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KUNGl 
ORlOGSMANNASÄllSKAPET 

Meddelande 
Nr 7/1969 

Högtidssammanträdet i Karlskrona den 17 november 1969 (det 198:e) 

(Utdrag ur protokoll) 

l. Infördes tillstädeskom na nyinvalda ledamöter, nämligen ordina

rie ledamoten F ernander samt korresponderande ledamöterna H olm

berg och Hammarskjöld, vilka ordföranden hälsade vä lkomna i Säll

skapet. 

2. Till ordförande för kommande arbetsår valdes hedersledamoten 

Lindemalm (nyval). 

3. Telegram till H M Konungen a v sändes. Svarstelegram mottogs. 

4. Utdelades av Sällskapet tidigare beslutade belöningar till leda

moten Cay Holmberg och kapten Torbjörn Hultman. 

5. Uppläste ordföranden namnen på de ledamöter, vilka under det 

gångna arbetsåret lämnat Sällskapets krets. 

Föredrog ledamoten Tornerhjelm och sekreteraren utdrag ur minnes

förteckningar över 
ordinarie ledamoten Oskar Erik Skog 
ordinarie ledamoten Olof Karlberg 
ordinarie ledamoten Gunnar Norlander. 

6. Avgav sekreteraren berättelse över Sällskapets verksamhet under 

det gångna arbetsåret. 

7. Talade ledamoten, professor Hilding Eek, över ämnet "Folkrätt, 

internationell politik och den teknologiska revolutionen". 

8. Talade hedersledamoten Lindemalm över ämnet "Vårt sjöterri

torium måste övervakas!" 

9. Nedlade Sällskapets ordförande sm befattning med anförande. 

Stockholm den 30 december 1969. 

HANS HALLERDT 
sekreterare 
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KUNGL 
ORLOGSMANNASÄLLSKAPET 

Meddelande 
Nr B/1969 

Ordinarie sammanträde i Stockholm den 8 december 1969. 

(Utdrag ur protokoll) 

1. Utsågs ledamoten Rudberg som föredragande i vetenskapsgrenen 
"Strategi. Taktik med sam bandstjänst. Navigation och sjöfart" fö t 
år 1970. 

2. Föredrog ledamoten A Gustafsson inträdesanförande betitl at 
"Studiereflexioner. Kring studiernas mål, metodik och möjligheter." 

3. Ledamöterna H är lin och B Stefenson inledde kvä ll ens diskus
sion över ämnet "Svensk ubåtsutveckling från ol ika synpunkter' 
genom att belysa ämnet ur operativa, taktiska, ekonomiska och tek
niska synpunkter. 

Efter inledningen förklarade ordförande ordet fritt. En Ii v lig debatt 
följde, varvid ett fl erta l a v de a v inledarna behandlade problemen 
ventilerades. 

Stockholm den 31 december 1969. 

HANS HALLERDT 
s ekretcrare 
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KUNGL 
ORLOGSMAN NASÄLLSKAPET 

Meddelande 
Nr 1/1970 

Ordinarie sammanträde i Stockholm den 12 januari 1970. 

(Utdrag ur protokoll) 

1. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående sammanträde 
korresponderande ledamoten Bertil Boström avgått med döden . 
Ordföranden lyste frid över han s minne. 

2. Utsågs ledamoten L Jedeur-Palmgren som föredragande i veten
skapsgrenen "Handvapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik 
Minteknik" för år 1970. 

3. Orienterade ordföranden om pågående arbete med minn esskri ft 
vid Sällskapets 200-årsjubileum 1971. 

4. Ledamöterna Borgenstam och Rheborg inledde kvällens diskus
sion över ämnet "Bärplanbåtar och sväva re" genom att belysa ämnet 
ur tekn iska respektive operativa och ekonomiska synpunkter. 

Stockholm den 29 januari 1970. 

HANS HALLERDT 
sekreterare 
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B CASSEL 1970-ta/et - Havets dekad 

~-------------------------------------, 

l sy f te att väcka läsekretsens intresse för den oceano

grafiska forskningen och söka förklara dess stora bety

de lse publiceras här ndg ra re flexioner av kommendör

kapten 2 gr BO CASSEL, dykeriexpert och f n far

tygschef pJ HMS Belos . 

Till artikeln fogas ett utdrag ur en artikel ur La Revue 

Maritime betitlat "Oceanografi, dess definition och 

historia". Utdrag och översättning har gjorts av kapten 

G. RASMUSSON, marinstaben, vil!een avslutar med 

ndgra egna kommentarer. H an säger bl a: "M in upp

fattning är att internationellt sam arbete inom oceano

grafin!oceanologin är en förutsättning för att de smd 

länderna skall kunna hänga med i utvecklingen. 

Sverige ha r en odiskutabel plats i teknologins Europa 

och vid den kon ferens om teknologisk samverkan som 

EEC-staterna planerar kommer Sverige sannolikt att 

vara rep resentera t . 

Ett dylikt samarbete som troligen kommer att inriktas 

mot bl a oceanografi, meteorologi och miljöskydd f dr 

inte ge upphov till nya internationella organ utan mds

te av ekonomiska skäl helt grundas pJ befintliga natio

nella institutioner som exempelvis IV A och Styrelsen 

fö r teknisk utveck ling. Industridepartementet bör k un

na göra en betydelsefull samordningsinsats i detta sam

manhang". 

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

1960-talet komm er att gå till historien som det decennium då män

niskan upptäckte havet, eller rä ttare sagt den del av havet som finn ~ 
under ytan. D et finns nu stora förutsättningar för a tt 1970 - son' 

ju redan fö rklara ts för havets dekad - kommer att bli det i rea li te

ten och att den begynnande utfo rskningen av havet kommer att föl

jas av en exploatering av de rikedomar som finns under ytan och på 
havsbotten. 
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Varför ha r mänskligheten först nu kommit till insikt om havets 

stora betydelse ? Jag tror att det i första hand beror på t re faktorer: 

- teknikens utveckling som först under 1960-talet möjliggjort 

för mänskliga varelse r att nå stora djup och vistas dä r under längre 

tidsrymder ; 
- befolkningsexplosionen som inom en nära framtid kommer att 

kräva även havets resurser i form av födoämn en, vatten, råvaror 

111 m för att livnära jordens befolkning; 
- upptäckten och den begynn ande exploater ingen a v stora o l je

och gasförekomster under havsbotten som på ett på tagligt sätt visat 

en del av vad havet kan ge. 
Man kan uttrycka det som så: Under 1960-ta let har den teknisk

vetenskapliga utvecklingen skapat fö rutsättningar för ett utnyttjan

de av havets resurser som en ökande världsbefolkning i en nära fram

tid oundgängligen behöver för att kunna överleva. 

Rymden och havet - y tterligheter som berör varandra 

Den schweiziske fysikern Augu ste Piccard konstruerade och dök 

med det första djuphavsskeppet - batyskafet - FNRS 2 år 1948. 

Han konstruerade även det andra - Trieste - med v ilket hans son 

J acques och en amerikansk sjöoffi ce r under 1960-talet s första år 

nådde vä rldshavens största kända djup 10916 meter. 

I sin bok Au Fond des Mers en Bathyscaphe berätta r Piccard att 

han som ung student beslöt sig för att konstruera ett djupha :sskepp 

och träno-a ned i havet, djupare än någon annan . Impulse rna f1 ck han 
o . o o f Il 

ifrån En världsomsegling under havet av den 1 sa man ga a sann-

spådde Jules Verne. Men egendomligt nog så kom Picca rds väg ned 

i havsdjupen att gå via rym den . H an nådde under 1930-ta!et med 

den tidens mått fantastiska höjder med s k friba llong. Och det va r 

friballon gens princip som han sedan använde sig av vid konstruktio

nen av batyskafet. 
Det ligger nära till hands att dra pa rallell er mell a~ 1960-ta!ets 

eröv ring av rymden och 1970-talets - med sto r sannolikhet -:- mer 

navstillvända fo rsknin g. En hel del av den avancerade tekmk som 

r.ymdforskningen använder sig av kan komma till ny tta i havet. 

Man kan bara peka på sådana problem som berör det slutna rummet, 

tryckva riationer, gaser och datateknik. 
I februari 1969 hölls i Brighton den första oceanologiska kongres-
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sen i historien och avsikten är att sådana sammankomster skall hål
las årligen. Där redovisade forskare från ett stort antal länder resul
tat från de mest skiftande verksamheter och de stora nationerna redo
gjorde för sina nationella forskningprogram. Samtidigt pågick en ut

ställning där ett stort antal industrier på ett överskådligt sätt visade 
färdiga eller planerade projekt för havets utforskning och exploate
ring. Det var en fascinerande provkarta med undervattensoljekällor 
och -gruvor, farkoster och bostäder för undervattensbruk, utrust
ningar för verklig djupdykning, sök- och mätinstrument och mycket 
annat. Utställningen väckte stor internationell uppmärksamhet oc 
kanske fick svenskt industrifolk några impulser som kan resultera 1 

en svensk monter vid kommande utställningar. 
Times hade en ledare dagen efter kongressens öppnande där tid 

ningen förutspådde att den tid snart är inne då medelstilldelninge 
till havets utforskning passerar vad som nu satsas på rymden. Enligt 
obekräftade uppgifter lär den spådomen redan ha besannats i USA 
- i så fall en förnuftig balansering. Hur värdefulla upplysningarn a 
från rymden än kan vara så bör ju i alla fall mer proteiner ur renare 
havsvatten ha en mer direkt nytta för jordens befolkning än aldrig 
så vackra stenar från månen. 

Tekniska hjälpmedel för havsforskning 

A ven om nu många viktiga informationer från rymdforsknings
teknik kan användas för havet så kommer havsforskningen ändå att 
kräva nya former av tekniska hjälpmedel. Man måste kunna arbeta 
på havets yta från stabila och lämpliga plattformar, man måste ha 
teletekniska hjälpmedel för insamlande av informationer, man måste 
för längre och kortare tidsperioder kunna skicka ned mänskliga 
observatörer och arbetare till stora djup. 

Forskningsfartyg som är specialutrustade och sjödugliga är nöd
vändiga för arbetet från havsytan och flera länder har börjat bygga 
sådana. I Sverige pågår diskussion om utformningen av ett för Oster
sjöförhållandet lämpligt fartyg. Katamaranen synes vara en a v d 
fartygstyper som kan lämpa sig för detta ändamål med sin stora 
däcksyta och goda stabilitet i förhållande till storleken. 

Insamling av informationer med olika slag av mätinstrument, un
dervattensfoto och -TV m m behöver ibland kompletteras med 
mänskliga observationer. Detta kan om djupet medger ske med 
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dykare men det torde i de flesta fa ll vara nödvändigt med undervat
tensfarkoster. På detta område ha r under 1960-talet skett en utveck
ling som för första gången givit människor möjlighet att gå ned till 
och utföra arbeten på dittill s ouppnåeliga djup. Triestes dykning är 
ett exempel p å batyskafens förmåga att tränga ned till alla djup. 
Batyskafens aktionsradie var begränsad och de undervattensfarkos
ter som följde efter var visserligen avsedda för mindre djup men 
har istället större manöverförmåga, längre aktionstid och är utrus
tade med manöverarmar. 

Vid bärgningen av den vätebomb som försvann i havet utanför 
Palomares, då ett amerikanskt bombplan störtade 1966, utnyttjades 
de två underva ttensfarkosterna Aluminaut och Alvin för första gång
en. Den lyckade bärgningen utfördes frå n nära 900 meters djup. 
Alvin sjönk under hårt väder då den vattenfylldes under bogse ring 
i övervattensläge några år senare. Den kunde lokaliseras p å 1600 
meters djup och bärgades under 1969 av Almninaut som med sina 
manöverarmar kopplade en lyftvajer. Det kan förtjäna omnämnas, 
som exempel på tekniska konstruktioners användbarhet i olika sam
manhang, att de manöverarmar som tryckfast går genom skrovet på 
undervattensfarkoster utnyttjar en teknik som är likartad den v id 
proteser för människor. 

Det är nödvändigt att först utforska havets och havsbottnens olika 
beståndsdel ar och bearbeta alla informationer innan en exploatering 
kan börja. Det är mångåriga geologiska m fl undersökningar som 
ligger bakom de olje- och gaskällor som börjar komma i drift. Å and
ra sidan visar dessa objekt vad havet kan ge och ändå torde dessa 
förekom ster bara vara en bråkde l av allt det havet kan ge på andra 
områden. 

O l je- och gasfyndigheterna sköts a v stationer som förankrats p å 
havsytan. Diamantgruvdriften utanför den sydafrikanska kusten be
drivs likaså från y tan med fartyg ungefär efter principen sandsug
ning. Alla y rsrationer är väderberoende och det har under det fåtal 
år de varit i drift förekommit flera svåra tillbud. Det fordras dess
utom ibland dykare för arbeten som inte kan klaras med hjälpmed el 
som manövreras från ytan. När det - som ofta är fallet - rör sig 
om djup på 100meter och mer är dykning från ytan ett oekonomiskt 
och riskfyllt företag. En timmes dyktid på 100 meters djup kräver 
t ex en uppstigningstid på un gefär 8 timmar. 

Det kommer att behövas människor som bor och arbetar på plats, 
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på havsbotten eller mellan ytan och botten, när havets resurser skall 
exploateras i större skala. De försök med undervattensstationer som 
sedan några år bedrivits i USA och Frankrike och som fortfarande 
pågår har visat att detta är möjligt. I USA är flottans Sea-labserie 
på väg ned mot 200 meter och vid det i annan statlig regi bedrivna 
Tektite-projektet under 1969 har fyra forskare tillbringat två måna
der på 16 meters djup. Den franska Precontinent-serien har haft S 
dykare levande under tre veckor på 100 meters djup. Fransmännen 
arbetade under detta försök bland annat med apparatur för oljekäl
lor på havsbotten . 

