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

2. Föredrog revisorn, ledamoten Hall revisionsberättelse avseende 1963 års förvaltning vid Orlogsmannasä llskapet, Tidskrift i Sjöväsendet samt Örlogsmannasä llskapets bibliotek.
Beviljade Sällskapet ansvarsfrihet för 1963 års förvaltning vid
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3. Föredrog ledamoten Bjurstedt sin årsberättelse
sjukvård för 1963 " Blandgasdykni ng".
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Avstånd sminan en huvudko mponen t
i minkrigföringen
(lnträdesanf örande i Kungl örlogsmann asällskapet den 8.4.1964
av ledamoten B. Björnbom.)

Ett vapensystem, som väl kan försvara devisen "noli me tangen~·' ,
är avståndsmin eringen.
. .
När minan väl är utlagd och armeringstid en löpt ut, s.k1l!.er den
icke på vän och fiende samt är. mycket f~rli.? att komma 1 narheten
av med en farko st 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 kontrollerba r.
..
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
kontrollerba r version. Efter önskad operauonsu d sker ehmmet ng
.
genom minröjning eller hemtagning
.. - bärgning.
o d
·
Epitetet huvudkomp onent f orsvarar
avstan smman geno m o sttt
jämfört med kontaktmina n avsevär.t t~tök~de ~erk;amma om rad~~
som erhålles av avståndsorg anets md1kenngsf ormaga. Kr~vet . P'
minerino-smaterielen har också reviderats i riktningen att mu:en~g
arna sk~la ha största möjliga spärrförmåg a med minsta möjhgac·~n
sats av mineringsfö rband där samtidigt dessa sko la kunn: med:o ra
optimal mängd minmaterieL Aven detta har gjort att avstandsm.m an
.
G
f"
ryckt fram som det aktuellaste mmvapnet.
enom or d opera t 1ans..
analytisk und ersökning, komplettera d av stridsekonom iska berakningar har entydigt bekräftat gjorda bedömanden.
Det kanske kan förefalla onödigt med dessa omfattande U~1 dersökningar, men problemställ ningen är inte så enkel då konvertenng en
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av ~inpar~e.n till avs~åndsmateriel medför en mängd nya aspekter.
N agr a ttd1gare obefmtliga komplikatio ner bör redovisas här.
Avståndsmi nan är f n 2-4 gånger så dyr som konventione ll kontak tminma teriel.
Med til.lkomsten av avs tåndsmaterie l blir den tidigare enkla minkonstruktion en utru stad med kvalificerad elektronik som kan jämföras med data-analog iutrustninga r.
De:1 tidigare befintliga servicepersonalen. inom de regionala förvaltmngarn a har huvudsaklig en varit mekaniskt inriktad. Omskolning och/eller utbyte a v personalen erfordras.
Ele~tronikmaterielen kräver strömförsörj ning från någon form av
b.att~ner. Eftersom batterier ha en begränsad livslängd kommer p enodlska utbyten att bli nödvändiga för den del av minparken, som
skall ha högsta utläggningsb eredskap, och det är inte den mindre
delen av materieltillg ången. Batteriutbyt et är kostnadskrä vande även
o~ man väljer.. de li:sk.~afti.ga s te. De: har visat sig lämpligt att välja
:1agon av de basta ttllganghga battentyper na då även utbytesarbet et
mte bara är kostnadskrä vande utan även betungande för de redan
hårt be.l.astade. servicegrupp erna. En utökning av organisation en, 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 befinthga ~ersor;,alen h~r delvis felaktig kompetens men detta kan i varje
fall overgaende overbryggas genom lätnplig uppläggning av konst ruktioner och tillsynsverks amhet.
. Den nuvarande anskaffning en är inriktad så att man i regional
mstans kan begränsa sig till kontrollverk samhet och utbyte av defekta komponente r mot redan vid serieleveransen anskaffad utbytesmateriel. I den mån så är möjligt slutes även avtal med den levererande firman om service inom exempel vis en l O-års period.
.t:v äldre konventione ll minmateriel av kontakttyp finnes f n operattv sådan som är mer än 30 år gammal. Man måste här konstatera
att detta icke kommer att bli fallet med modern avståndsmin materieL
~.ven . här är det elektroniken som lägger hinder i vägen. I dag tillganghga grundkompo nenter medger icke större operativ livslängd
hos den kompletta apparaturen än ca 15-20 år. Detta kan förefalla
att vara en kort tid med tanke på den relativt dyrbara materielen
men måste även ses mot bakgrunden av att utvecklingen inom de~
del av elektronikom rådet som är lämpad för minmateriel går så
snabbt att nu toppmodern a konstruktion er efter ca 15 år är föråld-
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rade och bör bytas ut mot nyare och bättre. Med aniedni ng härav
byggs minkon struktio nerna numera upp för att möjligg öra modern isering genom ett enkelt utbyte av kompon enter.
Vad är det då som gör den modern a avstånd sminan så farlig. Lån gvarig kartlägg ning av de fysikali ska effekter , som bildas i vattnet
i närhete n av ett fartyg har visat att man med stor noggran nhet k al!
påvisa - registre ra ett fart yg inom ett bestämt område . Det har
dessutom visat sig att man med minröjn ingsmat eriel har svårighe ter
att helt efterlik na fartygss ignature n. Beträffa nde några fysikali ska
effekter har det t o m varit nästan ogörligt att åstadko mma lämplig
simuleri ng.
Avstånd sminan a v modern aste utformn ing är med andra ord starkt
selektiv beträffa nde fartyg och svep. Hittills har det dock varit svårt
att taga fram ett avstånd sverkan de organ som kan verka mot alla
fartygst yper utan tvingas man att hålla ett sortime nt där varje art
har sitt mer eller mindre begräns ade användn ingsomr åde.
Bärplan sbåtar och markeff ektfarko ster lanseras ofta som säk ra
för minor, men detta är icke fallet med modern mintekn ik. Gemensamt för båda typerna är att de trots allt överför a till vatteno mrådet
under desamm a sådana fysikali ska effekter att de kunna indikeras
bl a med modern avstånd sminma terieL Sprängv erkan från en mindetonat ion är även verksam mot dessa farkoste r om laddnin gen avfyras på lämplig tid och plats.
Av det anförda skulle man kanske kunna frestas att tro att avståndsm inan skulle vara det bästa tänkbar a vapnet i sjökrigf öringen,
men så är ännu icke fallet. Minan är stationä r och därmed helt låst
till att verka på utvald utläggn ingsplat s. För att kunna dominera
sjökrige t skulle fordras en icke realistis k insats av minor, men inom
begräns ade område n kan avgöran de verkan erhållas med en förutseende uppbyg gnad av minerin gssystem et. Samver kan med andra
vapensy stem bör dock eftersträ vas för att de olika systemens effekt
skall kunna utnyttja s optimal t.
En utlagd modern avstånd smineri ng kan och bör inte leva hur
länge som helst. Den inbyggd a elektron iken kräver kontinu erlig
strömfö rsörjnin g från i allmänh et inbyggd a batterie r, livsläng den
blir närmas t en kapacite tsfråga, något eller några år är dock ingen
större svårighe t. För att operativ t kunna reglera minans aktionstid
finnes numera driftsäk ra program verk, som före utläggn ingen ställes
in för önskad aktionsc ykeL
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Den gjorda presenta tionen har velat redovisa några av de för- och
n~ckdelar, som ~odern avstånd sminma teriel medför. Samma nlagt
bor m.an kunna saga att denna vapenty p är och komme r att vara en
effekuv del i sjökrige t av i dag och i morgon .
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Ubåtarna och framtiden
av Konteramiral E. BIORKLUN D*

Såsom jag visat i en artikel om va penutv~ckling~ns inverkan på
framtidens strategi (Krigsvetenskapsakadem1ens hafte 3/64 ), k an
man få en allmän uppfattning om militärutvecklingen under närmare 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 nybyggnader en än längre tid. Efter att ha skildrat vissa skönjbara utvecklingstendenser, inflytandet av kärn:apen, robotvapen .?.ch rymdsatelliter 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·~·
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 udsk n ft
som väl om någon har till uppgift att påvisa nödvändigheten av vår
flottas vidmakthållande - både i vad angår övervattens- och undervattensfartyg!
En logisk behandling av ämnet syns mig kräva: först en övers.ikt
av ubåtsbeståndet i världen fram till år 1970, sedan den sannoh ka
vapenutvecklingen på framtida typer, framsteg~n inom ubåtsbekämpningens område (här kallat ASW), ut_vecklmgen a: moderna
kommunikationsmedel och undervattensspamngens sannohka nyskapelser jämte nya metoder för bekämpandet av ubåtar med ubåtsjaktubåtar ("hunter-killers").

m.e?.

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

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 omständigheter 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 sådan 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 omfatt 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 utrangeringar samt överlå tande av ubåtar till andra makter. En allmän
reservation är nödvändig med hänsyn till vad som sker åren 196970, 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 ubå tsväsende. Det har dock
varit möjligt att skapa en tablå, som visar framtidens allmänna tenden ser.

Världens Ubåtsflottor

Följande tablå över 22 länders ubå tsbestå nd anger, inom en parentes 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 , Argentin a, Chile, Israel, Albanien
Osttyskl and och Venezue la vardera 2. Dessa länders nybyggn ad under 1960-tal et är oviss, men påverkar ej ett strategis kt bedöm ande
i stort.
Land- Typ

l

Aromub med rob. eller
"hunter-k iller"

Konventio nella

l

l

-

0- 3
-

0- 1
-

kustub
50-4 5
6- 6?
1- l
24-35
16-30
14-17
4-1 7
6-20
6-1 6

290-250
94-106
44- 48
7- s+
1- 3
6- 10
6- 8

18-40
46-88
2- 7
-

Sov jet (335) ... ... . .
USA (200) . . ... ... . .
England (56) ....... .
Sverige (3S) ... .. .. .
R . Kina (30) ....... .
Frankrike (28) . . ... .
Väst-Tysk land (20) ..
.. . . .. . .
~orge (20)
Indonesien (16) ... . . .
Italien (11) . ... . ... .
Spanien (11) ...... . .

ocean u b

de. Men många omnämn er ej, att Sovjet utranger at över 80 äldre
ub åtar samt av dem sålt eller givit till vissa länder sannolik t summa
65 ubåtar, alla kan ske ej i bästa skick. En jämförels e 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 undersök nin g.
.. Ko~npletterar m:n det nyssnäm nda, tyska verket med övrig tillganghg matenal , far man följande totalbild av ryskt ubåtsväs ende
år 1964:
18 st. av 3000-ton sklassern a E, H och N, atomdriv na med robotar (byggda 1960-64 ),
av 1500-ton s R-klass, "hunter- killers" med torpeder
st.
13
(byggda 1960-64 ),
39 st. av 3000-ton s G- och 2400-ton s F-klasser ' konventi onella '
o
atar nu med robotar, oceangåe nde (byggda 1958
G- bo
nagra
-64),
43 st. av 2000-ton s Z-klass, konventi onella, oceangåe nde, några
nu med robotar (byggda 1952-60 ),
157? st. av den stora 1200-ton s W-klassen, konventi onella oceangående med torpeder eller minor (byggda 1950-60 ) samt
50 st. av 600-tons Q-typ, konventi onella, för kustoper ationer
(byggda 1954-58 ).

