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Meddelanden
från
Kungl Örlogsmannasällskapet
Nr 8/1981. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 3 november 1981
(Utdrag ur protokoll)
l. Förrättades val av styrelseledamöter, utom ordföranden, vilken väljs vid högtidssammanträdet.
Ordinarie ledamöter: ledamöterna C Holmberg och C Risberg (båda omval) samt
Furenius (nyval).
Suppleanter: ledamöterna K G Andersson och B Hertzberg (båda nyval).
Sekreterare: ledamoten PInsulander med tillträde 1981-01-01.

2. Förrättades val av revisorer och suppoleanter.
Revisorer: ledamöterna L Werner och G-B Ericson (båda omval).
Suppleanter: ledamöterna R Öhman och N-0 Tillberg (båda omval).

3. Förrättades val av valberedning.
Valda blev ledamöterna B O ' Konor, BÅsgård och K-E Ny/en med ledamoten O'Konor som sammankallande (samtliga omval) .
4. Tjänstebrevsrätten för Kungl Örlogsmannasällskapet upphör den 1 januari 1982.
Med anledning härav kommer kallelser till varje sammanträde inte att kunna utsändas . I stället kommer ett fylligare årsprogram att utsändas och i övrigt kallelser ske
endast till valsammanträde och högtidssammanträde .
5.

Förrättades inval av ordinarie ledamöter. Valda blev i nämnd ordning:

kommendörkapten
överstelöjtnant (Intk)
marindirektör
kommendörkapten
överstelöjtnant
överstelöjtnant
kommendörkapten
kommendörkapten
överstelöjtnant
marindirektör
kommendörkapten
örlogskapten, direktör

Carl Gustav Fransen
Gustaf von Hofsten
Gunnar Tengstrand
Christer Hägg
Kjell Lodenius
Björn Sandström
Rolf Blomqvist
Ulf Edman
Ulf Rubarth
Björn Berg
Ulf Adlen
Roger Sprimont

6. Förrättades val av korresponderande ledamöter. Valda blev i nämnd ordning:
direktör
Sven Fagerlind
direktör
Hans Frisk
krigsrådet
Kurt Edman
överstelöjtnant (Gst)
Bo Hugemark

Nr 9/1981. Högtidssammanträdet i Karlskrona den 16 november 1981
(Utdrag ur protokoll)
l. Högtidssammanträdet hölls i närvaro av 43 heders- , ordinarie och korresponderande ledamöter, 12 särskilt inbjudna gäster samt regementsofficerare och vederlikar
från Karlskrona garnison.
Regionmusiken under ledning av kapellmästare Folke Nilsson medverkade.

2. Meddelade ordföranden att sedan föregående sammanträde ledamoten Herbert
Westermark avlidit. Ordföranden lyste frid över hans minne .
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3. Infördes tillstädeskomna nya ledamöter, nämligen Carl Gustav Fransen, Ulf Edman, Ulf Ad/en, Hans Frisk, Kurt Edman och Bo Hugemark. Ordföranden hälsade
dem välkomna i Kungl Örlogsmannasällskapet.
4. Till ordföranden för arbetsåret 1981-82 valdes ledamoten Bengt Rasin.
5. Beslöt Sällskapet att ledamoten Granath, även sedan han avgått som sekreterare,
alltjämt skall vara ersättare för hedersledamoten Bengt Lundvall som är Sällskapets
representant i stiftelsen YMER-80 .
6. Redogjorde bibliotekarien för verksamheten
1980-81.

biblioteket under arbetsåret

7. Föredrog sekreteraren berättelse över Sällskapets verksamhet under arbetsåret
1980-81.
8. Tillkännagavs av Sällskapet beslutade belöningar, nämligen:
Kungl Örlogsmannasällskapets diplom och guldmedalj till hedersledamoten Stig
H: son-Ericson.
Kungl Örlogsmannasällskapets diplom och silvermedalj till framlidne ledamoten
Henning Hammargren.
Kungl Örlogsmannasällskapets diplom , hedersomnämnande och penningbelöningar
tillledamoten Cay Holmberg, ledamoten Göran Wallen , örlogskapten Lars Wedin .
Kungl Örlogsmannasällskapets diplom och Karl Ragnar Gierows stipendium till sergeant Björn Edarp.
Ledamoten Holmberg, örlogskapten Wedin och sergeant Edarp var närvarande och
fick ta emot sina belöningar ur ordförandens hand.
9. Uppläste ordföranden namnen på de ledamöter som under det gångna arbetsåret
avlidit. Därefter föredrog sekreteraren tillsammans med ledamoten Andersson minnesteckningar över de bortgångna, utom ledamoten Westermark vilkens bortgång
tillkännagivits så sent att någon minnesteckning inte hunnit upprättas. Sådan kommer
i stället att avges vid nästa års högtidssammanträde .
De under arbetsåret avlidna är
Holger Henning
hedersledamoten
hedersledamoten
Sten Wåhlin
Herbert Westermark
ledamoten
Bertil Broorne
ledamoten
Sven Fredriksson
ledamoten
ledamoten
Folke Lindgren
Harry Stephenson-Möller
ledamoten
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10. Korresponderande ledamoten Peter von Busch höll sitt inträdesanförande med
titeln "Drottningslupen- ett nyupptäckt verk av Fredrik Henrik af Chapman och Johan Törnström".
11. Korresponderande ledamoten Jarl Elisen introducerade filmen "Sveriges Flottas historia 1925-1980" , vilken därefter visades.
12. Nedlade ordföranden sitt ämbete med att hålla ett anförande om aktuella marina frågor.

Nr 10/1981. Ordinarie sammanträde i Stockholm 15 december 1981
(Utdrag ur protokoll)
l. Valdes ledamoten Urban Sobeus till föredragande i vetenskapsgrenen "Strategi.
Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart" för år 1981-82.

2. Anmälde sekreteraren att Sällskapet från Sven Salens dödsbo har fått en mindre
samling böcker, huvudsakligen på tyska om tyska sjömilitära förhållanden.
3. Som minnesgåva och ett bevis på Sällskapets tacksamhet överlämnades till avgående sekreteraren, ledamoten Granath , ett par Wasa-ljusstakar.
4. Ledamoten Hans Wachtmeister föredrog ett utdrag ur sin årsberättelse i vetenskapsgrenen " Strategi . Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart." för år
1979-80 med titeln "Säkerhetspolitiska konsekvenser av den nya havsrätten".

ERNST NYMANS HERREKIPERING
Etablerad 1 890

Erbjuder allt i uniformer och
tillbehör för Kungl. Flottan
Nils Jonasson
Ronnebyg. 39 : 371 00 Karlskrona : Tfn 0455-102 98
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Minnesteckningar
Bertil Broorne
Den 28 november 1980 avled hastigt den året innan pensionsavgångne krigsarkivarien
professor Bertil Broorne i en ålder av 67 år. I Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter
fick Broorne minnesrunor med rubriker såsom "Han var vår främste personhistoriker" resp "Märkesman inom svenskt arkivväsende".
Förutom de ovan nämnda minnesorden i dagspressen har minnestal hållits i de akademier och liknande , där Bertil Broorne varit en betydelsefull ledamot: Samfundet
för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, Kungl
Krigsvetenskapsakademien samt Kungl Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien liksom också i andra mer eller mindre vittra sammanslutningar såsom Samfundet S.H.T., Sällskapet Idun, Personhistoriska samfundet, Svenska arkivsamfundet, Sjöhistoriska Samfundet, Armemuseums nämnd och Statens Sjöhistoriska
Museums nämnd samt i "Cigarrklubben".
År 1944 blev Bertil Broorne fillic och anställdes samma år vid Kungl Krigsarkivet.
1950 blev han fil dr och var under åren 1959 - 1979 krigsarkivarie, d v s chef för
Krigsarkivet. År 1979 tillades Bertil Broorne professors namn .
I Kungl Krigsvetenskapsakademien invaldes Broorne år 1966 och var under åren
1973- 1979 dess Andre styresman, vilken det åligger att författa samtliga minnestal
över bortgångna ledamöter samt att vid akademiens högtidsdag föredraga desamma.
Att Broorne därvid med sitt stora personhistoriska intresse och kunnande presterade
en rad av lysande minnestal är självklart.
Kungl Örlogsmannasällskapet kunde före år 1967 till arbetande ledamöter endast
invälja "marinens kårer och stater tillhörande ämbetsmän och tjänstemän". Enligt de
stadgarna skulle Broorne icke ha kunnat bliva arbetande ledamot men väl korresponderande ledamot eller rent av hedersledamot. Med 1967 års stadgar upphävdes emellertid kravet på kårtillhörighet med följande nya bestämmelse: "Till ordinarie ledamot kan väljas svensk man, känd för skicklighet i och verksam inom någon av de vetenskapsgrenar, som utgöra sällskapets verksamhetsområde, och av vilken kan förväntas att han aktivt kommer att främja sällskapets syfte." Det första exemplet på en
till ordinarie (tidigare "arbetande") ledamot invald "svensk man" utan marin kårtillhörighet var krigsarkivarien fil dr Bertil Broome . Detta skedde 1969, och Broorne
fick mycket snart visa att han kunde och ville leva upp till invalsvillkoren. Örlogsmannasällskapet fick nämligen omedelbart stor nytta av denne kunnige ordinarie ledamot, som tillsammans med ledamoten Hans Hallerdt och undertecknad kom att utgöra redaktionskommitte för minnesskriften "Kungl Örlogsmannasällskapet 1771 1971" .
Gruppen började med att resa ned till Karlskrona och hämta upp Örlogsmannasällskapets på kasern Ankarstiemas vind undanstuvade arkiv och flytta det till Krigsarkivet, där det blev förtecknat och lättillgängligt ordnat för minnesskriftsförfattarnas
och andras forskningsarbete. Själv skrev Bertil Broorne två av bokens kapitel nämligen "Kort inledning behandlande Örlogsmannasällskapets äldsta historia" samt
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"Den organisatoriska och förvaltningsmässiga bakgrunden". Dessutom medverkade
han med sitt stora kunnande vid utarbetandet av de i minnesskriften ingående förteckningarna över sällskapets tjänstemän och ledamöter. Att åstadkomma korrekta
personregister var Bertil Broornes stora specialitet. Han visste emellertid också otroligt mycket om de människor som namnen representerade .
I Krigsarkivet möttes man av alla med Bertil Broorne i täten av den största hjälpsamhet och vänlighet. För mig personligen gav samarbetet med vännen Bertil stor stimulans, och som ett synnerligen värdefullt minne bevarar jag alla icke bara givande
och intressanta utan även mycket trevliga och roande diskussioner både i minnesskriftsarbetet och i privatlivet.
Bertil Broorne efterlämnade makan Ulla, född Häger, döttrarna Jannika, Cecilia
och Ulrika samt sonen Mikael.
A v hedersledamoten
Fredrik Taube

Sten Wåhlin
Hedersledamoten, förre generaldirektören Sten Wåhlin avled den15mars 1981. Han
föddes i Söderhamn och var son till bankdirektör Per Wåhlin och hans maka Tora.
Wåhlin blev officer 1935, överste 1961 och generalmajor 1964.
Att här nämna och försöka bedöma Wåhlins insatser under hans karriär inom armen vore närmast förmätet. Det får räcka med att konstatera att hans administrativa
skicklighet och allmänna kunnande förde honom till posten, som generalfälttygmästare och chef för armetörvaltningen . Detta skedde i en tid då försvarsgrenarnas militära förvaltningsorganisationer hade diskuterats ingående, och diskussionerna främst
gällt om man skulle ha fackvis eller försvarsgrensvis inriktning av förvaltningsorganisationen. Med den klara överblick Wåhlin hade , med den administrativa skicklighet
och fasta handlag han visat blev han den person, som valdes för att utreda en samlad
organisation för försvarets centrala materielanskaffning. Det inleddes med att han
blev ordförande i försvarets förvaltningsdirektion, ett övergripande samarbetsorgan
utan nämnvärda befogenheter, och en organisation som knappast kunnat vara i Sten
Wåhlins smak. Han tog också snart död på den, då han sattes att leda utredningen om
försvarets materielanskaffning.
Endast en man med Wåhlins vilja och förmåga skulle ha klarat att skapa det som
regeringen ville ha, ett försvarets materielverk. Han gjorde det och gjorde det
snabbt, dock inte utan överraskande och smärtsamma upplevelser för många . En
sträng herre men rätlinjig i sitt handlande. Och det var kanske främst på dessa egenskaper som han invaldes som hedersledamot i Kungl Örlogsmannasällskapet 1971.
Även efter sin pensionering 1974 togs Sten Wåhlin i anspråk för viktiga uppgifter,
bl a var han ordförande i den s k flygindustrikommitten.
Sten Wåhlin efterlämnar närmast makan Märtha och två söner.
A v ledamoten
Bo Granath
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Sven Fredriksson
Kommendörkapten Sven Fredriksson avled den 14 januari 1981. Han föddes i Ljungby i Kalmar län 1918 och var son till godsägare Sture Waldemar Fredriksson och hans
maka Anna-Stina. Efter studentexamen i Kalmar blev Fredriksson sjökadett 1938
och fänrik i flottan 1941. Han valde ubåtsvapnet och tjänstgjorde först på ubåtarna
" Delfinen" , " Sjöormen" och "UT'.
Efter genomgången allmän kurs på sjökrigshögskolan blev han fartygschef först på
"Najad" och sedan på " Svärdfisken". 1952- 53 var det dags för stabskurs på sjökrigshögskolan varefter följde tre års tjänst som adjutant hos Inspektören för ubåtsvapnet.
Sedan blev han åter sjökommenderad som fartygschef tillika divisionschef på ubåt.
Från slutet av 1957 var Fredriksson huvudsakligen landkommenderad i stabsbefattnar. Han var bl a chef för operationsavdelningen vid marinkommando Nord och marinkommando Syd. Han var stabschef i Karlskrona 1965-66 och chef för Malmö marina bevakningsområde , BoMö, 1970 till 1975. Fram till sin pensionsavgång 1979
tjänstgjorde Fredriksson därefter vid försvarsstaben .
Under sin tjänst som stabschef i Karlskrona var Fredriksson också sekreterare i
Kungl Örlogsmannasällskapet.
Närmast sörjande är hustrun Lena.
A v ledamoten
Bo Granath

Holger Henning
Hedersledamoten Holger Henning avled den 4 februari 1981. Han var född i Härnösand 1905, tog studentexamen i Stockholm 1924 och antogs som sjökadett samma
år och blev fänrik 1927. Denna årskurs, kursen före och kursen efter skulle ge försvaret, främst flottan många skickliga officerare som skulle nå flaggmans grad. Holger Henning hörde till en av dem . (1926 Rapp och Berthelsson , 1927 Bergelin och
Henning, 1928 Blidberg) .
Efter sjökommenderingar främst på pansarskepp och genomgången KSHS stabskurs kom Henning 1937 till marinstaben. I den hektiska tid som föregick andra
världskrigets utbrott gjorde den skickliga stabsofficeren Henning utmärkta insatser,
särskilt vad avser förberedelserna för flottans mobilisering. Under krigsåren var han
sedan artilleriofficer på "Gustaf V" och sekond på "Gotland", där han sedan också
var fartygschef 1952-53. Efter kriget följde sedan tjänst på viktiga stabsbefattningar,
chef för marinstabens operationsavdelning och sektionschef i försvarsstaben . Holger
Hennings slutbefattning blev att vara chef för FKE, en befattning som han innehade
under 10 år fram till pensionsavgången 1970.
Holger Henning efterlämnar maka, två döttrar och en son.
A v ledamoten
Bo Granath
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Folke Lindgren
Kommendören vid Marinintendenturkåren Folke Viktor Lindgren avled 1981-02-07
82 år gammal. Lindgren var sektionschef vid marinförvaltningens intendenturavdelning till 1958 då han pensionerades.
Lindgren föddes i Karlskrona som son till flaggunderofficer Carl Lindgren och hans
hustru Augusta, född Lundberg. Han blev student 1917 , avlade marinintendentexamen tre år senare och efter tjänstgöring som marinintendent av l:a graden förordnades han till kommendörkapten av 1:a graden 1943 och 1952 till kommendör. Folke
Lindgren var tidigare sekreterare hos varvschefen i Karlskrona , stabsintendent hos
chefen för Kustflottan mellan 1935 och 1942 samt var i tjänst i Vaxholm under tre år
och på Skeppsholmen från 1948 till år 1954 då han utnämndes till sektionschef vid marinförvaltningens intendenturavdelning.
Folke Lindgren var en högt kvalificerad yrkesman inom den intendenturtekniska
och ekonomiska disciplinen . Han förenade en analytisk och pedagogisk läggning med
ett alltid lika vänligt och personligt uppträdande som gjorde ett mycket positivt intryck på oss kamrater som arbetade tillsammans med Lindgren inom Marinintendenturkåren . Många äldre förvaltningsbestämmelser för marinen hade sitt ursprung i
Lindgrens klara och realistiska tänkande och kunde väl tjäna som mönster för dagens
formuleringar.
A v ledamoten
Nils-Erik Melinder

Harry Stephenson-Möller
Kommendörkapten Harry Stephenson-Möller avled den 3 juni 1981. Han var född i
Saltsjöbaden 1917 och föräldrarna var kommendörkapten Nils Georg stephensonMöHer och hans hustru Mabel. Han blev fänrik i flottan 1939 , kapten 1947 och kommendörkapten 1956. Stephenson-Möller valde artilleri som sin vapentjänst och
tjänstgjorde under sina sjökommenderingar i artilleribefattningar på pansarskepp ,
kryssare och jagare. Med sin tekniska läggning var det också naturligt att han valde
artillerikurs som högre kurs på Sjökrigshögskolan. Därefter genomgick han 1950-51
utbildning vid KTH för att bli kontrollofficer i Bofors. Därmed blev han också placerad i marinförvaltningen, där han skulle komma att tjänstgöra i flera omgångar bl a
som kontrollofficer 1952-55 och sedan som chef för sjöartillerisektionen 1957-60.
Därefter följde tjänster vid Örlogsvarv och tekniska förvaltningar , som chef för artillerisektionen , först vid Stockholms örlogsvarv , sedan i Karlskrona och slutligen vid
den tekniska förvaltningen vid Ör!B O på Muskö , där han slutade sin tjänst 1973. De
sista åren av sin aktiva tjänst var Stepenson-Möller chef för marinstabe ns expedition.
Han sörjs närmast av en son och en dotter.
A v ledamoten
Bo Granath
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Hedersledamoten
STIG H:SON-ERICSON