Sverige och havet - nationellt och internationellt 

Det är stora havsområden utanför den långa svenska kusten som 
bör höra till Sveriges intressesfär när politiker och jurister enats om 
uppdelningen av havsbotten. Ostersjön är en enda stor kontinental
hylla och utanför västkusten sträcker sig denna hylla åtskilliga tiotal 
distansminuter. Det blir en avsevärd yta hav och havsbotten som vi 
ännu inte vet särskilt mycket om. Större delen av de djupsiffror som 
står i våra sjökort har handlodats fram under 1800-talet, de med 
modern sjömätningsteknik mätta delarna utgör en liten del av den 
totala ytan. Det behövs inte lång praktik inom bärgningsbranschen 
för att upptäcka skillnaden mellan sjökort och verklighet. Ett företag 
av typ helikopterbärgningen utanför Huvudskär hösten 1968 krävde, 
för att kunna genomföras, upprättandet av ett nytt kort över områ
det kompletterat med TV-undersökning av vissa bottenavsnitt. 

Det finns flera institutioner och myndigheter som sysslar med 
havsforskning i Sverige. De har otillräckliga resurser och saknar 
plattformar i form av fartyg och undervattensfarkoster. Den allvar
ligaste bristen är dock att det saknas en målsättning för havsforsk
ningen i landet och att det inte finn s någon samordning mellan de 
olika grenarna. Mot bakgrunden av den stora internationella sats
ningen på havet, upptäckten av gas och olja i oss omgivande hav, 
kraven från miljövårdshåll att rädda Ostersjön m m tillsa ttes 1968 
Havsresursutredningen. Ingen tidigare statlig utredning torde ha haft 
så många områden att behandla och ledamöterna kommer från de 
mest skiftande vetenskapliga institutioner, myndigheter och företag. 

Havsresursutredningen skall studera förutsättnin garna för ett ut
nyttjande av våra havsområden och lämna förslag till hur de skall 
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kunna utforskas. Inventeringen av befintliga resurser är tidsödande 
genom att så många områden berörs. Den s;åraste d~len av ~lt~~d
ningen torde dock bli att utforma förslaget ull en .natl?nell ma.lsatt-

ing som dessutom bör anknyta till övriga Skandmavten och mter
~ationellt i vidare bemärkelse. Exploateringen a v ha vet s riked_omar 
kommer att kräva ett samarbete över gränserna. FN och andra Inter
nationella organisationer har kommitteer i olika havsfrågor och det 
kommer säkert fler till under 1970-talet. 

Havet berör hela mänskligheten och det kan vara värt notera att 
en rysk professor under Brighton kongress~~ underst.~ök :n havet 
öppnar en möjlighet till samarbete mellan Ost och Vast pa ett helt 
annat sätt än rymden. 

Erfarenheter utifrån 

Erfarenheter från länder som redan kommit igång med sin havs
forskning är givetvis vä rdefulla och i en del fall nödvändiga med 
tanke på det kommande internationella samarbetet. USA har mycl~et 
att ge på det tekniska planet med undervat~ensfarkoste.r,. elektromk, 
datateknik m m. Om den ryska havsforsknmgen vet Vl mte mycket 
annat än att den sannolikt har samma jättelika dimensioner som den 
amerikanska. Ett samarbete mellan alla grannarna runt Ostersjöns 
kuster har delvis börjat i miljövårdsfrågor där nedsmutsningen av 
Ostersjöns vatten är ett brännande aktuellt p:oblem. . . 

Det europeiska land som kommit längst 1 planer~ng av sm ha:s
forskning och därmed anknutna problem är Franknke. ~en .statltga 
organisationen CNEXO (Centre National pou.r l'Exp lotta twt:. d;s 
Oceans) lade 1968 fram ett franskt havsforskmngsprogram. For ar 
1969 beviljade regeringen SO miljoner till CNEX~:s ve~·.ksamhet o~h 
bland andra myndigheter fick den franska mannen for samma ar 
30 miljoner. Franska företag som blivi: intresserade av den .st?ra 
satsningen från staten har bildat förenu~gen AST~O (Assoc1atton 
Scientifique et Technique pour l'Explottatton des Oceans). . 

Vid den inventering som CNEXO företagit över havsforsknmgs
situationen i Frankrike konstaterades att mer än 100 laboratoner 
och institutioner arbetade med någon form av havsforskningsaktivi
tet. För att samordna alla dessa inom det nationella programmets 
ram föresloa CNEXO att man sku lle bygga en stor forskningssta-b . 
tion i Brest - Centre Oceanologique de Bretagne. Denna statlOn 
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skall börja sin verksamhet under 1970. Forskningsstationen skall inte 

ersätta någ ra befintliga institutioner utan istället ge dem erforderliga 

resurse r för arbetet på havet. Tyngre utrustning såsom forsknings

fartyg, undervattensfarkoster m m skall handhas av stationen som 

också kommer att databehandl a informationer från olika grenar av 

havsfo rskningsverksam heten. 
Sverige är ett rikt land med en högt utveck lad industri som ge1 

de tekniska förutsättningarna för ett framgån gsrikt utnyttjande av 

havets tillgångar. Det kostar säkert en hel del men det kommer också 

säkert att ge ett rikt utbyte. 
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G RASMUSSON Oceanografi 

Utdrag ur en artikel med samma namn i La Revue Maritime jämte kommentarer 

Dess definition och historia 

l . Definition 

Oceanografi = lä ran om havet (grekiskans okeanos = ocean och 

graphein = beskriva, skild ra). 
Med oceanografi förstås de studier och den fo rskning som kan 

utföras i den del av jorden som är täckt av hav, d v s vattenmassor

na i haven, havsbottnen och under havsbottnen liggande medium. 

H avens saltvatten täcker största delen av vå r planet och några 

siffror får belysa förhållandet mellan land och hav. Jordens y ta täcks 

till 71 Ofo av vatten vilket är lika med 375 miljoner km2 . Enbart 

Stilla havet täcker 127 miljoner km 2 • Oceanernas medeldjup är 

3 650 m. Havens va ttenm assor utgör l 400 miljoner km3. En km~ 

havsvatten innehåller ca 36 miljoner ton sa lt. Haven tar emot 80 °/o 

av den solenergi som träffar jo rden och enbart från Medelhavet av

dunstar härigenom l 00 000 ton va tten i sekunden. 

Det bördiga jordskiktet bildar på kontinenterna ett lager av 

0,5-1 m tjocklek, det produktiva skiktet i haven sträcker sig ner till 

100 a 200 m djup. Over 57 miljoner ton fisk och skaldjur fiskas 

årligen ur haven men detta motsva rar endast 3 °/o av mänsklighetens 

näringsbehov. 
Haven innehåller 50 000 miljarder to n mineraler en ligt följande: 

2 000 miljarder ton magnes1um 
700 

" " 
bor 

100 
" 

brom 
20 

" " 
uran 

15 
" " 

manga n 
lO 

" " 
guld 

15 
" " 

koppar 
500 

" " 
si lver 

D et var dessutom i havet som livet uppstod för mer än 2 milja rder 

år sedan. 
O ceanografin är en blandad vetenskap ty den omfattar ett antal 

olika grenar. Man ta lar vanligen om tre viktiga delar: den fysikal is-
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ka och kemiska oceanografin, den biologiska samt den undervattens

geologiska. 

Den franske författaren vill indela oceano<>rafin i fem avdelningar 

nämligen b ' 

den fysikaliska och kemiska oceanografin, 

den biologiska oceanografin, 

fiskarnas oceanografi, 

den geologiska och geofysiska oceanografin, 

den tillämpade oceanografin 

Han förklarar sedan vad de nämnda grenarna skall omfatta. 

Den fysikaliska och kemiska oceanografin studerar främst rörel

serna. i haven: tid vatten, strömmar, dyning, vertikal cirku lation , 

energiutbyte mellan hav och atmosfär samt mellan ha v och botten . 

Fysikerna söker teoretiska förklaringar på ha ven s rörelser för att 

bättre förstå orsakerna till vissa fenomen och förebygga deras ver

kan, ett arbete som röner allt större förståelse. 

Denna del a v oceanografin om f a t tar ä ven ha vet s elektriska, 

akustiska och termiska egenskaper samt siktförhållanden. 

Den kemiska oceanografin har till ändamål att göra kvantitativa 

och kvalitativa studier av havsvattnets beståndsdelar. 

I?en biologiska oceanografin studerar den marina faunans fysio-

1~~~ och beteen~e _(ekolo?i) för att fastställa den animala och vegeta

biliska produktiviteten 1 det pelagiska och det benthiska området. 

Det förra omfattar oceanernas vattenmassor från ytan till bottnen, 

det senare e~dast havsbottnen med därpå och däri levande organis

n:er. Oklll~lllgheten är fonfarande stor vad beträffar organismerna 

pa stora dJup. 

Fiskarnas oceanografi anser författaren vara så betydelsefull att 

den skall behandlas som en fristående gren av oceanografin. Man får 

nog ge honom rätt häri framför allt med tanke på den omfattnin <> 

han ger begreppet. b 

.. Denna !?ren har till uppgift att studera havets djurliv (iktylogi) 

for att ratwnellt kunna utnyttja havens biologiska reurser. Verksam

heten .. ?~drar till att värdera och bevara tillgångarna på fisk, ger bätt

re moJhgheter att upptäcka fisken , förbättrar fångstredskapen och 

-1;1etoderna.' transportmetoderna och den fortsatta hanteringen av 

ra va_ran .. F1s_koceanograferna studerar också arternas möjligheter till 

ackhmatJsenng för att kunna utveckla fiskodlingen. 

Geologzsk och geofysisk oceanografi har till ändamål att studera 
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havsbottnens utseende främst djupgravars utformning och deras in

placering i de geologiska tidsåldrarna. Geologer och geofysiker stu

derar de ytliga sedimentlagren, deras ursprung, förvandling och sam

mansättning. De söker även utarbeta teorier som kan förklara jor

dens utvecklingsmekanism främst förändringar av havsbottnen och 

kontinenternas ursprung. 
Den tillämpade oceanografin . Forskningen inom den tillämpade 

oceanografins område är i allmänhet ekonomiskt inriktad t ex mot 

utnyttjandet av kustområden i olika avseenden eller olje- och mine

ralletning. 
Redan 1965 kom 200 miljoner ton av världens totalproduktion 

om 1 500 miljoner ton oljeprodukter från havet, d v s 13,3 Ofo. I USA 

kom 1960 8 °/o av samma produkter från havet, 1965 - 15 Ofo och 

1970 beräknas 40 Ofo komma därifrån. 

Vad beträffar mineraltillgångar har dessa just börjat exploateras 

främst beroende på tekniska svårigheter att utvinna dem. 

Det är för närvarande möjligt att utvinna: 

diamanter utanför Sydafrikas kust och utanför Alaska, 

- tenn utanför Malaysias, Thailands och Indonesiens kuster, 

- järn utanför Japans kust. 
Oceanerna representerar alltså både en direkt användbar energi

källa (tidvatten, dyning och strömmar) och en indirekt användbar 

sådan (havsvattnets beståndsdelar, o lja och naturgas). I detta sam

manhang kan nämnas tidvattenkraftverket La Rance som producerar 

540 milj K w h samt de miljarder ton deuterium och tritium, isotoper 

av väte, som innehålls i oceanerna och kan bli en framtida energi

källa. 
För att komplettera rubrikens definition måste begreppet hydro

grafi även definieras eftersom detta ofta förväxlas med oceanografi. 

Hydrografi är den vetenskap som tar fram och håller aktuella alla 

fakta nödvändiga för navigering. Hydrografins tillämpning omfattar 

alla hav och ökar i betydelse allteftersom behovet av undervattens

navigering ökar. 

Oceanologi innebär strävan att exploatera havsområdenas till

gångar. Den oceanografiska forskningen kommer säkerligen att över

träffas a v oceanolagins exploatering i varje fall vad gäller ekono

miska investeringar. En sådan utveckling kommer att styra oceano

grafernas verksamhet i framtiden och göra den mer kommersiellt 

inriktad. 
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Oceanografins historia 
Författaren redogör vidare för oceanografins historia och börjar 

med Alexander den stores nedsänkning i havet sittande i en trätunna 
försedd med två luftslangar. 

Han kommer sedan in på "de stora sjöfararna" som på si tt sä tt ut
forskade haven och nämner att man i början på 1800-talet noggran 
nare började kartlägga kuststräckorna vid ha ven vilket förde med 
sig av navigatoriska hjälpmedel fr ämst fyrar byggdes i stor utsträck
nmg. 

Man kan hänföra den egentliga oceanografins begynnelse till 1850-
talets början. Vid denna tid började man intressera sig för livet på 
stora djup. 1850 draggade engelsmannen Forbes i Medelhavet på 
djup mellan 300 och 700 m. Han fann inga levande organismer på 
djup över 500 m. Detta förvånade ingen då man trodde att det höga 
trycket och den låga temperaturen utgjorde effektiva begränsningar. 

Forskarna tvivlade emellertid och när man 1860 tog upp und er
vattenskabeln mellan Sardinien och Algeriet, den hade slitits av 
genom en jordbävning, fann man på den del, som legat på 2 500 m 
djup levande mollusker och polyper. 

Svensken Torre! fann även levande skaldjur på samma djup i 
ha vet mellan Grönland och Spetsbergen och 1870 fastställde den 
engelska "Porcupine" -expeditionen gränsen för liv i havet till 
3 600 m. 

Inte förrän 1951 kunde professor Bruun påvisa att liv existerade 
även på 10 300 m och 25/ 1 1960 nådd e bathyscaphet Trieste världs
havens största djup och konstaterade att även där finn s liv. 

Challengerexpeditionen 1872-76 var den största oceanografiska 
expeditionen genom tiderna. Till skillnad från tidigare kustnära ex
peditioner undersöktes nu även ha vsbassängerna. Under de följande 
decennierna sändes allt fl er expeditioner ut: 
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Prins Albert av Monaco genomkorsade 1885-1921 Atlanten, 
Norra Ishavet och Medelhavet med flera fartyg, bekostade av 
honom själv. De av honom grundade oceanografiska museet i 
Monte Carlo (1901) och oceanografiska in stitutet i Paris (1906) 
bär vittne om hans livsgärn ing. 
Kapten Charcot genomförde expeditioner främst till norra och 
söd ra Is ha ven dels med "Le F rans;ais" dels med "Pourq uoi Pas". 
1936 gick det senare skeppet under med man och allt sydost om 
Island. 

