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Minnesteckningar 
Stig Broms 
Kommendörkaptenen J. graden Stig Broms avled J decemer J 97R i en å lder av 
71 år. 

Han föddes i Stockholm 8 juni J907 och var son till kapten en Gustaf Broms 
och hans maka Cecile . född Sangherg. Broms tog studenten vid Beskowska skolan 

i Stockholm 1926 och antogs omedelbart därefte r till kadett vid Kung . sjökrigs
skolan. 

Efter sedvanlig kadettutbildning med bl a sjöexpeditioner till Västindien 

Mexico och Medelhavet h lev han fänrik vid flottan hösten J 929. Under fänrik

tiden tjänstgjorde han bl a på pansarkryssaren Fylgia under dess expedition runt 

Afrika vintern J930- J931. Broms hlev löjtnant J933 , kapten J940, kommendör

kapten 2. graden I 947 och kommendörkapten J. graden J 952 . Han avgick med 
pension 1962 och ägnade sig därefter åt affärsverksamhet. 

Broms invaldes 1954 till ledamot av Kungl örlogsmannasällskapet. 

Redan under sina första officersår beslöt Broms att ägna sig å t artilleritiänsten. 
Efter den obligatoriska allmänna kursen på Kungl sjökrigshögsko lan ge~omgick 
han så lunda under åren I 937- 1939 högskolans högre artillerikurs och lade dä r
med grunden för sin fortsatta verksamhet. 

sjökommenderinga rna blev så små ningom många , frä mst i artilleribefattningar. 
r första hand kan nämnas tjänstgöring som artilleriofficer på jagare : Klas Uggla 

1934- J935 och 1938, Göteharg J936- 1937, Nordensköld J937. Malmö J939 

I 940 och Norrköping J 94 J. Därefter följde kommenderin ga rn a so m artill eri -
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officer på större fartyg , nämligen pansarskeppen Sverige 1942-1943 och Gustaf · 
V 1944. Sin sista sjökommendering gjorde Broms som sekond på kryssaren Got
land under dess långresa vintern 1948-1949. 

Bland de viktigaste landkommenderingarna kan nämnas tjänstgöring som 
adjutant hos Inspektören för sjöartilleriet 1944·--1946 och på Marinförvaltningens 
artilleribyrå 1946-1950. Han blev därefter chef för vapenavdelningen på Göte
borgs örlogsvarv 1950-1951 och chef för artillerisektionen på Karlskrona örlogs
varv 1951-1955. 1955 blev Broms slutligen chef för Marinförvaltningens artille
ribyrå, i vilken befattning han kvarstod till sin pensionering 1962. 

Valet av artilleritjänsten torde ha tillfredsställt alla Broms förväntningar. Han 
deltog till fullo i den kraftiga utvecklingen av sjöartilleriet, som präglade den här 
aktuella tidsperioden. Härvid måste i första hand nämnas införandet av det hel
automatiserade medelsvåra artilleriet, radar och nya eldledningsutrustningar. 

Personligen var Stig Broms en försynt och närmast tillbakadragen officer, som 
föredrog att verka i det tysta. Han ägde en nobel och rakryggad karaktär och 
vann tillgivenhet i vida kretsar. Han lämnar efter sig minnet av en god och 
trofast vän. 

Närmast sörjande är hans maka Ragnhild, född Jonsson. 
Av hedersledamoten Magnus Starck 

Admiral of the Fleet Earl Mountbatten of Burma 
Admiral of the Fleet Earl Mountbatten of Burma, en av Kungl. Örlogsmannasällskapets 
mest namnkunniga hedersledamöter ( 1946) genom tiderna, föll offer för irländska terro
rister den 27 augusti 1979. På väg till sjöss i en fiskebåt med amiralen och nära släktingar 
från slottet Classiebawn bringades en apterad bomb att detonera med förödande verkan. 
Krigshjälten som många gånger under sitt långa liv gått genom eld och vatten i uppenbar 
livsfara ron fOr vettvilliga mördares bakhåll. 

Att teckna en bild av Lord Mountbattens levnadsbana inom ramen fOr en kort nekro
log är inte möjligt. Därtill har hans betydande insatser i krigs- och världshistorien varit 
alltför omfattande. Det må därfOr tillåtas att denna levnadsteckning blir längre än bruk
ligt i sällskapets annaler. 

Lord Mountbatten fOddes i Windsor den 25 juni 1900. Hans far var prins Louis Batten
berg, captain, sedermera Admiral of the Fleet. Hans mor var prinsessan Victoria av Hes
sen, barnbarn till drottning Victoria av Storbritannien. Fadern var Förste Sjölord vid förs
ta världskrigets utbrott och hade genom klokt förutseende lyckats hålla den engelska flot
tan i mycket hög beredskap. Han tvingades dock att avgå från sin befattning genom en 
hysterisk opinionsstorm mot alla med tyskt ursprung och tyska namn. Det blev senare en 
av sonens uppenbara ambitioner att en gång få inta den plats som fadern så kortsynt 
tvingats lämna. 1917 ändrade det engelska kungahuset sitt namn till Windsor och Batten
bergs till Mountbatten. Fadern avsade sig sin och sönernas prinstitlar, blev själv Mar
quess of Milford Haven, medan äldste sonen Georg blev Earl of Medina (död 1938) och 
andre sonen Lord Louis Mountbatten. 
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Med Lord Mountbattens inträde i den engelska flottan 1916 började en av de mest dra
matiska banorna bland dess många namnkunniga sjöofficerare. Författaren Brian Con
nell säger: "Vi har inte sett hans like i Storbritannien sedan Prins Rupert av Rhen, den ak
tiva kavalleriledaren och amiral som var nevö till Charles Loch som tjänade sin kung till 
lands och till sjöss under Stuarttiden". Under första världskriget tjänstgjorde Mount
batten på Beatty's flaggskepp H.M.S. Lion och senare på H.M.S. Queen Elisabeth. Han 
gjorde även tjänst på ubåten K 6 och var vid slutet av kriget andre man på ett mindre es
kortfartyg. 

I fortsättningen koncentrerade han sig under sedvanliga kommenderingar på radio
och signaltjänst och visade tidigt teknisk fallenhet. Han lade också ner ett omfattande ar
bete på konstruktionsprinciperna för jagare och lät bygga om fartygsbryggorna, kopiera
de även på svenska jagare. Han införde radiotelefoni, konstruerade nya taktiska instru
ment och övningsanläggningar, introducerade film i undervisningen och var bland de fOrs
ta som kombinerade bild och tal. 

