av växande 
export. FörsörjningsE1get var därför 19"10 utomorden t
ligt mycket bättre än det varit 1914. Därtill kommer, att 
den stat, med vilken handelsförbindelserna alltjämt ku n
de upprätthållas - Tyskland - sedan gammalt var en 
av Sveriges viktigaste handelspartners. Läget just nu är 
ett helt annat, och tecknen tyda knappast på någon för
bättring under de närmaste åren. De ekonomiska förn i
sättningarna för neutraliteten äro sålunda ojämförligt 
sämre än de voro då. 

Neutraliteten förutsätter emellertid även vissa fö rh[tl
landen på det militära området. Den måste kunna för-

17 i) 

raras, och detta är möjligt endast om militära resurser 
;;1111as, b efinna sig på någorlu~1da tillfredss_tällande tek-

. I- nivå och kunna utvecklas 1 takt med lu1gets erfaren-
JllS ~ , . . l o 'l' t·· t ] 
J ter. I vad mån s~1 är fallet, och 1 vac n1an n<I 1 ar e c-
le . 

1 
o .

1 
1
isk u tveckling i atomkraftens och robotvapnens hosa -

~ler över huvud är möjlig utan samarbete med någon s~~r-
nl•t är en fd1ga som måste överlämnas till dem som aro ]1lc1 "- ' - '--

]Jättre skickade alt besvara den. 
12 april 19-18. 

Flottans framtid. 
Föredrag inför Sjöofficerssällskapet i Göteborg den l. 
mars 1948. 

Av konteramiralen Stig H:son Ericson. 

Epoker, som dominerats av stora tekniska framsteg, 
har alltid medfört svårbemästrade problem för krigsmak
ten. l\är den tekniska aktiviteten råkar sammanfalla med 
tider av stark polilisk spänning - vilket är fallet just nu 
-blir läget ~1n mer komplicerat. lYian ställs inför frågor 
som exempelvis dessa: Skall anskaffning av väl beprövad 
lllateriel stoppas upp i avvaktan på att det nya lämnar 
experimentstadiet? Skall stora organisationsomläggningar 
startas med risk alt försvaret inte är färdigorganiserat. 
när det mtistc tas i bruk? 

Det ligger nära till hands att besvara dessa frågor 
tned en hänvisning till lämpliga medelvägar, försik tig om
läggning och liknande. Men, när det gäller att verkligen 
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finna dem, ställer sig saken betydligt svarare. Det ä r int. 
lätt alt säga vad som är lämpligt, innan världen fåLL fre 1~ 
då det »~~alla krigcl» -~lltjä1~1t pågår oc.:h många tcknisl~;; 
nyl~elcr ::mnu endast ar proJekt eller på sin höjd lnbora
toncprodukter. Häri liu:gcr dc utomordcntliot slor·1 ~,. . .................. b '" ~J a .. 
nghcler, som möter dc ansvariga myndigheterna i daue1 . 

l
.. :s l~ 
ag c. 

Det ~i.r därför med starkt ullalad reserva.tion för Yn d 
den ni:irmaste tiden kommer att medföra - politisk t oeh 
teknisld- som jag i fortsättningen går in på att behandla 
/'lottans /ramtid. 

J ag vill i delta sammanhang begagna tillnillei. att 

eftcdryckligt understryka, att det av n1ig i försvarskmu
mitten framlagda s~)rskilda försiageL bygger pft ko mm i llc n:; 
r el a Liv l optimistiska syn pC1 den politiska utvecklingen. 
Om denna icke är hcrätligad, om verkligheten talar ett 
annat språk - och tyvärr ser del ännu stt ut - mns lc 

å tgär d er vidlas utöuer vad jag föreslagit. 
För att ingen skall förledas att bortse från de stor

leksordningar vi rör oss med, vill jag hänvisa till d e k m
vor och sifferuppgifter, som återfinnas i milt särskilda 
yttrande till försvarskommittens betänkande. (.lfr ~iwn 
januarihäftet 19-18 av denna tidskrift s 25- :31). 

Härmed är vi beredda att ställa den första vitala 
frågan: 

Vilka är flottans uppgifter? 

Svaret på denna fdtga blir beslä1mnandc för hur flo t
tan skall se ut. Utan att vela målet kan inte medlen be
t~immas. 

Genom vår sekellunga fredsperiod har vi fålt för vana 
-att diskutera och lösa våra försvarsproblem vid skriY
bordet i skuggan av digra utredningar. Det har gåll oss 
:så i blodet, att vi uppenbarligen ringaktar praktiska er-
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farenhetcr, vunna av oss själva tmder beredskap och av 
andra under krig. Inte ens försvarsmaktens egna utred
ningar k an fritas från detta. På annat sätt kan man inte 
förklara exempelvis den motsats, som ligger i förnekan
det av flottans betydelse för sjöfartsskyddet samtidigt som 
,10da kommunikationer med vänskapliga nationer på andra 
~idan havet fastslås som elt fundamentalt krav. Vilka 
stridskrafter skall f ö skydda alla dc omfattande trans
porterna av undanförd materiel, befolkning m m, som 
skall äga rum om en landsända måste uppges? En sådan 
åtgärd har nämligen förutsetts samtidigt som flottans upp
gifter för skydd av sjötransporter utmönstrats. Ingen lär 
väl på allvar tro, att landtransporternas kapacitet skall 
räcka till för all föra fram erforderliga lrupper och sam
tidigt svälj a all utrymning och undanförsel. 

Behovet av ett effektivt skydd för handelssjöfarten 
har i remissyttrandena över försvarskommittens betän
kande särskilt understrukits av Sveriges Redareförening, 
starkt stödd av Kommerslwllegium. 

Lika motsägelsefullt som nyssnämnda exempel är det 
att framhålla "flottans betydelse icke blott för invasions
försvaret ulan jämväl för neulralilelcns bevarande och 
sjöfartens skyddande" och samtidigt minska antalet far
tyg lämpade för sistnämnda uppgifter till 67 o/o av det 
nuvarande, minsveparna t o m till 52 %. Inga större far
tyg står i vägen för ersättningsbyggnad upp till 100 % 
av de lätta fartygen. Kadrerna finns, utbildningsanstal
terna finns och basorganisationen finns. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, som under 
beredskapen hade intim kontakt med flottans verksamhet 
På västkusten, har uttryckt sin uppfattning på följande 
sätt: - "Det skvdd både för neutraliteten och för handels
sjöfarten, som .en av talrika lättare sjöstridskrafter be
s_~ående flotta under beredskapsåren visade sig utgöra, ger 
lansstyrelsen anledning uttala sig för flottans fortsatta 



178 

utbyggnad i slörsta möjliga omfallning med lättrlir lio., 
C <t 

s1närre enheter". 
Ännu en svärsmält motsägelse finner man, da den 

freds- och frihetsbevarande uppgiflen, försvarets viktiga~ te 
leder fram till en stark beskärning av flottan. Yi har i 
delta nu en utomordentlig expertis och högt kvalificerade 
arbetare, specialiserade på örlogsfartygsbyggc. Skiir net 
ersättningsbyggd radikalt och de konuner alt dö solll 
ovattnadc plantor, säger lord Chalfield, brittisk amiral 
och försvarets co-ordinalionsministcr vid krigsulbrotte t. 
Ä ven rötterna - de förfarna arbetarna ot:h nyckelmännen 
-förtvina och försvinna. Hur mycket man sedan än öser 
pengar som vatten över dem, kommer de inte att hiim ta 
sig tillräckligt snabbt, tillägger Chalfield. Och han \ isste 
vad han talade om. S,Filva har vi gjort samma erfarenhe t. 