- Under mellankrigstiden skickade D~nmark ut Dana- prof 
S l 'dt (l920). Ålens vandringar upptacktes. c 11111 d. . ·u d 1 - 1925 skickade Tyskland ut en expe ltlon tl sy at anten. 

Sjöstridskrafternas utveckling gjord~ att oceanografen~~s verksa~~~ 
bet mera inriktades mot lodning,. stu~ter av kusterna, stiOmmar, tt 
vatten och undervattenskommumkanon. . .. f o 

Främst i USA fick oceanograferna stort ekonomtsk~ stod . r~m 
krigsmakten. Oceanograferna ka rtlade. t ex de hy?rog raftska forhal-
landena utanför landstigningsstranden t Normandt~.. d'E d des 

I Frankrike skapades le Comite d'Oceanograp ~ e et .tu e h' _ 
C' (COES) vars sekretariat anförtrodde la Servlc~ H_rdiOgrap l ote~e la Marine att samordna och bidra till den fyslkahska oceano-
q~tef . forskning i Frankrike och kolonierna. I samma anda skapa-gra tns h' · T 1 des 1960 Le Bureau d'Etudes oceanograp tqu.~s l ou on. f k 

Efter VK 2 återupptogs de världsom~p.annande oceanogra ts a 
expeditionerna En svensk geologisk expedltlon med Albatros~ t;nder 
prof Kullenber-gs ledning studerade 1947-48 med en ny meto 1avs-
bottnens sedimentlager. .. 

Danmark sände ut Galathea, en gammal fregatt från VK 2 for en 
enbart biologisk expedition. . .. . 

England sände ut Discovery II och Challenger II vtlka agnade stg 
åt fysisk oceanografi. .. 

Bland japanska expeditioner kan nämnas Shu~1k~.tsu. M~ru for ut
forskning av effekterna efter USA:s kärnvapenforso~ l Sttll~ Havet. 

Man vet tämligen litet om Sovjets insa.tser på .omradet. F~re~oms~ 
fors kningsfartygen "Vuiaz" ( uvsetsmologt och geologt) Aka ten a v • · ) "Z " (om agn e demik Kurtchatov" 6 800 ton (24 laboratone,~ , o arya -

. kt) "Atlant I" (fiskeredskap), "Severyanka (ubat) antyder do.ck 
~~fa~tande och avancerad verksamhet. Sovjets omfattande och ratw-
nella fiske är däremot välkänt. . 

F k ·ke har sedan 1960 forskningsfartyget Thalassa och ytterlt-ran n .. b h h 3 dykande tefat och gare 38 fartyg större an 18 m,, ett at yscap , 
ett fl y tande laboratorium (bouee). . 

Bland de 9 ftg av mer än 60 m längd som _fmns togs Jean Cha~cot 
i bruk 1966. Hon kan syssla med oceanografm~ ~Ila g~enar och gJor
de från febr 1966 till oktober 1968 14 expedltloner l Atlanten och 
Medelhav et. . 

d l. f" f n så även un-Dykeriets utveckling är ovär er 1g or oceanogra t , 
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dervattensfotografins. Bathyscaphets utveckling har fört människan 
till oceanens d j u pas te punkt. 

Uv-laboratorierna utvecklas mot sjä lvgående farkoster (l'Argyro
nete) för alla verksamheter. 1972 kan man med denna farkosts hjälp 
utforska mineral- och oljetil lgångar, driva odlingar i havet m m. 

Genom teknologins utveckling och de ökade kostnaderna härför 
försvåras möjligh eten att få medel till en snabb utveckling av ocea
nografin. Industrin förbereder sig på att gå till storms mot oceanerna 
vilket gör att oceanograferna alltmer kommer att få syssla med 
oceanologi. 

Inför denna stora sa tsning gäller det för varje land att inrikta sina 
ansträngningar på att kämpa i en konkurrens som blir utan pardon 
när det gäller att dra fördel av tillgångarna. 

USA har fattat vikten av att ligga främst och i den federal a 
budgeten har den oceanografiska forskningens andel stigit från 24 
milj dollar 195 8 till 220 milj 1967. 700 företag och institutioner är 
idag engagerade i oceanografisk forskning. Sedan 1963 samordnar 
"lnteragency Committee on Oceanography" (ICO) all federal verk
samhet. Undersecretary of the Navy for Research and Development 
presiderar i ICO. Denna centrala instans förstärktes 1966 genom till
komsten av "National Counsel for Development of Marine Resources 
and Engineering" under ledning av vicepresidenten. Detta råd skall 
bl a skapa ett organ som för oceanografin skall motsvara vad Nasa 
är för rymdforskningen. Budgeten för detta "våta" Nasa kommer 
att omfatta 10 miljarder dollar under 10 år. 

Aven i Frankrike är oceanografisk forskning en nationell angelä
genhet. 3/ 1 1967 skapades CNEXO (Centre National pour Exploita
tion des Oceans) vars uppgift är att i samverkan med ministerierna 
och statliga företag utveckla kunskapen om oceanerna. 

Studierna och forskningen skall ha till ändamål att utnyttja havets 
resurser. CNEXO föreslår regeringen forskningsprogram och utveck
lar sedan dessa. Genomförandet av det allmänna programmet skall 
garanteras genom att CNEXO finansierar det och tar fram främst 
tung materiel av allmänt intresse för utvecklingen. 

För 1968 disponerades 32 milj franc och för 1969 58,5 milj franc. 
CNEXO har 1968 presenterat sitt program vari följande fem verk

samheter anges: 
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Exploatering av de levande tillgångarna i havet 
Exploatering av mineraler och fossilt material i havet 

Utforskning av och hushållning med kontinentalhyllans och kust
om rådenas tillgångar 
Kamp mot föroreningar i havet 
Studium av oceanernas inverkan på meteorologiska och klimato-
logiska förhållanden 

Sedan nov 1967 stöds den franska oceanografin av en engagerad 
industrigrupp, ASTEO (l' Association Scientifique et Technique pour 
l'Exploitation des Oceans) som omfattar ca 20 företag. .. 

Författaren konstaterar slutligen att ASTEO kommer att utgora 
ett effektivt redskap till CNEXO:s förfogande och att detta sam-
tidigt visar oceanografins orientering mot oceanologi. . . .. 

Som komplettering till utdraget ur La Revue Manume kan nam
nas att i Västtyskland bildades nyligen "Wirtschaftsvereinigung In
dustrielle Meerestechnik" (WIM) vars medlemmar består av bety
dande industriföretag inom råvaru- och metallindustrin, undervat
tenstekniken samt luft- och rymdtekniken. 

WIM:s målsättning är att utnyttja havet genom bl a vinstb~ingan
de forskning inriktad på fiske och försörjningsvetenskap, mann geo
logi (mineral och olja) konstruktion av klimatkontroll- och ström
studiestationer samt avsaltning av havsvatten. 

Sommaren 1969 lade "die Deutsche Kommission fi.ir Ozeano
graphie" fram sitt första program inför Bundesministerium. För
bundsdagen anslog 122 milj mark för fyraårsperioden fram till 
1973. 

1968 vaknade i Japan intresset på allvar för havsforskning. Tre 
företag bildades detta år med ett sammanlagt aktiekapital. på ca 
15 milj kronor. Ett av företagen är hälftenägt av ?et. amen~ans~a 
Ocean Systems Corp. Verksamheten är i huvudsak l!lnktad pa olJe
borrning i havet. 

Denna internationella satsning tyder på att förhoppningarna om 
god utdelning på insatt kapital är stora och med största sannolikhet 
berättigade. satsningen visar också den betydelse havets vetenskaper 
tillmäts internationellt. I Sverige är satsningen som bekant ganska 
omfattande och för närvarande främst inriktad på undersökningen 
av områden med möjlig förekomst av i första hand råolja. 

Utvinning av råvaror ur den svenska jorden är en nationell ange
lägenhet och de stora kostnader som normalt sett är f?rbundna ~ed 
oljeprospektering och -borrning ur havet gör en natwnell satsnlllg 
som den svenska med staten som huvudintressent naturlig. 
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Min uppfattning är att internationellt samarbete inom oceanogra

fin /oceanologin är en förutsättning för att de små länderna skall 

kunna hänga med i utvecklingen. 
Sverige har en odiskutabel plats i teknologins Europa och vid den 

konferens om teknologisk samverkan som EEC-sta terna planerar 

kommer Sverige sannolikt att vara representerat. 
Ett dylikt samarbete som troligen kommer att inriktas mot bl a 

oceanografi, meteorologi och miljöskydd får inte ge upphov till nya 

internationella organ utan måste av ekonomiska skäl helt grundas p å 

befintliga nationella institutioner som exempelvis IV A och Styrelsen 

för teknisk utveckling. Industridepartementet bör kunna göra en be

tydelsefull samord ningsinsats i detta samman hang. 
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U SAMUELSON 

Allmänt 

Oljan - en politisk faktor 

i Mellersta Ostern 

Från och med år 1964 har sovjetiska örlogsfartyg mer eller mindre 

ständigt uppträtt i Medelhavet. Styrkan och sammansättningen ha r 

växlat beroende på årstid och politisk "hetta" i området, men ten
densen har hela tiden varit en ökning av antalet enheter. 

Den ryska styrkan har väckt mycken irritation på amerikanskt 

håll, där man tidigare varit van vid att betrakta Medelhavet som ett 

Mare nostrum för 6. flottan. Den amerikanska reaktionen får vä l 

anses vara ganska naturlig, då Sovjet nu skaffat sig ett instrument 

att ingripa med vid lokala konflikter inom ett område, där USA tidi
gare varit helt bestämmande. En upprepning av den amerikanska 

marinkårens landstigning i Libanon år 1958 torde bli betydligt svå

rare i nuvarande läge. Då nu Sovjet skaffat sig möjligheter att inter
venera i Medelhavet, uppställer sig frågan: Vilka är och var ligger 

då de sov jetiska intressena här? 
Man torde med fog kunna påstå att Mellersta Ostern är, kommer 

i ännu högre grad att bli, ett mycket vitalt område för Sovjetunio

nen. Här ligger Suezkanalen. Denna är visserligen f n stängd och 

synes så förbli, men det torde paradoxalt nog vara viktigare för Sov
jet att den öppnas än det är för Västmarkterna. 

En stor del av oljetransporterna från Mellersta Ostern till Europa 

och USA går redan nu med fartyg, som är alltför stora för att kunna 

passera Suezkanalen, och utvecklingen går mot ännu större tankfar
tyg. Torrlastfartyg torde väl inom överblickbar framtid alltjämt 

kunna utnyttja kanalen, men det synes som om Västmakternas sjö

förbindelser blivit betyd ligt mindre påverkade av att fartygen måste 

gå runt Sydafrika, än man haft an ledning att förmoda. För Väst
makterna tenderar därför Suezkanalen att minska i betydelse. 

För Sovjet däremot innebär blockeringen av Suezkanalen, att man 

komm er att få svårigheter att genomföra si tt önskemål att fylla upp 

tomrummet efter den brittiska flottan öster om Suez. Med kanalen 

stängd blir förbindelserna med hemlandet långa, vilket ställer stora 

krav på underhållet av en rysk styrka i Indiska Oceanen. 
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Hjälpen till Nord-Vietnam måste nu utgå från Fjärran Ostern 
eller gå runt Sydafrika. Den sistnämnda vägen fördubblar sträckan 
till Vietnam för fartyg från Svarta Havs-hamnar. Detta har med
fört stora krav på den sovjetiska handelsflottan och ökade omkost
nader. En prioritering i förhållande till andra behov har blivit nöd
vändig. 

En annan, kanske än viktigare faktor för Sovjet i Mellersta Ostern, 
är oljan. Dess betydelse för Sovjet och den inverkan den kan ha på 
ryska möjligheter att agera i arabvärlden kan vara värd att belysa 
närmare. 

Behov av olja 

I Mellersta Os tern finns mer än 55 Ofo a v världens hittills upp
täckta oljetillgångar. Oljan här är dessutom lättillgänglig på grund 
av korta avstånd till utskeppningshamnar. Inom överskådlig fram
tid kommer Europa, Japan, Sydostasien och även USA (trots dess 
egna tillgångar) att vara beroende av denna olja. De största oljetill
gångarna finns i länderna kring Persiska Viken. 

Sovjetunionen är världens näst största oljeproducent med en pro
duktion av 308 milj. ton år 1968. Den årliga ökningen bedöms till 
7,5-8,5 °/o. Behovet av olja är emellertid stort och växer snabbt. 
Många anser därför att Sovjet i framtiden kommer att få svårt att 
klara efterfrågan enbart genom egen produktion. Nu upptäckta sov
jetiska oljereserver uppgår enligt uppgift till 5.500 milj. ton, vilka 
kan jämföras med motsvarande amerikanska på 5.000 milj. ton. USA 
har emellertid slutit avtal om rätt att i framtiden exploatera tre fem
tedelar av oljereserverna i Venezuela och Mellersta Ostern, vilka 
uppgår till drygt 37.000 milj. ton. Dessutom tillkommer oljan i 
Alaska som genom tankfartyget Manhattans nordvästpassage visade 
sig möjlig att exploatera. USA har därför ett avsevärt bättre för
sörjningsläge än Sovjet. Hittills har USA:s behov huvudsakligen 
täckts genom inhemsk produktion. Härigenom har den egna oljein
dustrin skyddats, samt beroendet av andra kunnat begränsas. 

Sovjet har visat samma obenägenhet som USA att köpa olja ut
ifrån . Det är dock troligt att denna politik måste ändras. Förutom 
tidigare nämnda oljereserver har visserligen helt nya oljefyndigheter 
upptäckts i Sibirien. Dessa är emellertid svåra att exploatera på 
grund av klimatologiska förhållanden och långa avstånd till konsu-
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menterna. Det finns därför bedömare som anser att Sovjetunionens 
behov av olja redan 1975 kommer att vara större än vad den in
hemska produktionen kan tillgodose. 1980 kan, enligt samma bedö
mare, importbehovet komma att uppgå till 100 milj. ton per år. En 
utbyggnad av kärnkraftanläggningar kan inte nämnvärt påverka 
detta förhållande. 