Med det andra världskrigets utbrott vidgades Mountbattens verksamhetsfält och han 
bereddes möjligheter att realisera många av sina ideer. Personlig charm och entusiasm var 
honom till stor hjälp. Hans furstliga ursprung skapade däremot mer problem än tillmötes
gåenden i tjänsten. Mountbattens erfarenheter från jagartjänst under mellankrigsåren led
de till att han fick ett visst inflytande på byggandet av jagaren Kelly, vars fOrsta chef han 
blev vid krigsutbrottet. 1937 hade han blivit flottans yngste captain, liksom han 1932 blivit 
dess yngste commander. 

Mountbattens krigsupplevelser på Kelly blev legendariska. "Jag vill att detta fartyg 
skall bli både framgångsrikt och lyckligt", sa han till sin besättning, "Ett fartyg kan inte bli 
lyckligt utan att vara effektivt, och blir säkert inte effektivt utan att vara ett lyckligt 
skepp." Mountbatten sökte alltid det perfekta och hade stora fordringar både på sig själv 
och sina underlydande. Ingenting kunde stoppa honom när han väl beslutat sig. Med en
vis seghet och uppfinningsrikedom tog han två gånger hem Kelly i sjunkande tillstånd, 
fOrsta gången efter en minsprängning och den andra efter en torpedträff, som nära nog 
klöv jagaren i två delar. 91 timmar kämpade han mot alla odds och tyska flyganfall innan 
jagaren för andra gången togs in fOr reparation. Dessemellan fOrde Mountbatten befålet 
på jagaren Javelin, som fick både fOr- och akterstäv bortsprängda av två torpeder i Nord
sjön. Även denna gång lyckades den okuvlige fartygschefen ta sitt fartyg i hamn. Det ren
derade honom medaljen D.S.O. Sedan hans fOrsta jagare Kelly reparerats återtog han 
emellertid befålet på denna och deltog som divisionschef i de blodiga striderna kring Kre
ta våren 1941. Här sänktes Kelly av tyska störtbombflygare, men halva besättningen och 
dess chef räddades ur havet, sedan tyskarna gjort vad de kunde för att prickskjuta män
nen på flottarna och i livvästarna. 

Efter ett kort chefskap på hangarfartyget Illustrious som låg under reparation i USA 
kallades Lorden hem till amiralitetet av Churchill för att bli högkvarterets tekniska rådgi
vare fOr kombinerade operationer. Tiden bedömdes vara inne för att förbereda invasionen 
av det europeiska fastlandet. Det var en uppgift som passade Mountbatten i alla avseen
den, helt nytt, inga fOrebilder, plattform för stor uppfinningsrikedom och fantasi, energi 
och outsinlig arbetsförmåga. Ett halvår senare fick han den unika uppgiften att bli chef för 
de kombinerade operationerna med rang av viceamiral, generallöjtnant och flygmar
skalk. "And now he was ready to be gin" säger en av hans krönikörer och tillägger att han 
då var yngre i graden än både Nelson och Beatty - 41 år. 
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N är invasionen utlöstes den 6 juni 1944 var Mountbatten emellertid förflyttad till en ny 
ansvarsfylld post. Han fick inte se frukterna av sitt intensiva arbete, men hade tillfreds
ställelsen att få ett telegram undertecknat av Churchill, Brook, Marshall, King och Smuts, 
innehållande ett oförbehållsamt erkännande att mycket av den taktid och teknik som 
Mountbatten åstadkommit säkrat framgången. 

Det telegrammet mottog han som överbefälhavare för de allierade styrkorna i Ost
asien. Här hade han ställts inför nya uppgifter utan egentliga förebilder under ett klimat 
och i en terräng som var ytterst påfrestande och dessutom mot överlägsna japanska land
stridskrafter. Samtidigt hade han de största svårigheter att få tillräckligt med egna strids
krafter och förnödenheter på grund av det trängda läget i Europa och i Stilla Havet. Miss
räkningar och uppskjutna operationer kunde emellertid inte rubba överbefälhavarens 
framåtanda och entusiasm. Genom skickliga dispositioner och snabbhet lyckades Mount
batten lösa sina uppgifter, tränga japanerna tillbaka, öppna vägen mellan Kina och Bur
ma, skära av fiendens etapplinjer och slutligen slå den japanska armen, som förlorade över 
l(){) 000 man. Atombomberna över Japan gjorde emellertid slut på kriget. I september 
1945 kunde Mountbatten ta emot ceremonisvärdet av den kapitulerande japanska över
befälhavaren i södra krigsområdet 

Från öppna krigshandlingar gick problemen nu över till hur man skulle rå på de många 
motståndsnästena som inte ville ge sig. Samtidigt skulle nära 130 miljoner människor tas 
om hand, födas, logeras och sättas i arbete. Härtill kom att över en miljon allierade trup
per skulle omgrupperas och efter hand återföras till sina hemland. Uppgifterna syntes oö
verkomliga, men med Mountbattens och hans utvalda medhjälpares outtröttlighet lycka
des man lösa de flesta problemen. 

I början av 1946 utnämndes Mountbatten, som under sin tid i Ostasien haft tillfällig 
ÖB-rang, till konteramiral. Han blev också Viscount Mountbatten of Burma. Earls titel 
fick han året därpa. De närmaste uppgifterna koncentrerades till rapportskrivning från 
den omfattande kampanjen mot japanerna och åtgärderna efter segern. I mitten av 1946 
beordrades Mountbatten att ta befälet över l. kryssardivisionen i Medelhavet som ett led i 
en kommande normal amirals bana. Att han själv satt som mål att bli förste sjölord var det 
ingen som tvivlade på. Hans glädje att återgå till Royal Navy var stor. 

I september 1946 besökte Lord Mountbatten sin syster, drottning Louise, i Stockholm. 
Vid ett sammanträffande hos den brittiska marinattachen fick den svenska flottans top
par ett tillfålle att råka sin ryktbara och dynamiska kollega. Marinförvaltningen hade ef
ter en studieresa i England på hösten 1945 fått möjlighet att inköpa ett stort antal radar
anläggningar under beteckningen "surplus". De hade börjat installeras, men deras opera
tiva utnyttjande var ännu ganska oprövat. Mountbatten kastade då fram ett förslag till 
souschefen i marinförvaltningen att han skulle följa med som Mountbattens gäst på l. 
kryssardivisionen i Medelhavet för att studera operationstekniken. 

