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UbJtar 

T actician skall skrotas. 
Marine News feb r 1%4 

kl Opportune - har nyligen sjösatts. Den tolfte ubåten av Oberon- assen -
Marinens Pressdetalj febr 1%4 

USA 

Bas bo · k J· b d l bland annat ur u atsp tsynpun ·.t. Guand.namo-basen ges mycket stor ety e se, 

vilket avspeglas i kommentarer i U S News and World report 2 mars 1% 4 

Radar 
.. . bruk framförallt för mindre fartyg, kommer 

Tra~sistoriserad radar ~-or ;l:r~n~ördel:rna är lågt pris, enkel installation, l. ga 
snart l marknaden. De vase : l d "f h nderhållsföreskrifter. Radarn kan 
driftskostnader och mycket en a n t~- oc u .. k 

l b · d SJU amp stramstyr a. drivas med ett tolv vo ts arten me Marinens Pressdetalj feb r 1 )64 

Va pen . · 
o ·n robotar har gått alltför snabbt enhgt en amen -

Utvecklingen fran kanoner tt .. "11 .. kl' mo·· ,·ligheter att lämna art;ll e-. Fl h · ke langre tt rac tga kansk utrednmg. ottan ar tc .. l h d"' f "' väckts att hålla några ; drc 
rinnderstöd åt amfibieföretag. Fors ag ar ar or 

k ed 20 3 cm kanoner i beredskap. ryssare m , Marinens Pressdetalj febr 1 )64 

Västtyskland 

Minsvepare 
. d r tjänst och pl acerides De sista minsveparna av typ M 35 togs t agarna u 

avrustade i Wilhelmshaven. Soldat und Technik jan ' 964 

Robo tjagare 
. f o USA T ksamhet •adc r 

B d . hoppas få inköpa tre robotpgare ran . ve un esmanne .. a ... 
dock om ej dessa fartygstyper är för stora for s~:s;i:;,s Pressdetalj feb r 964 

Meddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 4/1964 

Ordinarie sammanträde den 4 mars 1964. 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen organisation och 
förvaltning för år 1964 ledamoten Widner med ledamoten Edgren 
som suppleant. 

2. Föredrog revisorn, ledamoten Hall revisionsberättelse avseen
de 1963 års förvaltning vid Orlogsmannasällskapet, Tidskrift i Sjö
väsendet samt Örlogsmannasällskapets bibliotek. 

Beviljade Sällskapet ansvarsfrihet för 1963 års förvaltning vid 
Orlogsmannasällskapet, Tidskrift i Sjöväsendet och Sällskapets bib
liotek. 

3. Föredrog ledamoten Bjurstedt sin årsberättelse 
sjukvård för 1963 "Blandgasdykning". 

Karlskrona den20mars 1964. 

U. REINIUS 
sekreterare. 

hälso- och 
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Avståndsminan en huvudkomponent 

i minkrigföringen 

(lnträdesanförande i Kungl örlogsmannasällskapet den 8.4.1964 

av ledamoten B. Björnbom.) 

Ett vapensystem, som väl kan försvara devisen "noli me tangen~·' , 
är avståndsmineringen. . . 

När minan väl är utlagd och armeringstiden löpt ut, s.k1l!.er den 
icke på vän och fiende samt är. mycket f~rli.? att komma 1 narheten 
av med en farkost och ännu farhgare att v1drora. . . 

Egna möjligheter till passag~ får i .all.mänhet grunda s1g på kn~g
gångsleder resp passagesäkra djup. V1d l~~opp~-, h~~n- och kustnara 
mineringar kan man säkerställa egen S)Otraf1ks rorelser genom att 
göra mineringen kontrollerbar. .. 

Rubriken talar om minan som komponent, men aven betr .. ~ett~ 
vapen är det mer adekvat att tala om ett s~stem, ?är detta .?oq ar t 
förrådet med dess tillsynsresurser och fortsarter v1a det utiaggande 
fartyget eller förbandet. Under livstiden. i minfältet kan ~om~lette~ 
ring bli nödvändig, utbyte och reparatton. kan. endast t1~lg~1p •~.s 1 

kontrollerbar version. Efter önskad operauonsud sker ehmmet ng 

genom minröjning eller hemtagning - bärgning. . 
f

.. o d · m sttt Epitetet huvudkomponent orsvarar avstan smman geno o 

jämfört med kontaktminan avsevär.t t~tök~de ~erk;amma om rad~~ 
som erhålles av avståndsorganets md1kenngsformaga. Kr~vet . P' 
minerino-smaterielen har också reviderats i riktningen att mu:en~g
arna sk~la ha största möjliga spärrförmåga med minsta möjhgac·~n
sats av mineringsförband där samtidigt dessa skola kunn: med:o ra 
optimal mängd minmaterieL Aven detta har gjort att avstandsm.man . G f" d t ans-ryckt fram som det aktuellaste mmvapnet. enom or opera 1 

.. 
analytisk undersökning, kompletterad av stridsekonomiska berak-
ningar har entydigt bekräftat gjorda bedömanden. 

Det kanske kan förefalla onödigt med dessa omfattande U ~1 der-
sökningar, men problemställningen är inte så enkel då konvertenngen 
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av ~inpar~e.n till avs~åndsmateriel medför en mängd nya aspekter. 
N agr a ttd1gare obefmtliga komplikationer bör redovisas här. 
Avståndsminan är f n 2-4 gånger så dyr som konventionell kon

tak tminma teriel. 
Med til.lkomsten av avs tåndsmateriel blir den tidigare enkla min

konstruktionen utrustad med kvalificerad elektronik som kan jäm
föras med data-analogiutrustningar. 

De:1 tidigare befintliga servicepersonalen. inom de regionala för
valtmngarna har huvudsakligen varit mekaniskt inriktad. Omskol
ning och/eller utbyte a v personalen erfordras. 

Ele~tronikmaterielen kräver strömförsörjning från någon form av 
b.att~ner. Eftersom batterier ha en begränsad livslängd kommer pe
nodlska utbyten att bli nödvändiga för den del av minparken, som 
skall ha högsta utläggningsberedskap, och det är inte den mindre 
delen av materieltillgången. Batteriutbytet är kostnadskrävande även 
o~ man väljer .. de li:sk.~afti.ga s te. De: har visat sig lämpligt att välja 
:1agon av de basta ttllganghga battentyperna då även utbytesarbetet 
mte bara är kostnadskrävande utan även betungande för de redan 
hårt be.l.astade. servicegrupperna. En utökning av organisationen, som 
v~re val n:ot:vera~, ä~ dock i d~gens läge knappast möjlig utan 
~aste man mnkta s1g pa att utnyttp nuvarande resurser. Den befint
hga ~ersor;,alen h~r delvis felaktig kompetens men detta kan i varje 
fall overgaende overbryggas genom lätnplig uppläggning av kon
st ruktioner och tillsynsverksamhet. 
. Den nuvarande anskaffningen är inriktad så att man i regional 
mstans kan begränsa sig till kontrollverksamhet och utbyte av de
fekta komponenter mot redan vid serieleveransen anskaffad utbytes
materiel. I den mån så är möjligt slutes även avtal med den levere
rande firman om service inom exempel vis en l O-års period. 

.t:v äldre konventionell minmateriel av kontakttyp finnes f n ope
rattv sådan som är mer än 30 år gammal. Man måste här konstatera 
att detta icke kommer att bli fallet med modern avståndsminmaterieL 
~.ven . här är det elektroniken som lägger hinder i vägen. I dag till
ganghga grundkomponenter medger icke större operativ livslängd 
hos den kompletta apparaturen än ca 15-20 år. Detta kan förefalla 
at t vara en kort tid med tanke på den relativt dyrbara materielen 
men måste även ses mot bakgrunden av att utvecklingen inom de~ 
del av elektronikområdet som är lämpad för minmateriel går så 
snabbt att nu toppmoderna konstruktioner efter ca 15 år är föråld-
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rade och bör bytas ut mot nyare och bättre. Med aniedning härav 

byggs minkonstruktionerna numera upp för att möjliggöra moderni

sering genom ett enkelt utbyte av komponenter. 

Vad är det då som gör den moderna avståndsminan så farlig. Lång

varig kartläggning av de fysikaliska effekter, som bildas i vattnet 

i närheten av ett fartyg har visat att man med stor noggrannhet kal! 

påvisa- registrera ett fartyg inom ett bestämt område. Det har 

dessutom visat sig att man med minröjningsmateriel har svårigheter 

att helt efterlikna fartygssignaturen. Beträffande några fysikaliska 

effekter har det t o m varit nästan ogörligt att åstadkomma lämplig 

simulering. 
Avståndsminan a v modernaste utformning är med andra ord starkt 

selektiv beträffande fartyg och svep. Hittills har det dock varit svårt 

att taga fram ett avståndsverkande organ som kan verka mot alla 

fartygstyper utan tvingas man att hålla ett sortiment där varje art 

har sitt mer eller mindre begränsade användningsområde. 

Bärplansbåtar och markeffektfarkoster lanseras ofta som säkra 

för minor, men detta är icke fallet med modern minteknik. Gemen

samt för båda typerna är att de trots allt överföra till vattenområdet 

under desamma sådana fysikaliska effekter att de kunna indikeras 

bl a med modern avståndsminmaterieL Sprängverkan från en min

detonation är även verksam mot dessa farkoster om laddningen av

fyras på lämplig tid och plats. 

Av det anförda skulle man kanske kunna frestas att tro att av

ståndsminan skulle vara det bästa tänkbara vapnet i sjökrigföringen, 

men så är ännu icke fallet. Minan är stationär och därmed helt låst 

till att verka på utvald utläggningsplats. För att kunna dominera 

sjökriget skulle fordras en icke realistisk insats av minor, men inom 

begränsade områden kan avgörande verkan erhållas med en förut

seende uppbyggnad av mineringssystemet. Samverkan med andra 

vapensystem bör dock eftersträvas för att de olika systemens effekt 

skall kunna utnyttjas optimalt. 

En utlagd modern avståndsminering kan och bör inte leva hur 

länge som helst. Den inbyggda elektroniken kräver kontinuerlig 

strömförsörjning från i allmänhet inbyggda batterier, livslängden 

blir närmast en kapacitetsfråga, något eller några år är dock ingen 

större svårighet. För att operativt kunna reglera minans aktionstid 

finnes numera driftsäkra programverk, som före utläggningen ställes 

in för önskad aktionscykeL 
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Den gjorda presentationen har velat redovisa några av de för- och 

n~ckdelar, som ~odern avståndsminmateriel medför. Sammanlagt 

bor m.an kunna saga att denna vapentyp är och kommer att vara en 

effekuv del i sjökriget av i dag och i morgon. 
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Ubåtarna och framtiden 

av Konteramiral E. BIORKLUND* 

Såsom jag visat i en artikel om vapenutv~ckling~ns inverkan på 
framtidens strategi (Krigsvetenskapsakadem1ens hafte 3/64 ), kan 
man få en allmän uppfattning om militärutvecklingen under närma
re ett decennium framåt genom att studera ett stort antal länder., 
anskaffningsplaner för närmaste 5-10 årsperioder: Planläggn~ng a\ 
nya vapensystem, budgetbehandling, vapenproduktlOn och er~ae~det 
av ett operativt brukbart skick med skolad personal tar namhgen 
tillsammans en tid av omkring åtta år, för dyrare och stora nybygg
nader en än längre tid. Efter att ha skildrat vissa skönjbara utveck
lingstendenser, inflytandet av kärn:apen, robotvapen .?.ch rymdsa
telliter jämte återverkan på utnyttpndet av mark-, SJO- och fl~g
stridskrafter, kom jag emellertid till den slutsatsen, att den. fr~mud~ 
utvecklingen av ubåtsvapnet ej lämpligen kunde pressas 111 1 en s~l 

trång ram. . . . ... 
Sedan jag nu slutfört denna undersö.kmng, g1vetv1·~ · m.e? .. h Ja~~ av 

ubåtsexpertis, har jag funnit det lämphgt att detta SJO~dttar~ am~Je 
borde inflyta i Orlogsmannasällskapets organ, d. v. s. 1 en udskn ft 
som väl om någon har till uppgift att påvisa nödvändigheten av vår 
flottas vidmakthållande - både i vad angår övervattens- och under
vattensfartyg! 

En logisk behandling av ämnet syns mig kräva: först en övers.ikt 
av ubåtsbeståndet i världen fram till år 1970, sedan den sannohka 
vapenutvecklingen på framtida typer, framsteg~n inom ubåtsbe
kämpningens område (här kallat ASW), ut_vecklmgen a: moderna 
kommunikationsmedel och undervattensspamngens sannohka nyska
pelser jämte nya metoder för bekämpandet av ubåtar med ubåts
jaktubåtar ("hunter-killers"). 

* För den yngre läsekretsen kan det nämnas att konteramiral Biörklund i tid igare 
år var en ofta återkommande skribent i tidskriften och en uppskattad såda~ 
men att B. numera i huvudsak ägnar sig åt politiskt-strategiskt skriftställeri 1 

internationella sammanhang. 
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Endast efter en sådan undersökning blir det möjligt att bedöma 
de framtida förhållandena mellan Ost och Väst, ubåtseffektiviteten 
mot Västs hangarfartygsstyrkor ("task forces"), mot sjöhandeln samt 
mot en fiendes kustområden och viktiga hamnar. Därefter kan man 
draga vissa slutsatser beträffande Ostlig och Västlig ubåtsstrategi 
under återstoden av 1960-talet, analysera problemet under vilka om
ständigheter det är tänkbart att begränsa ett kommande ubåtskrig 
till att utnyttja enbart konventionella stridsmedel för att undgå 
"kärnvapenspiralen" men också visa unde r vilka förhållanden en så
dan begränsning ej är sannolik eller ens tänkbar. Det sagda leder till 
att man kan få en allmän bild av i vad mån den stora kärndrivna 
ubåten med medeldistansrobotar kan komma att fram emot 1970 
komplettera eller delvis ersätta det stora hangarfartyget som "the 
Capita! Ship of the High Seas". Vi står här inför en revolution som 
ännu uppfattats obetydligt även av internationellt kända strateger. 

Eftersom de offentliga marinalmanackorna 1 utvisar mycket stora 
skillnader, framför allt då det gäller Sovjets ubåtsvapen, har ett om
fatt ande arbete måst nedläggas på j~imförande studium av ett stort 
antal källor. Från skilda håll har komplettering måst ske beträffande 
senaste nybyggnadsplaner, påbörjade konstruktioner, sannolika ut
rangeringar samt överlå tande av ubåtar till andra makter. En allmän 
reservation är nödvändig med hänsyn till vad som sker åren 1969-
70, till vissa motsägande uppgifter om kommande utrangeringar av 
äldre typer samt med avseende på de förflyttningar mellan olika hav 
som är en av specialiteterna inom ryskt ubåtsväsende. Det har dock 
varit möjligt att skapa en tablå, som visar framtidens allmänna ten
den ser. 

Världens Ubåtsflottor 

Följande tablå över 22 länders ubåtsbestånd anger, inom en pa
rentes efter landets namn, det troliga, totala antalet ubåtar i slutet 
av 1960-talet. I vidstående kolumner är den första siffran antalet 
år 1964 samt den andra en sannolik siffra för 1970. Denna metod 
medger för läsaren att själv studera utvecklingen och siffrorna är de 
bästa, som på nyåret 1964 stått att ernå ur enbart offentliga källor. 

Vid sidan härav kan det vara av intresse att veta, att ett mindre 
betydande antal äges av en del länder enligt följande: Brasilien och 
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Peru vardera 4 samt Grekland, Argentina, Chile, Israel, Albanien 

Osttyskland och Venezuela vardera 2. Dessa länders nybyggnad un

der 1960-talet är oviss, men påverkar ej ett strategiskt bedömande 

i stort. 

Land- Typ l 
Aromub med rob. eller 

l 
Konventionella 

"hunter-k iller" ocean u b l kustub 

Sov jet (335) ... ... . . 18-40 290-250 50-45 

USA (200) . . ... ... . . 46-88 94-106 6- 6? 

England (56) ....... . 2- 7 44- 48 1- l 

Sverige (3S) ... .. .. . - - 24-35 

R. Kina (30) ....... . - - 16-30 

Frankrike (28) . . ... . 0- 3 7- s+ 14-17 

Väst-Tyskland (20) .. - 1- 3 4-1 7 

~orge (20) .. . . .. . . - - 6-20 

Indonesien (16) ... . . . - - 6-1 6 

Italien (11) . ... . ... . 0- 1 6- 10 -

Spanien (11) ...... . . - 6- 8 3- 3 

l l 
Konventionella 

Land-Typ Aromub med rob. 
ocean u b l kustub 

Rumänien (14) - 12-14 -
o •• • •• 

Japan (12) •• o •••••• • 0-1 8-10 1- 1 

Turkiet (12) - 10-12 -. ... .. .. 
Holland (11) .. . . ... . - S-10 1- 1 

Egypten (10) •• . • o. o . - 9-10--l-

Polen (9) ... .. . .... - 2- 3 6- 6 

Australien (7) • • o • •• - - 2- 7 

Portugal (6) - 3- 6 -. .. .... . 
Danmark (6) o •••• • • • - - 3- 6 

Kanada (S) - - 2- s+ ......... 
Jugoslavien (S) . ... . . - - 1- s 

Sovjets ubåtar utgör ett besvärligt kapitel och fordrar en nog

grannare undersökning eftersom många marinalmanackor är missl ~

dande. Mest uttömmande är ett nykommet tyskt bokverk, "D1e 

Seeri.istung der Sowjet-Union"2, som måste anses som ett ov~nh~t 

standardverk, stött på mycket ingående informationer. Därnä.st ar 

de svenska, brittiska och franska marinalmanackorna de mest g1van-

241 

de. Men många omnämner ej, att Sovjet utrangerat över 80 äldre 

ubåtar samt av dem sålt eller givit till vissa länder sannolikt summa 

65 ubåtar, alla kanske ej i bästa skick. En jämförelse mellan alla 

~oda källor tyder på att antalet verkligen operativa, ryska ubåtar, 

mgal.und~ är de 400 man ofta ser angivna utan snarare omkring 320. 

En sarskilt god, engelsk käll a~ har kommit till samma resultat som 
min undersökning. 

.. Ko~npletterar m:n det nyssnämnda, tyska verket med övrig till

ganghg matenal, far man följande totalbild av ryskt ubåtsväsende 
år 1964: 

18 st. av 3000-tonsklasserna E, H och N, atomdrivna med ro

botar (byggda 1960-64 ), 

13 st. av 1500-tons R-klass, "hunter-killers" med torpeder 

(byggda 1960-64 ), 

39 st. av 3000-tons G- och 2400-tons F-klasser konventionella 
o bo ' ' 

nagra G- atar nu med robotar, oceangående (byggda 1958 
-64), 

43 st. av 2000-tons Z-klass, konventionella, oceangående, några 

nu med robotar (byggda 1952-60), 

157? st. av den stora 1200-tons W-klassen, konventionella ocean

gående med torpeder eller minor (byggda 1950-60) samt 

50 st. av 600-tons Q-typ, konventionella, för kustoperationer 
(byggda 1954-58). 

Totalt 320, av vilka omkring 250 moderna, f. n. sannolikt delade 
på olika fronter så lunda: 

Kon ven-

Kon ven-
tionell a 

Atom- Hunter- Kust-
tionell a 

oceang. 
front - T yp drivna killers med ror- u b T oralt 

(E, H,~) (R) med rob 
peder ev (Q) 

(F, G) 
robot 

(Z, W) 

~. Is ha v er . . . . . . . 9 9 23 80? lO 131 
Östersjön . . . . . . . . - - - 30 1S 45 
Sv ana ha vet .. . ... - - - 20 1S 3S 
Srilla Oceanen .... 9 4 16 70 10 109 

Summa 18 l 13 l 39 l 200 l so l 320 
-

18 
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Hur fördelningen kommer att te sig år 1970 är naturligtvis omöj
ligt att förutse. 

En översikt av världens ubåtsflottor medger att göra en sannolik 
uppskattning av relationen mellan NATO och Warszawa-paktens 
ubåtsantal, vilket omkring år 1970 kan bedömas som 385:358. Men 
att - som många utländska experter gör - räkna in de 358 som 
disponibla i Atlanten är ett grovt, strategiskt mis_stag. o Sovjet 
måste på grund av sitt läge dela på sina ubåtsflottor, v1lket ar 1964 
medfört allenast 41 °/o för Nordatlanten. För att rätt bedöma, vad 
dessa olika flottor kan få för inflytande vid krig, måste man först 
studera vapenutvecklingen samt Västs motmedeL 

Vapenutvecklingen på framtida typer 

De konventionella och mindre ubåtstypernas utveckling är ju bätt
re känd men atom-ubåtarnas växande slagkraft bör här klarläggas. 
Deras stora uthållighet till sjöss ger dem ett strategiskt värde, som 
kan uppskattas som 4: l i förhållande till konventionellt drivna uba
tar. Men kostnaden är oerhört stor, omkring 50 miljoner dollar om 
robotvapnens kostnad ej inräknas. Detta förhållande gör att endast 
vissa stormakter har råd att bygga dylika under överskådlig tid 
framåt. 

