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Kommendörkapten RAGNAR THOREN är väl tmtierad i arktiska problem , ej minst de strategiska hans arbete "Arktis ett högaktuellt strategiskt
centrum", publicerat i f( ung l K rigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tid sk rift, 4:e häftet 1965, belönades med Akademiens minnesmedalj i silver jämte ett
penningbelopp för "årets bästa arbete". Han har deltagit i ett flertal färder till höga latituder, av vilka
särskilt må nämnas en expedition till Alaska, T juktjerhavet och Canada-bassängen på inbjudan av Arctic
Institute of North America sommaren 1955, med
H M S ALVSNARBEN till Nordaustlandet och Spetsbergen sommaren 1957 i anledning av tredje geofysiska året, isrekognoscering över nordpolsområdet
1958, Nors!< Polarinstitutts expedition till Spetsbergen
och Björnöya sommaren 1960 samt isspaning över
Polarbassängen och Canada -arkipelagen omgivande
vatten sommaren 1963 ävensom fältstudier i Alaska
och Grönland samma år.
Thor{m har skrivit ett betydande antal arbeten i
arktiska ämnen . Hans stora verk, "Picture Atlas of
the Arctic" 1969 , berör många olika vetenskaper även militärvetenskapliga sådana och behandlar
allt land och hav norr om polcirkeln (publicerad av
Elsevier Publishing Company samtidigt i Amsterdam,
London och New Y ork). Flertalet illustrationer i denna artikel om "Nordostpas sagen - ett 90-årsjubileum"
samt den efterföljande om Norra Sjövägen återfinnas
i nämnda förnämliga standa rdverk . Teckningarna har
ut/örts av kommendörkapten Curt Christofferson.
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Den 24 april 1970 är det 90 år sedan vår berömde arktiske forskare, professor Adolf Erik Nordens.kiöld, och VEGA's skick lige fartygschef, dåv arand e löj tn an ten, sedermera am iralen Louis Palander
af Vega, löpte in med sitt barktackl ade polarfartyg VEGA på Stockholms ström efter fullbordad "Nordo stpassage", 1878-79, och
kringsegling av Asien och Europa. Dessa bå da järn män hade genomfört vad all a andra under å rhundradens intensiva försök miss lyckats
med och öppnat en direkt sjöväg norr om Asien mellan E uropa och
Fjärra n Ostern, den s k Norra Sjövägen.

Historisk bakgrund
Den fö rste, som kringseglade Europas nordligaste del och företog
en verklig upptäcktsfärd för att utforska åt nordost belä gna okända
länder o::h hav, torde ha va ri t den norske vikin gen Ottar frå n Helgeland i Nordnorge. Under sina färder på 850-talet fra mt rängde han
åtminstone till Mesens mynning och Norra Dvinas delta vid Vita
hav et. Men ännu i början av 1530-talet anger de sydeuropeiska geogra fern as kartor över NORDEN, att Nort-Suecia sammanhänger
med Grönland. Den svenske biskopen Olai M ag ni ut ga v eme ll ertid
år 1539 en karta, som för för sta gången något så när rik tigt v isade
Skandinav iens begränsning i norr. Den ger uttryck för en i Norden
sedan gammalt rotfästad åsikt och övertygelse, att det måste finnas
en öppen sjöförbindelse i norr mel lan Kinas hav och Atlanten. Denna övertygelse besjälade även vår store riksbyggare Gustaf Vasa,
som a nimerades av Olai Magnis karta att söka åstadkomma en nordostfärd . Nordenskiöld sage r härom i sin bok "VEGAS färd kring
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A sien och E uropa" , Förra delen, sid 54: Denna kom bek lag ligen ej
till utföra nde, och allt va d vi veta därom innehålles i ett brev till
kurfursten August af Sachsen från fransmannen Hubert Languet,
som 1554 besökt Sverige. I detta brev, dagtecknat den 1 apri l 1576,
säger Languet: "Då jag för tjugutvå år sedan var i Sverige, talade
konung Gustaf ofta med mig om denna sjöväg. Slutligen uppbanade
han mig att företaga en sådan sjöresa och lovade utrusta tvenne fartyg med a llt, som var nödigt för en lång seglats, oc h att bemanna
dem med de sk ickli gaste sjömän, vilka sk ull e göra vad jag befallde.
Men då svarad e jag, att jag föredroge resor i bebyggda traktar framför uppsökande av nya obygder." Om GUSTAF VASA funnit en
man, lämplig att utföra hans storartade planer, had e det så ledes lätt
kunnat hända , att Sverige gjort E ngl and äran stridig att hava öppnat nordo stfärdernas långa rad. Slut p å citatet. N u blev det i alla
fall sve nskar, som utförde bragden att upptäcka och fullb orda Nordostpassagen.

Engelska strävanden att finna en väg norr om Asien till Kina
och Indien

Englands sjöfart var ännu i mitten av 1500-talet helt obetydlig.
Det var dock i engelsmän som Ottar först fick efterfö ljare. Kon un g
Edva rd VI utsände nämligen i maj 1553 trenne mindre fa rtyg under
befäl av Sir Hugh Willoughby för att via Nordnorge söka finna en
väg genom norra I shavet till Kina och Indien. Han hoppades därigenom kunna verksamt konkurrera med spanjorernas och portugisernas
handel på dessa länder. För Willoughby och flertal et av hans följeslagare slutade dock expeditionen olyck ligt. Svåra sto rm ar skin gra de
eskadern redan vid Vardöhus. Willoughby själv och en stor del av
hans folk övervintrade i en skydda d vik eller älvmynning på Murmanku sten men dukade under, san nolikt p å grund av skö rbjugg.
Man torde erinra sig, att den första ryska bosättningen p å Kolahalvöns nordkust ej ägde rum förrän 1524 och att ku stom rådet vid engelsmännens ankomst i stort sett var obebott. Staden Murmansk firade
50-årsjub ileum först 1967!
Ett av Willoughby's fartyg, fört av R ichard Chancelor, nådde
emellertid Dvinas mynning i Vita havet, där ett mindre kloster då
var uppfört och kring vi lk et staden Archangel'sk sedermera an lades.
P å tsarens inbjudan begav sig C hance lor till Moskva och blev där
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mottagen på vänligaste sätt. När han följande år återkom med sitt
fartyg till London medförande en skrivelse från tsaren, bildade man
ett handelsbolag för varuutbyte de båda länderna emellan. En nordlig sjöväg till Ryssland var därmed öppnad, och detta land erbjöds
möj lighet till regelbunden samfärdsel med Västerlandet. Staden
Archangel'sk anlades i slutet av 1500-talet och växte snart ut till en
betydelsefull exporthamn för det exceptionellt snabbt expanderande
ryska riket.
Det förtjänar emellertid här nämnas, att en traktat mellan Norge
och Novgorod av år 1326 ger vid handen, att norska köpmän reda n
då bedrevo handel med novgoroder vid Vita havet, i områden som
på Ottars tid kallades Bjarmeland. Och det kan tilläggas, att den
norske konungen uppbar skatt av både lappar och finnar på Kolahalvön ända in i modern tid. Först 1826 slöts ett fördrag mellan
Norge och Ryssland varigenom gemensamma områden uppdelades
och gränsen vid Pasvik reglerades. Den norska utposten vid Ishav skusten, Vardöhus fästning, hade anlagts redan 1307.
I England betraktade man Chancelors resa som första steget till
öppnandet av den nordöstra vägen till Kina och Indien. Efter hand
utrustades därför nya expeditioner med uppgift att nå Asiens ostkust. En av dem (1556) måste vända på grund av ishinder redan i
Karaporten (Proliv Karskie Vorota) mellan Novaja Zemlja och ön
Vajgatj (se fig 1). Den andra i ordningen (1580) lyckades visserligen tränga in i Karahavet och efter hårda duster med drivisen nå
Karaflodens mynning, men täta ismassor både i norr och öster tvingade också den att återvända.
Först 1608 avgick ånyo en expedition från England, men även
den misslyckades; man nådde blott Novaja Zemlja. Englands sista
expedition med målsättningen att upptäcka NO-passagen - utsänd
1676 av konung Jakob II - blev likaså helt resultatlös, och ett av
dess båda fartyg förliste vid Novaja Zemljas kust.
Det må här inflikas, att rysk eller rysk-finsk sjöfart ägde rum
mellan Vita havet, Petjora, Vajgatj och Novaja Zemlja redan i
mitten av 1500-talet. Man seglade också till Ob' .

Holländska expeditioner

Holland, som mot slutet av sextonhundratalet blivit en sjömakt av
rang, beslöt i likhet med England att sjöledes norr om Asien söka
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framtränga till Japan eller Kina. Tre år i följd utrustades omfattande expeditioner för detta ändamål (1594, 1595 och 1596-97), senare ytterligare tre expeditioner (1610, 1612 och 1625) . I samtliga fall
lyckades man komma in i Karaha vet, där emellertid isen alltid hindrade vidare färd mot öster.
Den berömde sjöfararen Willem Barents deltog i de trenne första
färderna, och det lyckades honom i slutet av augusti 1596 att med
sitt fartyg runda Novaja Zemljas nordspets och därigenom anvisa
ytterligare en väg till Karaha vet och Nordostpassagen. Blockerad
av is tvingades han dock att övervintra på nordön vid ungefär 76 °
latitud. Då svår skruvis hotade att krossa fartyget, lät Barents uppföra ett präktigt hus i land för hela besättningen med drivved som
byggnadstimmer. Det var den hittills nordligaste övervintring, som
genomförts, och den väckte sedan stort intresse och allmän beundran
i de vidaste kretsar. Vid midsommartid följande år skedde återfärden med fartygets båda båtar tvärs över Barents hav, där besvärande drivis ännu mötte. skörbjuggen krävde dock sina offer: 4 man,
och en av dem var Barents.

En österrikisk expedition

Den misslyckade engelska expeditionen sommaren 1676 synes ha
avskräckt från vidare färder med Stilla havet som mål, och det dröjde nära två hundra år, innan en ny expedition utsändes med uppgift att genomföra en nordostpassage. Denna gång utgick den från
Osterrike under ledning av julis von Payer och Carl Weyprecht
(1872-74). Deras fartyg, "Admiral Tegetthoff", blev vid Novaja
Zemljas nordspets instängt av is och drev med denna i nordlig riktning mot en tidigare okänd kust. Det nya landet, som fick namnet
Frans Josefs Land (1873), se fig l och 5, var en av öarna i den numera under namnet Zemlja Frantsa Jusifa kända sovjetiska ögruppen. Expeditionen slutade emellertid olyckligt, och fartyget måste
överges. Det må här tilläggas, att Weyprecht, som var sjöofficer,
efter hemkomsten blev initiativtagare till det Första Geofysiska Året,
även kallat "Första Internationella Polaråret" (1882-83). Expeditionen var betydelsefull men gav inga erfarenheter beträffande framkomligheten mot öster.
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Rysk expansion, forskning och sjöfart

Den ovan nämnda ryska sjöfarten till Novaja Zemlja, som även
utsträcktes till Ob', avtog betydligt under 1600-talet samtidigt som
Moskva utvidgade sitt väld e över Sibirien. Landvägen framt rängde
ryssarna till J enisej 1609, Lena 1630, Jakutsk 1632 och Ochotsk på
Stilla havsk usten 1649. Men planer på någon sjöväg längs den sibiriska kusten hade man ej.
Åren 1735-42 va r en rysk expedition , kallad " den stora nordiska
ex peditionen", verksam vid rikets vidsträckta arktiska kust, främst
med kartläggningsarbete n.
Från Lena utgångna expeditioner åren 1735-36 och 1739-40,
den sistnäm nda under ledning av marinlöjtnanten Laptev, kartlade
sjöledes vissa kustområden mellan Lenaflodens delta och Tajm y rhalvön s ostkust. Laptevs expedition slutade emellertid olyckligt hans fartyg krossa des av drivis utanför Oleneks mynning. De närmast följande åren verkställde Laptev en mängd slädfärder fö r kartläggning av nämnda halvö. Det blev dock ej han själ v utan hans
energiske styrman, Tjeljuskin, som nådde Asiens nordudde, Mys
Tjeljuskin (1742) , se fig 5. Annu hade dock intet fartyg rundat
denna udde, och det skulle dröja ytterligare 136 år, innan så skedde
(VEGA 1878).
Betr kuststräckan öster om Lena kan man i ryska ark i v inh ämta
talrika uppgifter om fångstmäns och skatteindrivares färder och
iakttagelser, icke minst rörande isförhållanden. Den mest berömda
a v dessa expeditioner leddes av den djärve kosacken Dezjnev, som
den 1 juli 1648 avseglade från K olyma, rundade Asiens ostudde,
Mys Dezjneva (se fig 5) , och sedan färd ades längs Tjukotskijhalyöns ostkust till Anadyr', som uppnåddes i oktober. Dezjnev
had'e därigenom även upptäckt sundet mellan Asien och Amerika,
vilket rätteligen borde bära han s namn. Dezjnevs märkliga färd
föll emellertid i glömska och blev åter känd först på 1730-talet.
Dessförinnan hade emellertid den dansk-ryske upptäcktsresanden
Vitus Bering kringseglat Asiens ostudde (sommaren 1728), varför
su ndet mellan Mys Dezjneva och Cape Prin ce of Wales p å Alaskasidan alltsedan dess kall as Be rings sund . Själv visste Ber in g dock
ej om att det var ett sund , och han lyckades aldrig ta' sig fram till
Alaskas västudde. Bering var initiativtagaren till det största geografiska företag, som utgått från något land, nämligen den ovan omtalade ryska kartläggningsexpedi tionen, den s k "Stora nordiska
expeditionen" (1735-42).
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Fi g ]. Barents hav - Karahavet. Obs de fyta tillfartsvägarna till Karahavet och
den sibiriska kusten västerifrCln.