Det blev emellertid inget studiebesök den gången. Först två år senare kunde Mountbat
ten hissa sin konteramiralsflagga på flaggskeppet, kryssaren "Liverpool". Under mellan
tiden hade labourpartiets regeringschef Attlee lagt en ny utomordentligt tung börda på 
hans aXlar. Det gällde att så smärtfritt som möjligt frigöra Indien med sina (då) 450 milj. 
innevånare från Storbritannien. Det var ett oerhört krävande uppdrag, som fordrade in
gående kunskaper om det heterogena folket och inte minst takt och förståelse för alla in
vecklade religiösa och politiska motsatsförhållanden. Efter mycken tvekan efterträdde han 
Earl W avell som vicekung och fick 16 månader på sig att genomföra uppdraget. Han gjor-
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de det på fem månader. Indien och Pakistan fick självstyrelse i augusti 1947. "Alla fri
hetsälskande folk önskar delta i ert högtidsfirande", uttalade Mountbatten, "ty med den 
överenskomna maktöverlåtelsen förverkligas ett stort demokratiskt ideal. Det är en inspi
rerande tanke att detta uppnåtts genom fredliga förändringar". Utan blodsutgjutelser kun
de det dock inte gå. Födslovåndorna blev smärtsamma och kostade 1000-tals liv. Hatet 
mellan hinduer och muslimer, indier och pakistaner blossade. Vicekungen har kritiserats 
för hårdhet och alltför brysk framfart. Ingen vet dock om inte mer utdragna förhandling
ar, längre tid att bygga fler "barrikader" och att haussa upp stämningen skulle ha innebu
rit än starkare blodflöde. Den svenske specialisten på internationella tvistefrågor Algot 
Bagge bedömde Mountbattens insatser som "en statsmannagärning av stora mått" . På be
gäran av den nya fria indiska regeringen antog lorden att fungera som generalguvenör 
fram till juni 1948. 

Ännu en gång insisterade han därefter på att gå tillbaka till sin sjöofficerstjänst. Inte 
utan viss tvekan från amiralitetets sida fick han slutligen hissa sin flagga på kryssaren Li
verpool som chef för l. kryssardivisionen i Medelhavet, underordnad flera amiraler som 
tidigare stått under hans befäl. 

Inbjudan till den svenske amiralen hade han heller ingalunda glömt. Det blev en ovär
derlig studievecka till sjöss och på Malta, som skulle komma den svenska flottan till god 
nytta. Lord Mountbattens energi inom kryssardivisionens relingar var lika stor som nå
gonsin i större sammanhang. Hans sätt att planera och utöva befälet var högst personligt, 
effektivt både i de stora linjerna och i detaljerna. Han ägnade uppmärksamhet åt det mes
ta. V ar je dag fick gästen ett handskrivet personligt program. Vid varje måltid fanns block 
och penna tillgängliga för nyttiga anteckningar. För att ge en glimt av hans okonventio
nella omtänksamhet må nämnas att han flyttade ur sin ordinarie sovhytt på kryssaren till 
förmån för sin gäst. Själv sov han i sin stridshytt på bryggan. En mindre uppmärksam
mad del av Mountbattens intressen var sporten, både ifråga om honom själv och när det 
gällde att vara bästa fartyg och förband. Han var ryktbar som mycket skicklig hästpolo
spelare, som han gärna ägnade sin fritid år på Malta. 

Efter två år var han tillbaka i England, denna gång som fjärde sjölord. 1952 blev han 
chef för de brittiska medelhavsstyrkorna för att året därpå få befälet över samtliga alliera
de styrkor, inklusive de amerikanska sjö- och flygstridskrafterna. Detta var en unik sä
kerligen högst personlig amerikansk gest. 

I början av 1955 nådde han sitt mål genom utnämningen till Förste Sjölord. Som sådan 
tog han emot i det rum som en gång varit hans fars. Näst Lord Louis ' egen resliga gestalt 
dominerades rummet av ett stort porträtt av prinsen-amiralen. Eljest var det fyllt med mo
deller av nyplanerade fartyg och vapen! Han blev 1956 utnämnd till hedersöverste både 
vid Life Guard och vid the Royal Marines samtidigt som han fick den gamla posten som 
Govenor of the Isle of Wight. 

sjökrigsmaterielens tekniska utveckling följde under de kommande åren en brant steg
rad kurva. Lord Mountbatten drog personligen upp de stora riktlinjerna och hade med si
na många kontakter, inte minst i vetenskapliga och tekniska kretsar, goda möjligheter att få 
del av de senaste utvecklingstendenserna. När han 1959 utnämndes till chefför försvars
staben, i praktiken överbefålhavare, vidgades arbetsfältet Främst gällde det fördelningen 
mellan anslagen till atomstridskrafter och "konventionella" förband. Det innebar också 
stora organisationsproblem vid fördelningen av försvarsuppgifter mellan de tre försvars
grenarna. Här kom hans tidigare erfarenheter av samverkan till ovärderlig nytta. Dessa 
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ledde honom också fram till en omgestaltning av försvarsmaktens högsta ledning i integ
rationens tecken. Försvarsministern Denis Healy fick äran av dessa, men bakom ideerna 
och lösningen låg Mountbattens kunskaper och organisationsformåga. 

Hans intressen för den svenska flottan tog sig alltjämt värdefulla uttryck. Genom 
Mountbattens goda kontakter med den amerikanska flottan medverkade han till ökade 
möjligheter att bedriva tekniska studier och att få inköpa komponenter till försvarsmate
rieL 

När Förste Sjölorden 1965 lämnade sin aktiva tjänst följdes han på många sätt av na
tionens tacksamhet. Antalet biografier uppgår till ett tiotal och lär väl bli ännu fler. Han an
sågs ha varit en sällsynt duglig skökrigare och statsman, ansvarskännande rådgivare till 
det brittiska kungahuset och allmänt vetenskapligt kunnig. Han hade rykte om sig att va
ra lätt att samarbeta med, även om hans vilja var starkare än de flestas . Han var en "aris
tokrat med allmänmänsklig inställning", talade lika obehindrat med män av alla grader 
och i olika sorters tjänst. Mountbatten hade naturlig pondus, visade stort personligt mod 
och var aldrig rädd att ta ansvar. Han var med andra ord en perfekt ledare för sin tid och 
dess mångskiftande problem. "Han var en brittisk sailor av Nelsons kaliber", säger en av 
hans levnadstecknare. "Han inspirerade sina män och ålade ingen att utföra något som 
han inte själv var beredd att göra". Han var "hjälten i en generation sjöofficerare." 

Efter pensioneringen ägnade sig Mountbatten åt en mångfald olika uppgifter. Sålunda 
hade han bl a i uppdrag att kontrollera och överse immigrationsproblemen i olika delar av 
samväldet. Han utarbetade vidare en mycket väl mottagen rapport om åtgärder mot de 
talrika rymningarna från brittiska fängelser. Han medverkade i många vetenskapliga och 
sociala sammanhang och höll ett flertal uppmärksammade föreläsningar. De sista åren av 
sin levnad ägnade han mycken tid åt att ordna sitt hem Broadlands i Hampshire till ett mu
seum från sitt skiftesrika offentliga liv. Det öppnades i slutet av maj i år och hade över 50 000 
besökare under de fOrsta sex veckorna. 