Amerikanska atom-ubåtar, byggda fram till 1960 har 16 Polaris 
II samt 4 torpedtuber, medan den senare Lafayette-klassen har Po
laris III, 4-6 torpedtuber och roboten Subroc, närmare behandlad 
senare. Motsvarande ryska atom-ubåtar hade först 6-1 O torped
tuber, medan de senaste (i konstruktion) antages få 3-6 robottuber 
jämte ett antal torpedtuber. Båda länderna sätter nu in robotar elle r 
Subroc-typer även på en del moderna, konventionellt drivna ubåtar. 
År 1964 är proportionerna av robotbärande ubåtar mellan USA och 
Sovjet såsom 2,5: 1. . o .. . Beträffande stridsvärdet bör erkännas att USA:s Polans-ubatar at 
mäktiga kampmedeL Kan de nu avskjuta 16 Polaris III på en _kort 
tid av omkring 15 minuter4· 5 ; motsvarar detta en total exploswns
kraft, minst likvärdig med vad en stor hangarkryssares vapen. kan 
prestera. Detta är en ytterst viktig faktor beträffande framn dens 
strategL 1 De ryska G- och Z-klassernas robotar, Komet-2, av vilka en de 
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kan avskjutas endast i yt-läge, är lämpade för att anfalla landmåL 
J?.en modernar_e Golcm-typen kan nyttjas i u-läge samt når vida 
langre. ChruStJOv .. har nyhgen förklarat att Sovjet även har en ny 
typ, somo ka_n anvandas ~not fartyg, vilket skulle tyda på en Subroc
robot. Pa. v1s~a fotografler har man iakttagit de snett ställda robot
tubern: v1d s1dan av de vertikalt anordnade tuberna för robotar mot 
landmaL 
.. Men låtom oss ej glömma de på båda sidor högt utvecklade mål
so.~ande to~peder med kärnladdning, som kan få en tillfredsställande 
traffsannohk~et n~ot samlade fartygsgrupper, medan deras effektivi
tet mot krafugt s1cksackande fartyg med hög fan alltjämt är mera 
tvek~am. Tota~t sett medför dock vapenutvecklingen även a.v kon
ventwnella ubatar med ~oderna vapen ett förstärkande av kamp
k~aften. Men att atom-ubatarna har även taktiska fördelar genom sin 
hogre fart, som eventuellt kan undandraga dem motanfall från ytan 
samt m~dge upprep~de ~nfall mot övervattensfartyg, är en given sak. 
Detta for oss fram ullnasta problem, nämligen 

Ubåtsbekämpningens framtidsutsikter 

-~eträffande .. ASW (anti-submarine warfare) anses allmänt, att 
Vast h_ar ett forsteg fra_mför Sovjet av S-6 år, enär Sovjet påskyn
d~de sm ASW-p~od:tktwn först då Polaris-ubåtarna syntes hotande v1lke~ tog flera ar 1 anspråk samt mötte svårigheter inom rysk in~ 
d~stn. En k_ortfattad skildring av det nuvarande samt framtidstill
standet ter s1g som följer. 

Västs ?ch Osts sjunkbomber har nu kärnladdningar (liksom mo
derna mmor) men deras effektivitet på djupet är noa- begränsad 
n:edan en moode.~n ubåt kan gå ned till omkring 300~700 meter~ 
d~up. Den malsokande torpeden kan göras lämpad för betydande 
djup och kompletterar nu sjunkbomben. En "hunter-killer" med så
dana. torpeder anses ge bättre resultat. Totalt sett har vikten av en 
krafu_? ASW-or~~nisation långt utanf?r kusterna vuxit i betydelse 
och ~or omfatta overvattensfartyg, hellkoptrar och ubåtsjakt-ubåtar ~:' vtlk~. de stora n~ k_allas "~unter-killers" medan även mindre och 
lattmano~_rerade ubat~Jakt-ubatar anses mycket värdefulla. Vi åter
kommer lan~re fram ull detta viktiga område. 

Den tekmska utvecklingen anses medföra en betydande ökning 
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'k v övervattensfartygens). Utländska ex-

av ubåtarnas fart (h som a '11 50-60 knop under 1960-talet sam t 
l om farter upp tl · d ' 

perter ta ar , .11 . k 20 nautiska mll. Detta ger lS-

.. k . edporteen u or a . k 'Il 

en o mng av torp o '!k f t g siktar varandra optls t tl 
1.. .. dem pa v1 a ar Y o 

tanser, angr.e an d o h lt skjutas på radarvärden fran eget 

sjöss och dyhka tor~e er ma~te e Kan den framtida torpeden 

fartyg eller andra mform~twl.nsor~.afnf ... lrerhet på sådana distanser? 

. · ed nm 1g tra sa , . 

verkhgen utnyttjas m f" d l i det den kan skjutas U L 

Här har måhända Subroc-type~ l ~r e a~h mycket snabbare än to r

från en torpedtub, p~sser~ updp l d u l ten o d före anfallet. Det är för 

p eden gå mot sitt mal, dar en y o< er n e 

. . .. "ka besvara dessa fragor. 'k 

ud1gt att annu so l f o Kuba-krisen visar v1 ten a\ 

Amerikanska erfarenheter, b .da. dran holl 'ghet fö; att bli kvar vid 

f .. b d h e bety an e ut a 1 o 

att ASW- or an en ar n. o a avseva·· r d och förraden 
b o ·.. .. d h eten maste var 

en upptäck~lr .. a~l'SJO~~d!rvattenslyssningen försvåras vid sjögång 

a v vapen t.l ra c l g. . .. . d De d . u vattenskanaler, som u p p

och isbildnmg kan bh st~ r an e. . k J .Plr t
1
'ga och dramatiska hän-

d 1 · · b hr strateg1s t V l' o 

täckts un er po ansen, k" ("k .. a") förutsägs av ubatsspc-
d "h' d d see urragomm o 

delser me l e a~ R ssarna har ett visst försprang 

cialister, som befant. dess~ ~:~te~~fisl~a spaning, som de genom fört 

genom den systemanska Y g 

i stora delar av oceanerna. f Il .. tyst gång stor materiell och 

bo b" k d d mot an a ar en ' d . 

U arens asta s Y .. .. T het att gå ned till stora JUP 

personlig uthållighet i ~l-lage salml t l~dOJ ~gdani av dess offensiva vapen ! 

.. r· ga _ a t v1 s1 • f' 

och god manover orma . . f drar goda underrättelser om 1-
ff k · ASW-orgamsatwn or .. ·1 · h 

En e e uv . . d l ·u omvärlden samt mOJ lg ,et 

enden, säkra . k?,n:~m~mka,:l~l~::est e rkt~r med friska och utvilade be

att efter en trd forf~ng~ .o y... o vikti att ett omfattande 

sättningar. Kommumkatronsfra~an :r sa o kg~arit erforderlig fö r 

studium av teknisk litterat.ur pa manga spraoch framtida möjlighe

art ge följande allmänna brld ~v dnuva{ande. Väst och Dst ha r här 

ter. Endast ett medeltal av stan pun uen l 

kunnat ungefärligt anges. 

Kommunikationsproblem 

. . d nu båda sidor att sända radio-

Radioförbmdelser medger re a~ d .. dande av mycket 

meddelanden fr.~n s~arka( l~nLd;~tlonerl:: fr:~~:~cy) och ubåtar på 

lågfrekventa svangmngar very 
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ett begränsat operationsdjup kan mottaga dessa meddelanden inom 

alla hav, även under polarisen. Men meddelanden från ubåtar i u

läge har mycket begränsad räckvidd. 

Med användande av ett periskopsnät eller en skjutbar mast ("re

tractable") kan man nå betydande distanser i båda riktningarna om 

högfrekventa vågor användas, men i så fall riskerar ubåten upptäckt 

genom en fiendes radarspaning. 

Hittills har det varit omöjligt att nyttja radar för upptäckter un

der vattnet. Många utländska experter talar om ett väntat "genom

brott", som vi dock ej ännu sett. Målet är här att utnyttja s. k. "pas

sive detection" och därigenom skymta ubåtar på stort djup6 - op

timisterna har sagt "på hundratals distansminuters avstånd", vilket 

ju är en ren gissning om framtiden. Kanske vore några tiotal distans

minuter en mera realistisk målsättning! Det är sant att radardistan

serna ovan ytan alltjämt växer men under ytan möter alltjämt 

hinder. 

En ny metod är att från ett fartygs botten sända ljusstrålar ned 

mot havsbottnen, "the laser sensor method", och därigenom belysa 

en ubåt på djupt vatten. Man tror att ljusstrålarna, då man funnit 

lämpliga sådana, skall kunna bli synliga på en TV-ruta. Metoden 

kan kanske användas både på övervattensfartyg och på en ubåt, 

varför slutresultatet är ovisst. Men tydligt är, att det börjat en ny 

"laser-epok" tack vare rask utveckling av elektroniska upptäckter 

samt användandet av sådana elektromagnetiska vågor som männi

skoögat kan uppfatta. Ljusvågorna ser ut att ha egenskaper som lik

nar radiovågorna, medan nya upptäckter givetvis kan modifiera 

framtidsbilden. 

Metoderna för ubåtsupptäckt under vattnet med hydrofonsänd

ning och hydrofonlyssning, "Sonar detection", förbättras stadigt. Ar 

en ubåt ej tyst-gående, kan ett fartyg inlyssna den i hydrofonen på 

ett avstånd som mycket schematiskt kan anges till omkring 10 nau

tiska mil. Men en ubåt kan vanligen upptäcka fartyget på ett något 

större avstånd, vilket ju är till ubåtens fördel. Föregås emellertid en 

sjöstyrka såsom nu av ubåtar i u-läge, blir det en kamp mellan ubå

tarnas apparatur. Att upptäcka en ubåt på stort djup är svårt. Bästa 

resultatet ernås med helikoptrar med sina hydrofonsändare nedsänk

ta i vattnet, en metod som snabbgående flygplan ej kan använda. 

Undervattens-television används ju redan av dykare och kan må

hända utvecklas på ett vis som nu ej kan förutses. 
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slutligen är ubåtens bestämmande av sitt noggra~~na geografis~a 
läge ytterst viktigt för att me.d utskju~na ro?otar traffa a.vset~. ~~.1. 
Nya navigeringsmetoder och mformanon fran rymds~telltter ar fo r 
båda de krigförande av yttersta vikt för att t. ex. Polans-och Golem
robotar skall ae en effekt som motsvarar deras kostnad.

7 

Samtliga d:ssa kommunikationsproblem påv~rkar ju fr~.mtidens 
sjökrigföring och bestämmer i stort sett hur ubatsvapnet bast skall 
utnyttjas. 

Ubåt mot Ubåt 

Min tro är att systemet med ubåtsjakt-ubåten kommer att utvecklas 
betydligt under 1960-talet i den riktningen, att alla ubåtar bör kunna 
utföra sådana anfall, medan vissa stormakter dessutom bygger dc 
stora specialtyper, som förut omnämnts. Att ha bättre medel för un
dervattensspaning, bättre typer av torpeder eller Subroc-typ, s~ab-· 
bare manöverförmåga och möjlighet att mycket .snabbt avskjuta 
lämpliga vapen genom en centraliserad fartygsledmng syns vara c 
mest vägande fordringarna .8 

Men sådan ubåtsjakt bör samverka med den ovan vattei:ytan s~mt 
välja utgångspun~t fö:· operc;,tionerna så att största .~an,';~~Ik~et f.o rc,~ 
finns att möta flentltga ubatat och ett system for forfangmng 
måste ordnas vid ett så krävande företag. Hur nära en fiendes ubåts
baser, som hunter-killers skall disponeras, beror mycket på vatten-
djupet samt risken för fiendens mineringar. . o .. . 

Sedan vi systematiskt övers~ådat alla dess oltka om~ader~, ar u den 
inne för att söka analysera, vilken effekt som ett ubatskng kan ha 

1~1ot så väl örlogsstyrkor som mot sjöhandel och fientliga kustom-

råden. 

Effektiviteten mot Västs hangarfartygsstyrkor 

Ett kraftigt skydd av lätta fartyg, ubåtar, flyg och helikoptra ~ 
1-ommer alltid att försvåra att sänka de stora hangarfartygen. Det 

1 
-... o d" d r rysk litteratur ofta upprepade boppet a;t med lan~ .. tstanstor~~ ~ 
nå dessa mål är nog väl optimistiskt. Da bar nog SJOrobotar bat.tt e 

-o l ··k k f·· "ll do d o samlin O' chanser, även om deras ma so~ are an orvi as a e nar en • ~> 
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av fa~·tyg, gående med höga farter och med sicksack-kurser. Men ett 
h.ot ~~~ns ju och kan orsaka att hangarfartygen håller sig längre ut 
n.ll SJOSS samt låter " hunter-killers" sköta de mera framskjutna upp
gifterna. 
Rys~ flygspaning har ju förstärkts under senaste år, sedan en del 

strategiska bombplan ändrats för sjöspaning (Myasichev- samt Tu
p.ol:_v~typer .med 600~-8000. nautiska mils räckvidd). Men de kan 
eJ folJaS. av Jaktplan langt ut 1 oceanerna utan upptäcks av Västs ra
d.~rspa~mg och anfalls av hangarfartygens flyg. De kan likväl med
fora bade bomber, robotar och minor, vi lket Västs "task forces" bör 
o?s.ervera . ..-;tt de~1na ryska flygspaning i viss mån kan hjälpa till att 
dmgera ubatar ull anfallslägen är givet och här har Västs ASW
sty~kor en :i~tig uppgift. Att däremot ange några siffror för san
nohk .. effektiVlt~t av de ryska ubåtsanfallen låter sig ej göra på grund 
av mangden av mverkande omständigheter i varje fall. 

Effektiviteten mot sjöhandeln 

Ett ~.yskt oinskränkt ubåtskrig, d. v. s. sänkning av handelsfartyg 
utan foregående varning, förbli r alltid ett mycket djärvt beslut på 
grund av det gensvar som Västs strategi kan ge. Såsom amiral Dönitz 
fö:klarat, hade Tyskland bort ha omkring 1000 ubåtar i sista världs
knget för att alltid kunna hålla 250-300 ubåtar ute på de vikti
gaste knutpunkterna. J ag har i tidigare artiklar visat, att den ryska 
Ishavsflottan inte på något sätt kan fylla dylika krav och det fåtal 
aton:_-ubåtar, s~m So~jet har under 1960-talet, ändrar ej läget. Min 
l:ro ar att Sovrtlednmgen insett detta och därför ivrigt talar för 
anfall med ubatsrobotar mot kuster och hamnar. Men båda meto
derna kan naturligtvis kombineras. 

Vad det .. rena ~riget mot sjöhandeln beträffar har mina tidigare 
analyser harav visat, att med den ASW-organisation som Väst nu 
~kapat, kommer antalet sänkta ryska ubåtar att vara betydande men 
mverkan på Västs sjötransporter ingalunda att vara katastrofal för 
Väs~. Får So~~ets flotta emellertid en pålitlig Subroc-typ, kan sä
kerl.Igen ett .. stor~e an_tal handelsfartyg sänkas, men det förefaller ej 
trohgt att sankmngss1ffrorna kan överstiga det tillskott av handels
f.~rtyg som Väst vid ett storkrig kan disponera av egna samt neutrala 
landers handelstonnage. Att däremot inom vissa utvalda sjöområden 
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. l k . man Västs ASW hunnit ingripa, är 
betydande sänknmgar "an s e, 11 

en given sak. 

Effektiviteten mot fi entliga kuster och hamnar 

. d l den att ett bättre resultat 
Många ryska ~Jttalat:den ge_r vt · ·lra t~ u st~rna sönders lås med ro-

kan ernås om malen ~~~ o_~lh mnat:fo passager där sjöhandeln av 
f o bo hä n mra o1at trangre o 

botar ran u atar, h b 11 o blt·r rt.kare Nu maste man 
. k ·1 · · · · o c y t et a t sa · 

geograflska_ s a .. ar :~rare Väst håller starka ASW-styrkor inom 

ju emellerttd forutsatta, att o t Det kvarstår dock 
.. . od v" lket kompenserar nago . 

sådana SJOOmra en, l .. l" "ktiga för sä rskilt Atlanttra-
o handelshamnar ar tvsvl .. d 

att manga stora G .. .. T t att blott utnyttja en man g 

fiken och att det kna~past !ar mOJ 1?1 . er inåt landet. Här kan 

· d h 1ed samre "ommum "a non o d"" d 
m111 re amnar ~ k .11 fall inom vattenomraden, ar et 

även små ku stubata~ omma tl ~~1 . de stora ubåtarna. 

begränsade djupet CJ medger ahtt satta -~nl "dd av o··ver 1000 nautiska 
l ·· · b ar en rac (V l G 

D e nya rys "a SJOro otarna. G . äder och fabriker mycket 

mil och detta medger ju .?fefskjutml~kgl mt o1t1 a~tsGte anses crod och landmäl 
o · · 1 d D tra sanno 1 1e r G o 

lang t 111 l an . eras l l l o ff kti v t besk j u tas. V ad detta be ty

om några kvkm:s yta >-an a tsa e e l värdet av ASW. Men 

der i framtiden är uppenba:.t olc h understry >-ehr än större möjligheter 
o . 1.. tt Vast 1ar samma oc G l 

man far. eJ g on:ma, al l dområde från robotbärande ubå~ar i al a 

att beskJuta SovJets _he a an i III har en räckvidd av omknng 20?0 

hav som omger SovJet. ~olar ~ .. ld karta klargör att Polans-
. k "l l en b!tck pa en var s G ' ho 

nauus a mt oc 1 .. . . f des kuster för att slå sina ar-
ubåtar ej alls behöver narma Slg en ten 

da slag! d · h n delsfartyg kommer 

slutligen må här tilläggas att atom fllV!lad a att bygga handeJs-
960 l ··ka i antal Intet 1111 rar G 

att under l -ta et o .d d o . fiendes ASW lä ttare 

ubåtar med atomdrift, v ilka kun e dun ga f~.n saodana ubåtar onur-
.. ä · kostna erna or 

än yt-fartyge~1 , men annud ~ r l delsfartyg framkallar dessutom 
l h .. Llksom atom nvna lan h f·· 

ma t oga. ' o .. ckilda anordningar oc or-

dylika transport-ubatar behovet a~ taro . de skall trafikera. 

siktighetså tgärder i de kustorter oc lamnat' som 

Sluts.atser beträffande Ostlig Ubåtsstrategi . 

1 ·· domll1c-
Ryska militära ledare understryke~. ofta n attb "~~;::~~:e:tt medel-

rar framtiden, att strategiskt flyg ersatts av ro o G 
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distansrobotar från ubåtar insättes mot fiendens kuster. Långdistans

fl yg skal] leda ubåtarna till anfall mot sjömåJ, särskilt mot Västs 

hangarfartygsstyrkor. Som mål utmed kusterna nämns speciellt fl yg

och robotbaser, hamnar, viktiga kanaler och sjöpassager sam t trupp

koncentrationer och v iktiga järnvägsknutpunkter. För att lugna rysk 

opinion inför faran från Viists "t::tsk forces" överdriver man gärna 

robotarnas träffsannolikhet mot fartyg. Stort intresse visas nu 

hunter-ki ller-typen med ett långt framspringande " bogspröt" för 

bättre sökning. Men vissa ryska författare betonar alltjämt värdet 

av de konventionella stridskrafterna, givetvis försedda med taktiska 

kärn- och robotvapen.1° 

Amiral Gorshkov har sagt med full rä tt att ryska ubåtar kan ut

dela "förödande slag" på alla hav. Men liksom var fallet vid Kuba

krisen, blir de ryska ubå tarna snart lokaliserade av Västs ASW och 

kan vid krig i stor utsträckning förstöras. Det blir ett spel med hög 

insats! Den tyske amiralen F. Ruge har nyligen understrukit, 11 att 

Sovjet alltid lyckats missleda andra nationer om sitt anta] av verk

ligen operativa fart yg i avsikt att hålla borta ett c.nfall mot ryska 

fronter. Detta gäller såsom jag på visat även den ryska ubåtsflottan, 

där ändring av namn, utsläppta men felaktiga informationer om 

byggen, ändrad förläggning samt fördö!jandet av att ett stort antal 

fartyg måst utrangeras eller försålts åstadkommer en överskattning 

::tv ryskt ubåtsväsende. Aven om ryska varv förmår konstruera ett 

större antal ubåtar per år, 2 är det ej sagt att så verk ligen blir fallet. 