A v de mån o-a ryska fo rskningsexpeditione r, som utsändes till Nob
.
vaja Zemlj a, må särskilt nämnas kaptenlöjtnanten, se dermera ..amlral en F. Lutke's (eller Litke's) skick li gt ledda vetenskaphga farder
somrarna 1821-24 och Pachtusov's arktiska expeditioner 1832-35,
som redovisade värdefu ll a astronomiskJ. ortbestämningar, geodetiska
mätningar, meteorologiska observationer, iakttagelser rörande ebb
och flod m m. Den sistnämndes namn har knutits till nordön på vars
ostkust en sovjetisk polarstation i modern a kartor heter Pachtusovo.
A v ishavsfärderna under 1800-talets senare hälft, som a v såg kartläggning av kusterna längs Karahavet, må nämnas löjtnanten vid
ryska flottan Paul von Krusenstern d. y:s skickligt ledda expeditioner med skonaren Jermak (1860 och 1862). Vid den för sta färden
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an vände han sig av Karaporten för insegling till Karahav et, vid den
andra av Jugor-sundet. Jermak inneslöts emellertid av drivis och
fördes av denna tvärs över havet mot Jamalkusten. Efter hård ispressning måste fartyget överges. Berättelsen om v. Krusensterns
äventyrliga expedition är den första fullständiga skildring man har
om en färd från väster till öster över Karahavet, och den studerades
givetvis av Nordenskiöld med största intresse.
Tillfartsvägarna till Karahavet och den sibiriska kusten väs terifrån

Norska fångstmän företogo på 1800-talet många djärva resor till
Novaja Zemlja och gjorde därunder ofta värdefulla hydrografiska
iakttagelser. Av dem må nämnas Elling Carlsen (1868), vars namn
knutits till nordudden, Mys Carlsen, och Edvard ]ohannesen (1869
och 1870), som är den förste, som kringseglat Novaja Zemlja (1870).
För sina hydrografiska iakttagelser och avhandlingar tilldelades han
Kungl Svenska Vetenskapsakademie ns silver- och guldmedaljer.
De omfattande färderna till Novaja Zemlja visade, att man från
Barents hav kan använda fyra olika vägar för att komma in i Karahavet (se fig 1), nämligen a) genom Jugorskij Sar (Jugor-sundet)
mellan fastlandet och ön Vajgatj, b) Proliv Karskie Vorota (Karaporten) mellan Vajgatj och Novaja Zemlja, c) Proliv Matosjkin
Sjar, som delar Novaja Zemlja i en nord- och en sydö, och d) genom att runda Novaja Zemljas nordudde, Mys Carlsen.
Vilken av dessa vägar, som lämpligen bör väljas för passage mellan de båda haven, bliv främst beroende av för tillfället rådande
isförhållanden. På Nordenskiölds tid var nordspetsen vanligen isfri
först i början av september. De båda södra sunden däremot blevo
tidi1gt fria från fast is men besvärades i stället länge av drivismassor,
sorri voro i rörelse i ständigt växlande riktning. Det trånga, nära
hundra kilometer långa men djupa Matotjkin-sundet blev visserligen ej fritt från fast is förrän under senare hälften av juli men
stördes sällan av drivis. Vid sundets östra mynning märktes dessutom goda ankarplatser. Fångstfartygen valde därför ofta detta sund
för genomfart till Novaja Zemljas ostkust. Nordenskiöld använde
Jugor-sundet vid sin första expedition till Jenisej (vid utresan), likaså
under Vega-färden, vid övriga tillfällen däremot Matotjkin-sundet. Den i våra dagar med hjälp av starka isbrytare trafikerade
Norra Sjövägen är i tillgängliga atlasböcker dragen genom det bredaste sundet, Proliv Karskie Vorota (Karaporten).
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Nordenskiöld öppnar en ny handelsväg till Sibirien
Orsaken till att så många expeditioner misslyckats i sina ansträngningar att segla över Karahavet och vidare österut ansåg Nordenskiöld främst vara, att de förlagts till mindre lämplig tidpunkt och
att man vänt hem för tidigt men också att de använda fartygen ofta
varit av mindre god kvalitet, likaså utrustningen. Han ansåg, att
man ej kunde påräkna gynnsamma isförhållanden för översegling av
Karahavet förrän under första dagarna av augusti men att detta ha v
sedan kunde anses navigabelt till början av oktober.
Sommaren 1875 lyckades det Nordenskiöld att med fångstjakten
Pröven segla ända till mynningen av Jenisej. Jugor- sundet passerades
den 2 augusti, och Karahavet var då nästan isfritt. Återfärden företogs via Matotjkin-sundet, som Pröven passerade den 4-11 september (se fig 1) .
Genom denna expedition blev Nordenskiöld den förste , som lyckats från Atlanten framtränga till de stora sibiriska floderna. De ledande männen i Ryssland ansåg att färden lovade att bli av utomordentlig betydelse för hela Sibirien, och Nordenskiöld hyllades runt
om i det stora riket. Men där fanns också tvivlare, vilka menade
att hans sensationella framgång måste tillskrivas en serie lyckliga
omständigheter, som ej sk ulle upprepas i första taget. För att bevisa
att 1875 års färd ej var en enastående lyckträff företog Nordenskiöld redan nästföljande sommar (1876) en andra färd till Jenisej,
denna gång med ångfartyget Ymer. Han lämnade norska kusten den
26 juli, uppehöll sig i Matotjkin-sundet den 30 juli-5 augusti,
ankom till Jenisej den 15 augusti och fortsatte genom Jenisejskij
Zaliv till Jakovlevka. Hemfärden anträddes den 1 september och
Matotjkin-sundet passerades den 7 i samma månad.
Prövens och Ymers lyckade färder öppnade en ny handelsväg till
Sibirien och inledde en betydelsefull epok i landets eknomiska utveckling.

Nordenskiöld förbereder en polarfärd från Atlanten
till Berings sund

Nordenskiöld ansåg nu, att man i augusti-september med ett gott
ångfartyg skulle kunna segla läng re mot öster längs den sibiriska
kusten till Berings sund. I betraktande av de ofantliga, förhållande-
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vis varma sötvattensmassor, som de stora sibiriska floderna tömma
ut i havet och vilka på grund av jordens rotation åstadkomma
strömmar med a v länkning mot kusten, räknade han med att möta en
något så när isfri kustled närmast land. Han styrktes i denna sin
uppfattning av utförda temperaturmätningar på olika djup i lugnt
väder nära flodutloppen vid ungefär 74 ° latitud.
Genom förmedling av den ryske gruvägaren Alexander Sibiriakoff, som till fullo insåg betydelsen av sjöfartslinjer till Sibirien, erhöll Nordenskiöld då kända data rörande isförhållandena vid den
sibiriska kusten.
Med stöd härav och vunna erfarenheter från sina många expeditioner i Arkris (Spetsbergen 185 8, 1861, 1864, 1868 och 1872-73,
ink! övervintring vid Mosselbay och slädfärd över Nordaustlandets
inlandsisar, Grönland 1870, färder över Karahavet till Je ni sej 1875
och 1876) framlade professor Nordenskiöld i januari 1877 för H. M.
Konungen en detaljerad plan för genomförandet av en Nordostpassage och kringsegling av den Eurasiska kontinenten. Planen godkändes, och chefen för Sjöförsvarsdepartementet, den från tvenne
arktiska expeditioner kände amiralen friherre Fredrik von Otter,
gjorde framställning till 1878 års riksdag om anslag till vissa förmåner för den personal, som frivilligt komme att deltaga i den föreslagna expeditionen m m. F ramställningen bifölls. Kostnaden för inköp av lämpligt fartyg och övriga omkostnader erbjöd sig Konung
Oscar, den kände mecenaten för vetenskaplig forskning på höga latituder, dr. Oscar Dickson, och den förutnämnde ryske gruvägaren
Alexander Sibiriakoff att jämnt fördela sinsemellan.
Av svenska AB Ishavet inköptes ett för säl- och valfångst i de
arktiska farvattnen i Bremen 1873 byggt, barktacklat ångfartyg.
Deplacementet var 357 brutto registerton och dimensionerna: största
längd på skrovet 45,7 m, största bredd 8,8 och djupgående 4,8-5 m.
Fartyget var byggt av ek, isförstärkt och försett med en yttre bordläggning, s k ishud, av greenheart. Det hade fullständigt barkskeppsrigg och pitchpine-master, seglade och manövrerade ovanligt väl och
höll med segel i tjänlig vind en fart av upp till 9 10 knop, med
ångfart ca 7 knop. I utrustningen ingick en kraftig ångvinsch, reservroder och reservpropeller. Vid Karlskrona örlogsvarv utfördes
erforderliga inrednings- och översynsarbeten. Kungl. Vetenskapsakademien utlånade instrument och redskap för fysikaliska, astronomiska och geologiska undersökningar.

a
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Vid val av proviant tog man särskilt hänsyn till risken för skörbjugg och ökade ut dietlistan med bl a citronjuice, färsk mogen potatis, torkad frukt, tranbärssaft och inlagda hjortron. Proviantförrådet
var beräknat för 30 man i 24 månader.
Kläder av renskinn anskaffades från Norge, och intet försummades för att göra fartyget så väl utrustat som möjligt. I besättningens
person liga utrustning ingick förutom väl valda ylle- och skinnplagg
även segelduksstövlar och snöglasögon m m.

VEGA-färden

VEGA-expeditionens deltagare voro: Professor Adolf Erik Nordenskiöld (expeditionens ledare, tillika naturgeograf och geolog),
löjtnanterna vid Kungl. Flottan Louis Palander (fartygschef) och
Eric C. Brusewitz (sekond), Med. kand. Ernst B. Almquist (fartygsläkare), Docenten, Fil. dr. Frans R. Kjellman (botanist), Fil. dr.
Anton Stuxberg (zoolog), löjtnanten vid Kungl. italienska flottan
G . Bove (hydrograf), löjtnanten vid Kungl. danska flottan Andreas
P. Hovgaard (fysiker) och löjtnanten vid Kejserliga ryska armen
Oscar F. Nordqvist (tolk och zoolog), 3 under0fficerare- R. Nilsson (skeppare), F. A. Pettersson (l :e maskinist) och O. Nordström
(2:e maskinist) - och 18 man, varav elva från flottan, eller inalles
30 personer. Tre av besättningen voro fångstmän från Norge.
Tre av de förstnämnda hade deltagit i några av Nordenskiölds
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tidigare expe ditioner, nämligen Palandcr (Spetsbergen 1868 och
övervintringen vid Mosselbay och släd färd en kring Nordaustlande t
1872-73), Kjellman (Spetsbergen 1872-73 och Novaja ZemljaJenisej 1875) och Stuxberg (Jenisej 1875 och 1876).
Den 22 juni 1878 lämnade VEGA Karlskrona förande Kungl.
Svenska segelsällskapet s flagga - svenska örlogsflaggan med ett
krönt "O" i mitten (fartyget in skrevs i KSSS i mars 1878) .
I Köpenhamn om bordtogs en stor del av proviantförråd et och i
Göteborg bl a vetenskaplig utrustning, slädar och i Skottland inköpta draghundar. Den 4 juli avgick fart yget från Göteborg för
vidare färd till Tromsö, där kol- och vattenförråden skulle kompletteras. Här embarkerade Nordenskiöld och de norska fångstmännen ,
varjämte ett vid Motala verkstad av svensk bessemerplåt nybyggt
ångfartyg LENA förenade sig med expeditionen. Hon var byggd för
Sibiriakoffs räkning och skulle medföl ja till Lenas mynning för att
därifrån fortsätta uppför floden till J ak utsk och framdeles användas
för passagerare- och fraktfart. LENA blev det första fartyg, som
från Atlanten nått Lenafloden. Fartygets befälhavare var en erfaren
norsk fångstskeppare , Christian ]ohannesen. Aven LENA förd e
KSSS's flagga.
LENA, som var ett mera grundgående fartyg - med dimen sionerna: längd ca 27,4 m, bredd 5,2 och djupgående 2,1 m - skulle
under resans början tjänstgöra som tender för VEGA.
I Chabarovo vid J ugo r-sundet skulle ytterligare tvenne fartyg ansluta sig till expeditionen, nämligen ångfartyget FRASER och segelfartyget EXPRESS, vilka Nordenskiöld låtit utrusta för Sibiriakoffs
räkning för gång till Jenisej. De blevo de första fartyg, som frå n
Jenisej fraktat sädeslaster till Europa. FRASER fördes av kofferdikaptenen Emil Nilsson och EXPRESS av kofferdikapten en Gundersen.
Den 21 juli lämnade VEGA och LENA det gästfria Tromsö. D e
båda andra fartygen hade tidigare avseglat från Vardö. Efter tre
dagars svår storm, varunder fartygen lågo till ankars i Måsö hamn
sydväst om Nordkap, gingo de till sjöss den 25 juli. Havet var då
fullkomligt isfritt, och redan den 28 siktades Novaja Zemlja. Ma n
seglade först längs västkusten och möttes utanför inloppet till
Jugorskij Sjar av FRASER. Den 31 voro de fyra fartygen samlade
vid "samojedstaden " C habarovo på fastlandet vid sundets västra
inlopp (se fig 1). Under uppehå llet där gjorde man etnografisk a
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exkursioner i grannskapet och även pa on Vajgatj. Dessutom bedrevs botanisk och zoologisk forskning.
Den l augusti fortsatte de fyra fartygen färden genom Jugorskij
Sjar in i Karahavet. Djupet i sundet var i det närmaste 18 m, och
befintliga grund sågas lätt från mastkorge n. Det ansågs därför navigabelt även för stora fartyg.
Längs Novaja Zemljas ostkust framgår en ränna med djup av
200-540 m, men eljest är Karahavet, som sträcker sig över den
jämna kontinentalhyll an, betydligt grundare. Där Norra Sjövägen
är dragen, varierar djupen mellan ca 15 och 90 m. I havets södra
och västra del utgöres botten av lera, vid Ostrov Belyj, utanför
Jamal-hal vön, av sand, längre norr ut av grus, och Nordenskiöld
uppmärksamm ade i den östra delen, bl a vid ön Dickson (Ostrov
Dikson), se fig 2, ma ssor av myrmalm. Enligt sovjetiska undersökningar kan man räkna med att kontinentalhyl lan i detta hav inrym mer rikliga förekom ster av både olja och naturgas.
Expeditionens vetenskapliga arbeten påginga oavbrutet, bl a omfattande meteorologiska observationer, lodningar, undersökningar av
vattnets temperatur och spec. vikt på olika djup, draggningar för
zoologiska ändamål etc.
Ytvattnet var uppvärmt, hade låg salthalt och var på vissa ställen nästan drickbart. Vid bottnen däremot var vattnet i det närmaste lika salt som i Atlanten, nära 34 °/oo, och temperaturen varierade mellan -2 ° och -2,7 ° C.
Karaha vet, som på försommaren kan göra skäl för namnet "iskällare", var i sina västra delar den 1 och 2 augusti 1878 helt isfritt. Den 3 augusti - utanför Belyj-ön - mötte VEGA den första
spridda drivi sen, och med denna följde den ofrånkomliga advektionsdimman.
För att undvika att komma in i tätare och grövre is styrde VEGA
ned mot den grunda Jamalkusten och mötte där endast spridd och
lättnavigabel drivis. Kuster med jämnt djup, som redan nära stranden uppgår till 4 1 o m och sedan endast långsamt ökas och håller
sig oförändrat över vidsträckta områden, är vanliga i dessa arktiska
trakter. Enligt Nordenskiöld beror detta på det "is1~udderverk" ,
som är i verksamhet nästan året runt.
Den 4 augusti rundades Belyj-öns nordudde i ett fullkomligt isfritt
vatten. De starka strömmar från Ob' och Jenisej, som samman löpa
i närhete n av nämnda ö, satte mot norr med en hastighet av 3-5
knop.
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Fig 3. På Dicksons ö har uppförts en av de största meteorologiska centraler·na
vid ishavskusten. Den är tillika en betydelsefull central för isledartjämten vid
Nona Sjövägen. On ligger vid inloppet till }enisejskij Zaliv mitt emot hamnen
Dickson på Tajmyrhalvöns västra kust.
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( Foto: A. P. N.; sep tember 1956 , ur "Picture Atlas of the Arctic", sid 417 )
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Fig 2. Boves karta över Dicksons ö och hamn med VEGAs route och ankarplatser angivna (6-10 Aug. 1878 ) ävensom Prövens ankarplats 1875.
(ur "VEGAs färd kring Asien och Europa" av A. E. Nordenskiöld, Förra delen )
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D en 6 augusti ankrade fa rtygen i skärgården väster om Dicksons ö.
Sedan detta då ännu okända farvatten närmare undersökts från
VEGAs ångslup med hj ä lp av handlod, seglade man in i "Dicksons
hamn " (se Boves karta fig 2). Denna hamn, som upptäckts av Nordenskiö ld (1875), var vä l skyddad av land från a ll a sidor. Ankargrunden är god lerbotten. P å ön möter man num era en av Norra
Sjövägens mest betydelsefulla meteorologiska polarstation (se foto
fig 3 ).
On åtskilj es fr å n fastlandet av Vega-sundet (Proliv Vega), som
är hu v udl eden till den på fastlandssidan - mitt emot Ostrov Dikson
- anlagda Gavan' Dikson (hamn en Dickson). Denna är oumbärlig
som hamn på Norra sjövägen.
Som exempel på isförhå ll ande na här kan nämnas, ai:t som maren
1937 var Pro li v Vega stängd a v ett isbälte, som sträckte sig till
O strov Vern (Vaerns öar, se Boves karta) till 20 juli. Norra inloppet genom Proliv Preven (Prövens sun d, se fig 2) kunde däremot
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användas med hjälp av isbrytare fr o m den 8 juli och utan isbrytarhjälp fr o m den 15.
Den 9 augusti styrde EXPRESS, bogserad av FRASER, uppför
Jenisejskij Zaliv för att högre upp vid floden ombordtaga last.
För att Bove skulle hinna avsluta kartläggningen av Dicksons ö
kvarlåg VEGA och LENA ännu ett dygn. Den 10 augusti avseglade
fartygen åt nordost utmed Tajmyrkusten och passerade härunder
flera mindre ögrupper av vilka en bär namnet Archipelag Nordenskiöld.
Kusten var i kortet utlagd långt ostligare än den i verkligheten
befinner sig, och VEGA kunde möta ögrupper, som lågo över 90 km
fel. Detta förklaras av att ryska generalstaben använt gamla kartläggningar från 1600- och 1700-talen som underlag för de aktuella
sjökorten. Dessa voro dessutom mera land- än sjökort - endast få
djupsiffror voro utsatta, och de, som funnos , voro vanligen felaktiga .
Först på andra sidan Kolymafloden var kusten rätt återgiven, men
så var också mätunderlaget för dessa kort av betydligt yngre datu m
(från 1821-23 av Amiral von Wrangel).
Framträngandet längs kusten måste därför ske med största försik tighet: så länge djupet ej understeg 15 m lodade man varje timme,
eljest var kvart, och vid gång längs kusten i blott 5-7 m vatten va r
handlodet i oavbruten verksamhet. Så snart djupet nedgick till omkring 7 m och isförhållandena så medgav, utsattes den alltid påeldade ångslupen för grundrekognoscering framför fartygen. När driv isen tätnade, fick LENA gå som tätfartyg och övertaga rekognosceringslodningen.
Vanligen seglade VEGA i 9-13 m vatten. Närmade man sig ku s7 m eller därunder.
ten, minskades så småningom djupet till 5
Längre ut från kusten kunde djupet ökas till omkring 35 m, men
blott vid ett tillfälle lodade man ett betydligt större d j up ( 12 8 m),
öster om Kap Celjuskin.
Den 12 augusti mötte fartygen drivis, som dock ej hindrade dera s
fortsatta framträngande mot nordost. Med isen följde emellertid en
ogenomtränglig dimma, som avsevärt försvårade isnavigeringen .
Advektionsdimman kom och gick, som den alltid gör i drivisområden i den arktiska bassängen sommartid. "Man kan likna den vid en
teaterridå, som drages upp och ned", skrev Palander i sin reserapport.
Vetenskaplig forskning bedrevs dock kontinuerligt från VEGA,
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oavsett dimma och is, och vid flera tillfällen även i land på de öar,
som möttes.
När man läser fartygschefens, Louis Palanders flärdfria och koncisa redogörelse i Tidskrift i Sjöväsendet (1879) för "N. 0.-passagen
förbi Sibiriens nordkust och genom Beringssundet utförd under
Svenska ishavsexpeditionen åren 1878-79" verkar allt så naturligt
och enkelt. Men det krävs mycket stor skicklighet, järnvilja, okuvlig
framåtanda och oförvägen djärvhet att navigera sitt fartyg i absolut
okända farvatten, bland skär och drivis i en öde polarvärld, ofta i
tät dimma. Han bar ansvaret för fartyget och 30 mans liv, och han
kände sitt ansvar.
Dimman är svår i de arktiska farvattnen, enligt Palander "tätare
än på något annat ställe på jorden". Som exempel på oväntade möten i dimman må följande rader citeras ur Palanders redogörelse:
"Den 13 Augusti fingo vi under stark tjocka se land straxt förut och
på båda sidor; lyckligtvis gingo vi med så sakta fart, att denna kunde stoppas genom backning innan vi hunno ränna i land. Vi ankrade,
och då luften klarnade av för några ögonblick fingo vi se, att det
land vid vilket vi hade ankrat endast var ett C-formigt stenröse, utslungat för sig självt i havet. Återstoden av den 13 och 14 Augusti
lågo vi i tät drivis och tjocka och kund e ej leta oss fram."
Den 14 på aftonen ankrade man i en skyddad bukt på sydvästra
sidan av Tajmyr-ön, som kartlades. Svår tjocka tvingade fartygen
att kvarligga till den 18, varpå man åter gick till sjöss. Palander
valde vägen utmed öns västra strand. Denna omgavs av en mängd
öar, som dock ej funnos angivna i kartorna. Dimman var fortfarande ganska tät, varför de holmar och öar mellan vilka VEGA letade
sig fram , blott kunde kartläggas ungefärligt. Följande natt siktades
landet söder om Kap Tjeljuskin. Kusten låg även här betydligt
västligare än vad korret angav.