-

3- 3

Konventio nella
Land-Ty p

l

Rumänien (14)
Japan (12)
Turkiet (12) . ... .. ..
Holland (11) .. . . ... .
Egypten (10) •• . • o. o .
Polen (9) ... .. .....
Australien (7)
Portugal (6) ... .... .
Danmark (6)
Kanada (S) .........
Jugoslavie n (S) . ... . .
o

••

••

••

•

•

••••••

o

o

•

••

••••

•

•

•

o

•

•

Aromub med rob.
0-1
-

-

-

-

-

l

ocean u b
12-14
8-10
10-12
S-10
2- 3
3- 6

-

l

kustub
-

1- 1
1- 1
9-1 0--l6- 6
2- 7
3- 6
2- s+
1- s

Sovjets ubåtar utgör ett besvärlig t kapitel och fordrar en noggrannare undersök ning eftersom många marinalm anackor är mis sl ~
dande. Mest uttömma nde är ett nykomm et tyskt bokverk, "D1e
2
Seeri.istung der Sowjet-U nion" , som måste anses som ett o v ~n h~t
standard verk, stött på mycket ingående informat ioner. Därnä.st ar
de svenska, brittiska och franska marinalm anackorn a de mest g1van-

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

front -

T yp

I sha ver . . . . . . .
Ö stersjön . . . . . . . .
Sv ana ha vet .. . ...
Srilla Oceanen ....

Atomdrivna
(E, H ,~)

~.

Summa

18

Kon venti onell a
Kon venoceang. Kusttionell a
med rorub
T oralt
med rob
peder ev
(Q)
(F, G)
robot
(Z, W)

Hunterkillers
(R)

9

9

9
18

-

4

l

80?
30
20
70

23

-

-

13

16

l

39

l

200

lO
1S
1S
10

131
45
3S
109

l so l 320

-
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Hur fördelni ngen kommer att te sig år 1970 är naturlig tvis om öjligt att förutse.
En översik t av världen s ubåtsflo ttor medger att göra en sannolik
uppskat tning av relation en mellan NATO och Warsza wa-pak tens
ubåtsan tal, vilket omkring år 1970 kan bedöma s som 385:358 . Men
att - som många utländs ka experte r gör - räkna in de 358 som
disponib la i Atlante n är ett grovt, strategi skt mis_stag. o Sov jet
måste på grund av sitt läge dela på sina ubåtsflo ttor, v1lket ar 1964
medför t allenast 41 °/o för Nordatl anten. För att rätt bedöma , vad
dessa olika flottor kan få för inflytan de vid krig, måste man först
studera vapenut veckling en samt Västs motmed eL

Vapenu tvecklin gen på framtida typer

De konvent ionella och mindre ubåtsty pernas utveckli ng är ju bättre känd men atom-ub åtarnas växand e slagkra ft bör här klarlägg as.
Deras stora uthållig het till sjöss ger dem ett strategi skt värde, som
kan uppskat tas som 4: l i förhålla nde till konvent ionellt drivna ubatar. Men kostnad en är oerhört stor, omkring 50 miljone r dollar om
robotva pnens kostnad ej inräkna s. Detta förhålla nde gör att end ast
vissa stormak ter har råd att bygga dylika under överskå dlig tid
framåt.
Amerik anska atom-ub åtar, byggda fram till 1960 har 16 Polaris
II samt 4 torpedtu ber, medan den senare Lafayet te-klass en har Polaris III, 4-6 torpedtu ber och roboten Subroc, närmare behandlad
senare. Motsva rande ryska atom-ub åtar hade först 6-1 O torpedtuber, medan de senaste (i konstru ktion) antages få 3-6 robottu be r
jämte ett antal torpedtu ber. Båda ländern a sätter nu in robotar elle r
Subroc- typer även på en del modern a, konvent ionellt drivna ubåtar.
År 1964 är proport ionerna av robotbä rande ubåtar mellan USA och
Sovjet såsom 2,5: 1.
.
o
.. .
Beträffa nde stridsvä rdet bör erkänna s att USA:s Polansubatar at
mäktiga kampme deL Kan de nu avskjuta 16 Polaris III på en _kort
tid av omkring 15 minuter 4 · 5 ; motsva rar detta en total exploswnskraft, minst likvärdi g med vad en stor hangark ryssares vapen. kan
prestera . Detta är en ytterst viktig faktor beträffa nde fram n dens
strategL
De ryska G- och Z-klasse rnas robotar, Komet- 2, av vilka en de1

kan avskjuta s endast i yt-läge, är lämpad e för att anfalla landmåL
J?.en modernar_e Golcm- typen kan nyttjas i u-läge samt når vida
langre. ChruStJOv .. har nyhgen förklara t att Sovjet även har en ny
typ, somoka_n anvanda s ~not fartyg, vilket skulle tyda på en Subrocrobot. Pa. v1s~a fotograf ler har man iakttagi t de snett ställd a robottubern: v1d s1dan av de vertikal t anordna de tuberna för robotar mot
landmaL
.. Men låtom oss ej glömma de på båda sidor högt utveckl ade målso.~ande to~peder med kärnlad dning, som kan få en tillfreds
ställand e
t raffsannohk~et n~ot samlade fartygsg rupper, medan deras
effektiv itet mot krafugt s1cksackande fartyg med hög fan alltjämt är mera
tvek~am. Tota~t sett medför dock vapenut vecklin gen även
a.v konventwn ella ubatar med ~oderna vapen ett förstärk ande av kampk~aften. Men att atom-ub atarna har även taktiska fördelar
genom sin
hogre fart, som eventue llt kan undand raga dem motanfa ll från ytan
samt m~dge upprep~de ~nfall mot övervat tensfart yg, är en given sak.
Detta for oss fram ullnast a problem , nämlige n

Ubåtsbe kämpnin gens framtid sutsikte r
-~eträffande .. ASW (anti-su bmarine warfare ) anses allmänt
, att
Vast h_ar ett forsteg fra_mför Sovjet av S-6 år, enär Sovjet påskynd ~de sm ASW-p~od:tktwn först då Polaris- ubåtarn a syntes hotande
v1lke~ tog flera ar 1 anspråk samt mötte svårigh eter inom rysk in~
d~stn. En k_ortfattad skildrin g av det nuvaran de samt framtid
stillstandet ter s1g som följer.
Västs ?ch Osts sjunkbo mber har nu kärnlad dningar (liksom moderna mmor) men deras effektiv itet på djupet är noa- begräns ad
n:edan en moode.~n ubåt kan gå ned till omkring 300~700 meter~
d~up. Den malsoka nde torpede n kan göras lämpad för
betydan de
djup och komple tterar nu sjunkbo mben. En "hunter -killer" med sådana. torpede r anses ge bättre resultat. Totalt sett har vikten av en
k rafu_? ASW-or~~nisation långt utanf?r kustern a vuxit i betydelse
och ~or omfatta overvat tensfart yg, hellkop trar och ubåtsja kt-ubåt ar
~:' vtlk~. de stora n~ k_allas "~unter-killers" medan även mindre och
l attmano~_rerade ubat~Jakt-ubatar anses mycket värdefu lla.
Vi återkommer lan~re fram ull detta viktiga område .
Den tekmska utveckli ngen anses medföra en betydan de ökning
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slutligen är ubåtens bestämmande av sitt noggra~~na geografis~a
lä ge ytterst viktigt för att me.d utskju~na ro?otar traffa a.vset~. ~~.1.
Nya navigeringsmet oder och mformanon fran rymds~telltter ar fo r
båda de krigförande av yttersta vikt för att t. ex. Polans-och Golem7
robotar skall ae en effekt som motsvarar deras kostnad.
Samtliga d:ssa kommunikation sproblem påv~rkar ju fr~.mtidens
sjök rigföring och bestämmer i stort sett hur ubatsvapnet bast skall
utnyttjas.

Ubåt mot Ubåt
Min tro är att systemet med ubåtsjakt-ubåte n 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 undervattensspan ing, bättre typer av torpeder eller Subroc-typ, s~ab-·
bare manöverförmå ga och möjlighet att mycket .snabbt avskj uta
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.orc,~
finns att möta flentltga ubatat och ett system for forfangmng
måste ordnas vid ett så krävande företag. Hur nära en fiendes ubåtsbaser, som hunter-killers skall disponeras, beror mycket på vattendjupet 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
~ ot så väl örlogsstyrkor som mot sjöhandel och fientliga kustområden.