Bygget av atom-ubåtar anges ibland såsom förhärskande, medan en 

offentlig NATO-rapport nyligen angivit, att Sovjet kan bygga fem 

eller högst sex dylika per år. En sannolikhetsberäkning visar att Sov

jet till 1970 torde kunna sätta in på ett Atlantkrig omkring 20 atom

drivna samt 120 övriga, oceangående ubåtar. Samtidigt bör NATO 

här kunna disponera omkring 50 a tomdrivna och 140 andra. Med en 

sådan bakgrund måste Sovjets möjligheter till ett framgångsrikt oce

ankrig bli starkt reducerade, om än kännban för Väst. 

Beträffande ryska ubåtsbaser i Ishavet bör erkännas, att anhop

ningen dit under senare år :1 v ett 130-tal ubåtar skapar känsliga an

fallsmål, även om antalet bergstunnlar växt. 2 Trots risken för an

fall av Västs hangarstyrkor och ubåtsrobotar, kan Sovjet tänkas sö

ka vid krig utvidga basområdet över nordnorska fjordar. 

Slutligen bör ur personalsynpunkt erinras därom att ett stort ubåts

krig medför en enorm press på personalen, där förluster av upp 
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b k runden av erfarenheterna ran tva mot 70 O/o måste förutses mot a g .. d av Västs robotar, finn s . lo d båtsvarven son er G . världskng. S as essutom _u l .. l kt ubåtskrig såsom strategrskt 
det fog att bedön;,a ett olms uarb1 {~ rys i vetvis av om Väst verkligen 
oklokt. Men en saclan s utsats er~_r g .. 
fortsätter att bevara sin nuvarande overlagsenhet . 

k beträffande Västlig ubåtsstrategi Konse venser 

. både en offensiv och en defensiv _ sida. Den Denna strategr har . h fartygsstyrkor 1 alla hav , . b o . peratroner av angar ... fl offensrva estar 1 0 b d.. en kombinerad SJO- yg-bo s ro otar ar kompletterat av u atarna l ' t alda delar av fiendens pe· · ·· h o r da s ag mot u v robotstrategr ansatter a o l .. hangarfartygsstyrkorna 
f batarna {an ersatta k ... riferi. E tersom at~m-u . h f tyg över till att stär a SJ0-

1 ··11 bl r det mer angar ar bo ( På f era sta en, l . v·· tt 1 00-tal atom u a tar se 
dd A.. 1970 drsponerar ast e handelssky et~ r c·· a att "valen fått nya medel att an-den första tablan) . Man kan Jadg l . . chefen för den franska ... " L" 't det un erstru uts av .. "Il falla b j ornen · l {SOm bo d 1960-talet att vaxa tl . b 12 l r atom-u aten un er . . bo mannsta en, <omm~. , l d . ent" samndrgt med att u a-ett mäktigt verktyg for nu c ear .. et e_~ r ' 

bl. o ptäcka och forstora. . tarna rr svara att up G o d k letteras med operanoner, 
Offensiv m?t ryska ?::tsomr~:nru o~~a sina ubåtar i når,on vä· 

avsedda att hmdr~ So~}etd attol _g pfaprvattensförträngninga r even-
l. d för vrlket an ama vrssa G sent rg gra , 

tuellt avspärras. . f d l skyddet av egna kustom-
De defensiva uppgrfterna _?I~ a~~~-::rksamhet samt dels direl'" t 

råden, dels en mycket utstrac t fattar1de konvoJ· system, som tar 
d f .. . .. .. . a genom ett om v·· skyd or SJovagarn kl. Min tro är att ast .11 d d a vapenutvec mgen. . hänsyn tl en mo ern_G . ··d l ad att :l·ven i SJ.öknget an-

k · b·· er sr g no sa < • redan från ett n ?s or!.an s l botva en. Men det finns experter 
vända sig av taknsk: k~n:~ ock1 rf~ . .. SpovJ·et satt in dylika vapen . 

l o l l f·· t a C) bor s e orran d · som 1a er o re at s h . · (7 till en särskild u tre m ng Problemet är invecklat och ar tvmgat mro 
för att besvara fr ågan: 

K ett ubåtskrig begränsas till enbart konventionella vapen? . 
an bo k . · (Y 110t sjöhandeln förk larar 
Om Sov jet samtidigt[ meddett uda~:ot~;er~tionella vapen och utan sig vilja föra det utes utan e me 
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taktiska kärn- och robotvapen, kunde det få en framgång i propa
ganda med hänsyn till att Väst anses sätta in dylika vapen redan 
från början. Det finns ju i Väst även talesmän för att man aldrig 
bör nyttja dessa vapen först, men NATO-ledningen anses tänka an
norlunda. Sätter Väst in de taktiska vapnen, gör givetvis Sovjet 
detsamma, angivande sig tvingat härtill genom Västs beslut. Skulle 
åter Väst avstå från dessa vapen, är det tänkbart att Sovjet ej ville 
använda sina och man komme då till ett konventionellt system, där 
Väst genom sin starka ASW-organisation sökte hålla ubåtsfaran 
stången. Men detta förutsatte ju att även land- och luftkrigföringen 
respekterade systemet, att det fanns någon som kunde avgöra vilket 
slag av laddning som verkligen använts i strid samt att omedelbart 
vanliga laddningar insattes i de vapen som redan nu har kärnladd
ningar. Ar detta sannolikt eller ens möjligt? 

Om Sovjet å andra sidan tillgrepe metoden med anfall mot kus
terna, kan rimlig effekt ej nås utan kärnladdningar. Under sådana 
förhållanden skulle säkert Västs militära ledare fordra ett motsva
rande anfall på Dsts kuster och ubåtsbaser och folkmeningen skulle 
nog också fordra att så skedde. Detta behöver ingalunda innebära 
anfall på Dsts städer och befolkningscentra som Väst förklarat sig 
ogilla. Men det hela skulle säkert leda till en svår balans för att und
vika kärnvapenterrorns utvidgning. 

Man kan ej undvika att draga den slutsatsen, att ett enbart kon
ventionellt ubåtskrig är ytterst osannolikt och att om Sovjet går in 
för kustanfallslinjen, måste Väst antagas att angripa i varje fall 
Dsts ubåtsbaser. Sovjetledningen har nog klart för sig, hur allvarligt 
ett beslut i den riktningen vore. Ett fullständigt oinskränkt ubåts· 
krig kan, enligt mitt förmenande, endast utföras som en del av ett 
totalt kärnvapenkrig. 

Synpunkter beträffande neutrala stater 

Icke-krigförande eller neutrala stater, som disponerar ubåtar, 
måste ju iakttaga att deras ubåtar ej opererar i områden, där de kan 
förväxlas med krigförande makts ubåtar. Såsom framgår av tidigare 
tablåer, kommer medelstora och mindre makter att alltjämt hålla sig 
till bygget av konventionella ubåtar, där givetvis nygjorda uppfin
ningar efter hand tillämpas. Fördelarna av osynbarhet i u-läge, möj-
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ligheten att undgå radarupptäckt, undslippande av radiakstrålning 
från kärnvapenexplosioner, kemiska och bakteriologiska stridsmedel 
samt ubåtarnas goda förmåga att snabbt undandraga sig ett anfall 
i basen genom att intaga u-läge, ökar väsentligt den effektivitet 
som erhålles av nybyggnadsanslagen. I och med att utvecklingen medfört, att robotar från fientliga 
ubåtar har skapat nya medel för att utföra ytterst farliga kusthär j
ningar och strategisk bekämpning av viktiga mål även längre in fr ån 
kusten (inför vilken fara flyget står maktlöst), måste detta motver
kas genom ökat byggande av ubåtsjaktförband på och under hav s
ytan, som ensan11na kan bekämpa denna nya fara. Men typvalet blir 
givetvis beroende på de särskilda militärstrategiska förhållandena 1 
varje land, varför några generella slutsatser knappast kan dragas. 

Vikten av samverkan mellan sjö- och flygstridskrafter, båda för
sedda med taktiska robotvapen, förblir betydelsefull, liksom fö re
komsten av minor vid härför lämpade djup, varjämte en strategi 
bör eftersträvas som medger stegvis ökad försvarskraft närmare 
kusten och dess försvarsanstalter. 

Blir framtidens atom-ubåtar havens "Capital Ships"? 

Detta problem framkallar en jämförelse mellan den stora atom
ubåten samt det stora eller medelstora hangarfartyget, som nu do
minerar oceanerna. Låt oss först se på detta väldiga övervattens-
fartygs för- och nackdelar! Fördelen av att snabbt kunna etablera ett lokalt herravälde i luf-
ten, hastigt avspana ett stort område samt låta flyg utföra anhll 
mot fientliga fartyg eller flygstridskrafter med antingen konventio
nella eller kärnvapen, att genom starka radiostationer m. m. kunna 
lokalt störa en fiendes kommunikationer samt att förverkliga en sjö
flyg-strategi, som kan medge anfall långt in på fiendens landområde 
och t . o. m. landsätta trupper per flyg eller helikoptrar - detta <-ir 
tillsammans mycket stora fördelar. Nackdelarna av att lätt upptäckas, ett stort och sårbart skrov 
(som framdeles kan minskas genom att använda vertikelt startande 
flygfarkoster), känsligheten för skador från kärnvapen samt kemiska 
m. fl. stridsmedel jämte det oavvisliga behovet av en stor mängd lätta 
fartyg för hangarfartygets skydd väger dock tungt. 
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Den framtida st bo ' ora atom-u aten å försia . .. deplacement kommer att l f .. 1. d Pf.. gsvts over 3000 tons 
l 

·· 1 a o Jan e ordel · d. 10ft stor eldkraft vt'll'en .. d ar. att tsponcra en ocr-

d 
' ~ ersatte r et t. · k fl eterrent" och l'at1 kon b' . s rategts a ygets "nuclear 

' H · 1 1npras 1 c 1 tinentala ICBM vidare att ~d 0anl1_vl er ~: ~n med de stora interkon-

f
.. .. ' e sanno 1 n bl! r o .. orstora genom att de l svara att upptacka och . ' \.an operera på 1 . . radarpeJlas och undgår radiak et .o l . :nrc ~:et stora djup, tcke kan 

under polarisen, vilket ger ett" sr: ~~;t !,::~ten. ,~e kan. färdas även 
ter, och en modern SJ·Ö-fl g- Y . 'k ' opp mot ftendens kus-
fl 

. Y strategi an utvid .11 ... yg-strategt av stor effektivitet. gas ti en SJO-robot-
M.en atom-ubåten har också nackd l . d r • .. begransad krigföring i ett l . e lalr. ~n kan CJ an vandas för .. d wnventiOne t jr 1 1 k . mang operationer i dylih f 11 l .... r g oc 

1 
an CJ utföra en 

mando Ship" kan förverkl". af·· som 1;ngarfartyget eller ett "Com-Iga or att halla - b . stora atom-ubåten kräve k o nere en ut ruten kns. Den 

f 11 
r oc sa stora vatte d· f·· a och kan alltså CJ. komnla o .. n JUP or att undgå an-

l
. o sa nara grunda k . h d .. tgen sarbar för anfall f o bo . l uster oc en ar slut-.. l. ' ran u atsja ~:t-ubåt .. . ror tgare sådana. ar, aven mmdre och lätt-

Båda fartygsty .. · 
d 

.f perna ar JU synnerligen d b · n t ut~n ~tt man här kan få fram nå r Y.: a~a l . by~gnad och 
passar for ratt skilda fo" -h o 11 ' g a pmforbar a Siffror som r a anaen Just de .. )' . att man bör se framtiden o d . .. ssa gor en Igt mm mening 
kommer att komplettera pa f et sattet, att den stora atom-ubåten 

f 
men ram emot 1970 .. gar artyget som det dotni·t d k aven att ersätta han-leran e s eppet o h .. . avser den offensiva del f . pa aven, sarskilt i vad o . ' en av ramtidens "t· · H ater, sannolikt minskat i d' . o J rategt . angarfartyget ·1 . ' Imenswner sasom 0 - · mera ti l sm rätt i gryende k fl'l d.. van angiVIts, kommer .. . .. l. on I uer ar e b .. d l . ar mOJ Ig, samt för de utomorde tl' ' .k' . n egransa ~:ngföring . ASW l . n tgt vi tt"a u 'f Siv -a <tiOn och defensivt sl- dd ... b ppgi terna av offen-

Men enbart Väst som b " bo•dY av SJOhandeln på världshaven. · ' Yoger a a typerna k 1 b' tegi som passar för olika 1.. ']k .. ' an <om mera en stra-• agen, VI et ar en stor fördel. 

N å gr a intressanta källor 

l. Engelska, svenska t k k 
f 

' y s a, a meri . a n ska och fran sk .· l örande sy fte . • a maiilla manaekor 1 jäm-

Ie eeri.istung der S · 2. Siegf r i ed Brcyer's .· "D· S verk. ~ OWJet-Union", 1964, ett standard-

3. Reactor's artiklar i "The Navy", 1964. 

--



254 

k " flera artiklar 1963-64. 4 "Missiles and Roc ets ' , k b 1963 · 'k 1 "Th Negleeted Sea , o to er · . 5 The Navy's artt e e N · " maJ· 1963 tntrcssant. · 'k l · "NATO' s 15 attans , ' 6 Admiral Grenfcll's artt e 1 l U . S 111st" oktober 1963. · 'k 1 · "R a m t erv. · , 7 Ca tain Cagle's arn e 1 oy · . p , 'k l . "Brassey's Annual", 1963. 8 W T Gunston s art1 e 1 . . " k 1962 . . . . k "Va'ennaja Strateg!)a , Mos va . 9 Ryska samlmgsver et J . . d,, 1962 · .k . , 'k 1 i "KrltsnaJa SvJCZ a , · 10 General KurOtJ 111 s art!. e . R d l " häfte 1 och 3/1963. . , 'kl "Manne un se 1au , . . " d 11. Amiral Ruge s artt ar 1 
·k 1 i "Revue Manttme , e 

T
al av Amiral Cabanier, Paris 1963 samt artt e 12. 

cember 1963. 

Akuta och latenta territoriella oros

anledningar i världen 
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Av Kapten ARNE LUNDELL 

Inledning 

Berlin, Kongo, Laos, Holländska Guinea och Kuba är några om
råden i fem världsdelar, som under senare år regelbundet tilldragit 
sig intresset. 

Friktionen mellan Ost och Väst har i dessa fall haft varierande 
intensivirer beroende på främst Sovjets resp USA:s engagement samt 
möjligheter till direkt ingripande. 

I det kalla kriget mellan Ost och Väst utgör kampen om de stra
tegiska positionerna en av hörnpelarna i kampen mellan kommunism 
och västerländsk demokrati. 

Kommunistisk infiltration följd av revolution eller befrielsekrig 
för skapandet av nya folkdemokratier, liksom kolonial frigörelse 
kan allrid räkna med Kina och Sovjets stöd och hjälp i olika former. 

Vid sidan om dessa konfliktanledningar mellan Ost och Väst -
nu och i framtiden - finns även åtskilliga friktionsanledningar mel
lan enskilda stater, mer eller mindre fristående från de stora makt
blocken. 

Många av dessa friktionsledningar sammanhänger med territori
el la krav och de är särskilt märkbara i de unga fria staterna i Afrika 
och annorstädes. De territoriella anspråken bygger på geografiska, 
etnografiska, historiska, religiösa eller ideologiska skäl, som många 
gånger direkt kan hänföras till den godtyckliga gränsdragning, som 
skedde under den europeiska kapplöpningen efter kolonier under 
1800-talets senare hälft. 

I många fall blandas dessa skäl med grumligare anledningar. Den 
inrikespolitiska sirua6onen är mångensrädes labil. Yttre konflikt
anledningar kan sökas för att ernå inre samling och ge möjligheter 
till radikala inrikespolitiska åtgärder. 

I detta sammanhang måste man jämväl räkna med, att de stater, 
som av olika skäl kan ha anledning att mera konkret göra sina an
språk gällande, söker stöd för sin uppfattning hos grannstater eller 
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maktblock för bistånd i en eller annan form. Detsamma gäller na
turligtvis den för anspråken utsatta staten . Sannolikheten för att 
staterna under dessa förhållanden kommer att falla i skilda läger, 
Ost resp Väst, måste betecknas som stora. En begränsad konflikt kan 
därmed snabbt utvidgas till något mycket allvarligare. 

Nedanstående sammanställning vill visa på ett antal friktionsytor 
i världen, där främst territoriella anspråk kan göra sig gällande och 
leda till nya konflikter eller ett uppblossande av gamla. 

Sammanställningen gör inte anspråk på att vara fullständig och 
ger endast i korthet något om bakgrunden till de akuta och latenta 
orosanledningar som i dag kan finnas på territoriell grund. 

Den politiska situationen - särskilt i de unga staterna - ändras 
många gånger snabbt, varför ständigt nya konfliktanledningar kan 
uppstå och nya krav göra sig gällande. 

EUROPA 

Inledning 

Balkan var tidigare Europas oroliga hörn. 
Huvuddelen av Europas stater med förr akuta problem rörande 

minoriteter och territoriella anspråk i anslutning till dessa ligger nu 
inom Sovjets maktsfär. Detta medför att dessa frågor tills vidare 
pressats undan och sannolikt inte inom överskådlig framtid får för-
nyad aktualitet. Polens ca 20 mil västerut förskjutna gränser, Bessarabiens och Ga-
liziens avträdande till Sovjet och Makedoniens styckning är blott 
några exempel på latenta friktionsanledningar i denna del av 
Europa. Ett sönderfall av Ostblocket, skulle emellertid sannolikt mycket 
snart visa att de gamla k ra ven och motkraven ingalunda var glömda. 

Med hänsyn till nuvarande status och komplexiteten i frågan ha r 
detta område lämnats utanför sammanställningen. I den mån lik
nande problem kvarstår i Västeuropa (t ex Sydtyrolen och Saar 
samt Irlands krav på Ulster) syns de kunna mildras efterhand, sorn 
tanken på ett enat Europa växer sig starkare. 

Det största hindret för ett snabbare samgående i ett enat Europa, 
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u vu sa c Igen bero på v:.;ste . " l syns många gånger h d l l' män". 
« uropas gam a 

Om man vid sidan om de te . · · ll o Europas statsmän i dag fi rutone ha f ragorna någ. ot sneglar på 
o o· k ' nner man att uvuddele o "l o v l st s apade sig en maktst"ll . n sa va l ä st som dra världskriget att ao Ide al_nmg undlelr och omkring tiden för an-
araktärsdanande år för ta l h f . - . ar oc att deras k 

' rn Igger me an 65 85 o h 
ka till tiden omkring och ef:: cef_~c ut .. ~lrdmlm~g 1 

grunden går tillba-l f o o r ors ta var s cnget 
nom a ar kan man därför emots l d l . f . . ropeiska länder: Frankrike - de Ga elle· ars u _ ten l bl a följande eu-tugal - Salazar 'A' ve o .. 'd u e, Spamen- Franco och Por-. . . · n n p a osts l a .. f" h o ll · SovJet, Osttyskland och Ju oslav· nf .. ar or a :ndena likartade i 

Vad ledarskiftena karl faogf ... blendor at_~ ta nagra exempel. · f or ety else for t "l o l örsta hand Västeuro h Il e t ? ca t samgaende av 
k 

. d pa oc ut- c er avvecklm d k 1 nget tor e vara svao r·t att f" gen av et al a orutse. 

d 
Av akuta territoriella frågor utgör Berlin e stora problemen. och Tysklands enande 

SynFinll~ndsb städllnling och förhållande till SovJ· et har· ner 1g ety e se meda .. . vidare för oss grund syns ' l" n o:nga orosanledningar på territoriell vara mera av agsna l Europa. 

