,oKumsten
for fofket"
Lars HoarLangslet
Forøvrig bidrag av:

faul Thyness
Gunnar$kagestad
GarlE.Wang

Magister Gunnar Skagestad foretar i denne ar'
tikkelen er oppsummering og vurdering av den
debatten som i den senere tid har foregått i
tilknytning til den sovjet-russiske marine-utbyggingen i Nord.lshavet.
Skag{ad er forsker ved Fridtiof Nansen-stiftel'
sen på Polhøgda,hvor han arbeider med utenrikspolitiske problemstillinger. Han er tildelt
Hoff-Farmand Legatet lor 1972.

Arne Ghr.$tryken
BiørnKetilsson
PerKristianFoss
Njål t\fioe
Redaksjonelt:

Av Gunnar$kagestad

$talin som profet
Hovedstadsområdet

Debatten om Sovjetm arinen
og Norges sikkerhet

ilm00
KONSERVATIVTTIDSSKRIFTFOR
INFORMASJON, DEBATT OG KOMMENTAR
REDAKSJON:
Redaktører:
STUD.POLIT. KIM TRAAVIK
JOURN. LENNART HOVLAND
Annonsesjef
:
KNUT MARAAK
Fometningsfører:
EIVIND BERG.JACOBSEN
UTGITT AV:
NORGES KONSERVATIVE
STUDENTERFORSUND
Stortingsgt.20, 3. e4., Oslo 1.
Tlf. (02) 333527.
Bankgiro 8002.23479+7
Postgiro207547.
Kontortid: alle hverdager(ikkc lørdag) H. L2-14.

Norges
Konservative
Studenterforbund
Oslo1
SEKRETARIAT:
20,3.etg.,
STORTINGSGT.
Telefon:rc2\ 33 35 27
Sekretær:
AnnichenTeigen.

INNHOLD:
Side 3 Redaksjonelt.
Stalin- usannsynlig
helgen.
Hovedstadsområdets
problemer.
4 <<Kunsten
for folket>: Om politiskeforfattere. Av stortingsrepresentant
Lars Roar
Langslet.
5 Tre av de <<engasjerte>>
Av Kim Traavik.
6 EF-avstemningen
og denspolitiske konsekvenser.
Av stortingsrepresentant
Paul Thyness.
Universitetet
9
fta krise til kaos: Lukking
ingenløsning.
Av stud. polit. Bjørn Ketilsson.
11 Grundig og god EF-informasjon.
12 Konservativstudentoolitikk.
Av NKSF's formann,cand,mag. Njål Moe.
14 En bussfull av juss.
Av stud. sociol.Arne Chr. Stryken.
15 Malrauxom de Gaulle.
16 Debattenom Sovjetmarinen
og Norges
sikkerhet.
Av forslcerGunnarSkagestad.
20 Debatt: Hvor er Høyres skolepolitiske
profil?
Av skolesjef.
Carl E. \X/ang.
>> 2L Debatt: Konservativeverdier trues i dagens
skole.
Av stud. polit. Per-KristianFoss.
Ettertrykktillatt med kildeangivelse.

LOKALFORENINGER:
(BKSF)
BergenKonservativeStudenterforening
(DKSF)
Den KonservativeStudenterforening
TromsøKonservativeForum (KFT)
KristiansandKonservativeStudenterforum(KKSF)
NesnaKonservativeStudentlag(NKSL)
TrondheimKonservativeStudentforening(TKSF)
(VKSF)
Volda KonservativeStudentforening
Ås KonservativeStudentforum(ÅKSF)

I
I

I:
i
I

,,Kunstenfor folket"