11

Effektiviteten mot Västs hangarfartygss tyrkor
Ett kraftigt skydd av lätta fartyg, ubåtar, flyg och helikoptra ~
1-ommer alltid att försvåra att sänka de stora hangarfartygen . D et 1
-...
o
rysk litteratur ofta upprepade boppet a;t med lan~..d"tstanstor~~ d~ r
nå dessa mål är nog väl optimistiskt. Da bar nog SJOrobotar bat.tt e
-olso~
··k are k an f··orvi"ll as do d o
chanser, även om deras ma
a e nar en sam
• li nO'~>

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 uppgifterna.
Rys~ flygspaning har ju förstärkts under senaste år, sedan en del
strategiska bombplan ändrats för sjöspaning (Myasichev- samt Tup.ol:_v~typer .med 600~-8000. nautiska mils räckvidd). Men de kan
eJ folJaS. av Jaktplan langt ut 1 oceanerna utan upptäcks av Västs rad.~rsp a~mg och anfalls av hangarfartygens flyg. De kan likväl medfora 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 ASWsty~kor en :i~tig uppgift. Att däremot ange några siffror för sannohk.. effekti Vlt~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 världsknget för att alltid kunna hålla 250-300 ubåtar ute på de viktigaste knutpunkterna . Jag 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 Sovrtlednmge n insett detta och därför ivrigt talar för
anfall med ubatsrobotar mot kuster och hamnar. Men båda metoderna kan naturligtvis kombineras.
Vad det.. rena ~riget mot sjöhandeln beträffar har mina tidigare
analyser harav visat, att med den ASW-organisat ion 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 säkerl.Igen ett ..stor~e an_tal handelsfartyg sänkas, men det för efaller ej
trohgt att sankmngss1ffro rna kan överstiga det tillskott av handelsf.~rtyg som Väst vid ett storkrig kan disponera av egna samt neutrala
landers handelstonnage . Att däremot inom vissa utvalda sjöområden
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taktiska kärn- och robotvap en, kunde det få en framgång i propaganda 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-l edningen anses tänka annorlunda . Sätter Väst in de taktiska vapnen, gör givetvis Sovjet
detsamma, angivand e 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 konventi onellt system, där
Väst genom sin starka ASW-org anisation sökte hålla ubåtsfara n
stången. Men detta förutsatt e ju att även land- och luftkrigf öringen
respekter ade systemet, att det fanns någon som kunde avgöra vilket
slag av laddning som verkligen använts i strid samt att omedelb art
vanliga laddning ar insattes i de vapen som redan nu har kärnladd ningar. Ar detta sannolik t eller ens möjligt?
Om Sovjet å andra sidan tillgrepe metoden med anfall mot kusterna, kan rimlig effekt ej nås utan kärnladd ningar. Under sådana
förhållan den skulle säkert Västs militära ledare fordra ett motsvarande anfall på Dsts kuster och ubåtsbas er och folkmeni ngen skulle
nog också fordra att så skedde. Detta behöver ingalund a innebära
anfall på Dsts städer och befolknin gscentra som Väst förklarat sig
ogilla. Men det hela skulle säkert leda till en svår balans för att undvika kärnvape nterrorns utvidgnin g.
Man kan ej undvika att draga den slutsatsen, att ett enbart konventione llt ubåtskrig är ytterst osannoli kt och att om Sovjet går in
för kustanfal lslinjen, måste Väst antagas att angripa i varje fall
D sts ubåtsbase r. Sovjetled ningen har nog klart för sig, hur allvarlig t
ett beslut i den riktninge n vore. Ett fullständ igt oinskrän kt ubåts·
krig kan, enligt mitt förmenan de, endast utföras som en del av ett
totalt kärnvape nkrig.

Synpunk ter beträffan de neutrala stater
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.
bo k
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Om Sov jet samtidigt[ meddett uda~:ot~;er~tionella vapen och utan
sig vilja föra det utes utan e me

Icke-krig förande eller neutrala stater, som disponer ar ubåtar,
måste ju iakttaga att deras ubåtar ej opererar i områden , där de kan
förväxla s med krigföran de makts ubåtar. Såsom framgår av tidigare
tablåer, kommer medelsto ra och mindre makter att alltjämt hålla sig
till bygget av konventi onella ubåtar, där givetvis nygjorda uppfinningar efter hand tillämpas . Fördelar na av osynbarh et i u-läge, möj-
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ligheten att undgå radarupp täckt, undslipp ande av radiakstr ålnin g
från kärnvape nex plosioner , kemiska och bakteriol ogiska stridsmed el
samt ubåtarna s goda förmåga att snabbt undandr aga sig ett anfall
i basen genom att intaga u-läge, ökar väsentlig t den effektivi tet
som erhålles av nybyggn adsanslag en.
I och med att utvecklin gen medfört, att robotar från fientliga
ubåtar har skapat nya med el för att utföra ytterst farliga kusthär jningar och strategisk bekämpn ing av viktiga mål även längre in fr ån
kusten (inför vilken fara flyget står maktlöst ), måste detta motverkas genom ökat byggand e av ubåtsjak tförband på och under hav sytan, som ensan11na kan bekämpa denna nya fara. Men typvalet blir
givetvis beroende på de särskilda militärst rategiska förhållan den a 1
varje land, varför några generella slutsatser knappas t kan dragas.
Vikten av samverk an mellan sjö- och flygstrid skrafter, båda försedda med taktiska robotvap en, förblir betydelse full, liksom fö rekomsten av minor vid härför lämpade djup, varjämte en strategi
bör eftersträv as som medger stegvis ökad försvarsk raft närmare
kusten och dess försvarsa nstalter.

Blir framtiden s atom-ubå tar havens "Capital Ships"?
Detta problem framkall ar en jämförels e mellan den stora atomubåten samt det stora eller medelsto ra hangarfa rtyget, som nu dominerar oceanern a. Låt oss först se på detta väldiga övervattensfartygs för- och nackdela r!
Fördelen av att snabbt kunna etablera ett lokalt herraväl de i luften, hastigt avspana ett stort område samt låta flyg utföra anhll
mot fientliga fartyg eller flygstrid skrafter med antingen konventionella eller kärnvape n, att genom starka radiostat ioner m. m. ku nna
lokalt störa en fiendes kommun ikationer samt att förverkli ga en sjöflyg-stra tegi, som kan medge anfall långt in på fiendens landom råde
och t . o. m. landsätta trupper per flyg eller helikopt rar - dett a <-ir
tillsamm ans mycket stora fördelar.
Nackdel arna av att lätt upptäcka s, ett stort och sårbart skrov
(som framdele s kan minskas genom att använda vertikelt startande
flygfarko ster), känslighe ten för skador från kärnvape n samt kemiska
m. fl. stridsmed el jämte det oavvislig a behovet av en stor mängd lätta
fartyg för hangarfa rtygets skydd väger dock tungt.
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Akut a och laten ta territ oriel la orosanled ning ar i värld en
Av Kapten ARNE LUNDELL

Inledni n g

Berlin, Kongo, Laos, Hollän dska Guinea och Kuba är några områden i fem världsd elar, som under se nare år regelbundet tilldrag
it
sig intresset.
Friktio nen mellan Ost och Väst har i dessa fall haft variera nde
intensivirer beroen de på främst Sovjets resp USA:s engagement
samt
möjligheter till direkt ingripa nde.
I det kalla kriget mell an Ost och Väst utgör kampe n om de strategiska positio nerna en av hörnpe larna i kampe n mellan kommu
nism
och västerl ändsk demok rati.
Komm unistis k infiltra tion följd av revolut ion eller befrielsekrig
för skapan d et av nya folkdem okratie r, liksom kolonia l frigörel
se
kan allrid räkna med Kina och Sovjets stöd och hjälp i olika former
.
Vid sidan om dessa konflik tanledn ingar mellan Ost och Väst
nu och i framtid en - finns även åtskilli ga friktion sanledn ingar
mellan enskild a stater, mer eller mindre fristående fr ån de stora maktblocken.
Många av dessa friktion slednin gar samma nhänge r med territor
iel la krav och de är särskilt märkb ara i de unga fria statern a i Afrika
och annors tädes. De territor iella ansprå ken bygger på geografiska,
etnogra fiska, historiska, religiösa eller ideologiska skäl, som många
gånger direkt kan hänför as till den godtyc kliga gränsd ragning ,
som
skedde under den europe iska kapplö pninge n efter kolonie r under
1800-ta lets senare hälft.
I många fall blanda s dessa skäl med grumli gare anledn ingar. Den
inrikes politiska sirua6o nen är mångensrädes labil. Yttre konflik
tanledn ingar kan sökas för att ernå inre samling och ge möjligh
eter
till radikal a inrikes politisk a åtgärder.
I detta samma nhang måste man jämväl räkna med, att de stater,
som av olika skäl kan ha anledn ing att mera konkre t göra sina
anspråk gälland e, söker stöd för sin uppfat tning hos granns tater
eller
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maktblo ck för bistånd i en eller annan form. Detsam ma gäller naturligtv is den för anspråk en utsatta staten . Sannoli kheten för att
staterna under dessa förhålla nden kommer att falla i skilda läger,
Ost resp Väst, måste beteckn as som stora. En begräns ad konflik t kan
därmed snabbt utvidga s till något mycket allvarlig are.
Nedans tående samman ställnin g vill visa på ett antal friktion sytor
i världen , där främst territori ella anspråk kan göra sig gälland e och
leda till nya konflik ter eller ett uppblos sande av gamla.
Samman ställnin gen gör inte anspråk på att vara fullstän dig och
ger endast i korthet något om bakgrun den till de akuta och latenta
orosanl edninga r som i dag kan finnas på territori ell grund.
Den politisk a situatio nen - särskilt i de unga staterna - ändras
många gånger snabbt, varför ständig t nya konflik tanledn ingar kan
uppstå och nya krav göra sig gällande .
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EUROP A
Inlednin g
Balkan var tidigare Europas oroliga hörn.
Huvudd elen av Europas stater med förr akuta problem rör ande
minorit eter och territori ella anspråk i anslutni ng till dessa ligger nu
inom Sovjets maktsfä r. Detta medför att dessa frågor tills vidare
pressats undan och sannolik t inte inom överskå dlig framtid får förnyad aktualit et.
Polens ca 20 mil västeru t förskjut na gränser, Bessarabiens och Galiziens avträda nde till Sovjet och Makedo niens stycknin g är blott
några exempel på latenta friktion sanledn ingar i denna del av
Europa.
Ett sönderf all av Ostbloc ket, skulle emeller tid sannolik t mycket
snart visa att de gamla k ra ven och motkrav en ingalun da var glömda.
Med hänsyn till nuvaran de statu s och komple xiteten i fråga n ha r
detta område lämnats utanför samman ställning en. I den mån liknande problem kvarstå r i Västeur opa (t ex Sydtyro len och Saa r
samt Irlands krav på Ulster) syns de kunna mildras efterhan d, sorn
tanken på ett enat Europa växer sig starkare .
Det största hindret för ett snabbar e samgåen de i ett enat Eu ropa,
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Ingen punkt torde vara så känslig, som Berlin i kampen mellan
dst och Väst. Varje påtryck ning från d st medför sn abbt ökad spänning i Väst, binder stora styrkor, och tvingar Västs statsmä n och
politike r till överläg gningar och förhand lingar. Dessa senare verkningar är inte minst betydel sefulla, då de låser avsevär da krafter,
som annars skulle satts in på andra område n. Varje störning i Be rlin
innebä r därför en avmattn ing av Västs inre och yttre aktivite t på
de flesta andra område n.
Berlinfr ågans lösning hänger så intimt samman med frågan om
Tysklan ds fortsatt a delning eller enande att dessa frågor måste lösas
p å samma gång. Det kan inte döljas att betydan de krafter arbetar på
ett enat Tysklan d - men att dessa krafter för tillfälle t är i klar politisk minorit et och att deras röster starkt dämpas av den nuvaran de
ledning en i Västtys kland . Ett ledarski fte kan dock medföra en omsv ängning i framtid en.
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Finland s nuv arande status kan främst sägas vara beroend e av
första och andra artikeln i Vänska ps- och bistånd spakten mellan
Finland och Sovjet av år 1948. Huvudd ragen i paktens för sta artikel
är följande :
I fall Finland eller Rådsun ionen genom Finland s territori um skulle bli utsatt för väpnat angrepp från Tysklan ds sida eller annan
därmed förbund en stats sida, kommer Finland troget sina förpli ktelser som självstä ndig stat, att kämpa för angrepp ets avvärja nde. Fll1land sätter härvid in alla sina disponi bla styrkor för att försvara ~itt
område s integrit et på land, på havet och i luften och gör det inom
Finland s gränser enligt sina förplikt elser såsom det preciser as i detta
fördrag , vid behov med Rådsuni onens hjälp eller tillsamm ans med
denna . I ovannä mnda fall lämnar Rådsun ionen av behovet påkallad
hjälp , om vars givande de fördrag sslutand e partern a sinsemell an
överens komma. (Unders tryknin gar gjorda av förf.)
I Artikel 2 finns följande bestämm else: De Höga Fördrag sslutande Partern a skola rådpläg a sinseme llan ifall det konstate ras att hot
av ett i artikel 1 avsett militärt angrepp föreligg er.
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naturlig tvis detta argume nt bortfallit~ NATO- anslutn mg 1949 har
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Österrike
I samband med förbundskan sler Gorbach besök i Sovjet under
1962 framskymta de vissa farhågor för en sovjetisk inmarsch i D sterrike vid en anslutning till EEC. Dessa "farhågor" kan mycket väl
ha emanerat från sovjetiska källor genom avsiktligt läckage .~ör h.a?delspolitiska påtryckning ar. Men man bör .inte glömma att aven O sterrike - liksom Finland - har ett speCiellt ryskt fredsavtal, SOP1
kan bilda grundval för framtida territoriella krav.
Västmaktern as stöd åt Osterrike i en sådan situation synes icke ha
fått något tillfredsställ ande 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 medföra ökade påtryckning ar 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. D en
NATO-kont rollerade passagen genom Dardaneller na gör behovet av
fredsutbygg da baser - kanske främst för ubåtar - särskilt angeläget.
.
..
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 motsatsförh ållandena 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 K ma.