Berlin 

Berlin är det enda ställe i vä Id .. . styrkor står direkt mot d. .. r en d_~r amenkanska och ryska D .. varan r a oga mot oga. 
e stora handelserna i spelet om Berli .. .. o o bron till staden 1948-49 arb n ar d~r~ ~~astan arslanga luft-

jets krav 1958 att Berl' ' o ebtal:upproret l Ostberlin 1953 Sov-< 111 maste 1 en "f ·" d · . ' samt slutligen påbörJ·andet av Ulb . h n sta 1110m sex månader V" b)' • nc tmuren 1961 ast er 111 skyddas av ca 10 000 . västt k ) d • · man ur NATO sty·k (' 

k 
. ys a ' me an Sovjet och Osttyskland l o Il . o - r o rna mga or 1_ och omkring Berlin. 1

a er mangdubblade styr-
N w kommunikationsleder stå r ö f" .. korridorer, tre landsväga l p~na ~r Vast mot staden. Tre luft-. f' k . r o c 1 tre prnvagar St" . . l! l tra l en mnebär omedelba t k" . . . ormngar e er stopp f" . 'd r en s arpmno- a v lao-et h "l d . or mc1 en ter som snabbt 1 .d t> . t> oc o ca e nsker f ' can u tvi gas nll s tö f" . ~rm a v krigshandlingar och d l . f r re. o reta g. Dels i Ost, där Osttyskland sk Il de· Sblb or~ av_ ekonolmsk blockad mot d u e I a as sarskilt hå t d 1 .. en permanenta näringskrisen. <r me lansyn till 

19 
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Ingen punkt torde vara så känslig, som Berlin i kampen mellan 
dst och Väst. Varje påtryckning från d st medför snabbt ökad spän
ning i Väst, binder stora styrkor, och tvingar Västs statsmän och 
politiker till överläggningar och förhandlingar. Dessa senare verk
ningar är inte minst betydelsefulla, då de låser avsevärda krafter, 
som annars skulle satts in på andra områden. Varje störning i Berlin 
innebär därför en avmattning av Västs inre och yttre aktivitet på 
de flesta andra områden. 

Berlinfrågans lösning hänger så intimt samman med frågan om 
Tysklands fortsatta delning eller enande att dessa frågor måste lösas 
på samma gång. Det kan inte döljas att betydande krafter arbetar på 
ett enat Tyskland - men att dessa krafter för tillfället är i klar po
litisk minoritet och att deras röster starkt dämpas av den nuvarande 
ledningen i Västtyskland . Ett ledarskifte kan dock medföra en om-
svängning i framtiden. 

Finland 

Finlands nuvarande status kan främst sägas vara beroende av 
första och andra artikeln i Vänskaps- och biståndspakten mellan 
Finland och Sovjet av år 1948. Huvuddragen i paktens för sta artikel 
är följande: 

I fall Finland eller Rådsunionen genom Finlands territorium skul
le bli utsatt för väpnat angrepp från Tysklands sida eller annan 
därmed förbunden stats sida, kommer Finland troget sina förpliktel
ser som självständig stat, att kämpa för angreppets avvärjande. Fll1-
land sätter härvid in alla sina disponibla styrkor för att försvara ~itt 
områdes integritet på land, på havet och i luften och gör det inom 
Finlands gränser enligt sina förpliktelser såsom det preciseras i detta 
fördrag, vid behov med Rådsunionens hjälp eller tillsammans med 
denna . I ovannämnda fall lämnar Rådsunionen av behovet påkallad 
hjälp , om vars givande de fördragsslutande parterna sinsemellan 
överenskomma. (Understrykningar gjorda av förf.) 

I Artikel 2 finns följande bestämmelse: De Höga Fördragsslutan-
de Parterna skola rådpläga sinsemellan ifall det konstateras att hot 
av ett i artikel 1 avsett militärt angrepp föreligger. 
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Pakten innebär i p k ·k · sammanhänger med ~~vJ~t:~~ ~~t ~mlands ställning till vitala delar 
gorna samt NATO·s ( = f· b 0 /mg av T_~sk~ands- och BerlinErådessa frågor. . or un en stat) stallmng och åtgöranden i 

Finlands nuvarande ställning innebär vidare att S . .. . nordflank saknar ett buffert o d . l"kh OVJet langs sm bild~r i Centraleuropa. omra e l l et med det satellitstaterna 
Vld ett ökat hot mot norra So . . . NATO-förband eller l . ;!et, t e _genom statJOnenng av ökar risker r · akgnng . av arnladdmngar i Nordnorge -na or en oc upatJOn av Finl d Ef . syn~ det inte osannolikt att Sov . et o t·· an ·. ter eJ:. ock_upatJOn 

stonska" anspråk gällande d J f -~a ~2gre -~Jkt kan gora sma "hi
mindre fast ansluta Finland ti~ ~o~~n tl en fore 191 ~' och mer eller 
stat. Redan i dagsla··get so··k S . Jet som delrepubhk eller satellit-' ' er OVJet genom h d l l nast genom arrendeavtalet S . k an e sav:a och nu se-till sin intressesfär. om alma ana l knyta Fmland fastare 

I _mycket beror Finlands ställnin . d o , . .• • president Kekkonen Ett l d k"fg l. a? pa Sovjets fortroende ull . . e ars l te l Fmla d l . f .d Sovjet anledning till förn yad f .. ,dn \:an l ramt1 en ge e ramstotar me pakten som grund. 

Spetsbergen 

.. r anslutning till en sovjetisk not till N d holl Pravda bl a: orge en 15/10 1951 fram-

Spe~sbergens ~trategiska betydelse för Sovjet; 
SovJ~ts stora mtressen inom området; 
Omradets betydelse för kolf ". ·· · · . ligen OtSOIJnmgen l norra Sovjet, samt slut-

Spetsbergsavtalets otillfredsställande utformning. 

Aven tidigare (1944 och 1946) h d . . Spetsbergen och bl a antytt att ö ru a e So~Jet gJort framstötar om 
norskt-sovjetiskt intresse. Efter ~orp~;ns forsvar var e~t gemensamt 
naturligtvis detta argument bortfallit~ NATO-anslutnmg 1949 har 

....... 
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Österrike 

I samband med förbundskansler Gorbach besök i Sovjet under 
1962 framskymtade vissa farhågor för en sovjetisk inmarsch i D s
terrike vid en anslutning till EEC. Dessa "farhågor" kan mycket väl 
ha emanerat från sovjetiska källor genom avsiktligt läckage . ~ör h.a?
delspolitiska påtryckningar. Men man bör .inte glömma att aven Os
terrike - liksom Finland - har ett speCiellt ryskt fredsavtal, SOP1 

kan bilda grundval för framtida territoriella krav. 
Västmakternas stöd åt Osterrike i en sådan situation synes icke ha 

fått något tillfredsställande uttryck, varför viss s.ann.olikhet finns , för 
att en rysk inmarsch inte leder till en storkonflikt 1 Europa. 

Albanien 

Ett ytterligare närmande mellan Sovjet och Jugosla':ien kan med
föra ökade påtryckningar på Albanien med hänsyn ull d~~s avfall 
från Moskva. De tidigare ryska baserna i landet torde allqamt vara 
av värde för Sovjet för ökad rörelsefrihet i Medelhavet. Den 
NATO-kontrollerade passagen genom Dardanellerna gör behovet av 
fredsutbyggda baser - kanske främst för ubåtar - särskilt ange-
läget. . .. I den pågående duellen mellan Sovjet och Kin~ har Albamen lange 
tjänat som slagträ och mellanhand. En avm_attmn? av duellen skulle 
åter kunna medföra ett albanskt närmande ull Sovjet. . 

De nuvarande motsatsförhållandena mellan Sovjet och Albamen 
kan också snabbt komma att biläggas, vid t ex en akut krigsrisk e.ller 
ett ledarskifte i Albanien. Det är lång väg att hämta hjälp från Kma. 

Spanien 

Fästningen och örlogsbasen Gibraltar (6 x 1,5 km, 25.000 in~! _vid 
det 23 km breda Gibraltarsund har allt sedan det spanska tronfo lj ds-
kriget 1704 varit en nagel i ögat på S_ra~ien. .. . o .. _ 

Så sent som 1954 kulminerade ag1tauonen for G1braltars aterlam 
nande. De senare åren har det varit tystare, men det är troligen en-
dast tillfälligt. 
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. De. marockanska kraven på de spanska städerna Ceuta och Me
hlla hksom Spanska Sahara och Ifni har medfört en spansk önskan 
om engelskt och franskt stöd för ett status quo i Marocko. Under 
dessa omständigheter har det inte varit opportunt att driva på Gi
braltarfrågan. 
~ärmast Spanien om hjärtat ligger sannolikt städerna Ceuta och 

Mehlla, som sedan 1580 resp 1415 varit i spansk hand. Over 80 
procent a; be~olkningen är spansk och Ceutas strategiska läge, som 
pendang ull G1braltar har ett särskilt värde. 

I_fni. avträddes till Spanien redan 1860 men togs de facto inte i 
besmnmg förrän 1934. 

:'id ~rancos avgång eller bortgång finns en sannolik risk för ett 
reg1msbft~, son: kan föra en kommunistisk eller starkt vänsterorien
terad !.ednmg ull ma~ten. Vid en besvärlig inrikessituation i ett så
~~nt lage k~n krav pa Gibraltar snabbt komma att resas för att av
lanka uppmärksamheten från denna . 

. Med Gi~raltar och C:.euta i. sin hand skulle ett kommunistiskt Spa
men effektivt kunna sparra Gibraltarsund för lång tid. 

AFRIKA 

Inledning 

~fr~ka torde va:a den världsdel som med hänsyn till etnografiska, 
sprakhga, geograf1ska och historiska faktorer har de mest godtyck
liga gränsdragningarna. 

. De nya .. staternas gränser bygger i flertalet fall på de forna kolo
mernas granser. 

Dessa leder i de flesta fall sitt ursprung från de brittiska franska 
spanska och portugisiska kustbesittningarna under 1700- ~ch 1800~ 
ta~e~, ~om sällan sträckte sig mer än några och ibland någon tiotal 
m1l m 1 landet. 

Först. i slut:t av 1800-talet började kapplöpningen mot det inre 
a~ .. ~fn~a. V1d. gränsdragningarna gällde det då att lägga mesta 
lh~J_hga m}and ull de redan befintliga kustbesittningarna. 
Ann~ sa s~.nt som 1879 låg endast begränsade kustprovinser under 

europe1skt valde och långa sträckor längs Afrikas ost- och västkust 
var helt lämnade i fred. (Karta 1.) 
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Karta 1. 

Afrika 1879 
(bild ur Afrikas historia) 

l. 1 l" · gen om 
F.. der 1880-talet börJ· ade den egen t tga '-ap p opnm d orst un < 

1.. · un er Afrikas inre. Men det märkliga i denna kapp .?pnmg kvar at: Euro-
o ·• 11 h" de på statsmannens artar l de tio första aren nastan a t an . k d l bl det ofta en I brist på geografiskt och etnologts t un er ag ev pa. 1· · l h e gränsdragning med hjälp av tnp oc passar . 
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Under kapplöpningens andra årtionde sökte man på platsen häv
da de gränser man ritat ut på kartan hemma i Europa. Många gång
er kom man helt vid sidan av dessa kartgränser. Många gränspunk
ter kom de fakta att ligga längs sammanstötningspunkter mellan 
svaga militära styrkor eller längs något handelsbolags färdvägar 
under framträngandet mot Afrikas inre. 

Under åtskilliga byten, köp och mer krigiska affärer mellan de 
tävlande makterna utkristalliserades till tiden för första världskriget 
i stort de gränser, som än i dag gäller mellan Afrikas stater. 

Många av Afrikas nya stater brottas därför med betydande inri
kespolitiska problem med hänsyn till splittrade befolknings- och 
språkförhållanden. Mångenstädes är jämväl de naturliga resurserna 
i form av råvarukällor och andra tillgångar så begränsade, att de 
nya staterna kommer att få stora svårigheter att klara sig ekono
miskt, vilket medför risk för uppslukning av starkare grannar. I 
detta sammanhang spelar också den begynnande blockbildningen i 
Afrika en stor roll. Ledare, som t e Nkruma i Ghana, Toure i Gui
nea m fl, kan i sina "panafrikanska" syften ha anledning att vidga 
och stärka sin makts tällning utanför det egna riket, för att ge ökad 
tyngd åt sina anspråk på en ledarställning i de svartas världsdel. 

Sahara och dess randstater 

Sahara är världens största öken med en yta på 8,5 miljoner kva
dratkilometer. Ett område lika väldigt som det europeiska Ryssland 
eller 20 gånger större än vårt land. Den franska delen, ofta beteck
nad som "det egentliga Sahara", upptar ungefär hälften av ytan och 
är uppdelad mellan Algeriet samt de sedan 1960 självständiga sta
terna Mali, Mauretanien, Niger och Tchad i det franska samväldet, 
samt Marocko och Spanska Sahara. Den ojämförligt störs ta delen 
ligger inom Algeriets gränser. 

Gränserna i Sahara stöder sig inte på några naturliga geografiska 
linjer som vattendrag, bergskedjor eller sjöar, utan löper som räta 
linjer genom sandhavet. I början på seklet hade endast enstaka punk
ter i öknens utkanter tagits i fransk och spansk besittning. Det inre 
var i stort sett outforskat, om man undantar den begränsade kart
läggning som gjordes av enstaka expeditioner, som från mitten av 
1800-talet trängde in i öknens ytterområden. 
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d 
kn ta samman Algeriet och Niger ge-Först 1904 lycka es mlaln y d ' tioner som utgått från norr res-.. . öknen me an expe l .. d nom ett mote 1 .d för en fastare grans rag-

k . .. d Därmed var tl en mogen h G p~ uve so er. o de franska besittningarna runt Sa ara. . e-mng mellan de ciavaran d d N ' 1909 fastställdes Algenets 
nom ett möte i Nigers huvud st~ l')tam~ under åren därefter reglearäns mot Sudan (nu varan e a l o c 
0 

d .. ·iga gränsavsnitt. k ra es ovr o d l · 1902 av det frans a 
b .. ast pa en upp e mng · Gränserna ygger narm < . . . · fo" r de egenthga 

l .l. .. aoflsenngszoner mnan Sahara i ett anta mt Jtara p l' k"l de norra delarna av H" ·d k " t av natur tga s a besittningarna.. a~·vl n_olSA<l . ch de övriga till det dåvaran-öknen (Sydterntonerna) nl genet o 
de franska Västafrika. . .. d · er .. o o b"r 'an en militäradministratiV gr~ns r~?mnb , Det ar alltsa fran ~-J -·11 dot·dens kommunikauoner an na-~om_ gjorts me~a med ~ansyn t~efo~~incr eller historiska traditioner. turhga geografiska b~tmgelser, d d l .":' ha fått vad som erfordVart och ett av omradena kun e ocdc_sagasde folkstammar till när-. öknens noma 1seran rades för att mrangera o . lla anspråk på öknen upp-mast hänförliga områd~. Nagra nanone 
ställdes inte v id denna ud. ' 11 o . Sahara främ s1 .. k d stora naturtl gangarna l ' Genom upptac ten av he l . ska betydelse för de fatt iga ol'a och mineraler, har Sa aras ewnoml 
rlndstaterna fått en allt överskuggan~e betydedlse.l . talet är fransk ', 

dd l d . dag i öknen mvestera e capl < • I-luvu e en av et l .. 11 h lländskt tyskt och amen-
d o · har aven enge set, o ' . men un er ~enare ~r . . .. . den fortsatta exploatenngen syns 

kanskt kaplta_l skjutl_~~ uldl. i;:nska tillgångarna inte förslå fö~ ett dock de relauvt begr ansa e . od även om freden t Al-. d dessa väldtga ornra en, h sna?bt utnytt)an e ~v.. io-are franska resurser. Till · i dag ... ar genet har kunnat fng~ra yt~erl b.l. d .. Algeriet vilket kan Jam-
l 'l . t orl· a n o mt pr er l ' l . f" Fran en ce mvestera '-< l l för den tidigare cng o-fö ras med en årskostnad av samma stor e c 

ringen i Algeriet. .o er än villiga att investc-
Åtskilliga intressen~er torde _ocksa _vara~~ de senaste åren gett allt 

ra betydande belopp l Saharak, m~ n~~:~~ s en av jordens väldigaste fler tecken på att sanden ans e o ler 
oljereserver. . b .. d en nådde . .. k . åol'a relauvt egransa ' m Ann u ar pro du tronen a v. ~ J v ilket i det närmaste mot-
1961 enligt uppgift ca 210 tmlFJoner ktOJ~, ällor o-ör o-ällande att man svarar Frankrikes årsbe 10V. rans a c b b 
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redan omkring 1970 skall kunna täcka det europeiska behovet av 
olja. 

I Sahara ligger randstaternas framtida välstånd. Här skall de 
finna de resurser som behövs för att höja folkets levnadsstandard 
och dessutom på längre sikt ge ett större oberoende från de forna 
härskarna. Risken för att internationella företag, som redan nu gjort 
stora investeringar, skall dra sig tillbaka syns vara minimal. Sanno
likt kommer nedlagt kapital att kunna förräntas tillfredsställande 
även om vinsten måste delas med de nya markägarna. Vid ett till
bakadragande skulle risken för insats av ryskt och kinesiskt kapital 
vara allt för stor, för att man i Väst skulle våga ta ett sådant steg. 

Risken för gränskonflikter mellan de unga randstaterna är stor. 
Under Algeriets första dagar som självständig stat - fylld av inre 
maktstrider - har Marocko redan gjort ett par framstötar och för 
en tid besatt bl a de två gruvområdena Tindouf och Colom-Bechar, 
som sedan gammalt krävts av Marocko. 

Den nuvarande politiska grupperingen med Marocko i den reak
tionära gruppen Libyen, Jordanien och Saudiarabien och Algeriet i 
den mer revolutionärt betonade gruppen Egypten, Syrien, Irak och 
Jemen gör knappast motsättningarna mindre mellan Marocko och 
Algeriet. Detta gäller även om sammanhållningen i den senare grup
pen är förhållandevis instabil genom Egyptens motsatsförhållande 
till Baath-regimerna i de i militärunion förenade staterna Syrien 
och Irak. 

Vid bildningen av Mauretanien 1960, var Marocko en av de ag
gressivaste motståndar~a, då området historiskt ansågs höra till Ma
rocko. En betydande minoritet i Mauretanien med morisk anknyt
ning söker dessutom driva fram en union med Marocko. Såväl Ma
rocko som Mauretanien gör anspråk på Spanska Sahara (Rio de 
Oro) . Mauretanien önskar hamnar och uppodlade ytor, vilket det 
f n lider stor brist på. 

A v övriga randstater kring öknen, är det ännu bara Tunisien och 
Mauretanien som gjort konkreta anspråk på Algeriets del av Sahara. 
Enligt vissa källor skall Tunisien ha fått ett halvt löfte, att som tack 
för hjälpen under Algeriets frihetskrig frågan skalllösas för dess del, 
när förhållandena stabiliserats i Algeriet. 

Framtida oroligheter kring detta ökenområde kan få vittgående 
internationella följder. Detta dels mot bakgrund av de ekonomiska 
värden som står på spel och dels för att Sahara - moderna kom-
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. . . . s - allt:ämt fyller uppgiften som skydds-mumkau onsmedel. ull tt ot J ·t· .. ·t svaga stater vid en even-··· f f ·· Af .l s unga men mt !tar < c ' • barn ar ram or n <a . ' . trateo-iska positioner ull Me-w elt sovjetisk framflyttnmg av smda fs .k b 

M \l Ostern eller No r a n a. o d delhavet, e ersta l d ld"staJlsrobotar inom omra et · låna- oc 1 me e l < En grupp~nng -~v . b bet delse icke minst som det ligger cen-
skulle ytterhgare ok~ des~ ~ .. er' områden och strategiska an
tralt i förhållande u ll mat~ga <:and, tga t av vapen gynnas ocksi "k . E gruppenng av enna yp "l fallsn tnmgar. n :; n till befolkningscentra, kommm:l <a-av att den kan ske utan ha ~l SY . . l och militära funkuoncr tioner och sekundära verkmngar mot ctVl a 
vid en fientlig motinsats. 

M a ro eko och de spanska enklaverna 

f . Ceuta och Melilla på Marockos De spanska enklaverna I 1:1 samt . o 1 som Marocko önskar se 
Atlant- resp Medelhavskust ar tre oml rade~··' Ifni och Melilla har . d f.. f o , obruten :~.ustgr ans. . införhva e, or att a eL f " S ·en medan Ceuta vid Gtbra!-
mycket begränsad betydell_se or d~~tg1~n 'i Sp;niens gamla krav p1 tarsund utgör den natur tga pen < 

Gibraltar. o l b"l f " ·l o Handen t ill Ost och V~ist gör ~rågan Marockos nagot . a l a . ?r 1a bl Ett löfte ti ll Sovjet om 
om Ceuta till ett mternanoknfe_llkt pl ro emi norra delen av Marockos 

k f .. b o- de av en s ts e umn p AT mar or ygba~ ." o k dar en avveckling av N :s Atlantkust samndtgt som man pas yn 
flygbaser spetsar till pro?lemet:. kb tt Marocko jämväl kan kom-På längre sikt är det mte otan art a < 

ma att kräva Kanarieöarna. 