I dette nummeret av DIALOGer hovedoppsettet
viet den nye marxistleninistiekefalankseni norsk
litteratur. Om SUF's Forfatterfrontennå ikke er så
tallrik, har den i høy gradvisst å gjøre seg bemerket,
både i organisasjonssammenheng
og litterært.
Det er resultateneav ml.forfatternesarbeid i sist
nevnteforstandvi er opptatt av. StortingsmannLars
Dessutenkontakteri Elverum,Halden,Levanger,Sta- Roar Langsletskissereret genereltsyn på forholdet
litteratur-politikk,og går så over til å gi uttrykk for
vangerog Molde.
et personligstandpunkttil den politiske litteraturen
i dagens Norge, Redaktørenskriver om den verdiNKSF's Arbeidsutualg:
konservativeholdning til revolusjonærdiktning og
Candmag.Njål Moe, formann
omtalertre såkalte(engasierte"forfatteresbøker.
Stud.mag.art. Arild Underdal,L. viseformann
på at den
Forøvrighenledervi oppmerksomheten
Stud.geod.Eivind Sommerseth,2.viseformann
skole-politiskedebattenfra DIALOGnr,3/4 1971fortStud jur. ElisabethSteenstrup,Int. Ombudsmann
setter. Skolesjef Garl E. Wang kommentererPerKristian Foss' artikkel i forrige nummer, og Foss
Stud. techn.Ole G. Ihme
svarer.

Magister GunnarSkagestadforetar i denne artikkelen er oppsummeringog vurdering av den
debatten som i den senere tid har foregått i
tilknytning til den sovjet russiske marine-utbyg.
gingen i Nord.lshavet.
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Skagetader forsker ved Fridtjof Nansen.stiftelsen på Polhøgda,hvor han arbeider med utenrikspolitlske problemstillinger.Han er tildelt
Hoff.FarmandLegatet lor 7972.

Debatten om Sovietmarinen
og Norges sikkerhet
er nå sovjetmarlnensvilctigsteoffensivevåpen,og er
nesten utelukkendetildelt Nordflåten.I siste halvdel
Av GunnarSkagestad
av 60.årenehar Nordflåten glennomgåendeavholdt
to storøvelser årlig I Norskehavet;de største til nå
oTruselenmot USA kommer ikke fra Vietnam har vært nSevernvåren 1968og cOkean' våren 1970.
og ikke fra Sentral.Europa,Den seiler ut fra Disse ble ført som samøvelsermed Østersiøflålen;
Murmanskr, Kontreadmiral Magne Braadland, store flåtestyrker seilte ut Kattegatog opp langs hele
Norskekystenog foretok til slutt landgangoøvelser
iflg. Time, 18/101971).
mot (forsvart> kyst rett øst for Grense.Jakobselv.
I
Den ovenfor siterte bemerkninggjelder altså USA, "Okean'ndeltok dessutenbl. a. også enheter fra den
For.
men hva med Norge? Vår hjemligedebatt om soviet- sovjetiske $vartehavsflåtesMlddelhavs.eskadre.
marinenog Notges sikkerhethar nå (febr. 1972) vart øvrig har sovletiskemarineenheterfått en tendenstil
i innpå halvannet år, og begynner efterhvert å utvise å operer i farvanneneGrønland.leland-Færøyene.Skott
jeg her land; dvs. i de havpassasjersom dannerNorskehavots
et slagsmønster.Det er dette debatt-mønsteret
skal beskriveog kommentere,men først noen ord om vestlig€ avgrensning,
bakgrunnenfor det hele:
De forhold som er nevnt ovenfor, er en del trekk
Siden 1961har de sovjetiskesjøstridskrefterunder- ved en utvikling som altså har pågttt i mer enn et
gått en giennomgripendeuwikling, både m.h.t, fartøy- desennium,og som iallfalT siden midten av 60-årene
typer, antall, utrustning og ikke minst m.h.t. opera- har vætt åpenbarnok. Det skulle imidlertid gå lang
sjonsområder,- d6 sovjetiske <grå diplomaterr fer. tid før folk utenfor de engere kretser av spesielt indes nå på alle hav. SSSR'ssjøstridsmakthar fire ho- teresserteble oppmerksompå utvihlingen og fant å
ved-enheter:Østersiøflåten,Svar ehavsflåten,Stille
kunne seNorges sikkerhetspolidkk i sammenhengmed
havsflåten og Nordflåten. Av disse er det særlfu de sovjetiskedisposisjoner.
Nordflåten,"med hovedbaseved Murmansk (Severo.
Det som fikk sneballentil å rulle, var det såkalte
morsk) nær norskegrensen,som har interesse for <SpecialNaval fssue>av <<Nato
letter>>for sept. 1970,
Norge. På dette flåtearrcnitt har uWiklingen antatt en som i tehst og bilder gjorde rede for den endring som
særlig dramatisk karaftter.$ovletmarinenstilvekst i haddefunnet sted nr.h.t. den sovietiskeflåtealctivitet
60.åreneomfatter bl. a. et stort antall cYn.klasseun. i europeiske farvann i løpet av 60-årene. To trekk
dervannsbåterutrustet med strategiske atomraketter, var her sdrllg iøynefallende:Dei vat shjedd en stetk
- tllsvarendeUSA's Folarls/Poseidon.Disse ubåtene økning i flåtJaktiviteten generelt, og det hadde utvik16