Spanien
Fästningen och örlogsbasen Gibraltar (6 x 1,5 km, 25.000 in~! _vid
det 23 km breda Gibraltarsun d har allt sedan det spanska tronfo lj dskriget 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 endast tillfälligt.

. De. marockansk a kraven på de spanska städerna Ceuta och Mehlla hksom Spanska Sahara och Ifni har medfört en spansk önskan
om engelskt och franskt stöd för ett status quo i Marocko. Under
dessa omständighe ter har det inte varit opportunt att driva på Gibraltarfråga n.
~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 kommunistis k eller starkt vänsterorien terad !.e dnmg ull ma~ten. Vid en besvärlig inrikessituation i ett så~~nt lage k~n krav pa Gibraltar snabbt komma att resas för att avlanka uppmärksam heten från denna .
. Med Gi~raltar och C:.euta i. sin hand skulle ett kommunisti skt Spamen effektivt kunna sparra Gibraltarsun d 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 godtyckliga gränsdragni ngarna.
. De nya..staternas gränser bygger i flertalet fall på de forna kolomernas granser.
Dessa leder i de flesta fall sitt ursprung från de brittiska franska
spanska och portugisiska kustbesittnin garna 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 kapplöpning en mot det inre
a~ .. ~fn~a. V1d. gränsdragni ngarna gällde det då att lägga mesta
lh~J_hga m}and ull de redan befintliga kustbesittnin garna.
Ann~ sa s~.nt som 1879 låg endast begränsade kustprovinse r under
europe1skt valde och långa sträckor längs Afrikas ost- och västkust
var helt lämnade i fred. (Karta 1.)
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Under kapplöpni ngens andra årtionde sökte man på platsen hävda de gränser man ritat ut på kartan hemma i Europa. Många gånger kom man helt vid sidan av dessa kartgränse r. Många gränspunk ter kom de fakta att ligga längs sammanst ötningspu nkter mellan
svaga militära styrkor eller längs något handelsbolags färdvägar
under framträng andet mot Afrikas inre.
Under åtskilliga byten, köp och mer krigiska affärer mellan de
tävlande makterna utkristallis erades till tiden för första världskrig et
i stort de gränser, som än i dag gäller mellan Afrikas stater.
Många av Afrikas nya stater brottas därför med betydande inrikespolitisk a problem med hänsyn till splittrade befolknings- och
språkförhå llanden. Mångenstä des är jämväl de naturliga resurserna
i form av råvarukäl lor och andra tillgångar så begränsade, att de
nya staterna kommer att få stora svårighete r att klara sig ekonomiskt, vilket medför risk för uppslukni ng av starkare grannar. I
detta sammanha ng spelar också den begynnand e blockbildn ingen i
Afrika en stor roll. Ledare, som t e Nkruma i Ghana, Toure i Guinea m fl, kan i sina "panafrik anska" syften ha anledning att vidga
och stärka sin makts tällning utanför det egna riket, för att ge ökad
tyngd åt sina anspråk på en ledarställn ing i de svartas världsdel.
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Karta 1.
Afrika 1879
(bild ur Afrikas historia )
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Sahara är världens största öken med en yta på 8,5 miljoner kvadratkilome ter. Ett område lika väldigt som det europeiska Ryssland
eller 20 gånger större än vårt land. Den franska delen, ofta betecknad som "det egentliga Sahara", upptar ungefär hälften av ytan och
är uppdelad mell an Algeriet samt de sedan 1960 självständ iga staterna Mali, Mauretani en, Niger och Tchad i det franska samväldet ,
samt Marocko och Spanska Sahara. Den ojämförlig t störs ta delen
ligger inom A lgeriets gränser.
Gränserna i Sahara stöder sig inte på några naturliga geografiska
linjer som vattendrag , bergskedjo r eller sjöar, utan löper som räta
linjer genom sandhavet . I början på seklet hade endast enstaka punkter i öknens utkanter tagits i fransk och spansk besittning. Det inre
var i stort sett outforskat , om man undantar den begränsad e kartläggning som gjordes av enstaka expeditioner, som från mitten av
1800-talet trängde in i öknens ytterområ den.
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redan omkrin g 1970 skall kunna täcka det europe iska behove
t av
olja.
I Sahara ligger randsta ternas framtid a välstån d. Här skall
de
finna de resurser som behövs för att höja folkets levnad sstanda
rd
och dessuto m på längre sikt ge ett större oberoe nde från de
forna
härska rna. Risken för att interna tionell a företag , som redan nu
gjort
stora investe ringar, skall dra sig tillbak a syns vara minima l. Sannolikt komme r nedlag t kapital att kunna förränt as tillfred sställan
de
även om vinsten måste delas med de nya markäg arna. Vid ett
tillbakadr agande skulle risken för insats av ryskt och kinesis kt kapital
vara allt för stor, för att man i Väst skulle våga ta ett sådant
steg.
Risken för gränsk onflikt er mellan de unga randsta terna är stor.
Under Algerie ts första dagar som självstä ndig stat - fylld av
inre
maktst rider - har Marock o redan gjort ett par framst ötar och
för
en tid besatt bl a de två gruvom rådena Tindou f och Colom -Becha
r,
som sedan gamma lt krävts av Marock o.
Den nuvara nde politisk a gruppe ringen med Marock o i den reaktionära gruppe n Libyen , Jordan ien och Saudia rabien och Algerie
t i
den mer revolut ionärt betona de gruppe n Egypte n, Syrien, Irak
och
Jemen gör knappa st motsät tningar na mindre mellan Marock
o och
Algerie t. Detta gäller även om samma nhållni ngen i den senare
gruppen är förhåll andevi s instabi l genom Egypte ns motsat sförhål
lande
till Baath- regime rna i de i militär union förenad e statern a Syrien
och Irak.
Vid bildnin gen av Mauret anien 1960, var Marock o en av de
aggressivaste motståndar~a, då område t historis kt ansågs höra till
Marocko. En betyda nde minori tet i Mauret anien med morisk anknyt
ning söker dessutom driva fram en union med Marock o. Såväl
Marocko som Mauret anien gör ansprå k på Spansk a Sahara (Rio
de
Oro) . Mauret anien önskar hamna r och uppodl ade ytor, vilket
det
f n lider stor brist på.
A v övriga randsta ter kring öknen, är det ännu bara Tunisie n
och
Mauret anien som gjort konkre ta ansprå k på Algerie ts del av Sahara
.
Enligt vissa källor skall Tunisie n ha fått ett halvt löfte, att som
tack
för hjälpen under Algerie ts frihetsk rig frågan skalllö sas för dess
del,
när förhåll andena stabilis erats i Algerie t.
Framti da oroligh eter kring detta ökenom råde kan få vittgåe
nde
interna tionell a följder. Detta dels mot bakgru nd av de ekonom
iska
värden som står på spel och dels för att Sahara - modern a
kom-
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svårighe terna vara betydand e för Nasser att vinna de n ya unga staternas tilltro på hans omsorg om Afrika.
Delvis sammanh änger denna splittrad e politik med skyddet av
Egyptens livsnerv - Nilen.
Såväl Etiopien, Uganda som Sudan har alla möjlighe ter att i större eller mindre utsträckn ing påverka Nilens lopp och vattenflö de.
Sudan anser sig inte vara nog kompens erat för de ingrepp de
egyptisk a dammby ggnadern a vid Assuan medför för Sudans näringsliv och befolknin g.
Etiopiens svårighe ter med befolknin gen i Eritrea underlät tas
knappas t av Egyptens starka intresse för den muselma nska befolkningen längs Röda havet.
I detta växelspe l mellan påtryckn ingar och eftergifte r spelar Nitvattnet huvudrol len. Få ting vid sidan om Israel torde för Egypten
vara så känsliga som Nilfråga n.