Asiens nordudde, Mys Tjeljuskin, rundas

seglingen längs kusten fortsattes den 19, mestadels i ytterst tät
dimma, varunder fartygen höllo kontakt med varandra medelst ljudsignaler. När dimman stundtals lättade något, kunde kuststräckningen urskiljas och observationer göras. Ett vidsträckt, obrutet fält av
fast havsis täckte bukten väster om Tjeljuskin.
Den 19 augusti på eftermiddagen rundades Gamla världens nord15
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Fig. 4. My s Tjeljuskin (vid N 77° 43', O 104° 00') är Tajmyrhalvöns och de11
Eurasiska kontinentens nordligaste udde. Där har anlagts en betydelsefull meteoro·
logisk polarstation, kallad Tjelju skin. l bakgrunden skymtar det isbelagda Pro/ i~
Vil'kitskogo.
( Foto: A. P. N;. 1966, ur "Picture Atlas of the Arctic", sid 422 )

ligaste udde, Mys Tjeljuskin (se fig 4 och 5). VEGA var det
första fartyg, som lyckats göra detta, och därmed hade ett stort.
under årh undraden förgäves eftersträvat mål nåtts. Kl 1800 ankrad e
de båda fartygen i en vik på norduddens ostsida. Nationalflag gorn a
hissades på topparna och sa lut gavs.
I våra dagar märkes här den för trafiken i Norra Sjövägen så
betydelseful la meteorologis ka polarstation en Tjeljuskin (se fig 4 ),
men på Nordenskiöl ds tid var landskapet enformigt och ödsligt.
Natten och följande förmiddag användes till vetenskaplig forsknin g
både till lands och i havet. Enligt observation med artificiell horisont i land bestämdes Kap Tjeljuskins läge till N 77° 36',8 och
O 103 ° 17',2 (enligt Nordenskiöl d). Overallt i terrängen var marken mönstrad i mer eller mindre regelbundna sexhörninga r, vars inre
fält vanligen var blottat på växtlighet (Nordenskiö ld). Det var den
eviga tjälens karakteristis ka kännetecken , polygonmar ken, som Vegamännen här observerade . Djurlivet på havsbottnen var rikt.
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Fig. 5. Karta över Sovjets arktiska del Petjora - Mys Dezjneva norr om polcirkeln. VEGAs route är •mgefärligt angiven med streckad linje. Vegas miniatyrsilhuett nära Mys Dezjneva utvisar platsen för övervintringen .
( Kartan utan Vega - route är pub!. i " Picture Atla s of the Arctic", sid 396)

Fortsatt färd åt öster
Den 20 augusti p å em lättade fart ygen och styrde i nordostlig
riktning från Proliv Vil'kitskogo (Vil jkitsk i-sund et) mell an Tajmyrhalvön och Ostrov Bo l' sjevik (Bolsjevikön) i ögruppen Severnaj a
Zemlja (Nordsibiriska öarna) för att enligt Nordenskiö lds färdpla n
om möjligt angöra de Nysibiriska öarna (Novo sibirskie Ostrova).
Tät drivis och tjocka tvingade dem emellertid redan den 22 att söka
sig tillbaka mot kusten. Vid två ti ll fällen förtöjd e VEGA v id isen
och drev med denna med utlag t trålnät. Det blev den rikaste skör d
zoologerna fing o und er hela färden runt Asien - och detta var i
I shav et utanför Gamla vä rldens nordspets. Djupet växlade mella n
60 och 100 m. Vattentemperaturen var vid yta n 0° -0,6 ° C, v id
botten -1,4 a -1,6° c, och salthalten v id y tan ca 27 °/oo sam t vid
botten närmare 34 °/oo. Ytvattnet var således avsevä rt saltare än i
Karaha vet.
Den 23 på morgonen siktades åter land, och fartygen framging
sedan i en 5-8 km bred isfri ränna på ca 10 kilom eters avstånd frå n
kusten. Djupet väx lade mell a n 13 och 15 m. Den 24 ökades det till
33 m. Den 25 augusti passerades Nordvik (se fig 17) utanföl
C hatangskij Zali v. Den 25-27 var havet isfritt och vädret klart .
Y tvattnets temperatur steg till + 5,8 ° C och salthalten minskades
bety dli gt. Men dju pet av to g betänkligt, och natten till den 26 hade
VEGA svårt att klara gr unden utan för Oleneks mynning, varför
fartygen måste hålla ut till sjöss. De n 26 följde s kusten i ostlig riktning i 11-15 m vatten. Dimman åte rvände.
Som exempel på de lömska faror, som ideligen hotade expeditionen, må nämnas, att fa rtyge n den 26 augusti i skymningen , när dim man tätn ade och det blev allt mö rk are, överraskande mötte en fler a
mil lång, ~ rna! sandbank, som blott obetydligt höjde sig över va ttenytan. Den sträckte sig i nord-sy dli g riktnin g och hade troligen bildats av de båda floderna Olenek och Lena. Palander framhåller i
sin rapport, "att denna san dba nk vid högt vatten och under mörker
är mycket farlig för nav igationen " .
När Lena-deltat passerades, natten den 27-28 augusti , detacherades LENA för att gå vidare uppför floden till sin bestäm melseort
J ak utsk. Hon hade väl fy ll t sin uppgift som tender å t VEGA.
VEGA fortsatt e sin färd i nordostlig riktnin g mot N ovosibirskie
Ostrova, där Nordenskiöld avsåg att göra vissa naturv etenskapliga ,
fr äms t geo logisk a och zoo logiska, undersökningar. Havet var i bö r-
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jan isfritt, vattnets salthalt 18 C/ oo och dess temperatur + 2° 3° C.
När .fa rtyget närmade sig en a v de väs tligaste öarna, Ostrov StolbovOJ, mötte .emellertid så tät drivis, att man endast med svå righet
7 m,
kun~.e taga Slg fram. Samtidigt grundade va ttnet upp till 6
2 m vatten under köl en. Ku rs sattes
varfor VEGA blott hade l
därför mot Ljachovskie O strova på norra sidan av Proliv D mitrij a
Lapteva (~.e t sedan gammalt fruktade sundet mellan Ostrov Bol' sjoj
Lpch ovsk lJ och fa stland et) i fu ll ko mligt rent vatten. Med v ind en
tvärs in logga des nu VEGA fö r enbart segel till 11 knop, v ilk et var
hennes h ögs ~~ fart under p assage n län gs Sibiriens kust (Pa lander).
Nord~ n skw ld hade planerat en exk ursion p å sto rön, men VEGA
5
kunde tdl följd av grunt vatte n ej nalkas land närmare än 4
distan sminuter. Tät dimm a försv å rade dess utom nav igeri ngen. Kurs
sattes därför mot Mys Sv jatov No:; p å södra sidan sund et. Efter en
besvärlig färd genom packad drivis rundades udden natten mella n
den 30 och 31 augusti. I utmärkt gott väder fö ljde man sedan en
bre d~ ~1ästan . isfri ränna i ostsydostlig riktning, men utanför rännan
var O sts1bmska havet (Vo sto tjno-Sibirskoe More) täckt av drivis.
N.~.tte.i: den 2-3 september drev isen in mot land. Den 3 passerades
Bjornoa rna (Ostrova Medvetz' i) i omväxland e k lart väder och
snötjocka. Isen. blev nu allt grövre, och med en nord li g v ind den
4 september foll temperaturen un der fryspunkten. Fast is bildades
~11ellan dri v isf~lten ~ c h gjo rde dem svårforcerb ara. VEGA tvingades
111 mot land pa sy dlig kurs mot Mys K resto vskij på västra sidan av
Kolymaflodens delta. Detta kap passerades under natten den 4-5
på blott några kabellängders a v stån d . Man följde se da n på ostlig
kurs en 7:-8 km bred, isfri ränna med 13-15 m djup. Vattnets
salthalt tmnskades här från 24 till 13 °/uo -man hade kommit in i
Kolymas. strömfåra, som från fl odmynnin gen drager sig län gs kusten mot os ter (Nordenskiöld) .
Tj a un s kaj~. Guba passerades fö r fulla segel den 5 september oc h
Mys ~e l agsk1_J den 6. Det är innanför den udd en, på östra sidan
av Tj a un skap bu kten , so m den för Norra Sjövägen så betydelsefull a hamn en och staden Pevek anlag ts. Detta var sista aå no-en
VEGA förde segel det året. Drivisen blev sedan så tät, att n~aslcin
kraft måste användas för att tvinga fartyge t framåt.
.. Vid Kap Se l ~n~skij börj ade den svåra delen av exped itionen,
sager Palande~ 1 sm. ra ppo.rt .. Härifrån mötte ma n tät, packad is,
som VEGA maste kampa stg 1ge nom en fart ygslängd i taget. Proliv
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Nordkap, numera Mys Schmidt, men där tvingades man av drivisen
att kvarligga i 6 dagar - ett oväntat uppehåll, som skulle få oanade
följder för expeditionen (se nedan). Först den 18 skingrades isen så
pass att VEGA kunde krypa län gs sandstranden i 5,5 m vatten allt
närm are målet, Berings su nd . Den 19-25 september fortsatte VEGA
att stångas med isen, och framfarten var låg. Den 26 rundades Mys
Vankarem. Den lilla men strida älven med samma namn åstadkom
någorlunda isfritt vatten längs kusten till Kolj utjin skaja Guba. Den
27 på aftonen förtöjde man vid udden på östra sidan av nämnda
bukt.
Natten var kall och klar. Den 28 på morgonen rundades udden,
men redan efter ungefär 6 km gå ng mötte man tätt packad drivis,
som under natten kittats samman av nyis. VEGA förtöjdes då bakom
en gnmdis p å 9,5 m djup i väntan på omkastning i väderleken.
I stället tilltog kölden, och den nybildade isen blev tjockare för
varje dag. Overvintring måste därför förberedas.
Fig 6. Polarisen uppvisar ofta fantastiska formationer i blått, grön t och vitt .
Bland den is, som visas här, märkes även strandade packisformationer, s k grundisar ("Stamucha" p& ryska). T idvattnet har eroderat dem i vattenlin jen . Grundisarna äro av samma typ, som avbildats i "Vegas färd kring Asien och Europa" ,
Förra delen, sid 439.
(Foto: författaren; utanför Pain t Barrow, Alaska, 17 aug 1955; ur "Picture Atlas
of the Arctic", sid 91, och Office of Naval Research, Rept., ACR-53, August 1960)