När härtill kommer, att vi'n·a sjöstridskrafter bevis
ligen haft ett bclydande, fö r vår neutralitetspolitik gynn
samt inflytande vid Tysklands bedömande av östersjö
läget under krigcl, blir beskärningen av flatlan än mera 
ofö~·ldarlig. Genom en förhållandevis stark flotta in iröJ
fade inga Altmarkintcrmesson på våra vatten. Och vad 
än betydelsefullare var: inga anfall skedde bl. a. d~irför 

att vår flotta skulle ha varit ett utomordentligt hot mot 
etapptransporterna över Östersjön. "Yi tro, aU vår för
svarsberedskap under krigel varit nödvändig för att upp
rätthålla neutralitetspolitiken, men vi veta att flottans be
redskap varit ofrånkomlig", har statsrådet Sköld i till
spetsad form uttryckt saken. Som ansvm·ig försvarsmi
nister under de pressande beredskaps~\ren måste hans ord 
väga tungt: "Vår erfarenhet säger, att flottan är b ered
skapsvapnet nummer ett". Hur rimmar delta med ned
skärningsförslaget av flottan? Särskilt om hänsyn tas till 
de deklarationer, som på senaste tiden gjorts från rege
ringshåll mn landets vilja att även i en framtida stor
maktskonflikt stå utanför, vilket nödvändigtvis leder till 
en ny beredskapsperiod ~- allt under förutsättning aH yiir 
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olitik i delta avseende är framgångsrik . Ansvaret för 
~~ e åtgärder, som vidlas i fred, är större än för dem som 
~ terstår tills krig är ett faklmn. 
a Redan genom denna exemplifiering av motsättningar 
nlellan mål ochmedel har dc viktigaste problemställning
arna kring flottans uppgifter flyktigt berörts. Jag tror att 
de flesta l1äreftcr skulle kunna enas kring följande svar 
på frågan om flott.ans uppgifter: 

00 

• 

00 

• 

Flottan skall tillsammans med forsvaret 1 ovngt ge
nom sin blotta tillvaro verka återhållande på angrepp mot 
vårt lands integritet; 

flo ttan skall, om detta misslyckas, ingripa mot inva
sion över havet och skydda våra förbindelser till sjöss. 

Detta har försvarskommitlen i stort sett också sagt, 
om den än bokstavligt inskränkt sig till att understryka 
flottans betydelse för dessa uppgifters lösande. 

Med vilka medel skall dessa uppgifter lösas? 

Så mycket torde slå klart för en var att den starkt 
reducerade flotta, som försvarskommitten vill ge oss, icke 
kommer att bli kapabel att lösa dessa uppgifter. Det 
räcker alt hänvisa till det faktum, att flottans fartygs
bestånd endast med pressning till bristningsgränsen räckte 
till för att lösa sina beredskapsuppgifter under de senaste 
krigen. öB underströk vid många tillfällen under kriget 
behovet av elt större antal fartyg, icke minst av de typer, 
som utnyttjades för sjöfartens skyddande. I förhållande 
till vad då kunde sättas in, kommer vi 1958 att ha 50 % 
enheter kvar lämpade för detta ändamål. Här om någon
stans krävs en avsevärd kvantitativ uppräkning av för
slaget. 

Men det är inte med fartyg av eskorttyp flottan löser 
sin viktigaste uppgift: att bevara freden. Det gör vi häst, 
0111 flottan är så sammansatt, att den utgör ett hot mot 
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varje slag av anfallsföre tag över SJon. Fiollans slagfih, 

diga del skall vara som drottningen i schackspelel. ;\ye
11 

när den ligger i basen, skall den kunna behärska spelet 

till sjöss. 
Den allvarligaste anfallsfornlen - invasion -har tv~\ 

huvudfaser: an/allet, då fienden bryter igenom för~wa ret 

och biter sig fast i ell brohuvud, samt konsolideringen, 

då fienden genom omfattande sjötransporter fyller på sina 

styrkor och förråd. Båda faserna är känsliga och lllÖj

liga alt avvärja, om försvararen hcsitlcr snabba sjös trids

krafter med viss slagkraft. Endast om så är falle t blir 

anfallsförelaget vågsamt, Endast då tvingas den anfal

lande att sätta in mångdubbel överlägsenhel för att stikra 

sig mot överraskningar från alla håll. Endast då kan 

man hoppas på att fienden avstår från denna anfallsfonu. 

Dtt kan också vår arme undgå alt splittras på sft mfmga 

uppgifter att dödliga luckor uppslår på en mångfald s täl

len. Det är främst för detta ändamål vi måste ha våra 

sn~bba och jämförelsevis slagkraftiga operationsgrupper 

med kryssare, jagare och torpedbåtar. 
Våra uppgifter för den närmaste framtiden är alltså 

knutna till dessa opcraiionsgruppers kompletterande med 

moderna jagare och torpedbåtar. Kryssarna är som be

kant seelan några månader i tjänst. 
Här är måhända platsen att säga några ord om dessa 

i tidningsspalterna on1.tvistade fartyg. Låt mig först fasi· 

slå, att den ansvariga marina expertisen är enig om at t 

de är utomordentligt goda fartyg och att de är oumbärliga 

som kärna i operationsgrupperna. 
Man ställs ofta inför frågan: skulle du inte hellre vilja 

ha två hälften så stora kryssare i stället för en av dessa, 

om du idag fick välja? Frågan är naturligtvis teoret isk 

- som så mycket annat i Krångel-Sverige - då det f 11 

är omöjligt att på kortare tid än 6 a 7 år verkställa för· 

vandlingen, om erforderlig material och konstruktions· 

personal överhuvudtaget stode att uppbringa. Men deJl 
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frågande ger sig icke och kräver ett svar. Desto mer som 

]lal1 kan p~1visa, att marinmyndigheterna själva förutsett 

att i sinom tid gå ner 1.ill en l i Len kryssartyp på cirk<.l 

4,000 ton, den s. k. eskaderledaren. Jag tror inte alt jag 

behöver bli beskylld för atl vara förstockad om jag be

svarar frågan med nej; j ag vill inte byta ut kryssaren. 

Och anledningen härtill skall jag förklara - jag bortser 

härvid helt från politiska, psykologiska och ekonomiska 

skäl, som alla talar för deras bibehMianrle. 

Det fordras i sjökrjgel en viss styrka i vapnet eller 

rättare sagt i projektilen för att del skall bli någon effekl. 

Det är inte antalet fartyg eller fartygens storlek som fäller 

utslaget utan vapnen, som bärs fram av fartygen. Det 

är just på den punkten vi nu börjat se en ljusning även 

för en flotta av den blygsamma storleksordning vi kan 

hålla oss med. Ifråga om torpeden har vi i stort sett 

kunnat hålla oss i nivå med främmande flollor, vilket 

tagit sig uttryck i alt våra jagare, ubåtar och torpedbåtar 

i allmänhet varit av internationell storleksordning. Det

samma har varit fallet ifråga om minorna. Men den grova 

kanonen har sedan flera årtionden tillbaka vuxit över vår 

fö rmåga att följa med. Vi har fått stanna på halva vägen. 

Svensk genialitet och högt driven industriell skicklighet 

har dock i någon mån kompenserat vår av ekonomiska 

skäl dikterade efterblivenhet genom att skapa en hög

effektiv medelsvår kanon av 15 cm kaliber - den första 

helautomatiska i världen. Utan tvekan var det till vår 

fö rdel att utnyttja denna glänsande framgång för vårt för

svar. Allra helst som vi härigenom fyllde en betänklig 

lucka i vår vapenarsenal. Härför krävdes emellertid den 

storlek på vapenbärare som våra kryssare fick. 

Nu hägrar möjligheten att få fram ett nytt vapen, 

lufttorpeden, som kanske i viss mån kan kompensera vår 

brist på svårt artilleri. Och vad mera är, vi hyser för

hoppningen om att denna skall kunna bäras av fartyg, 

som är betydligt mindre än de nya kryssarna, på en typ 
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som vi hittills kallat "cskaderledare". Men teknikerna äL· 

realister och lovar ingenting, allraminst en tidpunk t n~h 

vapnet är klart för praktiskt bruk. Kanske tar d el .fe111 

år, kanske tio, k anske stöter man ptt oöverstigliga hin der 

i någon konstruktionsdetalj. Förs l när vapnet är kla rt 

kan vi på allvar lägga fram våra nya förslag. Det ö r d,; 
också självfullet, att man in te ens teoretiskt kan v~ixla 

borl kryssarna mot något som ännu inte är färdigt. .l ag 

förutsätter nämligen, att de som vill växla sig lill mind r~ 

enheter härigenom vill nå större eller åtminstone lika stor 

effekt samtidigt som dc vill minska antalet icigg i varje 

korg. I så fall har vi samma önskemål. AU växla sig iii! 

mindre effekt är förvisso ingen konst, men den affiiren 

har vi fackmän svårare alt förstå. 