Denna levnadsteckning kan inte avslutas utan att Lord Mountbattens maka, the Coun
tess Mountbatten of Burma nämns vid sidan av sin man. N är hon 1922 gifte sig var Hon. 
Edwina Ashley, dotter till överste Ashley, sedermera Lord Mount Temple. Genom ho
nom var hon släkt med den store statsmannen Lord Palmerston. Hennes morfar var den 
enormt förmögne Sir Ernest Cassel. Själv blev hon ett utomordentligt stöd åt sin man sam
tidigt som hon med stor inlevelse och energi ägnade sig åt olika insatser på det sociala fäl
tet inte minst under kriget men även därefter. Hon avled på Borneo 1960 under en inspek
tionsresa som Superintendent of the St. John Ambulance Brigade, som hon särskilt äg
nade sig åt vid sidan av Röda Korset. A ven Lady Mountbatten har blivit foremål för flera 
levnadsteckningar. Hon begravdes till sjöss utanför kusten nära hemtrakten vid Romsey. 

Lord Mountbatten lämnade efter sig två döttrar. Genom en särskild bestämmelse över
går Lord Mountbattens pärvärdighet till äldsta dottern Lady Brabourne för att senare gå 
vidare till hennes äldsta son. 

På Lord Mountbattens begravningsdag spred sig klangen från Riddarholmens serafi
merringning över Stockholms vatten. Det var en hyllning till en stor man, en nära anför
vant ti ll det svenska kungahuset och en aktiv vän av Sveriges örlogsflotta. 
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Waloddi Weibull 
Professorn, fil dr Waloddi Weibull avled den 12 oktober 1979. 

Han var född i Vittskövle 18 juni 1887 och var således 92 år vid sin död . Han 
inträdde 1904 i tjänst och gjorde sjöexpedition med Freja samma år som kustar
tillerikadett. Han blev underlöjtnant I 907 efter genomgången sjökrigsskola. Han 
tillhörde sålunda de berömda åldersklasserna, som kom att utgöra kustartilleriets 
kärna under många decennier. 

Underlöjtnanten blev emellertid kortvarig i Karlskrona, ty redan 1909- 11 
genomgick han Tekniska högskolans kurs för marinens tekniska officerare. Och 
studierna fortsatte. 1911-1912 genomgick han sjökrigshögskolans allmänna kurs 
och 1913-1914 dess minkurs. Under mellanåret 1912 avlade han en fil kand . 

Att studierna givit resultat framgår bl a av de artiklar han publicerade i Svensk 
kustartilleritidskrift 1914. Han grundade därmed ökad kännedom om utveck
lingen av detonationer under vatten. Därigenom vanns insikter rörande vågut
bredningen liksom rörande hur variationer i mindjup och minladdningar påverkar 
detonationsförloppen. Weibull var en av de aktiva ledamöterna i skandinaviska 
minkommissionen. 

Efter sjökrigshögskolan tjänstgjorde Weibull några år på Kungsholms fort, 
men hade avsked från lön 1916-1918 och avgick slutligt 1918. Han var då 
nybliven kapten . 1940 befordrades han till major i marinen. 

Efter några års anställning inom industrin blev Weibull t f professor i läran 
om maskinelement vid Tekniska högskolan 1923 och följande år ordinarie pro
fessor. Han var högskolans rektor 1931-1940. Efter avgången från rektorsäm
betet vid Tekniska högskolan var han 1941-1952 vetenskaplig rådgivare vid AB 
Bofors, där han ånyo kom i kontakt med militärteknisk utveckling. Samtidigt 
uppehöll han en personlig professur i teknisk fysisk vid Tekniska högskolan. 

Waloddi Weibull nådde såsom vetenskapsman ett världsrykte. Han hade om
fattande internationella kontakter bl a inom flygsäkerhetens område. studerar 
man närmare hans tekniska arbeten finner man emellertid en bredd i intressen 
och kunnande som ligger helt över vad man vanligen ser. Hans gamla marina 
område- sprängtekniken-återkommer inom många fält för Waloddi Weibulls 
långa bana. 

I Kungl örlogsmannasällskapet vann Weihull inträde 1931 och blev heders
ledamot 1952. 

A v ledamoten Erik Lyt h 

Nils Wesström 

Ledamoten Nils Johan Wesström avled den 7 september 1979. Han var född 1894 
i Gävle, son till grosshandlare Ad Wesström och hans maka Maria, född Salholm. 

Nils Wesström blev sjökadett 1914 och underlöjtnant vid flottan 1917. Sina 
första sjötjänstgöringar gjorde han på jagare typ Wachtmeister. Sedan följde 
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TB 8 och pansarskeppet Sverige samt kryssaren Fylgia. Hans tidiga landkommen
deringar omfattade bl a kurs vid GCI , allmän kurs vid KSHS samt KSHS torped
kurs. Efter ytterligare ett par år till sjöss blev Wesström kapten 1930. Under åren 
1932- 1933 var han kadettofficer vid KSS och 1933- 1934 biträdande marin
attache i i Paris. Sitt första befälstecken som jagarchef hissade Wesström på 
Nordensköld 1935. Efter ett år till sjöss följde en längre period av landkommen
deringar med tjänstgöring vid torpeddepartementet öVS, KMF torpedavdelning 
samt vid marinstabens organisationsavdelning. Den l juli I 939 blev Wesström 
kommendörkapten 2. graden och kommenderades på hösten sa mma år till Lon
don som marinattache. Våren 1942 återkom han till Sverige och utnämndes där
vid till kommendörkapten l. graden. Som chef för 2. jagardivisionen, tillika far
tygschef på jagaren Malmö, gjorde han därefter fram till hösten 1943 sin sista sjå
tjänst. De resterande åren av sin aktiva tjänstetid tillbringade Wesström inom det 
tekniska området. 1943 var han chef för KMF torpedavdelning och 1944 för dess 
nybildade torpeclbyrå. På hösten samma år förflyttades han till Karlskrona och 
blev sommaren 1945 chef för vapenavdelningen vid öVK. 1947 utnämndes 
Wesström till kommendör och hösten 1948 tillträdde han som chef för örlogs
varvet i Stockholm. Den 30 september 1954 avgick Wesström som varvschef och 
lämnade därmed den aktiva tjänsten. 