Etiopien och Somalia

Etiopiens inre fasthet syns f n endast bygga på den åldrige kejsarens auktorite t.
Starka minorite ter i rikets utkanter strävar mot omgivan de stater, och inrikespo litiskt har situation en i Eritrea sedan länge varit
inflamm erad.
Franska Somalila nd med hamnen Djibouti intar en nyckelstä llning
för Etiopien s handel. Staden utgör slutpunk t för järnväge n och
landsväg en till Addis Abeba samt utgör en nyckelpu nkt för passagen
till Röda havet.
Federatio nen Somalia mellan Brittiska och Italiensk a Somalila nd
1960 innebär ökade svårighe ter för Etiopien i dess strävan att införliva Franska Somalila nd, då federatio nen strävar efter att samla all a
somalier i ett statsförb und eller stat. Etiopiens förhållan de till Somalia har sedan flera år varit skärpt. De oklara gränsför hållande na i
området Ogadan längs Somalias västgrän s har sedan länge lett till
orolighet er mellan etiopier och somalier. Tidvis har orolighet erna utvecklats till rena krigshan dlingar. Befolkni ngen i området, somalier,
Önskar anslutnin g till Somalia medan Etiopien kräver området för
nomadise rande stammar .
Etiopien s militära resurser är avsevärt öve rlägsna Somalias och
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Väst- och Ekvatoria lafrika
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.. Gabon med drygt 400.000 invånare medan Nrgena ar mer an
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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 ledarställn ing i området. Po~·tu~rsrsk.a G~unea oon~:~
Toure se införlivat med Guinea. Samma asprratron er har ocksa g

nen i norr, Senegal i det franska samväldet , som dessutom önskar
komma i besittning av Brittiska Gambia, vilket spränger in som en
d jup kil i landet.
Den senare tidens militärkup per och sammansv aqmngar i såväl
det förhålland evis välmående och "stabila" Gabon som i det lilla
Togo, inklämt mellan Ghana och Dahomey, utgör en aktuell illustration till situationen i Afrikas "B alkan".
Den framtida utveckling en kommer troligen att innebära ett assimilerande av de spanska och portugisis ka kolonierna . I det senare
fallet sannolikt i samband med en frigörelse av Angola och Mosambique.
statsbildn ingarna är ännu mycket lösa och den djupa splittringe n
av folk, språk, religion etc kommer sannolikt att leda till många och
svåra kriser inom området innan ekonomi och förvaltnin g kan stabi liseras. Okat sovjetiskt och kinesiskt inflytande i ytterligare stater
kan göra området till ett nytt och värre Kongo.

Kongo

Kongokris en åskådliggö r många av de inre svårighete r som Afrikas unga nationer möter då det gäller att inom koloniala gränser
söka sammanfo ga heterogena befolkning s- och språkgrup per. Fogas
till detta en snedbalan serad ekonomi och gränser till grannfolk uppd ragna utan hänsyn till geografisk a, ekonomisk a, språkliga eller religiösa förhålland en minskas möjlighete rna till inre samling än mer.
Motsättni ngar inom stormakte rna och inom FN hur problemet skall
lösas, driver inte heller utveckling en framåt. Under tiden som moderata element nöts ut i de inrikespol itiska striderna, ökar risken för
att en underjord isk kommunis tisk 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
fin ns inte erforderlig kraft för detta, men möjlighete rna att skapa
ett Storkongo står öppna i framtiden, varvid näringsliv och kommunikatio ner 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-"re gering" har fått en
fristad i Kongo och förbereder den fortsatta frihetskampen.
Portugisernas system med tvångsarbetsko ntrakt 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 grannstatern a
kommer att söka införliva delar med sina egna områden samt inblandning från stormakterna. För Kongo är det aktuellt att tillägna
sig delar av östra Angola med hänsyn till befolkningssam hörighet.
Vidare torde det vara ett starkt önskemål att nå fram till havet för
att erhålla ökade hamnmöjlighet er, bl a går järnvägen från gru vstaten Katanga till kuststaden Lobito i Angola.
Sydafrika

Sydafrikanska Unionen inkorporerade sydvästafrika mot såväl
den vita som svarta befolkningens vilja. Området stod under Unionens mandat med FN som högsta målsman. Internationella dom stolens hänvändelse till Unionen föranledde inte ens ett svar från denna. Insprängda i Sydafrikanska Unionen ligger två områden, Swaziland och Basutoland. Det finns starka krafter i Unionen, som arbetar på en inkorporering av dessa liksom protektoratet Bechuanaland
i norr. De tre områdena står under brittisk ledning (High Commission Territories). Med hänsyn till Unionens raslagar finns det i områdena 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 irritationsmom ent i Unionen med hän syn
till raslagarna.

Karta 2.
Politiska grupperingar i Afrika.

r~ngarna i Afrika uppvisar ett rikt mönster med många kombinatwns- och friktionsmöjlig heter. (K:.u ta 2.)

Avslutning

Den afrikanska splittringen begränsas inte blott till språk, ideal
och gränser utan gör sig också gällande i de panafrikanska strävandena. Följande sammanställnin g av de viktigaste politiska gruppe-

Casablancagru ppen omfa ttande

~hana, Guinea, Mali, Marocko, Egypten och Algeriet bildades
Janu ari 1961 i Casablanca.
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en ständig källa till oro. I söder kräver Egypten Negevöknen . Jordanien önskar komma fram till ha vet och återfå de områden, där
förr de 100.000-tals arabiska fl yk tinga rna levde och arbetade.
O verksamma väntar de nu under usla förhå llanden i jordanska flyktingläger på att kampen ska ll börja. I norr gör såvä l Libanon som
Syrien anspråk på mindre områden.
Israel åter har krav p å det av Jordanien ockuperade området öster Jordan samt Gazaremsan och y tterligare delar av Sinaihalvön .
Det senaste inte min st för att trygga sjöfarten från E il at mot Röda
havet genom Akabaviken .
Efter den israeliska Sinaioffensi ven 1956 och FN :s kontroll av
vissa områden, har en tillfällig stiltj e inträtt. Hotet från arabstaterna
att utplåna I srael kvarstår. Israels snabbt växande styrka p å alla
områden syns emellertid minska arabstaterna s förhoppning ar. Det
blir kanske Israel, som i stället lägger ytterligare delar till landet,
för att få utrymme för sin snabbt växand e 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

Karta 3.