Med hänsyn till de begränsade resurserna kan det synas egendom
ligt, att Sovjet idag exporterar olj a, vi lket sker till såväl Väst- som 
Osteuropa. Västeuropas import från Sovjet uppgick 1967 till 48 
milj. ton för att 1968 öka ytterligare. Skälet till den ryska oljeexpor
ten är tvåfaldigt. Dels får man hårdvaluta från Väst, vi lket krävs 
för at kunna köpa västerländska produkter, dels blir Västeuropa, 
åtminstone till en del, beroende av oljeimport frå n Ost. Då nu Sov
jetun ionen vä l har etablerat en västeuropeisk marknad torde det 
finnas starka skäl att försöka behålla denna, även om detta måste 
ske genom reexport. Med andra ord, även om rysk inhemsk produk
tion inte täcker det egna behovet och man därför måste köpa olja 
utifrån, så kan det i alla fall vara fördelaktigt att exportera ti ll 
Västeuropa och därigenom få dess hårdvaluta. Motsvarande transak
tioner förekommer i andra länder. 

Till Osteuropa exporte rades 1967 25 milj. ton olja. Samtidigt upp
gick dessa län ders egen produktion till 20 milj. ton. Importen från 
andra håll var obetydl ig, varför Sovjet svarade för ca 55 °/o av det 
totala behovet. År 1980 väntas oljebehovet stiga till 140 milj. ton 
per år. Endast en mindre del av detta torde kunna täckas genom 
produktionsökning inom Oststaterna. Om Sovjet även i fortsättning
en skall kunna bibehålla greppet över dessa länders energiimport, 
måste detta ske antingen genom att Sovjet ökar sin egen produktion, 
vi lket synes svårt, eller genom att Sovjet importerar för att i sin tur 
kunna exportera. 

Helt naturligt försöker de östeuropeiska staterna att minska sitt 
beroende av den ryska oljan. Vissa avta l har därför slutits med 
andra oljeproducerande länder. Rumänien bröt isen redan 1965, och 
sedan har Bulgarien, Tjeckoslovakien, Polen, Ungern och Osttysk
land följt efter. Denna import har hittills dock varit av liten omfatt
ning, men den kan förväntas stiga ju mer behoven ökar. En sådan 
utveckling torde Sovjet önska förhindra eller åtminstone fördröja. 
Detta kan ske genom att ge förmån ligare h andeisa vtal eller genom 
att tillgripa politiska tvångsåtgärder. 
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Sovjetunionen gränsar till Iran. Avstå ndet landvägen till de rika 
oljekällorna kring Persiska Viken är ~ärför relat~vt ko~t. Ge~om oatt 
man nu bygger ut ett nät av pipe-lmes kan olJa erhallas till laga 
fraktkostnader. Ovriga östeuropeiska länder har, med Sue~-kanalen 
stängd, inte lika lätt att nå arabländerna öster om . Suez. Da oljeled
ningar redan finns mellan Sovjet och dess .WP-alberad~, to~de rysk 
olja kunna säljas med väl så förde laktiga v!llk.or som dtrekttmporte-
rad olja med långa transportvägar runt Sydafnka. .. .. . . 

Om Suezkanalen öppnas igen, minskar transportvagarna for Ost
europa. Intresset för att handla direkt med ar.abl~nderna torde då 
komma att öka. Från denna synpunkt kan Sovjet onska att kanalen 
förblir stängd . Å andra sidan finns jä.mväl olj eproducerande lä~der 
i Medelhavet t ex Libyen och Algenet. Dessa erbj uder onekhgen 
Osteuropa en möjlighet att minska sitt beroende a~ .Sovjet, förutsatt 
att olja kan lämnas i tillräcklig mängd och att Osteuropa kan ge 
önskvärt varuutbyte. . .. . 

Det ökade oljebehovet såväl inom Sovjetuni?n~n som mom o:n?.a 
delar av Osteuropa kommer att stä lla den sovJetiska lednmgen mfor 
stora problem under 1970-talet. Skall man söka bibehål.la o kontroll~n 
över den östeuropeiska oljemarknaden, eller skall man ullara satellit
länderna en friare import fr ån andra håll? Skall Sovjet s)ä~v i h.~gre 
grad än f n importera olja och därmed överge den htttdls forcia 
politiken att vara självförsörjande, eller skall man exploater~ de 
egna svårtillgängliga oljerese~vern~? Välj~ det se~1are a!t~rnat~V:et, 
innebär det att stora ekonam tska 111vestenngar maste ske 1 Stbtnen 
och att dessutom exporten till Väst- och Osteuropa måste skäras n~d . 
Resultatet blir mindre västerländsk va luta och större ekon01111s.k 
frihet i satellitländerna. Om Sovjet väljer att höja sin import, b!tr 
följden ett ökat ekonomiskt beroende av och därför krav på po!i
tisk kontroll över de områden som producerar och levererar olp. 
Vilken väg som kommer att väljas ä~ långtifrån klart , t~en även om 
man fastnar för en konservativ lösmn g, torde man anda tnte kunna 
undgå ett visst beroende av olja utifrån. 

Det stigande ryska intresset för Mellersta Ostern ha ~. p~ mång.a 
h.åll väckt en fruktan för att Sovjet eftersträvar en fu llstandtg domt
nans över detta område och att Sovjet kan komma att alltmer an
vända sin egen olj a som en världspolitisk faktor. Denna. oro kan 
synas vara befogad, då ekonomiska åtgärder är ett lämpltgt medel 
för att skapa politiskt inflytande. Osteuropa visar t ex hur den ryska 
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oljan utnyttjats som ett politiskt instrument. Iran är ett annat exem
pel. Här har tidigare den ryska ekonomiska politiken helt underord
nats de politiska målen. 

. Risken för ökat ryskt inflytande över länderna kring Persiska 

':1ken kommer att bli större sedan de brittiska styrkorna där dragits 
tillbaka 1971. Sovjetunionen skulle då kunna försöka ta kontroll 

ö~e.r .. en eller fl.e:a a v de o! jeprod ucerande småsta tern a genom en 
milnar eller polltlsk kupp. Aven om det inte går så långt som till en 

k~pp, skulle Sovjetunionen genom politisk och ekonomisk påtryck

nmg kunna hindra export till icke önskvärda länder. I båda fallen 

skulle följderna bli allvarliga för de stater som nu är beroende av 
olja härifrån. 

I länderna kring Persiska Viken har USA stora ekonomiska intres
sen, genom gjorda investeringar i oljeanläggningar. USA kan här 

k?pa olja i ett "dollar-område" och undviker därigenom oförmånlig 

paverkan av handelsbalansen. Som tidigare nämnts finns även en 

s~?r del av USA:s oljereserv i detta område. USA torde slutligen 

kanna e~.t starkt ansv~r fö: säkerställd oljetillförsel till övriga 
NA TO-lander. I Storbntanmen har under senare år kolet alltmer 

ersatts av oljan som viktigaste bränsle. Då Storbritannien helt saknar 

inhemska oljetillgångar, har investeringar för utvinning av olja till 

· mycket stor del skett i Mellersta Ostern. Import härifrån blir därför 

särskilt förmånlig. Ovriga västeuropeiska länder liksom Japan hämtar 

större delen av sin olja från arabländerna kring Persiska Viken. 
Nedanstående tabell (från första halvåret 1968) visar importen av 

råolja från Persiska Viken i förhållande till den totala importen för 

e~t :ntal .länder. Sverige har icke medtagits då författaren ej haft 
tdlgang tdl dess siffror. 

Japan 91 0/o 
N ederländerna 70 0/o 
Belgien 60 % 
Italien 59 0/o 
Storbri tannien 54 0/o 
Västtyskland 33 0/o 
USA 18 0/o 

I framt!~en kommer behoven att öka, och beroendet a v olja från 
Mellersta Ostern torde då kvarstå , även om oljekällor på andra håll 
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kan tillkomma. Dessutom kommer oljebehovet att öka i Sydostasien, 

t ex i Indien och Pakistan. D et kan vara frestande för Sovjet att 

söka påverka denna marknad . 

Kolonialpolitik 

Några större praktiska svårigheter torde inte föreligga för Sov jet 

att snabbt ta herravälde över någon eller några av de oljeproduce

rande arabiska småstaterna. Problem skulle emellertid uppstå sena

re. Varje ryskt försök att etablera politisk kontroll eller upprätta en 

satellitregim i någon av dessa stater skulle omedelbart innebära en 

varning till de övriga, vilka då skulle överge sin nuvarande neutra

litetspolitik. De skulle drivas i armarna på USA eller Kina, vilket 

utan tvekan skulle innebära en förlust för Sovjet, vida större än 

vinsten av att behärska något enstaka land. Det räcker således ej att 

kontrollera endast ett mindre område, utan herravälde måste skapas 

samtidigt över hela det oljeproducerande området. Detta torde vara 

en omöjlighet. 
Tidigare försök att etablera kontroll över delar a v arabvärlden 

uppmuntrar inte till nya försök. Alla sådana tenderar att öka arab
ländernas sammanhållning sinsemellan mot den utomstående makten 

och att driva dem över till det motsatta lägret. 
Ryska strävanden att ernå kontroll över oljan i Mellersta Ostern 

skulle medföra att alla stater som är beroende av denna oljeimport 

slöt sig samman för att vidta motåtgärder, åtminstone så mycket att 

de försökte skaffa olja från andra områden. Sedan 1956 års Suez

kris har de västerländska oljebolagen ökat sina ansträngningar att 

finna bränslen i andra delar av världen. Man har också funnit avse

värda mängder olja i bl. a. Libyen, Algeriet och Alaska. Man exploa

terar naturgas på många håll, varav fyndigheterna på havsbottnen 

tillhör de mer intressanta. Det är därför sannolikt att oljereserverna 

i världen mot slutet av 1970-ta!et är lika sto ra som nu även sedda 

i förh ållande till den ökade förbrukningen . 
Oavsett effekten på handeln med olja, skulle ett ryskt försök att 

dominera oljeländerna i Mellersta Ostern i ett slag spoliera den hit

tills förda sovjetiska politiken som säger sig syfta till fredlig ekono

misk tävlan. USA skulle framstå som den naturliga beskyddaren för 

ännu fler stater. Sovjets strävan att skapa ett gemensamt säkerhets
system i Asien skulle försvåras, eftersom de flesta ländern a då inte 
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skulle känna sig i behov av skydd mot Kina utan mot Sovjetunionen 
i ställe t. . 

Men kanske ännu viktigare är att ett ryskt steo- mot staterna i 

Mellersta Ostern allvarligt skulle försämra förhålla~det mellan Sov

jet och USA och kunna leda till en konfrontation mellan dem. Det 

~r ~öga troligt ~tt USA stillatigande skulle åse ett ryskt försök att 

mdirekt eller direkt etablera kontroll över någon av sta terna vid 

Persiska Viken. USA torde dock knappast vilja riskera krig för en 

sådan sak men kan tänkas tillgripa andra motåtgärder, alltför känn

bara för att uppväga fördelen av den olja som skulle kunna erhållas. 

En direkt politisk eller militär aktion av Sovjet mot någon av de 

oiJeproducerande staterna synes därför relativt osannolik särskilt 

som Sovjet i egenskap av stormakt och genom sin blotta när~aro kan 

erhålla politiskt inflytande och därigenom ekonomiska fördelar. 

Ekonomisk poLitik 

I. ställ.et för .att n~ttja p olitiska eller militära tvångsmedel kan 

SovJetuniOnen soka na den eftertraktade oljan genom ekonomiska 

ö:erenskommelser. An så länge är det också denna väg som följts. 

Tillsammans med ett par av de andra östeuropeiska länderna under-

. stöder Sovjet utvecklingen av oljeindustrin i Syrien, Egypten och nu 

också Irak. Härigenom får man värdefullare varor tillbaka för sina 

vapen än enbart egyptisk bomull. Olja från Egypten kan t. ex. redan 

nu skeppas till Aden eller annan lämplig plats för raffinerino- och 

därefter användas för ekonomiskt engagemang öster om Sue~. En 

ekonomisk utveckling i dessa länder kan också komma att bidra till 
ökat politiskt lugn. 

Det land i Mellersta Ostern, som har det mest utvecklade sam

arbetet med Sovjetunionen, är emellertid Iran. År 1965 förklarade 

USA att Iran inte längre var i behov av militär eller ekonomisk 

hjälp. I stället steg ryssarna in på scenen, och resultatet blev en över

enskommelse i början av 1966, enligt vilken Iran från år 1970 skall 

le~erera natur?.as ~-Ör 3.000 milj. kr. Iran skall i gengäld erhålla 

sta lve rk och ror for att bygga en pipe-line mellan Nordiran och 

Kaukasus samt vapen för 550 milj. kr. Förutom en tidigare överens

komme.~se me? Afganis~an ~rån 1963 om leverans av naturgas, är 

detta for.sta gan~en SovJetumonen går utanför egen gräns för att till
godose sm energiförsörjning. 
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Har dessa ekonomiska åtaganden inverkat på !rans utrikespolitik? 

Nej, knappast. Exporten av naturgas till Sovjet för ca 330 milj. kr 

per år kan jämföras med en överenskommelse fr ån maj 1969 om att 

till oljebolag i Väst leverera naturgas för 5.000 milj. kr per år. För 

att inte bli alltför beroende av rysk vapenhjälp har man i Iran und

vikit att köpa komplicerade vapensystem. Om en enstaka pipe-line 

byggs ut ligger det dock nära till hands att bygga flera parallellt till 

förhållandevis lägre kostnad. Skulle så ske, är det då snarare troligt 

att Sovjet blir beroende av Iran. 
Erfarenheterna från Iran visar att det är och blir svårt för Sovjet 

att få ut några politiska vinster a v ekonomiska åtaganden. Detsam

ma torde förhållandet bli om politiska förändringar skulle ske i någon 

av staterna kring Persiska Viken, även om detta skedde utan sovjet

risk påverkan. Overtar en radikal regim makten i något av de olje

producerande länderna, får Sovjet ändå svårt att påverka oljepro

duktionen till egen fördel. För att få någo t inflytande tvingas Sovjet 

snarare att garantera en ostörd oljeexport till redan etablerade mark

nader. Oljan är grunden för de arabiska staternas existens, och varje 

regim måste för att överleva se till att oljeexporten kan fortgå 

ostörd. Oljeproduktionen gav t ex 1968 länderna kring Persiska 

Viken mer än 15.000 milj. kr. Det är alldeles tydligt att varje regim, 

oavsett färg, måste vara mån om att bibehålla sådana inkomster. 