Longa, sundet mellan Ostro v Vrangelja och Tjukotskij Poluostrov,
passerades den 7-8 september och man kom in i ett, mot förmodan, isfyllt ha v, Tjukotskoe Mo re. Den 8-11 arbetade man
sigJram genom så tät och grov drivis, att fartyget ofta måste för töjas vid något större flak i väntan på att isen sku lle komma i
rörelse. Tjocka, grunt vatten och strandade packisformationer, s k
grundisar (se fig 6), fördröjde ytterligare VEGAs framträngande
mot öster. Djupet var ofta knappt 5,5 m, och fartyget måste då
manövreras med blott någo n decimeters vatten under kölen. All t
som oftast fastnade VEGA mellan ett par grundisar. Man fick då
med hjälp av krut eller isverktyg spränga av de övre isformationern a
så att grundisarna lättade från bottnen och kunde vräkas åt sidan .
Skeppets utomordentligt starka skrov motstod alla stötar, och ej em
en rispa syntes i hennes järnekssidor (Palander) .
Den 12 september hade VEGA arbetat sig fram till Ryrkajpij vi d
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Överv intring på tröskeln mellan l shavet och Stilla Oceanen
(28 september 1878-18 juli 1879)

a

5 km brett isband skilde VEGA från en isfri led
Endast ett 4
längs kusten till Mys Dezjneva vid Berings sund, och dit var avstån-
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det ej mer än ca 100 nautiska mil. Hade man ej blivit fördröjd så
länge vid Mys Schmidt och blott kommit några timmar tidigare,
skulle VEGA utan svårighet ha kunnat nå öppet vatten.
Det förtjänar här namnas, att denna del Tjuktjerhavet (Tjukotskoe More) var känd för att vara isfri i stort sett hela oktober.
Man kan därför med fog säga, att 1878 var ett ovanligt svårt isår.
Overvintringsp latsen - VEGAs vinterhamn - hade en observerad lat och lon g av N 67° 4' 49" och V 173 ° 23' 2". Den var oskyddad för alla vindar utom för sydliga. A v ståndet till land var knappt
1400 meter. Stranden var rak, låg och sandig, och mellan denna och
fartyget funnos två förhållandevis grunda bankar. Den grundis, vid
vilken VEGA förtöjts, var omkring 40 m lång, 25 m bred, och dess
högsta punkt låg 6 m över vattnet. Den var så ledes ej särskilt stor
men lämn ade dock ett gott skydd åt fartyget hela vintern.
Redan den 13 oktober omgavs VEGA av ett mer än 30 km brett
band av drivisfält, som förenats genom nybildad is. Nyisen uppnådde under vinterns lopp en betydande tjocklek med ett maximum
av 162 cm (den 15 maj). Lokalt påträffades dock betydligt mäktigare is. Som exempel må nämnas, att i maj, när man tog upp en ränna
i den fasta havsisen in vid VEGA, mätte isen närmast fartyget drygt
2,1 m. Den 15 juni var vinterisen 151 cm, den l juli 104 och den
15 juli blott 67 cm. Den var då i ett tillstånd av upplösning och full
av hål. Den 18 juli 1879 var packisen åter i rörelse och VEGA fri.
Det uppstod ofta sprickor och rännor i isen, men intill ett avstånd
av omkring 6 km från stranden låg den under hela vintern i stort
sett orubbad. Längre ut till sjöss var isen däremot i ständig rörelse.
Oppnades en ränna ena dagen, var den redan nästföljande dag belagf,i med ca 20 cm tjock is.
i.~vid VEGA hölls alltid två isvakar öppna, den ena som brandvak, den andra för tidvattensobser vationer.
Bramrår och bramstänger voro nedtagna (se skiss), men i övrigt
voro alla segel underslagna för att genast kunna sä ttas, om isen
plötsligt sk ulle bry ta upp. Maskinen var alltid i beredskap och fartyget klart för gång efter tre timmars varsel.
Medelst kaminer hölls lagom temperatur i hela fartyget, också när
det var som kallast (-4 7° C).
Med hänsyn till risk för våldsam ispressning i samband med svår
storm, varvid fartyget kunde krossas och helt förloras, lät Palander
upplägga ett skyddat förråd i land av livsmedel för 30 man i 100
dagar ävensom gevär och ammunition m m.
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F rån kommandobryg gan till förstä ven sträcktes ett i Karlskrona
specialtillverka t vintertält. Under detta anordnades bl a en smedja,
och där hämtades "fri skaffning" av må nga besökande tjuktjer.
Byn Pidekaj låg ej långt från VEGAs vinterhamn.
Ett magnetiskt observatorium uppfördes på stranden l ,5 km från
fart yget. Till detta hus sku lle observatörerna gå minst fyra gånger
om dygnet i sträng kyla, mörker och yrsnö, ofta i storm. Om någon
dä rvid gi nge v ilse, vore han förlorad. Palander lät därför sträcka
en ledlina över isstolpar hela vägen mellan fartyget och observatoriet.
Meteorologiska observationer utfördes intill den l november var
4:e timme, därefter till den l apri l varje timme, sedan åter 6 ggr om
dygnet. Från den 27/ 11 till den 1/4 voro termometrarna uppställda
i land vid det magnetiska obse rvatoriet, före och efter denna tid i
fartygets omedelbara närhet.
I subarktiska områden är det ofta blott ringa vind, när temperaturen går und er -20° , men i VEGAs arktiska ishamn noterade man
storm vid -30 ° och alltjämt mycket hård vind vid -38 ° . Först vid
-40° registrerades svaga vindar, och vid -45 ° och därunder var
det absolut stiltje (Palander).
Astronomiska och geodetiska observationer, hydrografiska iakttagelser m m utfördes regelbundet. Från december månads början gjordes dessutom tidvattensobser vationer ombord varje timme.
Under arbetstid bereddes alle man möjlighet till verksamhet i fria
luften, och endast under mycket svårt väder arbetade man under
däck. På fristunderna hade alla tillgång till ett mycket rikhaltigt
bibliotek . Under den mörkaste årstiden höllo vetenskapsmän nen varje lördagsafton lärorika och underhållande föreläsningar. Allt gjordes för att alla skulle trivas, och tiden utnyttjades väl. Spisordningen
var noggran t anpassad för arktiska förhållanden, och intet enda fall
av skörbjugg inträffad e.
I Vegamännens ändamålsenliga vinterutrustnin g, som redan tidigare omnämnts, ingick också lösa filthuvor av rysk modell, som
Nordenskiöld inköpt i S:t Petersburg.
En mångfald vetenskapliga exkursioner företogs under vinterns
lopp i olika delar för Tjuktjerhalvön , vanligen med hundsläde (jfr
fi g 20), bl a för etnografiska, zoologiska, geologiska och topografiska
ändamål. Man fick härigenom ett rikt utbyte av den långa och svåra
vm tern.
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VEGA åter fri, Mys De z jneva passeras- Nordostpassage n
fullbordad
Först i början av juni började snösmältningen , och en månad senare var marken i stort sett snöfri. Landskapet blev anmärkningsvä rt
snabbt grönt, blommorna slogo ut och zoologerna fingo ett rikt
fågelliv att studera.
Havsisen och likaså grundisarna smälte hastigt under denna tid .
I VEGAs närhet minskades istjo:k leken 3- 5 cm per dag, öppna
vakar och bassänger började visa sig i norr och nordost om fartyg et,
och i juli förs vårades komm un ikationen med land av allt djupare
vattensamlinga r på isen.
Under en hård sydlig vind den 18 juli var isen mellan fartyget och
land i rörelse. Order om påeldning gavs, och ett par timmar senare
var VEGA fri ur isarnas grepp efter 9 månader och 20 dagars övervintring. Allt gick lika lugnt och säkert som om fartyget gått till
segels från en vanlig isfri hamn, sade Palander om denna betydelsefulla händelse.
Söndagen den 20 juli 1879 kl 1100 passe rades Asiens ostligaste
udde, Mys Dezjneva (se fig 7 och 8), och Nordostpassag en hade
fullbordats. Härifrån hälsades den gamla och den nya världen med
flaggning och svensk salut (Nordenskiöld) .
Nu först, 326 år efter det första försöket att från Atlanten finna
en passage norr om Asien till Stilla havet (Willoughby 1553), hade
en sådan sjöväg upptäckts och genomseglats. Trots alla issvårighete r
förutspådde Nordenskiöld Nordostpassage ns utomordentliga betydelse i framtiden som förbindelseled mellan Europa och Fjärran
Ostern samtidigt som den skulle öppna nya vägar för Sibiriens
växande världshandel.
I Berings sund mötte blott spridd dr i vis, men fjordarna p å
Tjuktjerhal v öns ostkust v oro ännu till största delen spärrade a v
obruten is. På aftonen den 20 ankrade VEGA p å öppen redd vid
mynningen av en sådan fjord, utanför byn N unjamo. Efter utförd a
vetenskapliga exkursioner i land lämnade man den ryska sidan av
Berings sund den 21/7 och satte kurs mot den amerikanska sidan.
Den 22 ankrade fartyget i den ypperliga hamnen Port Clarence,
syd om Alaskas västligaste udde, Cape Prince of Wales. Det var
första gången VEGA fått ligga i en verklig hamn, sedan hon den
18 augusti 1878 lämnat Tajmyr-ön. Under hela den mellanliggand e
tiden hade hon varit hän visad till öppen redd utan något som hel st
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Fig 7. Söndag en den 20 juli 1879 kl 1100 passerade VEGA Asiens ostligaste udde,
Mys Dezjneva . Nordostpassagen hade fullbordats. H ärifrån hälsades den gamla
och den nya världen med flaggning och svensk salut.
(Repro av en akvarell av amiral j. Hägg 1885 efter välvilligt tillmötesgående av
Föreningen Sveriges Flotta, copyright . Ori ginalet äges av Kungl . Svenska Segel
Sällskapet, Stoclcholm)

landskydd mot sjö, vind och drivis . "Fartyget var dock ännu" säger
Nordenskiöld i 'VEGAs färd kring Asien och Europa' (senare delen,
sid 227) , "tack vare kapten Palanders insikt och omtanke samt officerarnas och besättningens duglighet, ej allenast oskadat, utan även
lika sjödugligt, som då det lämnade dockan i Karlskrona, och vi
hade ännu ombord proviant för nära ett år samt omkring 4000
kubikfot kol."
Hemfärden

Efter ännu någ ra exkursioner p å Tjukotskij-hal vöns ostkust samt
på S:t Lawrence Island söder om Berings sund och Ostrov Bering
i ögruppen Komandorskije Ostrova, öster om Kamtjatka, avgick
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Fig. 8. Tjukotskij-halvöns veckade bergsked jor sträcka sig vanligen ända ut till
kustlinjen och stupa i vissa fall brant i havet. Som exempel visas här Mys
Dezjneva, Sibiriens och den Eura sislea kontinentens östligaste udde.
( Fo to : A . P. N .; 1965 , ur " Picture Atlas of the Arctic", sid 428)

VEGA till Japan. Den 2 september 1879 förkunnad e telegrafen från
Jokohama, att Nordostpassagen var fullbordad.
Telegrammet hade följande lydelse:
"Till H. M. Konungen
Den svenska expeditionen framb ä r till sin höge beskyddare sin
lyckönskan över att programmet nu är fullbordat, nordostpassagen
verkställd och en ocean öppnad utan förlust af någon enda man ,
utan att någon sjukdom härjat bland manskapet eller att skeppet
tagit skada.
Nordenskiöld"
I Japan vistades man drygt tv å må nader, varunder vetenskapliga
exkursioner företogs i skilda delar av landet, alltid med rikt utbyte.
Kejsaren, Mikadon Mutsuhito, mottog Vega-männen med utsökt
vänlighet, och här slogs den första medaljen till minne av VEGAs
färd. Nordenskiölds och VEGAs triumffärd hemåt hade börjat.
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Carl von Linnes berömde lirjunge, botanisten och läkaren, professor Carl Peter Thunberg (1743-1828) är känd som sin tids främ ste
botaniske upptäcktsresande. Åren 1775 - 76 var han ve rksam i
Tokyo och Nagasaki som föreläsare och forskare och fick då hedersnamnet Japans Linne. Som ingen annan gjorde han det svenska namnet aktat bland japanerna. En minnesv å rd över honom, rest på 1820talet i Nagasaki, finns avbildad i Nordenskiölds Vega-bok. Under
en vistelse i Japan i maj 1958 mötte författaren till denna artikel
Peter Thunbergs namn i botaniska sammanhang både på Honshu och
Hokkaido. Han kallades då av lärda män "den japanska vetenskapens fader". Nordenskiöld omnämner i sin bok, att japanerna vid en
middag med bal i Jokohama för Vega-expeditionens deltagare låtit
pryda bankettsa len med porträtt av Berzelius och Thunberg, omgivna av grönskande kransar, allt för att hedra Sverige och sina svenska
gäster.
VEGAs route hemåt gick via Hongkong, Borneo, Singapore, Ceylon, Aden och Egypten till Neapel, där Sveriges och många andra
länders representanter hälsade polarfararna välkomna åter till Europa. Utmärkelser överlämnades, och konung Umberto gav i Rom
stor midd ag i Quirinalen för Vega-expeditionens ledamöter. Hela
besättningen fick ett strålande hjärtligt mottagande av det italienska
folket, och hyllningsfestligheterna voro legio.
Från Neapel seglade man till Lissabon, där hyllningarna fortsatte.
Konungen, Dom Luiz af Portugal, mottog polarfararna i audiens
och visade VEGAs färd sitt vanna intresse. Aven här fingo de mottaga utmärkelser och dekorationer. Färden gick sedan vidare till
England, där Vega-männen fingo ett entusiastiskt mottagande.
Efter hyllningar i London avreste Nordenskiöld och Palander till
Paris på inbjudan av Frankrikes president Grevy. VEGA fördes
under tiden av löjtnant Brusewitz. Mottagandet i Frankrike blev
över allt mycket hjärtligt och i Paris stora rtat (Nordenskiöld). Vår
berömde landsman Alfred Nobel ställde si n vackra villa till gästernas förfogande. Vid en officiell mottagning i Geografiska Sällskapet
överlämnade presidenten, Amiral La Ronciere, till Nordenskiöld
sällskapets stora guldmedalj. I Sorbonne hyllades Vega-männen av
delegerade från 28 lärda sä ll skap i Frankrike. Undervisningsminister
Ferry hälsade dem med ett mästerligt och varmt tal och överlämnade
på republikens vägnar Kommendörsinsignierna av Franska Hederslegionen till Nordenskiöld och Officerstecknet av samma förnämliga
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orden till Palander. Vid en större festlighet i Tuilerierna fick Norden skiöld till minne av Vega-färden mottaga staden Paris' hyllning
i form av en stor, konstn ärligt utförd gu ldmeda lj . Republikens president gav middag för de båda polarfararna och prins Oscar, som då
vistades i Paris. Gästfriheten var utomordentlig, och en middag hos
Victor Hugo beredde dem stor gläd je. Rika på oförgätliga minnen
avreste Nordenskiöld och Pa lander den 9 april till Vlissingen, dä r
VEGA inväntade dem. Varma och hjärtliga inbjudningar till Holland och Belgien nödgades man avstå ifrån på grund av tidsbri st.
VEGA avgick därför planenligt direkt till Köpenhamn.
Vid K ull en möttes VEGA av en båteskader med Lunds studenter
ombord sam t deputationer fr å n Köpenhamn, Malmö, Hälsingborg
och Helsingör, som hälsade polarfararna välkomna med sång, tal och
fyrverker ier. Hälsingborg hälsade med allmän flaggning. Infärden
till Köpenhamn ägde rum följande förmiddag, den 16 april. Mottagandet ble v översvallande hj ärtligt, och en tallös människoskara
hälsade Vega-männen med ska ll ande hurrarop. Av de många festligheter och lysande banketter, som gavs till deras ära, bör främs t
nämnas stor taffel hos konung Christian IX. Natten till den 20/4
fortsattes färden till Stock holms skärgård.