Egypten 

) 
.. k .. Afrika hävda sin ledarställning genol11 Egypten (N as ser . so er. 1_ • 

tre delvis kontroverstella h_njer. .. l en söker för det andra 
Man stöder den p_anafnkadnska rore sberl1, J~~ildningar på rent ara-

k d b. l a lnflytan et genom oc :\. d . s t ~i. r a et ara lS <c . "11 l Afrikas muselmaner un er bisk grund. För det tredje Vl man sam a 

Kairo. både mom och mellan rörelserna, to rde Genom motsä ttningarna · 
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svårigheterna vara betydande för Nasser att vinna de nya unga sta
ternas tilltro på hans omsorg om Afrika. 

Delvis sammanhänger denna splittrade politik med skyddet av 
Egyptens livsnerv - Nilen. 

Såväl Etiopien, Uganda som Sudan har alla möjligheter att i stör
re eller mindre utsträckning påverka Nilens lopp och vattenflöde. 

Sudan anser sig inte vara nog kompenserat för de ingrepp de 
egyptiska dammbyggnaderna vid Assuan medför för Sudans nä
ringsliv och befolkning. 

Etiopiens svårigheter med befolkningen i Eritrea underlättas 
knappast av Egyptens starka intresse för den muselmanska befolk
ningen längs Röda havet. 

I detta växelspel mellan påtryckningar och eftergifter spelar Nit
vattnet huvudrollen. Få ting vid sidan om Israel torde för Egypten 
vara så känsliga som Nilfrågan. 

Etiopien och Somalia 

Etiopiens inre fasthet syns f n endast bygga på den åldrige kejsa
rens auktoritet. 

Starka minoriteter i rikets utkanter strävar mot omgivande sta
ter, och inrikespolitiskt har situationen i Eritrea sedan länge varit 
inflammerad. 

Franska Somaliland med hamnen Djibouti intar en nyckelställning 
för Etiopiens handel. Staden utgör slutpunkt för järnvägen och 
landsvägen till Addis Abeba samt utgör en nyckelpunkt för passagen 
till Röda havet. 

Federationen Somalia mellan Brittiska och Italienska Somaliland 
1960 innebär ökade svårigheter för Etiopien i dess strävan att inför
liva Franska Somaliland, då federationen strävar efter att samla alla 
somalier i ett statsförbund eller stat. Etiopiens förhållande till Soma
lia har sedan flera år varit skärpt. De oklara gränsförhållandena i 
området Ogadan längs Somalias västgräns har sedan länge lett till 
oroligheter mellan etiopier och somalier. Tidvis har oroligheterna ut
vecklats till rena krigshandlingar. Befolkningen i området, somalier, 
Önskar anslutning till Somalia medan Etiopien kräver området för 
nomadiserande stammar. 

Etiopiens militära resurser är avsevärt överlägsna Somalias och 
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skulle i ett rege lrätt krig sannolikt snabbt kunna nå avsevärda 

f ramgångar. 1 o ·ho 11 de .. 11 .. d o t k"l liga faktorer som v er <.ar ater a an . Det ar eme er t1 a s 1 d · dl d oll och Sedan länge har Etiopien velat framträ a l ~_n me an e .r o 
som en panafrikanskt ledande nation. Landet ar dessutom l manga 
avseenden starkt bundet till vä~.tvärld~n. . . . - inte minst 

S l. däremot har mera oppet nktat srg mot Ost . h oma ra · l 1 t Somaha oc 
f .. 'l't·a· r hj'älp i form av krigsmatene oc 1 ex per er. . fl d or mr l l .. t tarkt ll1 ytan e Afrikas östkust har dessutom sedan gamma t r?n s . o l 
från Egypten och den arabiska värl~en, som a!1da m pa s ut~t av 
1800-talet dominerade kuststäderna anda ned ttll Cabo Delga o. 

Väst- och Ekvatorialafrika 

d d o en av de många små Genom frigörelsen un er e senaste sex ar k . l f . 
kolonierna i tidigare Franska och Brittiska Väst- och E vat;m.a a n 
ka har Afrika fått sitt "B alkan"' med ett tjugotal st.ater ~a. ullsam
mans 70 miljoner invånare. Den till folkmängden .mm.st\ na stat~n 
.. Gabon med drygt 400.000 invånare medan Nrgena ar mer an 
~~lva områdets befolkning, drygt 35 miljoner. I stort kan fyra grup-
per av stater urskiljas: 

Kolonier (Portugisiska Guinea och Ca~inda samt Spanska 
Guinea /Rio Muni/ och det Brittiska Gambta); . . l 

· o d · d f ka eller b n tus <.a samSjälvständiga stater mgaen e 1 et rans 

väldet; . . o . d f k "Idet men 
S ... l .. d'ga stater rcke mgaende l et rans a samva p vstan 1 . l l ... 1 med nära franskt samarbete och ekono~rs <. 1Ja p; 

_ Helt fristående stater (Guinea och M~h). h el
An tycks en strikt uppdelning mellan udrgare franska o~. engom 

ka kolonier fälla utslaget vid relationer staterna emellan, abv:n . l s l · ·d' e franska resp nttrs <.a Kamerun är en sammans agmng av tl rgar c b.· ) f'. t id 
Kamerun och Guinea (ex-franskt) och . ~~.ana .(ex- ntt or en er-
b

.ld l.. ·on De senare staterna ar ostortenterade och har -1 at en os um . . 
hållit visst ekonomiskt bistånd från Sovjet. d d'kt tur 

Sedan Nkruma i Ghana efterhand fört lan et mot en l a ; 
har Guinea funnit en närmare partner i Mali oc~ .under S~kou .:rot~:~ 
sökt hävda sin ledarställning i området. Po~·tu~rsrsk.a G~unea oon~:~
Toure se införlivat med Guinea. Samma asprratroner har ocksa g 
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nen i norr, Senegal i det franska samväldet, som dessutom önskar 
komma i besittning av Brittiska Gambia, vilket spränger in som en 
djup kil i landet. 

Den senare tidens militärkupper och sammansvaqmngar i såväl 
det förhållandevis välmående och "stabila" Gabon som i det lilla 
Togo, inklämt mellan Ghana och Dahomey, utgör en aktuell illu
stration till situationen i Afrikas "B alkan". 

Den framtida utvecklingen kommer troligen att innebära ett assi
milerande av de spanska och portugisiska kolonierna. I det senare 
fallet sannolikt i samband med en frigörelse av Angola och Mo
sambique. 

statsbildningarna är ännu mycket lösa och den djupa splittringen 
av folk, språk, religion etc kommer sannolikt att leda till många och 
svåra kriser inom området innan ekonomi och förvaltning kan sta
bi liseras. Okat sovjetiskt och kinesiskt inflytande i ytterligare stater 
kan göra området till ett nytt och värre Kongo. 

Kongo 

Kongokrisen åskådliggör många av de inre svårigheter som Afri
kas unga nationer möter då det gäller att inom koloniala gränser 
söka sammanfoga heterogena befolknings- och språkgrupper. Fogas 
till detta en snedbalanserad ekonomi och gränser till grannfolk upp
dragna utan hänsyn till geografiska, ekonomiska, språkliga eller re
ligiösa förhållanden minskas möjligheterna till inre samling än mer. 
Motsättningar inom stormakterna och inom FN hur problemet skall 
lösas, driver inte heller utvecklingen framåt. Under tiden som mode
rata element nöts ut i de inrikespolitiska striderna, ökar risken för 
at t en underjordisk kommunistisk rörelse växer sig stark, slagfärdig 
och beredd att överta makten då tiden är mogen. Risken för att en 
sådan utveckling - om den lyckas - sprider sig är uppenbar, vare 
sig den nu startar i Kongo, Angola el ler i något annat oroligt hörn 
av Afrika. 

Kongo (Katanga) synes ha visst intresse av att införliva delar av 
Angola samt ett samgående med det franska Kongo. För tillfället 
finns inte erforderlig kraft för detta, men möjligheterna att skapa 
ett Storkongo står öppna i framtiden, varvid näringsliv och kom
munikationer bättre skulle kunna balanseras än nu. 
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Angola, Mozambique 

I främst Angola synes det vara en tidsfråga när den revolutionära 
rörelsen vuxit sig stark nog för ett nytt försök till frigörelse, trots 

hård portugisisk utrensning. En revolutions-"regering" har fått en 

fristad i Kongo och förbereder den fortsatta frihetskampen. 
Portugisernas system med tvångsarbetskontrakt med låga löner 

och risk för svåra straff underlättar inte möjligheterna till en oblo 

dig frigörelse, i likhet med vad som skett på de flesta andra håll i 

Afrika. Vid ett frihetskrig föreligger också risk för att grannstaterna 

kommer att söka införliva delar med sina egna områden samt in

blandning från stormakterna. För Kongo är det aktuellt att tillägna 
sig delar av östra Angola med hänsyn till befolkningssamhörighet. 

Vidare torde det vara ett starkt önskemål att nå fram till havet för 

att erhålla ökade hamnmöjligheter, bl a går järnvägen från gruv

staten Katanga till kuststaden Lobito i Angola. 

Sydafrika 

Sydafrikanska Unionen inkorporerade sydvästafrika mot såväl 

den vita som svarta befolkningens vilja. Området stod under Unio

nens mandat med FN som högsta målsman. Internationella domsto
lens hänvändelse till Unionen föranledde inte ens ett svar från den

na. Insprängda i Sydafrikanska Unionen ligger två områden, Swazi

land och Basutoland. Det finns starka krafter i Unionen, som arbe

tar på en inkorporering av dessa liksom protektoratet Bechuanaland 
i norr. De tre områdena står under brittisk ledning (High Commis

sion Territories). Med hänsyn till Unionens raslagar finns det i om

rådena inga uttalade önskemål om ett samgående med sydafrikanska 

Unionen. Risken för annektering av områdena i likhet med vad som 
skedde med sydvästafrika måste beaktas, särskilt som de utgör ett 

betydande inrikespolitiskt irritationsmoment i Unionen med hänsyn 

till raslagarna. 

Avslutning 

Den afrikanska splittringen begränsas inte blott till språk, ideal 

och gränser utan gör sig också gällande i de panafrikanska strävan

dena. Följande sammanställning av de viktigaste politiska gruppe-
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Karta 2. 

Politiska grupperingar i Afrika. 

r~ngarna i Afrika uppvisar ett rikt mönster med många kombina
twns- och friktionsmöjligheter. (K:.uta 2.) 

Casablancagruppen omfattande 

~hana, Guinea, Mali, Marocko, Egypten och Algeriet bildades 
Januari 1961 i Casablanca. 
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Den syftar till samfällt handlande i internationella frågor, neu

tralitet, avskaffande av kolonialism och utländska militärbaser. 

Gruppen avser att inrätta ett gemensamt militärt överkommando, 

utvecklingsbank, betalningsunion samt skapa tullfrihet. 

Brazzavillegruppen omfattar 

Kamerun, Tschad, Centralafrikanska republiken, Kongo (f d fran

ska) Dahomey, Gabon, Elfenbenskusten, Mauritanien, Niger, Sene

gal, Togo, Ovre Volta och Malagasy. 

Gruppen bildades hösten 1960 i Brazzaville, Kongo (f d franska ). 

M onroviagruppen omfattande 

Sierra Leone, Liberia, Nigeria Etiopien, Libyen, Tanganyika och 

Tunisien bildades i maj 1961 i Monrovia, Liberia. 

l AMO (Inter-African and Malagasy Organization) bildades i de

cember 1962 i Lagos, Nigeria och omfattar hela Brazzavillegruppen 

jämte Monroviagruppen utom Libyen, Tanganyika och Tunisien. So

malia och Kongo (f d belgiska) väntas ansluta sig. Organisationen 

syftar till att påskynda ekonomisk och social utveckling, förbättrad 

undervisning och sjukvård. Den kräver vidare likställdhet mellan 

alla stater och fördömer omstörtande verksamhet i grann- och andn 

stater. Gemensamma organ är statschefsförsamling, ministerråd, ge

neralsekretariat och ekonomiska samarbetsorgan. 

PAF MESCA (Pan-American Freedom Movement for East, Central 

a nd South Africa) består av Tanganyika, Kongo (f d belgiska), Etio

pien, Somalia, U gan da, R wanda, Burundi samt nationaliströrelser i 

Kenya, Nyasaland, Nordrhodesia, Sydrhodesia, Sydafrika, sydväst

afrika, Mos;ambique, Angola, Zanzibar, Basutoland, Bechuanaland 

och Swaziland. 
Grundstommen bildades i september 19 58 och utvidgades till s111 

nuvarande omfattning 1962. Organisationens huvudort är Dar es 

Salaam i Tanganyika. 

273 

ASIEN 

Turkie t 

?~nhom Thurkilets långvariga inrikespolitiska kris och ekoJ10n1t.sl·a 
svang eter ar a d · h '-< 

• o .. < n ~ts m~e. oc yttre motståndskraft minskat under 

senkar~ ar, aven om et mrlnärt alltjämt är Mellersta Ö sterns "stor· 
ma t . 

-

Turkiets känsliga hörn 1· · d 
l . .. I .. .. tgger t e y ttersta delarna a v landet i v ä er 

oc 1 l ost. vaster ar det k . . Il " 

innebär en risk för konflikto~t;~ ~~VJ~~ ~~r~atnel.~el rnda, ~om alltid 

Medelhavsom o d f · ·. . v;e s o ~a e m tressen 1 

ett ökat bel1ora et, Aj nka !Joch Mellersta Ostern innebär efter hand 
v av ~ontro av 1Jas 11 S 

Medelhavet. < < sagen me an varta havet och 

De grekiska öarna i ö ked · S d 
kust ha J·· . . ;an pora erna utanför Turkiets väst-

. 11 ~11 angde vant ett .~v r stefrö mellan Turkiet och Grekland s'pe-

cre t ga er etta Tolvoarna so t "d· . . , o o . · 

var i italiensk hand. , m l Jgare unaer nagra artwnden 

Minoritetsproblemen på c ern .. 
hangarfartyo- _ ··1 · k [.?. - ostra Medelhavets osänkbara 

f
g.:eker o~h ~urka~ ~~;~~~t~~~~~ ~r e~ t~~~~ e:L~:1t~~s~;~~~i~~~~!~ ~lfflaenn 
orsvagmng av NATO . .o :l h k o o 

litiken krii1g Da d 11 l On1tac et oc oc sa fa konsekvenser för IJO
r ane erna. 

I öster utgör d j d " k · · 
.. . en Ulr lS a mmonteten ett svårlöst problem G -

~fs~ gf~;~~r:~7t~~:~: 1;~ll;t _TL~:.ki~t och dess .grannar ha.r det. ku~-
arbetar sedan årtionden på :~at ao~tnadekro. mEn nattoknelld.kurdrsk rörelse 

k . k 
0 ma en ur tsk t r-r d 

tur ts a utrensningar och straffex -editi . o s ~t. ar a 

fört annat än tillf"Jl. . p . oner l omradet har m te med-

I 
. a tga avmattnmgar. (Karta 3.) 

\:urdernas Isolerade håll · a J ·· . 

starkare kommunistisk infi~~;~~i~:~at 1ar annu mte medfört någon 

varefter det k d" 1· bl ' me.n detta kan snabbt ~indras 
ur JS ,a pro emet kan bl ' D o d ··· ' 

rar de norra oljekällo . . I. k <k I aK ut. a et Jamväl tange-

vidgas. rna J t a ' an en eventuell konflik t snabbt 

Mellersta Östern 

ti Mellerst~. Ostern utgör sedan årtionden en av de främsta stor oli

a::: soart1o1sthparadarnab .. Huvudorsakerna är oljan, Israel, gränsdragi~n <>-
< <nara tsmen. o 

20 
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Karta 3. 

(Bild ur Le Monde) 

. . ··d Arabförbundet och Förenade ArabrepubJi-Egyptens ur t r a e ur . · · f 11 der N asser . . b smen - 1 vaqe a un kens sprängnma vlsar att panara l o . d ' 
- ännu icke h~r nått någon större mognad. Allt för ~nal:ga stn ~~~ 
nationella intressen splittrar de.n ara bl i~kad sam~.~nhal~t~ll~:~1br!~:~
danien har alltid fruktat att bh up~s u <.a av oren~ . ör-
bl

.] Do I ak 1961 krävde att fa ockupera Kuwelt lngrep F u :en. a rG • . 

en~t::;:~~,~~b{~:=~1l t!~n~ö:~~1 !~~~ I~~~J:e~~rkliga samlingspunkten 

för staterna inom området . 

I s ra e l och de ss granns tat er 

f ·1 k .· 1948-49 har geno!ll Stilleståndsavtalet efter Israels n 1ets .Ilg 
l. · b ld Israels gräns utgjort den provisoriska demarkarians 111Je som l ar 
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en ständig källa till oro. I söder kräver Egypten Negevöknen. Jor
danien önskar komma fram till ha vet och återfå de områden, där 
förr de 100.000-tals arabiska fl yk tingarna levde och arbetade. 
O verksamma väntar de nu under usla förhållanden i jordanska flyk
tingläger på att kampen skall börja. I norr gör såväl Libanon som 
Syrien anspråk på mindre områden. 

Israel åter har krav på det av Jordanien ockuperade området ös
ter Jordan samt Gazaremsan och y tterligare delar av Sinaihalvön. 
Det senaste inte minst för att trygga sjöfarten från Eilat mot Röda 
havet genom Akabaviken. 

Efter den israeliska Sinaioffensiven 1956 och FN :s kontroll av 
vissa områden, har en tillfällig stiltj e inträtt. Hotet från arabstaterna 
att utplåna Israel kvarstår. Israels snabbt växande styrka på alla 
områden syns emellertid minska arabstaternas förhoppningar. Det 
blir kanske Israel, som i stället lägger ytterligare delar till landet, 
för att få utrymme för sin snabbt växande befolkning. 

S h e i k d ö m e n a K u w a i t , Q a t a r o c h B a h r e i n 

Av de små sheikdömena Kuwait (320.000 inv 80 milj ton råol ja 
1960), Qatar (40.000 inv, 8 milj ton olja per år) och Bahrein (150.000 
inv, 1 milj ton olja per år och med oljeraffin aderi) tilldrar sig K u
wait det största intresset. 

Från Kuwait kommer nära en fjärdedel av Mellersta Osterns olja 
och nära 40 °/o av Storbritanniens oljeimport . 

En irakisk ockupation av området skulle innebära att Irak be
härskade över 50 0/o av Mellersta Osterns oljetillgångar. 

Vid Iraks krav på Kuwait 1961, då det brittiska protektoratet 
upphävdes, räddades sheikdömet blott av britternas snabba och reso
luta ingripande, varjämte splittringen mellan arabförb undets stater 
inte gav Irak väntat stöd . Vid frågans behandling i säkerhetsrådet i 
juli 1961 krävde emellertid såväl Sovjet som Förenade Arabrepubli
ken ett omedelbart bortdragande av de brittiska styrkorna. 

Iraks krav kvarstår och de torde aktualiseras vid lämpligt tillfälle 
i framtiden. Sannolikt kommer då också de neutrala områdena öster 
och söder om Kuwait att beröras. Ett införlivande av Kuwait med 
Irak ger förutom olja, landet ett vä lbehövligt tillskott av hamnmöj
ligheter vid Persiska viken. 
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Qatar och Bahrein samt de sju små sheikdömer~a i T~ucial Orn.an 
(brittiskt administrerade områden under F_N :s l~dmng~, lope~ alla nsk 
att sugas upp av Saudiarabien. Av Saud1arab1ens ol;a raffmeras en 
betydande del i Bahrein, där raffinaderiet till 80 Ofo är beroende av 
denna olja. . 

Bahrein tillhörde Persien till 1782. Den första egna ol;an utvann· 
först 1932. Dess betydelse som handelsplats och knutpunkt i Per 
siska viken har minskat under senare år, då staterna runt v iken i 
ökad utsträckning skapat egna goda hamnrnöjligheter. . 

Persien kornmer säkert även i fortsättningen att bestnda !raks 
och Saudiarabiens anspråk på sheikdörnena, då de själva sedan garn 
malt har starkt intresse för dem och för övrigt inte gärna ger en för-
stärkning av !raks maktställning. . . . . 

Med hänsyn till stormakternas ekono1mska och p_olmska mtressen 
för oljan innebär varje förändring internationella nsker. 