Betydelsen av att garantera ett säkert oljeflöde till länderna i Väst 

blev särskilt uppmärksammad efter 1967 års misslyckade oljebojkott 

mot USA, Storbritannien och de övriga staterna som understödde 

Israel. Bojkotten visade alla parter, att det då var köparnas mark

nad och att ett arabiskt embargo var värdelöst som vapen. Oljebola

gen försöker dessutom alltmer finna oljekällor på andra håll än i 

Mellersta Ostern. Det visade sig även att länder som ej berördes av 

konflikten, t ex Iran, snabbt var beredda att fylla ut det uppkomna 

tomrummet genom att ta åt sig en större del av exporten till Väst. 

Sovjet har hittills insett vikten av att visa de oljeproducerande 

staterna, även om dessas regimer ideologiskt skilt sig från den ryska, 

att oljeproduktionen bör betraktas rent handelsekonomiskt. Det 

ostörda flödet av olja från Irak till Väst, även under tider då det 

ryska politiska inflytandet i Bagdad varit starkt, visar att Sovjet är 

väl medvetet om vad resultatet skulle bli för egen del om oljeexpor

ten till Väst avbröts. När i september 1967 den a rabiska konferensen 

i Khartoum beslöt att häva oljebojkotten förklarades också från sov-
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jetisk sida att beslutet var "realistiskt". Sovjet har också avstått från 
att propagera för nationalisering av Västmakternas oljebolag. I stäl
let har man försökt förbättra de egna förhållandena till dessa bolag 
för att få ekonomiska fördelar. Från sovjetisk sida är det naturligtvis 
även viktigt att se till, att de utvecklingslån som givits kan återbeta
las. Detta kan endast ske om arabstaterna behåller sina inkomster. 
Sovjet kan likavä l som oljeländerna förlora på att en produktion på 
över 15.000 milj. kr minskar. En önskan från Sovjet att " lägga hän 
derna på oljekranarna" kan knappast befordra vänskapen med rege
ringar som för sin ekonomiska solvens är beroende av köpare, som 
dels kan ta emot hela utbudet av olja, dels kan betala i hårdvaluta. 

År 1980 kan Sovjet, som tidigare nämnts, få ett eget importbehov 
på 100 milj. ton. Onskar Sovjetunionen dessutom kontrollera övriga 
östeuropeiska staters import kan siffran stiga till 250 milj. ton per å r. 
Detta kan jämfö ras med Japans (132 milj. ton) och Västeuropas (25 3 
milj. ton) köp från Mellersta Ostern år 1968, så ledes tolv år tidigare. 
Sovjet kan därför helt enkelt inte svälja mer än en mindre del a v det 
totala oljeutbudet. 

Eftersom en ökning av oljeinkomsterna all tid eftersträv as av län
derna i Mellersta Ostern, måste en sovjetisk oljemarknad vara väl
kommen. Den kan emellertid inte ersätta exporten till andra länder, 
såvida inte Sovjet är redo ga rantera höga priser och att ta emot en 
stor mängd olja som man har svårt att göra sig av med. Sådana ga
rantier syns knappast ku nna ges. I stället bör det ryska inträdet på 
Mellersta Osterns oljemarknad ses som en utvidgning av dessa länders 
kundkrets. De har i åratal försökt pressa de västerländska oljebola
gen att öka produktionen och ser nu dessutom nya konkurrenter i 
länder som Libyen, Algeriet och Nigeria. En ytterligare kund ger 
också oljeländerna möjligheter att erhålla bättre priser. 

Tas hänsyn till dessa faktorer, syns den ryska politiken mot sta
terna kring Persiska Viken bli hu vudsakligen av ekonomisk art. 

Då Sovjet tidigare visat återhå ll samhet att ge ut egen hårdvaluta, 
utom för köp av absolut nödvändiga västerländska produkter, samt 
för närvarande gör energiska försök att sä lj a olj a mot västerländsk 
va luta, verkar det föga sannolikt att man vill spendera några stö rre 
summor på arabisk olja. Betalningen torde i stället ske genom direkt 
varuutbyte el ler genom investeringar. Detta torde inte innebära någ
ra svårigheter när det gälle r kapita lvaror. I de oljeproducerande län
derna är behovet av sådana varor samt annan industriell utrustning 
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så stort att bidrag jämväl från Sovjetunionen måste v~ra synne:.ligen 
vä lkommet. Därtill kommer leverans av vapenmatenel, som ar av 
särskild vikt för de stater som bekämpar Israel. Först om n~gon stat 
börjar närma sig investeringsmaximum kan problem uppsta genom 
konkurrens med i många fall bättre västerländska produkter. 

Att Sovjet nu fått och kommer att få än mer ekonomiska intressen 
i länderna kring Persiska Viken, torde inte hind ra de västerländska 
bolagen att få sin olja eller i framtiden öka sin p.rod~kt!.on. ~narare 
kan det ryska inträdet på arenan medföra att Sovjet far okat mtresse 
för att bevara stabilitet i oljeindustrin. 

Sovjet har redan visat sig villigt att underkasta sig några av den 
internationella oljemarknadens spelregler. Sålunda ~ar , omt~las ~et, 
sovjetisk olja, sedan Suezkanalen stängts, :kepp~ts ull. Storb.~ltaJ:men 
i utbyte mot olja från Britisk Petroleum 1 PerSJSka VIken fo r vidare 
transport österut. Att samarbeta i denna form gynnar alla parter och 
bidrar y tterligare till stabiliteten. . . 

Okande ryska ekonomiska engagemang i Mellersta Ostern och 
eventuellt ökat samarbete med västerländ ska bolag kan dock sätta 
Sovjet i ett ideologiskt dilemma. I åratal har de utländska olj~b?la
gens dominerande ställning var it ett tacksamt mål för den SOVJetiska 
propagandan. Denna måste nu ändras e.ller åtm.insto J:e mildras ?m 
Sovjetunionen självt blir invecklad. Sovjet kan Inte lan~re u~~dvika 
ekonomiska överläggningar motsvarande dem som de vaste~landska 
bolagen fått bedriva med de oljeproducerande staterr~a. A ~ndra 
sidan kan sovjetisk konkurrens medföra att fördelaktigare villkor 
kan fr amtvingas från de hittillsvarande köparna i väster. Som exeJ:1-
pel på goda villkor kan nämnas överenskomr;;elsen mellan ~ov!et 
och I rak från 1967 och 1969. SovJet lovade da, utan krav pa olle
koncessioner att bistå med exploatering och marknadsföring av 
irakisk olja' och att lämna hjälp till utbyggnad av industrier och 
kraftverk. Denna hjälp plus ett lån på 600 milj . kr skall betalas en
bart genom olj eleveranser. 

Denna förmånl iga överenskommelse hj älpte Iran att få särskilt 
goda villkor vid överläggningarna med Väst i maj 1969. An så län.ge 
har emellertid målet i de ekonomiska diskussionerna mellan olJe
producenterna och de västerländska bolagen, för de förstnämnda 
varit att få en större ekonomisk vinst och inte motsvarande hjälp 
som Sovjet ger Irak. Detta pekar på en viss misstänksamhet mot 
Sovjetunionen och en tillfredsställelse med hittillsvarande arrange-
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man?, som onekl.igen ger större valfrihet i fråga om vinsternas ut
nyttJand;. Det. v1sar .. emelle;tid också att Sovjets ekonomiska infly
tande .mas:e ~b begransat p a grund a v dess relativt obetydliga behov 
a~ olJ~. uufran. I Irak t ex har man länge önskat nationalisera det 
vasterlands.ka olLekonsortiet Irak Petroleum Co (IPC). Annu har 
man dock 1.nte vagat detta, eftersom Sovjet inte kan garanteras vara 
en alternatiV marknad till Västländerna. Iraks oljeproduktion var 
år 1968 74 milj. ton. 

Politiska problem vid Persiska Viken 

D~ Sovj~t me~ och mer bl~r en ekonomisk intressent i olja frå n 
Pemska . V~ke~~' ar de~ sannobkt att den ryska inställningen beträf
rand~ olJeullf~rseln bbr densamma som Västmakternas. Ar man bun
den l produk.~Ion, tra.nspor: ?ch marknadsföring av olja så har man 
n:ycket att forlora v1d polltlska oroligheter. Valet kan bli att fort
s~.tta ett .fruktbärande ekonomiskt samarbete med så kallade reaktio
nar~ regimer, .vilket. kan medföra mindre inflytande hos andra mer 
radikala regenngar 1 grannländerna, eller att understödja subversiv 
verksam~et mot sådana regir~~er. .. Det senare kan leda till att olje
produktiOn':~ avbryt~ och Vastlanderna vänder sig till stater som 
ar. mer polltlskt stabila. Vägras stöd åt revolutionära rörelser kan 
~ma anl~!aga Sovjet .för att vara reaktionärt och att hindra hjälp till 
saclana ror~lser. SovJetunionen kan också komma i den situationen 
att .man tvmga~ be~lut~ huruvida man skall stödja en "reaktionär" 
reg1m mot en Kma-msp1rerad subversiv verksamhet. 

Under sådana om.ständi~.heter syns. det troligare att Sov jet före
drar ett statuos qu~ mom landerna knng Persiska Viken. Hur detta 
skall lyckas aterstar att se. Kanske upptäcker Sovjet i likhet med 
L!SA, att styrka .. och närvaro inte all~id stämmer överens med möj
ligheterna att utov·a· kontroll och att fa sin vilja genomförd. 

Inom Mellersta Ostern finns också revolutionära källor som Egyp
ten, Irak o~h samm~nslutningen Popular Front for the Liberation of 
th~ . ?ccu.~Jed Arab.Jan Gulf, som får understöd av Sydjemen och 
moJhgen :ven av Km a .. ~es.ultaten a v dessa krafter beror naturligtvis 
m~cket pa lokala omstand1gheter. Det är en sak att aenom infödda 
agttatorer uppmuntra missn~jda fo~kgrup~e~ mot de~ egna shejken 
men en helt annan sak att soka spnda polltlska ideer till invånare i 
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ett angränsande land där många knappt är läskunniga. Infiltrations
hotet är därför störst bland sådana stater som fått ett visst välstånd. 

För närvarande råder ett relativt lugn i den förut livliga egyptiska 
aktiviteten mot staterna kring Persiska Viken. Egypten är upptaget 
av Israel och dessutom beroende a v de betalningar som Libyen, 
Kuwait och Saudi Arabien gör för att kompensera förlu sterna av 
intäkterna från Suezkanalen. Det kan emellertid inte heller uteslutas 
att även Sovjet haft en lugnande inverkan på Nassers agerande. 

Om Egypten återupptar sina tidigare ambitioner, kan Nasser finna 
att situationen har forändrats som följd av ansträngningarna att 
skapa inre stabilitet i oljestaterna. Särskilt viktiga i det samman
hanget är försöket att bilda en gemensam federation mellan de mind
re shejkdömena. Denna federation, the Union of Arab Emirates 
(UAE), grundades 1968 men har ännu inte lett till annat än diskus
sioner och bildande av kommitteer. Om man enas, kan emellertid 
resultatet bli en försvarsunion och en politisk samordning. Britterna 
har även lovat en "politisk" närvaro efter de militära styrkornas 
tillbakadragande 1971. 

Framstegen inom UAE följs noga av de övriga arabländerna. Hit-
tills har endast Syrien ställt sig helt avvisande. Sovjetunionen har 
väckt invändningar enbart när det gällt brittisk inblandning men 
inte mot iden som sådan . Det finns ej heller något som tyder på att 
Sovjet kommer att försöka underminera en i övrigt självständig 

federation. 
Sovjets intresse för UAE har nära samband med relationerna till 

Iran, som inte har gjort någon hemlighet a v att vilja spela en domi
nerande roll i Persiska Viken. Sannolikt måste Sovjetunionens in
ställning till Egyptens fortsatta agerande starkt präglas a v I rans 
möjlighet att spela rollen som "stormakt" samtidigt som de iransk
ryska goda förbindelserna utvecklas. Från Sovjets sida tord e det vara 
tillfredsställande, om en relativt vänlig stat som Iran kan upprätt
hålla politiskt lugn i området och därmed förhindra att USA får 
anledning att ingripa. 

Iran har visat vilja att upprätta vänskapliga förbindelser med 
de mer konservativa shejkdömena och kommer, sedan britterna har 
dragit sig tillbaka, att ha den starkaste flottan i Persiska Viken. Iran 
har också ställt sig avvisande mot att andra stormakter tar upp brit
ternas fallna mantel. 

Mellan Iran och Irak råder sedan länge ett spänt förhållande som 
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kan bli till bekymmer för Sovjetunionen. I Irak bekämpas den kur
diska befolkningen, vilket kan påverka den kurdiska folkgruppen 
i Sovjet. Ett betydligt större bekymmer är emellertid att en kris mel
lan Iran och Irak en dag kan tvinga Sovjet att vä lja sida. Skallman 
hjälpa en regim i Bagdad eller skall man understödja shahen. Valet 
kan bli särskilt svårt om en motståndsrörelse i t ex Kuwait stöds av 
Irak. Sådana problem kommer att uppstå om Sovjetunionen vill 
spela en aktiv roll i Mellersta Ostern, och är det pris en stormakt 
måste vara beredd betala för politiskt engagemang. 

Sovjets möjligheter att kontrollera småstaternas inre politik före
faller emellertid begränsade, såvida man inte ingriper med våld. 
Detta torde dock medföra stor oro i angränsande länder något som 
kontrollen av en eller ett par av dessa småstater knappast kan vara 
värt. Sovjets inflytande torde därför begränsas till det ekonomiska 
och politiska planet samt till någon form av militär närvaro i Per
siska Viken. I maj 1968 besökte sålunda en kryssare och två jagare 
från Fjärran Ostern flottan Umm Qasr i Irak. Sedan dess har ryska 
sjöstridskrafter vid flera tillfällen uppehållit sig i Persiska Viken. 
En rysk närvaro i detta område kan i fortsättningen med säkerhet 
förväntas, och det å terstår att se vad denna kan föra med sig. 