Att skriva
Hedersledamoten Stig H.·son-Ericson tilldelades under arbetsåret 1980--81 Kungl Örlogsmannasällskapets guldmedalj för mångårigt sjömilitärt författarskap. Han kunde
inte komma till högtidssammanträdet i Karlskrona för att ta emot sin belöning. Den
delades därför ut vid det ordinarie sammanträdet i Stockholm den 16 februari . Härvid
höll hedersledamoten Ericson följande korta anförande.
Det skrivs för mycket säger många! Kan man onyanserat påstå det? Är det inte riktigare att säga, att det "skrivs för mycket onödigt"? Skrivandet för dess egen skull kan
ju inte vara välbetänkt.
Att skriva har många fördelar och förtjänster , om det sker på ett förnuftigt sätt.
Hur skulle man kunna sprida kunskaper, åsikter och allt annat, som kan leda till värdefull utveckling utan frikostigt utnyttjande av det skrivna ordet? Den historiska
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forskningen , exempelvis , liksom all undervisning fordrar goda pennor. Minst lika
viktigt är det att upplysa om behovet av ett starkt, tidsenligt försvar.
E nligt min uppfattning skrivs det numera för litet om just detta. strålkastarna riktas mot avgränsade försvarsproblem , som frågan om J AS-planet och under
U137-episoden om åtgärder för kustbevakning. De stora dominerande försvarsprinciperna , formerna för ett trovärdigt respektförsvar , invasions- och ytförsvar , avvägnmgsproblemen och fortsatt datorisering hålls i bakgrunden . Det är fel! Låt inte enstaka, i och för sig mycket viktiga delfrågor , skymma de grundläggande faktorerna .
Det borde skrivas mer om dessa i tidningar som allmänheten läser dagligen . Gärna
korta artiklar (för att få in dem) , men ofta- och om svenskt försvar , inte (som nu) huvudsakligen om amerikanskt och sovjetiskt. Varför inte försöka få dagstidningar att
ha en stående spaltbit om försvaret. Mat skrivs det dagligen om sida upp och sida ned .
Utan försvar kanske ingen mat!
Skrivandet är en konst, som måste anpassas både till det som behandlas och till
den; det riktas . Det är ingen rekommendation att skriva som diplomater , de som
"maste studera aktstycket" , innan de förstår vad de skriver till varandra . Inte heller
är det förnuftigt att vända sig till en bred läsekrets med fackligt sofistikerade artiklar
obegripliga för alla utom ett fåtal specialister. Särskilt misslyckat är det om man vill
bedriva allmän upplysning. Det förekommer både ifråga om försvaret och i akademiska sammanha~g, exempelvis i uppsatser , som riktas till de anslagsbeviljande , utan
att vara helt begnpliga för dem.
Det_är särskilt förkastligt när flera års skrivande av utredningar tas till intäkt för att
uppskj~ta avgöranden, _för att inte tala om remisskriveriet, dess trögflytande kölvatten. Da kan man verkligen tala om att det skrivs för mycket.
_skrivandet lede; ofta till utveckling av författaren själv , en synpunkt som Augustmus gav uttryck at, när han sa sig tillhöra dem "som skriver under det att de utvecklas och utvecklas under det att de skriver". Det är en erfarenhet som nog de flesta författare gör och som borde fresta fler i våra kretsar att stärka sina vingar- sin sjövärdighet.
Till detta må nu endast läggas att skrivandet för många är ett levebröd och för andra ett tillskott i lönen , vilket naturligtvis är positivt så länge det förblir en drivfjäder
till meningsfullt skapande.
Slutligen, det är ett ~rivilegium att få behandla marina frågor med deras sällsynt rika och vanerande omfang. De som ha kunskaper i den marina sektorn har således ett
stort fascinerande arbetsfält . Jag skulle vilja säga att de har skyldighet att upplysa
dem som är beroende av sjöförsvaret - d v s alla svenskar - om dess betydelsefulla
del av totalförsvaret. Ingen bör _avskräckas av de högt ställda kraven på saklighet och
form . Jag är säker på att K. Orlogsmannasällskapet har flera medaljer i sitt kassaskåp!
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Hedersledamoten
PER RUDBERG

Marinen i fred och neutralitetfyller vi folkrättens krav?
A nfö rande av Chefen f ör marinen, viceamiral Per Rudberg, vid Kungl Örlogsmannasällskap ets sammanträde den 16 februa ri 1982.

Jag har många gånger - även i detta forum - påtalat den stora förändring som
på senaste tid skett i vårt strategiska läge.
Detta har förändrats radikalt under
den senaste 15-årsperioden. Militärstrategiskt har den största förändringen varit
den sovjetiska marina upprustningen ,
den " marinisering" av vår nära omvärld
som denna medfört och det ökade intresse från båda maktblocken , som därmed
riktats mot Skandinavien .
Från ekonomiskt-politiska utgångspunkter har oljeförekomsten i Norska
Havet och Norra Ishavet och kanske på
någon sikt också uranförekomsterna i
Sverige gjort skandinaviska halvön intressant .
Den maritima sovjetiska upprustningen (sjö + marinflyg) saknar historiskt
motstycke i modern tid. Den omfattar
samtliga fartygstyper från robotbestyckade ubåtar, stora hangarfartyg, kryssare
över landstigningsfartyg ner till robotbåtar och minsvepare. Den möjliggör för
Sovjet att i fred upprätthålla en marin
närvaro på alla världshav. Den är av väsentlig betydelse för den sovjetiska delen
av terrorbalansen. I krig kan för NATO
livsviktiga sjötransporter hotas . NATOS
motåtgärder i vårt närområde har hittills
manifesterats i övningsuppläggning, förhandslagring i Norge och en stark intres-

seinriktning mot den sk Nordflanken.
Detta är en utveckling som få trodde på
för 20--25 år sedan då grunden för den
svenska nuvarande försvarsplanläggningen lades.
För att Sovjet skall kunna utnyttja sin
marina styrka erfordras baser och underhållsresurser i form av varv m m. I vår
del av världen finns baserna i Östersjöoch Murmanskområdena. De huvudsakliga varvsresurserna finns i Östersjöområdet. Trots utbyggnad av KOLA-basen
är det även i framtiden nödvändigt för
Sovjet att kunna utnyttja Östersjöområdets resurser . Denna koppling mellan
KOLA- och ÖSTERSJÖ-resursern a är
väsentligt att komma ihåg. Redan en
flyktig blick på en Nordenkarta visar
nämligen att Skandinavien ligger "i vägen" för ett rationellt och kraftfullt utnyttjande av de sovjetiska resurserna.
Det är det nordiska området som helhet
som påverkar Sovjets möjligheter att utveckla sin marina kraft. Att , som stundom skett, focusera intresset till en liten
del runt KOLA-halvön som primärt för
Sovjets direkta basskydd , är att bara se
en liten del av problemet.
Samma sak uppfattas naturligtvis av
NATO , varför det nordiska området har
blivit centrum för ett marint kraftfält.
Varför påtalar jag då återigen detta
förhållande och varför med den rubrik
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jag valt för dagens föredrag? Jo , därför
att det ju finns ett starkt samband mellan
operativa planer för krig och verksamheten i fred . Förberedelser i form av
planläggning, underrättelseinhämtning
och övningar sker redan i fred. Ju noggrannare dessa förberedelser kan göras,
desto bättre, säkrare och snabbare resultat kan nås.
Det säger sig självt att värdet av förberedelserna är avsevärt större i ett strategiskt viktigt område än i ett mindre
viktigt. Mot bakgrund av utvecklingen
har vi alltså att räkna med att nu beröras
av stormaktsstabernas förberedelsearbete i en avsevärt större omfattning än tidigare .
Det är uppenbart att detta förhållande
påverkar vår ställning internationellt.
Stormakterna måste ställa sig ett antal
frågor som berör Sverige. Kommer Sverige att kunna vara neutralt i en framtida
konflikt? Kommer Sverige att kunna
hindra en stormakt från att utnyttja någon del av svenskt land, sjöterritorium
eller luftrum? Kommer Sverige i övrigt
att kunna uppfylla sina internationellsrättsliga förpliktelser?
Ja, vilka är då dessa förpliktelser? De
bestämmelser som styr dem finns samlade i en rad internationella konventioner och sedvanerättsliga principer .
Det samlande namnet på dessa regler för
staters inbördes relationer i fred och
krig , är folkrätten.
Staten som folkrättsligt begrepp och
statens suveränitet inom ett territorium
utgör grundvalen för folkrättens regler .
De grundläggande kraven för att en organisation skall kunna folkrättsligt erkännas som stat är att den har en regering som effektivt behärskar ett territorium inom vilket det skall finnas bofast befolkning . Till en stats territorium räknas

12

land- och vattenområden intill landgräns
och till yttre gräns för territorialhavet.
Dessutom ingår den del av lufthavet som
befinner sig ovanför dessa land- och vattenområden.
Det är ingen tvekan om att orden " effektivt behärskar" har en nyckelroll. Orden definierar en uppgift "att behärska"
och uppgiften skall lösas " effektivt".
Inom ramen för folkrätten finns skillnader i uppgiftsställningen för land-, luftrespektive sjöterritoriet. Att det också
finns uppgiftsskillnader mellan freds- och
neutralitetstillstånd är ju inte förvånande. Låt mig med några korta ord beröra
dessa skillnader. Den av Hugo Grotius
präglade satsen om " havens frihet " har
sannolikt bidragit starkt till att reglerna
för sjöterritoriet är de mest liberala . I
den konvention som behandlar sjöterritoriet finns nämligen inskrivet "rätten
till oskadlig genomfart" även för örlogsoch statsfartyg genom annan stats territorialhav. Någon sådan rätt finns inte
för land- resp luftterritoriet , inte heller
för inre vatten , dvs våra skärgårdsområden .
Genomfarten betecknas som oskadlig
under förutsättning att bl a följande aktiviteter inte förekommer:
- Hot om eller användning av våld mot
kuststaten .
Varje form av användning eller övning med vapen.
- Varje försök att insamla underrättelser till nackdel för kuststatens försvar och säkerhet .
- Ilandsättande eller ombordtagande
av någon militär materiel.
- Ombordtagande eller lämnande av
någon förnödenhet, valuta eller person som inte tillåts enligt kuststatens
bestämmelse.

Varje handling avsedd att störa kusttelekommunikationssystem
statens
eller andra installationer och hjälpmedel.
- Varje annan verksamhet som ej har
samband med passagen .
För ubåtar och andra undervattensfarkoster är oskadlig genomfart tillåten endast om de förflyttar sig på ytan och har
flaggan hissad .
Som synes kan det innebära problem
att " effektivt behärska" sitt sjöterritorium under dessa förutsättningar. Uppgiften förenklas inte av att det inte föreligger någon rätt att visitera örlogsfartyg
och s k statsfartyg inom territorialhavet.
De svenska bestämmelserna om föranmälan före passage av svenska territorialhav innebär dock en viss möjlighet till
kontroll.
Skillnaderna mellan sjö- och luftterritoriet markeras än mer av att flygsäkerhetsskäl tvingar in luftfarten i särskilda
luftleder, där övervakningen och föranmälningsplikten är rigorös . Ä ven om
vissa röster höjs för att motsvarande bör
gälla för sjöfarten är denna- med undantag för några få trafiksepareringszoner helt fri.
Neutraliteten - målet för vår säkerhetspolitik vid krig i vår omvärld- ställer
högre krav på oss. Neutralitetstillståndet
medför skyldigheter för staten att värna
sitt territorium mot olika former av
krigshandlingar och förhindra att någon
krigförande kan dra nytta av neutralt
territorium och neutral egendom.
Förhållanden under neutralitet regleras främst genom 1907 års Haagkonventioner . De olika staterna har i allmänhet
överfört och kompletterat dess neutralitetsregler i nationella tillämpningsbestämmelser.
Så har också svenska regeringen gjort.

-

I tillträdeskungörelsen regleras utländska örlogsfartygs och militära luftfartygs
tillträde till svenskt territorium. I IKFN
regleras ingripande av svenska enheter
för att avvärja överträdelser.
Även under neutralitet finns det skillnader land/luft/sjö. Grundregeln för det
neutrala landterritoriet är att det är
okränkbart . Det är förbjudet för krigförande att föra trupper eller transporter
för dessa över neutralt territorium. Den
neutrala staten är skyldig att förhindra
sådana förflyttningar .
För det neutrala luftterritoriet finns
det ingen konvention . Däremot har en
sedvanerätt uppkommit som innebär att
det neutrala luftterritoriet är okränkbart
och att neutrala stater inte får tillåta krigförandes luftfartyg att passera sitt luftterritorium.
Reglerna för sjöterritoriet uppvisar
också i det här fallet en större frihet för
de krigförande . I Haagkonventionen
anges att en stats neutralitet inte kränks
om krigförande makts örlogsfartyg färdas genom dess territorialvatten. Högst
tre örlogsfartyg får dock samtidigt uppehålla sig i hamn eller på redd .
Detta hindrar dock inte nationella särbestämmelser. · För svenskt vidkommande har dessa bestämmelser bl a resulterat i tids- och antalrestriktioner för
främmande örlogsfartyg på svenskt territorium.
Låt mig alltså konstatera att uppgiften
"effektivt behärska" innebär mer komplexa situationer för sjöterritoriet än för
övriga delar av vårt territorium.
Folkrätt liksom straffrätt och civilrätt
har med begreppet lag att göra. Individer
och organisationer som överträder lagen
gör sig skyldiga till brott. Därmed riskerar de påföljder i form av olika typer av
straff. Detta borde avhålla från brottslig-
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You must spat it in time to stop it in time
An approach! ng sea skimming missile. A deadly
t hreat whatevertype of vessel you opera! e. Can
you detect Il 1n t1me for counteraction?
The Sea GIRAFFE mult1·purpose naval sea re h
radar 1s capable of detecting an incom1ng sea
sk1mmer at full combat ranges and in all sight condillons. Even the smallest vers1on,Sea GIRAFFE 50,

detects a sea skimmer at a distance of 15 km
Outstanding sea skimmer detection capab11ity is
on ly on e of the Sea GIRAFFE features. This new
generation naval radar combines the tunelians of
air search, surface search and surface fire control
in on e radar. Il 1s able to detect surface targets,
stnke a1rcratt, helicopters, air-to-surface and
surface-to-surface miss1les. Also the future threat
to naval vessels, the diving missi le.
Sea GIRAFFE is available in three versions, Sea
GIRAFFE 50, 100 and 150. They feature an MTI improvement factor of 50 dB in combination with frequency ag ility
Now in productian for the Swedish navy.
Contact us for lurther information l

ERICSSON
The ERICSSON SEA G/RAFFE.
A tami/y of multi-purpose naval search radars for smal/
FPB 's up to frigate -sized ships.

Telefonaktiebolaget L M Ericsson
Defence and Space Systems Division
P O Box 1001 S-431 26 MÖLNDAL Sweden
Telex 20905 ericmi s

STINA-ett datorbaserat system för övervakning
och ledning av sjötrafik
l samarbete med marinen.
Det har alltid varit svårt att bevaka Sveriges
långa kust. Utan avancerad utrustning skulle
det _idag vara nära nog omöjligt. Vi har fått nya
ternt()rialgränser, sjötrafiken har ökat kraftigt
och fol]derna av fartygsolyckor har blivit allvarligare, inte minst i samband med oljeutsläpp.
Philips har i samarbete med svenska marinen
utvecklat ett datorbaserat system för övervakning och ledning av sjötrafik.
STINA-sxstem är installerade i mellansverige
och bestalida for Karlskrona, Malmö och Göteborg. Vid centralen i Malmö skall man samlokalisera marinens, kustbevakningens och sjöfartsverkets lokala övervaknings- och ledningsresurser.

Avancerad utrustning för
databehandling och presentation

rets kustradarstationer och kan ta emot och
behandla information från sex stationer samtidigt. Informationen tas om hand av två Philipsdatorer. Den behandlade informationen presenteras sedan på textbildskärmaroch grafiska
bildskärmar för svart/vitt eller färg .
Fyra operatörer i centralen kan följa upp läge,
kurs, .fart, 1dent1tet, last mm för upp till400fartyg
sam!ld1gt. (200 fartyg kan följas helt automatiskt). Operatörerna kan också upptäcka risksituatloner, t ex fara för grundstötning och leda
msatser till sjöss.

Philips
Elektronikindustrier AB
Försvarselektronik

175 88 JÄRFÄLLA

Tel: 0758/100 00
Telex: 115 05 PHILJA S

STINA-centralen får sin information från försva-

Försvarselektronik

PHILIPS

het. Så är ju bevisligen inte fallet. Individer och organisationer tar uppenbarligen
risker för att erhålla fördelar. En riskbedömning görs för varje tillfälle .
De som bryter mot folkrättens regler
har stora resurser och goda möjligheter
att göra kvalificerade riskbedömningar.
Finner man att utbytet är gott och risken
ringa har erfarenheterna lärt oss att man
inte tvekar. Vi har alltså all anledning att
skärskåda de svenska möjligheterna att
hävda våra rättigheter och att mycket
självkritiskt ställa frågorna :
Behärskar Sverige effektivt sitt territorium?
Kan Sverige fullgöra sina skyldigheter
om vi i enlighet med vår målsättning blir
neutrala i konflikt mellan stormaktsblocken?