Det är ett svensid nationallyte alt misstro våra egna 

fackmän. Lå t oss därför höra vad utländsk expertis har 

att förmäla. I Förenta Stalernas - och därmed kanske 

världens - mest kända marintidskrift framhölls för ett 

par ~r sedan, att Sveriges örlogsfartyg är synnerligen viil 

avpassade för tj änst i farvatten kring dess söndersku r na 

kust. "Ulan att låta sig bindas av i utländska mari ner 

förhärskande teorier", heter del, "ha svenskarna prii \ at 

ut sin egen laktik till sjöss, varvid dc huvudsakligen tagit 

hänsyn till omgivande farvallens karaktär och till s iaa 

fartygsresurser". Och efter en utläggning om den svenska 

grupptaktiken konstateras: "även slagkraftiga fartyg m fts le 

idag noga övenäga klokheten i alt anfalla svenska sjö

stridskrafter. Yad den svenska flotian saknar kvantita

tivt sett kompenseras av dess kvalitet". 

Och medan jag nu låter den utländska exp ertisen tala 

kanske det kan vara av intresse alt höra, att marinens 

anslag efter kl·igel i sammanlagt 13 länder (samlliga frai~ 

vilka uppgifter föreligga) utgör i medeltal 25 7o av den 

totala försvarsbudgeten. Försvarskommitten har tillm ii l t 

svenska marinen i medeltal 16 7o mot 24 7o i 1942 [ns 

med färska beredskapserfarenheter utarbetade försva rs-
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ordning. Även i detta fall har utlandet och våra egna 

]Jeredskapserfarenbeicr nögot att hira oss. 

Denna ulvikning har le_tl mig in på elt av de mest 

fundamentala områdena ifråga om flo t t ans fram Lid -

nämligen vapnens utveckling, di.ir kvaliteten i första hand 

mås te göra sig -g~illandc. Jag tror, att det kan vara av 

intresse att ge några ögonblicksbilder av vad som försig

går i försök slaboratorier och konslruktionskontor. Detta 

är nödvändigt för all visa hur långt ifrån vi i marinen är 

bundna av konventionellt länkande. Men sekretessen 

tvingar mig samtidigt !i Il viss återhållsamheL In le h eller 

bör någon genom a lltför optimistiska förespeglingar fö r 

ledas atl dra osäkra växlar på fram liden. 

Låt mig dock först belysa svårigheterna att verkligen 

få fram del nya. Det är nämligen icke nog med att an

slagen är l..:nappa, alt materialtillgången är minimal och 

att industri ens kapaciiel är hårt ansträngd. Andra och 

lika bekymmersamma hinder reser sig i v[ir väg. Rekry

teringen av teknisk cxperlis inom marinen visar en kala

strofal nedgång. A v 100 fasta befattningar som marin

ingenörer - det krävs cirka 120 - är endast 76 besatta. 

Välavlönade civila anställningar lockar teknikerna ifrån 

oss. Avskedsansökningar duggar alltjämt. Del måste vid

tas kraftfttgärdcr för aU råda bot på delta förhållande. 

Härtill kanuner atl Försvarets forskningsanstalt anser del 

vara nödvändigt 1ncd en utbyggnad av förvaltningarnas 

utvecklingsorgan med yilerligare högkvalificerad perso

nal samt med rikligare tekniska och ekonomiska resurser. 

Bättre löner för teknikerna och en utvidgning av marin

ingenjörkåren blir nödvändig inom den närmaste tiden. 

Jag är icke frännnande för tanken att utöver nyss nämnda 

kår av högskoleutbildade mariningenjörer lillföra marinen 

en ny personalkategori med en teknisk utbildning, som 

tnotsvarar navi!lationsskolornas och de tekniska lärover

kens avgångsex~mcn. Genom att sedermera förskaffa sig 

erforderlig högskoleutbildning m . m. skulle duktigt folk 
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i denna personalkategori kunna l,:salificera sig för intriide 
i mariningenjörkåren. Men en sådan omhiggning tut 
sin tid. 

Ytterligare ett exempel på hämmande faktorer är den 
flod av remisser o. d., som tynger marinförvaltningens 
verksam het, för att in le säga hindrar ämbetsverket från 
att i första hand ägna sig åt sina egenlliga uppgifter. 
Under sistförflutna år har antalet remisser från 34 olika 
högre och sidoordnade myndigheter uppgåtl till väl över 
200. De flesta har varit omfattande och nära 11:\ bar kriivL 
mer ~in sex veckors arbete. Det vanligaste är dock alt 
lidsfristen är så kort att ordinarie arbetsuppgifter - dc 
som sammanhänger med materielens utveckling - till
fälligt måste undanskjulas. Att detta icke kan ske u tan 
skada för utvecklingen faller av sig själv. Det är icke 
någon initierad obekant, att den aldrig sinande strömmen 
av nva ämbetsverk, institutioner och nämnder m. m. lfmgt 
ifrå~ förenklat arbetet. Samråd, överläggningar och in
tern korrespondens tar alltför ofta mera tid ~in det ren t 
prod~ldiva arbetet. Det är inte längre det enskilda äm
betsverket, som är en flaskhals. Det är mängden av så
dana verk och reglerna för deras samlevnad, som skapar 
fördröjning och splittring av ansvaret. över hela dj ung
eln av verk, byråer, kommissioner samt anställningspro
blem och föreskrifter vilar dessutom en tung och förla
mande ande, som_ upprepar sitt: lugna er med förslagen 
till förbättringar, tills vi hunnit omorganisera det hela. 
I den mån denna omorganisation syftar till en ytterligare 
centralisering av beslutsinstanserna till gamla och nya 
ämbetsverk - vilket i och för sig kräver ännu större 
topporganisationer - är det uppenbart, att skrivbords
exercisen kommer alt öka. För vårt försvar innebär detta 
en allvarlig fara. Ingenting tar så snabbt död på initiativ 
och beslutsamhet som överdriven maktkoncentration och 
oldara ansvarsförhållanden. 

Och härmed återgår jag till min utblick över vapnens 
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-o]11lllal1de uiYeckJing- SOlll [rots alla ]Jjndcr och SYarig-
), l ' . l o b }1eter skall rea 1scras 1 va( pa oss eror. . . . o 

Atomvapnens ulveckling syns för lång L1d framat vara 
blmden vid någon form av flygburen alom~omb ~ll~r vid 
en realdiansdriven bärare av atomsprangladdnmgen. 
Verkan kanuner sannolikt all ökas över vad nwn vel om 
hittills använda atombomber. Till sin karakt~r kanuner 
atomvapnet sannolikt att förb li eLt huvudsakligen slrale
giskt vapen. Det lämpar sig icke för Lal~tiskl bruk i ope
ra tioner mellan fartyg. Denna uppfattmng syns delas av 
samtliga utUindsl(a experter med den kände USA-amira
Ien Nimitz i spebcn. Tänkbart är dock, all det kan vara 
lönande att använda atomvapen mot en landstigningsopc
l'ation. En Hit anhopning a v stridskrafter inom ell rela
tivt litcl OJm·rtde är nämligen då ofrånkomlig. 

Katurligtvis sysslar svenska vetenskapsmän och tek
niker med dessa frågor, icke minst med tanke på dc 
skyddsåtgärder, som måste vidlas för all minska verkan 
av atombomher mot oss. En h el del erfarenheter kommer 
att vinna tillämpning på v:"u·a nya fartyg. 