Sammanfattning 

Sovjetunionen är nu en politisk makt i Mellersta Ostern och kom
mer att så förbli. Detta har emellertid samtidigt medfört problem 
för den ryska ledningen. Om man även i fortsättningen vill använda 
olja som ekonomiskt och politiskt maktmedel mot Ost- och Väst
europa, och om man vill ha en hög ekonomisk utvecklingstakt i det 
egna landet, kan man för första gången sedan revolutionen få ge 
upp målet att vara självförsörjande beträffande olja. Sovjets behov 
av olja kan lättast tillgodoses av staterna kring Persiska Viken . 

Sovjet tvingas då att överväga sina nuvarande politiska förhållan
den med dessa stater, som ofta har en från sovjetisk sida oacceptabel 
ideologi. Den tidigare propagandan mot Västmakternas imperialism 
måste mildras eller helt överges med risk att Kina får mer gehör 
bland revolutionära grupper. Det blir heller inte lätt att skilja på 
politiken i Persiska Viken och politiken i den arabisk-israeliska 
konflikten. 

Problemen i Persiska Viken torde dock ej behöva lösas så snabbt 
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som de problem som uppkommer av konflikten mellan Arabstaterna 
och Israel. Därför har alla stater med intressen i oljeländerna hittills 
agerat mycket försiktigt. Erfaren heten har visat att snabba å tgärder 
kan göra större skada än nytta. 

Ett gammalt oljekungadöme, Libyen, ändrade regim över en natt, 
men det första de nya makthavarna utlovade var att hålla ingångna 
a v tal med de västerländska bolagen. För Sovjet blir troligen de eko
nomiska intressena viktigare än försök att få politiskt inflytande. 

På mindre än 15 år har Sovjet förändrats från att vara helt oin
tresserat av Mellersta Ostern till att bli en av de dominerande sta
terna där. Detta medför ansvar. Eftersom också oljan från Persiska 
Viken måste få en alltmer ökande betyde lse för Sovjet bör det finnas 
anledning att hysa optimism om ett relativt lugn i detta område i 
framtiden. 

Källor 
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G WALLEN 
Avslöja de främmande 

ubåtarnas nationalitet! 

(--------~---------------------------, 

Det är otillfredsställande att främmande ubåtar ano

nymt kan kränka vårt territorium anser kapten 

G . W ALLEN, f n flaggadjutant i Kustflottan, i detta 

debattinlägg. För att undanröja detta missförhållande 

föreslår författaren att lf( FN bestämmelser skärps så 

att ubåten tvingas upp tiLl ytan f ör att bekänna fär g. 

I tidskriften s decembernummer tar överstelöjtn ant Bertil Stjern

feldt upp okända ubåtars aktivitet i våra kustfa rva tten. Aven om 

många inrapporterade föremål eller fenomen felaktigt uppfattats som 

ubå~ar av iakttagaren, är emellertid de fall, då kränkning av svenskt 

terntonum bedömts som säker, tillräckligt oroande. 

De reella möjligheterna att avslöja nationaliteten på en främmande 

ubåt SOI_ll bevis li~en gjort sig skyldig till en sådan kränkning, är 

~mellertld J ~1 sma.' Detta förh ållande tar överstelöjtnant Stjernfelt 

aven upp 1 sm art1kel. Han säger där "att våra IKFN-besuämm elser 

ger visst utrymme för riskfri reträtt med bibehållen anonymitet" nå-

got som måste betecknas som högst otillfredsställande. ' 

Föreskrifter för de å tgärder som i dag skall vidtas av svenska 

örlogsfartyg. oc!1 he!iko~trar, då en främmande ubåt påträffas på 

s~enskt terntonum aterfmns i IKFN•:·). Då dessa dels utgör grunden 

for d~n fo.rtsatta .. framst~llnin gen, dels troligen icke i någon högre 

grad ar kancia for en v1dare läsekrets, syns det lämpligt att förs t 

redogöra för och något kommentera vissa aktuella avsnitt av instruk
twnen. 

''') IKFN = "Instruk t ion för k rigsmakten vid häv da nde a v rik ets oberoe nd e un der 

allm änt fredstillstå nd samt under krig mell an främm a nd e ma kte r var under Sveripe 

ä r neutralt". In str uk t ionen ä r fasts tä lld av K un gl Maj :t 1967.01.24 " 

O verbefä lhavarens t illäm pningsföreskrifter, som består a v geme nsam del (IKFN 

G) samt tre spec ia ld elar för förband på ma rken, t ill sjöss och i lu fte n (IKFN 

Mark resp IKFN Sjö och IKFN Luft) faststä lldes 1968.01.12 

Såvä l IK FN som t illämpningsföreskriftern a t rädde i kraft 1968 .04.01. 
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I instruktionens allra första moment återfinns en passus ur den av 

Riksdagen fastställda målsättningen för krigsmakten, nämligen: 

Krigsmakten skall avvisa kränkningar av svenskt territorium . 

I det moment som rör ubåtsinciden ter i fred (mom 18) står: 

Främmande ubå t som i undervattensläge påträffas inom 

svenskt territorium avvisas från territoriet. Om det är nödvän

digt tillgripes vapenmakt. 
A v dessa båda a v snitt kan statsmakternas inställning till observe

rade kränkningar av vårt territorium klart utläsas; krigsmakten skall 

ingripa och den kränkande skall avvisas. 
Närmare direktiv om hur ett ingripande och hur en avvisning skall 

utföras ges ä ven. I IKFN inledande bestämmelser (mo m 4) anges 

således att 
ingripande med vapenmakt skall, om icke annat följ er av 

instruktionen, föregås av varning. Varning ges genom medde

lande eller, om meddelande icke kan överbringas, genom var

ningsskott eller annat tydligt sätt. 
Overbefälhavaren har i sina tillämpningsföreskrifter närmare före

sk rivit hur varning skall ges. Där står (IKFN Sjö mom 34): 

Ubåt i undervattensläge varnas genom skarpa skott intill 

eventuellt synligt periskop, genom att mindre sprängladdningar 

(s k knallskott) bringas att detonera i vattnet eller genom att 

antiubåtsvapen sätts in på sådant avstånd, att ubåten icke be

döms bli skadad. Varning bör om möjligt inledas med knall

skott. 
Helikopter bör, innan verkningseld tillgrips mot ubåt manöv

rera och genomföra sin varning på sådant sätt (exempelvis serie 

av knallskott), att ubåten blir medveten om att den är upptäckt. 

För det fortsatta handlandet föreskriver OB (IKFN Sjö mom 66): 

Kvarblir ubåten efter varning i undervattensläge utan att 

genom manöver tydligt visa, att den omedelbart ämnar lämna 

svenskt territorium, tillgrips verkningseld. 
Verkningseld skall om möjligt avpassas så, att ubåten tvingas 

inta övervattensläge. När nationaliteten fastställts, avvisas den 

från svenskt territorium. Dess utlöpande övervakas. 

Av det ovan framförda framgå r klart att IKFN med nuvarande 

skrivning har till primärt syfte att få ubåten att avlägsna sig fr ån 

svenskt territorium. Bestämmelserna ger icke uttryck för någon strä

van att avslöja nationaliteten på den kränkande ubå ten. OB anv1s-
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ning att insatt verkningseld skall avpassas så att ubåten tvingas inta 
ytläge':-,:-) är tillkommen för att avhålla det fartyg eller den helikop
ter som genomför ingripandet från att ta till större våld än nöden 
kräver eftersom ett ingripande inte går ut på att sänka ubåten utan på 
att avvisa den. Så fort ubåten syns eller bedöms styra kurs ut från 
svenskt territorium skall ingripandet därför avbrytas. 

Denna skrivning begränsar också möjligheterna att verifiera och 
dokumentera en misstänkt kontakt. Ett observerat periskop, en in
lyssnad hydrofoneffekt eller erhållna hydrofonekon (s k ping) är 
trots allt, även om de inspelats på band, osäkrare bevisunderlag än 
en ubåt på y tan, som kan fotograferas och identifieras. 

Om det från statsmakternas sida är ett önskemål att nationaliteten 
på en främmande ubåt som kränker vårt territorium avs löjas, något 
som jag tar för givet, bör IKFN bestämmelser ä ndras så att detta 
framgår. De ändrade bestämmelserna bör då utformas så att man 
vid en inträffad kränkning. 

först tvingar upp ubåten till ytan för att fastställa dess identitet 
och 

därefter avvisar ubåten. 
Ett sådant tvåstegsförfarande sku lle kunna erhållas genom en be

gränsad ändring av IKFN mom 18, nämligen att första stycket gavs 
följande formulering (kursiverad text utgör tillägg till nuvarande 
lydelse): 

Främmande ubåt som i undervattensläge påträffas inom 
svenskt territorium tvingas inta ytläge för fastställande av na
tionalitet och avvisas därefter från territoriet. Om det är nöd
vändigt tillgripes vapenmakt. 

En sådan ändring av IKFN torde även erfordra ett antal komplet
terande tillämpningsföreskrifter m m. Bl a torde i dessa på något sätt 
behöva anges hur kommunikation mellan ett ingripande fartyg eller 
helikopter å ena sidan och främmande ubåt i undervattensläge å den 
andra skall äga rum. Det kan nämligen knappast förutsättas att de 
signaler vid övningar med ubåtar som svenska flottan an vänder 
(serie av knallskott) har internationell tillämpning. Ej helier upptar 
Internationella signalboken (ISB) f n några knallsignaler. Mig veter
ligt saknas även internationella överenskommelser om passningstider 
och -frekvenser för undervattenstelefoni. 

,,.,,.) "Ytläge" används numera i st f "övervattensläge". 
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Avslutningsvis bör framhållas att det i en framtid kan tänkas 
komma att uppträda icke-militära undervattensfarkoster i våra vat
ten. Utomlands planeras redan dylika ubåtar inte bara för under
vattensforskning utan även för transportändamål, i första hand 
transport av olja, samt för olje- och mineralprospektering under 
havsytan. Exempelvis har - enligt uppgifter i pressen - förhand
lingar nyligen förts angående försäljning av ett par utrangerade 
svenska ubåtar till ett kanadensiskt konsartorium för sådana ända
mål. Utnyttjande av ubåtar för smuggling i stor skala är ej heller 
otänkbart. En här föreslagen skärpning av IKFN bestämmelser kan 
således även motiveras av andra skäl än rent militära. 
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J-c DANCKWARDT J Ny amerikansk budgetteknik 

r ' 
Översten och sektionschefen i marinstaben, JEAN-

CARLOs DANCKW ARDT presenterar här kortfattat 

införandet av ett reviderat budgetsystem för den ame

rikanska krigsmakten. Den skildrade utvecklingen är 

av intresse för det svenska för svaret, som nu stå r inför 

· införandet av ett programbudget system, skriver förfat

taren bl a. 
~ J 

Samtidigt som vi i Sverige håller på att införa ett programbudget

system inom försvaret med förebild bl a från USA och MeNamaras 

tid som amerikansk försvarsminister håller av allt att döma den nye 

försvarsministern Melwin Laird på att införa ett annat och reviderat 

budgetsystem inom den amerikanska krigsmakten. I detta nya system 

får försvarsgrenarna i huvudsak tillbaka ansvaret för att göra upp 

sina egna budgetar. Det nya systemets fulla innebörd blir emellertid 
inte klar förrän någon gång under våren. 

Den 4 mars 1970 kommer försvarsgrenarna i form a v ett slags 

budgetdirektiv att meddelas den finansiella styrningen från försvars

ministern inom ramen för den nya budgettekniken. Denna finansiella 

styrning kommer att ske i form av uppdelning på s k major force 

och "support category" försvarsgrensvis för vart och ett av de fem 

budgetåren i försvarsplanen. Den kommer att inkludera totalsummor 

för sådana uppgifter som taktiska flygstyrkor, ubåtsjaktkrigföring 

och divisionsstyrkor, d v s armedivisioner. Denna finansiella styr

ning i totalsummor under beslutsperioden kommer att formuleras av 

den synbarligen mycket kontroversiella enheten "Office of Systems 
Anal ysis". 

Utsträckningen av och den detaljrikedom med vilken dessa huvud

uppgifter kommer att "brytas ned" inom försvarsgrenarna, kommer 

antagligen till stor utsträckning att bestämma den framgång som 

systemet kommer att få . Många inom departementet anser att för

svarsgrenarna måste ha en ökad rörlighet i sådana frågor som val 

av vapensystem för att genomföra särskilda uppgifter och ett ökat 
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inflytande, dock inte det slutliga, i sådana frågor som styrkornas 

omfattning och medel för att genomföra en speciell uppgift. Man 

hoppas att det nya budgetsystemet skall medföra detta resultat. För 

planeringsändamål kommer bara det totala b.doppet, som anges i den 

finansiella styrningen för varje försvarsgren och programår, att be

traktas såsom låst. 
Overgången till det nya systemet bedöms bli betydelsefull för in

dustrin genom att det i fortsättningen blir försvar sgrenarna och inte 

försvarsdepartementet som kommer att spela huvudrollen :vid valet 

av nya vapensystem och ledningen av dessas.införande. Under senare 

år har Systems of Analysis Group och Defence Directorate of 

Research and Engineering fått ett ökande inflytande och den slutliga 

makten i fråga om industrins insatser. Nu kommer försvarsgrenarna 

att få frihet inom gränserna för försvarsministerns och Systems 

Analysis Groups finansiella styrning. Budgetåret 1971 kommer me

deltalet för budgetåret 1968/69 och 1970, minus kostnaderna för 

Vietnamkriget, att utgöra utgångsnivån för det nya finansiella styr

systemet. 
Det nya planeringssystemet kommer att omfatta nio steg. "Steg 

nr 1" utgjordes av en promemoria i oktober 1969 från Joint Chiefs 

of Staff, benämnd Volume 1 (Strategy) of the Joint Strategic Objek

tives Plan (]SOP) som innefattar planer för stridskrafternas omfatt

ning för de kommande åtta åren och ungefärliga personal- och bud

getplaner för de närmaste fem åren. Detta steg följdes den 8 decem

ber av "Steg nr 2", som bestod av en promemoria berörande viss 

styrning i fråga om de strategiska doktrinerna. Både Steg nr 1 och 

nr 2 kommer att å terspegla beslut av presidenten och National Secu

rity Council, ifråga om de nationella säkerhetsmålen. Den 15 januari 

1970 avser försvarsministern att publicera "Steg nr 3" där han begär 

"kommentarer" till en promemoria berörande den finansiella styr

ningen och som ger "Joint Chief s of Staff" och försvarsgrensstaber

na tillfälle att kommentera den tänkta finansiella styrningen för vart 

och ett av de fem budgetårens finansprogram. 