Behärskar Sverige effektivt
sitt territorium?
Vad menas då med ordet effektivt. därvid måste först fastslås att ingen stat i
världen kan skydda sig mot enstaka ,
mycket välorganiserade små företag som
riktar sig mot den .
Spionverksamhet kommer alltid att
fi nnas . Nej, ordet "effektivt" måste i allmänna rättsmedvetandet avse något vidare. Låt oss antaga att "effektivt" innebär att främmande militära enheter inte
kan regelmässigt eller för längre tid obehörigt uppehålla sig på territoriet utan
att upptäckas och avvisas. Hur är då våra
möjligheter?
Ja , ett främmande militärt förband
som uppträder inom vårt landterritorium
skull.e sannolikt ha betydande svårigheter. Det är väl endast i de mest otillgängliga platserna i norr som risken för
upptäckt skulle vara relativt liten . Samtidigt måste ju då stormaktsenheten först
ha passerat något av våra grannländer -
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en icke obetydlig risktagning. Jag skulle
bedöma att vår förmåga att effektivt behärska vårt landterritorium väl kan mäta
sig även med stormakternas.
Hur är det då med luftterritoriet? Ja ,
flygsäkerhetskraven har ju kanaliserat all
civil flygning i särskilda luftleder och
med hårda föranmälningsregler. Den civila luftfarten har en egen trafikledningsorganisation med goda spaningsresurser.
På den militära sidan finns flygvapnets
stridsledningsorganisation med därtill
kopplade jaktförband. Sammantaget leder detta till att obehörig verksamhet enkelt kan sållas från behörig. Insats kan
effektivt ske mot den obehöriga verksamheten . Detta är en viktig egenskap
även i framtiden .
Slutsatsen är då given. Ett obehörigt
utnyttjande av vårt luftterritorium kan
upptäckas och beivras med kraft.
Hur är det då med vårt sjöterritorium ?
Ja, tyvärr måste vi medge att där är bilden helt annorlunda . Till att börja med
är uppgiften svårare. Hur få en fritidsbåt, en fiskeskeppare eller en befälhavare på ett handelsfartyg att göra en detaljerad färdplan med tids- och ledangivelser? Hur få alla fartygsrörelser inom sjöterritoriet att följa bestämda leder med
anmälningsplikt vid brytpunkter?
Organisationen för kontroll av sjöterritoriet är också liten och splittrad . Marinen , Sjöfartsverket, Generaltullstyrelsen, Polisen , som var för sig har begränsade resurser för bevakning av och insats
inom sjöterritoriet . Samordningen är ännu inte sådan att dessa resurser kan utnyttjas effektivt.
Några förbättringar har dock skett och
sker. Marinens nya sjöbevakningscentraler är ett exempel på detta . Det finns
alltså möjligheter att nu bättre hålla reda
på läget inom vårt sjöterritorium . Det

räcker dock inte med det. En radarbild
kan ge läge , kurs och fart på fartyg . En
radarobservatör kan därmed utskilja
onormala beteenden på målen . Observatören kan dock inte bland en rad naturligt uppträdande fiskebåtar direkt urskilja den obehörige , som strävar efter att se
"naturlig" ut.
En extrem föranmälningsplikt som
den vi har i luften måste till sjöss ersättas
med en fungerande organisation för
identifiering. Under dager och god sikt
är flyg/helikopter goda och snabba identifieringsmedeL Under mörker och vid
dålig sikt krävs resurser i form av fartyg.
I båda fallen krävs personal.
Vi kan dock se acceptabla lösningar
inom förhållandevis små kostnadsramar.
Sjöbevakningscentralerna med till dem
kopplade radarstationer och andra organ
för upptäckt är bra och ger möjligheter
att leda en samordnad insats. Identifieringsresurserna är otillräckliga . Men fler
snabba och billiga fartyg , s k vedettbåtar, och bättre samordning mellan militära och civila resurser kan avsevärt öka
risktagningen för främmande fartyg att
obehörigt uppehålla sig på svenskt sjöterritorium.
Men detta gäller bara fartyg som uppträder på ytan. De enda enheter, som
folkrätten ger klart förbud mot, är ubåtar i undervattensläge inom sjöterritoriet. Där är våra möjligheter till upptäckt
och ingripande markant sämre. Medelsannolikheten att vi i dagens läge hittar
en ubåt inom vårt sjöterritorium är försvinnande liten . Även en hedervärd person eller organisation skulle kunna frestas till lönande, otillåten verksamhet under sådana villkor . Den fräckhet och beslutsamhet som utmärkte ubåtarna både
i UTÖ-incidenten 1980 och i GÅsEFJÄRDEN 1981 pekar på att den eller

de inblandade gjort en helt riktig riskbedömning och är redo att utnyttja denna fördel. Det finns indikationer som tyder på att främmande ubåtar normalt utnyttjar svenskt sjöterritorium i sin övningsverksamhet - ett flagrant brott mot
folkrätten .
Vi har alltså en akilleshäl i våra bristande möjligheter att övervaka och ingripa inom vårt sjöterritorium. Det är ingen
tvekan om att situationen utnyttjas. Svaret på min första fråga är således att
Sverige inte effektivt behärskar sitt sj öterritorium gentemot ubåtar.

Kan då Sverige fullgöra sina skyldigheter i ett neutralitetsläge?
situationen på landterritoriet förbättras i
och med beredskapshöjningar. Likaså
förbättras situationen i luftterritoriet.
Radarövervakningen av vårt sjöterritorium förbättras och insatsmöjligheterna
ökas genom att fler fartyg rustas, hjälpfartyg mobiliseras och de i fred splittrade
övervakningsorganisationerna
samordnas. Våra resurser mot ubåtar kvarblir dock på i stort samma nivå som tidigare . En så fräck manöver som den som
U 137 försökte göra, blir nog för riskfylld, men i övrigt kvarstår en låg risk för
obehörigt uppträdande ubåtar.
Detta förhållande är inte obekant för
de olika staterna i omvärlden . Risken är
stor att ev fördelar med vår dåliga ubåtsjaktförmåga kommer att utnyttjas av
stormakterna. Därmed har vi hamnat i
en ytterst farlig situation. Sverige kan
enligt stormaktsterminologin behöva
"hjälp" för att motverka det "uppenbara
brott mot folkrättens regler", som den
andra stormakten kan befaras göra sig
skyldig till genom att utnyttja svenskt
vatten för sin ubåtsverksamheL Det säger sig självt att, om denna ubåtsverk-
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samhet även inkluderar utskjutningsplatser för ubåtsbaserade robotar, så blir
nervositeten och benägenheten att " hjälpa" än mer accentuerad. Risken att Sverige dras med i en konflikt ökar.
Hur har vi då hamnat i detta uppenbara läge av obalans och vad skall vi göra
åt det?
Till att börja med: Kan vi göra något
åt det?
På den frågan är svaret: Ja . Modern
teknik hjälper oss. Det som inte var
tekniskt genomförbart i går - eller skulle
dra mycket stora kostnader - det går att
göra idag och i morgon till överkomligt
pris.
Vad som fordras är en systemuppbyggnad , som inrymmer erforderliga medel för upptäckt, lokalisering, identifiering och insats. Och där det finns balans
mellan dessa komponenter.
Det finns alltså goda tekniska och organisatoriska möjligheter att erhålla ett
avsevärt bättre skydd för sjöterritoriet än
vad vi har. Hur har vi då hamnat i den sitaution vi sitter i nu?
Jag har i ett av mina första anföranden
inför denna församling talat om tröghet både insikts- och manövertrögheL J ag
tror att svaret ligger däri. Kanske inte så
mycket i insiktströgheten, för jag inbillar
mig i alla fall att insikten om den strategiska förändring, som har skett i vårt
närområde, finns hos ett stort antal människor. Däremot är manövertrögheten
frapperande. Vi tycks ha fastnat i ett system där stort arbete läggs ner på detaljer men där den balanserade helheten
går förlorad.
Fö'r 25 år sedan fastställdes t ex, mot
bakgrund av då rådande uppfattningar,
en procentuell fördelning av den ekonomiska ramen mellan försvarsgrenarna .
denna procentuella fördelning har allt-
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sedan dess varit närmast konstant trots
den förändrade strategiska situationen.
Med minskande reella ekonomiska resurser har sedan de skilda funktionerna
minskat. Nästa steg var att riksdagen
angav att "skydd av importsjöfarten
skulle ske med andra medel än militära" .
Sanningen var ju att någon omsättning
av ubåtsjaktfunktionen inte var möjlig
inom den för marinen fastställda ramen.
Perspektivplanen ÖB 75 innehöll ett sista försök att bibehålla funktionen genom
ombyggnad av Östergötland-jagare till
fregatter. Planeringssituationen medgav
inte att denna handlingslinje genomfördes. Funktionen försvann. De senaste
årens ubåtsincidenter har kommit som
ett logiskt svar på en rubbad balans.
För 250 milj/år ytterligare till marinen
kan vår övervakning av och insats mot
mål inom sjöterritoriet inom ett begränsat antal år få en avskräckande nivå
som är acceptabel. Samtidigt kommer
den marina invasionsförsvarskapaciteten
att öka. Jag tycker mig ana Era tankar.
Summan 250 milj låter ju mycket stor.
Men det är en ökning av det totala försvarsanslaget på bara l - l 1/2 %. Sett
mot det ökade trycket och den ökande
mariniseringen i vår nära omvärld är det
egentligen orimligt att inte minst denna
förändring redan gjorts.
För vi måste komma ur denna trauma.
Det är orimligt att inte låta verkligheten
påverka oss. Serien av ubåtsincidenter
har visat att stormakterna hänsynslöst utnyttjar luckor i vår förmåga. Den stora
lucka vi har, som innebär bristande förmåga
att
fullgöra
våra
internationellrättsliga förpliktelser, är
särskilt allvarlig. Den skadar vår trovärdighet och kan bidra till att vår säkerhetspolitiska målsättning - neutraliteten
- blir svårare att uppnå.

Luckan måste fyllas ut. Vi måste skapa
balans i vår förmåga att beivra brott mot
folkrätten. Både för land- , luft- och sjöterritoriet måste resurser finnas för bevakning och insats. Vi har åtskilliga
gånger studerat hur det skall gå till, senast förra året. studierna har givit följande rekommendationer, som jag sedan
föreslagit överbefälhavaren.
För mål på ytan måste finnas en heltäckande radarkedja. Sjöbevakningscentraler för sammanställning och analys av
radarinformation måste finnas i Milo
Väst, Syd, Ost och NN. Vedettbåtar utnyttjas tillsammans med övriga ytattackenheter för identifiering och ev insats
mot kränkande enheter.
För att kunna upptäcka och ingripa
mot mål under ytan måste vi återta en i
det närmaste förlorad funktion - ubåtsjakten.
Möjligheten att upptäcka ubåtar kan
ökas väsentligt genom satsning på flygoch/eller
helikopterburna
system
grundade på IR- och LASER-teknik.
För att hålla kostnaderna nere har jag
föreslagit lätta flygplan av samma storlek, som de tullens kustbevakning använder. Sådana flygplan kan idag "leasas" från civila företag. Därmed skulle
fredsorganisatoriska investeringar inte
behöva göras, vilket är en väsentlig fördel i dagens ekonomiska läge. Dessa
rörliga indikeringssystem måste kompletteras med fasta system av typen magnetslingor och hydrofonstationer. Sådana fasta system bör främst utnyttjas i särskilt viktiga områden. Informationen
kan överföras direkt till sjöbevakningscentralerna.
Som jag tidigare sagt måste balans finnas mellan upptäcktsmedel och insatsmedel. För insats mot ubåtar erfordras
kvalificerade fartygs- och helikopterför-

band. Särskilt viktigt är det att möjligheterna förbättras i Milo S och NN, där
ju normalt i fredstid inga sådana resurser
finns.
Konkret har jag för Överbefälhavaren
föreslagit att åtminstone Milo S tillförs
helikoptrar med ubåtsjaktkapacitet.
Minst fem kvalificerade ubåtsjakthelikoptrar måste tillföras detta Milo. För
att täcka även delar av norrlandskusten
och för att skapa en bättre tillgänglighet,
bör ytterligare fem helikoptrar tillföras
marinen. Därmed får vi det antal helikoptrar jag alltid hävdat att vi behöver
och som verifierats i de försvarsgemensamma studier, som bedrivits i många år.
Uthålligheten i ubåtsjaktsystemet säkras genom fartygsenheter. J ag har föreslagit att som en första åtgärd bör Ytattack -81-serien utökas till sex enheter.
Härigenom får vi sex ubåtsjaktplattformar redan efter mitten av 1980-talet i
stället för som nu är planerat först på
1990-talet.
Det sägs ofta både utanför och inom
marinen att särskilda fartyg för ubåtsjakt, s k korvetter (motsv), skall anskaffas. Jag delar naturligtvis uppfattningen
att en sådan anskaffning skulle väsentligt
utöka vår förmåga till skydd mot ubåtar.
Detta både när det gäller att hävda vårt
territorium och att göra något åt vårt
sorgligt försummade sjöfartsskydd. Och
var den marina ramen väsentligt högre
skulle jag förbehållslöst rekommendera
att sådana enheter byggdes. Så sker ju i
snart sagt alla länder med sjögränser och
sjöfart. Men enheterna är dyra. De kan
inte bli så kostnadseffektiva, som är
önskvärt, om de inte kombineras med en
kvalificerad uppgift inom ramen för det
direkta invasionsförsvaret. I dagens ekonomiska situation föreslår jag därför
istället att den kombination av robotbåt
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+ ubåtsjaktkapacitet , som Ytattack -81
innebär, utvecklas vidare. Robotbåtarna
är kvalificerade , kostnadseffektiva enheter i invasionsförsvaret. Ubåtsjaktförmågan kan inte få helt samma nivå
som på ett specialfartyg för ubåtsjakt,
men detta kan kompenseras genom att
ett större antal fartyg byggs.
Som jag redan påpekat kan naturligtvis dessa mina förslag inte genomföras
utan medelsförstärkning. Om Flygvapnets tunga helikoptrar inte kan utnyttjas
även för ubåtsjakt, kommer en satsning
för att på rimlig tid kunna bygga upp ett
skydd mot ubåtar att kräva mellan
100--250 miljoner kronor/år.
Som synes är det faktiskt ett mindre
rampåslag än vad jag tidigare talat om. I
ekonomiska termer rör det sig om en
1-procentig höjning av försvarsmaktens
ram.

Svenskt försvar har här en dubbel uppgift :
dels se till att den sektor, som så länge
negligerats, får de kompletterande materiella resurser vars nödvändighet de senaste årens händelser så klart bestyrkt ,
dels att de ekonomiska resurser som detta kräver utnyttjas på ett sådant sätt att
högsta möjliga totalförsvarseffekt erhålls .
Låt mig alltså som avslutning konstatera
att det är säkerhetspolitiskt nödvändigt
att reparera våra brister i övervakningen av vårt sjöterritorium, framför allt mot ubåtar
att det med dagens teknik är möjligt att
göra reparationen
att de ekonomiska resurser, som erfordras för att göra det inom rimlig
tid, är i storleksordningen 100--250
miljoner kronor/år.
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Ledamoten
HANS WACHTMEISTER

säkerhetspolitiska konsekvenser
av den nya havsrätten
Årsberättelse för 1980 i vetenskapsgrenen Strategi, Taktik med sambandstjänst, Navigation och Sjöfart.

När ledamoten Holmberg 1974 lämnade
sin årsberättelse i den här vetenskapsgrenen, betitlad "Caraccaskonferensen,
slutet på havens frihet" , hade FN:s tredje havsrättskonferens (UNCLOS III) pågått i knappt ett år och avhållit en arbetssession. Det snara antagandet av en ny
havsrättskonvention , som många hade
sett fram mot, hade inte kunnat förverkligas. Därtill kvarstod alltför många omtvistade kärnfrågor olösta. I många fall
hade de inblandade parternas positioner
hårdnat i sådana frågor. Utvecklingen
sedan dess har gått mycket långsamt
framåt, havsrättskonferensen är nu inne
på sitt åttonde arbetsår och tionde session , utan att ens någon formaliserad förhandlingstext föreligger. Mycket talar
emellertid för att ett genombrott i förhandlingarna ägde rum under den senaste delsessionen i Geneve sommaren
1980. Den reviderade förhandlingstext ,
som blev resultatet av denna session ska
således bearbetas vid en 10 veckors s k
drafting session vintern 1981 varefter
man räknar med att kunna formalisera
texten påföljande vår. Vägen torde därefter vara jämnad för att konventionens
antagande ska kunna påskyndas.
Man kan därför med mycket stor säkerhet påstå att den nya havsrättens omfattning och innehåll är känd till alla sina
väsentliga delar. 1958 års Geneve-

konventioner innehöll i sig en rad konfliktanledningar, i synnerhet sedan deras
giltighet börjat ifrågasättas av det under
1960-talet ökande antalet självständiga
stater, sprungna ur före detta koloniländer. Den nya havsrätten försöker undanröja dessa konfliktanledningar men den
ger i sig själv upphov till nya sådana.
Den nya havsrättskonventionen består i
väsentliga delar av kompromisser och
paketlösningar. Även om man försökt
att skapa en bättre ordning inom havsrätten går det således inte att komma ifrån
att dess utformning i många fall skett på
bekostnad av enskilda staters intressen
och kommer att vara en jordmån för skilda tolkningar. Sådana kan i värsta fallleda till väpnade konflikter. Det är därför
inte för tidigt att redan nu börja analysera de säkerhetspolitiska konsekvenserna
av den nya havsrätten .
Årsberättelsen beskriver inledningsvis
mycket översiktligt den nya havsrättens
omfattning och regelpaketets uppbyggnad. Därefter diskuteras och analyseras
mera ingående vissa delar av regelpaketet, vilka är av speciellt säkerhetspolitiskt intresse. Tonvikten har därvid lagts
vid förhållanden i vårt närområde . Havsrättens historiska utveckling behandlas
inte då denna ingående diskuterats i tidigare arbeten inom vetenskapsgrenen .
När i det följande hänvisningar sker
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till den nya havsrättskonventionen avses
den nu föreliggande informella " Draft
Conventian on the La w of the Sea" (september 1980). Denna förkortas fortsättningsvis Draft.