Hemkomsten
Vid ankomsten till Dalarö den 23 möttes VEGA a v befälhavande
am iralen Lagercrantz med ångf. "Sköldmö n". På konungens befallninng hade polarfaramas fami lj er inbjudits som gäster ombord.
Den 24 april fortsattes färden vidare förbi Vaxholm in till Stockholm. Otaliga flaggprydda fartyg och båtar med jublande vänne r
ombord följde VEGA i dubbla kolonner. Mot aftonen tände fart ygen festbelysning, fyrverkerier avbrändes, tusenden och åter tusenden hurrande människor kantade strän derna, Kastellholmen hälsad e
med sa lut, och en ligt plan ankrade VEGA exakt kl 2200 p å Stockholms ström mitt för kungliga slottet. Hela staden var illuminerad,
främst de byggnader, som omgåvo hamnen.
Slottet strålade i ett hav av ljus och var prytt med si nnebilder och
namnschiffer, varvid ej ens namnet på VEGAs yngs te matros blivi t
bortglömt (Nordenskiöld). På en estrad vid Lagårdstrappan mottogs
de hemvändande polarfararna av Stockholms stadsfullmäktige, varefter de fördes upp till slottet. I närvaro av Hennes Maj:t Drott198

ningen och medlemmar av den kungliga familjen, statens och hovets
högsta ämbetsmän m fl häl sades de välkom na av H. M. Ko Lm gen
på det mest storslagna sätt i fosterlandets namn. Ur Konun g Oscars
hand fingo de mottaga ytte rligare vedermäl en, varjämte samtliga
deltagare i expeditio nen tilldelades en särski lt prägl ad Vega-meda lj
att bäras i blågult band på bröstet. Det var ock p å kungliga slottet,
som festernas rad inledd es genom en stor galamiddag följande dag,
varv id Konungen i högstämda och hj ärtevarma ordalag hyllade
Vega-männens strå lan de bragd . Följande dag voro de Kungl. Svenska
segelsällskapets gäster vid en lysande bankett på Grand Hotell
under presidium av amiral Lagercrantz och i närvaro av H. M.
Konungen, Kronprinsen, prins Oscar, Oscar Dickson, sjöministern,
amiral von Otter m fl. På kvällen följde hyllningar med facke ltåg
av elve rn a vid KTH. Festligheterna påginga i flera veckors tid . Särskilt bör nämnas en bankett i Sjöofficerssällskapet och en högtidlig
session i Kungl. Vetenskapsakademien, varvid en över Vegafärden
präglad guldm edalj utdelades till professor Nordenskiöld, kapten
Palander och fil. hedersdok torn Oscar Dickson. En såda n guldm edalj översändes även till herr Sibiriakoff.
Dagligen mottogs lyckönskningsdeputationer från när och fjärran,
adresser och hälsningstelegram, bl a från Sveriges riksdag, Norges
storting, Norges och Finlands förnämsta städer, från st udentk årerna
i Uppsala och Helsingfors, från Geog rafiska Sällskapet i S:t Petersburg, en adress från kvinnor i nordliga Ryssland åtfö ljd av en vacker lagerkrans i silver m m.
H y llningarna i Stockholm bildade glanspunkten i Vegamännens
enastående, märkliga triumftåg från Japan till Sverige.
I tacksam er inran av Nordostpassagens upptäckare lät Svenska
Sällskapet för Antropologi och Geografi prägla en särskild Vegamedalj att årligen utdelas till därav förtjänta forskare på sä llskapets
högtidsdag den 24 april, Vegadagen.
Till hu gfästande av Nordenskiölds betydelsefulla forskarbragd
erhöll kusthavet mellan Kap Tjeljuskin oc h Nysibiriska öarna på
Fridtjof Nansens förs lag namnet "Nordenskiö ld s hav". Inom parentes sagt ändrade emellertid ryssarna under Sta lin epoken namnet på
detta hav till Laptevhavet.
VEGA avseg lade den 9 maj till Karlskrona och vidare till Göteborg, där hon åter övertogs av det fångstbo lag, som tidigare ägt
henn e.
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Den 7 juli öppnade H. M. Konungen en VEGA-utställning i en av
kungliga slottets flyglar.
Som en ringa hyllning till bragden reste Flottans Män en minnessten på Skeppsholmen framför dåvarande Kungl. Sjökrigsskolan.
På 50-årsdagen av VEGAs hemkomst, den 24 april 1930, avtäcktes Svenska Sällskapets för Antropologi och Geografi förnämlig a
monument vid Naturhistoriska Riksmuseet över Nordenskiöld och
Vegaminnet. Minnesmärket har formen av en hög, smäcker tresidig
obelisk av finhuggen svart granit, som uppbär en VEGA i förgyll d
brons för fulla segel genom brytande sjö (skulptör: Ivar Johnsson ).
Nedtill prydes obelisken av porträttreliefer av A. E. Nordenskiöld ,
Louis Palander, Otto Torell och A. G. Nathorst jämte relieffrise r
visande Nordenskiöld på slädexpedition i den arktiska isen, Palander
på kommandobryggan i storm och Nordenskiöld i arbetsrummet.
VEGA är den svenska polarforskningens flaggskepp, ett hoppets
gyllene skepp, som bäres av en ny flodvåg a v forskarkraft (ur professor J. G. Anderssons Högtidstal invigningsdagen).

Slutord
Liksom Nordenskiölds tidigare polarfärder var även Vegafärden
synnerligen väl förberedd och planlagd. Den var i alla skiften kombinerad med intensiv vetenskaplig forskning och blev därför på ett
mångsidigt sätt fruktbringande både ur geografisk, naturvetenskaplig
och icke minst etnografisk synpunkt. Såsom expeditionens chef överhopades Nordenskiöld med hedersbetygelser av flertalet av Europas
regenter och vetenskapliga samfund. Av konung Oscar upphöjdes
han i friherrligt stånd.
Palander hade med stor skicklighet och djärv beslutsamhet för t
VEGA via Sibiriens nordkust genom Berings sund och kringsegla t
Asien och Europa. Han erhöll av Konungen adlig värdighet. Både
Nordenskiöld och Palander fingo en nation albelöning i form av ett
visst penningbelopp årligen.
Det är med stolthet och tacksamhet vi minnas dessa män, som för
90 år sedan med VEGA upptäckte och fullbordade Nordostpassagen,
en geografisk bragd av enastående betydelse för framtiden.
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R THOREN

Norra Sjövägen och Sovjetunio-

nens arktiska notturrikedo mar

Genom att fullborda Nordostpassagen (1878-79) hade Adolf
Erik Nordenskiöld och Louis Palander af Vega öppnat den kortaste
sjövägen mellan Europa och Fjärran Ostern, den s k Norra Sjövägen.
Trots alla issvårigheter förutspådde Nordenskiöld denna arktiska
väg en lysande framtid som förbindelseled mellan Atlanten och Stilla
havet samtidigt som den skulle erbjuda ryssa rna möjlighet att exploatera Sibiriens ofantliga naturrikedomar och göra dem tillgängliga för
världshandeln.
Denna förutsägelse har besannats, och ryssarna hävda, att Norra
Sjövägen trots en kort skeppningssäsong är oumbärlig för landets
ekonomiska och kulturella utveckling. Den har emellertid även militär strategisk betydelse och användes vid behov för ombasering mellan flottorna i Norr och Fjärran Ostern av icke blott isförstärkta
kryssare utan också a v jagare, fregatter och ubåtar m fl. Det bör i
samband härmed erinras om att det europeiska Rysslands synnerligen välutvecklade system av vattenvägar fördjupats och fr o m 1970
erbjuder möjlighet att förflytta fartyg med ett deplacement av 3000
ton eller något däröver till Norra Ishavet från såväl Ostersjön som
Svarta havet och Kaspiska havet.
Norra Sjövägen består av ett system av sjöfartslinjer, som framgår över den eurasiska kontinentalhyllan från Murmansk alternativt
Archangel'sk som terminal i väster till baserna i Fjärran Ostern med
VIadivastok som slutpunkt. Distansen Murmansk- VIadivastok är
ca 5670 nautiska mil men den egentliga Nordostpassagen, från sunden mellan Barents hav och Karahavet till Beringssund, blott omkring 2800 n. m. Av författarens tidigare redogörelse för VEGAfärden framgår att djupen över kontinentalhyllan äro förh ållandevis
små. Anmärkningsvärt ringa djup karakteriserar sträckningen
Tajmyr-Beringssun d, där ett närmare studium a v de batymetriska
förhållandena visar att 50 m kurvan i vissa fall går ända till 600 km
från kusten (se fig 9). Operationsfria djup för oceangående ubåtar
saknas sålunda öster om Mys Tjeljuskin.
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Till Norra Sjövägen räknas också ett fl ertal avgreningar till hamnar vid segelbara floder, som mynna ut i kusthaven.

Isförhållanden m m

Murmansk är känd som Sovjets nordligaste isfria hamn. Betydelsen av en sådan året runt isfri terminal för sjöfartslinje rna över
Atlanten, tillika utfallsport för Norra flottans oerhört omfattande
ubåtsvapen, är alldeles uppenbar. Men hur är det med isfriheten?
I boken "Picture Atlas of the Arctic" framhåller författaren i ett
kapitel om Kolah alvön (sid 395) att Nordkalotte ns och Murmansks
kuster varit fria från is under en lå ng följd av år tack vare de varmvattenmasso r, som avgreningar av Golfströmm en för in i Barents
hav. Endast en ytterst ringa del av det atlantiska varma vattnet och
blott 12 °/o av värmen kommer emellertid in i Arktiska Oceanen
(Fletscher).
Den temperaturs tegring för jorden i sin helhet, som registrerades
från ungefär 1880 och fram till ca 1940, var mest utpräglad i den
atlantiska sektorn av Arktis. Det förtjänar nämnas, att vintertempe 3 o c. 1930-talets varma klimat var så pass
raturen där steg 2°
som vi nu får, kan betraktas som mera
kallare,
det
exceptionell t, att
på sätt och vis missvisande, att
således
är
Det
normalt (Liljequist).
situation med den gångna,
dagens
jämföra
rognoser
i temperaturp
fallet för vintern i sibirisTemperatur
perioden.
vanna
t
exceptionell
ka Arktis, mellan Novaja Zemlja och Mys Tjeljuskin, var under
- 3° C, likaså i östra
perioden 1940-1960 icke mindre än -2 °
delen av den kanadensisk a arktiska arkipelagen.
När författaren under juli-august i 1963 deltog i isrekognosceringsflygnin gar över arktiska Oceanens centrala delar, registrerades
isläggning i öppna bassänger, råkar och smältvatten dammar redan
den 14 augusti, vilket varslade om en tidig och sv år vinter i Arktis.
Så blev det också.
I författarens ovannämnd a bok framhålles att de sv å ra vintrarna
1963-64 och 196~--65 kulminerade 1965-66 i så allvarliga isförhållanden, att Kolafjorden isbelades - för första gången p å många
decennier (som P ra vd a uttryckte det) - och endast med hjälp a v
starka isbrytare kunde fartyg föra s in till Murmansk hamn.
Under åtta månader av året möter man längs större delen av den
sovjetarktisk a ku sten samm a nhängande fast havsis och under resten

a

a

Fig 9. Baty m etrisk karta öv er Norra Ishavet samma nställd av fö rf m ed ledning
av kän da äld re och nyare mät ningar, ink ! den av ry ssarna 1956-5 8 u pp täck ta
djup va ttenränna n " LE N A T RO UG H " m ellan G rönland och S petsberg en .
(ur " Arktis - ett högaktuellt strategisk t centrum", K ungl. Kri gsv etenska psakad
H and/ . o. Ti dsh. nr 4/1 96 5, sid 13 1)
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av året omfattande iskoncentrationer (ledjanyj e mas sivy), som åstadkomma svå rforcerbara " flaskhal sa r". R yssarna räkna med normalt
elva dylika i Norra Sjövägens farledss ystem, av vilka de svå raste
å terfinnas öster om Mys Tjeljusk in.
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H av sisbry tar e

Med hjälp av en se rie nya ytterst kraftiga havsibr ytare, speciellt
lämpade för operationer i den arktiska havsise n, ha r Norra Sjövägen
under senare å r kunnat hållas öppen för trafik under ca 3 månader
(juli-se ptember) mot tidigare kan ske blott några veckor. Svår packis, häfti ga stormar och dimmigt väder resulterar emellertid ofta i en
kortare skeppningssäsong. Minst ett tiota l isbrytare är num era i
verksamhet, främst enh eter ur MOSKVA- (se fig 11 och 12) och
KAPITAN-klasse rn a, de förra med 12.840 tons deplacement och
22.000 hk, de senare med 4.375 ton och 10.500 hk. Atomisbrytaren
LENIN m ed ett deplacement av 16.000 ton och 44.000 hk bryter
utan svårighet 2 1/ 2 m tjock is och beräknas kunn a bryta 3 m. Hon
har emellertid ej omnämnts i samband med isbrytarkampanjern a
1968-69 och förmoda s därfö r ligga under reparation och översyn .
I "Picture Atlas of the Arctic" (sid 408) omnämnes, att enligt
sovjetiska pressm eddelanden ytterligare två atomi sbrytare är planerade att byggas p å basis av de erfarenh eter, so m vunnits av LENINs
fram gångs rika expeditioner. Denn a uppgift ha r nu konfirmerats.
Sålunda visade Izv estija dm 4 feb ruari 1970 (sid 4) hur de nya
atomisbryta rna komma att se ut. De äro betydligt större än LENI N
och be räk na s kunn a hå lla Norra Sjövägen öppen för konvojtrafik
2 m ånader längre än vad som nu är fallet. D e nya fartygen, som
l
benämn es typ ARKTIKA, skola kunna vara i verksamhet t vå år i
följd utan bränslekompl ettering. Det första av dem skall byggas och
sättas in som fla ggskepp i Norra Sjövägens isbrytarflotta under
perioden 1970-75 (se fig 10).
Enligt J ane's Fighting Ships 1969-70 blir deras deplacement
25.000 ton och dim ensioner, längd 160m, största bredd 25 och djupgående 8,8 m. De sko la ha två atomreaktore r och å ngturbiner
(LENIN har 3 tun ga reaktorer och 4 ångturbin er) och beräknas med
30.000 hk få en maximifart a v 25 knop . LENIN gör blott 18 knop .
För isspaning utru stas ARKTIKA med 10 helikoptra r (LENIN har
två). De äro de största isbrytare, so m någo nsin ko nstruerats.

a
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Fig. 10. T vå nya sovjetiska atomisbrytare skola byggas . Den fänta, med namnet
ARKTIKA , sicall färdigställas under femårsperioden 1970-75. ( Enl jane's 196970 blir depl 25.009 ton, längden 160 m, största bredden 25 och djupg 8,8 m.
JO hkp för isspaning). A RKTI KA är den största isbrytare, som någo nsin konstrtterats .
(Skissen är tecknad med Ledning av Izvestija 4.2 1970)

En förlängnin g av skep pnin gssäsongen säges vara ovä rderlig för
landets ekonomi, och må lsättningen ä r att tran sportfa rtygskonvoje r
skall kunna lotsas genom Norra Sjövägens svåra iskoncentrationer
hela sommarhalvåret (juni-november).

O st- och väs tgående kon vo jer m m

O stgående konvojer har lämnat Murmansk så tidigt so m i mitten av
juni. Trots ofta förekommande svåra isförhållanden i Karahavet (se
exempel fig 11 och 12) har man registrerat en så tidig ankomstdag
till Igark a vid Jenisej som den 8 juli (1965 ). Eljest är det va nligt, att
seglationen på Igarka och Duclinska kan börja i slutet av juli och
pågå till slutet av september. För Dickson är motsvarande tid er slu tet av juli till bö rjan av oktober.
Packisen i Proliv Vil'kitskogo, norr om Mys Tjeljuskin oc h
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Fig 11. Isbrytare av MOSKV A-klassen leder en ostgdende konvoj över ett is fyll t
Karahav i medio av juli. Obs helikopterdäck akter.

Fig 12. Isbrytaren MOS KV A konvojerar i tät packis med en koncentration av i
det närmaste 10/ JO.