Den 18 februari avses "Joint Chief s of Staff" att publicera "Steg 

nr 4" betitlat Volume 2 Analyses and Force Tabulatian JSOP, som 

baserar sig på "Steg nr 1" och "Steg nr 2" styrning i fråga om de 

strategiska doktrinerna. Detta dokument kommer att visa kostnader

nas inflytande på de rekommenderade styrkenivåerna som behövs 

för att kunna genomföra de nationella målen. Det kommer inte att 
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återspegla de budgetrestriktioner som är nödvändiga på grund av 
d~n ekonomiska situationen. I "Steg nr 5" där den finansiella styr
~tngen och de totala anslagen anges, kommer däremot budgetrestrik
tionerna orsakade av den samhällsekonomiska och statsfinansiella 
situationen att avspeglas. "Steg nr 6" består av en till den 22 apri l 
planerad utgåva av försvarsprogrammet inom ramen för den finan 
siella styrningen. Detta program kommer även att omfatta de stra
tegiska risktagningar som blir konsekvenserna av de ekonomiska 
restriktionerna. 

I "Ste~ nr 7" kommer försvarsgrensstaberna att den 22 maj pre
sentera sma egna styrkeförslag och rekommendationer inom ramen 
för den finansiella styrningen i "Steg nr 5" tillsammans med sina 
egna bedömningar av risktagningarna. Skiljaktligheterna mellan des
sa bedömningar och "stegets" kommer då att preciseras och kost
nadsbestämmas. I "Steg nr 8" kommer försvarsministern att värdera 
Joint C~iefs och försvarsgrenssekreterarnas förslag som i form av ett 
utkast ull beslut tillställs dessa för kommentarer. Detta "utkast" 
avses sändas ut den 15 juli. "Programbeslut" kommer sedan till slu t 
att meddelas den 31 augusti efter ytterligare kommentarer från för 
svarsgrensstabe_rna och Joint Chiefs. I det slutliga steget, "Steg nr 9", 
anges den slutliga budgetplanen och denna a v ses tillkännages den 30 
s~ptember. Anslagsfördelningen baseras i sin tur synbarligen på pre
sidentens budgetbeslut som fattats den 30 augusti. 

A~t det rått ett ganska. utbrett missnöje mot MeNamaras budget
tekmk har framskymtat 1 fackpressen. Under slutet av sin ämbets
pe:iod t~ingades han synbarligen till en hel del ändringar och en av 
La1rds forsta mera omfattande åtgärder syns ha varit att ändra 
ansva.rsförh.~ll~ndena inom Pentagon mot ökad decentralisering. Ut
vecklmgen ar mtressant att notera för vår del som nu står inför infö
randet ~':'. ett ny.tt ~udge;system. Jämförelser torde dock knappast 
:a;a moJhga. VISS aterhall~amhet att "nappa på" nya utländska 
Ideer torde dock vara motiverad . Annars blir man lätt "de sista 
entusiasterna". Det är oftast bättre att låta de ursprungliga idekläc
karna betala och rätta till sina egna misstag. 
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Ur gamla TiS-årgångar: 

Redaktionen avser att tid efter annan under ovan
st!iende rubrik införa utdrag ur äldre nummer av Tid
skri ft i Sjöväsendet. Enligt redaktionens uppfattning 
har dessa m/ingen g!ing mycket att ge den moderne 
läsaren till b!ide nytta och nöje. 
Här följande insändare för 100 tir sedan visar, att 
fr!igan om bättre och mer fullständiga besättningslis
tor ingalunda har varit aktuell endast i v!ira dagar. 
M/inga av de principer som framh/illes gäller ocks/i nu. 
Redaktionen hoppas, att de inblickar som här ges i för
h/illanden inom v!ir flotta i forna dagar jämte förfat
tarens klara spr!ik och stundom sarkastiska formule
lingar skall utgöra en nöjsam läsning . l 

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

Utdrag ur Tidskrift i Sjöväsendet 
3 J :sta Årgången 
2:dra Häftet 1868 

Vid en tidpunkt då man dels redan varit vittne til l, dels motser 
genomgripande förändrin gar inom vårt sjöförsvar, torde det ej vara 
ur vägen, att något litet fästa uppmärksamhet vid sådana till det
samma hörande qvarlefvor från ford na tider, oaktadt deras höga 
ålder, ej längre ingifva kän slor af aktning. 

Till dessa föråldrade qvarlefvor höra, enligt in sändarens förme
nande, äfven besättnin gs listorna för k. flottans fartyg, under den 
form hvari de allt hitintills visat sig. Föga maktpåliggande som den
na sak tilläfventyrs kan förefalla då man ej eftersinnat hvad den 
innebär, tro r dock in sändaren den vara bland dem, som i särdeles 
hög grad äro förtjenta af uppmärksamhet. 

Ett fartyg, och synnerl igen ett kri gsfartyg, är en maskin , som, för 
att lenma ett godt arbete och motsvara de ford rin gar man af ett så 
dyrbart verk bör kunna ega, tager i anspråk yrkesinsigt och färdig
het af många olika slag och grader, och det är i dens intresse som 
reder i skepp - må det va ra en enskild person , ett bolag, eller en 
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stat - att tillse, det intet af den å hans fartyg erforderliga yrkes

insigten eller färdigheten der saknas. För att till en början visa huru 

man hos verldens största sjöfarande nation uppfattat denna sanning 

och huru man å dess örlogsfartyg tillämpat lagen rörande arbetets 

delning, följer här besättningslistan för en engelsk å ngfregatt af sam

ma cert som fregatten Vanadis : 

Summa summarum 28 0. 

Lemnande åsido befälet och dess vederlikar , sko la v i endast hå lla 

oss vid de s. k. " petty-officers" och det öfriga rnanskapet. Man fin

n er då, att alla de olika yrken och grader af färdighet inom dessa, 

som, bland ett sådant fartygs besättning böra finnas, äfven komm a 

att deri ingå i behörig proportion - åtminstone efter engelsk åsigt 

- och att hvarje man som å fartyget embarkerar gör detta i någon 

viss , noga bestämd befattning, till hvars fyllande han är, eller å t

minstone tros vara kompetent. Granska vi nu i stä llet besättnings

listan för ett svenskt fartyg af samma cert, nemligen fregatten Va

nadis, så u p ptager den: 
Chef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 

Sekond .. ..... . . . . ..... .. .......... . 

Officerare .. . .. .. . . .. . ............ . . 

Läkare .. . . .. .. ........... . . . ... ... . 

Proviantförvaltare . ... . .... . . ... . . . . 

l. 
4. *) 
2. 
1. 

Kadetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 

Styrmän (deraf en med uppbörd) 
Konstaplar ( d :o ) . . .. . . 

Skeppare (d era f en med uppbörd) .... . . 

4. 
8. 
6. 

Ofvermaskinist , med uppbörd . . . . . . . . . l. 

Maskinister ell er lärlingar . . .. . ..... .. . 

Timmermän (deraf en med uppbörd) . .. . 

segelsömmare . .... .. .. .. .... .......• 

4. 
3. 
1. 

Smed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 

Matroser och jungmän . . . . . . . . . . . . . . . 36. *) 

Artilleri-båtsmän och båtsmän . . .. .... 228. 

skeppsgossar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. *) 

Summa 312. 

*) E nli gt nor ma l-besä ttnin gs li stan 

100 

Som man finner, har denna besättningslista, jemförd med den of

van anförda engelska, åtminstone en fördel, den nemligen att ej va

ra v idlyftig, men fara är, att dermed är ock för teckningen öfver 

dess företräden slut. Lemnande äfven här åsido befäl och underbe

fäl , och endast hållande oss till "matroser och jungmän" samt "ar

tilleri-båtsmän och båtsmän", skola vi se till hvaraf dessa rubriker 

motsvaras i den engelska listan och hvad de i sjelfva verket betyda. 

Vi finna då, att under de tvenne kategorierna " matroser och jung

män" samt "artilleribåtsmän och båtsmän" i den svenska besätt

ningslistan inbegripas följande i den engelska listan upptagna be

fattningar, nemligen: 
"Ship'.s-corporal" (po lissyssla, jemförlig med våra trossbottens-

korpora lers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 

Märs-, backs-, skans-, signal-, m'ast- och båtkorporaler . . . . . . 16. 

l :sta klassens (förhands) matroser ("leading-seamen") . . . . . . 8. 

Matroser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. 

1 :sta kl :s jungmän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 

2:dra k l :s jungmän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. 

Förhandseldare och eldare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. 

sjukvaktare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 

Hofmästare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 

kockar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 

samt marinsoldater (muskötte ri) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49. 

ell er med andra ord, att i den händelse nu uppräknade befattn ingar 

äfven å Vanadi.s äro behöfliga, så måste de bestridas av de derom

bord kommenderade "matroser och jungmän" samt "artilleri-båts

män och båtsmän". Detta är ock hvad som än i dag sker, och huru 

olika dessa .sysslor än äro, vare sig till föl j d af sin beskaffenhet eller 

af den grad af yrkesduglighet de förutsätta, så kommenderas dock 

ingen särsk ildt ombord i någon af dessa egenskaper, utan, såsom 

nämndt är, helt simpelt: af matroskåren 36 och af arti lleribåtsmän 

och båtsmän 228, beroende det sedan af en mängd tillfälligheter i 

hvilken befattning den ombord kommenderade karlen der under 

längre eller kortare tid blir använd, äfvensom hvad lämplighet för 

de platser som sko la besättas står att finna bland de, så att säga, 

på vinst och förlust ombord kommenderade. Sannerligen ett märk

ligt "system" att ha kunnat fortlefva in t ill vår tid! 

Undersöker man vidare hvad som med "matroser och jungmän" 
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samt "artilleri-båtsmän och båtsmän" egentligen menas, så finner 
man först och främst, att under rubriken "matroser och jungmän" 
innefattas alla graderna af yrkesduglighet, från och med den nyss 
karlskrifne skeppsgossen till och med den fulländade och erfarne 
örlogsmatrosen, och att således ej ens i denna rubrik ligger något i 
ringaste mån betecknande hvad graden af erfarenhet och yrkesdug
lighet beträffar; då man dertill känner, att de matroser och jung
män som ingå i hvart och ett af våra fartygs besättningslistor, i de 
flesta fa ll kommenderas af fyra olika kompanichefer, af hvilka san
nolikt hvar och en vari t okunnig om de karlars yrkesduglighet och 
öfriga egenskaper, som de tre andra cheferne kommenderat, .så fram
står olämpligheten af det nuvarande förhållandet ännu tydligare. 
Komma vi så till rubriken arrilleri-båtsmän och båtsmän . 

Ördet artilleri-båtsman är åtminstone såtillvida upplysande, som 
det innebär, att de karlar som under denna benämning, på grund 
af särskilda stadganden, kommenderas, fått någon dan in g såsom 
sjöartillerister. Att deremot definiera ordet "båtsman", i den be
märkelse det har vid örlogsflottan, är icke någon lätt sak. Ar frå 
gan om den nyss antagne, eller den s. k. "nyskrifvaren", så är denne 
merendels en ung bonddräng, som velat gifta sig och derföre blifvit 
båtsman, men som - dess bättre - vid antagningen ofta nog ännu 
har anlag att blifva sjöman, och, i hvarje fall, under en ändamåls
enlig organisation .skulle kunna komma att med heder fylla en plats 
inom något af de yrken som flottan, vare sig ombord eller vid statio
nen, har att bjuda. Talar man återigen om en äldre båtsman, så är 
denne i de fl esta fall ett mixtum compositum hvari jordbruksarbe
taren är öfvervägande, till följd deraf, att karlen såsom båtsman 
aldrig fått sig anvisadt något bestämdt yrke hvartill han systema
tiskt danats och åt hvilket han kunnat lugnt och ostördt egna sig. 
Med ett ord - ordet " båtsman" är ett kameralt begrepp, hvi lket så
som rubrik i en besättningslista saknar all betydelse, och får der
jemte, enligt insändarens förmenande, tillvaron derstädes af denna 
rubrik tillskrifvas, att flottans båtsmän aldrig blifvit annat än -
hvad de äro. Derföre - må man gifva besättningslistorna för våra 
fartyg ungefärligen samma form som den engelska flottans ha, 
d. v. s., utbyt de 2:ne rubrikerna "matroser och jungmän" samt 
"artilleri-båtsmän och båtsmän" mot följande tio, nemligen: 
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förhandsmatroser, 
matroser, 
jungmän, 
muskötter i, 
förhandseldare, 
eldare, 
poliskorporaler, 
sjuk vaktare, 
kockar 
och hofmästare, kommenderande af hvar och en af dessa klasser 

å hvarje fartyg så många som i och för tjenstens behöriga skötande 
der erfordras. Låt båtsmannen förblifva båtsman i sina relationer 
till roten och till kompanichefen, men låt honom för öfrigt danas 
för och tillhöra någon af ofvanstående klasser, eller ock, der sådant 
är mera lämpligt, en gång för alla afses för något bestämdt yrke vid 
.stauonen. 