(Bild ur Le Mond e)
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Av de små sheikdömen a Ku wait (320.000 inv 80 milj ton råolja
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 uwait det största intresset.
Från Kuwait kommer nära en fjärdedel av Mellersta Osterns olj a
och nära 40 °/o av Storbritanni ens oljeimport .
En irakisk ockupation av området skulle innebära att Irak behärskade över 50 0/o av Mellersta Osterns olj etillgångar.
Vid Iraks krav p å Kuwait 1961, då det brittiska protektorate t
upphävdes, räddades sheikdömet blott av britternas snabba och resoluta ingripande, varjämte splittringen mellan arabförb undets stater
inte gav Irak väntat stöd . Vid frågans behand ling i säkerhetsråd et i
juli 1961 krävde emellertid såväl Sovjet som Förenade Arabrepubli ken ett omedelbart bortdragand e 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 in förlivande av Kuwait med
Irak ger förutom olja, landet ett vä lbehöv ligt tillskott av hamnmöjligheter 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 förstärkning 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 A den
öster därom. Områdena har ca 140.000 resp 650.000 invånare. A den
(ofta kallad "Tårepostens nyckel") med sin betydelsefulla strategiska
position vid inloppet till Röda havet och sor~:1 sista a~halt mot 1 ~1diska oceanen kom i brittisk hand 1839. Till kolomen Aden hor
också ön Karaman (2.000 inv) utanför Jemens kust, samt den obefästa men strategiskt välplacerade ön Perim (400 in v) i ~densun dc t.
On Socotra i Adenvikens mynning tillhör ett sultanat 1 protektoratet.
Gränserna mot Jemen reglerades i ett fredsfördrag 1934, men Jemen har aldrig upphört att göra sina anspråk på A.de.n gällande.
Allvarliga oroligheter har under åren förekornmit 1 Aden, ors al~a
de av planer på en federation mellan de två Adendelarna. Den . tederativa 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 w a
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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 erkännandet :v det nya Jemen förklarade man samtidigt "att varje angr~pp p~ Jemen kommer att uppfattas som ett angrepp mot Sovjetumonen .
Risken för ett uppblossande av konflikten med Aden har ökat
efter detta. Då Aden utgör en av de få kvarvarande Brittiska basområdena 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 anspråk 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, ockupatwne~ a_v T1bet 1951, gränskonflikter med Pakistan 1953, uppn:pade gransmtermezzon och tidvis öppna krigshandlingar med Indien sedan 1954, ockupation av burmesiska gränsprovinser 1955,
fo rtsatt _framträngande i sydlig riktning genom Nordvietnam mot
sydostaslen sedan 1949, fortlöpande kamp om de kinesiska kustöarpa samt under senare tid ökande antal gränsintermezzon läno-s nordgränsen 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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Kina-B urma
Genom ett fördrag 1960 reglera des vissa g~änsfrågor i ö~tra !Bud)
ma. De kinesis ka kraven på. provins~n K~chm ~.~or dse~: k::~
~~~n
norr om Burma vägen vann ICke bea nan e, v~r or k
lian lännolikt återkom mer trots löpand e non-ag gressw nspa t me
derna.

Kina och Sydöstasien
sydöst asien utgör en av världen s vitalas te strateg iska knutpu nkter
mellan Ost och Väst.
Rika naturti llgånga r, bl a gummi och tenn, samt stor risprod
uktion gör område t även ekonom iskt begärli gt. Stora kinesiska
minoriteter på samma nlagt mer än 12 miljone r intar betyde lsefulla
nyckelstäl lningar i ländern as ekonom iska liv.
Genom olika åtgärde r - bl a räknas en kines som kinesisk
medborgar e var han än bor och verkar - söker Kina utnyttj
a dessa
befolkn ingsgru pper för sina syften, att p å längre sikt införliv
a nya
område n med Kina.
Genom bristan de inre stabilit et i sydösta siens länder ges goda
möjlighete r till kommu nistisk infiltra tion.
Trots upprep ade konfere nser har neutral isering en a v Laos
inte
kunnat genom föras och det torde endast vara en tidsfrå ga när
h ela
landet faller under Ostblo cket. De kommu nistisk a tentakl erna
sträcker sig vidare mot Sydvie tnam, Kambo dja, Thaila nd och Malays
ia.
A v Thailan ds 17 miljone r invåna re är 20 °/o kineser . Thailä
ndarna
kallar sig själva "thai" och det finns vissa minori teter av
dessa i
Burma och Laos. Genom "Thais autono ma folkreg ering", som
kineserna bildat i sin sydpro vins Yi.innan, söker kineser na vinna
insteg
bland "thai" för en framtid a "befrie lse" av alla thai.
Aven i den nya federat ionen Malays ia, som tillkom hösten 1963,
är det kinesis ka inslage t starkt. I Malajis ka federat ionen och
Singapore domine rar kineser na med sina 2,2 resp 1,2 miljone r.
Endast
genom att i den nya federat ionen också uppta Sarawa k och
NordBorneo erhölls malajis k domina ns. (Karta 4.)
Risken för a tt dessa kinesdo minera de område n i en politisk
krissituatio n kan komma att söka sig mot Kina måste beteckn
as som
stor, även om huvudd elen av de "malaj iska" kineser na förhöll
sig
passiva under det kommu nistisk a guerilla kriget 1948- 58.
Förhål landet mellan Kina och Indone sien har under senare år
försämrat s, bl a genom Indone siens tvångs åtgärde r mot utlänni ngar.
Åtgärdern a har främst riktat sig mot det stora antalet kineser
inom
Indone siens ekonom iska liv, vilka tvingat s till indone siskt medbo
rgarska p för att få kvarsta nna i landet. Med hänsyn till Kinas
grundsyn på medbo rgarfrå gan har ett indone siskt medbo rgarska p
ingen
p raktisk betydel se för Kina. Med det största kommu nistpar tiet
utan-
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Formosapro blemet är också intimt förknippat med Kommunistk inas inträde i FN. Den ryska politiken i Formosafråg an har varit försiktig och i detta har Nationalistk ina delvis sett ett underförståt t
ryskt stöd i fr uktan för ett för starkt Kina.
Inför inre händelser, t ex hungersnöd, eller efter framställnin g av
egna kärnvapen ökar riskerna för att Kina tar språnget mot Formosa, 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 frå n In dien eller Afrikas
och Asiens unga stater kan Väst sannolikt inte påräkna i FN vid en
kris. Förhållande na är analoga med Goa-frågan i Indien och andra
enklaver i Afrika.

K arta 4.
M alaysia .

för Kinas gränser underlättas lmappast Indonesiens hanterande a v
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Korea

De senaste årens reaktionära diktaturer i Sydkorea har gynnat en
fortsatt kommunistis k infiltration i området. Sannolikt har passiviteten från Nordkoreas sida delvis berott på en skärning mell an ryska
och kinesiska in tressen.
Ett för starkt ryskt inflytande skulle medföra en ytterligare kinesisk avskärning mot Japanska havet och Japan. Risken för nya förveck lingar 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 fö rha~dlinga r röra_nde .. territoriella
frågor. I stort innebär dessa förhandlt_n gar 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 sam t
avstå från utposterna Port Arthur och Datren vtd Gula hav et. I utbyte 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 att båda länderna på längre sikt räknar
med förnyad kontroll över de förlorade områdena. I nom y tt er~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.

Indon esien
Inom den indonesiska övärlden kvarstår alltjämt några områd en
som ligger utanför Indonesiens ko ntroll. De~ ~r nor_ra dele;1 __ av Borneo ingående i federationen Malaysia, port~1g1S1ska Ttmor pa ost~a delen av ön med samma namn samt Nya G umea med de tva om raden 1
Australienska Guinea och Papua. De indonesiska framstötarna har
ännu endast riktats mot Holländska Guinea. Nya Guinea är världens näst största ö, ungefär hälften så stor som Grönland eller fyr.1
gånger så stor som Sto rbritannien. Inom den f d hollän?~ka hal':'_an
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 kommumstlanderna har stött Indonesiens kampanj. Går Indonesien vidare mot de
au stralienska 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 fortsatt framgång för Indonesien kan medföra nya krav i övärlden runt
den australienska kontinenten.
Portugisiska Timor förefaller då snarare att v ara nästa mål för
It~_do~esiens aggres~_on_er. Med hänsyn till Portugals alltjämt svaga
st:llmng och besvarhgheter annorstädes torde något svårare motst;n~ knappast resas. Befolkningen i den portugisiska kolonien uppgar ull ca 500.000.
Indonesiens a~språko p å norra Borneo tar sig bl a uttryck i guerillaver~s~mhet, vilket vallar den unga federationen Malaysia betydand~ 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 milJOner 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 brittiskt 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 sydhga: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 asiatts~a övärlden. A ven om de ännu inte tilldrar sig något intresse, kan
de l samband med andra territoriella omgrupperingar komma att tillmätas 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 kast at
civila regeringar överända i 7 länder - senast Don:m1kans~a .:epubliken, 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 halvklotet - 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" -revolutwner ökar efter hand som massorna blir medvetna om sitt egenvärd.e
och sin inneboende styrka. Den ökade frigörelsen från kyrkan bldrar dessutom. De besuttna klassernas och kyrkans oförmåga att inse
nödvändigheten av sociala reformer gör situationen än mer bräunande.
I samband med omstörtningar och revolutioner samt ökat kommunistiskt 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 omstörtningar, ty det är på ungdomen kommunismen satsar i dessa län der.
' Med Latinamerika avses här alla länder söder USA med latinskt påbrå.

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 snabbare anpassar sig tillmoderna tankegångar.

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

Ku ba
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 utbildningsdepå, 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 Kubakrisen. Efterhand som USA:s oförmåga vis vis Kuba framträder,
ökar jämväl riskerna för "folkrevolutioner" i andra latinamerikanska stater.

a

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 Latinamerika.
Landets fattiga granne Dominikanska republiken har allrid fruktat 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?O St
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.
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dock icke försports.

Mexiko 1962. Några påtagliga resultat har

Sydamerika
Venezuela
Vid en gr~inskonflikt 1895 med Brittiska Guayana om gränsområdena 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 intern självstyrelse. Främsta naturtillgången är bauxit.
Franska Guayana har endast ca 30.000 invånare, många härstammande 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.

Brittiska Honduras
Paraguay-Boliv ia

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 samma skäl utsatts för viss press från sin norra gran_ne. Guate~~la h <: r
ca 4 milj invånare och grundlagen av 1956 förbJuder totalitara rorelser. Huvuddelen av handeln är koncentrerad på US~. Det amerikanska företaget United Fruit spelar en väsentlig roll1 Guatemalas
ekonomi och kan därigenom indirekt sägas styra landet.

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 betydande 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.

Mexiko

Argent ina-Fa lkland söarna

Vissa gränsfrågor som sedan länge irriterat Mexikos förhålla nde
till USA, togs upp 'till behandling av en blandad kommission efte r

1690 tog britterna . de 100 trädlösa Falklandsöarna