let seg et nytt øvelsesmønster
kjennetegnetbl. a. ved
høy konsentrasionav flåte-enheteri Norskehavet.Disse <<nyhetene>>
ble referert i norsk presse,og dermed
var debatten om sovjetmarinen og Norges sikkerhet i
gang.
Siden høsten 1970 hat dette emnet vært behandlet
i en rekke fora og media. Statsmyndighetenehar meddelt seg i sakensanledning. Folkets kårne har debattert temaet både fra Stortingets talerstol og foran
NRK's mikro{oner.Presseorganer
har uttalt segredaksjonelt, og åpnet sine spalter {or mer eller mindre
seriøseforståsegpåere.I radio og fjernsyn har Marienlyst-ekspertisenpresentert sine synspunkter.De sikkerhetspolitiske forskerne ved Norsk Utendkspolitisk
Institutt har levert en nesten samlebåndspregetproduksjon av artikler og notatef om emnet,r)

met utovekkende for Norge fordi sovjetmarinen er
kronisk i beit for baseområder,særlig is{rie havner.
Norges isfrie kyst ligger derimot laglig til som et attaktivt base-omtådefor de fremskutte sovjetiske matine-enheter.
Disse og 'i'svarende momenter utgjør noe av en
standard-argumentasionhos den ene hovedpart i debatten. De fleste talsmenn for dette syn syneså helle
til den oppfatning at sovietmarinennok pdnrært har
et globalt/defensivt siktemål, men dette tillegges ikke
avgjøtendevekt. I hovedsakenbyggerargumentasjonen
på den regisfferbate situasjonsendringsom de sovjetiske disposisjoner har medført. Awikende begrunnelser for hvorfor sovjetmadnenmå opp{attes som en
trusel mot Notges sikkerhet, f.,eks. at den primært
antaså ha et regionalt/offensivt siktemål, er noe sjeldnere. Uttalelser som i noen grad gir uttrylck for en slik
Alle syneså være enige om de grunnleggendefakta: oppfatning, hat imidlertid fra tid til annen dukket
At den sovjetiskemilitære siømakt i nord har under- opp i pressen.')
gått en viktig utvikling. Hva man iklce er enige om er
hvordan denneutviklingen skal tolkes: Hva innebærer
Hovedopp{atoihg nr. 2, at sovjetmarinen ikke utegentlig de sovjetiske disposisjonerfor Norges sikker- giør noen alvotlig ffusel mot Norges sikkerhet, har
het? Det er dette som er suidens eple. I grove uekk vært lansert på to temmelig forskjelligartede preudset det to hovedoppfatninger av sovjetmarinensbetyd- ser.
ning for Norges sikkerhet, henholdsvis:
Het skal først nevrre$det <papir-tiger>resonnement
L. Sovjetmarinenutgjør en alvorlig trusel mot Norges som går ut på at sovjetrnarinensslagkraft er sterkt
overvurdert. Den sovietiske flåteahtivitet tilskrives i
sikkerhet, og
2. Sovjetmarinenutgjør ingen alvorlig trusel mot NorgesslKkerhet.
For hver av disse to hovedoppfatningeranføres diverse begrunnelser og forklaringer, hvorav noen tar
utgangspunkti spørsmåletom SSSR'sbensikter: }Jva
et siktemåletfor den sovjetiskemarine.utbygging,og
hvilkg oppgaver er de sovjetiske sjøstidilaefter (i
særdeleslretNordflåten) tiltenht?
På dette punkt finner man to sett motsatte opp.
fatninger,nemlig:
1. $ovjetmarinenhar ot a) globalt, b) regionalt silrte
må|.
2. Sovjetmarinener tiltenkt en a) defensiv, b) offen.
siv oppgave.
Dette gir fire mulige kombinasjonerav oppfatnin.
ger om sovjetmarinensformå|, - henholdsvlsregio.
nal/defensiv, regional/offensiv, global/defensiv og
global/offensiv. I praksis har disse kombinasjonsmu.
lighetene i noksåulik grad preget debatten.
_ Hovedoppfatningnr. L, at sovjetmarinenutgjør en
alvor_ligtrusel mot Norges sikkerhet, begrunnesvanligvis slik: Giennom sitt sjørnilitære øveliesmønsterhar
SSSR etablert en fremskutt forsvarslinie i området
Grønland-I-glpd-lqrøyene-skotdand. Delte betyr at i
en eventuell konfliktsituasion vil Norse værc innelukket,i 9n knipetang, bak åe sovjetiskl freniste linjer
og avskåretfra våre vesdig€ diierte..Dette er deito