(Foto: A. P. N .; 1965 )

(Foto: A. P N.; 1966, ur "Picture Atlas of the Arctic", sid 430 )

Poluostrov Tajmyr, är som regel mycket svår att forcera. Det har
dock hänt, att konvojer från Murmansk ankommit till Tiksi, öste r
om' Lenadelta t, under tredje veckan i juli, vilket är anmärkningsvärt
tidigt. Några veckor senare är mera normalt.
Västgående konvojer har anlänt till Kolyma i Ostsibirien unde r
andra veckan i juli. Packismassor driver emellertid ofta in från norr
och blockerar kusten till andra veckan i augusti. I september däre.m ot kan Norra Sjövägens östra del vara så gott som isfri, och säsongens sista fartyg lämnar vanligen Kolyma först i början av
oktober.
Förhållandena äro emellertid mycket varierand e. Som exempel
kan nämnas, att 1965 passerades Mys Schmidt av den första västgående konvojen från Stilla havet och Providenija redan den l juli.
Ledare för konvojen var en av Moskva-klassens starka isbrytare,

LENINGRAD. Anhopning av mycket svår packis fördröjde eme llertid framträngandet till Pevek ända till den 27 juli. Iskoncentrationerna voro särskilt svåra i inloppen till Pevek och Kolyma, där
ännu i mitten av september tio isbrytare voro i full aktion.
A ven under skeppningssäsongen 1966 voro isförhållandena mycket svåra, nästföljande år däremot anmärkningsvärt gynnsamma.
Den första västgående konvojen från Providenija, assisterad av
MOSKVA och LENINGRAD, passerade Mys Dezjneva så tidigt
som den 9 juni 1967 och Mys Schmidt några dagar senare. Konvojen anlände till Pevek redan den 12 juni eller drygt tre veckor tidigare än normalt.
Under senaste seglationssäsonger har icke mindre än 14 isbrytare
varit i verksamhet. MOSKV A har varit flaggskepp i Fjärran Osterns
isbrytarflotta och MURMANSK i Norra flottans. KAPITAN-klas-
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sens fartyg äro i allmänhet verksamma väster om Mys Tjeljuskin
o:::h flertalet av MOSKVA-klassens öster om denna Asiens nordudde. Under säsongen 1969 var emellertid två av den stark are isbrytarklassen i arbete i de väs tra kusthaven, nämligen MURMANSK
och KIEV, vilket kan förklaras av ovanligt svåra isförhållanden
även i de västra delarn a av Arktis. Både 1968 och 1969 sträckte sig
packisgränsen ovanligt långt söderut, och den 2 november 1969 skrev
Pravda: "- - - issituationen har varit ytterligt besvärlig för sjöfarten hela året."
Det är därför otvivelaktigt vä lbetänkt av den sovjetiska ledningen att in vestera jättebelopp i nya atomisbrytare för Norra Sjövägen.
Man bör med tillförsik t kunna se fram emot färdigställandet av
ARKTIKA-klassens giganter och deras helt säkert utom ordentliga
isbrytarkapacitet.

I sfärstärkta fartyg

slutligen bör här tilläggas, att ryssarna låtit bygga en särskild
flotta av isförstärkta fartyg för transporter i arktiska hav, framfö r
allt längs Norra Sjövägen. Ett av dem besökte Stockholm under den
svåra isvintern 1965-66, då Murmansk hamn och Kolafjorden voro
isbelagda för första gången på många decennier. Det var ett utomordentligt starkt och välbyggt fartyg, som här trots förhållandevis
kraftig is manövrerade helt utan hjälp av isbrytare.

Is- och väderleksrapportering
Meteorologiska polarstationer, spaningsflyg och drivande isstatione r

För att ytterligare säkra trafiken i Norra Sjövägen har ryssarn a
anlagt en tät kedja av fasta meteorologiska polarstationer (se t ex
fig 3, 4 och 19), organiserat flygflottiljer för isövervakning och utrustat både flygplan och helikoptrar med televisionskameror och
anläggningar för bildöverföring till såväl polarstationer som iskonvojer. Dessutom sänder drivande vetenskapliga isstationer regelbun det meteorologiska rapporter (8 ggr/dygn) ävensom aeorologiska sådana och oceanografiska iakttagelser. Efter hand som dessa s k nordpolsstationer driver bort från den arktiska ishavsbassängen, utväljes
208

nya lämp liga isfält eller isöar för fortsatt kontinuerlig vetenskaplig
forskning. Förrådskomplettering sker varje vår och höst och personalombyte årligen, van ligen i april. I början av apri l 1970 upprättades den 20:e stationen i ordningen, benämnd NP-20, på ett isfält
700 km norr om Ostrov Vrangelja (Komsornol'skaja Pravda
600
13.3.1970). Härför användes flygplan tillhörande polarflygets stora
expedition till höga latituder, den 22 :a i ordningen, benämnd "Sever22". Av tidigare upprättade stationer är ännu tre i verksamhet, nämligen NP-16, NP-18 och NP-19 (enligt Pravda 2.1.1970 sid 3).
NP-19 upprättades på en drivande isö i slutet av oktober 1969.
För all denna betydelsefu lla verksam het förfogar ledningen över
en stor stab av vetenskapsmän och vä lutbildade, erfarna observatörer.

a

Drivande Automatiska Radio Meteorologiska Stationer (DARMS)

Med polarflygets hj älp utsättes på isarna ett omfattande nät av
driv ande au tomatiska radiometeoro logiska stationer, s k DARMS,
icke blott i Norra Sjövägens sträckning utan också inom vidsträckta
områden norr om denna. Från dessa inkomna rapporter äro av stort
värde för synoptikerna vid utarbetandet a v prognoser rörande is och
väder.
DARMS består av mast med radiosändare och mottagare, meteorologiska instrument och antenn samt i vattnet under isen oceanografisk apparatur. Den sänder regelbundet data rörande havsströmmar och vattentemperatur, vindriktning och vindhastighet samt uppgifter om luftens temperatur och tryck. Radiopejlstationer i land
registrerar stationernas lägen och kartlägger deras driv vägar.
DARMS är ryskbyggd och känd för att arbeta tillförlitligt.
I Izvestija den 23 januari 1970 (sid 3) meddelas emellertid, att de
automatiska radiometeorologiska stationerna av olika anledningar,
såsom t ex nedisning av antennen, uppkomna rännor i isen etc, ofta
försätta s ur funktion till men för prognosticeringen, bl a beträffande
isens rörelser. Vetenskapsmän vid Arktiska och Antarktiska Forskningsinstitutet i Leningrad har därför utvecklat en i princip ny konstruktion, som kallas radiohydrameteorologisk stationstyp. Man vänta r sig mycket a v denna nya modell, som beräknas komma att täcka
avsevärt större observationsområde än DARMS.
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satelliter för isspaning

Förutom den mångsidiga övervak ning av isfö rh å llandena i och
omkring Norra Sjövägen, som ova n a ngivi ts, använder man sig nu mera med fra mgå ng även av spa nin gssatelliter.
Med hjälp av satellitburna spaningssystem erhå ll es informatio ner
angående öppna rännor och bassänger m m, va rigenom issi tuation en
kan överblickas oc h kartläggas.

Med ledning a v så lunda inkomna rapporter och data utarbetas vi
centrala meteorologiska by råer vid ku sten (av v ilka Dickson är en
av de största, se fig 3) tillförlitliga is- och väderleksprogn oser.
Denna minst sagt imponerande organisation v isar tydligt, vi lken
utomordentlig betydelse Sovjet-ledninge n tillmäter Norra Sjövägen
Allt 'detta drager givetvis stora kostnader, men 'det är en investerin g.
som i det lå nga loppet kan väntas ge mycket rik utdelnin g.
Den arktiska väderlekstjänst en är dessutom avsedd för Sovjetunionen i sin h elh et och är speciellt ägnad att främja d en agrikulturella verksam heten.
Sovjet tillämpar den s k sektorprincipe n
Den 29 september 1916 deklarerade den kejserliga ryska regerin gen att fl era öar norr om det sibiriska fastlandet utgöra en fortsättning på den sibiriska kontinentalhyll an och därför måste betrakta ~
såsom delar av det ryska imperiet. Senare utgav sovjetregeringe n er
deklaration med samm a principiella inn ebörd (den 4 novembe1
1924). Den 25 apri l 1926 slutligen utfärdade Presidiet för Central2
Exekutivkomm itten ett dekret genom vilk et Sovjetunion en blev det
första land, som officie llt tillk ännagivit, att det tillämpar sek torprincipen inom norra polarområdet (mellan meri dianerna O st
32 ° 4' 35" och Väst 168° 49' 30").
Under Stalinepoken utsträcktes sektorprincipen att förutom lan d
och öar ä ven omfa tta a llt ha v inom berörda sektor upp till Nordpolen, vi lket bl a kommit till synes i publicerade sovjetiska kartverk
sektorgränsern a angivas med riksgränsbeteck ning, vilket framgå J
bl a av "Atlas SSSR, Glavnoje Up ravlenie Geodezii i Kartografii
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MVD SSSR, Moskva 1955". I en a nn a n geografisk atl as, fas tstä lld
av folkbildningsm inisteriet, Moskva 1959, fö rklaras ifrågavarande
sektorgrä nser utm ärkta "Pol jarnych V ladenij SSSR", vil ket betyder
"Sovjetunionen s besittningar inom polarområdet". Västra sektorgränsen sa mmanfa ller i stort sett med Petsamomeridi anen. Genom att
gränslinjen givits en ficka öster om Vitön beröres ej Svalbard-områ det. Den östra gränsen går mellan Big och Little D iomede Island i
Berings sund (se fig 22) upp till Nordpolen. I en tidigare utkommen
bok, vid årsskiftet 1952 -53, benämnes sektorgränsern a " territoria lvattengränser". l en geofysisk vä rldsatla s, publicerad i Moskva 1964,
äro landgränser ej utl agda . Däremot har riksgränserna till Nordpolen tydligt angivits.
Härav framgår att Sovjetunionen betrak ta r ifrågavara nde polarom rå de, inklusive motsvarande lufth av , som sovjeti skt territorium.
Sov jet har därigenom öppet åsidosatt lagen om " ha v ens frihet" och
inkorporerat hal va Arktiska Oceanen med sitt väldiga la nd . D en na
"annektering" har do ck ej förelagt s intern ationellt forum för go dkännande.
Annektering av interna tion ella vattenområden innebär emell ertid
alltid risk för "incidenter", till exempel när ubåtar äro på övning
och långdistansflyg utför isrekognosceri ng eller annan rutinmässig
spaning. Komplikatione r i form av nedskjutningar eller sänknin gar
inom dylika i!lternationella vatten kan därför alltid befaras inträffa.

Norra Sjövägen - en "Inre farled" för främmande fartyg?

öppnas nu åter

När Nordenskiö ld förutspådde en lysande framtid för Norra Sjövägen, kunde han knappast ana, att denn a sjöförbindelse redan ett
70-tal år senare sk ull e förlora karaktären av internationell samfärdsled. Hösten 1952 förklarade emellertid Moskva, att kusrhave;1 öster
om Novaja Zemlja, näm ligen Karahavet , Laptevhavet ell er Nordenskiölds ha v, Ostsibiriska ha vet och Tj uktjerha vet, inför li va t s med
Sov jets "Inre vattenvägar". Nordostpassage n, som i vå ra dagar blivit en strategiskt sett ovä rderlig sjöförbindelse mellan Sovjets europeiska del och Fjärran Ostern, kan sålunda betraktas som en "Inre
farled".
En ligt i mars 1967 publicerat meddelande planerar emellertid
Sovjetregeringe n att nu öppna Norra Sjövägen för utländska fartyg.
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Man räknar med en möjlig skeppnin gssäso ng av ca 150 daga r.
Alla fartyg, so m avser att använd a sig av denna kortaste väg mellan Atlanten och Stilla ha vet, må st e givetvis vara isförstärkta. Det
torde dock vara få rederier, so m i dagens läge förfogar över så dana
fartyg. Ett annat krav är att fartygen skola framgå i iskonvoj och
ha rysk islots ombo rd, vilket sy nes vara både rimligt och naturligt.

Norra Sjövägens västra terminaler
Archangel'sk

Archangel 'sk var tidigt känd av de sjöfarande nationerna. Dess
läge vid den segelbara flod en Norra Dvinas utlopp i Vita havet (se
fig 1) erbjöd fartygen möjli ghet att und er sommarm ånaderna befara
denna och dess biflod Suchona ända ned till Vologda. Staden anlades i slutet a v 1500-talet. Den fick tidigt järnv ägsförbindel se med
Vologda och är alltjämt en betydelse full exporthamn , särskilt fö r
timmer. Vid Dvinas delta ligger också det stora skeppsva rvet Severodvinsk, där (enligt Jane' s Fighting Ships 1969-70) ett flert a l av
Norra flottans oceangående ubåtar, även robotbärande så dana, blivit
byggda.
Archangel'sk ä r emellertid lå ngt ifrå n isfri. Fast is i Vita ha vet och
drivande p ackism asso r mellan Kolahalvön och Mesenbukten blockerar den eljest goda och välskyddade hamnen drygt 8 månader om
året, fr ån slutet av september till början av juni.
Murmansk

Behovet av en å ret runt isfri hamn framträdde starkt under VK 1,
och man beslöt då att bygga ut järnvägen S:t Petersburg-Petrozavo dsk vid Onega till orten Romanov vid den isfria Kolafjorden .
Järnvägen anlades åren 1915-17, främst för att u n der! ä tta förbin delserna med västmakterna. Namnet Romanov ändrades 1917 till
9000 invånare men
Murmansic Annu 1926 hade den blott 8000
1967 närmare 300.000, och den är a lltj ämt i stark tillväxt (fig 13) .
Murmansk är terminal för Norra Sjövägen men också för sjöfartslinjerna över Atlanten. Den är emellertid ej blott ett sjöfartscen tru m
utan också ett industriellt centrum, särskilt för skeppsbyggnadsverk samh et, byggnadsindustri och framställning av fi skeriprodukter

a
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Fi g 13. Murmansk vid Kola fj orden är terminal för Norra Sjövägen men ocks!i
för sjöfarts linjer över Atlant en. Staclen är ett industriellt centrum, bl a för sk ep psbyggnadsverksambet och byggnadsindustri, och i stark tillväxt; 1966 var invånarantalet ca 300.000 . M urmansle är de ssutom ett utbildningscentrum /ör denna del
av det arktiska Ryssland . Bilelen är ta gen från fjorelens sydvästra sida i riktning
mot nordost. Mys Chaldejevs fartygsreparationsvarv syn es till höger.
( Foto: A. P. N.; 1966, ur "Picture Atla s of the Arctic", sid 410 )