i besittninab
.
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 kräv t
dem åter, senast 1948. Oarna har viss strategisk betydelse vid passagen till Stilla havet från Atlanten - och åter, vilket slaget v id
Falklandsöarna 1914 vittnar om.
De utgör även en stödposition för de brittiska öbesittningarna mot
Antarktis (S. Georgien, S. Orkneyöarna, S. Shetlandsöarna och Grahamns 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. Genom 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.

Avslutning
Som osyi:es. är de ~erritoriella konfliktanledningarna mellan län~erna atskilhga .. r. manga fall medför de i ett akut skede nya friktiOnsytor 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 intr~ssesfar. Tre exempel utgör hamnbyggena i Marocko, Jem en och
pa Kuba.
Ytterl~ga.re östbaser kan förväntas i onya kommunistiska eller prok~~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.

Ecuador-Peru
Sedan länge hade Ecuador och Peru tvistat om de låglänta om rådena 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.
21
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Sovjets floder ur fransportsynpunkt
Av OBSERV ER

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 timm erflottning 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 naturens 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-

porter så väl vinter som sommar på floderna. Vintertid plogas vägar
p å 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 siffol
o
ror. Sa unda transporterades under 1963 35 O/o av allt trä, 22 Oj 0 av
allt salt och 9 °/o a v spannmålen med flodfartyg . En betydande ökning 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 kraftverksbyggare och vattenreglerare hand i hand. Genom tillkomsten av
kraftverksdammarna kan ett garanterat minsta djup hållas i floderna 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 fartyg kan gå mellan Vita h avet 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 or ra
Dvin~ via den senares biflod Suchona. En moderniseri~g diskuteras.
PraktlSkt taget hela Volga och en del av dess biflod Kama är reglerad av väldiga kraftverksdammar och kan liknas vid en långsmal
sjö. Dnjeprs reglering pågår för fullt och blir klar upp till Kiev inom de närmaste åren.
Ungefär 65 Ofo av all flodsjöfart i Sovjet är koncentrerad till Volga. Det är med spända förväntningar, som flodsjöfartens målsmän i
s.?vj:t, ser fran: .emot. 1964 års seglation. Då skall nämligen Volga
forbmcl as 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 förbindelse mellan Ostersjön och Svarta havet. Det innebär att floderna
Dnjepr och Njemen (Neman) sammanbindes med en 75 km lång kanal. Floderna måste givetvis också regleras med åtföljande kraft-
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Bild 2.

Bild 1.

verksbygge. 1975 har sagts, att denna led skall v ara 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 p a att

låta de två norra flodernas vatten delvis rinna söderöver och in i
K ama. Huvudskälet torde vara att Kaspiska havets yta stadigt sjunIter 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 Leningrad 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
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trakter befintliga väldiga naturrikedomar kommer att kunna till godo<röras. Trä intar den största platsen bland det gods so~1 transporteras0 på de sibiriska floderna . Det fö.res ner ti.~l ut~~eppmngshamna rna
vid O bs, J cnisejs och Lenas mynnmgar. Har moter andraoproblem,
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 ut byggnader har flodsjöfarten sm begransmng framforallt dä rigenont att isen ohindrar 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:

järnvägar
sjöfart
flodsjöfart
biltrafik
rörledningar

1965

1980

71,9
9,4
5,2
5,9
7,6

54
16
5
10
15

Litterafur m. m.
TRE MARI NKALENDRAR
Den förnämliga Jan e' s Fighting Ships 1963-64 omfattar i sin nya 66 :te å rgå ng
450 sidor i stort format med 470 skisser (varav 65 nya) och 1.530 foton (v a rav
425 nya). Den nuv a rande utgiv aren , 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 p å
samma höga standard, som man numera hunnit vänja sig vid.
Fightin g Ships är ju välkänd för sitt utomordentliga fotomateriel och en m ängd
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 brittiska 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 tv å skorstenar
ombyggda till samtidigt uppställningsplats för tunga radarantenner. Den sistn ämnda 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 ub å ten
blir färdig 1968, men det anses att detta ubåtsbygge kommer att inkräkta menligt
p å förnyandet av det övriga fartygsbeståndet. Särsk ilt anses det betänkli gt, att
det kommer att dröja till 1970, innan ett nytt hangarfartyg kan införlivas med
f lottan. Utgivaren a nser a tt det vore bättre att söka f å fram två mindre han garf artyg än ett större, som nu planeras, för att hålla antalet hangarfa rtyg uppe.
Den amerikanska f lottan anses bestå av a ll tför m ånga föråldrade fartyg av
t yp er, som massframstä ll des under andra världskrige t. Nyby ggnadspro grammen
hå ller inte takte n med å ldrandet. I motsats härtill har t . ex. Ty skland och Japan ,
som förlorat hela flottan i samband n1ed världskriget, ett numera alltigenom
modernt fartygsbestånd, utan att betungas av föråldrade farty g. Den moderna
delen av den amerikanska ubåtsflottan utgöres av 26 färdigställda atomub åtar,
varav 13 med Polaris-robotar, och ytterligare 60 (v arav 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 motortorpedbåtar.

Les Flottes de Combat 1964 ha r utgivits, redigerad (sedan 1943) a v den kände
H en ri 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 verksamhet, t. ex. ombordtagning av Polaris-robot på arnerikansk ub åt, tankfarty ger
Tideflow bmnande olja till brittiska han garfartyget Victorious under gån g, brit-
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riska minsvep a ren Bildeston i "malpåse" o. s. v. För va rje land är det inte blott
fartygen, som illustreras med bilder och data, utan marinflyget och robotar f år
en framträda nd e plats.
För Prankrikes del är att notera att elen nya kombinerade helikopter- och skolkryssaren nu ä r i tjänst, en intressant kombination. Modellen av de under by ggnad vara nd e 4.700 tons fregatterna visas även. Italien har redan sjösatt 2 robotkryssare (6 .500 r) och ytterli gare 2 st på 8.000 ton planeras. Det är att märka a rr
den italiensk a kr yssare n Garibalcli blivit ombyggd oc h försedd med anordningar
för utskjutande av f yra Polaris-robotar. Det är det första övervattensfarty g l
värl den , som fått en sådan utrustnin g - men f. n. torde italienarna sakna dessa
amerika nska robotar.
För amer ikansk a f lottan har utgivaren grupperat om fartygen för att särsk ilt
framhålla de viktigaste komponenterna. Dessa är :
de 14 sto ra hangarfartygen, kärnan i övervattensflottan,
dc större robotbestyckade fartygen (d. v. s. kry ss arna),
de moderna jagarna och fregatterna,
män gden av fartyg för amfibiekrigföringen samt
atomubåtarna, den v ikti gaste och mest slagkraftiga komponenten.
Därtill kommer den överväldigande mängelen av fartyg, som byggeles un el er
andra världskriget och som nu snabbt blir föråldrad trots omfattande mode rn 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
6 andra atomubå tar.
Totala antalet sovjetiska ubåtar anges till c:a 400.

a

].l::' eyers Flottentaschenbuch 1964 publiceras med sin 46 :e årgån g av elen v älkände Alexander Bredt. På 170 sidor ryms 1.268 skisser och 277 foton. Skisse rn :1
i skala 1: 2.000 (de mindre fartygen dock l: 1.000) är som vanligt utomorden tl igt
noggranna och detalje rade, sä rskilt de som signerats av E. Gröner. Fartygstabellerna upptar 180 sidor, vartill kommer 13 sidor med synnerligen värdefulla tabeller med data över marinflyg, robotar, antiubåtsvapen och artilleri. Dessa sistnämnda tabeller, so m säkert krävt långvari gt st udium och mycket arbete att sammanställa, ger möjlighet att bestämma v arje enskilt fartygs stridsvärde med betydli gt större no ggra nnhet än va d uppgifterna i fartygstabellerna lämnar. T abellen över fartygsartilieri ger i blixtbelysning belägg för att kanonen förvisat s t ill
andraplansrollen och att roboten numera spelar huvudrollen. Svåra kanoner redovisas v isserl igen ännu i USA och Frankrike, men på slagskepp som end ast
väntar på skrothandlaren. l USA oc h Spanien förekommer ännu 20,3 cm kanon en
oc h i Sovjet 18 cm kanonen, men även 15,2 cm kanonen börjar bli mera sparsa mt
förekommande bl and de medel svåra pjäserna. Till fullgoda pjäser räknas givervis
numera endast hela utoma t iska kanoner. Bland höga eldhastigheter må nä mna s dc

amerikanska 20,3 och 15,2 cm kanonerna med 20 skott/min , den brittiska 11,4 cm
pjäsen med lOD sko tt/ min och den ::~merikanska 7,6 cm pjäsen med 90 skot t/min.
Förbundsrepubliken Tyskland h a r nu indigen fått sin första helt tyskbyggda
jagare Hamburg (3 .408 t) färdi g. De tre syste rfartygen väntas :lven snarr börja
sina provturer. Flo ttentascbc nbu ch har däremot inga uppg ifter om den komman de jagarrypen , om v ilken det h a 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 skisser, som är av intresse, bl. a . den andra atomdrivna jagaren Truxton (6 .800 t),
freg atterna av Belknap-klass (5 .870 t), det robotbestyckade landstig nin gsfattyget
LST 1179 (5.000 t) m. fl.
Antalet sovjetiska ubåta r tilldrar sig alltid intresse. Hä r redov isas 466 ubåtar,
varav do ck nå gra äldre medtagits. Siffran inbegriper 20 atomubåtar, varav 14
anges vara robotbestyckade.

A. K.

WARNER: NELSON AND THE AGE O F FIGHTING SAIL
(Cassell, London)
Litteraturen om Nelson har under sc:-Jare år inte v1sar nå gon renelens att avtaga. Efter 2. världskriget har minst en bok per år ko mmit ut på en ge lska språket.
Antalet översättningar till svenska av större ve rk om Nelson ä r dock lätt räknade. Ea (kanske elen enda?) är Mahans "Lo rd Ne lson, The Embodiment of British
Seapower" , som 1913 öv ersattes av dåvarande underlöjtnanten vid flottan , se dermera kommendören Daniel Landquist. 400 sido r rätt så besvärlig text förefaller
vara en n og så beundransvä rd prestation även om arbetsförhå lla nd en m m v ar
helt annorlunda för 50 å r seda n än som gä ll er för dagens fänrikar.
Av den senare tiden s litteratur om Nelson kan nämnas Ludovic Ken nedy's
"Nelso n's Band of Brothers", fransmannen Rene Maines "Trafalc•ar" och Oliver
\Varners tre bö cker "A Porrrait of Lord Nelson", "The Bartic
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 in g
sail". Boken (150 sidor) består til l två tredjedelar av bi lder - målningar, skisser,
foto grafi er - och resten är Linfattlig klar text, som frimst torde vara avsedel
för en un gdomli g lisekrets. Det skrivna är en r;irlinjig berättelse om Nelsons li v
från det han som kn appt 13-:'!rig poj:-;:e seglade på Raisonable fram till han s död
på Vietory vid 47 års å lder. Illustrationerna utgörs av porträtt, batal jmå lnin gar
m m gjorda av sådana som seglade med Nelson och av sådana som aldrig va r
utanför Englands st ränder men ändock fängslades av Ne lson 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 lättl::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 !'t terkommer med jämna mellanrum. Winston Churchill tog upp "skrivproblcm et" v id något tillfälle under ~n
dra vä rldskri get. Hos oss har det st:l. tt på TS. En va nlig uppfattning är att skn vkl:l.dan hör vår tid till och att tjänsten var betyd li gt enklare förr med mm d re