Aden och Jemen 

Aden består av två delar, dels den brittiska kolonien Aden på den 
västra udden av Arabiska halvön och dels av protektoratet Aden 
öster därom. Områdena har ca 140.000 resp 650.000 invånare. Aden 
(ofta kallad "Tårepostens nyckel") med sin betydelsefulla strategiska 
position vid inloppet till Röda havet och sor~:1 sista a~halt mot 1 ~1-
diska oceanen kom i brittisk hand 1839. Till kolomen Aden hor 
också ön Karaman (2.000 inv) utanför Jemens kust, samt den obefäs
ta men strategiskt välplacerade ön Perim ( 400 in v) i ~densundc t. 
On Socotra i Adenvikens mynning tillhör ett sultanat 1 protekto
ratet. 

Gränserna mot Jemen reglerades i ett fredsfördrag 1934, men Je
men har aldrig upphört att göra sina anspråk på A.de.n gällande. 

Allvarliga oroligheter har under åren förekornmit 1 Aden, orsal~a
de av planer på en federation mellan de två Adendelarna. Den . te
derativa tanken har bl a underblåsts av Nasser, medan kolomens 
befolkning varit direkt fientligt inställd mot en fe?eration. 

Jemen, med sina 4 milj invånare, proklan~era~; s1g den 26 sep.~em 
ber 1962 som den "Jemenitiska arabrepubliken sedan k ungadom et 
störtats. Jemen ingår sedan 1958 i Förenade Arabrepubliken. U n?er 
senare år har Jemen erhållit betydande hjälp från Sovjet och K wa 
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med såväl vapen som experter. Enligt uppgift skall den kinesiska 
k~lonien räkna flera tusen man medan den sovjetiska är avsevärt 
mmdre. Ett par betydande vägbyggen samt anläggandet av en hamn 
pågår. Hamnen avser Sovjet arrendera. Vid det sovjetiska erkän
nandet :v det nya Jemen förklarade man samtidigt "att varje an
gr~pp p~ Jemen kommer att uppfattas som ett angrepp mot Sovjet
umonen . 

Risken för ett uppblossande av konflikten med Aden har ökat 
efter detta. Då Aden utgör en av de få kvarvarande Brittiska bas
områdena i Mellersta Ostern, får en konflikt internationell räckvidd 
inte minst efter östs ökade intressen i området. ' 

Kina och dess grannar 

Runt hela Kina är konfliktanledningarna på grund av territoriella 
krav ~.ära. nog ~taliga. J?e territoriella kraven grundar sig bl a på 
ofull~tan~1ga gransreglenngar (Indien), på krav om inkorporering 
av kmes1ska befolkningsområden (Formosa m fl) och historiska an
språk på område!~ som _någon gång tillhört Kina (t ex Mongoliet). 

Allt sedan Pekmgregunen kom till makten 1949 har den riktat 
angrepp mot sina grannar. 

En _kort resum.e visar på deltagande i Koreakriget från 1950, oc
kupatwne~ a_v T1bet 1951, gränskonflikter med Pakistan 1953, upp
n:pade gransmtermezzon och tidvis öppna krigshandlingar med In
dien sedan 1954, ockupation av burmesiska gränsprovinser 1955, 
fo rtsatt _framträngande i sydlig riktning genom Nordvietnam mot 
sydostaslen sedan 1949, fortlöpande kamp om de kinesiska kustöar
pa samt under senare tid ökande antal gränsintermezzon läno-s nord-
gränsen mot Sovjet. b 

Ing_et l~nd runt Kina lär undgå att få känna på såväl gamla som 
nya kmeSlSka krav av territoriell art. 

Kina-Indien 

.~inas e~övring av Ti~et har allt sedan 1954 lett till upprepade 
~ranskonfl1kter med Ind1en, med krav på revidering av bl a 1914 
ars gränsavtaL 
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·· . 1 · tgör ett kinesiskt l b ' l r· . Tibet och dess aranstt a uer u . Det a r a a get .r. .. . d. delebn av l. n träffade gränsmtermez-. · · t O vervagan e 1 rrn tauonsmomen · • . . 11 "V"rldens tak" oc 1 .. d · k kuga passen me an a zon har rort .c st_rategrs h~. v~ d d betydelsefulla passen mot I ndien. E tt krnesrskt be ars {an .e a~ e nin a v Indiens naturliga Indien skulle innebära en allvar~rg forsvag g b h" . k de ökade 
ränsbarriär mot K ina. För K:na betyder e:t e ars ~~ion av de ~löjligl: e.ter tiklllfra.m:idal expt~ls~~~:· i~:~~~t I~~~~~::voacr:uhållning mot portugrslska o omerna ur n o k . . Kinas krav. "Icke våld" -politiken syns v_ara pa a vs nvn~~g.landet i 

D . dl'sl-a försvarsproblemet komphceras av att gr~ns d et m " b ed vaneran e an-norr är uppdelat på ett antal svaga ergsstater m 
knytning till Indien : 

Nepal, kungadöme, 8,5 milj invånare; 
Sikhim, indiskt protektorat;. o 

Bhutan kungarike, 700.000 mvanare; samt dd ' A (N E F A ) indisk sky sstat . North Eastern Frontier gency . . . . ' 

vet inte bestämt om Sikhim tillhö r In.?ien. ~lle~.lb har ~ei Man k'ld Här går huvudvagen tl l et oc tecknat staterna som s . l ~- . o o d r vet efter detta än landet - där maharadpn ar mer mtresse.rba avl l. d . Vissa < .. d - å år en stark tl erans { m van nng. v ad som han er nu P. g d' l d delstater försvagar separitistiska strävanden mom In ren oc 1k' ess d l . och dess · h o liningen P a rstans e mng · dessutom den mre samman .a . . f o b' d . till osäker-
gränsav tal med K_ina ~ 963 samt Kasht~lr ragar~le/ :~~åden i mor
beten. Okat kinesiskt mflytande hos gruppe_r e l . nebära in-

a d 'l l d . d ' ska centralregenngen {an 111 satsförhallan e t1 en 111 1 
. . 1 ciföra ökad splitt-diska svårigheter att bemästra s:ruauonen oc 1 me 

ring längs gränsområdena mot Kma. 

Kina-Burma 

Genom ett fördrag 1960 reglerades vissa g~änsfrågor i ö~tra !Bud) 
ma. De kinesiska kraven på. provins~n K~chm ~.~or dse~: k::~ ~~~n
norr om Burmavägen vann ICke bea nan e, v~r or k lian lännolikt återkommer trots löpande non-aggresswnspa t me 
derna. 
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Kina och Sydöstasien 

sydöstasien utgör en av världens vitalaste strategiska knutpunkter 
mellan Ost och Väst. 

Rika naturtillgångar, bl a gummi och tenn, samt stor risproduk
tion gör området även ekonomiskt begärligt. Stora kinesiska mino
riteter på sammanlagt mer än 12 miljoner intar betydelsefulla nyc
kelställningar i ländernas ekonomiska liv. 

Genom olika åtgärder - bl a räknas en kines som kinesisk med
borgare var han än bor och verkar - söker Kina utnyttja dessa 
befolkningsgrupper för sina syften, att p å längre sikt införliva nya 
områden med Kina. 

Genom bristande inre stabilitet i sydöstasiens länder ges goda möj
ligheter till kommunistisk infiltration. 

Trots upprepade konferenser har neutraliseringen a v Laos inte 
kunnat genomföras och det torde endast vara en tidsfråga när hela 
landet faller under Ostblocket. De kommunistiska tentaklerna sträc
ker sig vidare mot Sydvietnam, Kambodja, Thailand och Malaysia. 
Av Thailands 17 miljoner invånare är 20 °/o kineser. Thailändarna 
kallar sig själva "thai" och det finns vissa minoriteter av dessa i 
Burma och Laos. Genom "Thais autonoma folkregering", som kine
serna bildat i sin sydprovins Yi.innan, söker kineserna vinna insteg 
bland "thai" för en framtida "befrielse" av alla thai. 

Aven i den nya federationen Malaysia, som tillkom hösten 1963, 
är det kinesiska inslaget starkt. I Malajiska federationen och Singa
pore dominerar kineserna med sina 2,2 resp 1,2 miljoner. Endast 
genom att i den nya federationen också uppta Sarawak och Nord
Borneo erhölls malajisk dominans. (Karta 4.) 

Risken för a tt dessa kinesdominerade områden i en politisk kris
situation kan komma att söka sig mot Kina måste betecknas som 
stor, även om huvuddelen av de "malajiska" kineserna förhöll sig 
passiva under det kommunistiska guerillakriget 1948-58. 

Förhållandet mellan Kina och Indonesien har under senare år för
sämrats, bl a genom Indonesiens tvångsåtgärder mot utlänningar. Åt
gärderna har främst riktat sig mot det stora antalet kineser inom 
Indonesiens ekonomiska liv, vilka tvingats till indonesiskt medbor
garskap för att få kvarstanna i landet. Med hänsyn till Kinas grund
syn på medborgarfrågan har ett indonesiskt medborgarskap ingen 
p raktisk betydelse för Kina. Med det största kommunistpartiet utan-
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Karta 4. 

M alaysia . 

l Indonesiens hanterande a v för Kinas gränser underlättas mappast 
den kinesiska utlänningsfrågan. 

Formosa 

Formosa samt de små nationalisrk_~nesiska ö~rna Quemoy och 
Matsu är sedan många år K inas mest brannand~!~~~~a~tt Formosa va r 

Det är också en händelse som ser ut som enl G Ef G - l tillhört . . - .. - 1 ts på 1600-ta et. , ter att 1a 
MJ ingdyndasnet118s 9s5tstaoate:~~~~1L~d~s ön' till Kina vid krigsslutet, ochbilå-apan se an . · D ·· .,ra g~n tvist om a~t ön ä~ kinesisk har det aldng vant. en ar nu " 

i fel händer enhgt ~e.k111~- USA· s 7:e flotta torde ön undgått en 
Endast genom narvaron av . . . . . 1 f ... .. k f ·ån For-. . f _o fastlandet Ett natwn ::tltstkinests n or so att r t 1nvas1on tan G • l d · ara döm t at o fast latl_det torde av samma an e mng v G mosa ga mot · 

misslyckas. 
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Formosaproblemet är också intimt förknippat med Kommunistki
nas inträde i FN. Den ryska politiken i Formosafrågan har varit för
siktig och i detta har Nationalistkina delvis sett ett underförstått 
ryskt stöd i fruktan för ett för starkt Kina. 

Inför inre händelser, t ex hungersnöd, eller efter framställning av 
egna kärnvapen ökar riskerna för att Kina tar språnget mot Formo
sa, vilket med hänsyn till främst amerikanska intressen i omgivande 
övärld skulle kunna leda till storkrig. 

Hongkong- M acao 

H ongkong och än mer portugisiska Macao skulle kunna uppslukas 
av Kina innan något ingripande utifrån kan ske. Att så inte skett, 
bero r sannolikt på att Kina än så länge anser sig ha större nytta av 
städerna som ekonomiska andningshål och som slussar till och från 
Väst av begärliga varor, tjänster eller personer. 

Kinesiskt hot om annektering har då och då och framförts . An 
har det dock fått bero. Något starkare stöd från In dien eller Afrikas 
och Asiens unga stater kan Väst sannolikt inte påräkna i FN vid en 
kris. Förhållandena är analoga med Goa-frågan i Indien och andra 
enklaver i Afrika. 

Korea 

De senaste årens reaktionära diktaturer i Sydkorea har gynnat en 
fortsatt kommunistisk infiltration i området. Sannolikt har passivi
teten från Nordkoreas sida delvis berott på en skärning mell an ryska 
och kinesiska in tressen. 

Ett för starkt ryskt inflytande skulle medföra en ytterligare kine
sisk avskärning mot Japanska havet och Japan. Risken för nya för
vecklingar är alltjämt stor. 

Kina och Sovjet 

Sovjets kust mot Stilla havet är till stora delar stängd av is under 
vintern. Utanför den isfria kusten ligger de japanska öarna som en 
barriär mot världshaven, och längst i söder har Sovjet fått avstå 
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Dairen och Port Arthur till Kina. I tre etapper 1949, 1952 och 1954 
har Sovjet och Kina upptagit förha~dlingar röra_nde .. territoriella 
frågor. I stort innebär dessa förhandlt_ngar att _So~Jet fo rlorat_ kon
trollen över Inre Mongoliet, Manchuner och Smktang och tvmgats 
upplösa de blandade rysk-kinesiska bolag~n i ~essa områden samt 
avstå från utposterna Port Arthur och Datren vtd Gula havet. I ut
byte har den Mongoliska folkrepubliken förts under ~ysl~ kontro~_l. 
Det var till dess huvudstad Ulan-Bator Molotov forvtsades for 
en tid. 

Det torde vara sannolikt at t båda länderna på längre sikt räknar 
med förnyad kontroll över de förlorade områdena. Inom ytter~iga rc 
ett antal gränsområden mellan Sovjet och Kina lär uppfattmngen 
om den "rätta" gränsen divergera. 

Sibiriens folkglesa väldiga vidder torde också utöva en stark 
dragning på det överbefolkade Kina. 

Indonesien 

Inom den indonesiska övärlden kvarstår alltjämt några områden 
som ligger utanför Indonesiens kontroll. De~ ~r nor_ra dele;1 __ av Bor
neo ingående i federationen Malaysia, port~1g1S1ska Ttmor pa ost~a de
len av ön med samma namn samt Nya Gumea med de tva om raden 1 
Australienska Guinea och Papua. De indonesiska framstötarna har 
ännu endast riktats mot Holländska Guinea. Nya Guinea är värl
dens näst största ö, ungefär hälften så stor som Grönland eller fyr.1 
gånger så stor som Storbritannien. Inom den f d hollän?~ka hal ':'_a n 
lever ca 700.000 och på den australienska halvan ca 2 mtlJoner m~n
niskor. Huvuddelen av befolkningen (så när som 25-30.000 vtta) 
är mycket primitiva infödingar, v issa stammat: t o m mä~mis_k_~ät~n
de. Såväl folk som kultur saknar anknytning ull Indonesten 1 ovn gt. 
Kampen om Nya Guinea har för In_donesi~n ~r.ämst varit _en ~res t·.
gefråga och en möjlighet att dämpa mre mtssn~JC och motsattt:m~~J · 
D e kommunistiska organisationerna i landet ltksom kommumstlan
derna har stött Indonesiens kampanj. Går Indonesien vidare mot de 
australienska delarna, varav en del är mandat under FN, komt~er 
aktionen sannolikt att utlösa kraftigare motåtgärder. Australten 
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kommer att känna det som ett direkt kommunistiskt hot och en fort
satt framgång för Indonesien kan medföra nya krav i övärlden runt 
den australienska kontinenten. 

Portugisiska Timor förefaller då snarare att vara nästa mål för 
It~_do~esiens aggres~_on_er. Med hänsyn till Portugals alltjämt svaga 
st:llmng och besvarhgheter annorstädes torde något svårare mot
st;n~ knappast resas. Befolkningen i den portugisiska kolonien upp
gar ull ca 500.000. 

Indonesiens a~språko på norra Borneo tar sig bl a uttryck i gueril
laver~s~mhet, vilket vallar den unga federationen Malaysia betydan
d~ svangh~ter. Norra Bomeos läge längs Sydkinesiska sjön har en 
~1s~ strategtsk betydelse som flankposition i Sydostasien med en kust
!mJe på över 200 ~il. (Karta 4.) Befolkningen uppgår till ca 2 mil
JOner och har stort mslag av malajer, kineser (ca 300.000) och andra 
folkslag från den asiatiska kontinenten. 

Övriga territoriella konfliktanledningar i Asien 

.. De 7.000 Mal_divis~{a ~a.rna sydväst om Indien önskar Ceylon 
~verta av Storbntanmen. Oarna bildar ett sultanat och är ett brit
tiskt protektorat. En brittisk flyP-"bas är förlagd till Gan Island i 
södra Maldiverna. "' 

. ~aos har gjo_rt upprepade anspråk på den franska flygbasen Seno 
l sodra Laos, vilken sedan 1954 upplåtits åt Frankrike. 
.. De japanska förlusterna i den omgivande övärlden - främst i 

soder och norr - kan komma att återkrävas. Speciellt gäller det de 
~v US~ besa~ta öa_rna i R_iukiukedjan (bl a Okinawa) samt de syd
hga:te oarna 1 Ku~Ilerna vilka sedan 1875 varit i japansk ägo, innan 
SovJet tog dem vtd fredsslutet. Aven södra delen av Sachalin kan 
bli aktuell. 

. Ytterligare ett stort antal mindre öar finns spridda över den asia
tts~a övärlden. A ven om de ännu inte tilldrar sig något intresse, kan 
de l samband med andra territoriella omgrupperingar komma att till
mätas nytt värde. 

Konfliktanledningarna kan också bli leo-io om vi ser till Stilla 
havets övärld med dess tusen och åter tuse; öar, där vissa ögrupper 
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tilldrar sig särskilt intresse som provområd~n för oli~a typer a.v 
kärnvapen. Bl a har Frankrike under senare nd flyttat sma prov ha 
från Sahara. 

LATINAMERIKA 1 

Inledning 

Latinamerika har sedan länge ansetts stå utanför svårare konflik·· 
ter om man undantar de årliga revolutionerna. 

Då de senare på halvannat år i form av militär~ ~upper kastat 
civila regeringar överända i 7 länder - senast Don:m1kans~a .:epu
bliken, Honduras och Brasilien - har detta emellert1d lett nll okade 
motsättningar inom en kontinent i jäsning. . .. o •. 

Kommunismen har fått sitt första verkliga faste pa vastra halv
klotet - Kuba. Revolutionerna har efter hand ändrat karaktäi. 
Från att tidigare främst ha varit maktkamper mellan stridande fa~ 
langer inom de ledande och burgna k~a.sserna, har _nu masso.rna 1 
större utsträckning mobiliserats i de polltlska maktstnderna. Rlsk~r
na för kommunistisk underminering och verkliga "folk" -revolutw
ner ökar efter hand som massorna blir medvetna om sitt egenvärd.e 
och sin inneboende styrka. Den ökade frigörelsen från kyrkan bl
drar dessutom. De besuttna klassernas och kyrkans oförmåga att inse 
nödvändigheten av sociala reformer gör situationen än mer bräu
nande. 

I samband med omstörtningar och revolutioner samt ökat kom
munistiskt insteo- kan gamla territoriella tvister mellan länderna 
ånyo tas upp, t :~ för att föra revolutionen vidare g~nom "befrielse" 
av tidigare avträdda områden. Enligt en sydamenkans}c samman: 
ställning skall det inte finnas mindre än ett 50-tal omraden bara l 

Sydamerika, som utgör latenta konfliktanledningar mellan två eller 
flera länder. 

Sydamerikas befolkningsexplosion - nära 50 °/o av befolkningen 
är barn under 15 år- innebär ökade risker för våldsamma omstört
ningar, ty det är på ungdomen kommunismen satsar i dessa län der. 

' Med Latinamerika avses här alla länder söder USA med latinskt påbrå. 
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Kyrkan torde ännu vara den starkast återhållande faktorn för 
kommunismens frammarsch. Greppet om massan har dock slappnat 
och risk finnes för att det går helt förlorat, om kyrkan inte snabba
re anpassar sig tillmoderna tankegångar. 

Centralamerika 

Centralamerika utgör ett naturligt konfliktområde mellan den 
materialistiska amerikanska livsstilen och det latinska samhället. 

K u b a 

Den amerikanska flottbasen Guantanamo på sydöstra udden av 
Kuba krävs åter av Kuba. På samma gång upplåts territorium för 
en sovjetisk "fiskehamn" på den andra ändan av ön. An har Kubas 
anspråk på Guantanamo mest haft formen av vapenskrammel, men 
efter hand som Kubas ekonomi stabiliseras blir risken för en direkt 
intervention större. Den amerikanska basen är fr~imst en utbild
ningsdepå, även om den i ett krigsfall kan ha visst strategiskt värde 
som skydd för Panamakanalen. För Kuba innebär den för dagen 
främst ett välbehövligt tillskott a v dollar. 

Risken för nya incidenter, som kan utvidgas till en öppen konflikt 
ligger latent, trots Sovjets tillbakaträdande i samband med Kuba
krisen. Efterhand som USA:s oförmåga vis a vis Kuba framträder, 
ökar jämväl riskerna för "folkrevolutioner" i andra latinamerikans
ka stater. 

Haiti och Dominikanska republiken 

Haiti med 3,5 miljoner invånare, huvuddelen negrer, var åren 
1915-1934 ockuperat av USA och kan nu sägas styras genom en 
skuggpresident. Haiti är det enda franskspråkiga landet i Latin
amerika. 