Reaktionsvapnen väckte vid sitt framträdande under 
kriget ett slort uppseende, och på en del håll har man 
trott alt de skulle medföra en revolutionerande omvälv
ning av sjökrigsmaterielen och taktiken. Det har härvid 
talats om, att det svåra artilleriet skulle ge plats åt någon 
form av rcaktionsvapen, exempelvis den icke luftburna 
V2-typcn. Denna typ med sin stora skotlvidel av 300 a 
400 km och otillräckliga precision tillhör em.ellerlid de 
strategiska vapnen och kan tänkas ersälta de tunga bomb
planen. Amerikanska marinen utvecldar för närvarande 
en 13,7 m raket med 375 km skottvidd, vilken enligt upp
gift skulle vara den största, som bekväm.t kan avlossas 
från fartyg. Det är tänkbart, att reaktionsvapen med mått
liga hastigheter kan utvecklas till taktiskt användbara 
vapen mot fartygsmåL I så fall konnner dessa typer att 
överta det svåra artilleriels plats. Det medelsvåra all-



186 

målsartilleriet syns däremot tills vidare icke kunna Cl'

sättas med reaktionsvapcn. 
Intresset för dessa frågor är mycket stort och in 0111 

olika länder pågår ett intensivt forskningsarbete för deras 
lösande. Ännu syns man dock icke vara framme vid llla
let. På flera håll uttalar man även sina tvivel p å a tt 
reaktionsvapnen verkligen konuncr att bli ett lämpligt 
medel för bekämpande av sjöstridskrafter. Snsom b~ira l'c 

av lyssatscr, dimbildningsämne, antiradarmedel etc. h ar dc 
redan introducera ts. Jag återkommer om ett ögonblick 
enn en fonn av rcaktionsvapen, som särskilt intresserar 
oss i flottan. 

Artilleriets betydelsefullaste egenskap är god p rec i
sion, hög eldhastighet, projektilens ostärbarhet i banan, 
stor räckvidd samt ammur1itionens lätthanterlighet oc h 
ringa utrymmesbehov. Dessa egenskaper har på alla u t
vecklingsstadier givit artilleriet en obestridd rangpla ts 
bland sjökrigets vapen. 

För den svenska flottan har för närvarande enda st 
mcde1svårt artilleri och mindre kalibrar aktuellt intresse. 
Huvudproblemet är all med bibehållen eller ökad effcJ,~ t 
kunna ::;vara upp mol den ökning av målhastigheterna som 
karakteriserar utvecklingen. Ifdtga om målen på vat ten
ytan är artilleriets förmåga odiskutabel och kommer a tt 
förbli fullt tillfredsställande ä ven on1 fartygshastighet erna 
skulle komma att ökas flerfaldigt utöver d e nuvarande. 
Luftmålens hastighel bar redan n fttt en mycket hög nivfl, 
i vissa fall högre än artilleriprojektilens egen hastighe t. 
Så höga hastigheter tillhör reaktionsdrivna vapen som dork 
på grund av starkt bcgr~insad styrbarhet och precision irke 
lämpar sig för insats mot fartyg och sannolikt icke k olll
mer att användas för detta ändamål. 

Men a rtilleriet gör alltjämt stora fr·amsteg för att miila 
målhas tigh e lerna i l u flen, dels genom med radar sanl\ er
kand e eldledningsanläggningar, som arbetar prak tisk l 
taget utan tidsförlust, dels genom avseviirt ökade utgångs-
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hastighe ter på projektilen. ·. \'åra egna åtgärder i detta av
seende är långt komna. Och jag kan försäkra alt ut
vecklingen icke står stilla hos oss. Den mycket stora ök
ningen av eldhastigheten på samtliga pjäser sliter natur
ligtvis hårt på eldrören. Det möter vi med nya s. k. 
"kalla" krut och ökat antal rescrveldrör. Ett flertal nya 
proj ekti ltyper är under utexperimenterande. Detta gäller 
även sikt- och riktorgan sam t andra tekniska det a l j er. 

Innan j ag länmar artilleriet vill j ag som exempel pi'l 
vad del sjöburna luftvärnet kunde åstadkomma redan i 
krige ts slutskede anföra nftgra episoder från Okinawa
kamp anj en. 

Som skydd ål dc amerikanska hangarfartygsgrupperna 
mot japanska flygplan, speciellt kamikazcs, organiserades 
vår en 19-!5 jagarkedjor, ibland förstärkta med kryssare. 
I bevakningskedjorna ingående fartyg hade erhållit den 
modernaste lv-ulru::;Lning som då fanns att tillgå. Kalib
r arn a var 12, • cm smnt -10 och 20 mm. 

Mellan den 23 mars och 21 juni 1915 förlorade japa
nerna 1,852 flygplan. Med fartygens luftvärn nedsköts 
763 och av jaktflyget, vanligen lett av de radarförsedda 
far tygen, 879. De övriga 210 förstördes vid nedslaget på 
fartygens däck. 

Den 11 maj nedsköts från jagaren Hadley 23 flygplan 
på 105 min. och från jagaren Ewans med säkerhet 15 
men eventuellt några till på 73 min. Ehuru fartygen blev 
svårt skadade, lyckades man föra dem i hamn. Från elen 
nya slagkryssaren Guam sköts vid ett tillfälle ned 82 
kamikazes på 30 min. 

Våra krvssarc och jagare ulrustas med luftvärn som 
står sig väl ·,id en jämfö:·else med de nyss nämnd~ far
tygens. 

Torpedens utveckling har även tagit fart. Med väte
superoxidmaskiner syns en räckviddsökning av 100 a 200 
% vara möjlig. Torpedfarler på över 60 knop kan för
Verkligas. Viktigare än fartökningen är dock frågan om 
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torpedens styrning. Utvecklingslinjen visar här mot den 

fjärrstyrda och målsökande torpeden. Hänned rcduce t·a~ 

värdet av undangirar till ett minimum, enär torpeden föl

j er efter målet. En spådös torpedbana försvårar y tter

ligare för målfarlygct att vidta undvikande {t tgärder. A_y_ 

ståndständning av torpedsprängladdningen medför att tor

peden icke behöver träffa målet för att detonationen skall 

utlösas. En torped, som passerar i närheten av eller UJHlet· 

målet, bringas också till detonation. 

Dessa torped typer kan komma alt påverka torpcd

bes tydmingenes uppställning ombord så, att de vridbara 

tubställen ersätts med fasta tuber. Detta kan hcr~iknas 

medföra en r äll avsevärd reduktion av torpcdbes ly<:k

ningens vikt, vilken skulle kunna utnyttjas till utökn ing 

av tubantalet eller till stridsvärdets höjande i andra ~w

seenden. 
I samband med reaktionsvapnen antydd e jag u hcrk

lingcn av ca vapen,som särskilt intresserar oss, j ag avsåg 

då lufltorpedcn. Den framdrivs, som namnet säger, i luf

ten och har många gånger högre fart än vattentorpeden. 

Den är naturligtvis styrbar och målsökande. I Amerika 

lär man ha prakliskt löst dess styrande genom television. 

Den närmast förutsedda användningen avser insats m ot 

fartygens övervattensdelar. 
Svårigheten med detta vapen ligger i problemet att 

få utrymme på våra relativt små fartyg. Utskjutnings

anordningen tar stor plats och ett tillräckligt antal Juft

torpeder väger ganska mycket. Men - svårigheterna är 

till för att övervinnas! 

Anti-ubåtsvapnen har under kriget fått en ökad be

tydelse och i likhet med andra vapen undergått en stark 

t~tveckling av såväl de spanande och målsökande hj älp

medlen som sjunkbombmaterielen. Utvecklingen av hydro

foner och perifoner har nått så långt, att en målangiv

nings- och eldledningsorganisation kunnat byggas upP 

även för detta vapen. Man eftersträvar salvskjutning för 
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att uppnå en tillfredsställande täckning av målet i ytled 

~ch djupled. Kraven på lYt;ecision har lett till sjunkbomb

kastartyper med fjärriktning och stabilisering samt f j ärr

avfyring. Denna utvecklingslinje är ännu vid sin begyn

nelse och erbjuder stora fram.tidsmöjligheter i kriget mot 

ubå tarna . Vi har hunnit ett gott stycke på väg mot det 

uppställda målet. 

Minvapnet har undergått en stark karaktärsändring, 

främst ifråga om det säll, p:"t vilket 1ninan bringas till 

detonation. Liksom andra vapen har även minan i stor 

utsträckning dragit nytta av de möjligheter, som elektro

magnetisk, optisk, akustisk och termisk fjärrverkan er

bjuder för att utlösa en detonation. Kombinationer av 

dessa har resulterat i ett stort antal olika mintyper med 

varierande utlösningskaraktär. lVIinorna har kunnat göras 

mera selektiva. De kan väckas av ett annalkande fartyg 

och återgå till avvaktande vilostadium om fartyget icke 

skulle passera inom effektivt räckhåll. Enligt publicerade 

inofficiella uppgifter lär över % milj. minor ha utlagts 

under kriget. För framtiden kan man säkert förutspå en 

ökad användning av minor. Det gäller att vara med sin 

tid både kvantitativt och - icke minst - kvalitativt. 