Nils Wesström var 1941 -·1948 adjutant samt 1949- 1950 överadjutant vid H M 
Konung Gustaf V:s stab. Han blev ledamot av Kungl Örlogsmannasällskapet 1944. 

Nils Wesström hade en god förmåga att delegera såväl uppdrag som ansvar 
till sina medarbetare . Samtidigt visade han i ord och handling ett stort för
troende för desamma. Då han dessutom även i kritiska situationer alltid var lugn 
och orädd var han mycket omtyckt som chef såväl i land som ombord. I den 
tekniska tjänsten lade han mest vikt vid de stora linjerna . Detaljarbetet var 
visserligen nödvändigt men ur hans synpunkt alltför ointressant . Hans klart 
tekniska läggning kom kanske mest till synes i ett flertal uppfinningar. En del av 
dessa kom till god användning såväl inom den svenska marinen som utomlands. 
Som privatperson var Nils Wesström livhejakande, vänlig, generös och vänfast. 
Nils Wesström sörjs närmast av sonen Ragnar samt dottern Wiveka. 

A v ledarnoten Nils Gynning 

Tage Wärn 
Hedersledamoten i Kungl Örlogsmannasällskapet, förre statssekreteraren Tage 
Wärn avled den 5 juni 1979. Han var född i Sundsvall 1896. Efter studentexamen 
1914 bedrev han juridiska studier i Stockholm och blev jur kand 1920. Åren 1936 
- 42 var han hovrättsråd i Svea hovrätt och samtidigt statssekreterare i försvars
departementet. För de försvarsintresserade är det de år Tage Wärn verkat som 

272 

försvarsutredare som framstår som de mest betydelsefulla och intressanta. Under 
den besvärliga mellankrigstiden då försvarsinskränkningarna på 20-talet i hög grad 
tärt på försvarets krafter verkade Tage Wärn på ett utomordentligt skickligt sätt 
som utredare i försvarsfrågor. 

Han var generalsekreterare i den försvarskommission som ledde till J 936 års 
försvarsbeslut Det var P.å grundval av detta heslut som uppbyggnaden av det 
moderna svenska försvaret vilade och genom detta kom den försvarsmakt till 
stånd som i hög grad bidrog till att Sverige kunde hå llas utanför 2:a världskriget. 
Att Kungl Örlogsmannasällskapet satte högt värde på hans utredningsinsats i 
detta sammanhang visas av att han redan 1936 blev hedersledamot i Sällskapet. 

Tage Wärns förm åga togs ganska snart i anspråk igen , då han blev den ledande 
kraften i 1941 års försvarsutredning och militära förvaltningsutredning. I dessa 
utredningar var han ensam utredare förutom de militära experterna och arbetet 
hedrevs med utomordentlig snabbhet. Men redan 1943 lämnade han den statliga 
förvaltningsapparaten och blev verkställande direktör i Svenska Bankföreningen . 
I elen befattningen kvarstannade han till 1953 då han blev verkställande direktör 
i Svenska Personal-Pensionskassan. Som sådan löste han elen svåra uppgiften att 
anpassa SPP verksamhet till ATP-reformen. Tage Wärns skicklighet och mång
sidighet gjorde att hans tjänster togs i anspråk av många företag och organisa
tioner. Att han också var kulturellt intresserad och kunnig visas av att han 1952 

72 var ordförande i Konsertföreningens styrelse. 
A v ledarnoten Bo Granat h 
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Ledamoten 
BENGT RASIN 

Vid nedläggande av ämbetet den 
15 november 1979 

Ordföranden i Kungl Örlogsmannasällskapet, konteramiral Bengt Rasins anföran
de vid nedläggande av ämbetet den 15 november 1979. 

Kungl örlogsmannasällskapets verksamhet innehär bl a 
- att lära av det förflutna 
-- att arbeta i nuet 
- att se framåt 

Det förflutna har olika tidsperspektiv. l 00-ärsminnet av Vegas färd leder 
tankarna till året 1879. I det årets upplaga av sällskapets tidskrift finns bl a en 
artikel med rubriken "NO-passagen förbi Sibiriens nordkust och genom Berings
sundet utförd under svenska ishavsexpeditionen 1878-79". Författare är löjtnan
ten i flottan L Palander som berättar om färden främst som han upplevt den med 
chefsskapets glädjeämnen och bekymmer. Vi avser ånyo publicera denna intres
santa berättelse i kommande nummer av tidskriften. 

Mer från 1879 års verksamhet: Anförandet av ordföranden på högtidsdagen 
behandlade "typfrågan", vilka fartygstyper flottan skulle ha, de många försvars
utredningarna och deras magra resultat samt ändamålsenligheten eller kanske 
snarare vanskligheten med långsiktiga materielanskaffningar i tider med snabb 
teknisk utveckling. Dessa tema känns igen och jag återkommer till några av 
dem i nutidsperspektiv. 

Från år 1879 och på väg mot nuläget stannar jag upp vid 1950-talet. 
Det första efterkrigsdecenniet, kärnvapnens tillväxttid, det kalla krigets tid , 

pionjärtiden för atomdrivna fartyg och interkontinentala robotar, de första 
ubåtarna under polarisen. Och i vårt eget land ett decennium med ökande väl
stånd och inom försvarspolitiken med debatt om atombomben , med två försvars
beslut, J 954 och beslutet med den s k "Marinplan 60." 

Debatten om atombomben var livlig och ibland högröstad. Detta kom att sätta 
sin prägel på framför allt 1958 års försvarsbeslut, som innebar att man ville ge 
marina stridskrafter endast begränsade uppgifter. Marinens del av försvarets 
anslag minskades radikalt , ja katastrofalt från ca 19 % före 1958 till ca 13 %. 
En avvägning som vi i stort fått leva med sedan dess. Det kom att få stora åter
verkningar på marinens organisation, innebärande minskningar på sikt och som 
nu, 20 år efteråt är högst kännbara. Och därmed är vi inne på nuet. 

Nu är den säkerhetspolitiska situationen en annan. Under kärnvapenbalansen 
bedömer man att främst konventionella stridsmedel kommer att användas i en 
konflikt; att en sådan kan leda till snabbt uppväxande anfallsföretag mot betydel
sefulla men begränsade områden . Utvecklingen inom krigsmakten hos tänkbara 
angripare stöder den bedömningen. 

Vid en militär operation t ex mot Nordkalotten eller östersjöutloppen är risken 
stor att Sverige blir berört - om vi inte har ett så starkt försvar att vår neutrali-

274 

tetspolitik respekteras . Ett respektförsvar med snabbt gripbara stridskrafter som 
kan börja försvaret tidigt och innan en angripare får fast fot på svensk mark . 
I respektförsvaret är flyg- och sjöstridskrafternas uppgifter och möjligheter 
framträdande . 