Översikt över den nya
havsrättens omfattning
En ledande princip vid utformningen av
den nya havsrätten har varit att den ska
omspänna allt som anknyter till haven
och deras utnyttjande . Syftet är alltså att
skapa en ny ordning för världshaven ur
vars regelsamling staters rättigheter och
skyldigheter ska kunna härledas. Det
torde finnas få motstycken i världshistorien till en så omfattande reglering av
förhållandena mellan världssamfundets
medlemmar. Följaktligen är också den
nya konventionen mycket omfattande
och den behandlar flera områden, vilka
inte tidigare varit föremål för reglering i
havsrätten.
Mycket grovt skulle man kunna säga
att den nya havsrättskonventionen omspänner fem huvudområden: l) staters
nationella suveränitet över havet och
exklusiva rättigheter till dess resurser, 2)
Utnyttjande av den internationella havsbottnen, 3) Bevarande av den marina
miljön och havets resurser, 4) rätten till
vetenskaplig forskning, samt 5) Regler
för lösande av tvister inom havsrättens
område. Regelpaketet för dessa huvudområden är i den nuvarande förhandlingstexten indelat i 16 delar med inalles
320 artiklar, till vilka fogats åtta annex
med samma legala status som själva konventip nstexten (i de fall inte undantag uttryckligen anges).
Inom det första huvudområdet återfinns flertalet av de "tradit.ionella" havsrättsfrågorna. Vid en jämförelse med
1958 års Genevekonventioner känner
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man således igen de flesta frågeställningarna även om , vilket måste framhållas ,
de nya reglerna ofta utgör fullständiga
omarbetningar av 1958 års konventioner
och där en stor mängd nyheter introduceras . Olika delar ger således regler fö r
territorialhavet och tilläggszonen , sunds
utnyttjade i den internationella sjöfarten , kontinentalsockeln, det fria havet
samt öars status. Helt nya begrepp i
havsrätten återfinns i de delar som ger
regler för arkipelagiska stater, den exklusiva ekonomiska zonen, innanhav eller halvt inneslutna hav samt Iandomslutna staters tillgång till havet och dess
resurser.
Det andra huvudområdet - utnyttjandet av den internationella havsbottnen - är något helt nytt i havsrätten och
har inte någon motsvarighet i tidigare
konventioner. Problemet - vem ska få
utvinna resurserna på och under den internationella havsbottnen och under vilka former- har varit ett av havsrättskonferensens svåraste och har flera gånger
hotat att stjälpa den. Det är genom ett
digert och ytterligt komplicerat regelsystem som man slutligen tycks kunna enas
i denna starkt motsatsfyllda fråga.
Bevarandet av den marina miljön- det
tredje huvudområdet - har under konferensarbetet blivit alltmera aktuellt och
frågan har underblåsts av diverse dramatiska händelser, som t ex Amoco Cadiz-katastrofen på våren 1978. Man finner här regler för hur föroreningar av haven ska förhindras , reduceras och kontrolleras, staters samarbete på miljövårdens område, tekniskt bistånd och övervakning inom miljövårdsområdet , hur
efterlevnad ska kunna framtvingas m m.
Det fjärde huvudområdet - den marina vetenskapliga forskningen - har
stundtals varit ett mycket hett debatt-

ämne på konferensen och präglats av
motsättningar mellan i- och uländer. Det
nuvarande regelpaketet ger föreskrifter
för staters rätt att bedriva sådan forskning, sättet att genomföra den, överföring av teknologi m m och innehåller
dessutom omfattande regler för globalt
och regionalt samarbete inom forskningsområdet.
Det femte huvudområdet slutligen tvisters lösande - ger regler för formerna
för att lösa tvister av olika slag inom
havsrättens område, de olika rättsinstitutens begränsningar och deras bindande
verkan . Även här har konferensarbetet
präglats av motsättningar mellan stater,
som förespråkat obligatorisk bindande
tredjepartslösning å ena sidan och sådana som endast kunnat acceptera frivilliga
icke-bindande skiljedomslösningar å den
andra.
Karaktäristiskt för hela det nu föreliggande regelpaketet är att det är just ett
paket. Det har kommit fram genom
kompromisser, där flera stater gjort eftergifter i frågor inom ett visst huvudområde för att göra vinster inom ett annat.
Det finns således ett starkt samband mellan de olika huvudområdena, och möjligheterna för stater att göra reservationer
mot delar av konventionen har därför varit ett hett debattämne. Man har emellertid enats om att inte tillåta reservationer vare sig till hela eller delar av konventionstexten om inte detta uttryckligen
medges i någon av dess artiklar (så gäller
t ex vad avser tolkningen av vissa artiklar
vid tvister) .

Intressanta avsnitt i
den nya havsrätten
Militär aktivitet i
nationella zoner
Den nya havsrätten för med sig en rad
nyheter och nyordningar. En av de viktigaste är att man för första gången i den
moderna havsrättens historia lyckats ena
sig om hur brett territorialhavet får vara
och dess yttre gräns har satts till 12 M.
Detta kommer att innebära, efterhand
som kuststaterna utvidgar sina territorialhav i enlighet med konventionen , att
vida havsområden kommer att läggas under nationell jurisdiktion med de avsevärda inskränkningar i den fria sjöfarten det innebär.
En annan viktig nyordning är rätten
att etablera s k ekonomiska zoner , vars
yttersta gräns får sättas vid 200 M från
baslinjerna. I den ekonomiska zonen har
kuststaten exklusiv rätt till alla levande
och döda naturreserser i vattnet samt på
och under havsbottnen. Också etableraodet av ekonomiska zoner kommer att
innebära inskränkningar i den fria sjöfarten .
De utvidgade mer eller mindre långtgående nationella regimer som den nya
havsrätten ger befogenheter till kommer
att ställa åtskilliga av sjöfararnationernas
rättigheter på sin spets. En viktig sådan
rättighet berör militär aktivitet inom dessa havsområden. I det följande ska detta
diskuteras närmare .

Oskadlig genomfart av
territorialhavet
Utländska örlogsfartygs rätt till oskadlig
genomfart genom kuststatens territorialhav är av mycket gammalt datum . Händelseutvecklingen
vid
1958
års
Genevekonferens visade emellertid att
denna rätt ingalunda är ovillkorlig (1) .
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Sålunda definierades i territorialhavskonventionen "oskadlighet" såsom innebärande att "genomfart är oskadlig därest den ej stör kuststatens lugn , ordning
eller säkerhet" (2). Vidare gavs kuststaten rätt att tillfälligt upphäva rätten till
oskadlig genomfart i särskilt angivna områden av sitt territorialhav om en sådan
åtgärd skulle vara av väsentlig betydelse
för skyddet av dess säkerhet (3), samt
rätt att utfärda lagar och förordningar
som i överensstämmelse med folkrätten
och konventionen måste iakttas under
utövandet av oskadlig genomfart (4) .
Om sålunda förhandlingsarbetet 1958
visade att någon ovillkorlig rätt till oskadlig genomfart inte existerade kom
likväl 1958 års territorialhavskonvention
inte att innehålla någon närmare precisering av vilka aktiviteter som kunde anses stå i strid med definitionen på "oskadlighet" med två undantag - olovligt
fiske av utländska fiskefartyg (5) samt
krav att ubåtar färdas i ytläge (6). Detta
var ett uttryck för de stora sjöfararnationernas (främst USA) motstånd mot att i
konventionstexten skriva in ytterligare
inskränkningar av den fria sjöfarten.
Man ansåg i stället att konventionens
definition av genomfart "färd genom
territorialhavet i syfte att antingen passera detta utan att inlöpa inre vatten eller
att inlöpa till inre vatten eller gå till havs
från inre vatten" (7) skulle vara en tillräcklig garanti mot missbruk.
Sverige ratificerade aldrig 1958 års
territorialhavskonvention. Vi har emellertid ansett att den speglar gällande
folkr~tt och har därför utformat våra
föreskrifter för utländska örlogsfartygs
tillträde till vårt sjöterritorium i enlighet
med denna. Det är dock av intresse att
här närmare studera 1966 års tillträdeskungörelses definition av "oskadlighet".
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Den preciserar nämligen en rad aktiviteter som utländska örlogsfartyg måste avhålla sig ifrån om genomfarten ska kunna
anses vara oskadlig. Där föreskrivs således att nämnda fartyg:
- ska iaktta svenska hälsovårds-, lotsnings-, tull-, trafik-, hamn- etc föreskrifter samt svenska föreskrifter rörande nyttjande av radioanläggning
(§ 6),
- inte utan tillstånd stoppa, ankra eller
på annat sätt göra uppehåll inom
svenskt territorium om det inte är
nödvändigt för fartygets säkerhet (§
7),
- inte får upprätta kartor eller företa
mätning eller lodning som inte är
nödvändig för fartygets säkerhet (§
10),
- inte utan tillstånd får utföra skjutning
eller annan övning som inte i sin helhet kan genomföras inom fartyget.
Det får inte heller företa manövrering i samband med krigsmässig övning (§ 11),
- inte får landsätta personal på annan
ort än den för vilken tillstånd till besök givits (§ 13),
- skall ha nationalitetsflagga hissad,
ubåtar ska framföras i ytläge (§ 8) .
Man kan således konstatera att 1966
års tillträdeskungörelse med stöd av 1958
års territorialhavskonvention art 17 i väsentliga avseenden villkorsbegränsar den
oskadliga genomfarten. De aktiviteter
som omnämns är emellertid alla av den
karaktären att de har direkt samband
med vår säkerhet. Ingen av dem innebär
utnyttjande av territorialhavet för genomfart (enligt art 14.2) och de är således ett våldförande på vår territoriella
överhöghet. Denna tanke syns också ha
stöd i internationella tolkningar (8) .

någon form av sambandssystem eller
något slag av kuststatens installationer eller anordningar,
- varje annan handling som inte har direkt samband med genomfarten.
Jämfört med 1958 års territorialhavskonvention representerar Draft en betydande nyordning genom att dessa aktiviteter fästs på pränt. Den nya konventionen innebär otvivelaktigt en avsevärd
inskränkning av begreppet "oskadlig genomfart". Det kan naturligtvis diskutevarje hot eller utnyttjande av våld ras, i belysning av den tidigare diskusgentemot kuststatens överhöghet, sionen om tolkningen av 1958 års terterritoriella integritet eller politiska ritorialhavskonvention, om de nya regoberoende eller varje annat hand- lerna innebär en skärpning av gällande
lande i strid med den internationella internationell rätt. Sannolikt måste svarättens principer så som de framgår ret bli ja på den frågan, i synnerhet som
av FN-stadgan,
mycket stora vattenområden kommer att
varje vapenövning av vad slag det va- ligga under denna regim efter det rätten
till 12 M territorialhav etablerats.
ra må,
Det torde t ex med visst berättigande
varje handling syftande till att införskaffa underrättelser till förfång kunna hävdas att varje form av uppför kuststatens försvar eller säkerhet, trädande örlogsfartyg på en kuststats
territorialhav utgör ett hot mot denna
varje slag av propaganda syftande till
stats överhöghet, territoriella integritet
att påverka kuststatens försvar eller
eller politiska oberoende- örlogsfartyget
säkerhet,
befinner sig ju på kuststatens territoristart, landning eller ombordtagning um, har den potentiella kapaciteten att
av luftfarkoster av något slag,
utöva våld med sina vapen och besitter
start , landning eller ombordtagning erforderliga resurser för att motverka
av militära apparater av något slag,
kuststatens tvångsåtgärder.
ilandförande eller ombordtagning av
Det torde med visst berättigande likavarje slag av varor , valutor eller per- ledes kunna hävdas att alla örlogsfartyg,
soner i strid med kuststatens tull-, som genomfar en kuststats territorialhav ,
skatte-, immigrations- eller hälso- kan göra detta i syfte att införskaffa unvårdsbestämmelser,
derrättelser till förfång för kuststatens
varje slag av uppsåtlig och allvarlig försvar eller säkerhet- den elektroniska,
förorening i strid med konventionen , såväl passiva som aktiva , utrustning moderna örlogsfartyg besitter medger detta
varje slag av fiskeriverksamhet,
varje slag av forsknings- eller kart- utan att det "märks utåt".
Begreppet "propaganda syftande till
läggningsverksamhet,
att påverka kuststatens försvar eller sävarje handling syftande till att störa kerhet" är alltför svagt definierat för att

Den nya havsrätten går i detta avseende betydligt längre än 1958 års territorialhavskonvention. Begreppet "oskadlig genomfart" <;lefinieras sålunda i
Draft i negativ form, d v s texten ger en
detaljerad uppräkning av vilka aktiviteter som ska anses vara i strid med den
grundläggande definitionen på "oskadlighet", d v s inte störa kuststatens lugn ,
ordning eller säkerhet. Som exempel på
dylika aktiviteter anger konventionstexten följande (9):
-

-

-

-

-
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inte genomfarten ska kunna tolkas som i
strid med oskadlighetsbegreppet. Vad är
"kanonbåtsdiplomati" om inte propaganda? Det torde inte behövas mycket
fantasi för att föreställa sig situationer,
där flaggstaten får svårt att värja sig mot
kuststatens anklagelser för " kanonbåtsdiplomati ", d v s propaganda .
Givetvis är de anförda exemplen ytterligheter som bara torde vara giltiga
under speciella förhållanden. Kuststaten
kan inte under alla omständigheter hävda de påstådda brotten mot "oskadligheten " - man måste också se till syftet
bakom flaggstatens utnyttjande av kuststatens territorialhav för genomfart. Detta hindrar emellertid inte att kuststaten i
den nya preciseringen av innebörden av
oskadlig genomfart fått ett säkerhetspolitiskt instrument, som kan utnyttjas med
vida tolkningsmöjligheter. I en värld av
snabbt skiftande politiska händelseutvecklingar och lättrörliga militära aeromaritima styrkor med stor slagkraft är
det inte svårt att föreställa sig spända situationer , där tillämpningen av dessa
regler kan utlösa allvarliga , kanske väpnade, konflikter.
Det sagda innebär inte att Drafts precisering av innebörden av oskadlig genomfart enbart är av ondo. De små och
medelstora kuststaterna måste snarare se
den som en stor fördel eftersom man här
fått ett instrument att bättre kunna hävda sin nationella suveränitet och territoriella integritet . Draft är just en markering av de mindre kuststaternas strävanden att bättre kunna hävda sina intressen
gentemot de stora och mäktiga sjöfararnatiorlerna. Den visar på den tendens
som efterhand blivit alltmera märkbar
och som tar sig uttryck i en ökad strävan
hos dessa stater att vilja begränsa militär
aktivitet inpå sina kuster. Draft art 19 är
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ett påtagligt exempel på hur de många
nybildade staterna, i kraft av sin majoritet på tredje havsrättskonferensen ,
lyckats tvinga stormakterna att göra eftergifter - eftergifter som de facto innebär skärpta restriktioner för den fria sjöfarten men som varit nödvändiga för att
stormakterna skulle kunna få igenom
andra av sina väsentliga intressen .
Som framgår av en jämförelse mellan
Draft art 19 och vår tillträdeskungörelse
av år 1966 har den senare redan intecknat flertalet av Drafts definitioner på
icke-oskadlig genomfart. Man kanske
kunde tycka att detta speglar en osedvanlig framsynthet hos tillträdeskungörelsens författare men så är naturligtvis inte
fallet. I själva verket har de aktiviteter
som där omnämns sedan lång tid tillbaka
betraktats som så svåra brott mot kuststatens säkerhet att de fallit utanför ramen för begreppet "oskadlighet " och
därmed gett kuststaten rätt till sanktioner. För vår del torde därför inte
Draft art 19 behöva ge upphov till en
översyn av tillträdeskungörelsen . I förhållande till våra grannländer torde inte
heller den nya konventionen komma att
bereda några problem i detta avseende.
Det finns emellertid anledning att hålla
ögonen på utvecklingen och den tolkning
dessa nya föreskrifter kan komma att få
efterhand som tiden går. Ett skäl till detta är neutralitetspolitiska hänsyn , som
kan komma att ställa dem i annan dager.
Ett annat är den påtagliga konfliktrisk
som kan uppstå om reglerna kopplas till
den särskilda regimen för innanhav eller
halvt inneslutna hav (mera därom nedan).