(fig 14), och ett utbildningscentrum för denna del av Arktis. Den är
tillik a bas för et t flertal stora isbrytare, avsedda fö r Norra Sjövägen,
bland andra fla ggskeppet MURMANSK, som är det nyaste av
MOSK VA-klassens fartyg. A ve n ato mi sbrytaren LENIN är hemmahörande i Murm ansk, lik aså KAPITAN-klassens isbrytare och ett
flerta l för oceanforsk nin g avsedda fartyg, däribland fl aggskeppet
SEVASTOPOL' (Pravda 27.2.1967).
Vid Murmansk-Rosta märk es ytterligare dockor och skepp sreparationsverkst äder oc h på ömse sidor Kolafjorden flera goda ham nar
och ankarplatser. A v dessa bör främst nämnas den betyde lsefull a
örlogsbasen Severomorsk (se kartskiss fig 1) vid Vajengabukten, på
Östra sid an fj orden , och Po ljarn yj på den västra, som är skyd dad av
ön Jekaterinin skij.
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mor eller i varje fall att genom minskad täth et göra dem mindre
besväran de för sjöfarten. Man an vänder sig härvid av en sp eciell
emulsion, som täcker vattenytan med en mycket tunn hinna. D enna,
som kvarligger unde r några timmar, min skar avdunstningen med
60 °/o uta n att på något sätt förorena va ttn et (Pravda 5 jan
50
1970, sid 6 ).
I Murm ansk s höga TV-torn har anordnats en central för meteo rolog iska observationer på stor höjd , som äro av stort värd e för synoptikerna vid utarbetandet av väd erleksprognoser.
F rån Murmansk exporteras bl a apatitkoncentr at a v hög k va litet
(frå n Chibiny-områd et på Kolaha lvön), av största bet yd else för
framställning a v fosforhaltiga gödningsämr, en, äv ensom järnmalmskoncent ra t.
I Murmanskomr å det anlägges för närvaran de ett av landets största atomkrattv erk (vid Jubilejny j). Inom d etta område märkes y tterligare ett betydande antal elkraftverk: 12 vattenkraftverk äro i
funktion (bl a vid Tu loma-älven nära Murmasi), och fy ra äro under byggnad, bl a vid Ponoj och Jokanga. Också ett tid vattenkraftve rk har anlagts i trakten av Murmansk. Det förtj ä nar hä r nämnas,
att elkra ft num era lev ereras till Finland (sedan 1964) och i viss utst räckning även till norska gräns::>mråden.
Murmansk har blivit Nordrysslands utan tvek an största och viktigaste stad. Järn vägen , den s k Murmanbanan (elektrifierad) , har
do ck under all a de år, staden funnits till, varit dess enda för bind elselänk med det övriga R yssland. Terrängen i norr bereder nämligen
vägbygga rna utomordentliga svå righeter och hinder i form av tu sental s sjöar, sank mark och vattendrag. Trots alla svårigheter p ågå r
dock för närvarande anläggandet av en präktig motorväg frå n
Leningrad till Murmansic Denna blir 141 O km lå ng och skall en ligt
plan öppnas för trafik und er 1970. Den kommer givetvis att bliva
av stor strategisk betydelse.

a

Fig 14 . lvhrmansk är också ett cen t rum för framst ällninng av fiskeriprodukt er.
Bilden, som ä r tagen mot nordväst, visar fiskehamnen invid Tra lbaza-varvet (i
förgru nden Längst till vänster), Banka Abram- Ko rga (i bakgrunden till höger).
Vintern 1965-66 var Kolafjorden isbelagd för första gång en på m ånga dece nnie r.
och isbrytare m åste assist era tra fiken till Mu rmansk.
( Fo to: A. P. N.; 1966, ur "Picture Atlas of the Arctic", sid 410 )

Murmansk är också ett militära centrum, och redan 1967 räkn ad e
man öppet med att sovjetarmen hade ca 100.000 man förlagda i
Murman skområdet. Sommaren 1968 deltog i den stora juli-övnin gen
Utj enie "Sever" (Operation Nord) a nmärkningsvä rt stor sty rka.
inklusive starka pansarförband . Där märk es även lvrobotbatter ier.
Ståe nde fl ygst yrk a inom området omfattar ett tusen ta l plan. I shavsflott an eller Severnyj Flo t (Norra Flottan) , som ryssa rna kalla den
base rad i Murmanskomr å det, omfattade enligt 1967 publicerade upp gifter bl a 5 kryssa re, 50 jagare, 150 ubåta r, vara v flert alet ocean gående, ett betydande an tal ubj aktfa rtyg, motorrobotbå tar, moto rtorp edbåt ar och minsvepare sa mt landstignin gs fart yg. Enligt 196970 å rs utgåv a av "The Mi litar y Balance" är anta let ub åtar i Norra
flottan alltjämt 150 (The Institute for Strategic Studies, London).
För att underl ätta navigerin gen i den långsma la Kolafjorden äv en
in stallerades 1966 i M urmansks hamn en speciell ra dar fö1
dimma
i
hamnövervakn ing, benämnd "Raskat". Fartygen ku nna härigeno m
lotsas frå n en cen tral i la nd (Izvestij a 19.1.67).
Trots d enna anläggnings förträfflighet är dimmorn a dock alltjäm t
ett problem för hamnen. Hydrameteorol ogerna ha d ärför nu börj at
experime ntera med en ny metod för att hin dra uppkomsten av dim214

Övriga hamnar vid Norra Sjövägens arktiska sträckning
(se karta fig 5)
Fö ru tom termin alerna Murm ansk och Arch angel's k må av d e vikti gare hamna rn a vid denna a rkti ska sjöväg nämnas Nar'jan-Mar
(fig 15 ) på sydostsidan av P etjora-deltat, Amderm a ostsydost
Proli v Jugorskij Sjar, Novyj Port vid inre delen av Obskaja G ubas
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västsida, Salechard vid Ob' (exakt vid polcirkeln), Ust'Port, Dudinka och Igarka (fig 16) vid Jenisej, Dickson norr om Jenisejskij
Zaliv vid Tajmyr-halvöns västra kust, Nordvik (fig 17) utanför
Chatangskij Zaliv, Tiksi (fig 18) på östra sidan av Lenadeltat,
U st' Jan sk i Janadelta t, Nizne-Kolymsk vid Ko lyma, Ambartjik
öster om Kolymadeltat, Pevek på östra sidan av Tjaunskaja Guba
och Providenja söder om Berings sund invid Mys Tjukotskij.

Enorma naturrikedomar exporteras via Norra Sjövägen
Sovjets arktiska naturrikedomar äro enorma och deras exploatering av utomordentlig betydelse för landets ekonomi och utveckling.
Utan tillgång till sjötransportvägar skulle dock endast en ringa del
av dessa rikedomar komma Sovjet och västhandeln till godo.

Timmer- och trävaruexport
Sovjetunionens skogstillgångar äro de mest omfattande p å hel a
vår jord och uppskattas till mer än 70 miljarder m 3 • Avverkningen
uppgick 1950 till 266 miljoner m 3 och 1965 till 353 miljoner. Årstillväxten beräknas uppgå till 800 miljoner m 3 .
Med undantag för Kolahalvön och vissa tajgaområden växer Sovjets ofantliga skogar söder om polcirkeln. Huvudparten av all avverkning skeppas emellertid som timmer och trävaror över arktiska
hamnar för export via Norra Sjövägen och världshaven. De segelbara floderna anv~indas därvid för transport av timmerflottar och
trälastade, grundgående farkoster till hamnarna i norr. I Sovjets
europeiska del är förutom Archangel'sk numera också Nar'jan-Mar
(fig 15) vid Petjora en betydelsefull exporthamn för timmer. Kolahalvöns timmercentra äro Kandalaksja och Lesnoj, båda vid Vita
havet. Igarka vid Jenisej är Sibiriens stora timm ercentrum (se fig 16) .
Här möter man också norra Sibiriens största sågverk. Salechard
vid O b' (se fig 1 och 5) är ett annat känt träindustricentrum med
export via Norra Sjövägen.

Kol och lignit
Enorma kolfyndigheter har upptäckts i Sovjets arktiska områden1
216

Fi g. 15. " R öda torget" i Nar' jan-Mar, vid Petjora-deltat. Denna arktiska stad
är en vik ti g angöringshamn vid Nona Sjövägen och en betydelsefull exporthamn
för timma. Obse rvera rensläden i förgrunden .
(Foto: A. P. N.; ur "Pic·ture Atlas of the Arctic", sid 414)

både i europeiska Ryssland och Sibirien. Enbart i Petjora-bassängen
upp skattas kolresurserna till över 262 miljarder ton. Gruvdriften
är centraliserad till Vorkuta, vid Petjoras biflod Usa, där årsproduktionen numera överstiger 20 miljoner ton. Vorkuta är speciellt
känd för sin brytning av koksande kol av hög kvalitet. Huvudparten av kolet transporteras med elektrifierad järnväg via Vologda till
bl a Leningrads industridistrikt. Vorkuta har emellertid också järnvägsförbindelse med Labytnangi vid nedre O b' (se fig 5), mitt emot
Salechard, och skall enligt plan även få järnväg framdragen till
staden Kara vid Karahavets arktiska kust. Kol kommer då i ännu
högre grad att skeppas via Norra Sjövägen .
Vad de sibiriska kolfyndigheterna beträffar finnner man dem
framför allt i Tajmyrområdet (uppskattat ca 584 miljarder ton), i
Jeni sej-distriktet (ca 222 miljarder ton) och i norra delen av Lenabassängen (ca 2.647 miljard er ton ). Härtill kommer kolfyndigbeter
16
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Fig. 17. Inom flera. omrdden längs den sibiriska kusten utgör drivande packismassor sommartid mycket svåra hinder /ör hydrografisk t arbete. H ydrografern a föredraga därför sjömätninga r vintertid, då de kunna färdas över fast havsis och
borra mäthål genom isen. Bilden v isar en hydrografisk expedition, som lämnar
Nordvik, öster om Chatangskij Zaliv, med ett traktordrage t slädtåg (u pptill vänster) och renslädar för en 350 km färd över det isbelagda Laptevhavet (Nordenskiölds hav). Norr om polcirkeln ser man ofta gamla och nya fortskaffning smedel
användas sida vid sida.
Enligt Pravda den 15.2.1970 (sid 6) har ett stort antal traktordragn a slädtåg med
hydrografer vintern 1969-70 utgått från Dickson för sjömätningsu ppdrag . De
utföra härunder tusentals borrningar genom metertjock is ( 1,5 m istjacklek torde
vara den vanligaste, men även upp till 2 m fast havsis förekommer) .
( Foto: A. P. N.; mats 1962 , ur "Picture Atlas of the Arctic", sid 422 )

Fig 16. fgarka vid )enisej är Sibiriens stora timmercentr um. Där möter man ocksJ
nona Sibiriens största sågverk. Flyg snedbilden visa1· l ga r kas hamn, där hundratals
fartyg Lastar va rj e sleeppningssä song .
( fo to : A. P. N.; augusti 1965 , ur "Picture Atla s of the Arctic", sid 418 )

i gruvstaden Noril'sk s omgivning ar, där kol brutits under de senaste
trettio åren ej blott för stadens och gruvindus triens behov utan också
för Norra Sjövägens bunkrings hamnar Dud in ka, Ust'Port och
Dickson .
Dessutom har man på träffat betydande fyndighete r av lignit i
brunkolsfo rmationer vi d N ord vik ( fig 17), mellan Cha tangsk ij Z a liv
och Anabar, sa mt vid Tiksi (fig 18), öster om Lenadelta t.
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Fig 18. Tiksi vid den arktisha kusten öster om Lenadeltat är en betydelsefull stad
och bas med reguljcira fl ygförbindelser. Flygexpedition er till höga latituder utg!i>
ofta härifr!in, likas/i polarflygets regelbundna expeditioner till drivande issta tio ne >
för personalomby te och förr/idskomple ttering m m . Nordsluttninge n av Verch ojanskij Chrebet sleymtar i balegrunden t h.
( Foto: A. P. N.; 1959 , ur "Picture Atlas of the Arctic", sid 422 )

Olja och naturgas
Utomordent ligt rika olje- och naturgasfält sträcker sig över väldiga
områden i Sovjet-Arkti s, och ännu större fyndigheter torde finn a ~
icke blott i den grunda och vidsträckta kontinentalh yllan utan också
i sluttningarn a ned mot djup vattenbassän gerna och jämväl i dessa.
Amderma är en av Norra Sjövägens hamnar vid Karahavets ku st.
Den är särskilt känd som ett betydelseful lt forskningsce ntrum med
laboratorier för geologer, oljespecialis ter och ingenjörer, som utvecklar metoder för uppförande av byggnader i områden med evig tjäl e.

Oljefyndigh eter
Oljefält finnes bl a i Petjora-omr ådet, på Jamal-halvö n, i Obskaj a
Guba, vid Dudinka, i Ust'-Jenisejs kij Zaliv, i södra Tamyr, i Nord vikdistriktet , vid Chatangas mynning, i Ust'Oleneks -områdedt, vi d
mynmngen av Olenek och v id Lena.
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Fig 19. Denna bild v isar den betydelsefuLla meteorologiska polarstationen och utposten i öster, U elen, vid den arktiska kusten (se fig 5 ). l bakgrunden Mys
Dezjneva och till vänster Berings sund.
( Fo to: A. P. N.; 1965 , ur " Picture Atlas of the Arctic", sid 427 )

Av kusthaven anses Barents hav, Karahavet och Laptevhave t vara
de mest lovande. De utgöra en fortsättning av Timan-Petjo ras, Västsibiriens och Chatangas oljeförande områden.
Vid O leneks mynning har man upptäckt oljeföra nde bitumentillgångar, som räknas i miljarder ton.
Man ha r noga undersökt Norra Ishavets geologiska bottenstruk221

tankfartygen givetvis vara konstruerade för arktiska förhållanden
och isförstärkta. Det är också möjligt, att man längre fram kommer
att använda sig av lämpliga undervattensfarkoster för att kunna
arbeta oberoende av isen. (Pravda 24. l. 1970, sid. 3).
För oljeutvinning i arktiska områden erfordras en alldeles speciell utbildnin g. Härför kommer främst att avses personal med tidiga re erfarenhet och god undervattensträning från oljefält i varmare
hav.

Naturgas

Fig. 20. Denna bild visar ett isbelagt Beringssund utanför Tjukotskij Poluosu·ov,
som skymtar svagt i bakgrunden. Den arktiska packisen, som under vintern driver mot kusten, är här ofta hClrt packad med talrika skruvisvallar och iskölar.
Under U. S. S. NAUT !L US' första försök att i uläge nCl polen via Beringssund,
väster om S:t Lawrence Island, stoppades atomubClten av svClr gammal is (den 15
juni 1958 ) och mClste i stället försöka att framtränga öster om ön, närmareAlaska s
kust.
( Foto: A. P. N.; 1963, ur "Picture Atlas of the Arctic", sid 428)

tur och anser, att möjligheterna att utvinna oljan är stora. Under
den korta polarsommaren avser man att utföra borrning till erforderligt djup med hjälp av fartyg och speciella borrningsaggregat.
GeJom att anordna a v ståndsstyrda oljehuvuden, bottenreservoarer
och pipelines till oljecentraler i land räknar ma n med att ifråga om
grunda områden av kontinentalhyllan (20-25 m) kunna hålla verksamheten i gång även vintertid, oberoende av issvårigheterna. Beträffande fyndigheter mycket nära kusten kan man arbeta med
hjälp av lutande borrhål. Utanför Ob'-viken anser seismologerna,
att olj an ligger i ett omfattande skikt, som sträcker sig ut under
Karahavet. Provborrningar har givit mycket goda resultat: oljan
var anmärkningsvärt ren och till färgen ljus. Tankfartygen kommer där att kunna ta' ombord oljan nästan direkt ur brunnarna.
Med hänsyn till förekommande iskoncentrationer i kusthaven måste
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Naturgasresurserna i Sovjets arktiska områden synes vara större
än i något annat land. Utomordentligt rika fyndigheter äro redan
kända och nya inrapporteras p å löpa nde band. Den hittills största
ligger omkring floden Pur, öster om Ob'-viken, och benämnes
Uren'ga- eller Urengojfyndi3heten efter staden Urengoj vid Purs
östra strand, något söder om polcirkeln. Till samma område räknas
också de båda gas rika halvöarna Tazovskij och Gydanskij, på ömse
sidor Tazovskaja Guba, i vilken både floden Taz och Prut falla ut.
En av de största gasfontänerna har erhållits vid staden Tazovskoje.
Enligt Pravdas vetenskapliga prognoser (den 24. l. 1970, sid 3)
innehåller Urengaj-fyndigheten 3 X 10 12 m 3 gas, d v s tre billion er
kubikmeter och torde därigenom vara världens största.
Mycket stora fyndigheter ha dessutom påträffats vid Novyj Port
och södra Jama] samt i Jenisejs låglandsområde och på Tajmyr, vid
Lena och dess biflod Viljuj. Novyj Port vid Ob'-viken på södra sidan av Jamal-halvön är en betydelsefull omlastningshamn för gods
från Norra Sjövägens djupgående transportfartyg till flodtrafikens
mer flatbottnade farko ster.
Gas finnes också rikligt i Pctjora-bassingen, och borrningar norr
om Nar'jan-Mar, vid den arktiska kusten, har givit goda resultat.
Kontinentalhyllan beräknas inrymma mycket rika gasfyndigheter, framför a llt under Karahavet, men också i Barents hav och
Laptevhavet.
En av de sista nyheterna kom från Anadyr' vid Berings hav, där
Tjukotskas geo loger funnit gas i flod en Velikaja, något väster om
staden, på ett så ringa djup som 625 m (Pravda 25. 2. 1970, sid 6).
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I Sibirien äro de mäktigaste koppar- och nickelfyndigheterna
koncentrerade till Noril'sk-området öster om Jenisej. Där brytes
också platina, palladium och kobolt. Gruvstaden Noril'sk är norra
Sibiriens största stad och utbildningscentrum med drygt 130.000 invånare (1966 ). Där märkes kopparsmältverk och högmoderna nickelraffinaderier. Noril'sks närbelägna hamnstad Duclinka vid Jenisej
är en av Norra Sjövägens mest betydelsefulla hamnar. Den har
järnvägsförbindelse med gruvstaden.