Den marina miljön är också från andra synpunkter än strikt militära nu en 
annan än för 20-25 år sedan. Havets och havsbottnens resurser betyder mer och 
mer för allt fler nationer. Sveriges gräns till sjöss har flyttats ut till 12 distans
minuter. Gränsen för fiskezonen har flyttats ut. Denna gräns kan också bli 
den ekonomiska zonens med vad det innebär av rättigheter och skyldigheter. 
Värdet och vården av vår vackra marina miljö har blivit allt mer uppmärk
sammad av allt fler. 

Det är för oss som arbetar i den marina miljön uppmuntrande. Men det innebär 
också fler uppgifter Inte bara rent militära utan också för den fredstida verksam
het som pågår runt våra kuster. 

Föga glädjande och mera oroande är den växande marina styrkan i vår om
värld, medan vår egen försvarspolitik inneburit en försvagning hos oss. 

* 
Å ter till 1950-talet. År 1959 sände chefen för marinen till Regeringen "Marin
plan 60". Där angavs erforderlig materielanskaffning för 1960-talet. Begreppet 
"den lätta flottan" präglades. Krav på rörlighet, spridning och skydd var också 
framträdande drag i Marinplan 60. 

I denna framsynta och skickligt utarbetade plan föreslagen anskaffning av 
fartyg ingår till en del idag i vår organisation . Men endast till en del. 

Marinplanens torpedbåtar blev verklighet genom Spica-serien från mitten av 
1960-talet. De "pansarkanonbåtar" som föreslogs blev mycket fördröjda men har 
nu kommit med typbeteckningen "patrullbåt" av Hugin-klass och är robotbåtar. 
För ubåtarna räknade marinplanen med 24 enheter, ett antal som har kommit 
att _ hal~eras . Fregatterna minskar till noll i stället för att som marinplanen avsåg 
ersattnmgsbyggnad skulle ha börjat i slutet av 1960-talet. 

För kustartilleriet förslogs bl a robotbatterier, 7,5 cm tornpjäser, rörliga spärr
förband vilket delvis har kunnat förverkligas om än inte i avsett antal. 

Marinplan 60 kan tyckas ointressant i dagens perspektiv och programplane
milj?· Men den är inte ointressant. Den är ett exempel på en framtidsplanering. 
En Ideplan där behov och möjligheter vägdes mot varandra och med hänsyns
tagande till "arvet", till befintliga resurser. 

* 
Åter till nuläget. Nu har vi en programplan för åren 1980- 1985. Den är också en 
framtidsplan men hårt styrd av de ekonomiska ramarna. I denna har prioriterats 
- sjörobotar med medellång räckvidd (för Tl31) 
- nytt rörligt kustartilleri (KARIN) 
- nya ubåtar (AJ 7) 
samt ytterligare objekt anmälts som angelägna men omöjliga att rymma inom 
den ekonomiska ramen, nämligen 
- förnyelse av minröjningsresurserna 
- omsättning av ytattacken 
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- förnyelse av helikoptrar 
- nya fasta och rörliga kustartilleriförband. 

Nu arbetar en försvarskommittt': inför försvarsbeslut 1982. I de centrala sta
berna tas underlaget fram i form av perspektivplaner för försvaret med tids
perspektivet J 0- 20 år framåt. Och i den framtidsplaneringen borde finnas en 
ideplan , ett "arbete i nuet för framtiden". Ett arbete där Örlogsmannasällskapet 
borde kunna medverka med idegenerering och argumentering. 

En sådan ideplan skulle redovisa marinens behov under kommande decennier 
grundade på dess uppgifter i totalförsvaret. Behov av fartyg , batterier och an
läggningar för att marinen skall kunna göra det som krigsplanläggningen förut
sätter och för fredsverksamheten. Behoven borde vara styrande för ideplanen inte 
de ekonomiska ramar som bedömes sannolika. En sådan behovsrelaterad ideplan 
kommer kanske inte att tillfullo kunna omsättas i konkreta objekt; det måste till 
en prioritering, så som nu sker i programplaneringen. Är det då någon mening 
med en ideplan. 

Ja, jag anser att en sådan ändå skulle vara av stort värde. Någonstans måste 
marinen tala om vad som egentligen krävs för att den på ett acceptabelt sätt skall 
kunna lösa sina uppgifter. Och för att vi skall kunna påvisa konsekvenserna om 
resurser ej erhålles. De nya fartyg och batterier som den planen kan komma att 
innehålla,· bör kunna presenteras som färdiga projekt varigenom vi erhåller 
handlingsberedskap. 

En ideplan blir då en saklig information om målen för marinens utveckling på 
lång sikt och ger ett underlag för försvarsupplysning för en konsekvent marin 
policy. En riktpunkt för framtiden , en "Marinplan 90." 

Kanske det inte är möjligt att ta fram en sådan plan f n. Med vad som kan 
göras och där örlogsmannasällskapets ledamöter kan delta, det är att sprida 
kännedom om den marina upprustningen i omgivande länder och Sveriges marina 
belägenhet mellan öst och Väst, mellan Östersjön och världshaven. Sprida insikt 
om att vårt respektförsvar behöver snabbt gripbara marina stridskrafter samt öka 
förståelsen för marinens uppgifter, möjligheter och behov av resurser. 

Behovet av resurser - som skulle kunnat redovisas i Marinplan 90 - gäller 
för flottans del främst stridsfartyg och för KA nya fasta och rörliga förhand. 

Några exempel för flottans del: 
Undervattensal tacken, ubåtarna. Utvecklingen framåt är säkrad genom A 17-

projektet. Målet att upprätthålla ett visst minsta antal är en avvägningsfråga 
mellan modernisering och nyanskaffning. J framtiden ser man robotbestyckade 
ubåtar. 

Ylattacken- torped/rohotbåtarna. Tre särskilda frågor hör behandlas. Moder
nisering (halvtidsmodernisering) av Spica- men kanske också av Norrköping
klassen. Robotbestyckning av Norrköping-klassen men kanske också av Spica för 
att sprida robotsystemet till 18 enheter. Ersättningsbyggnad av torped/robotbåtar 
så att antalet eller bedömt antal kan upprätthållas - det kan vara större än 
aderton. Ett robotbåtsprojekt tas fram , ett fartyg från början projekterat för 
robotbestyckning. 