Å andra sidan har denna utveckling i hög grad för

svårat minsvepningsarbetet, gjort det mera tidsödande och 

tvingat till utexperimentering av ny minsvepningsm.ateriel. 

Minsvepningsarbetet ställer dessutom skärpta krav på 

svepfartygens typutformning, antal och kvalitet, vilket 

kommer att förbli en betydelsefull del i den kommande 

lltvecklingen. 

Självfallet måste vi ägna särskilt stor uppmärksamhet 

åt allt vad minor och minsvep heter - betydligt större än 

Vad försvarskommitten har gjort. Med all erfarenhet från 

beredskapen och efterkrigsminsvepningen ligger vi nu väl 

framme, icke minst kvalitativt. Men efter några år utan 

ersättningsbyggnad av minsvepare och med helt otillräck-
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liga anslag till anskaffning och förbättring av minor och 
minsvep sjunker vi ohjälpligt tillbaka. 

Självfallet pågår omfattande forsknings- och försöks
verksamhet även inom det område, som represenleras av 
~kepp~byggnads- och ma~kinområdena. Men, det skulle 
leda alltför långt om j ag här gick in på dessa probletn 
t. o. m. om jag inskränkte mig till en uppräkning av vad 
vi sysselsätter oss med. Jag skall därför endast n ämna 
några exempel. 

Yi har försök 1gang med olika provmotorer av lätt 
dieseltyp samt med gasturbinmaskineri. Konstruktionerna 
utförs för marinförvaltningens räkning vid olika industri
företag. Flera propellerförsök pågår, icke minst i sam
band med kavitationsforskningen. Vi har också planer på 
nya å ngpannetyper i vardande. Försök med stabili se
ringsanordningar för hela farlyg kanuner att igångsättas. 
Detsamma gäller radiostyrda målbåtar och båtar, tillver
kade av lättmetall. 

:Ett alltid aktuellt problem, som är föremål för om
fattande försök, är fartygens molståndskraft mot undcrva t
tenssprängningar. Härför tillverkas modeller i liten skala, 
mot vilka provsprängningar utförs. För att öka flytbar
heten på fartygen pågår även prov med olika slag av fyll
nadsmaterieL Vi planerar vidare försök med s. k. "plastic
armour" för hjälpfartyg. En fråga som sysselsäller alla 
mariner är minskande av brandrisken genom att utnyttja 
eldfast material och effektiva släckningsmedel. skydds
tjänstförsök i slor skala väntar nu på att igångsättas. 

Ett mycket stort problem är materielens underhfdl på 
billigaste och effektivaste sLitt. Här har vi gjort en h el del 
försök med avfuktning, inspinning i Cocon, särskilda bo t
tenfärger, ytbehandling av metaller, rostskyddsoljor och 
fuktabsorberande medel m. m. I USA har man tillämpat 
ett "kollektivt" konserveringssystem, där båtarna i sin hel
het kapslas in. Det är dyrt och ganska personalkriivande. 
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Vi tvingas därför sannolikt in på en lösning, som innebär 
Jartiell k onservering av olika delar och förråd i fartygen. 
\ 'åra försök har nu pågått över elt år och lovar gott. 

J ag kan icke här vidare ingå ptt alla nyheter och ut
vecklingsmöjlighe ter av de otaliga tekniska hjälpmedlen, 
såsom television, radar, infraröda strålar, radionavigato
riska anläggningar, automatiska målsöknings- och utlös
ningsmctoder, färgade vattenuppkast, motmedel av en 
mängd typer för störning av radio och radar, dimbildning, 
maskering, vilseledande bullerkällor m, m. Endast en sak 
vill jag i detta sammanhang understryka, nämligen beho
vet av bclydandc anslag för forskning och försök. Vår 
högt utvecklade industri och våra vetenskapsmäns inter
nationellt erkända kvalifikationer borgar för alt vi på 
detta område har möjligheter att hålla oss på toppen. 
Kvaliteten måste ersätta vad vi alltid måste vidkännas som 
en svaghet, nämligen kvantiteten. Men - och detta är 
en mycket viktig sanning - det räcker inte med atl expe
rimentera, man måste också låta experimenten övergå i 
att omsättas i ny materiel. Det kan, som för svarets forsk
ningsanstalt säger, vara fördelaktigare att anskaffa en 
mindre kvantitet av hätlre maleriel än en större kvantitet 
av en sämre. 

::\"är de l sedan gäller alt bringa vapnen i aktion, träde1· 
problemet fartyget och d ess ut/ormande i förgrunden. 

Ehuru niira tre år förflutit sedan andra världskriget 
slutade, föreligger ämm inga konkreta underlag för be
dömning av fartygstypernas framtida utformning. Den 
naturliga anledningen härtill är överrikedom på nya tek
ll~ska utvecklingsmöj ligheter, vilka i de flesta fall ännu 
eJ hunnit slutpejlas. Det praktiska studiet av deras infly
tande på sjötakliken har därför i många fall inte beller 
Påbörjats. Vi m åste därför räkna m ed att ännu en deJ 
år stödja oss ptt egna erfarenheter och vad i övrigt stå1· 
att inhämta ut ifrån ifråga om detaljerna. 
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Innan jag lämnar frågan om medlen är det k anske 

på sin plats att jag helt kortfattat berör sjöstridskraf'lernns 

bascringsproblem, icke minst aktuellt på västkusten. 

"örlogsfartyg skall inte ha några bergrum", sa' en ay 

försvarskonuniltens ledamöter, "dc skall ut på have t och 

sänkas". Tankegången är riklig men uttrycket i sin bok. 

stavliga mening ahsurl. Det är inte meningen a tt vår 

flotta skall krypa in i bombfasta bergrum för att u ndvika 

alt falla offer för fiendens torpeder och bomber. :Men 

det gäller att bevara dess slagkraft tills det behövs. Yil

ken schackspelare blottställer sina starkaste pjäser, innan 

han vet var anfallet sälls in! Tills dess m å ste de bevaras 

intakta, heredda p<l allt. Och, som jag tidigare h aft an

ledning att säga, från de tillbakadragna ställningarna kan 

dispositionerna ute på "br~idct" behärskas, om spelet sköts 

väl, och ingripande med dc starkare cnhclerna k an ske 

snabbt och effektivt. 
A v denna anledning måste våra eskadrar ges ett gott 

och' säkert utgångsläge, d v s i väl skyddade baser , från 

vilka det aktuella operalionsområ det snabbt kan nås. 

Delta är anledningen till kravet p å bergrum, vilkas kost

nader är en ringa del av farlygens v8nle. Kan del sedan 

ordnas så att bränsle, ammunition, proviant el c. k an er

hållas i bergrumm e t, för att inte nämna servicetj ~i n s l i 

form av sm~irrc reparationer etc., så har vi kommi l n~ira 

idea let för en modern operationsbas. 

Detta är inte några fantasier. Allvarliga planer och 

noggranna rekognosceringar m ed kostnadsheräkningar har 

verkställts. D elar av lämpligt område med goda b ergfor: 

mationer har t. o. m. inköpts i Stockholms skärgård . V! 

vet också: mycket v~il hur och var vi vill ha en sådan k rigs

bas i Göteborgs skärgård. Om våra planer kan realiseras 

- ur ekonomisk synpunkt är de icke avskräckande ---

-skulle flottans Laseringsproblem sannolikt vara löst för 

många hundra år framåt. 
Allt tyder på att den av försvarskommitten r eko!l1' 
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encler acle utredningen om Slackholms örlogsstations och 
j}1 

.varvs utflyttning kommer att få ta hand om. detta pro-

bleiU· J ag vill emellertid här understryka, att marinens 

ledning önskar, att en så dan utflyttning till moderna an

läggningar konnner till stånd snarast möj ligt. 