Tenn, bly, zinle, kvicksilver och volfram

• Fig 21. Foto av den sovjetiska ön Big Diamede Island (i bakgrunden) sedd från
den amerikanska utposten i Beringssund, Little Diamede Island . Blott ca 3,8 km
vatten skiljer här de båda supermakterna åt. Se även efterföljande karts/;ziss.

Tenn är en annan a v Sibiriens viktiga rå varor. Rika fyndigheter
ha påträffats vid Ege-chaja, öster om Verchojansk, nära floden
Jana, vid Iul'tin på Tjukotskij-halvön och vid Pevek vid Ostsibiriska ha vet.
Blyfyndigheter finns på ön Vajgatj (se fig 1) mellan Ural och
Novaja Zemlja, i Anjuj-området öster om Kolyma och på Tjukotskij-halvön.
Zinkfyndigheter har upptäckts i bergen söder om Tjaunskajabukten och på Tjukotskij.
Kvicksilver exploateras i Plamennyj-området nära Pevek, och
volfram slutligen har påträffats på Tjukotskij-halvön.

(Bilden välvilligt ställd till förfogande av amerikanska ambassaden i Stoclzholm )

Guld, silver och diamanter
M almfyndigheter
i
Järn, koppar och nickel m m
Järnmalmsfyndigheter har upptäckts, dels på Kolahalvön, vid
Jena, Vovdor, Olenegorsk, Kirovogorsk, Afrikancia och Montjegorsk
(vilka tillsammans med fyndigheter i Karelen u p p skattas till 1,7
miljarder ton), dels i Norra Ural samt i Noril'sk-Kurejka-området.
Som tidigare nämnts skeppas järnmalmskoncentrat från Murmansic
Koppar- och nickelfyndigheter exploateras både på Kolahalvön
och i det sovjetiska Sibirien. Förutom de välkända f d finska nickelgruvorna vid staden Nikel' i Petsamodistriktet finns nickel och
koppar även i Montje Tundra nära Montjegorsk samt vid Jena och
Kovdor.
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En stor del av Sibiriens kända guldfyndigheter äro belägna söder
om polcirkeln. I trakten av Verchojansk vid Jana och i Kolymabassängen exploateras emellertid guldförekomster även norr om
denna arktiska gräns. I bergen omkring orten Bilibino (se fig 5),
norr om Malyj Anjuj (biflod till Ko lyma) , har ytterligare rika fyndigh eter upptäckts, och fr o m 1966 utvecklas här ett mycket betydande gruvdistrikt. För att tillgodose Bilibino och dess guldgruvor
med erforderlig elektrisk kraft har 3 km från staden anlagts Sibiriens första arktiska atomkraftverk (vid ungefär N 68 ° 05',
O 166° 16'). Det beräknas kunna tagas i bruk under 1970. Pevek
vid Norra Sjövägen har härigenom fått ökad betydelse, och en 240
km lång motorväg har anlagts mellan denna hamn och Balibino.
Guld har även påträffats på Tjukotskij.
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Deras aldrig svikande intresse för arktisk forskning och skickliga
anpassning av tekniska landvinning ar efter mycket krävande arktiska förhållanden låter oss förmoda, att de komma att lyckas.
Norra Sjövägens mi litära strategiska betydelse för eventuellt
Önskad ombasering av sjöstridskraf ter mellan sovjeteurope iska hamnar och baser i Fjärran Ostern har redan berörts. Till skillnad mot
sjöfartslinje r över öppna oceaner, där ubåtar kunna operera på betydande djup och riva upp även välskyddade konvojer (såsom vid
slaget om Atlanten under VK 2), är stora delar av Norra Sjövägen
oåtkom liga för dolda ubåtsanfalL Som tidigare framhållits medger
nämligen ej de batymetrisk a förhållanden a operationer i uläge. I
varje fall saknas operationsfr ia djup för oceangående ubåtar öster
om Mys Tjeljuskin.
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fig 22. Skiss av det smala och grunda Berings sund, där Asiens ostudde, M y.s
Dczjneva, och Nordamerikas västudde, Cape Prince of \'il ales, mötas på så kort
avstånd som ungefär 45' (ca 83 km). Gränsen mellan Sovjetunionen och USA
går mellan Big och Little Diamede Island (s e fi g 21 ).
(Ur "Picture Atlas of the Arctic" , sid 2)

Silver har upptäckts i Gydan-områ det (Chrebet Kolym skij) och
på Tjukotskij-h alvön.
De berömda diamantfynd igheterna vid Jenisej och Lena äro alla
belägna i Jakurskaja A.S.S.R., varav fyra norr om polcirkeln.

slutord
Ovan lämnade kortfattade översikt a v Sibiriens enorma naturrikedomar, vilka med få undantag ej kunna exploateras och komm a
vare sig det egna landet eller världshande ln till godo utan tillgån g
till säkra sjöförbindel ser, förklarar Sovjetlednin gens målmedvetn a
strävan och stora ekonomiska uppoffringa r att trots ofta mycket
svåra isförhålland en hålla Norra Sjövägen öppen för konvojtrafik
icke blott tre månader om å ret utan om möjligt dubbla denna tid .
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DEBATT

De främmande ubåtarna och
våra befogenheter för ingripande
,-------------------------------------,

l

Det är högst otillfredsställande att främmande ub!l.tar
kan kränka vårt sjöterritorium med bibehållen anonymitet, konstaterar överstelöjtnant Stjemfe!t och
kommendörkapten Wa/1/:n i december - och februarinumren av tidskriften, där Wa/lf:n talar för en skärpning av l KFN bestämmelser. Detta har uppkallat
kapten CLAES TORNBORG, sjöoperativa avdelningen, milostab Ö, och kapten CAY HOLMBERG, opera tionsledningen, försvarsstaben, till ett bemötande i
efterföljande två inlägg.

l

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

C Tornborg:
Kapten Göran Wallen framför i tidskriftens februarinummer
åsikten, att vi måste avslöja nationaliteten på de främmande ubåtar
som kränker vårt territorium. Wallen anser, att bestämmelserna i
IKFN bör skärpas, så att en främmande ubåt som påträffas inom
svenskt territorium, "tvingas inta ytläge för fastställande av nationalitet" före den avvisas från territoriet.
Jag vill här framföra, att jag anser de nu gällande bestämmelserna vara lämpligt utformade samt att tillämpningen av föreslagen
ändring kommer att medföra ej önskvärda konsekvenser.
En ubåt, som befinner sig på svenskt territorium i undervattensläge, skall enligt bestämmelserna i IKFN "avvisas från territoriet.
Om nödvändigt tillgripes vapenmakt."
En ligt OB tillämpningsbestämmelser sker ingripandet genom att
"• Ubåten varnas.
• K varblir ubåten efter varning i undervattensläge utan att genom
manöver tydligt visa, att den omedelbart ämnar lämna svenskt
territorium, tillgrips verkningeld.
• Verkningselden skall om möjligt avpassas så, att ubåten tvingas
inta övervattensläge. När nationaliteten fastställts, avvisas den
från svenskt territorium. Dess utlöpande övervakas."
Dessa bestämmelser kan, då särskilda förhållanden kr ä ve r det,
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skärpas efter särskild OB order, så att vapenmakt insätts direkt
utan föregående varning.
Ingripandet sker då enligt föl jande:
"11.1 Så snart ubåten intagit eller synes inta övervattensläge eller styr
kurs ut från svenskt territorium avbryts verkningselden.
l!!l Ubåt, som enligt ovan tvingats inta övervattensläge, avvisas sedan nationaliteten fastställts - från svenskt territorium , om
erforder ligt med vapenmakt. Dess utlöpande övervakas."
OB kan så ledes skärpa nu gällande tillämpningsbestämmelser när
läget så påfordrar. Till exempel torde detta vara aktuellt om "piratubåtar" begår våldshandlingar mot sjötrafiken kring våra kuster.
Självfallet skulle det vara av stort intresse att konstatera den
olovligt upp t räd ande ubåtens nationalitet. Som Wallen framför i
sitt inlägg har vi med nuvarande bestämmelser små möjligheter att
avslöja denna.
Den ubåt, som kränker vån territorium, kommer med största
sannolikhet ej frivilligt att röja sin identitet. Detta innebär att ubåten med vapenmak t måste tvingas till detta.
Kan vi då med våra nu varande resurser klara uppgiften att få
ubåten att bekänna färg?
Vår ubåtsjaktkapacitet är under fredstid låg. De enheter, som kan
insättas mot en kontakt, är därför som regel få till antalet och ofta
mindre väl lämpade för ubåtsjakt. Vidare kan inte ens våra modernaste ubåtsjaktenheter utföra sådana precisionsanfall att ubåten
t vino-as till ytan utan att stor risk för sänkning av vå da föreligger.
A~ vi då beredda att sänka en ubåt bara för att vi Önskar identifiera den eller - för att dra en parallell - skulle vi verkligen
skjuta ner ett flygplan, som ~ir på väg ut från vårt territorium bara
för att vi inte har kunnat identifiera det.
Jag anser därför att tillämpningen av Wallens förslag innebär att
vi under "normalt" fredstillstånd sku lle komma att utnyttja större
kraftmedel än vad som är oundgängligen nödvändigt. Detta tord e
knappast vara förenligt med svensk allmänrättslig praxis. Förfarandet skulle dessutom kunna leda in landet i allvarliga för att inte säga
farliga konflikter.
Våra möjligheter att hävda vårt territorium är främst beroende
på de resurser vi har för övervakning och insats och inte på de befogenheter vi har för ingripande.
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C HOLMBERG:

Incidentingripande- teori och praktik
Det är högst otillfredsställande att främmande ubåtar kan kränka
vårt sjöterritorium med bibehållen anonymitet konstaterar överstelöjtnant Bertil Stjernfelt och kapten G Walle n i december- och
februarinumren av tidskriften.
"Avslöja de främmande ubåtarnas nationalitet!" kräver Wallen.
För att nå detta mål vill han ändra IKFN och införa ett så kallat
tvåstegsförfarand e - den nya lydelsen skulle då bli :
"Främmande ubåt som i undervattensläge p åträffa s in om svenskt
territorium tvingas inta ytläge för fastställande av nationalitet och
avvisas därefter från territoriet. Om det är nödvändigt tillgripes
vapenmakt."
Vårt sjöterritorium kränk s säkert ofta av främmande ubå tar.
När man sett hur militära chefer förlöjligas i dagspressen varje
gång en ubåtsincident inträffat och hur marina chefer beskyllts för
att "konstruera spökubåtar" när försvarsanslagen beskärs är det därför lätt att fö rstå Wal lens indignation.
Visst vore det skönt, att bara en gång a v al la, få "visa upp" syndaren - den främmande ubåten - för hela svenska folket. Tekniken medger emellertid inte fotografering under vattnet i den utsträckning som vore önskvärt - ubåten måste alltså tvingas upp
till ytan. Wallen anger försiktigtvis inte hur han anser att detta
tvångsförfarande skulle gå till. Aven detta är lätt att förstå.
Teoretiskt sett skulle detta kunna ske genom att ett auvapen sjunkbomb, augranat eller auraket - placerades i vattnet så nära
ubåten att den skadades och därför inte kunde kvarbli i uläge. Vapnet fick emellertid inte placeras så nära att v båten erhöll sådana
skador att den för alltid kvarblev i uläge! Var och en som har elementära kunskaper om ubåtsjaktvapensystem och hyd rakustik vet
att detta är praktiskt ogenomförbart.
De flesta moderna auvapen har en sådan laddningsvikt att de bör
placeras närmare än ca 25 meter fr ån en modern ubåt för att den
ens skall få lätta skador.
Om laddningen placeras på kortare avstånd än ca l O meter från
ubåten torde den skadas så allvarligt att den sänks. Spelrummet är
då ca 15 meter. Det skulle leda för långt att här närmare analysera
alla de faktorer som inverkar på de ovan angivna avstånden, de
ovan angivna avstånden får därför närmast betraktas som exempel.
Redan au-vapnens naturliga spridning gör det omöjligt att åstad237

komma erforderlig precision. Det är ingen tillfällighe t att de flesta
auraket- och augranatp jäser är konstruera de för sa lvskjutnin g. För
att vara säker p å att träffa ubåten skjuter man ett fält av granater
eller raketer.
Inte heller de hydro grafi ska förhålland ena längs våra ku ster medger önskad noggrannh et. Avståndsm ätningen under va ttn et sker genom att man mäter tiden för ljudets förflyttnin g från hydrofonsvänga ren till ubå ten och åter. Med kännedom om ljudh astigheten
kan man då bestämma avståndet - teoretiskt.
Låt oss anta att en jagare skall in gripa i en ubåtsincid ent till sjöss
och att vapeninsat sen skall göras fr å n ca 750 meters avstån d från
ubåten.
Förutom a u-raketern as spridning måste man då ta hänsyn till
ubåtsjaktm atrosernas skicklighe t - förmåga att mäta avståndet p å
ca 1O meter när. A ven om detta vore teoretiskt möjligt å terstår osäkerh eten i de hydrograf iska förhålland ena. En skillnad i vattentemperatu r av 4° C, t ex på grund av so luppvärmn ing av hav sytan
eller på grund av kalla strömmar, ger ett mätfel i hydrofone n av ca
1O m. Skillnader i salthalt inv erkar också på avstånd smätnings noggrannheten .
D et torde med andra ord vara klart att det inte går att tvinga
upp en ubåt till y tan med våld. H är finns ba ra två altern ativ. Varning - då vapn et pl aceras på betryggan de avs tånd från ubå ten och verkningse ld.
De främmand e ubåtar som kränker vårt sjöterrito rium ä r säkerligen väl medvetn a om detta och om våra bes tämm elser som normalt
endast medger att va rning tillgripes.
pet primära är emellertid att förhindra att främmand e ubå tar
ka\1 uppträda p å vårt sjöterritor i um och att avvisa eventuella kränkningar - inte att iden tifiera syndaren, även om detta senare i och
för sig kanske skulle nedbringa kränkning sfrekvense n. Med den ständigt p ågående uttunninge n av vår kustöverv akning, med kustflottans alltför lilla rustningsvolym för att medge effektiv undervattensöverva kn ing och med marinens minskande ubåtsj ak tresurser
över huvud taget måste man trots detta anse att Wallens grundinstä llnin g är riktig - något m ås te göras för att beivra kränkmngarna.
En ändring av IKFN - enligt Wallens ide - löser tyvärr varken dessa problem eller eventu ella problem med icke-militä ra undervattens farkoster.
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