pappersexercis. Om man emel lertid läser företaler till Författning;sa mlin 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 erkänd skicklighet började äfven lägga hand vid ett sådant arbete men under fo rtsättningen befann s det fordra mera tid än som af personer med trägna och an svarsfulla embeten, på en sådan särskild sysse lsättnin g kunde uppoffras. S:l.d~nt
var förhållandet med Ka mmarråde n Raab och Troilius. Begge saml ade maten alier för en Författningssa mling, men ingendera hann utarbeta något Sammand ra~
och Troiii samling, beståe nde af trettio större band, som inköptes för Staren,
finnes icke mera i Flottans arkiver. Uppå Riksdrotsers underdåniga förslag förordnade Kong!. Maj:t den 12 November 1806 d. v. Ofverstelöjtna nten. J . H.
Schi.irzercrantz och Amiralitets Kammar-Råde t N. A. Humble att, under msee nde af Chefen i Fö rvaltningen af Sjöärenden~, Amiral en Friherre Joh . Gusr. La~
gerbjelke och med åtnjuta nde af ledighet fr å n ~nnan tjenstgö~ing, utarbeta och 1
ordning bringa ett sammandrag af alla så militäriska so m 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 oc h 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 il a, kom frågan om en
Författningssa mling åter å bane, och undertecknad förordnades under den 28 September 1836 att samla alla Flottan rörande författningar och öfver dem uppreirra ett Sammandrag. Det arbete, hvaraf första delen nu ut gifves, utgör fru kten
af den forsknin g i he1fderna , hvilken jag secl~n den riden, i bredel med trägna

embetssysslor kunnat verkställa och att denna forsknin g varit mödosam lärer
ingen kunna bestrida. jag har genomläst de i Kongl. Förvaltningens af Sjöärendena arkiv varande Konungabrefsb and frå n år 1645 till närvarande tid innehållande Nådiga skrifvelser till Amiral-Genera len Hans Wachtmeister, A'miralitets-Kollegium , Amiralitets-St ats- och Kammarkonto ret, Amiralitets-Ge neralKommissariate t, General- Intendents-emb erer, Stor-Amiralsem betena för Or logsoch Armeens Flotta, Utrednings-Ko mmissionen, Kong!. Kommireerna för begge
F l ~ttorna s ärender, samt Förvaltningen af Sjöärendena, hvarjemte jag uti Kong!.
SJoforsvarsdep artementets Kommando-ex pedition fått taga del af Konungabrefv en
nll GeneraladJuta nten för Flottorna, Chefen för Flottan och det nu sednast upplosta Stor-Amiralsem betet. Af alla dessa samlingar, bland vilka dock icke obetyd liga defekter yppa sig, så väl som af de i Förvaltningen varande samlingar
af Nådiga generalorder, äfvensom af Flottans arkiver i Carlskrona, har jag sammandragit hvad Jag ansett vara nyttigt så väl till upplysning af ä ldre förhållanden, som till kännedom om gällande författningar , af vilka sednare de som under
t jenstutöfningen oftare måste begagnas, blifvis in extenso i Författningssa mlingen
uppta gna.
Så väl till lättnad vid arbetets begagnande, som uppå flere embersmäns derom
f ram~tällda_ önsk~n. äro ämnena upp_
t agna i alfabetisk ordning. Att någon gång
en forfattmng moJhgen kan hafva bliv it utlämnad, som bordt åberopas, äfvensom
att något annat n:iss:ag må kunna hafva egt rum, erkännes villigt. Huru omsorgsf ull t samlmgen bhfv it verkställd, har jag dock vid urarbetandet erfarit att en och
an nan handling ännu saknas. På betydligt afsrånd från Flottans arkiver har detta
orsakat både uppehåll och besvär, samt äfven gjort att det icke alltid 'varit möjhgt 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
hu fvudinnehå ll.
Hernösand i maj 1851
Författaren
Resultatet redovisades
nal hölls fu llt sysselsatt.

n1o b an d oc h d er synes som om d en

t1'd ens

skrivpersoErik 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 kommunist iskt material - vilken ställning Moskva, den gamla medelpunkten , i da g inrar
mom vär ld skommunismcn. H a n kommer till slutsatsen, att det inte gh att her-
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stä ll a enheten inom den kommunis tiska världen, so m ju framför allt har blivi
tt
a
visar,
storia
hi
mens
Kommunis
.
sp littrad ge nom den ry sk-k inesiska konflikten
enbet förutsätter ett maktcentru m. Ju starka re de kommunis tiska nationalsta terna
blir och ju mera de kommunis tiska partierna tillgodoser nationella intressen, desto
a
mindre benägna är de att underordn a sig ett ce ntrum, v ilket också händelsern
visat.
har
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fred
i
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ledande
partiets
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det
och
känner Sovjetun ionens
r,
lä ger." I septem ber 1962 talade Kommunis tkinas biträdande premiärmi niste
o
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mäktigaste
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länder.
a
nerna mellan socialistisk
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till
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va r
dant land vid namn. Men ändå förscod alla som lyss nade, att Sovjetunio nen
kalL'
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älskade
Stalin
som
monoliten
denna "imperialis tiska stat". Enheten at s
den - hade sp littrats och p åståendet att den ännu existerade hade förvandl
till en propagand afras för enfaldiga och godtrogna, en täckmante l för den ryskkinesiska maktkamp en.
lNär Boris N. Ponomarjo v, chefe n för utiand savdelnin gen vid partiets centra
t isk a
kommittc, trots detta några månader senare kallade partiet "den kommunis
as,
världsrörel se ns allmänt erkända avantgard e", misstog han sig. ÅtminstOne Kin
r je
va
i
som
block,
ett
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partier
Albaniens
och
ams
Nordvietn
s,
Nordkorea
pa rfall för närvarand e - väneler sig mot Moskva. Däremot kommer det ryska
väststater·
isavi
v
och
Osteuropa
i
position
de
tiet att kunna bevara si n domineran
nas kommunis tiska partier, så länge hundraral s ledande funktionär er betraktar
SO!ll
Sovjetunio nen som "arbetarna s fädernesla nd" oc h Kreml dri ver en po li tik ,
men
kommunis
att
lovar,
man
som
samtidigt
tycks gå ut på att bevara freden
ska ll segra över hela världen.
Oskar Angelt'5

No tiser från nar och fjärran
Sa mman stä llda vid Marinens Press detalj.

Australien
jagare.

HMAS Voyager sjönk 11/2 1964 utanför Jer v is Bay, New South Wales.
y<>e n
Voyag er följde hangarfart yget Me!bot,rne so m r;iddnings fartyg varvid fart
b
kolliderade . M elbourne klöv jagaren i två dela r. 82 man förol yckades.
Marine Ne w> mars 1964.
1
HMAS Hobart, den andra jagaren av Charles F Adam-klas sen sjösattes 9/
1964.
Marine Runclschau febr. 1964.

Brasilien
Ub åtar.

Enligt officiellt meddeland e har de fr å n 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
Förrådsfar tyg.

Förr3.dsfa rtyget
16.800 ton.

(o lje-)

Poolske löpte

a v stapeln

25/ 1 1964

.

D

1
epacemen t

Marine Runclschau febr. 1964.
}agai"C.

Ja ga ren Eve rt sen skrotas.
Marine News ma rs 1964.

Nya Zeeland
Fregatter.

Den fregatt a v Leander- kla ss som nu by ggs
Wa ikato.

1

Belfast kommer att kallas
Marine News mars 1964.

303

302
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 betal at
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 kommer att ge Libyen 120 milj oner dollar per år varför inkomsten från USA n u
spelar en underordnad roll.

U S News and World Report mars 9/6 4.

Handelsfartyg.

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

Bild 1.

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

En ny amerikansk jagare, Garcia på något över 2.600 ton, 30 knop, är sn art
färdigbyggd. Hon är framförallt utrustad för ubåtsjakt. Beväpning: två 12,7 cm
kanoner, sex ubåtsjakrtorpedtuber, en ASROC och två ubåtsjakthclikoptrar. l3 ara

be~~~ nytt kommunibtionssystem för lätta dykare har utarbetats i USA Den
.
.. battendnven
. sä ndare fastsatt på luftfl as k an oc l1 en munmikrofon.
p o d av en
a.. e_ttag. satt kan vanligt tal ll!)pfattas på ca 100 meters avstånd utan förstarknm

hydrofondomen i förstäven väger över 70 ton.

Soldat und Technik februari 1964.

Soldat und Technik februari 1964 .
Plastubdt.

slagskepp .

Slagskeppet Indiana, sjösart 1942 och väl prövad under kriget bland annat vi d
slagen om Salomonöarna, Gilbert -Islands, Marianerna och Iwo Jima, skall nu
skrotas ner.

Soldat und Technik februari 196 4.

r· Id_slutet

av år 1964 skall en ubåtsmodell av plast i en tredjedel skala vara
ar Ig. Om tre
fyra år beraknas sedan "n
s
Vara färdigbyggd.
~ mindre ubåtstyp med plastskrov

a

Marinens Pressdetalj mars 196 4.
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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 a r 1963. De beräknas vara
k lara till mitten av 1964.
0

Patrullbåtar.
En serie på 12 patrullbåtar typ Haz" haolle r samt1.d1"gt poa a t t f··ar d 1gsta
. ··11 as.
Marine Rundschau februari 1964.
Bild 2.

Ubåtar .
Detta är en sex-metersmodell p å en ny ub åt med n y framdrivningsmetod. E tt
stort antal små propellerblad c1r monterade på två rin gar app licerade för - och
akterut direkt på skrovet. Dessa kan manöv rera ubåten i önskad riktning uta n
hj älp av horisontal- eller vert ik alroder.
U S Naval I nstitute Proeecdings febru a ri 1964.

Atomubåtar.
Svårigheter har uppstått inom marinen med personal- och utbi ldn ingsfr:lgor f ör
atomubåtarnas bes ättnin gar. Nya Polar isubåtar tillförs de r ustade sjöst yrko rn .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 ggnaden första minfartygseskadern , vi lk en förLiggs i Flensburg.
Marine Rundscha u februari 1964.

Vapen och verkan
Eff energifr ansporfp roblem
Inträdesanför ande av leda moten LARSANDER

E. W. L U N D S T R O M:s

Det är inte avs ikten att här diskutera strategiska grundprinci per
rörande krigets allm änna natur och dess m ål och medel. Det är i
detta sammanhan g tillräckligt att kunna konstatera, att den militära
delen av kriget har till uppgift att åstadkomma erforderliga skador
ell er förstörelse på p ersonal oc h materiel. Det militära kriget måste
med andra ord ha förm åga att kunna utveckla erforderlig skadeeffekt. För den fortsatta framstä llnin gen har jag ansett det lämpligt
att förutsätta, att skadeeffekte n kan sammansätta s av tv å deleffekter, nämli gen dels en verkanseffe kt, som skall utlösas i det fientliga
målet och i dagligt tal benämnt verkan, och del s en transporteffekt
med uppgift att föra verkanseffe kten till önskat m å l och som utveck las av det, v i normalt kallar ett vapen . Den omedelbart skadegivande faktorn är av naturliga skäl verkanseffek ten, och eftersom
erforderli g v erk an som regel endast kan åstadkomma s genom utnyttj ande av olika former av energi, kan man förenkla problemet
om vapen och verkan till ett energitransp ortproblem, och det är några
reflexioner kring den historiska utvecklingen a v detta problem, so m
här ska ll framföras. Det skall genast påpekas, att här enbart kommer
att beröras tran sportproblem et i primärnivån, medan vapenbärarn a
som del i transportpro blemet icke beröres i annan må n än då vapen
och vapenbärare är samma sak. Jag vill v idare framh ålla, att i ett
anförande av denn a begränsade omfattning har jag tvin gats göra
långtgående generaliserin gar, men med hän syn till framstä llningens
ändamål anser jag detta försvarbart.

Mek. Verkstad A.-B.

Ve rkanseffekt

LIMHAMN

Om man blickar tillbaka i hi storien så lå ngt nu detta är möjligt,
finn er man , att verkanseffe kter i avsikt att skada åstadkommi ts genom utny ttjande av huvudsaklig en olika former av mekanisk energi.
Den energiform, som kom till användning i de första vapen system en
- om man nu kan utnyttj a ett så kva li ficerat uttryck i detta sam-
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