Når så skett kan man vara säker på att ha sin slag

kraft intakt, när fienden konnncr och när det bara ges 

två alternativ: att sänka eller att sänkas. Då behöver 

ingen var a orolig för att svenska örlogsfartyg gömmer sig 

i bergrumm.en. 

Den sista frågan, som inte skall ta mig lång tid att 

besvar a, vill jag formulera på följ;:tndc sätt: Ligger de 

här uttalade önskemålen av olika slag inom våra möjlig

heters ram? 

Svaret blir obetingat: ja. Vetenskapliga och tekniska 

resurser finns. Materialå tgången är vad flottan beträffar 

obetydlig - det gäller ju endast lätta fartyg och vapen 

av föga skrymmande dimensioner. Folk konuner det all

tid att fi nnas, om stalsmakterna icke genom sina åtgärder 

- eller rä ttare sagt brist på åtgärder - visar misstroende 

mot den vapengren, som helt gått upp i sina plikter runt 

våra kuster under ofredsåren. Ännu kan den unga genera

tionens förtroende för flottan avläsas exempelvis i antalet 

sökande till sjökrigsskolans olika kurser - i år hittills 

177 st. till 100 platser. Pengar lär det visserligen vara 

ont om. J ag är inte kompetent att bedöma den saken, 

men statistiken ger mig följande tänkvärda siffror. 

A v våra stalsutgifter har följande procentuella an

delar gått till försvaret: 

a) under de tio åren (1919- 28/ 29) närmast efter de t 

första världskriget i medeltal 24 %; 

b) under dc därpå följande tio åren, då "avrustnings

ideerna" florerade som. starkast 16 %; 
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c) så kom dc sex beredskapsår en (1939/40~4clf-±3) 
med dryga 50 % av statsutgifterna; 

d) de tre åren närmast efter kriget (1945/46~4_7 /-18) 
har det varit närmare 24 % - alltså som efter 
förra kriget, men 

e) redan i år är propositionen nere i 17 %. 

Anslaget till flottans ersättningsbyggnad av fartyg hur 
sjunkit från nära 6 % av försvarets totala budget under 
den femårsperiod, som följde på 1925 års försvarsb eslut, 
till 2,3 % i försvarskommittens förslag. Att flygvapnet 
i icke så ringa grad trängt ut sina båda äldre systervapen 
är ett led i den naturliga utvecklingen. Men, man lär 
aldrig kunna konuna ifrån att flottan kräver större anslag 
än de av försvarskommitten föreslagna. Det är ingalunda 
önskvärt alt så sker genom en ökning av flottans procen
tuella andel i försvarsbudgclen. Men, om ingen annan 
utväg står öppen blir denna lösning nödvändig att till
gripa. 

,J ag anser med andra ord alt det ligger inom våra 
möjligheters ram att realisera de nödväneliga förbä ttring
arna för att säkerställa flottans framtid. Att denna k om
mer att te sig ganska olik vår sedan decennier ti ll baka 
nedärvda uppfattning är en annan sak. Vi går säker t 
mot högst okonventionella lösningar - men alla har som 
mål att skapa oss största n1.öjliga säkerhet till sjöss r un t 
våra kuster. 

J ag har inte tidigare hållit föredrag om flottan utan 
att understryka betydelsen av samverkan mellan försvars
grenarna. Det är så mycket större anledning att göra del 
även i dag som flottans framtid är en del av hela för
svarsmaktens framtid. 

Samverkan börjar när försvarets och de enskilda för
svarsgrenarnas uppgifter fastslås och organisationerna 
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0111 en följd härav utformas. En av krige ts viktigaste 

~ärdomar har i US~ <::.~· S. Na~al A,viat~on in th~ Paci
fic") formulerats pa folJande satt: 'VarJe exklusivt ut-
1 ,ttjande av ett enda vapen eller typ av vapen inskrän
:{~r omedelbart operationsfriheten och förenklar i hög 
oTad fi endens åtgärder". Och härtill kan det vara av 
~ärcle att lyssna till följande uttalande av den tidigare 
citerade co-ordinationsministern Chatfield: "Genom sitt 
geografiska läge är varje nation känslig för någon sär
skild form av anfall över sjön, på land eller genom luften. 
Man kan inte lita på en annan större och vänskaplig makt 
för att rädda landet från detta speciella slag av sårbarhet, 
då dennas maktmedel icke alltid är av lämplig typ. Björ
nen kan inte så lätt komma till valfiskens hjälp och 
tvärtom." 

Dessa ord tål vid att begrundas. En väl balanserad 
krigsmakt är mera värd i en osäker utveckling än en 
extrem lösning antingen det gäller ett "annorlunda" för
svar eller ett "luckförsvar". Det är större risk att ett 
extremt försvar i en given situation kan komma att visa 
sig mindre användbart än vad fallet är med elen väl av
vägda k rigsmakten, som åtminstone till största delen är 
användbar i alla situationer. 

Det är av denna anledning, som flottans framtid är 
försvarets framtid i lika hög grad som de andra två för
svarsgrenarnas. Försvarets framtid är i sin tur Sveriges 
framti d. Försvaret är värdemätaren på vår frihetsvilja 
och fö rmåga att hävda denna. 

Därför hyser jag ingen oro för flottans framtid! 
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Vårt sjöförsvar - system och principer. 
Av kommendörkapten Carl Henrik Falkman. 

Xven i atombombens och flygets tidevarv är del en 
askaltbar fördel för vår t land, att det skiljs av hav från 
länkbara fiender. Förutsättningen är dock, att vi dra 
konsekvenserna av vårt havomflutna läge vid 11 !fonn
n ingen av försvaret. 

Blir någon chockerad av att återse denna gamla san
ning - låt vara försedd med en ny ingress? Är det in te 
e tt utslag av den vanliga konservatismen och »rom an ti
ken» hos flottans män? Säkert icke. Den hör ti ll de 
sanningar vi icke komma förbi i vår försvarsdisku ssion. 
Den står sig även i atombombens och flygets tidevarv, om 
än i modifierad form. Den har alltid framhållits i fö r
svarsdebatten under tidernas lopp, beaktats ibland , fö r
bisens ibland; men i allvarets stund - nu senast m edan 
lvå världskrig rasat runt omkring oss - då har sanni ngen 
insetts, hurudan inställningen än varit under föregående 
fredsperiod. Då har det ropats på fartyg bå de frå n all
männa opinionens och ansvariga Inilitära myndigheters 
sida. Och då ha vi i forcerad takt för dyra pengar mtlst 
söka reparera, vad som försummats i fredstid. 

Havet kan överflygas. Det utgör därför intet skyeld 
mot anfall genom luften, endast ett försvårande mom ent. 
Det ger dock möjlighet att också i luften möla fiende n, 
innan han når in över svenskt territorium. Även om en 
invasion över havet mot Sveriges fastland numera kan 
kompletteras med luftlandsättningar i stor skala, m~"ts te 

dock fortfarande huvuddelen av trupper och materiel 
transporteras sjöledes. Transportproblemet har icke i 
sin helhet »lyfts upp i luften». Så torde inte heller bli 
fallet inom överskådlig framtid. För invasionens huvud-
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nssa är fienden beroende av vägarna över S]Ol1. Där
plo. 