Landets fattiga granne Dominikanska republiken har allrid fruk
tat att uppslukas av det starkare Haiti. Republiken var 1916-1924 
ockuperad av USA. OAS (Organisation of American States) vidtog 
under 1960 och 1961 vissa sanktioner mot republiken beroende på 
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dess konflikt med Venezuela. Med hänsyn till riskerna för et.~ ny tt 
Kuba följs utvecklingen med stort _intresse i USA_._ Som en forJ?OSt 
till Panamakanalen har ön strateg1sk betydelse for USA, speoellt 
om Guantanamo på Kuba går förlorad. 

Antillerna 

Genom sönderfallet av den västindiska federationen _i fatti !?.~' 
smårepubliker som Jamaica, Tobago o_ch T~ini~~d ökar nsk~n _for 
balkanisering av övärlden, vilket kan mnebara okat kommumsuskt 
inflytande. 

Panama 

Panama utgjorde till 1903 en del av Colomb_ia,_ då det bröt sig 
ut med amerikanskt stöd, sedan USA och Colomb1a mte kunnat ena_ts 
om kanalbygget genom Panamanäset. Colombias förhållande u ll 
USA var under många år förbittrat. . . 

Risk finnes att Panama nationaliserar kanalzonen _1 h~h~t med 
Egypten. Oroligheterna i början på året var en allvarlig pammnelsc 
i denna riktning. 

Brittiska Honduras 

Brittiska Honduras med ca 90.000 invånare utgör Centralan~eri
kas enda fastlandskoloni. Guatemala har sedan länge krävt omr~det 
mot historisk bakgrund, då det skulle utgjort en del_ ~v Mayanket, 
på vilket det nuvarande Guatemala bygger sina tr~d.ltioner. 

Aven Honduras (2 milj) och El Salvador (2,6 milJ) har med sam
ma skäl utsatts för viss press från sin norra gran_ne. Guate~~la h <: r 
ca 4 milj invånare och grundlagen av 1956 förbJuder totalitara ro
relser. Huvuddelen av handeln är koncentrerad på US~. Det ame
rikanska företaget United Fruit spelar en väsentlig roll1 Guatemalas 
ekonomi och kan därigenom indirekt sägas styra landet. 

Mexiko 

Vissa gränsfrågor som sedan länge irriterat Mexikos förhållande 
till USA, togs upp 'till behandling av en blandad kommission efte r 
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Kennedys statsbesök Mexiko 1962. Några påtagliga resultat har 
dock icke försports. 

Sydamerika 

Venezuela 

Vid en gr~inskonflikt 1895 med Brittiska Guayana om gränsområ
dena mellan länderna blev fredsslutet oförmånligt för Venezuela. 
Kraven är latenta och kan åter bli aktuella vid en förnyad kris i 
Guayana. En allvarlig ansats till en kommunistisk omvälvning 1953 
förhindrades genom ett brittiskt ingripande med trupp utifrån . 
Guayana har betydande naturrikedomar. 

Holländska och Franska Guayana 

Holländska Guayana (Surinam) med ca 250.000 invånare har in
tern självstyrelse. Främsta naturtillgången är bauxit. 

Franska Guayana har endast ca 30.000 invånare, många härstam
mande från f d fångar på Djävulsön. 

Brasilien kan komma att inkorporera områdena i framtiden för att 
vinna bättre hamnmöjligheter för de norra delarna a v riket. 

Paraguay-Boliv ia 

Sedan Chile och Peru 1929 kommit till en överenskommelse om 
Tacna- och Aricaområdena väster om Bolivia, gick Bolivias tanke 
på att komma ut till Stilla havet om intet. 

Bolivia beslöt då att tränga Österut genom Chacoöknen för att nå 
fram till hamnmöjligheter vid Paraguayfloclen. Kriget mot Paraguay 
var ytterst blodigt och pågick 1932-38. Bolivia fick avträda bety
dande områden till Paraguay men nådde målet att få en hamn vid 
Paraguayfloden. Bolivia har sannolikt inte gett upp hoppet om en 
hamn vid Stilla ha vet. 

Argent ina-Fa lkland söarna 

1690 tog britterna de 100 trädlösa Falklandsöarna i besittnina 
. . b 

och 1767 erhöll Spamen dem från Frankrike. Tidvis har britter och 
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spanjorer samtidigt suttit på och utrymt öarna. 1820 var öarna i 
argentinsk hand men 10 år senare i engelsk besittning. Argentina ha r 
aldrig godkänt britternas rätt till öarna och tid efter annan krävt 
dem åter, senast 1948. Oarna har viss strategisk betydelse vid pas
sagen till Stilla havet från Atlanten - och åter, vilket slaget vid 
Falklandsöarna 1914 vittnar om. 

De utgör även en stödposition för de brittiska öbesittningarna mot 
Antarktis (S. Georgien, S. Orkneyöarna, S. Shetlandsöarna och Gra
hamns land). Aven på dessa öar gör Argentina anspråk - men 
mindre energiskt. 

Chile och Peru 

Salpeterkriget 1879-84 om provinsen Antafagasta i norra Chile 
fonsatte med den segdragna Tacna-Arica-frågan 1917-23, som 
sedan indirekt blev motivet till Boli vias angrepp på Paraguay. Ge
nom medling av USA bilades tvisten om Tacna-Arica så att Chile 
fick behålla Arica och Tacna gick till Peru. Bolivia som tidigare fått 
avträda sin kustremsa mot Stilla havet blev uran kompensation från 
Chile. Konflikten utgör alltjämt en öm punkt i relationerna mellan 
de tre länderna. 

Ecuador-Peru 
Sedan länge hade Ecuador och Peru tvistat om de låglänta områ

dena i de östra delarna upp mot floden Rio-Ica. Ecuador gick mot 
Peru 1941 men fick redan 194 2 a v stå alla anspråk på områdena. På 
Galapagos-öarna utanför Ecuador finns ett par amerikanska flot ,
och flygbaser. 

Peru-Colombia 

Colombia lyckades efter flera konflikter med Peru pressa sig ned 
i en kil och nå Amazonfloden med hamnen Leticia. 

Därmed är varvet runt Sydamerika fullbordat. 

Exemplen har blott visat på några mer uppmärksammade fall av 
territoriell a konflik t an ledningar. 
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Avslutning 

Som o syi:es. är de ~erritoriella konfliktanledningarna mellan län
~erna atskilhga .. r. manga fall medför de i ett akut skede nya frik
tiOnsytor mellan Ost och Väst. 

~.n ny orsak ti!l konflil~ter li~ge: i Sovjets kamp om positioner att 
anlagg~. baser pa strategisln viktiga punkter långt in i Västs in
tr~ssesfar. Tre exempel utgör hamnbyggena i Marocko, Jemen och 
pa Kuba. 

Ytterl~ga.re östbaser kan förväntas i onya kommunistiska eller pro
k~~11mumsuska stater, som kan uppsta runt om i världen om inte 
::,ast - ka~:ske främs.t USA - i .tid och på ett övertygande positivt 
sar: kan mot~ de so.Ciala revolutiOner som nu växer fram i Afrika, 
Asten och Latmamenka. 

21 
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Sovjets floder ur fransportsynpunkt 

Av OBSERVER 

I Sovjet finns c:a 100.000 floder och då är icke de minsta med~äk
nade. 854 är längre än 200 km och 54 har en längd, som överstiger 
1.000 km. 1963 utnyttjades 136.000 km för flodsjöfart och timmer
flottning och denna siffra kan efter muddring, vattenreglering o dyl 
ökas till 500.000 km. 

De längsta och mest kända floderna är: 
Ob 5.570 km, Amur 4.350 km, Lena 4.270 km, Jenisej 4.000 km, 

Volga 3.690 km, Kolyma 2.600 km, Ural 2.530 km, Dnjepr 2.2 85 
km, Don 1.970 km, Indigirka 1.790 km, Petjora 1.790 km, Dnjestr 
1.480 km och Norra Dvina 1.304 km. (Se kartorna.) Som jämförelse 
kan nämnas att Sveriges hela kuststräcka är 2.700 km lång. 

Utmärkande för de ryska floderna är att de är grunda, på många 
ställen rör sig djupet endast om en eller annan meter. Nästan alla 
ryska floder är någon del av året täckta av is. Sjöfart är möj lig 
6-8 månader årligen på floderna i den europeiska delen av Sovjet 
och S-7 månader på de sibiriska floderna. De senares övre lopp blir 
isfria betydligt tidigare än flodmynningarna. 

Vidare rinner huvuddelen av de sovjetiska floderna åt fel håll dvs 
åt norr eller söder medan de viktigaste transportriktningarna är ost 
-väst. Med kanaler försöker nu vattenreglerarna att ändra detta na
turens misstag. 

1963 transporterades 211 miljoner ton last på floderna och en 
jämförelse med övriga godstransportmedel ger följande resultat: 

järnvägar 78 Ofo, 
sjöfart 8,2 Ofo, 
flodsjöfart 5,3 Ofo, 
biltrafik 5,3 Ofo och 
rörledningar (gas och olja) 3 Ofo. 

A v dessa siffror får man lätt intrycket att flodsjöfarten spelar en 
obetydlig roll men detta är i viss mån felaktigt. I en stor del av 
Sibirien finns varken järnvägar eller vägar och här sker alla trans-
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porter så väl vinter som sommar på floderna. Vintertid plogas vägar 
på de igenfrusna floderna. 

Det är framförallt när dei: gäller råvaror, som flodsjöfarten har 
sin stora betydelse. Det är icke ekonomiskt att på järnväg forsla trä, 
kol, malmer, gödningsmedel och råvaror till den kemiska industrin. 
Om man ser på sådana laster får flodsjöfarten betydlii?t bättre siff-ol o ror. Sa unda transporterades under 1963 35 O/o av allt trä, 22 Oj0 av 
allt salt och 9 °/o a v spannmålen med flodfartyg. En betydande ök
ning av råvarutransporterna till den kemiska industrin kommer nu 
att äga rum. 

Men det är främst de väldiga utbyggnadsplanerna, som visar den 
vikt, som man i Sovjet lägger på sin flodsjöfart . Här går kraftverks
byggare och vattenreglerare hand i hand. Genom tillkomsten av 
kraftverksdammarna kan ett garanterat minsta djup hållas i floder
na och detta är betydligt större än det tidigare. 

Låt oss först se på bild 1 vad som redan har åstadkommits i fråga 
om kanaler och vattenregleringar i europeiska delen av Sovjet. 1933 
öppnades Vitahavskanalen (227 km) för trafik och 2.000 tons far
tyg kan gå mellan Vita havet och Ostersjön. Slussarna är omoderna 
och en modernisering diskuteras. 1937 stod Moskvakanalen färdig 
(128 km) och Moskva har blivit en storhamn. 1952 förverkligades 
eJ: .. mån.ghundraårig dr~m, då Volga-Donkanalen invigdes (210 km). 
Sjotrahk mellan Kasp1ska havet och Svarta havet blev nu möjlig. 
Sedan länge har det funnits en vattenled mellan Volo-a och N orra 
Dvin~ via den senares biflod Suchona. En moderniseri~g diskuteras. 
PraktlSkt taget hela Volga och en del av dess biflod Kama är regle
rad av väldiga kraftverksdammar och kan liknas vid en långsmal 
sjö. Dnjeprs reglering pågår för fullt och blir klar upp till Kiev in
om de närmaste åren. 

Ungefär 65 Ofo av all flodsjöfart i Sovjet är koncentrerad till Vol
ga. Det är med spända förväntningar, som flodsjöfartens målsmän i 
s.?vj:t, ser fran: .emot. 1964 års seglation. Då skall nämligen Volga 
forbmclas med OstersJÖn med ett nytt sJussystem (36 gamla slussar 
blir ersatta av sju moderna). De stora 5.000 tons fartygen på Volga 
kan då komma fram till Leningrad. 

Ett annat projekt, som börjar ta fast form, är en direkt förbindel
se mellan Ostersjön och Svarta havet. Det innebär att floderna 
Dnjepr och Njemen (Neman) sammanbindes med en 75 km lång ka
nal. Floderna måste givetvis också regleras med åtföljande kraft-
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l >H Il VET . 

Bild 1. 

verksbygge. 1975 har sagts, att denna led skall vara fä:dig. J:?.en 
kommer sedan att kompletteras med en kanal genom Knmhalvons 
smalaste del. 

Kartan visar att floderna Kama, Petjora och Norra Dvina ri~ner 
upp ganska nära varandra. Här föreligger avancerade planer pa att 
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ISI-tRVET 

Bild 2. 

låta de två norra flodernas vatten delvis rinna söderöver och in i 
Kama. Huvudskälet torde vara att Kaspiska havets yta stadigt sjun
Iter och mera vatten måste tillföras men stora naturrikedomar ligger 
vid Petjorafloden och dessa kan då på ett enkelt sätt flodledes föras 
in i Volgabassängen. 

Vänder vi blicken mot Sibirien på bild 2 finner vi att nästan alla 
större floder i någon del av sitt lopp ligger nära sin granne. Hos 
många av de sovjetiska ingenjörerna leker det därför i hågen att 
koppla samman de stora sibiriska floderna inbördes och även med det 
europeiska flodsystemet. Ett fartyg skulle då kunna färdas från Le
ningrad till Stilla havet enbart på floder och kanaler. Men denna ide 
får åtminstone tillsvidare skjutas på framtiden. 

Nu bygges kraftverk vid Krasnojarsk i floden Jenisej och vid 
Bratsk i dess biflod Angara. Denna senare blir segelbar och i dessa 

S.J 
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trakter befintliga väldiga naturrikedomar kommer att kunna tillgo
do<röras. Trä intar den största platsen bland det gods so~1 transporte
ras0 på de sibiriska floderna . Det fö.res ner ti.~l ut~~eppmngshamnarna 
vid O bs, Jcnisejs och Lenas mynnmgar. Har moter andra o problem, 
då sjöfart via Nordostpassag~n är .möjli? e.~1dast ett par manader pa 
å ret. Den övriga tiden lägger 1sen hmder 1 vag.en. .. . .. 

T rots alla utbyggnader har flodsjöfarten sm begransmng framfor-
all t dä rigenont att isen o hindrar osjöfar~en .i mån?~Jlo~er en stor del 
av året och den har svart att halla stallnmgen 1 ;amforelse med ~n
dra transnorrmedeL Man beräknar att fördelmngen mellan ohka 
godstrans~ortmedel i framtiden kommer att bli följande: 

1965 1980 

järnvägar 71,9 54 
sjöfart 9,4 16 
flodsjöfart 5,2 5 
biltrafik 5,9 10 
rörledningar 7,6 15 
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Litterafur m. m. 

TRE MARINKALENDRAR 

Den förnämliga Jan e' s Fighting Ships 1963-64 omfattar i sin nya 66 :te å rgång 
450 sidor i stort format med 470 skisser (varav 65 nya) och 1.530 foton (va rav 
425 nya). Den nuva rande utgivaren, Raymond V. B. Blackman , har nu i 15 å r 
svarat för den välkända publikationen och har under denna ti d hå llit bok en på 
samma höga standard, som man numera hunnit vänja sig vid. 

Fightin g Ships är ju välkänd för sitt utomordentliga fotomateriel och en mängd 
även mindre betydande fartyg illustreras av goda foton. Titelpla nschen brukar 
återge några särskilt intressanta fartyg. I denna årgån g v isas där den första brit
tiska robotjagaren Kent med sitt höga skrov, det amerikan ska stabsfartyget 
Wright, nyligen ombyggt med ett otal rad io- och radarförsedda master samt den 
amerikanska robotkryssaren Albany, vars silhuett domineras av två skorstenar 
ombyggda till samtidigt uppställningsplats för tunga radarantenner. Den sist
nämnda kombinationen benämnes i USA "mack", vilket är sammandraget av 
ordet "mast" och "stack" (skorsten) . 

Storbritannien kommer att få 4 ubåtar med Polaris-robotar. D en fö rsta ubå ten 
blir färdig 1968, men det anses att detta ubåtsbygge kommer att inkräkta menligt 
på förnyandet av det övriga fartygsbeståndet. Särsk ilt anses det betänkligt, att 
det kommer att dröja till 1970, innan ett nytt hangarfartyg kan införlivas med 
f lottan. Utgivaren a nser a t t det vore bättre att söka få fram två mindre hangar
fartyg än ett större, som nu planeras, för att hålla antalet hangarfa rtyg uppe. 

Den amerikanska f lottan anses bestå av a ll tför många föråldrade fartyg av 
t yper, som massframstä lldes under andra världskrige t. Nybyggnadsprogrammen 
hå ller inte takten med å ldrandet. I motsats härtill har t . ex. Tyskland och Japan, 
som förlorat hela flottan i samband n1ed världskriget, ett numera alltigenom 
modernt fartygsbestånd, utan att betungas av föråldrade fartyg. Den moderna 
delen av den amerikanska ubåtsflottan utgöres av 26 färdigställda atomubåtar, 
varav 13 med Polaris-robotar, och ytterligare 60 (varav 28 med Polaris-robotar) 
är under byggnad. Sovjet uppges ha 425 ubå tar, varav 26 atomdrivna och a v 
dessa är 10 bestyckade med interkontinentala robotar. Sovjets flotta har även 
t ill förts en mängd robotbestyckade övervattensfartyg från jagare ned till motor
torpedbåtar. 

Les Flottes de Combat 1964 ha r utgivits, redigerad (sedan 1943) a v den kände 
H enri Le Massan. P å 374 sidor i stort format återfinner man 966 bilder, varav 
286 nya. Utgivaren har många " talande" bilder visande fartygen i sin rätta verk
samhet, t. ex. ombordtagning av Polaris-robot på arnerikansk ubåt, tankfarty ger 
Tideflow bmnande olja till brittiska han garfartyget Victorious under gån g, brit-
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riska minsveparen Bildeston i "malpåse" o. s. v . För varje land är det inte blott 
fartygen, som illustreras med bilder och data, utan marinflyget och robotar f år 

en framträdand e plats. 
För Prankrikes del är att notera att elen nya kombinerade helikopter- och skol

kryssaren nu ä r i tjänst, en intressant kombination. Modellen av de under by gg
nad varande 4.700 tons fregatterna visas även. Italien har redan sjösatt 2 robot
kryssare (6 .500 r) och ytterligare 2 st på 8.000 ton planeras. Det är att märka a rr 
den italiensk a kryssaren Garibalcli blivit ombyggd och försedd med anordningar 
för utskjutande av f yra Polaris-robotar. Det är det första övervattensfartyg l 

värl den , som fått en sådan utrustning - men f. n. torde italienarna sakna dessa 

amerikanska robotar. 
För amer ikansk a f lottan har utgivaren grupperat om fartygen för att särskilt 

framhålla de viktigaste komponenterna. Dessa är : 

de 14 stora hangarfartygen, kärnan i övervattensflottan, 
dc större robotbestyckade fartygen (d. v. s. kryssarna), 
de moderna jagarna och fregatterna, 
mängden av fartyg för amfibiekrigföringen samt 
atomubåtarna, den v iktigaste och mest slagkraftiga komponenten. 

Därtill kommer den överväldigande mängelen av fartyg, som byggeles un eler 

andra världskriget och som nu snabbt blir föråldrad trots omfattande modern i 

seringsarbetcn. 
För Sovjet anger utgivaren att uppgifterna är "på en gång möjliga, rimliga och 

troliga". Med denna utgångspunkt bedömer han antalet sovjetiska atomubåtar t ill 
ett femtontal bestyckade med robotar samt ytterligare 5 a 6 andra atomubåtar. 

Totala antalet sovjetiska ubåtar anges till c:a 400. 

].l::' eyers Flottentaschenbuch 1964 publiceras med sin 46 :e årgång av elen v äl
kände Alexander Bredt. På 170 sidor ryms 1.268 skisser och 277 foton. Skissern :1 

i skala 1: 2.000 (de mindre fartygen dock l: 1.000) är som vanligt utomorden tl igt 
noggranna och detaljerade, sä rskilt de som signerats av E. Gröner. Fartygstabel
lerna upptar 180 sidor, vartill kommer 13 sidor med synnerligen värdefulla ta
beller med data över marinflyg, robotar, antiubåtsvapen och artilleri. Dessa sist
nämnda tabeller, som säkert krävt långvarigt studium och mycket arbete att sam

manställa, ger möjlighet att bestämma varje enskilt fartygs stridsvärde med be
tydligt större noggra nnhet än vad uppgifterna i fartygstabellerna lämnar. T abel
len över fartygsartilieri ger i blixtbelysning belägg för att kanonen förvisats t ill 
andraplansrollen och att roboten numera spelar huvudrollen. Svåra kanoner re
dovisas v isserl igen ännu i USA och Frankrike, men på slagskepp som endast 
väntar på skrothandlaren. l USA och Spanien förekommer ännu 20,3 cm kanonen 
och i Sovjet 18 cm kanonen, men även 15,2 cm kanonen börjar bli mera sparsamt 
förekommande bland de medelsvåra pjäserna. Till fullgoda pjäser räknas givervis 
numera endast helautoma t iska kanoner. Bland höga eldhastigheter må nämnas dc 
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amerikanska 20,3 och 15,2 cm kanonerna med 20 skott/min , den brittiska 11,4 cm 
pjäsen med lOD skott/min och den ::~merikanska 7,6 cm pjäsen med 90 skot t /min. 