Sovieliske marinefar&yer I litttnt :hev i,arrt igS0aet ytterst siel.
dent syn, bortse$ fta sForådtgko ouåriøingen d,ir, e*heter rnetlem øsrerciøftåten og it*rdsigflåren.

te adkomstvei ut til verdenshavene.Det er derfor ingen grunn til å male fanden på veggen,eller provosere
russerneunødig med høyrøstettale om SSSR'ssiømilitære disposisjoneri nord. For å forbli i den mari
time terminologi: <<Don'trcck the boat!>>
Synspunkter av denne type har vunnet gienldang i
vide kretser, og kan sies å utgiøre noe av en standard.
argumentasjon hos den andre hovedpart I denne de
batten. Resonnementetbygger her ensidig på en
bestemt vurdering av hva som er intensjonene med
den sovjetiske marine.utbygging.Spørsmåletom hva
den stedfunneendring av den strategiske situasion I
Norskeharrct, uavhengig av de presupptivt re$pektable sovjetiske lntensioner, kan inhebære fot Norges sikkerhet, blir derimot ikke i særlig grad tatt i
betraktnlng.
Hvor står så våre myndigheteri spørsmåletom hva
den sovjetiske marine-utbyggingi nord innebærerfor
Notges sikkerhet? I uttalelser som er kommet fta
bl. a. statsministerBratteli, fremgår det at man ansefutbyggingen av den sovjetiske marine for føtst og
fremst å ha et globalt måI, og at disse styrkene primært er tiltenkt en defensiv oppgave.Det har imidlettid ikke kommet klart frem om Regieringen oppfattet sovjetmarinensom noen alvodig'trusel mot
Norges sikkerhet eller ei. Til tider virker det som om
l) Vårmanøvren1969 begynte I området mellom lsland og Fær. man har søkt å bagatellisereeller dyssened hele spørsøyene med et stort antall sklp. 2l og S): Øvelaeneomfattet den
målet; ved andre anledningerhar man gitt uttrykk for
!ørst€ betydellge forsterknlng av Mlddelhav+sty*er fra Nord. bekymdng over den karakter de sovietiske disposisioflåton, hvorcfter en stpke besølte det Karlblske hav. 4) En nV
ner har antatt. Som eksempelpå myndighetenesRoe
forsterknlng av Mlddelhavsflåten fra Nord I september og ok
uklarc holdning kan nevnes en del uttalelser av fortobEr. 5J og 6): Andre manøvrer i områdene.
(<frlsfe Letterosept. 1970."SpoclalNaval lssue'.J svarsministerFostewoll. Ved et besøk i USA medio
oktober l97t ga forsvarsministeren uttrykk for bekymdng ovet oppbyggingenav sovjetisk militærmakt