d kvarslår betydelsen av att kunna möta anfallet till 
I11e 

sjös~tt oförsvarat hav erbjuder fienden hur många fria 
nJailsvägar som helst mot vår kust. överlägsna styrkor 
~unna utan dröjsmål sätlas in samtidigt mot vitt skilda 
delar av landet. \'åra lantstridskrafter få ingen tidsfrisl 
och deras insatser måste splittras. Elt försvarat hav för
dröj er och försvårar däremot fiendens anfall och tvingar 
honom att hålla ihop sina styrkor för alt kunna ge dem 
skydd. Svårigheterna för en fiende alt tränga fram över 
e; fö rsvarad landgräns kunna icke jämföras 1ned svå
righeterna atl tränga fram över ett försvarat hav och land
stiga på en försvarad kust. Havet tvingar fienden till tids
ödande förberedelser och kmnplieerade operationer - in
vasion sjöledes är fortfarande elen svåraste av krigsopera
tioner, trols att den numera kan kompletteras med luft
landsättningar. Jämför Polens, Hollands, Belgiens och 
Frankrikes öden under andra världskriget med det brit
tiska örikets! Men villkoret är, alt havet försvaras, och 
detta med sådana stridskrafter, som verkligen utgöra 

ett hot. 
Havet utgör ett »ingen mans land» utanför kuslcn, 

där ett djupförsvar kan anordnas, lika väl som rljupför
svar kan anordnas till lands. Detta är en väsentlig förd el 
för vårt land med dess ringa bredd i ostvästlig riktning, 
en fördel, som alltför ofta förbises - eller undertryckes 
- i den svenska försvarsdiskussionen. Genom framskju
ten spaning på och över havet kunna vi få förvarning om 
fientliga anfall; i radarns tidevarv gäller detta mer än 
förr . Genom mineringar - friliggande eller anslutna till 
öar, grundbankar och strategiska förträngningar --- samt 
Inedelst ubåtar uppbygges djupförsvaret till sjöss. Invid 
vår kust tillkommer hotet från kustartilleri och flottans 
lokals tyrker samt defensivmineringar. I san<- och växel
Verkan med dessa element och med flyget operera våra 
törliga sjöstridskrafter - lätta kryssare, jagare och tor-
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1~edbåtar - sammanförda till snabba, slagkraftiga opcru. 

flonsgrupper med stor räckvidd. Ute på det av ingen än<f 

havet kunna de rörliga stridskrafterna i rätt öcronblici·
6 

; 

"Il o " ga 
il motoffensiv -- slå först i stället för att enbart def c 

· t ·· o • C][, 
s1v · van ta pa fiendens hugg. 

~tt djupförsvar till sjöss av denna karaktär reduce

rar v1d kuslinvasion fiendens kraft, innan han når land 

och knn sedan fortsälla att tära på hans unclerhållstrans~ 

por ler. D e lla i sin tur ökar kustartilleriets, lan ls trid s

krafternas och flygets möjligheter att försvara svenskt 
territorium. 

lVIen havet Litdar inte bara en krigsskådeplats, p å och 

över vilken vi kunna möta fienden utanför svenskt land

område. Det bildar också våra portar till elen yttervärld 

som kan lämna oss krafttillskott i händelse av krig. Ocl; 

det ger oss möjlighet att komplettera sönderbombade 

landförbindelser med vägarna lill sjöss runt våra kuste r 

- om vi blott förstå att utnytlja dem och kunna skYdd a 

transportmedlen, handelsfartygen. .. 

* 

. Erfarenhelerna från andra världskriget visa, att sjö

stndskraflerua --- då de använts rätt, varit utrustade med 

moderna tekniska hjälpmedel samt icke varit lamslag

na av brist på drivmedel - väl ha uthärdat trycket 

från luften och fyllt sina maktpåliggande uppgifter i k rig

föringen. Givetvis kunna örlogsfarlyg - även de största 

- sänkas av flyg. Detta är intet nytt. De kunna också 

sänkas av minor, ubå tar och övervattensfartyg. Men mo

derna örlogsfartyg utgöra numera flytande luftvärnsba tte

rier, som i fråga om koncentrerad eldkraft och precisio n 

över huvud taget icke ha någon motsvarighet på andra 

h åll. Utrustade med radar och modern {:lmmunition h a 

~e uneler krige t visat sig kunna skjuta ner flygplan i h i t

tills oanad omfattning. Härtill komma möjligheterna alt 

vid behov ge fartygen ytterligare skydd genom samver-
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]{ande jaktflyg. Kan delta j aktflyg med hjälp av radar 

dirigeras av flygpersonal ombord på far tygen, ökas dess 

effekt väsentligt. En utjämning bnr helt enkelt skett i 

fråga om problemställningen »flyg mot flotta». Krigser

farenh eterna tala härvid sitt tydliga språk. 

Den kände amerikanske militärskriftställaren Hanson 

\V. Baldwin skriver: »Det gamla argumentet alt flygplan 

]zunna sänka f artyg är lika ohållbart som någonsin. Nå

got b evis för detta p åstående har aldr ig behövts - . Men 

det förh ållandet, att fartyg kunna sänkas, innebär icke -

hur sänkningen än gått till - att dc icke fortfarande skul

le kunna användas, lika lilct som nedskjutna flygplan be

visa, att flygplan icke kunna användas. Yarje fartyg, hur 

motståndskraftigt det än är, kan sänkas genom anfall från 

luften, om tillräckligt stor anfallskraft kan konecnlrcras 

mol detsamma. .Ä..ven fl;gplan, ja, hela lnflflottor kunna 

tillintetgötas, om tillräcklig kraft kn.n koncentreras mot 

dem.» 
Av de under kriget s~i.nkl}.'- slagskeppen och hangar

fartygen gick drygt hälften förlorad till följ d av flygan

fall. I fråga om kryssare och fartyg mindre än kryssare 

förorsakades däremot de ulan jämförelse största förluster

na av vapenverkan fi- i\n över- och undervattensfartyg samt 

minor. I fråga om de större fartygen bör ett betydelsc

fullt faktum särsl,i[t uppn<ärksammas. Förlusterna voro 

koncentrerade dels till början av kriget, då man ännu sak

nade erfarenhet, vapen och tekniska hjälpmedel för att 

möta flyganfall i stor skala, dels till krigets sista fas , d [t 

resterna av de delvis obemannade, av brist på drivmedel 

lamslagna samt i fråga om radar ohjälpligt underlägsna 

tyska och japanska flottorna slutgiltigt förstördes i sina 

baser. Intet brittisld eller amerikanskt slagskepp gick 

förlorat till följd av flygangrepp efter 19-11, och under 

Stillahavskrigeis slutskeden sänktes intet amerikanskt or

logsfartyg större än jagare. 
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Yårt marina försvarssvslem bvgger l) 'l a tt vissa 1·1-
.• • • c '- lSt-

slrackor och kustområden av v i tal betvdelse försvai"l" ·' - c., av 
kustartillcr~, i regel uppställt i yttersta havsbandeL oc)

1 

med skoltvidder flera svenska m il ut över sjön. Hit hö . 
II ·· o 1 S · 1a 
- emsoomr<H et, lockholms, Blekinge och Göteborgs skär-

gårdar s~mt F_[1rösundsområdet på norra Gotland. Dessa 

kus tomraden mncsluta också flottans viktigaste bas0111_ 

ri\.den, som alltså både mot sjön och mot luften skyddas 

av kustartilleri. Delta försvarar även inloppen och kan 

ge de rörliga sjös tr idskrafterna operationsstöd vid ut- och 

inlöpande. Ett intimt samband råder alltså mellan fl ottan 

och kustartilleriet, särski lt inom dessa områden. 

Med utgångspunkt från de kuslarlilleriförsvarade skär

gårdsområdena - basområdena - bedriva flottans ope

rativa stridskrafter - främst kustflottans operationsgrup

per och nbåtarna samt minkryssarna - sin verksamhet 

till sjöss. Dc »täcka» luckorna mellan dc av fast kustar

tilleri skyddade kuststr äckorna. På vitala punkter vi d 

kusten inom »luckorna» kan även rörligt kustartilleri upp· 

ställa~. Tack vare snabbhet och räckvidd kunna de opera

tiva övervattensstridskrafterna, kryssargruppern a, på kort 

tid nå hotade kustområden eller fientliga styrkor var som 

helst till sjöss. De operera ofta med stöd av utlagda m ine

ringar i fritt hav eller vid kusten -- dylika mineri ngar 

kunna t ex ge värdefu llt flankstöd - och i växelverkan 

med ubåtarna. Samverkan kan också äga rum. med k us t

artilleri, t ex vid strategiskt betydelsefulla farvattensför

lrängningar. Vid viktiga operationer under dager Jnm

na de ges jaktskydeL Yerksamhcten tar formen av 

snabba och hårda framstötar - ofta under mörker -- frå n 

de skyddnde basomdtdena för att genon1. taktisk offensiv 

riva upp eller försvåra fientliga företag mot svensk kust 

eller sjöfart, fientliga mineringsoperationer o s v. Fram

stötarna planläggas och genomföras med lednincr av rap-o 

porter om fienden från den strategiska flygspaningen, 

från samverkande taktiskt spaningsflyg, från ubåtar ti ll 
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sjöss, radios]~a~ling, k ustbevakning samt radar i land och 

0111bord . Hangenom kan överrumpling eller samman

träffande med mycket överlägsna fientliga styrkor under 

ogynnsamma förhållanden undvikas. Operationens m å l 

kall vägas mot riske rna och kraften sparas, om stl är m est 

ändamålsenligt i rådande läge. Ar miilct av vital bety

delse för landels försvar, insättes dock i princip all dispo

nibel k raft utan hänsyn till förluster. 