Förbundsrepubliken Tyskland ha r nu indigen fått sin första helt tyskbyggda 
jagare Hamburg (3 .408 t) färdi g. De tre systerfartygen väntas :lven snarr börja 
sina provturer. Flottentascbcnbuch har däremot inga uppgifter om den komman
de jagarrypen, om v ilken det ha r kannstöpts mycket uneler senare år särsk il t om 
storleken och vi lket slags robotar, wm skal l ingå i bestyckningen. 

Några av dc uneler byggnad varande amer ik anska fartygen illustreras av skis
ser, som är av intresse, bl. a . den andra atomdrivna jagaren Truxton (6 .800 t), 
fregatterna av Belknap-klass (5 .870 t), det robotbestyckade landstignin gsfattyget 
LST 1179 (5.000 t) m. fl. 

Antalet sovjetiska ubåta r tilldrar sig alltid intresse. Här redovisas 466 ubåtar, 
varav dock några äldre medtagits. Siffran inbegriper 20 atomubåtar, varav 14 
anges vara robotbestyckade. 

WARNER: NELSON AND THE AGE O F FIGHTING SAIL 
(Cassell , London) 

A. K. 

Litteraturen om Nelson har under sc:-Jare år inte v1sar nå gon renelens att avta
ga. Efter 2. världskriget har minst en bok per år kommit ut på engelska språket. 
Antalet översättningar till svenska av större ve rk om Nelson ä r dock lätt räkna
de. Ea (kanske elen enda?) är Mahans "Lo rd Ne lson, The Embodiment of British 
Seapower" , som 1913 översattes av dåvarande underlöjtnanten vid flottan, seder
mera kommendören Daniel Landquist. 400 sido r rätt så besvärlig text förefaller 
vara en nog så beundransvärd prestation även om arbetsförhå lla nden m m var 
helt annorlunda för 50 å r sedan än som gä ll er för dagens fänrikar. 

Av den senare tidens litteratur om Nelson kan nämnas Ludovic Kennedy's 
"Nelson's Band of Brothers", fransmannen Rene Maines "Trafalc•ar" och Oliver 
\Varners tre böcker "A Porrrait of Lord Nelson", "The Bartic of the Nile" och 
"Trafalgar". \Varncr har nu tillsammans med am iral Nimitz, Stil!a Havs-flottans 
chef under vk 2, givit ur ett "populärband" - "Nelson and the age of fi ght ing 
sail". Boken (150 sidor) består til l två tredjedelar av bi lder - målningar, skisser, 
foto grafier - och resten är Linfattlig klar text, som frimst torde vara avsedel 
för en un gdomlig lisekrets. Det skrivna är en r;irlinjig berättelse om Nelsons liv 
från det han som knappt 13-:'!rig poj:-;:e seglade på Raisonable fram till hans död 
på Vietory vid 47 års å lder. Illustrationerna utgörs av porträtt, batal jmå lningar 
m m gjorda av sådana som seglade med Nelson och av sådana som aldrig var 
utanför Englands st ränder men ändock fängslades av Nelson och hans liv. 

För den med Ne lson och hans epok v;il förtrogne Lisaren har "Nelson and the 
age of fi ghtin g sa il" kanske inre så mycket att ge. Varken hans ka rak teir, hans 
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personli ga förh:l.llanden eller han s yrkesmässiga verksamhet blir här utsatta fö r 
ett djupare studium. , Men den som vil l göra den första bekantskapen med Nelson eller aterkny ta 
den efter en längre tids avbrott, kan med stor beh :l. llning ägna sig :l.t denna lätt
l::ista, med m!'tnga trevliga illustrationer försedda bok skriven av en i ärendet vä l 

insatt författare. 
K. P.-0. 

DET SKREVS FOR MYCKET ÄVEN FORR 

"Det skrivs för mycket" är ett uttryck , som !'tterkommer med jämna mellan
rum. Winston Churchill tog upp "skrivproblcmet" v id något tillfälle under ~n
dra vä rldskri get. Hos oss har det st:l. tt på TS. En vanlig uppfattning är att sknv
kl:l.dan hör vår tid till och att tjänsten var betydligt enklare förr med mm dre 
pappersexercis. Om man emel lertid läser företaler till Författning;samlin g. f~r 
Kong!. Maj:ts Flotta av å r 1851, får man en annan uppfattmng. Lat oss darfor 
se vad utarbetaren av denna samlin g S. W. Gynther har att säga. 

Redan för öfver ett 3.rhundrade tillbaka erkändes behofvet af en Samling at 
de Författningar, hvilka dittills utk ommit rörande Sjövapnet, och män med er
känd skicklighet började äfven lägga hand vid ett sådant arbete men under fo rt
sättningen befanns det fordra mera tid än som af personer med trägna och an
svarsfulla embeten, på en sådan särskild sysselsättnin g kunde uppoffras. S:l.d~nt 
var förhållandet med Kammarråden Raab och Troilius. Begge samlade maten a
lier för en Författningssamling, men ingendera hann utarbeta något Sammand ra~ 
och Troiii samling, bestående af trettio större band, som inköptes för Staren, 
finnes icke mera i Flottans arkiver. Uppå Riksdrotsers underdåniga förslag för
ordnade Kong!. Maj:t den 12 November 1806 d. v. Ofverstelöjtnanten. J . H. 
Schi.irzercrantz och Amiralitets Kammar-Rådet N. A. Humble att, under mseen
de af Chefen i Förvaltningen af Sjöärenden~, Amiral en Friherre Joh . Gusr. La~ 
gerbjelke och med åtnjutande af ledighet från ~nnan tjenstgö~ing, utarbeta och 

1 

ordning bringa ett sammandrag af alla så militäriska som civda och ekOI~omJska 
författnin gar, hvilk a rörde nämnda Embersverk och en annan person ursags p~
följande året att under riden sköta Humbles embetc. Men knappt var arbetet 
börjadt, förr än kriget utbröt och uppskof måste i föl jd deraf tillåtas. Några _?tr 
derefter voro b3.de Schi.irzerc ramz och Humble aflidne och uppdraget för fal l 
s:l.ledes af sig sjelf. Efte r mer än ett fjerdedels sekels hv ila, kom frågan om en 
Författningssamling åter å bane, och undertecknad förordnades under den 28 Sep
tember 1836 att samla alla Flottan rörande författningar och öfver dem upp
reirra ett Sammandrag. Det arbete, hvaraf första delen nu utgifves, utgör frukten 
af den forsknin g i he1fderna , hvilken jag secl~n den riden, i bredel med trägna 
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embetssysslor kunnat verkställa och att denna forsknin g varit mödosam lärer 
ingen kunna bestrida. jag har genomläst de i Kongl. Förvaltningens af Sjöären
dena arkiv varande Konungabrefsband från år 1645 till närvarande tid inne
hållande Nådiga skrifvelser till Amiral-Generalen Hans Wachtmeister, A'mirali
tets-Kollegium, Amiralitets-Stats- och Kammarkontoret, Amiralitets-General
Kommissariatet, General- Intendents-emberer, Stor-Amiralsembetena för Or logs
och Armeens Flotta, Utrednings-Kommissionen, Kong!. Kommireerna för begge 
F l ~ttorna s ärender, samt Förvaltningen af Sjöärendena, hvarjemte jag uti Kong!. 
SJoforsvarsdepartementets Kommando-expedition fått taga del af Konungabrefven 
nll GeneraladJutanten för Flottorna, Chefen för Flottan och det nu sednast upp
losta Stor-Amiralsembetet. Af alla dessa samlingar, bland vilka dock icke obe
tydliga defekter yppa sig, så väl som af de i Förvaltningen varande samlingar 
af Nådiga generalorder, äfvensom af Flottans arkiver i Carlskrona, har jag sam
mandragit hvad Jag ansett vara nyttigt så väl till upplysning af ä ldre förhållan
den, som till kännedom om gällande författningar , af vilka sednare de som under 
t jenstutöfningen oftare måste begagnas, blifvis in extenso i Författningssamlingen 
upptagna. 

Så väl till lättnad vid arbetets begagnande, som uppå flere embersmäns derom 
f ram~tällda_ önsk~n. äro ämnena upp_tagna i alfabetisk ordning. Att någon gång 
en forfattmng moJhgen kan hafva blivit utlämnad, som bordt åberopas, äfvensom 
att något annat n:iss:ag må kunna hafva egt rum, erkännes villigt. Huru omsorgs
full t samlmgen bhfvit verkställd, har jag dock vid urarbetandet erfarit att en och 
annan handling ännu saknas. På betydligt afsrånd från Flottans arkiver har detta 
orsakat både uppehåll och besvär, samt äfven gjort att det icke alltid 'varit möj
hgt att med fullkomlig säkerhet kontrolera hvarje den minsta omständighet. En 
e_mbetsman som med noggrannhet utför sitt kall, dömmer aldrig efter citater, utan 
laser SJelf Författningen och för honom är det nog att veta dennas datum och 
hufvudinnehå ll. 

Hernösand i maj 1851 

Författaren 

Resultatet redovisades b d h d d 'd n1o an oc er synes som om en t1 ens skrivperso-
nal hölls fu llt sysselsatt. 

Erik Hall 

DEN RODA SPLITTRINGEN 
Gunther Nollau, lerfall des Weltkommunimus. DM 7:80. 

Kiepenheuer & Witsch. 

. I denna bok undersöker Nollau - i sror utsträckning på basis av kommunis
t iskt material - vilken ställning Moskva, den gamla medelpunkten , i dag inrar 
mom vär ldskommunismcn. H an kommer till slutsatsen, att det inte gh att her-
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stä ll a enheten inom den kommunistiska världen, som ju framför allt har blivi t 

sp littrad genom den ry sk-k inesiska konflikten. Kommunismens historia visar, a tt 

enbet förutsätter ett maktcentrum. Ju starkare de kommunistiska nationalstaterna 

blir och ju mera de kommunistiska partierna tillgodoser nationella intressen, desto 

mindre benägna är de att underordn a sig ett centrum, v ilket också händelserna 

framför allt under det senaste decenniet tydligt har visat. 

Skall man utstaka den väg, som världskommunismen har följt efter and ra 

världskriget, måste man ha ett par fakta i minnet. År 1949, när Stalin stod p 3. 

höjden av sin makt, kunde man den 12 januari läsa i Pravda: "I vår tid kan 

man bara vara en uppriktig revolutionär och internationalist, om man obetingat 

stöder Sovjetunionens kommunistiska parti och själva Sovjetunionen . . . och er

känner Sovjetun ionens och det sovjet iska partiets ledande ställning i freden s 

läger." I september 1962 talade Kommunistkinas biträdande premiärministe r, 

C hen Yi, vid en diplomatisk mottagning om de ledande principerna för relatio 

nerna mellan socialistiska länder. Denne representant för den näst mäktigaste 

kommunistiska staten förk larade, att det var ett utmärkande drag för imperia

lismen, att den försöker påtvinga andra länder sin vilja att utnyttja den ekono

miska hjälpen till att politiskt kon trollera andra länder. Han nämnde inget så

dant land vid namn. Men ändå förscod alla som lyssnade, att Sovjetunionen va r 

denna "imperialistiska stat". Enheten - monoliten som Stalin älskade att kalL' 

den - hade sp littrats och p åståendet att den ännu existerade hade förvandl ats 

till en propagandafras för enfaldiga och godtrogna, en täckmantel för den rysk

kinesiska maktkampen. 

När Boris N. Ponomarjov, chefen för utiandsavdelningen vid partiets centra l

kommittc, trots detta några månader senare kallade partiet "den kommunist iska 

världsrörel sens allmänt erkända avantgarde", misstog han sig. ÅtminstOne Kinas, 

Nordkoreas, Nordvietnams och Albaniens partier bildar ett block, som - i va r je 

fall för närvarande - väneler sig mot Moskva. Däremot kommer det ryska pa r

tiet att kunna bevara sin dominerande position i Osteuropa och v isavi väststater· 

nas kommunistiska partier, så länge hundraral s ledande funktionärer betraktar 

Sovjetunionen som "arbetarnas fädernesland" och Kreml dri ver en po li tik , SO!ll 

tycks gå ut på att bevara freden samtidigt som man lovar, att kommunismen 

skall segra över hela världen. 
Oskar Angelt'5 
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No tiser från nar och fjärran 

Sammanstä llda vid Marinens Pressdetalj. 

Australien 
jagare. 

HMAS Voyager sjönk 11/2 1964 utanför Jervis Bay, New South Wales. 

Voyager följde hangarfartyget Me!bot,rne som r;iddningsfartyg varvid fart y<>e n 

kolliderade. M elbourne klöv jagaren i två dela r. 82 man förol yckades. b 

Marine New> mars 1964. 

HMAS Hobart, den andra jagaren av Charles F Adam-klassen sjösattes 9/ 1 

1964. 

Marine Runclschau febr. 1964. 

Brasilien 
Ubåtar. 

Enligt officiellt meddelande har de från USA inköpta ubåtarna SS 390 Pfaice 

och SS 381 Lance omdöpts till Baia resp. Rio Grande do Sul. 

Marine R un clschau febr. 1964. 

Holland 
Förrådsfartyg. 

Förr3.dsfartyget (o l je-) Poolske löpte a v stapeln 25/ 1 1964 D 1 
16.800 ton. . epacement 

Marine Runclschau febr. 1964. 

}agai"C. 

Jaga ren Eve rt sen skrotas. 

Marine News ma rs 1964. 

Fregatter. 
Nya Zeeland 

Den fregatt a v 

Waikato. 
Leander-kla ss som nu byggs 1 Belfast kommer att kallas 

Marine News mars 1964. 
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Storbritannien 

jagare. 

H MS Cleopatra av Lcandcr-klass beräknas bli sjösart under mars 1964. 

Marine News mars 1964. 

Minsvepare. 

Minsveparen Albacare skall skrotas. 
Marine News mars 1964 

USA 
Bas. 

Libyen har tillkännagett art avta let om Wheelus Air Force l3ase, en av U SA 
och Nara utnyttjad övningsbas, icke kommer att förnyas . USA har hittills betalat 
10 miljoner dollar i hyra per år, varför Libyen har ansett sig nödsakat att gä 
med på avtalet. Nu har emellertid oljefyndigheter nyligen påträffats som kom
mer att ge Libyen 120 miljoner dollar per år varför inkomsten från USA nu 

spelar en underordnad roll. 
U S News and World Report mars 9/64. 

Handelsfartyg. 

I slutet av februari påbörjade det aromdrivna handelsfartyget Savannah sina 
provturer efter nästan ett års uppehåll som orsakats av svåra avtalsförhandlingar 

med besättningens personalorganisationer. 
U S News and \'Vorld Report mars 9/64. 

Robotjaga re. 

En ny amerikansk jagare, Garcia på något över 2.600 ton, 30 knop, är snart 
färdigbyggd. Hon är framförallt utrustad för ubåtsjakt. Beväpning: två 12,7 cm 
kanoner, sex ubåtsjakrtorpedtuber, en ASROC och två ubåtsjakthclikoptrar. l3ara 

hydrofondomen i förstäven väger över 70 ton. 
Soldat und Technik februari 1964 . 

slagskepp . 

Slagskeppet Indiana, sjösart 1942 och väl prövad under kriget bland annat vid 
slagen om Salomonöarna, Gilbert-Islands, Marianerna och Iwo Jima, skall nu 

skrotas ner. 
Soldat und Technik februari 1964. 
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Bild 1. 

Undervattensradio. 

be~~~ nytt kommunibtionssystem för lätta dykare har utarbetats i USA Den 
av en battendnven sä ndare fastsatt på luftfl k l . p o d .. . as an oc 1 en munmikrofon. 

a.. e_tta satt kan vanligt tal ll!)pfattas på 100 starknm g. ca meters avstånd utan för-

Soldat und Technik februari 1964. 

Plastubdt. 

r· Id_slutet av år 1964 skall en ubåtsmodell av plast i en tredjedel skala vara 
ar Ig. Om tre a fyra år beraknas sedan "n s 

Vara färdigbyggd. ~ mindre ubåtstyp med plastskrov 

Marinens Pressdetalj mars 1964. 
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Bild 2. 

Ubåtar . 

Detta är en sex-metersmodell p å en ny ubåt med n y framdrivningsmetod. E tt 
stort antal små propellerblad c1r monterade på två ringar app licerade för - och 
akterut direkt på skrovet. Dessa kan manöv rera ubåten i önskad riktning utan 

hjälp av horisontal- eller vert ikalroder. 

U S Naval I nstitute Proeecdings februa ri 1964. 

Atomubåtar. 

Svårigheter har uppstått inom marinen med personal- och utbi ldn ingsfr:lgor för 
atomubåtarnas besättningar. Nya Polar isubåtar tillförs de r ustade sjöstyrkorn .l 

n1ed en takt av två i månaden . 
Marinens Pressdeta lj mars 1964. 

Västtyskla nd 

Minfartyg. 

Tre fartyg inköpta i USA ombyggs på tyska varv till minfartyg. Det :1 r 
Bottrop, Bochum och Barnberg vardera på 3.6'JD ton. Dessa bildar efter omby gg

naden första minfartygseskadern , vi lk en förLiggs i Flensburg. 

Marine Rundschau februari 1964. 
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Ubåtar. 

Maximalt 30 ubåtar skall byggas för Västtyska marinen. 

Marine News mars 1964. 

Osttyskland 
T arpedbåta r. 

Tre motortorpedbåtar typ Iltis påbo··rJ·ades under a0 r 1 963. De beräknas vara 
k lara till mitten av 1964. 

Patrullbåtar. 

En serie på 12 patrullbåtar typ Haz" haolle r samt1.d1"gt po t f·· d . ··11 a a t ar 1gsta as. 

Marine Rundschau februari 1964. 
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Vapen och verkan 

Eff energifransporfproblem 

Inträdesanförande av leda moten LARSANDER 

Det är inte avs ikten att här diskutera strategiska grundprinciper 

rörande krigets allmänna natur och dess mål och medel. Det är i 

detta sammanhang tillräckligt att kunna konstatera, att den militära 

delen av kriget har till uppgift att åstadkomma erforderliga skador 

eller förstörelse på personal och materiel. Det militära kriget måste 

med andra ord ha förm åga att kunna utveckla erforderlig skade

effekt. För den fortsatta framstä llnin gen har jag ansett det lämpligt 

att förutsätta, att skadeeffekten kan sammansättas av två deleffek

ter, nämligen dels en verkanseffekt, som skall utlösas i det fientliga 

målet och i dagligt tal benämnt verkan, och dels en transporteffekt 

med uppgift att föra verkanseffekten till önskat mål och som ut

vecklas av det, v i normalt kallar ett vapen . Den omedelbart skade

givande faktorn är av naturliga skäl verkanseffekten, och eftersom 

erforderlig verkan som regel endast kan åstadkommas genom ut

nyttjande av olika former av energi, kan man förenkla problemet 

om vapen och verkan till ett energitransportproblem, och det är några 

reflexioner kring den historiska utvecklingen a v detta problem, som 

här skall framföras. Det skall genast påpekas, att här enbart kommer 

att beröras tran sportproblemet i primärnivån, medan vapenbärarna 

som del i transportproblemet icke beröres i annan mån än då vapen 

och vapenbärare är samma sak. Jag vill v idare framhålla, att i ett 

anförande av denn a begränsade omfattning har jag tvingats göra 

långtgående generaliseringar, men med hän syn till framstä llningens 

ändamål anser jag detta försvarbart. 

Verkanseffekt 

Om man blickar tillbaka i historien så långt nu detta är möjligt, 

finn er man , att verkanseffekter i avsikt att skada åstadkommits ge

nom utny ttjande av huvudsakligen olika former av mekanisk energi. 

Den energiform, som kom till användning i de första vapensystemen 

- om man nu kan utnyttja ett så kva li ficerat uttryck i detta sam-