denne samåenhengvesentlig propagandamotiver;den på Kola og i Norskehavet,og antydet at det kunne bli
ef <mye skdk og lite ull>. Vel opereret russernests- ønskelig for Norge å <<lrrypebedre inn undet NATOparaplyen>.3)I et foredrag i Oslo Militæte Samfund
dig med nye og avanseneskipstyper, men de har til
gode å vise hva de kan prestere; de har dessutenikkp den 10/ 1 1972 undersmeketforsvarsministerendet glohangarskip,og er demed selv ytterst såtbate med sin bale aspektved den sovietiskeoppladningi notd, men
utpreget fremskutte deployering.Dette resonnementet nevnte også at <en del av de konvensjonellesovietishar tiktignok bare i beskjeden gad kommet frem i he styrker i nordområdet.. . vanskeligkan seesbare
den offendige debatt. (Som man s€r, er spørsmåletom i global sanmenheng>.Konklusionen var imidlertid
hvorvidt sovjetmarinensmålsetning er global ellet re- at situasionenikke ga noen <grunn for dramatisedng
gronal, henholdwis ddensiv eller offensiv, her av un- og hellet ikke fot noen endringet i våt sikkerhets-og
forsvars-politikk>.
detordnet betydning).
Hvordan har spørsmåletom hvorvidt s-ovjetmarinen
Den vanligste begrunnelsefor den hovedoppfatning
at sovjetrnarinenilcke er noen alvorlig trusel mot Nor- er en alvorlig trusel mot Norges sikkerhet eller ei,
ge, bygget imidlertid på det qy! at de sovjetiske dis- kunnet bli et så omdiskutert tema? Uwilsomt har
posisjonet primært hai et globalt/defensivt siktemål: flere forhold spilt inn, bl. a. kan det ha samrnenheng
interes- med et par andte omdislruterte temaer i vår politiske
Som en supermakt med verdensomspennende
ser, har SSSRav overveien& defensivegrunner et le- debatt, såsom (l) spøsmålet om Notges fotsvatqpogitimt behov for å ha en marine som kan operere på litislce prioritering, og (2) spørsmåletom Norges evenalle hav, - i en <<global>sammenheng.Utbyggingen tuelle tilslutning til De Europeislce"Fellesskap(EF).
av sovjetmatinenhar først og fremst som formål å av- I beggedissesakerhar oppfatninger av sovjetmhdhens
hjelpe dette globale behov, og har ingenting med Not- betydning fot Norges sikkerhet vært anføtt som atguge å gsøre.SpesieltNordflåten må betraktesi et globalt mert for eller mot dette eller hint standpunkt i anperspektiv, da russetneher hat sin enesteisfrie, dirck- gjeldendesak.
i8