Föranmälan/diplomatiskt
tillstånd före genomfart
Nära kopplad till begreppet oskadlig genomfart är frågan huruvida kuststaten
har rätt att kräva att flaggstaten gör föranmälan eller rentav utverkar tillstånd
på diplomatisk väg innan dess örlogsfartyg i oskadlig genomfart passerar genom kuststatens territorialhav.
1958 års territorialhavskonvention ger
inte kuststaten någon sådan rätt men har
å andra sidan inte heller några uttryckliga förbud mot att kuststaten ställer sådana krav . I samband med ratificeringen av
territorialhavskonvent ionen begagnade
sig många stater av detta tomrum för att
göra tolkningsuttalanden eller reservationer med innebörden att man ansåg att
konventionen gav rätt att kräva någon
form av auktorisation. Flertalet öststater
reserverade sig sålunda mot rätten till oskadlig genomfart och ansåg sig kunna
kräva diplomatiskt tillstånd för genomfart. Ordalydelsen i den sovjetiska reservationen är typisk och kan tjäna som
exempel:
"The Governement of the Union of
Soviet Socialist Republics considers that
a coastal State has the right to establish
proeectures for the authorization of the
passage of foreign warships through its
territorial waters". (lO)
Frågan hade förvisso stötts och blötts
under konferensarbetet 1958 och flera
textförslag fanns med innebörd att kuststaten skulle ges rätt att kräva föranmälan eller diplomatiskt tillstånd. Den
International Law Commission, som särbehandlade frågan , antydde i sitt textförslag att den oskadliga genomfarten inte var en rättighet utan ett privilegium ,
som kuststaten kunde tillerkänna eller
hålla tillbaka , eller i kommissionens textförslag : ". . . normall y it (kuststaten)

shall grant passage ... " (11). slutsatsen
blir att kommissionen inte kunde utesluta att kuststaten skulle ha en sådan rätt .
Ett av skälen till detta skulle bl a vara
det hot ett utländskt örlogsfartyg på
kuststatens territorium de facto utgör.
Majoriteten av deltagarna i 1958 års
Genevekonferens ville emellertid inte gå
på ILC:s linje utan ansåg att oskadlig genomfart var en rättighet för örlogsfartyg ,
inte ett privilegium, över vilken kuststaten inte förfogade. Konventionen kom
därför inte att innehålla någon föreskrift
i detta hänseende.
I vår egen tillträdeskungörelse ställer
vi krav på föranmälan av utländska örlogsfartyg som önskar passera territorialhavet och begagna sig av oskadlig genomfart. Föranmälan fordras dock inte
för passage av Öresund . (12). Grunden
för detta stadgande utgör det ovannämnda händelseförloppet vid 1958 års
Genevekonferens och det faktum att
ILC inte kunde utesluta att kuststaten
besatt rätten att framställa sådana krav.
Frågan om kuststatens rätt att kräva
föranmälan eller tillstånd behandlades
ingående under tredje havsrättskonferensens inledande sessioner. Regelpaketet om territorialhavet slutbehandlades emellertid utan att någon sådan
rätt skrevs in i förhandlingstexten.
Huvudorsaken till detta har varit de stora västliga sjöfartsnationernas (främst
USA , Storbritannien , Frankrike och Japan) motstånd . Förespråkarna för att
denna rätt skrivs in fullföljde därefter inte sitt krav, främst p g a förhandlingstextens kompromisskaraktär - ett ihärdigt
fasthållande vid kravet skulle ha kunnat
riva upp andra och mera gynnsamt slutbehandlade frågor. Andra förespr åkare
för förhandsanmälan eller tillstånd, däribland Sverige , har också ansett sig kun-
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na vara tillfreds med nuvarande ordning,
dels därför att förhandlingstexten inte uttrycker något förbud mot dylika krav
från kuststatens sida, dels därför att denna rätt måste anses vara garanterad i internationell rätt (jämför diskussionen
ovan) .
Det är därför man med viss oro sett
frågan väckas till liv igen under den senaste sessionen. Såväl i New York i
mars-april 1980 som vid den fortsatta
sessionen i Geneve i juli-augusti framlades av Filippinerna m fl länder i den s k
77-gruppen ett förslag med innebörd att i
konventionen skulle intas en bestämmelse , som gav kuststaten uttrycklig rätt
att kräva föranmälan eller diplomatiskt
tillstånd vid utländska örlogsfartygs passage genom territorialhavet. Informella
diskussioner visade att förslaget hade ett
starkt stöd bland många 77-gruppsländer. Motståndet hos flera väststater var
emellertid starkt bl a med hänvisning till
att frågan redan slutbehandlats och nu
inte borde tas upp igen. Det torde därför
vara föga sannolikt att några ändringar
av nuvarande Draft kommer att tillåtas i
detta avseende. (13)
Den svenska ståndpunkten torde i allt
väsentligt sammanfalla med den som realterats ovan, nämligen att frågan blivit
tillräckligt väl klarlagd såväl vid 1958 års
Genevekonferens som under UNCLOS
III. Kuststatens rätt att kräva tillstånd eller föranmälan är en del av internationell
rätt varför den inte särskilt behöver omnämnas i konventionen . Det senare kan
kanske förefalla paradoxalt eftersom vi
ju i förhållande till vår omvärld så ihärdigt ·hållit fast vid vårt krav på föranmälan av utländska örlogsfartyg före deras passage av territorialhavet. Det båtar
emellertid föga att alltför långt driva kraven på att en sådan rätt skrivs in i kon-
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ventionen , snarare kan detta bli en bumerang med motsatt effekt . En konvention med direkt förbud mot föranmälan
eller tillstånd skulle vi sannolikt aldrig
kunna ratificera och frågan är väl om inte
flera andra viktiga sjöfartsnationer då
också skulle dra sig ur den.
Rätten att kunna kräva föranmälan av
utländska örlogsfartyg är ett väsentligt
säkerhetspolitiskt instrument för oss.
Den ger oss möjligheter att övervaka fartygsrörelser på vårt sjöterritorium och
kontrollera utvecklingen av eventuella
hot mot vår nationella överhöghet eller
territoriella integritet. Vi kan därför inte
avsäga oss denna rätt . Hittills vunna erfarenheter talar för att åtminstone huvuddelen av våra grannländer respekterar detta vårt krav även om man inte öppet erkänt det. Vår neutralitetspolitik
medför att vi har delvis andra säkerhetspolitiska intressen än vår omgivning
och detta syns man ha förståelse för. En
annan tingens ordning skulle radikalt
kunna förändra den strategiska situationen i våra omgivande farvatten och ställa
krav på resurser för övervakning av vårt
territorialhav av helt andra dimensioner
än för närvarande. Det är inte heller givet att en sådan annan ordning skulle vara till gagn för den strategiska balanssituation, som nu råder i vår omgivning.
Det är emellertid uppenbart att vårt
krav på föranmälan inte är utan komplikationer, sett i belysning av vårt utvidgade territorialhav och den inskränkning
i utländska örlogsfartygs helt fria manöver detta innebär jämfört med tidigare.
Man kan därför inte helt bortse från den
konfliktrisk som härigenom kan uppstå i
en spänd situation. Ä ven om våra tillträdesregler i detta avseende är mycket
modesta finns det därför anledning för
oss att ha frågan under uppsikt och gar-

dera oss mot eventuella obehagliga situationer .

Internationella sund
I s k internationella sund, d v s sund som
sätter två delar av det fria havet i förbindelse med varandra och som utnyttjas
av den internationella sjöfarten, har av
hävd örlogsfartyg haft fri passagerätt.
Enda kravet har varit att genomfarten
ska vara oskadlig, d v s inte störa
strandstaternas lugn, ordning eller säkerhet . I 1958 års territorialhavskonvent ion
kodifierades denna princip (14) men den
hade redan tidigare fastslagits , t ex av Internationella Domstolen i sitt utslag 1949
i det berömda Corfu Channel Case.
Ä ven Sverige bekänner sig till denna
princip i 1966 års tillträdeskungörelse . I
dess paragraf 4 stadgas sålunda att föranmälan inte fordras för genomfart av
territorialhavet i Öresund mellan linjerna Kulle-Gilbjerghoved och Falsterbo
udde- Stevns fyr (15). Genomfarten där
är alltså i princip helt fri, dock med det
förbeh ållet att den ska vara oskadlig.
Vår syn på passagerätten i Öresund går
emellertid tillbaka inte bara på 1958 års
territorialhavskonvent ion utan grundas
väsentligen på vissa historiska överenskommelser (1857 års Abolitionstraktat, 1932 års svenskdanska överenskommelse om gränsdragningen i Öresund ,
praxis under två världskrig m m (16)).
Det har sedan 1857 mot den bakgrunden
varit enbärande svensk princip att passagen i Oresund ska hållas fri och vi har i
många olika sammanhang hävdat den
när denna rätt velat ifrågasättas .
Något annorlunda ställer sig frågan
när det gäller Ålands Hav. Passagen
förbi Märket , där ju svenskt och finskt
territorialhav går ihop, är otvivelaktigt
ett internationellt sund, som sätter två

delar av det fria havet i förbindelse med
varandra. Någon praxis om helt fri passagerätt i Ålands Hav har emellertid
aldrig utbildats. Gränsförhållandena i
området reglerades vid freden i Fredrikshamn 1809 mellan Sverige och Ryssland.
Någon "fri ränna" för den internationella sjöfarten skapades aldrig då . Huvuddelen av de utländska örlogsfartyg, som
sedermera passerat in i Bottenhavet , har
respekterat våra tillträdesbestämmelser
och gjort vederbörlig föranmälan . Det
bör också påpekas att passagerätten genom huvuddelen av territorialhavet på
den finska sidan reglerats i 1921 års konvention om Ålandsöarnas icke-befästande och neutralisering (17).
Vårt förhandlingsarbete under tredje
havsrättskonferensen har sålunda bl a tagit sikte på att försöka bevara den nuvarande ordningen vad gäller Öresund och
Ålands Hav . Ett mycket omfattande arbete lades ner under konferensens inledande sessioner på att reglera passagerätten i internationella sund. Det regelpaket , som då såg dagens ljus, har därefter bevarats intakt och förts in i Draft.
Det innehåller en rad principiellt mycket
viktiga nyheter. Störst intresse tilldrar sig
den nya regim för internationella sund ,
den s k "transit passage " eller "fri genomfart", som ska ersätta de gamla reglerna om oskadlig genomfart i vissa sådana sund.
Transitregimen är enligt Draft art 37 i
princip tillämpbar på alla internationella
sund. Det finns emellertid tre undantag
till denna regel , varav det viktigaste
framgår av art 35 c:
inte
skall
"(Transitregimen)
påverka .. .
c) Den legala regim i sund i vilka genomfart reglerats i sin helhet eller i
delar genom sedan lång tid tillbaka
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ikraftvarande konventioner med
speciell hänvisning till sådana sund. "
(18)
Enligt svensk uppfattning innebär detta undantag att vi kan bevara regimerna i
Öresund och Ålands Hav intakta. Detta
är en stor fördel och det kan nog diskuteras om vi med en annan tingens ordning
skulle kunna ratificera en ny havsrättskonvention.
Tankarna kring den nya transitregimen har emellertid påverkat vårt handlande i samband med territorialhavsutvidgningen 1979 varför det finns anledning att här närmare diskutera dess innebör och konsekvenser . Enligt D raft art
38 har alla fartyg och luftfartyg rätt till
transitgenomfart i de sund som omnämns
i art 37. Sådan genomfart får inte hindras . Genomfarten får företas uteslutande
med syfte att i en följd och så snabbt som
möjligt passera sundet. Art 39 beskriver
närmare fartygs och luftfartygs skyldigheter under genomfarten , bl a:
- framföras utan fördröjning genom eller över sundet ,
- avhålla sig från varje hot eller utnyttjande av våld mot strandstaternas
överhöghet , territoriella integritet eller politiska oberoende eller från att
på något annat sätt bryta mot den internationella rättens principer så som
de framgår av FN-stadgan ,
avhålla sig från varje annan handling
än sådana, som sammanhör med deras normala framfäringssätt för förflyttning i en följd och så snabbt som
möjligt.
so'm framgår är transitregimen någonting helt annat än "oskadlig genomfart" .
Man återfinner knappast någonting av de
mycket hårda restriktioner som den senare innebär. Visserligen har strandsta-
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ten enligt Draft art 42 rätt att reglera
trafiken i sundet men endast. för vissa
speciella förhållanden, bl a navigatorisk
säkerhet , förhindrande av vattenföroreningar , hänsyn till tull-, skatte' , immigrations- eller hälsovårdsbestämmelser
m m. Men dessa regleringar får på intet
sätt utföras så att de i verkligeheten innebär att vissa fartygstyper diskrimineras
eller att den praktiska effekten blir att
den fria genomfarten så som den definierats hindras eller försvåras . Detta innebär t ex att ubåtar kan framföras i undervattensläge genom sundet - ubåtars normala framfäringssätt är otvivelaktigt under vattnet. Det är vidare avDrafts ordalydelse uppenbart att transitregimen gäller inom hela det aktuella sundet
(strandstaternas inre vatten undantagna) .
Transitregimen är ett direkt utslag av
supermakternas säkerhetspolitiska intressen. Den har tillkommit för att säkerställa rörligheten hos deras sjöstyrkor
och strategiska ubåtar. Bakgrunden är
de c:a 125 "nya" sund , som tidigare delvis bestått av fritt hav men som efter en
territorialhavsutvidgning till 12 M skulle
bestå av strandstaternas territorialhav.
Flertalet av dessa sund anses vara av
strategisk betydelse. Transitregimen har
därför varit supermakternas krav för att
överhuvudtaget gå med på rätten att
etablera 12 M territorialhav eftersom
man inte velat acceptera regimen oskadlig genomfart i dessa sund. Draft gör
emellertid inga andra undantag än de
ovan nämnda och transitregimen får därför mycket olustiga konsekvenser i oss
omgivande farvatten - områden som supermakternas förhandlingsarbete egentligen inte tagit sikte på att reglera.
Detta problem aktualiserades i samband med vår territorialhavsutvidgning.

'l

t

r

Regimerna i Öresund och Ålands Hav
skulle visserligen bevaras men i Kattegatt , farvattnen söder om Falsterbo
och i Bomholmsgattet skulle andra förhållanden råda om också Danmark i enlighet med den nya havsrätten utvidgade
sitt territorialhav till 12 M. De nämnda
farvattnen skulle under sådana förhållanden kommit att helt eller delvis slutas
av strandstaternas territorialhav och således komma att falla under transitregimen . För vår del hade detta inneburit att
vi i dessa farvatten t ex kunnat tvingas
acceptera ubåtar i uläge alldeles inpå
operativt känsliga områden utan möjlighet att beivra eller fullständigt kunna
kontrollera detta.

nerna blev fritt hav. Överenskommelsen
förutsatte att Danmark vid sin territorialhavsutvidgning på motsvarande sätt skulle lämna en .bit fritt hav på sin sida om
mittlinjen. Grundtanken var att det på så
sätt skulle skapas en ränna av fritt i de
aktuella farvattnen , där utländska örlogs- och statsfartyg skulle ges möjligheter till passage utan att denna behövde
beröra svenska tillträdesbestämmelser.
Framförallt skulle någon transitregim i
dessa områden aldrig kunna komma ifråga. Den danska territorialhavsutvidgningen har emellertid uteblivit och man
kan därför ifrågasätta om vår flyttning av
territorialgränsen var berättigad . (Jfr fig
1).

Som tidigare framhållits har Sverige av
tradition hävdat att passagen in och ut ur
Östersjön ska vara fri men vi har samtidigt eftersträvat att kunna övervaka
fartygsrörelser på vårt territorialhav. A v
den anledningen kunde vi knappast acceptera de olika regimer , som skulle
komma att råda i Öresund och Kattegatt .
Vi tog därför redan innan 12-milsgränsen
proklamerades upp förhandlingar med
Danmark för att hitta lösningar på de
förutsedda problemen. Resultatet av
dessa blev s k passagezoner i Kattegatt,
vid Falsterbo och i Bornholmsgattet. I
dessa passagezoner skulle utländska örlogs- statsfartyg ha rätt till oskadlig genomfart utan föranmälan- man kan således säga att zonerna hade en status liknande Öresunds. I överenskommelsen
med Danmark ingick emellertid också
att konstruktionen med zoner skulle
upphöra den l januari 1980 (tidpunkten
för förutsedd dansk utvidgning av territorialhavet) . Helt i enlighet med överenskommelsen drog Sverige då också sin
territorialgräns inåt i de aktuella områdena så mycket att de tidigare passagezo-

Frågan måste besvaras i ett större sammanhang . Vårt beslut att utvidga territorialhavet till 12 M väckte ett betydande internationellt intresse och ganska allmänt oroade man sig för vilken återverkan denna skulle få på passageförhållandena i Östersjöutloppen som helhet.
Det man från västmaktshåll därvid mest
bekymrade sig för var den kedjereaktion
vår utvidgning skulle kunna medföra. En
dansk territorialhavsutvidgning, som
svar på den svenska, skulle , hävdade
man, med säkerhet föra med sig att också Östtyskland utvidgade sitt territorialhav till 12 M. Därmed skulle den s k
"Kadettkanalen"- djuprännan vid Gedser rev - hamna på östtyskt område . Med
kännedom om öststaternas syn på
Östersjön som ett hav , till vilket endast
strandstaternas örlogsfartyg borde äga
tillträde, är den oro, som vissa NATOstater måste ha känt inför dessa utsikter,
förståelig. Det är lätt att föreställa sig
krissituationer, där västtyska (eller andra
NATO-staters) örlogsmäns önskan om
passage av dessa farvatten under sådana
förhållanden skulle kunna leda till för-
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PASSAGEFÖRHÅLLANDEN I KATTEGATT, SÖDER F ALSTERBO OCH I
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=
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= mittlinje

enligt svenska
och danska baslinjer

IIIIIIIII

passagezon 1979-07-01
1979-12-31 , därefter fritt

hav

10

20

Distmin

30

vecklingar .
Som tidigare framhållits har Sverige
genom sin neutralitetspolitik delvis andra säkerhetspolitiska intressen än våra
grannstater. Man skulle därför kunna
hävda att det knappast vore en svensk
angelägenhet att lösa deras säkerhetspolitiska problem . Fullt så enkelt är det
emellertid inte. Vi har lika mycket som
våra grannstater intresse av att bevara
den strategiska balansen i vår omgivning
och därmed undvika att introducera sådana störningar, som skulle kunna rubba
denna balans. Tyvärr är vi dock fångna i
den process, i vilken den normativa folkrätten växer fram. Vi har sedan länge
varit ett av de länder som ivrigast förespråkat havens frihet. Egentligen deltar
vi i en utveckling som vi aldrig önskat.
En av våra viktigaste principer har varit
att internationell rätt ska utformas med
tillvaratagande av alla staters intressen.
Vi har dock tvingats bli vittnen till en utveckling där staters själviska intressen tagit överhanden i kapplöpningen efter havens resurser och nationell egennytta. Vi
har därför inget annat val än att se om
vårt eget hus och vidta åtgärder för att
bevara svenska intressen (19) . Att vi sålunda skulle avstå från att tillvarata de
såväl militära som ekonomiska fördelar
en territorialhavsutvidgning innebär vore
att begära för mycket .
Vår åtgärd att skapa en ränna av fritt
hav i de aktuella farvattnen borde därför
kunna undvika konflikter med andra intressenter och i stället ses som en generös
gest för att bevara nuvarande förhållanden . För vår egen del får vi bättre
möjligheter att kontrollera vad som sker
på vårt territorialhav. Vårt traditionella
krav på föranmälan vid passage av det i
Kattegatt och Bomholmsgattet kan t ex
bibehållas , ubåtar får inte uppehålla sig
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där i uläge o s v. Därigenom kan v1
undvika incidenter, som i en spänd situation i onödan skulle kunna skärpa en
kris. Eventuella påståenden om att vårt
tillbakadragande av territorialgränsen
skulle kunna tolkas som undfallenhet bör
vi lätt kunna tillbakavisa. Vår åtgärd bör
tvärtom tas som ett uttryck för vår traditionella strävan att hålla passagen genom
Östersjöutloppen helt fri .