Ny typ av övervattensfartyg. Behov finns att ersätta jagarna i ytattackförban-
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den. Ett ackumulerat behov finns av fartyg för sjöfartsskydd, bevakning av sjö
territoriet, eskortering m m. Krav på sådant fartyg är att kunna bekämpa anfall 
från flyg, ubåtar och övervattensfartyg. Med de minskande krav på utrymme och 
vikt för moderna vapen borde ett fartyg av rimlig _storlek kunna bära luftvärn , 
ubåtsjaktvapen och sjörobotar. Alternativ minbestyckning för att ersätta jagarna 
som snabba minbärare. Fartygsförband av detta slag erfordras både i Östersjön 
och Västerhavet - i Sydkusten , Västkusten och Ostkustens örlogsbaser. Det 
pekar på ett minsta antal fartyg av sex. 

Förnyelse av minröjnings-systemet är nödvändigt. Om ersättning inplaneras de 
närmaste åren finns en färdig konstruktion, M70, minjaktfartyget Dröjer ersätt
ningsbyggnad kan nya metoder och system ha utvecklats, t ex fartyg av kata
maran-typ, självgående svep etc. Marinplanen hör ge handlingsfrihet genom 
alternativa planer. 

En marinplan skulle innebära en handlingsberedskap om ekonomiska resurser 
skulle komma att ställas till förfogande, Marinen har behov av fartyg -- varven 
har behov av arbetsobjekt Varvsstödet borde delvis kunna utnyttjas för att täcka 
båda behoven. Hittills har detta icke varit möjligt men öppningar kan komma. 

Det kan ha sitt intresse att en sådan lösning har kunnat tillämpas i Finland. 
Tack vare sysselsättningsstöd för varvsindustrien har nästan hela finska flottans 
småfartygsbestånd blivit föremål för förnyelse och detta har grundat sig på sjö
stridskrafternas plan på lång sikt. - Informationer värda att begrunda. 

Att ta fram prototyper av fartyg är ett alternativ. Det har fördelar . Konstruk
tionen är klar, arbetsritningar framme, svårigheter vid byggandet undanröjda, 
och möjlighet till utprovning ges. En fullständig serie fartyg ger bästa beredska
pen men även med en prototyp får man en viss handlingsberedskap. 

Jag har i mitt anförande velat peka på den förändring som ägt rum sedan 
1950-talet vad gäller militära förutsättningar och säkerhetspolitik. Jag har under
strukit det ökande intresset för havet och dess tillgångar. Med ökande uppgifter 
för marinen. Jag har pekat på behov att utnyttja marinen i fredsverksamheten. 
Jag har påtalat nulägets knappa resurser som en följd av bl a 1958 års försvars
beslut. Och den då gjorda avvägningen som vi alltjämt lever med trots ändrade 
förutsättningar. 

Jag har antytt behovet av en ideplan för marinen , en Marinplan 90, i anslut
ning till det pågående arbetet inför nytt försvarsbeslut En ideplan där marinens 
faktiska behov av stridskrafter skulle kunna redovisas och som skulle ge hand
lingsberedskap för materielanskaffning om resurser skulle komma att ställas till 
förfogande, t ex genom varvsstöd. 

Jag har inte talat om vår finaste resurs, män och kvinnor som skall ge arbetet 
liv, få materielen att fungera och organisationen att pulsera - detta finns anled
ning återkomma till i annat sammanhang. 

Jag uttalar den förhoppningen att ett ökat marint medvetande - som Kungl 
örlogsmannasällskapet kan medverka till - skall resultera i förståelse för och 
tillgodoseende av marinens berättigade och rimliga krav för att våra uppgifter i 
totalförsvaret skall kunna lösas på rätt sätt. Och med detta anförande nedlägger 
jag mitt ämbete för det gångna verksamhetsåret. 
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Ledamoten 
VALTER 

SCHYTT 

Ymer-80, den svenska expeditionen 
till Norra Ishavet 

Inträdesanförande hållet av korresponderande ledamoten professor Valter Schytt 
vid Kungl Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde den 15 november !979. 

Inför högtidssammanträdet med Kungl örlogsmannasällskapet den 15 novem
ber 1976 föreslog kommendörkaptenen Bertil Daggfeldt , att Sverige skulle sända 
ut en vetenskaplig expedition ombord på en statsisbrytare för att sommaren 
1979 i Vegas kölvatten återupprepa A E Nordenskiölds Nordostpassage . Det 
skulle ske 1979 för att fira JOO-årsminnet av passagens fullbordande den 20 juli 
1879, 336 år efter att sir Hugh Willoughby under kanonsalut och hurrarop år 
1553 inledde nordostfärdernas långa rad. Men nu skulle det inte bara bli en 
Nordostpassage -- elen närmaste vägen hem från Berings Sund är sannerligen 
inte via Japan och Suez; istället är det genom Amundsens Norclvästpassage. leden 
norr om Alaska , genom Kanaclas arktiska övärld bort emot Grönland och hem 
förbi Island. Det skulle kunna bli den första färden runt n ä s t a n hela Polar
bassängen. 

Förslaget kom för idag 3 år sedan. Expeditionen gick inte nu i somras, men 
elen s k a J l gå 1980 - om i annan upplaga än Daggfelclts jorden-runt-färd. 

När Nordenskiöld planerade sin Vega-färd , så fanns det naturligtvis även då 
ekonomiska och organisatoriska svårigheter att kämpa med, men nog var det 
lättare än nu. Vega-färden föddes elen 26 januari 1877 vid en middag på Stock
holms slott. Nordenskiöld redogjorde för planerna, Kung Oscar förklarade sig 
övertygad om reseplanens utförbarhet och beredd att både som konung och 
privatperson kraftigt understödja företaget , och grosshandlaren Oscar Dickson 
lovade bidraga till de betydande omkostnaderna. Redan ett år och fem månader 
senare , den 24 juni 1878, lämnade Vega Karlskrona. När sedan, efter expedi
tionens slut, de totala utgifterna sammanräknats svarade Kung Oscar, Dr Dickson 
och elen ryske köpmannen Sibiriakoff för en tredjedel var. 

Vi har inte haft det lika lätt, och inte har vi kunnat arbeta lika fort. För alla, 
som hösten 1976 var intresserade av tanken på en jubileumsexpedition, stod det 
helt klart. att det inte skulle räcka med ett jubileum som skäl för en så stor 
insats som en isbrytarexpedition skulle innebära i pengar och i arbetsinsatser. 
Expeditionen måste få en säker vetenskaplig förankring , och det första steget 
blev af't Örlogsmannasällskapet lierade sig med Kungliga Vetenskapsakademien 
och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. En kommitte sattes till 
med representanter för de tre organisationerna och med amiral Bengt Lundvall 
som ordförande, och det första sammanträdet hölls den 22 december 1976. Man 
fann att elen föreslagna expeditionen skulle innebära ett värdigt firande av 
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Nordenskiölds utomordentliga insatser i polarforskningen, att de tre organisatio
nerna. ~ar beredda att unelersöka föruts~ittningarna för en sådan expedition. att 
exped1t1onen skulle vara svensk. stå uneler svensk ledning men med en forskarstab 
öppen för ett helt internationellt deltagande - arbet-snamnet skulle vara Ymer-79. 