Att framhålla alla de fördelar som af en sådan förändring kom
ma att följa, skulle allt för mycket taga tidskriftens utrymme i an
språk och torde dessutom ej vara af nöden, enär saken, enligt in
sändarens förmenande, säger sig sjelf. slutresultatet af förändring
en kunde dock blifva, att svenska kong!. flottan, med sin uteslutan
de af fast folk bestående bemanning, blefve den bäst bemannade 
örlogsmarin i verlden . 
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Notiser från nar och fjärran 

Frankrike 
Hangarfartyg 

Det gamla han garfartyget "Arromanches" (ex-brittiska "Colossus", 1944), so1r 

allmänt a ntag its vara slut, har efter en tvåå ri g varvsvis telse återvänt t ill li ve r 

helt igenom moderniserad och klar för ytte rli ga re rio å rs a kti v tjänst som i fre 

utbildnin gsfa rtyg för han ga rfartygstjäns t oc h i kri g commando-fa rryg. De utfö rd a 

förändringarna och modifieringarna komm er inte till sy nes utifrå n utan berör 

främ st utrustnin ga r, förläggningar etc in ombords. Den gam la trotjänaren, som 

~ant 1 fransk tjän st sedan 1946, utgö r ytter li ga re ett bevi s för att ha nga rfa rtygen 

a r ett a lldeles ovanli gt segslitet släk te. 

(Cols Bleus 29/ 11 J 969) 

Atomubåtar 

Frankrikes andra " Po lari s"-ubå t med ato mdrift, "Le T erribl e", sjösattes 1 

C herbourg 12 december 1969. Fartyget beräk nas komma i operativ tjänst 1972, 

följd av den tredje, " Le Foudroyant", 1974. Typfa rtyget, " Le Redoutabl e", har 

nu under ett hal vå rs tid genomgå tt ett omfattande provprogram med utmärk ta 

resultat och gå r på va rv för en ca sex månader lå ng "uppöppningsperiod". I slu

tet av 1970 eller börja n av 1971 berä knas fartyget kom ma i tjänst. 

(Fackpre<>s) 

M arin fly g 

D en marin a ve rsionen av det nya jakt-/attack-planet "Jaguar", som konstruerats 

1 samarbete Storbritann ien-Frankrike, har ny ligen provflugits frå n landbas och 

med utmä rkt res ultat. D e första landningsproven på hangarfartyg beräknas kunn a 

ske i juni 1970. D en nya flygplant ypen avses skola ersätta nuva ra nde ombord 

basera de attackpla n av den a merika nska typen "Crusader" fr o m 1972. 

(B ulletin d'lnform a rion de la Marin e Nat io na le) 

Indien 
Marin helikopterdivision 

D en indi ska mari nen uppbyggs med anmä rknin gsvärd kraft och må lm edveten

het. Ju ni 1969 till fördes flottan sin första full ständi ga helikopterdiv ision i Goa. 

D ess uppgifter i fred blir frä mst räddningstjänst ti ll sjöss och kri gs uppgiften ä r i 

fö rsta hand ubåtsjakt. Tre ubj - frega tter av d en brittiska "Leander" -typen ä r und er 

byggnad på indiskt varv och skall va rdera få ombord stat io nerad en helikopter 

från d en nya di visionen. 

(P roceed in gs nov/69) 
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Singapore 
Motorpatrullbåtar 

D en un ga sjä lvständiga sta ten Singapore ha r börjat bygga upp en li ten fl o tta . 

I maj 1968 bestä lldes v id Vasper Thornyeraft i Storbritannien sex dieseldrivna 

motorpatru llbå tar på 1CO ton och 30 knop. Den första a v dessa sjösa ttes i Porrs

mouth 15. juli 1969. Två av bå tarna avses byggas i Storbr itanni en och dc fy ra 

övriga v id Thorneycrofts va r v i Si ngapore. Hela divisionen kan beräkn as va ra 

i operati v tjänst 1971. 
(Procccdings no v/69) 

Storbritannien 
Atomubåtar 

Storbritanniens förband av "Pola ri s"-ubå ta r ä r nu fulltali gt i det att den fjärd e 

enheten, "Revenge", har trä tt i t jänst. Det å terstå r endast de avsluta nde robot 

provskjutningarna vid Cape Kenn edy i USA. 

I höstas sjösattes v id Cammell Laird i Birkenhea d den femte, "Conqueror", av 

Storbritanniens bes lutad e/ bes tällda å tta atomkraftdri vna a ttack ubåtar (" Flee t Sub

marines"). Sjund e enheten i denn a se rie , under byggnad v id Vickers i Barrow

in-Furn ess, skall erh å lla nam net "Courageous". D enna och den å ttonde i se rien 

blir av någo t förbättrad "Valiant" -typ . 
(Fackpress) 

Uruguay 
Fartyg 

Urugu ay ha r i Toulon övertagit fran ska kustmin sveparen "Marguerite", som 

i sitt nya hemlan d ska ll heta " Ri o Negro". Fartyge t, so m ä r en a merikabyggd 

typ helt av trä fr å n 1952, ha r nyli gen formellt åte rgått ti ll USA och sedan över

lämnats till Uruguay. Hittills har inga renodlade minsvepare funnit s i Urug uay 's 

fl otta varför detta övertaga nde möjligen kan förebåda en utvec klin g av denn a 

kategori. Namnet "Rio N egro" ha r tidigare burits av ett ga mm a lt patrullfartyg 

frå n 30-talet , v il ket så led es nu torde ha utgå tt. Uruguay's flotta ä r i övrigt liten 

och endast bes tående av ä ldre farty g (frå n VK 2 och ä ldre) . Enda mod ern a far 

tyget hittill s är ett 17.000 tons rankfartyg från 1962. Eventuella utvecklin gsp laner 

ä r icke kända. 
(Bulletin d ' In fo rm ation dc la Marin e Nat ional e) 

USA 
U båtsbärgnings fa rtyg 

Und er hös ten har sjösatts tv å ubåtsbärgnin gs- och räddnin gs fart yg av en helt 

n y typ , " Pigeon" och "Ortolan". Sex enheter är bes lurade a v denn a t yp som är 

byggd en li gt katamara nprin cipen. D e två skroven har en lä ngd av 76,5 m och 

bredd 7,92. Far tygets total a bredd ä r 26,2 m och dep lacementet vid f ull lasr är 

3.400 ton. Framdri vningsmaskineri et bestå r av fyra diese lmotOrer på sa mm an lagt 
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6.000 hkr, kopplade två och två till var sin propeller i vardera skrovet ; högsta 

fart beraknad td l 15 knop. Fartyge t har akterut mell a n skroven en räddn ings

klocka och kan ta ombord och medföra två miniatyrubåtar DSR V (Deep Subm er

gence R escue Vehi cles) för sökning efte r sjunkna fart yg. Vardera av dessa vä <>er 

35 ton, är 15 m lå ng och framdri ves med elektr iska motorer upp till 5 kn~p . 
D essa små ubå tar kan dy ka t ill 1.500 m med tre man s besä ttning och har en ut

hå lli ghet av 30 timmar vid tre knops fart . 

(La R ev ue Maritime, nov/ 69) 
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Litteratur m. m. 

REVOLUTION MED KÄRNVAPEN? 

D en 1 juli 1968 blev det s k icke-spridnin gsav talet tillgän gli gt för und erteck

na nd e. Avta let avse r att förhindra att stater, so m inte nu inn ehar kärnvapen, inte 

heller i fr a mtiden får ti ll gång ti ll såd a na . I början av 1970 har nä rm a re hundra 

stater und ertecknat a vta let och det väntas t rä da i kra ft und er 1970. 

A vta let reg lerar fö rh å llandet i den na frå ga mell a n sta ter . I ngent in g sägs o m 

ri sken at t någon grupp inom en kärn vapenm a kt sä tter sig i bes ittn in g av kärn 

vapen in fö r en statskupp, revo lution eller annan o mstörtnin g. Denn a ri sk om 

nämndes visse r li gen under de disk uss ioner och fö rhand li nga r, som föregick överen s

komm elsen och icke-spr idnin gsavta le t men togs ald ri g på a ll va r. Det finn s dock 

ett exempel på att en sådan möjli ghet inte bara ä r av akademi skt intresse (1). 

I mitten a v apri l 196 1 förberedde fra nsmä nn en sit t fj ä rd e kä rn vapenpro v i 

Sahara. D en 22 apri l inträffade den s k general skuppen i Al ge ri et. Vid provpl at

sen bl ev forskarna nervösa för la ddnin gens säkerhet och fo rcera de förberedelsern a 

för att avfyra den . D etta för undanröja möj ligheten att den skull e bli inblandad 

i revo lten . D en militäre befä lhavaren över provområdet deltog in te i kuppen men 

motsatte sig en ändr ing av provprogra mm ct. Vetenskap smänn en på platsen begä r

dc dock och fick tillstå nd i Pari s att fyra av laddnin ge n. Den ex p loderade på 

morgonen den 25 a pril. 

A nordnin garna var imp rov iserade och enkl a v arfö r sp rä ngs ty rk a n bl ev låg, 

mindre ä n ett kiloton. Det off icie ll a pressmeddeland et tal ade om svag sprän g

sty rk a. Om världen spek ulerade om ett miss lyckat prov. 

R evo lten bröt sam man den 26 april. Det ä r knappast troli gt att rebell ern a hade 

lyckats om de kommit i bes ittning av denna laddn in g, men dc kun de mycket vä l 

ha försök t öva utpress ning p å rege rin gen i P aris och ka nske a n vä nd a den för en 

sista desp erat hämnd. 

I börja n a v 1967 cirkulerade ä ve n obekräftade rykten att de militä ra befälh a

va rn a i den kin es iska provinsen Si nki a ng sku ll e ha hota t med att öv erta kontrol

len ö ve r provin sens ato man läggnin gar om kulturrevolutio nen skulle ifrågasätta de 

reg iona la mynd igheternas stä llnin g (2) . 

Kä ll o r : 

1. Brcnn a n, D. G., Th e Risks of Spreading Weapons: A Historical Case. Arm s 

Cont rol and Di sa rm a ment l (1968) 59. 

2. Th e Wa ll Street Jo urnal 1.2.1 967. 
J p 
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THE ROADS TO RUSSIA 

United States lend-lease to the Soviet Union 

Av Robert Huhn Jon es 

(Uni v. of Ok lahoma Press, Norman 1968,326 s- inb 41 :70) 

Historien om den amerikanska hjälpen till Ryssland under 2. v k ( Lend-Lease) 
har h ittills inte redov isats i sin helh et. D et görs emellertid nu i denna bo k. H är 
återf inn s för första gå ngen en specificerad förteckning över den materi el som leve
rerad es. Boken tar ä ven up p enli gt vilk a avtal hjä lpen skedd e, hur transportern a 
o rganiserades, hur mate ri elen a nvä ndes och vilken in ställnin g ryssa rn a hade såsom 
mottagare av hjä lpen. Författaren stöder sig på en omfattande forsknin g i ame
rika nska arki v samt vad som funnits att t ill gå a v ryska källor. 

Boken visa r hur Lend-Lease bl ev en rea litet tack va re må nga personers trägn a 
a rbete. D essa förespråkare fö r denn a form av hjälp måste genomföra sitt a rbete 
mi ss tä nkta av många i Amerik a och mi sstrodda av den ryska regim en. Det :i r 
fr amförallt presidenten Frank lin D. Roosevelt, och hans rådgivare Harry Hopki ns 
som gick i bräsch en för försöken a tt få till stånd fungerand e överenskom melser 
med Stalin . 

Nä r hjälpen till slut bl ev ett faktum stä lldes man inför m ycket stora tra nsport
problem. D et va r fråga om hot frå n t yska ubå ta r p å linjen till no rra R yssland. 
P å den södra vägen öve r Ira n måste man t. ex . brottas med trafikkaos förorsakade 
av fårtransporter. 

Författa ren, som är hi stOri elä ra re i C leveland, O hio, ha r presterat ett vä ldoku
menterat arbete om hu r två varandra mi sst roende a lli erade sama rbetade för att 
krossa den gemensamm e motstå nd aren. Boken är ett v ikti gt ti ll skott t ill den redan 
t idi gare ymni ga littera turen om 2. vk. D et kanske också kan va ra viktigt att 
er inra sig att Stalin v id konferensen i Teheran i december 1943 fram höll att " utan 
den a merikanska produktio nen skull e kri get ha förlorat s." 

S. N . 

NAVAl POliCY BETWEEN THE WARS 

l : The period of Angla-American antagonism 1919-1929 

A v Stephen Roskiii 

(Wa lk er, New York 1969, 639 s - inb. 88 :50) 

Författa ren är engelsk sjöofficer (ca pta in) och militärhi storiker. H a n har för 
fattat den officiella engelska .hi storiken över sjökriget under 2. v k, The war at sea 
1939-45, i E ngland vanligen ka ll ad Official naval history. När han a rbetade med 
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detta, slog det honom att det fan ns ett histori skt gap i litteraturen om den ma rina 
utveck lin gen mellan de båda vä rldskri gen. l. vk sjökrigshistoria hade skildrats av 
Sir Juli a n Corbett och Sir H enry Newbolt. 2. v k skildrad e Roskiii själ v. H a n 
bes löt sig då för att vid tillfälle skriva en bok om den marina utvecklingen mel
lan de båda världskrigen. Tillfäll et kom 1960 då han fick ett forskningsst ipen 
dium. Denna bok är den första av två vo lymer som blir resultatet av det hela. 
Roskiii har bedrivit in gående forsknin gar i både offentliga och priv a ta a rki v i 
En gland och Amerika. 

Bok ens huvudtema framgår av und errubriken: The period of Angla-American 
antagonism 1919-1929. Den behandlar emellert id också kampen mellan föresprå.
karna för a tt fl ygplanet skulle ersätta slagskeppet som havens härskare, och dem 
som höl l på slagskeppet i både E ngland och Amerika. Vidare skildras tv isten mel
lan de a lli erade om vad ma n skull e göra med tyska flotta n då l. vk slutade. 
Aven nedrustnin gs förhandlin garn as och Nat ionernas förbunds in ve rk an på stor
politiken beskri vs . Författaren har bemödat sig om att själ v förstå och förm edla 
sin uppfattning om hur ledande politiker och sjömilitärer tänkte och hand lad e 
und er 1920-ta let. 

D et är egentligen ganska märkligt att detta faktiskt är det första verket a v 
denna art om denna tid . Utvecklingen under krigen har däremot må nga skildrat, 
men mellankrigsperioden är utan tveka n mycket vikt ig att känna till om ma n v ill 
få svar på fr ågan hur det i grunden besegrade Tyskland på 20 å r kunde nå en 
sådan styrkeposition att det var snubblande nära att Hitler kom att domin era 
vä rld en. 

S. N. 
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