Ekonomiska zoner
Som tidigare nämnts utgör den ekonomiska zonen en av de stora nyskapelserna inom den nya havsrätten. Zonens speciella status framgåravDraft art 55, som
slår fast att zonen är ett område utanför
och i direkt anslutning till territorialhavet, underkastat den speciella legala
regim, som fastställs i konventionen och
där kuststatens och andra staters rättigheter och skyldigheter styrs av konventionens särskilda föreskrifter. Enligt
Draft art 57 får zonen ha en maximal utsträckning av 200 M från baslinjerna .
Draft art 56 anger närmare kuststatens
jurisdiktion, rättigheter och skyldigheter
i zonen. Innebörden därav är att kuststaten har:
- suveräna rättigheter vad avser
utforskning, utvinning, bevarande
och förvaltning av såväl de levande
som döda naturresurserna på och under havsbottnen och i den ovanför
liggande vattenmassan. Dessa rättigheter gäller även vad avser andra aktiviteter för zonens ekonomiska utforskning och exploatering, t ex energiproduktion ur vatten, strömmar eller vindar,
- jurisdiktion över uppförandet och
handhavandet av konstgjorda öar ,
installationer och byggnader , mann
vetenskaplig forskning samt skydd
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och bevarande av den marina miljön,
andra rättigheter och skyldigheter i
enlighet med konventionen . Av dessa
kan bl a nämnas rätten att etablera
en 500 m bred säkerhetszon runt
konstgjorda öar och installationer,
inom vilken kuststaten får utfärda erforderliga regler för navigatorisk säkerhet och installationens skydd. (20)

Kuststatens suveräna rättigheter till de
naturliga resurserna innebär emellertid
också en skyldighet att dela med sig av
dessa till andra stater i den mån ett överskott förefinns inom kuststatens ekonomiska zon. Draft innehåller mycket
detaljerade regler för hur ett sådant
överskott ska beräknas och efter vilka
grunder fördelning av det ska ske, vilka
typer av stater som ska ges företrädesrätt
till att ta del av det, hur tvister om beräknings- och fördelningsgrunder ska !ösas o s v.
Den ekonomiska zonen är således väsentligen en konstruktion åstadkommen
för att skydda ekonomiska intressen. Att
sådana i sig bär en potential till våldsamma internationella konflikter visar historien. Förhandlingarna under UNCLOS III har också eftertryckligt visat hur
pass konfliktladdade olika staters intressen är i detta avseende. Det torde vara
en fåfäng förhoppning att den nya havsrätten skulle ha minskat de framtida riskerna för ekonomiska konflikter över
havens resurser. Tvärtom har en rad nya
konfliktämnen skapats genom att t ex
stora traditionella fångstområden stängs
för andra nationers yrkeskårer och de senare mer eller mindre blir hänvisade till
kustståtens goda vilja för fortsatt verksamhet. Det må räcka att med dessa ord
peka på de väsentliga säkerhetspolitiska
aspekter konstruktionen med ekonomiska zoner har. För vårt närområde har
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denna sida mycket förtjänstfullt belysts i
en enskild utredning vid MHS av örlkn
Gtmnar Mannervik (" Framtida torskkrig
i Osters j ön " , 1980 - belönad vid Kungl
Örlogsmannasällskapets
högtidssammankomst den 17 november 1980).
De ekonomiska zonerna har emellertid en annan, inte fullt så uppmärksammad, sida av betydande säkerhetspolitiskt intresse. Den sidan berör andra staters rätt till fri sjöfart i kuststatens ekonomiska zon. Draft anger i art 58 dessa
rättigheter som detsamma som på fria
havet vad avser sjöfart och överflygning,
utläggning av undervattenskablar och pipelines liksom andra internationellt legala utnyttjanden av haven hänförligt till
dessa rättigheter, som t ex drift av fartyg, luftfartyg och undervattenskablar eller pipelines under förutsättning att det
sker i enlighet med andra föreskrifter i
konventionen. Andra rättsregler som
gäller för det fria havet ska också gälla i
den ekonomiska zonen i den mån detta
inte strider mot de särskilda bestämmelserna för den senare. Detta innebär
t ex immunitet för örlogs- och statsfartyg, skyldighet att samarbeta för att
motarbeta pirateri, rätt till förföljning
och arrestering av fartyg m m. Därmed
skulle allting kunna tyckas vara gott och
väl. Draft art 58 paragraf 3 föreskriver
emellertid att stater som utövar de beskrivna rättigheterna ska ta vederbörlig
hänsyn till kuststatens intressen och åtlyda de lagar och förordningar den senare utfärdar i enlighet med konventionens
regler för den ekonomiska zonen.
För att inse de komplikationer detta
kan föra med sig måste man mera i detalj
studera hur olika stater ser på den ekonomiska zonens karaktär. Det egentliga
startskottet till den stora kapplöpningen
efter havens resurser var den s k Tru-

mandeklarationen 1945, i vilken USA
tillskrev sig exklusiv rätt till naturtillgångarna på och under den amerikanska
kontinentalsockeln ut till 200 M från
baslinjerna. Slag i slag följde nu nationella inmutningar av allt större havsområden vilka under 1950- och 1960-talen kulminerade med vissa staters , framförallt
latinamerikanska, extrema krav på 200
M territorialhav. Det var bl a för att skapa en rimlig reglering av detta problem
som FN :s tredje havsrättskonferens sammankallades. Den egentliga huvudfrågan
- nämligen rätten att etablera en ekonomisk zon om 200 M - kom emellertid
att lösas innan konferensen började (Yaounde och San Domingo 1972). Motsättningarna på havsrättskonferensen
har i stället präglats av olika uppfattningar om den ekonomiska zonens status och
vilka rättigheter kuststaten respektive
andra stater skulle få i denna zon.
I stora drag skulle man kunna säga att
det finns två olika sätt att betrakta den
ekonomiska zonen. Den ena skolan , till
vilken de stora sjöfartsnationerna bekänner sig, anser att zonen har status av
fritt hav, där dock kuststaten har vissa
speciellt beskrivna rättigheter. Den andra skolan, representerad bl a av de s k
territorialiststaterna (med de latinamerikanska stater i första ledet som tidigare
hävdade 200 M territorialhav) , anser å
sin sida att zonen har en sådan status att
den utgör ett område " av sitt eget slag"sui generis . Enligt den här uppfattningen
är zonen ett kuststatens intresseområde ,
där dock andra stater getts vissa rättigheter. Uttryckt på ett annat sätt skulle
man kunna säga att sjöfartsnationerna i
sitt betraktelsesätt går utifrån det fria havet och in mot kusten. Efterhand som
man kommer närmare land får kuststaten allt flera rättigheter utan att andra

staters grundläggande rättigheter för den
skull upphör förrän man kommer in på
kuststatens inre vatten . Territorialisterna
går andra vägen och menar i sitt betraktelsesätt att ju längre ut till havs desto flera rättigheter ges andra stater utan
att kuststatens grundläggande rättigheter
för den skull upphör förrän man kommer
ut på det fria havet, som är fritt för alla .
(21). Det är en väsentlig skillnad i dessa
båda synsätt och mycket av svårigheterna att komma överens i frågor som hängt
samman med den ekonomiska zonen har
bottnat i den här synen på zonens status.
Från svensk sida har vi hävdat ett synsätt liknande sjöfartsnationernas . Detta
har varit helt i linje med svensk tradition
att bevara så stora havsområden som
möjligt helt fria för den internationella
sjöfarten. Tyvärr måste man emellertid
konstatera att det andra synsättet dominerat i konterensarbeteL Den strävan efter kompromisslösningar, som skulle
möjliggöra en så bred anslutning som
möjligt, har lett till att den ekonomiska
zonen i den nya havsrätten upphöjts till
status av en zon "sui generis" . Risken är
stor att detta öppnat dörren för ett fenomen, som i konferensjargong kommit att
döpas till " krypande jurisdiktion". Med
detta menas att nuvarande internationella rättigheter och friheter alltmera gröps
ur och ersätts av nationella sådana för att
så småningom helt övergå i nationell jurisdiktion. Det finns således pessimister
som talat om att nästa havsrättskonferens kommer att diskutera 200 M territorialhav. Detta är kanske att se alltför
mörkt på läget men otvivelaktigt har havens frihet blivit kraftigt beskuren genom de ekonomiska zonernas tillkomst
och regelpaketet utgör ett instrument ,
som utnyttjat i sådana syften, kan orsaka
ytterligare komplikationer.
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Anslag har således inte saknats på
konferensen mot att försöka begränsa örlogsfartygs rörelsefrihet. Flera förslag
har funnits med innebörd att örlogsfartyg
endast skulle ges rätt till oskadlig genomfart av kuststatens ekonomiska zon eller
på andra sätt tvingas begränsa sin verksamhet (22). Hittills har alla sådana förslag kunnat avvärjas med hänvisning till
att den nya havsrättskonventionen enbart behandlar "havens fredliga utnyttjande" . Kuststaten torde dock ändå ,
med hänvisning till ekonomiska eller miljövårdsskäl , kunna begränsa örlogsfartygs verksamhet. Avlysning av stora
havsområden för övningsskjutning med
långräckviddiga vapen kan otvivelaktigt
innebära ett svårt ekonomiskt avbräck i
exploateringen av havens resurser , vilket
kuststaten knappast behöver acceptera.
Framförande av atomdrivna eller kärnladdningsbärande ubåtar inom kuststatens ekonomiska zon kan, om olyckan är
framme , innebära mycket svår nedsmutsning av den marina miljön och leda
till oersättliga ekonomiska förluster. Undervattenssprängningar har en betydande inverkan på det marina livet , så kanske också högenergiutsändning med aktiv hydrofon. Artilleri- och torpedskjutningar bidrar onekligen till havens nedsmutsning , i synnerhet när vissa moderna
sprängämnen och drivmedel utnyttjas.
Exempelsamlingen skulle sannolikt kunna utvidgas . Det väsentliga är , att de
uppräknade aktiviteterna är sådana , som
kuststaten skulle kunna ha intresse av att
i en viss situation vilja reglera- situationer där man av säkerhetspolitiska skäl
vill beskära örlogsfartygs rörelsefrihet i
närheten av sina kuster utan att konventionen explicit ger kuststaten denna rätt .
Andra tolkningsproblem berör rättigheterna till "fri sjöfart . . ·. liksom andra
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internationellt legala utnyttjandenav havet hänförligt till dessa rättigheter , som
t ex drift av fartyg , luftfartyg ... " (23).
Kan en sjöstyrka som stävar genom en
kuststats ekonomiska zon anses utöva
den omnämnda legala rättigheten eller är
det fråga om ett hot mot kuststatens säkerhet? Kan kuststaten med hänvisning
till detta reglera antalet eller typen av örlogsfartyg som får uppträda inom dess
ekonomiska zon? Också här kan exempelsamlingen sannolikt göras större . Det
är uppenbart att åtgärder av det redovisade slaget i en spänd situation kan leda
till en hårdare konfrontationsmiljö med
åtföljande ökande risk för våldsamma urladdningar. I vårt närområde kanske inte
det här är så stora problem för vår del.
För nationer med begränsade övningsområden, som t ex Västtyskland eller
Danmark, har frågan en påtaglig aktualitet. Därmed blir den också av intresse
för oss eftersom eventuella konflikter av
det här slaget också påverkar vår säkerhetspolitiska situation .
Av mera direkt intresse för oss är däremot vad krigförande parters aktivitet i
vår eventuella ekonomiska zon skulle få
för betydelse för vår neutralitetspolitik i
en situation av krig i vår omvärld när vi
är neutrala. Kommer sådan att kompromettera vår neutralitet? (Frågeställningen förutsätter naturligtvis att vi etablerat en ekonomisk zon i enlighet med
konventionen). Det torde vara för enkelt
att besvara den frågan genom att påstå
att den nya konventionen bara kommer
att gälla under fred - vissa delar av den
torde vara giltiga även under krigsförhållanden och under alla omständigheter
kan konventionens "ogiltighet" bara gälla de parter , som är i krig med varandra.
Om man besvarar frågan utgående från
vår principiella grundinställning- att den

ekonomiska zonen är en del av det fria
havet , där kuststaten getts vissa rättigheter , torde svaret bli nej . Under sådana
förhållanden kan det aldrig bli tal om att
den neutrala staten skulle kunna ge några fördelar till någon av de krigförande
parterna eller av någon av dessa kunna
anses favorisera den andra parten - det
är då den neutrala parten obetaget att utnyttja eller avstå från att utnyttja sina
rättigheter. Den neutrala staten kan inte
gärna heller vilja ha något intresse av att
vidta andra åtgärder mot de krigförande
än skydd av sina egna intressen.
Svaret torde inte bli lika otvetydigt nej
om man anser att den ekonomiska zonen
är sui generis . Därmed skulle från de
krigförandes sida med visst fog kunna
hävdas att den neutrala staten inte enbart har rättigheter, som den godtyckligt
kan utnyttja eller avstå från att utnyttja.
Med zonens ställning som en zon av eget
slag skulle under sådana förhållanden
också följa skyldighet att övervaka och
skydda den så att inte de krigförandes
motståndarpart skaffar sig orättmätiga
fördelar genom att där bedriva verksamhet , som under normala förhållanden inte skulle vara tillåten (t ex utplacering av bottenhydrofoner på havsbottnen). Uraktlåtenhet från vår sida att
vidta motåtgärder mot sådan verksamhet
eller underlåtenhet att övervaka och
skydda den ekonomiska zonen skulle
därvid av de krigförande kunna betraktas som avsteg från neutraliteten och föranleda motåtgärder mot oss. Det behöver knappast påpekas vilken radikalt
annorlunda säkerhetspolitisk situation vi
skulle hamna i med denna tolkning. Ansluter man sig till en sådan tolkning torde
det därför knappast vara möjligt för oss
att etablera en ekonomisk zon i enlighet
med den nya havsrätten. Vi skulle då få

noJa oss med att etablera skyddszoner
för speciellt angivna ändamål, t ex av typ
nuvarande fiskezon . På grund av sina
vittgående säkerhetspolitiska konsekvenser förtjänar sålunda den ekonomiska zonens olika problemställningar att
analyseras och övervägas noga.