Blant dem som har ønsket et styrket beredskapog
høyere forsvarsbevilgninger,har oppfatningen av sovjetmarinen som en alvorlig trusel mot Norges sikkerhet blitt et vektig argument.Omvendt har kretsermed
en awikende oppfatning av behovet fot et sterkere
forsvar, vært mer motivert for å hevde at sovietmatinen ikke er noen slik trusel. Ellers har sovjetmarinens
truende karakter gjerne blitt fremhevet av dem som
ønsker en omprioritering i fetning av bl. a, stedrefe
satsingpå sjøforsvaret.
Når det gjelder måten hvorpå sovjetmarinen har
værr trukket inn i EF-debatten, er mønsteret dette;
For EF-tilhengere har det vært nærliggendeå se sovjetmarinen som en reell sikkerhetspolitisktrusel, som
norsk EF-medlemskapvil lrunne mowirke. EF-motstanderne hat på sin side vært mindre villige til å
oppfatte sovjetmarinensom noen slik trusel, da dette
vel ville virke forstyrende inn på deres syn på norsk
EF-medlemshap.
Vi har sett at debatten om sovietmarinenog Norges
silckerhet i adskillig grad har krctset omkring de bensikter somman har antatt primært har ligget til grunn
fot de sovjetislcedisposisioner.Jeg bewiler at dette
kan være et tilsuekkelig frulktbart utgangspunkt; ikke
fordi SSSR'shensikter er uinteressante,men fordi de
to dimensjonene global-regional og defensiv-offensiv
ikke gir godt nok grunnlag for forståelse av Norges
sikkerhetspolitiskesituasjon.
En ting er at uttrykket <<global>i denne sammenheng er i ferd med å få overtoner av magisk besvergelse,- et <(sesam-sesam)>
som lekende lett skal trylle
bort de ubehageligekonsekvensersom den sovjetiske
marine-utbyggingeventuelt måtte få fot Notge. Analogien med strutsen som stillker hodet i sandenfot å
unngå fare, synesftistende næt. Det som imidlertid er
salcenskieryre, et at sovjetmarinensglobale og defensive aspektårikke nødvendigvisutelukker de regionale
realiteter og offensive muligheter. Et moment som her
må påpekes,er at i moderne sjøsuategi er det iHce
bare uhyre vanskelig i praksis å skille mellom defen-

sive og offensive tiltak, men ogsåat et slikt skille gir
et lite meningsfylt bilde av de problemer man står
overfor. Det gamle fotball-ordtak <angreper det beste
forsvar> kan muligens ikke anvendesuavkortet i motenkning, men, som A. C, Siaastad
deme sjøsmategisk
påpeker:<Om man likevel insistererpå at de russiske
maritime disposisjoneti Norskehaveter av ren defensiv karakter vis-a-vis Norge, er de fra et norsk synspunkt liten tføst i en slik observasjon.Tvertimot er
defensive interesset hardere og vanskeligereå fire på
enn ekspansiveinteresser>>.4)
I denne sammenhengtør det også være verdt å
merke seg hva en såvidt uhildet lakttager som svonsken Bertil Åhlund uttaler i sin autoritative analyse
Sovjetunionenpå vårldshaven:(Från sårål offenslva
som defenslvasynpunkter,torde det... vld et{ even.
tuellt framtida krlg vara av etiirsta betydelsef6r $ovjettrnionen att kunna flytta fram sina operatlonsbas€r
i f6rsta haad til de norska fjordarna. Fdr våstmalitor.
na år ftirsvaret av Nordkalotten och herravåldet tll
sj6ss i nordvåstra Atlanten i motsvarande låge av
vital betydelse.Dessa områden,inklusive lsland oeh
Spetsbergenår dårf6r bland de strateglslt vilrtlgaste
i vårlden i dag".s1
Dette er de harde strateglsk/geografiske realiteter
som man lkke kommer ut6nom, uansett hvor fronrme
de sovjetiske henslkter vls'a.vis Norge måtte være.
NOTER;
') Sebl.a. fu. NUPI-Notæerfra tidsrommetaugust19701971:N4, N-6, N-9, N-i2, N-15,N-16,N-21,
desember
N-2L/2og N-25.
':) Jfr. f.eks. hmmandøkaptelnB. E. Ytterhornsoituasionsi Alteøpottenfor 3/2 1972,
vtr,rdening

3) Site* i Farnandfot T/I0 1971.
') Anders C. Siaastad,Norsk sikkerhetspolitikk og souietisk
naritim utaikling, foredrag for dis*ikæddet ftn Heimeværnet i Sør-Trøndelag,
Trcndhefun16/11 L971.
5) Bertil Ålrlund, Soaietailonet på oårldsbaoex,Stockholm
197L,s. 134.
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