Yi finna av det föregå ende:, atl både strategisk och 

taldisk sam- och växelverkan äger rum mellan sjöförsva

rets olika element, mellan rörliga sjöstddskrafler och fast 

kustar tilleri, mellan ytstridskraftcr, ubåtar och minor, 

mellan spaningsorgan och sjöstyrkor samt d~irjämte mel

lan flotta och flyg. Härigenom effektiviseras och rationa

liseras verksamheten. Men även mellan lantstridskrafter

nas och de marina stridskrafternas v erksamh et råder sam

och växelverkan. Här har redan framh ållits, ]mr dc se

nare u nderlätta försvaret till lands genom att vid en in

vasion fördröja och försvåra fiendens framträngande ÖYer 

sjön och reducera hans kraft, innan han når stranden. 

Härtill lwmmer, att de marina stridskrafterna genom ntt 

ansvar a för försvaret av vissa kuststräckor, kunnn möj

liggör a en koncentration av lantstridskrafterna till andra 

hotade delar av del svenska lanc1området. Slutligen kun

na kustartilleribnlterier i vissa lägen direkt samverka 

med till lands opererande stridskrafter. 

Kr yssargruppernas krigsmarschfart är avsev:-trt högre 

än d en tidigare kustflottans . Detta ökar fiollans r~i.ck

vidd och dess förmåga att snabbt ingripa mot fientliga 

företag även på stort avstånd från baserm-L Från S\ock

holms skärgård kan en kryssargrupp på 2 timmar inträffa 

Vid Västervik eller Fårön, på 6 timmar Yid Karlskrona 

eller Härnösand, på 8 limmar syd Skåne. Frå n Göte

borgs skärgård hinner den på 4 timmar till Malll!ö, Stora 

Bält ell er ut i Nordsjön. Från Karlskrona når gruppen 

På 4 timmar fram till södra örcsmHl eller till ölancls norra 
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udde. De.t är .i sjökrigfiiringen kke fråga om att fö rde}, 
fartygen l1ll någon slags jämntjock kedja ulanför k ust d 

e 11 l o t · · L ] 1· en er a a SJOs yr ~.orna 1gga och v~inla på fienden utanföJ· 
en ho lad kustsiraeka ·- före,;;tällningar son1 n1a11 ". 
t ··ff' - ona 
L·a ar P<:. - utan man slår med samlad kraft i hårda 
s!1al~ba slotar:. utgåen~e från de försvarade basområdl'na: 
\ ar.Je fa.~·iyg .~r e1~ slnd:smasl'-in, som ombord medför allt 
s~m .behovs for stnden hksom drivmedel, proviant och alla. 
fornodenheter. Förråden komplelleras Yid tlterkomst till 
' y nasen. uyss;;u·grupperna skydda sig mot flyganfall me-
delst ombord uppställda , radarledda ]uflvärmbatleric r av 
ulo.mordenllig styrka. Radar utnyttjas för spaning. Ope
ratiOnsgrupperna sköta själva sin bevakning mot ubå
ta:·, och varje fartyg är utrustat med paravansvep mot 
nunor. :\fot mål på vattenytan kunna grupperna ut
dela hörda slag genom massinsals av torpeder och mui clsl 
snabbskjutnnde - ptl kryssarna automatiserat - m edel
svårt artilleri med radareldleclning. Torpederna tdffa 
unde1; vallenlinjen och kunna därför s~inka även de sl()rsla 
fartyg. Genom automatiseringen når krvssarnas arti lleri 
en mycket hög eldhastighet. Hadarn ge1: en i artillerie ls 
historia hittills ouppnådd precision. 

Då våra örlogsfartyg och sjöstyrkor mellan opera tio
nerna till sjöss äro förlagda till bas0mrådena, är det give t
vis av största betydelse, alt de kunna skyddrts mot ~nfall 
från luften. :\Taturen gynnar oss härvi~H~g i höa arad . 
-.: r o l o . ' ~ u 

'ara )asomraden utgöras av mer eller mindre vidstr~i ckta 
sl~ärg~:·dsomd\den, där fartygen iamna förlägg~s till iord
mngslallda s k krigsförtöjningsplatser Dc maskeras h~ir 
i1~vid hranla bergv~iggar och undandragas di_irigenom sft
vrtt möjJigt imyn fn1n luften. Skärgårdarnas utstri_ick
ning gör det möjligt att ofta skifta plats. l\Ien naturen 
skänker oss ännu en möjlighet. I våra skärgårdar förc
konu:w talrika urbergsformationer av sådan höj d och om
fattnmg, alt vi i dem för relativt ringa kostnad kunna 
spränga in fullträffsäkra skyddstunnlar för våra örlogs-

203 

fartyg, ja, till och rnecl förråd, verkstäder och dockor för 
reparation av fartygen. Dylika tunnlar ge även skydel 
mot atombomber. Motsvarande n1.öjligheler finnas knap

past i något an~.at la~d. Y i .. befinna oss allts~ i e.~t sär
sJdit gynnsamt lage, da det galelr att skydda vara OI·logs
farlyg i baserna och våra basanläggningar. 

Det finns ännu en sida av sjöförsvarels verksamhet, 
även den et t viktigt led i det marina försvar~~ystemet. Det 
är den verksamhet, som utövas av flottans lokalstyrkor, 
sammansatta av äldre örlogsfartyg, minsvepare, ubåtm· 
och hjälpfartyg av olika slag. Dc äro lokalt lmnd
na till vissa kuststräckor och ha i princip sin verk .. 
samhet forlagd till kustens närhet. Dc ombesörja främst 
den s tändigt pågående, rutinmässiga verksamhet, som 
består i ubåtsjakt och minsvepning för att hålla kust
farvattnen - inklusive basområdenas leeler - fria från 
ubåtar och minor och därigenom trygga både sjöstrids
krafternas rörelsefdhct och handelssjöfartens framkomst
möj ligheter. De svara vidare för konvojering och skydd 
av handelssjöfarten och Inilitära sjötransporter. De in
gripa slutligen, efter måttet av sin styrka, mot företag 
riktade mot svensk kust inom lokalstyrkans område, och 
kunna därvid komma att samverka både med kustarliller.i 
och kustflottans operativa sjöstridskrafter. 

I fråga om sjöfartsskyddet må följande särskilt an, .. 
"oras. Den tekniska utvecklingen har nu och framgent 
gj ort det möjligt alt från luften förhärja både d c civila 
och militära pro d nktions- och distributionsorganisa tioncr
na. Därför har betydelsen av sjövägarna blivit särskilt 
framträdande inte bara för tillförseln utifrån av för bc
follmi ngen och krigsmakten livsviktiga förnödenheter ulan 
också för varudistributionen inom vårt långsträckta land, 
för krigsmaktens underhållstransporter och för civilför
svarets undanförsel av förnödenheter. Det är därför fel 
att betrakta avspärrning och oinskränkt luftkr igföring 
80111 två skilda betvingelscmetocler och alt tro, att man 
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kan möta avspärrningen - och utstå densamma lllldel' 
längre tid - enbart genon1 förutseende åtgärder i fred 
Att en avspärrning av våra transportvägar till sjöss i före~ 
ning med förhärjning av vårt land från luften på ganska 
kort tid skulle kunna få krigsavgörande betydelse ligger 
nu, mer än förr, inom möjligheternas gränser. Örlogs. 
flottans och med den samverkande flygstridskrafte rs sär
skilda uppgift aH skydda sjöfarten måste därför tillmä tas 
stor betydelse och kan bli lika viktig som försvaret av 
landten·i toriet. 