Avgränsningsproblem
Med den nya havsrättens konstruktion
av ekonomiska zoner har uppkommit ett
nytt problem , som i sig visat sig bära
fröet till mycket passionerade konflikter .
Problemet gäller hur man ska dra gränsen mellan bredvidliggande eller motstående länders ekonomiska zoner i de
fall det geografiska utrymmet inte medger att fullständiga zoner om 200 M etableras. Frågan är en av de få som ännu inte fått någon tillfredsställande lösning.
Drafts lydelse i detta avseende är bara
ett provisorium och i de tvistande lägren
är ställningarna till synes lika hårda och
omedgörliga som någonsin tidigare.
I 1958 års territorialhavskonvention
finns en avgränsningsformel för motsvarande fall vad gäller territorialhavet
(24) . Enligt denna får ingen av staterna
utsträcka sitt territorialhav utöver en medianlinje, på vilken varje punkt ligger på
lika stort avstånd från närmaste punkter
på de baslinjer , från vilka bredden av
vardera statens territorialhav räknas.
Staterna har emellertid rätt att avtala om
en annan avgränsning och bestämmelserna är heller inte tillämpliga om det till
följd av historisk hävd eller andra omständigheter är nödvändigt att avgränsa
territorialhavet på annat sätt. När det
gäller avgränsning av territorialhavet i
enlighet med den nya konventionen är
man enig om att tillämpa exakt samma
regel. Draft art 15 återger således orda-
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grant 1958 I art 12. För de väldiga havsytor, som avgränsning av den ekonomiska zonen berör , har emellertid den här
avgränsningsformeln mött häftig opposition från en rad stater, som anser att den
p g a geografiska eller andra skäl skulle
medföra djupt orättvisa resultat.
I princip kan man på havsrättskonferensen särskilja två mycket aktiva läger
i denna avgränsningsfråga. Den ena
gruppen , kallad medianlinjegruppen och
till vilken även Sverige och samtliga våra
nordiska grannländer räknar sig, anser
att median- (eller ekvidistans-) linjen ska
vara den huvudsakliga avgränsningsprincipen. Gruppen förespråkar således
samma avgränsningsformel som gäller
för territorialhavet . Den andra gruppen ,
skälighetsgruppen till vilken bl a Sovjetunione och övriga öststater i Östersjön
räknar sig , hävdar i stället att avgränsning ska ske på basis av skälighet, där
hänsyn också ska tas till historiska, geografiska, ekonomiska , demografiska eller andra relevanta faktorer . Dessa båda
grupper är inte överdrivet stora , vardera
c:a 30 stater , men de är mycket aktiva
och högljudda på konferensen. Man bör
dock hålla i minnet att det finns en mycket stor tyst majoritet , som antingen inte
har intresse av frågan eller bidar i vassen
för att se åt vilket håll vindarna kommer
att blåsa.
Medianlinjegruppens strävan är att
jämställa medianlinjen som princip med
skälighetsprincipen . Detta vill inte skälighetsgruppen gå med på eftersom den
anser den förra vara en metod och inte
en princip . Medianlinjegruppen anser
dock ått medianlinjen är en princip som i
de allra flesta fall skulle ge rättvisa . skälighetsgruppen å sin sida hävdar att en
dylik princip redan från början skulle favorisera en part i målet - bevisbördan
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om vad som är rättvisa skulle då falla på
motparten.
Till bilden hör också två andra delproblem i den här frågan, nämligen hur
man ska förfara i avvaktan på en slutlig
lösning och hur man ska lösa tvister i avgränsningsmål. Ä ven här förespråkar de
två nämnda grupperna diametralt skilda
lösningar. I avvaktan på en slutlig lösning förespråkar medianlinjegruppen att
ingen av parterna får utsträcka exploateringen av sin ekonomiska zon utöver
median- eller ekvidistanslinjen medan
skälighetsgruppen anser att en sådan
föreskrift skulle föregripa den slutliga
lösningen och därför är oacceptabel.
Gruppens huvudinställning har i stället
varit att ingen verksamhet ska få förekomma i de omtvistade områdena förrän
en slutlig lösning nås. Vad slutligen gäller frågan om tvisters lösande hävdar ruedianlinjegruppen att sådana obligatoriskt
ska hänskjutas till en opartisk tredje part
för avgörande med bindande verkan .
Något sådant vill skälighetsgruppen inte
höra talas om eftersom man anser att avgränsningsfrågan hör samman med den
nationella suveräniteten. Den senares
omfattning kan aldrig , hävdar man, avgöras av någon tredje part med bindande
verkan. Gruppens grundinställning är att
parterna själva ska förhandla fram en
lösning. Möjligen kan man acceptera en
icke bindande skiljedom. Medianlinjegruppen anser emellertid att sådana
rättsregler riskerar att aldrig leda till någon lösning av omtvistade områdens tillhörighet , alternativt att den slutliga lösningen blir dikterad av den starkare parten , vare sig man med "starkare" menar
militärt , politiskt, ekonomiskt eller något annat.
För vår egen del är de här avgränsningsfrågorna i hög grad akuta gentemot

våra grannländer. Frågan kompliceras av
öproblematiken, där Gotlands betydelse
vid gränsdragningen gentemot Sovjetunionen intar en särställning. Från
svensk sida hävdar vi att medianlinjen
ska vara avgränsningsprincip , där Gotland ska tillmätas lika stor betydelse som
fastlandet vid bestämmandet av denna
linjes läge. Från sovjetiskt håll hävdas
emellertid att Gotland utgör en så kraftig
distorsion av beräkningsgrunden att resultatet skulle bli orättvist. Därför anser
man i stället att avgränsningen ska göras
efter medianlinjen men utan hänsyn tagen till Gotland. Gränsen skulle under sådana förhållanden till en del komma att
sammanfalla med vår territorialgräns
öster om Gotland . Också gränsdragningen mot Polen påverkas av Gotland . Den
polska inställningen överensstämmer
därför i princip med den sovjetiska. Det
finns liknande problem i förhållande till
Finland, där Bogskärens status vid ruedianlinjens dragning är omtvistad, och i
förhållande till Danmark vad avser
gränsdragningen vid Bornholm (Christiansö m fl öars status) och i Kattegatt
(Anhalt , Laesö och Hesselö status) .
Dessa tvister har lett till att s k omstridda
områden uppstått . Gentemot Finland
omfattar det omstridda området 1.550
km' , gentemot Sovjetunionen 13 .350
km' och gentemot Polen 500 km'. Av
fig 2 och 3 framgår avtalade och omtvistade gränsförhållanden gentemot våra
grannländer. En mera detaljerad sammanställning återfinns i bilaga l.
Tidigare i denna årsberättelse har
framhållits vilka betydande säkerhetspolitiska följder den nya havsrättens olika
zonbegrepp kan föra med sig. Att gränsdragningen har mycket stor ekonomisk
betydelse är uppenbart. Förhandlingar
om fiskezoners slutliga gränser torde i

praktiken bli utslagsgivande också för
kontinentalsockelns avgränsning. Det
bör emellertid observeras att dessa begrepp upplöses och ombildas till ekonomisk zon den dag en sådan eventuellt
etableras. Resultatet av förestående eller
påbörjade förhandlingar får därför med
all sannolikhet en avgörande betydelse
för hur stor ekonomisk zon vi kommer
att kunna etablera i framtiden . Detta parat med vad som tidigare sagts om riskerna för krypande jurisdiktion , militär aktivitet i ekonomiska zonen och neutralitetsproblemen gör att gränsfrågan inte
bara har betydelse för fisket utan kanske
i framtiden kommer att ha den största
betydelse för vår nationella suveränitet
över vida havsområden . Utvecklingen i
den här frågan kommer därför att få
mycket stor inverkan på vår framtida säkerhetspolitik. Det är sålunda av största
vikt att vi noggrannt följer den och anpassar vår framtida försvarsmakt för att
kunna svara upp mot de krav som de nya
internationellsrättsliga
förhållandena
kommer att ställa på den.

Innanhav och halvt
inneslutna hav
Med den särskilda regimen för innanhav
eller halvt inneslutna hav introducerar
Draft ett nytt begrepp i den moderna
havsrätten . Det finns emellertid välgrundad anledning befara att denna regim,
driven till ytterlighet , kan visa sig vara
det gamla spöket "mare clausum" men
nu i ny skepnad.
Reglerna för denna regim återfinns i
Draft del IX . Art 122 definierar vad som
enligt konventionen menas med innanhav eller halvt inneslutna hav:
" . ... en havsvik, bassäng eller sjö
omgiven av två eller flera Stater och förbunden med de öppna haven av ett
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GRÄNsFÖRHÅ LLANDEN I ÖSTERSJÖN,
KATTEGATT OCH SKAGERACK

kontur för 12 M territorialgräns
svensk fiskegräns
= mittlinje med iakttagande av fritt liggande öar (Bogskären , Gotland , Gotska
Sandön , Christiansö, Hesselö, Anhalt,
Laesö)
= mittlinje utan iakttagande av fritt liggande öar
= kontinentalsock elgräns enligt bilateralt
avtal
= omtvistat område gentem . Finland
= omtvistat område gentem. Sovjetunionen
=
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omtvistat område gentem. Polen
omtvistat område gentem. Danmark

GRÄNSFÖRH ÅLLANDENiB OTTENVIKEN
För teckenförklarin g, se fig 2.
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trångt utlopp eller bestående i sin helhet
eller huvudsaklingen av två eller flera
kuststaters territorialhav och ekonomiska zoner." (25)
Med den definitionen skulle alldeles
uppenbart Östersjön falla under denna
regim liksom också t ex Persiska Viken,
Röda Havet och Svarta Havet skulle göra det . Däremot skulle inte Medelhavet
räknas dit även om det huvudsakligen
skulle komma att bestå av kuststaternas
territorialhav och ekonomiska zoner.
Medelhavet är nämligen en geologiskt
egen havsbildning, som inte motsvarar
begreppen havsvik, bassäng eller sjö, åtminstone om man får tro regimens
främste förespråkare- Sovjetunionen.
De särskilda skyldigheter som regimen
ålägger kuststaterna framgår av Draft art
123 och kan förefalla nog så oskyldiga:
"Stater gränsande till innanhav eller
halvt inneslutna hav skall samarbeta med
varandra i utövandet av sina rättigheter
och skyldigheter enligt denna konvention. För detta ändamål skall de sträva
efter, direkt eller genom lämplig regional
organisation, att:
a) "samordna förvaltning, bevarande,
utforskning och utvinning av havets
levande resurser,
b) samordna genomdrivandet av sina
rättigheter och skyldigheter avseende skydd och bevarande av den
marina miljön ,
c) samordna sina vetenskapliga forskningsinriktningar och där så är
lämpligt genomföra gemensamma
vetenskapliga forskningsprogram i
o"!rådet,
d) inbjuda, när så är lämpligt , andra intresserade Stater eller internationella organisationer att samarbeta med
dem för att befrämja denna artikels
föreskrifter." (26)
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Den särskilda regimen innebär således
huvudsakligen att strandstaterna åläggs
samarbetssträvanden som väsentligen
berör naturresurserna i haven , den marina miljön och den vetenskapliga forskningen. Dylika samarbetssträvanden
finns emellertid föreskrivna på andra
ställen i konventionen, t ex Draft art 61
vad avser bevarandet av levande naturresurser , D raft art 197-201 vad avser
skydd av den marina miljön eller Draft
art 242-244 vad avser vetenskaplig forskning . Rimligtvis borde därför den särskilda regimen för innanhav eller halvt
inneslutna hav vara obehövlig.
Den oroväckande tvetydigheten i före skrifterna utgörs av ordalydelsen
"Stater ... skall samarbeta med varandra i utövandet av sina rättigheter och
skyldigheter enligt denna konvention
... " (kurs förf). Det kan diskuteras om
detta innebär hela havsrättskonventionen eller endast det efterföljande urvalet
av samarbetsområden. Driven till sin ytterlighet skulle den särskilda regimen i
det förra fallet t ex kunna utnyttjas för
att utestänga andra nationers än strandstaternas örlogsfartyg från tillträde till
havsområdet. Någon rätt till fri sjöfart i
de angivna haven finns sålunda inte garanterad i regimens föreskrifter. Ett sådant utestängande skulle t ex kunna ske
med hänvisning till reglerna för oskadlig
genomfart- andra staters sjöstyrkor kan
påstås utgöra ett hot mot strandstaternas
överhöghet, territoriella integritet eller
politiska oberoende vilket det åligger
dem att i samarbete motverka o s v. Man
bör även observera numerusformen på
ordet "Stater"- obestämd form pluralis.
Innebär detta att ett antal stater i kraft av
sin majoritet eller styrka ensidigt kan
påtvinga andra stater ett "samarbete"
enligt ovan? Frågan kan inte besvaras nu

men kan genom praxis få ett obehagligt
svar.
Från svensk sida har vi på havsrättskonferensen hävdat att den särskilda regimen för innanhav eller halvt inneslutna
hav bör utgå ur konventionen. Vi anser
att det inte finns något behov av den , att
dess samarbetsföreskrifter är tillgodosedda i andra delar av konventionen . Vi
anser dessutom att regimen kan ge upphov till misstolkningar och därigenom orsaka onödiga konflikter eller svårigheter.
Även Västtyskland , som alldeles uppenbart har anledning hysa en stark oro för
de följder den särskilda regimen skulle
kunna få, har kraftigt motarbetat den.
Dess ivrigaste förespråkare är Sovjetunionen , kraftigt uppbackad av andra
öststater. Öststaternas strävanden att reservera vissa hav , bl a Östersjön, enbart
för strandstaternas fria sjöfart har behandlats ingående i tidigare arbeten (27).
Det är därför berättigat att ställa frågan
om denna anslutning till den särskilda
regimen sker med särskilda avsikter- ett
försök att göra bl a Östersjön till ett mare clausum. Eftersom problemets utveckling kan få vittgående säkerhetspolitiska konsekvenser med en starkt ökande konfliktrisk i vårt närområde förtjänar frågan att följas och studeras ytterligare.

Sintord
Havens och sjöfartens historia är full
med konflikter - konflikter över rätten
att befara haven och de skyldigheter detta fört med sig. Den moderna havsrättens historia beskriver hur mänskligheten försökt röja sådana konflikter ur
vägen genom att kodifiera rättsregler till
båtnad såväl för sjöfarande som strandstater. Man kan knappast påstå att man
alltid har lyckats särskilt väl i detta upp-

såt. Antingen har de instiftade reglerna
inte varit tillräckligt långtgående eller
också har den politiska viljan inte funnits
där. Sedd i det långa perspektivet har
dock denna kodifieringsprocess betytt en
stadig utveckling mot en bättre "o rdning" på världshaven. Äldre konfliktanledningar har kunnat röj as ur vägen , sjöfarten har blivit säkrare, orättmätiga nationella fördelar har utjämnats. Kodifieringsprocessen är emellertid generellframtagna regler är i allmänhet kompromisser som inte gör undantag för eller
tar hänsyn till regionala eller nationella
särdrag. Detta innebär att den nya
"ordningen", även om den lyfts upp på en
högre nivå, föder nya och dittills okända
konfliktanledningar. Detta följer av att
en ny "ordning" alltid innebär en störning i det tidigare rådande internationella systemet som det tar tid för detta att
anpassa sig till. Om den nya " ordningen "
införs alltför bryskt eller är alltför om fattande kan detta leda till våldsamma konflikter .
FN :s tredje havsrättskonferens har
försökt kodifiera en ny "ordning" för
världshaven av en omfattning som saknar motstycke i den nya tidens historia.
den slutliga konventionen kommer att
beröra alla aspekter på haven och deras
utnyttjande. Det finns en påtaglig tendens i dagens internationella förhandlingsarbete att politisera avhandlade frågor. UNCLOS III har sannerligen inte
gått fri från detta fenomen. Konferensen
har till stor del präglats av konflikten
mellan industri- och utvecklingsländer.
De senare har sett chansen att göra
verklighet bakom talet om " en ny ekonomisk världsordning" - strävan borde här
vara att reservera haven , som den sista
orörda naturresursen, åt hela mänskligheten. I detta torde huvudorsaken få sö-
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kas till att konferensarbetet blivit så mödosamt och tagit så lång tid. Men även i
en rad andra frågor har denna tendens
till politisering gjort sig märkbar. Flera
av dessa har berört militära eller säkerhetspolitiska spörsmål. Den tidigare avhandlade transitregimen i internationella
sund är ett exempel på detta, ett annat
försöken från vissa staters sida att reglera
örlogsfartygs rätt att genomfara kuststatens ekonomiska zon. I många fall utgör
kanske inte det senare slaget av politiserade frågor så stor fara för verkliga
framtida konflikter. Ofta måste de i stället ses som markeringar gentemot superoch stormakterna - ett försök att skapa
ett eget politiskt credo. I många andra
fall visar emellertid debatten och de politiska ställningstagandena att vissa fr ågor är starkt infekterade och därför bär
fröet till allvarliga konflikter inom sig .
Tidigare i denna redogörelse har berörts hur Sverige av tradition eftersträvat
största möjliga havens frihet. Kodifieringsarbetet på UNCLOS III går tyvärr i
motsatt riktning med en påtaglig strävan
till vidgad nationell eller internationell
jurisdiktion över haven och deras resurser. Många har karaktäriserat den blivande havsrättskonventionen som slutet
på havens frihet , så som holländaren Hugo Grotius såg den i början på 1600-talet
och så som hans ideer vidarebefordrats
och tillämpats fram till våra dagar. Sverige är som alla andra länder fången i denna kodifieringsprocess- vi har små möjligheter att ställa oss vid sidan av den. Vi
tvingas i stället att delta i den för att på

bästa möjliga sätt kunna värna om våra
egna nationella intressen .
Havens nya ordning för också med sig
säkerhetspolitiska konsekvenser eller ger
anledning ställa nya frågor av säkerhetspolitisk art. I årsberättelsen har några viktiga sådana diskuterats. Andra nya
och konfliktladdade tvisteämnen finns,
som t ex öars status , rätten till vetenskaplig forskning , miljövårdskrav, kampen om vem som ska få skörda den föda
haven producerar eller de andra naturrikedomar de antas dölja , de yttersta
gränserna för den nationella suveräniteten. Kanske väcker den nya havsrätten
också gamla spöken till livs , som t ex
territoriella krav eller mare clausumtanken. Det här arbetet har egentligen bara
ställt frågorna och antytt några möjliga
svar. Helt fullständiga svar går inte att ge
på nuvarande stadium. Praxis och erfarenheter från de nya lagreglernas tilllämpning kommer så småningom att ge
en bättre grund för att besvara dem. I
vårt närområde , där den strategiska balanssituationen är så känslig, måste utvecklingen följas extra noga. Det är av
största vikt för vår framtida försvarssituation att vi i tid uppmärksammar de
säkerhetspolitiska följderna av den och
rätt utvärderar dessa . Därmed följer
också att vi måste avdela de resurser,
som fordras för att i tid kunna gardera
oss mot en ogynnsam utveckling. Den utveckling havsrätten nu genomgår berör
sålunda inte ett fåtal intressenter - den
angår oss alla!
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Bilaga l (sid 2)

~

Avtal/
tvist med
DDR

Avtalet/ • Avtalets
tvisten avs. status
Kontintentalsockel
slutligt

Avtalet Avtalets innebörd
slutet år

DDR

Fiskezon

slutligt

1978

Polen

Fiskezon

saknas

Sovjetunionen
Fiskezon

1978

provisoriskt 1977

Omtvistade områden/frågor

Delning av kontinentalsockeln enligt medianlinjeprincipen .
Följer enligt särskilt protokoll kontinentalsockelavtalet. Ömsesidiga fiskerättigheter på basis av årliga förhandlingar om
fiskekvoter.

Sverige och Sovjetunionen skall avhålla
sig från att i det omtvistade området ensidigt vidta åtgärder som föregriper resultatet av slutliga gränsförhandlingar.
Svensk fiskezon följer provisoriskt i området utanför 12 M den linje , som SSSR
hävdat i tidigare kontinentalsockelförhandlingar. Svenska fiskerättigheter i
den sovjetiska zonen på basis av årliga
förhandlingar om fiskekvoter.

Svenska fiskezonen sträcker sig ut till
medianlinjen. Polen hävdar att denna
linje är orättvist dragen genom att Gotland får för stor påverkan på dess dragning. Det omstridda områdets storlek
500 km' . Polen vill göra området till ett
gemensamt svensk-polskt område , reserverat för dessa länders fiske . Har inte accepterats av Sverige .
Det omtvistade områdets storlek 13.350
km 2 • Enligt svensk uppfattning är detta
en s k vit zon, där ingen av parterna kan
hävda jurisdiktion, är alltså därför ett internationellt vattenområde .

Bilaga J (sid 3)

Avtal/
tvist med
Finland

Avtalets
Avtalet/
tvisten avs. status
Kontinental- slutligt
sockel, Bottenviken,
Bottenhhavet,
Ålands Hav ,
nord!. delen
Östersjön

Avtalet Avtalets innebörd
slutet år
1972
Delning av kontinentalsockeln enligt medianlinjeprincipen med avvikelse
för särskilda gränsdragningslinjer enligt 1809 års Fredrikshamnsfred och 1921 års
konvention ang Ålandsöarnas
icke-befästande.

Finland

Fiskezon ,
slutligt
norr Åland

1978

Finland

Fiskezon ,
området
kring
Bogskären

provisoriskt 1978

Danmark, Kontintetal- - Polen,
sockel
Sovjetunion
nen , del,
vis Finland
~

V\

Följer gränsen för kontinentalsockelavtalet. Ömsesidiga svensk-finska fiskerättigheter enligt avtal från 1975.
Sverige avhåller sig , i avvaktan på slutligt avtal,
från att utvidga sin fiskezon till att omfatta någon del av omstritt
område . Finland avhåller sig likaledes
från att utan avtal utvidga sin fiskezon
söder och väster om Bogskären utöver 12
M från Bogskären. Fiskerättigheter i enlighet med ovannämnda avtal från 1975.

Bogskärens påverkan på medianlinjens
dragning. Sverige hävdar att gränsdragning ska ske med bortseende fr ån Bogskären , Finland motsatsen. Det omtvistade områdets storlek 1.550 km 2 •

Rättsläget oklart.
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Ledamoten
TORSTEN ENGBERG

Teorier i krass verklighet
Den svenska försvarsplaneringen har ett
gott anseende både inom och utanför
landets gränser. Försvarets utveckling
baseras på studier av framtiden i perspektiv- och systemstudier. Beslutade
och befintliga militära resursers operativa utnyttjande analyseras och studeras
systematiskt i operativa studier. Enskilda
förbandstypers och förbands bästa utnyttjande prövas i taktiska spel och övningar.
Ingenting lämnas åt slumpen. Men
man måste dock kritiskt fråga sig om våra teoretiska insikter står sig i den krassa
verkligheten. " Bara kriget kan ge facit "
är ett uttryck som ofta används för att
undvika besvärande frågor om studiers
relevans och planers ändamålsenlighet.
Uttrycket är naturligtvis sant, men i vissa
fall kan man pröva slutsatser av teoretiska studier genom att studera verkligheten vid staber och förband i vår omvärld .
Vissa stater gläntar sällan på dörren.
Inga svenska officerare har, så vitt jag
vet , inbjudits att närmare studera Öststaternas taktik eller att ingående följa planering och genomförande av operativa
övningar t ex landstigningsövningar. Deras amfibieoperationer får vi följa på avstånd. Trots detta kan en del av våra
teorier och slutsatser fr ån studier bestyrkas eller förkastas genom uppföljning av övningar i vår närhet.
Västvärldens stater är öppnare. Svenska officerare har ofta getts tillfälle att på
ort och ställe studera taktik och materiel ,
planering och genomförande av större
övningar. Dessa studier är en viktig

verklighetsförankring för de studerare
som skall utvärdera de omfattande studier som vi genomför och för de chefer
som skall besluta om försvarets inriktning och utnyttjande.
Efter många år av studier och analyser
i försvarsstaben fick jag tillfälle att genomgå en kurs för högre förbandschefer
i planering och genomförande av amfibieoperationer på divisionsnivå. Kursen
genomfördes vid amerikanska Naval
Amphibious School och omfattade alla i
en
landstigningsoperation
ingående
stridskrafter. Fartyg , flygplan och helikoptrar studerades ingående, övningar
med marinkårsförband följdes. Taktiska
planer utarbetades och prövades av lärare och förbandschefer. Kritiken var
handfast och jordnära.
Erfarenheterna blev många och flera
uppfattningar från tidigare års studier
kunde bestyrkas men fick ibland också
modifieras. Låt mig nämna några av
principiell art och kanske av framtida intresse.
Vårt försvar bygger på att vi hinner genomföra mobilisering. Överraskande
angrepp som bara kan mötas med fredsorganisationens resurser kan för en tänkbar angripare te sig lockande och för oss
katastrofal.
Genomförda operativa studier påvisar
allvarliga konsekvenser för vårt fortsatta
försvar om anfall mot oss skulle påbörjas
innan vi har genomfört mobilisering. I
USA hävdade man behovet av en absolut överlägsenhet i luften och på havet.
Kunde en sån överlägsenhet inte åstadkommas- åtminstone i de inledande stri-
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derna - ansåg man att hela operationen
kunde misslyckas . Kan vi inom marine n
genom högre rustningsgrad och förbättrad mobiliseringsberedskap skapa förutsättningar för att snabbt höja insatsberedskapen med fredsorganisationens
resurser vid våra stridsfartygsförband
och spärrförband torde - i kombination
med motsvarande åtgärder inom armen
och flygvapnet - en överraskande operation te sig osäker och föga lockande.
Överbefälhavarens och chefens för marinen handlingslinje beträffande vår framtida insats- och mobiliserings beredskap
bör mot denna bakgrund vi nn a respekt
äve n utomlands.
Under 70-talet introducerades styrda
bomber i våra studier. Sjöstridskrafter
men även fasta kastridskrafter bekämpades ganska lätt. Angriparen kunde
snabbt ta brohuvud och fortsätta sitt anfall mot mållångt in på vårt territorium.
I USA var man försiktig med att dra
några stora växlar på " smart bombs".
Visserligen fanns vapnen i den tillgängliga arsenalen , men man ansåg det uteslutet att kunna bekämpa ett stort antal
rörliga och framförallt fasta och skyddade mål med dessa vapen .
Om fasta skyddade vapen fanns i det
tilltänkta landstigningsområdet ansåg
man att terrängen även efter bekämpning måste tas med helikopterluftlandsatta förband innan landstigning kunde
påbörjas . Sammantaget konstaterade
man att det var bättre att gå mot en oförsvarad kuststräcka långt från slutmålen
än motsatsen . slutsatsen för vår del borde bli ~ att fasta kaförband i vårt försvar
av viktiga områden skulle ges ett starkare iv- och markförsvar med samordnad
ledning. Därmed kan vi tvinga angriparen att avstå från anfall alternativt att
välja ett mindre gynnsamt invasionsom-
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råde. Särskilt uttalat är behovet när resurserna är små, det vill säga om vi tvingas uppta försvar innan vi har hunnit mobilisera.
Nödvändig bekämpning av försvaret i
det tilltänkta landstigningsområdet försvårades enligt amerikansk uppfattning
också av att rörliga moderna vapen med
stor räckvidd kunde döljas i det tilltänkta
landstigningsområdet eller dess närhet.
Även enstaka batterier av sådant slag
kunde, ansåg man, allvarligt äventyra en
operation som alltmer bygger på stora
fartygsenheter (t ex LHA) . I vilket fall
trodde man sig inte kunna lita på teoretiska beräkningar beträffande verkan av
flygbekämpningen.
Våra sjömineringar brukar angriparen
i våra studier röja inom ett till två dygn
och därefter passera med relativt begränsade förluster. Så lätt ansåg man i
USA inte att det var. Snarast efter val av
invasionsområde försökte man avregla
havsområdet utanför. Först med ubåtar
och senare med ytattack och jatkflyg för
att förhindra minfällning från fartyg och
flygplan . Trots dessa åtgärder inplanerades alltid lång tid - väsentligt längre än i
våra studier- för röjning med fartyg, helikoptrar och närmast stranden med attackdykarförband (underwater demolatian team) . Till detta bör fogas att man
ofta planerade för att vid behov senarelägga operationen om man påträffade
kvalificerade , svårröj da minor .

tande och övningar i terrängmodeller så
viktiga att omfattande improvisationer
inte kan göras sedan operationen väl har
satts igång. Om man i planeringen redan
från början förutsett behov av senareläggning av landstigningstidpunkten kan,
om beslut tas tidigt, i vissa fall en sån senareläggning ske. Enda kvarstående alternativ är annars att avbryta operationen (jfr den begränsade operationen för
att frita gisslan i Iran). Övningar i fred
som visar att vi kan göra regional kraftsamling med våra samlade resurser av
rörliga förband men även regionalt kraftsamlad bemanning av fasta förband torde minska tänkbara angripares förhoppningar om snabba framgångar vid
överraskande inledda anfall. Efter mobilisering kan genom aktiv operativ ledning osäkerheten hos angriparen ytterligare ökas.
De fortsatta operationerna på marken
planerades minutiöst . Planeringen baserades på att resurserna till brohuvudet
tillfördes efter i förväg och med hänsyn
till operationsplanen bestämd tidsplan .
Störningar i den fortsatta styrketillförseln eller i operationens tänkta förlopp
kunde enligt chefer och lärare ge stora
förseningar, ofta i kombination med stora förluster av trupp och materiel. Aktiva motåtgärder från försvararens sida ,
särskilt inom för anfallaren oförutsatta

områden , skulle härigenom kunna få stor
effekt.
För vår försvarsplanering och vid genomförande av våra försvarsoperationer
bör vi därför utnyttja möjligheter till
överraskning och att stå starka inom för
vårt fortsatta försvar viktiga platser och
områden. Vi bör agera i stället för att bara parera. Planerad organisering av
svenska amfiebataljoner ger oss ökade
sådana möjligheter.
Efter avslutad kurs hade man nog det
intrycket att vi ofta överskattar angriparen ; hans resurser , handlingsmöjligheter
och förmåga. Kanske är det bra att vi har
respekt för tänkbara angripare, men det
kan samtidigt ge upphov till felaktiga bedömningar av hur våra resurser skall utvecklas och utnyttjas . Kanske blir vi onödigt defensiva i våra operationer och i
vår taktik. Kanske utnyttjar vi inte våra
möjligheter att ta åtminstone lokala initiativ . Kanske skulle vi trycka hårdare på
" både" i den operativa princip som innebär att vi både skall kunna hejda och om
möjligt slå en angripare i gräns- och kustområden och försvåra hans operationer
på vägen mot hans slutmål.
Sist bör noteras att man i USA ansåg
marina stridskrafter som ett allvarligt hot
mot varje amfibieoperation, betydligt
allvarligare än vi i våra studier har förutsett.

I våra studier tillskrivs angriparen ofta
god förmåga att improvisera genom att
sent ändra anfallsuppläggning, möta
oförutsedda försvarsåtgärder , ja ibland
till och med att sent välja nytt landstigningsområde . Erfarenheterna från besök
vid operativa staber och förband i USA
talar för att planeringen av en operation
är så komplex , förberedelserna så omfat-
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Litteratur
Äntligen- PQ 17!
Liten tuva välter ofta stort lass . 1968, efter sex år av trägen forskarmöda, gav
den brittiske historikern David Irving ut
en bok om den allierade ishavskonvojen
PQ 17:s öden och undergång i Ishavet i
juni 1942. Men det brittiska amiralitetet
och en Commander Jackie Broome, vilken deltog som chef för närskyddsstyrkan i konvojen, fann anledning att tillsammans kritisera några punkter i !rvings framställning och tuvan växte .
Broorne stämde förlaget och författaren,
och efter 15 dagars uppmärksammad rättegång tilldömdes han ett skadestånd på
40 000 pund. Boken konfiskerades .
Broorne var inte sen att utnyttja situationen. Med hjälp av i rättegången presenterat tidigare hemligstämplat material
skrev han en vit bok om sitt agerande i
konvojskyddet så som han ville se det
återgivet. Den boken består bl a av hela
serien av signalmeddelanden från amiralitetet, kompletterad med Broornes egna
kannstöperier och skämtteckningar, det
senare ett icke ointressant sjömilitärt kåseri.
Men Irvings bok är historia på ett helt
annat plan. Jag tänker här icke recensera
den. Den bör läsas av envar sjöhistoriskt
intresserad, för där finns med allt det väsentliga i denna den mest dramatiska episoden i andra världskrigets skeende i Ishavets säregna stridsmiljö. Här är väl
kartlagd den verkligt intressanta interaktionsprocessen mellan brittiska och
tyska beslutfattare på skilda nivåer i
stridsområdet och på högre central nivå
fram till det ödesdigra beslutet att skingra konvojen och därmed utlämna den åt
undergång. Här demonstreras också tys-
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karnas dilemma, där utnyttjandet av
slagskeppet Tirpitz står i centrum - på
tysk sida ett dödligt vapen som man dock
var ytterst obenägen att spela hasard
med. Detta triumfkort sågs också som en
joker i det politiska spelet mellan de
västallierade och Sovjet. I en recension i
"Nyheter från Sovjetunionen" 1971 gav
amiralen Nikolai Kuznetsov författaren
Irving idel rosor för hans forskningsresultat kring PQ 17. "Ingen utländsk
skribent har kommit sanningen närmare
än han", säger Kuznetsov och ägnar sedan det mesta spaltutrymmet åt att utnyttja Irving som bulvan för den sovjetiska tesen att konvojen PQ 17 inte syftade
till att hjälpa Sovjet med krigsmateriel i
ett trängt läge: konvojen var inget annat
än en fälla, gillrad för att fånga och sänka
Tirpitz. Det är ett fult påhopp på Irving,
som inte alls påstår något sådant. "The
hook was baited; the trap was set; but
would the Germans blunder in?" säger
visserligen Irving på ett ställe, men den
situationen måste sättas in i sitt riktiga
sammanhang. Kuznetsov är förvisso väl
medveten om detta men han är ute i
speciellt ärende. För honom är Churchill
den store syndabocken som ljum alliansbroder. Även det är orättvist. Churchill
agerade under starkt USA-tryck och hade själv hellre valt att gå vägen genom
Mellanöstern för att nå Sovjet med materiell hjälp än att riskera liv och tonnage i
kniptången mellan drivisen och tyskarna
i Norge . Som nästan alltid i vilket transportproblem det än gällde under andra
världskriget så var tonnagefrågan central. Man övervägde på tyskt håll att hellre anfalla de tomma återgående konvojerna än de bättre skyddade ostgående.
Hur bör man då se på ansvarsfrågan på
brittiskt håll? Irving låter i sin text antyda, att Broorne i några situationer visa-

de bristande omdöme. (Lägg märke till
att Irving bland alla han tackar för hjälpen med bokens tillkomst inte nämner
Broome!) Ett noterande är att det sannolikt finns en koppling mellan Broornes
alltför frikostiga hanterande av signalmedlen för att rapportera till högre ort
och en speciell situation som relateras i
Mäkeläs bok "Hemligt krig", där tyskarna via en finsk radiospanares påpasslighet fick värdefulla data om just konvoj
PQ 17 i ett långt och utförligt signalmeddelande. Irvings framställning kan ses
som en strävan att i mängden av aktörer
rentvå Hamilton, chefen för SUPPORT
FORCE, som efter kriget fick agera illa
behandlad syndabock. Hårt belastad är
förvisso förste sjölorden Pound, som vid
det laget led av sviter av en hjärntumör.
Churchill säger i sina memoarer att fruk-

tan för ett misslyckande i denna den första stora gemensamma engelskamerikanska operationen under brittiskt befäl
kan ha rubbat den jämvikt som "vännen
Pound" brukade visa. "Jag talade aldrig
med honom om saken" .
Nu, långt om länge, efter ett segslitet
och energiskt förhandlingsarbete med
berörda parter i London av översättaren
kommendörkapten Einar Zacke , kan vi
glädja oss åt den frisläppta svenska upplagan av Irvings bok i Marinlitteraturföreningens regi. Den är efterlängtad av en
stor läsekrets och den har alla utsikter att
intressera och fängsla en ännu större .
Boken kan köpas direkt från Marinlitteratur-föreningen (adress: MLF MHS
Box 80007, 104 50 STHLM) till förmånspriset 80:- (bokhandelspris ca
140:-).
Tor Lange

S l t!ec~ister
n• al:
på lyft
och surrning med starka smidiga
lätta polyesterband

Span'Sal:
BOX 9085

-

S-200 39 MALMÖ

TEL. 040/22 30 40
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KUNGL.ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPETS
TÄVLINGSSKRIFTER
Kungl Örlogsmannasällskape t är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte
är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.
I en lighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifte r, artikl ar i
Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid mili tärhögskolan.
Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen ell er sjöväsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i vetenskapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nä mligen:
l. Strategi . Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart.
2. Handvapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik.
3. Handvape n , artilleri- och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik .
4. Krigsfartygskonstrukti on. Maskin- och elektroteknik . Teleteknik.
5. Underhållstjänst och förvaltning. Hälso- och sjukvård med navalmedicin.
Tävlingsskrift för år 1982 skall senast den l september 1982 vara Sällskapet tillhanda
under adress :
sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskape t
Box 101 86
100 55 STOCKHOLM.
Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens namn
och adress.
Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets medalj
eller hedersomnämnande samt penningbelöning .
Kungl Örlogsmannasällskape t förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, T idskrift i Sjöväsendet, publicera inlämnad- även inte belönad - tävlingsskrift.

FABIAN OCH EV." A TAMMS STIPENDIEFOND INOM
KUNGL.ÖRLOSSMANNASÄLLSKAPET
Fonden har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete
inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen
och hjälpmedel - navigation och sjöfart.
Örlogsmannasällskape t beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse
om utdelning av stipendier för inlämnade och granskade arbeten. Stipendiet utdelas
vid Sällskapets högtidssammanträde.
Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1982 skall skicka in utredning
eller avhandling till
Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskape t
Box 101 86
100 55 Stockholm
senast den l september 1982 .
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällskape t
sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet.
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