Hur vet man nu om det bland svenska forskare finns intresse för en massiv 
-insats i Arktis? Jo man distribuerar genom Vetenskapsakademien en rundskrivel
s~ till alla landets i~stitutioner och enskilda forskare med n å g o n anknytning 
till naturvetenskaplig polarforsknmg. Det gjorde vi i januari 1977, och efter ett 
par veckor hade 33 projektförslag kommit in. Många a v projekten hade en sådan 
vetenskaplig tyngd att Organisationskommitten den 18 februari beslutade sig för 
att försöka få expeditionen till stånd. Det var väl en av våra födelsedagar. 

Men man gör inte så lätt en vetenskaplig expedition utmed Sibirienkusten utan 
ryssarnas samtycke eller samverkan. Det hade inte räckt för oss att navigera 
utanför den ryska territorialgränsen. För våra vetenskapliga program var det helt 
nödvändigt att ta bottenprover, långa sedimentproppar , utmed färdvägen längs 
?en rys~a och sibiriska kontinentalsockeln. och på sockeln kan man inte enligt 
mternat10nella konventioner ta bottenprover utan strandstatens tillstånd. 

Vi m å s t e alltså få till en uppgörelse med Sovjet. Hade det rått samma goda 
samarbetsanda i Arktis som det sedan drygt 20 år gör i Antarktis, då hade det 
varit lätt. Men Arktis är ett strategiskt känsligt område. I slutet av februari 1977 
informerade Vetenskapsakademiens preses, professor Wickman, sin kollega inom 
d.~n r~ska :etenskapsakaclemien om de svenska planerna och föreslog ett möte 
for d1skuss1oner rörande vetenskapliga program , samarbetsformer etc. Det har 
nu gått 2 år och 9 månader, och brevet har icke besvarats - och kommer väl 
heller aldrig att besvaras. Svenska UD har tagit flera initiativ för att påskynda 
ärendet~ behan.dling, statsminister Fälldin informerade regeringschefen Kosygin 
och utnkesmm1ster Söder har diskuterat brevet i Moskva. Tystnaden måste natur
~igtvis tas som ett bevis för att Sovjet inte vill se ett svenskt forskningsfartyg gå 
Igenom elen Norra Sjövägen. Våren 1978 bestämde vi oss för att låta expeditionen 
utmed den ursprungliga färdvägen, den i "Vegas kölvatten" , anstå till dess att 
Sovjet visade ett större intresse för samarbete , och i stället växlade vi över till 
vårt andra alternativ - det som hela tiden funnits med i bakgrunden. Vi skiftade 
också arbetsnamn från Ymer-79 till Ymer-80. eftersom redan så lång tid gått. 
Ymer-80:s arbetsområde skulle bli - och s k a 11 bli - norra Barents hav 
Arktiska oceanen norr och nordost om Svalbad, havet mellan Spetshergen och 
Grönland samt farvattnen utanför norra Grönland. 

Ä ven innan jag alls har börjat tala om den planerade forskningen ombord, för 
Ymer-79 och för Ymer-80. så vill jag redan nu säga att på forskarsidan hetraktar 
vi inte alls Ymer-80 som ett vetenskapligt sett sämre alternativ än Ymer-79. 
Snarare är det tvärtom. Ymer-79 skulle med största sannolikhet ha kommit att 
gå utmed en linje i stort sett parallell med Sibirien-kusten och med , får man 
förmoda, få profiler i nord-sydlig riktning. Vi hade fått arbeta inom ett oerhört 
stort område , men risken är att vi inte nått nyckellokalerna - att vi inte hade 
kunnat anpassa färdvägen till redan vunna resultat. För Ymer-80 gäller nära nog 
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det motsatta förhållandet. Vi behöver egentligen inte följa någon av geografiska 
förhållanden bestämd resrutt. Vi kan , inom ett stort och utomordentligt intressant 
- och helt outforskat - område gå till sådana platser, där vi kan förvä nta oss 
att finna just de prover vi vill ha. eller till en sådan serie av lokaler att någor
lunda samtidiga observationer kan ge upplysningar om viktiga processer, som t ex 
hur det varma atlantiska vattnet avkyls n~ir det passerar Spetsbergen och Franz 
Josefs Land. Och finner vi något av stort intresse , som vi inte planerat för , då är 
vi under Ymer-RO fria att improvisera , att fortlöpande justera program och plane
ring. Att Ymer-80 inte synes lika fantasieggande som Ymer-79 är uppenbart, 
men lät oss hoppas , att vi , när expeditionens resultat föreligger bearbetade, kan 
övertyga ryssarna om vår vetenskapliga hederlighet. och få till en ny Nordost
passage. Då skulle utbytet av den fi.irden. tack vare Y mer-ROoch dess erfarenheter , 
kunna bli ännu rikare. 

En stor forskningsinsats i Arktis kan inte göras utan en stor insats av pengar. 
Att Hans Majest~it Konungen tillsammans med två mecenater skulle ta hand om 
hela finansieringen bedömde vi som mindre sannolikt. men en mindre del , avsett 
för att sätta igång expeditionsförberede lserna. fick vi redan tidigt från Knut och 
Alice Wallenbergs Stiftelse, som för många forskare har varit något av dagens 
motsvarighet till grosshandlare Dickson. 

De s t o r a pengarna måste uppenbarligen komma från Staten. och det var 
med stor tillfredsställelse vi hörde Statsrådet Wikström avsluta sitt middagstal på 
Geografiska Sällskapets Vega-dag den 24 april 1977 med orden: "från Rege
ringens sida är det full fart framåt med förberedelserna". 

Den 25 september 1978 anslog Naturvetenskapliga Forskningsrådet 3.0 milj 
kronor till expeditionens vetenskapliga verksamhet , och den 10 april i år beslu
tade Sveriges Riksdag att bifalla Regeringens förslag om att ställa en statsisbry
tare med besättning, tv[t helikopt rar med besättning, drivmedel etc. till förfogande 
för en sammanlagd kostnad av 5.045 milj kronor. Samtidigt anvisades via Forsk
ningsrådsnämnden en summa på 600 000 kr för att utrusta isbrytaren och för
vandla den till ett forskningsfartyg. 

Nu i somras fattade också Sjöfartsverket ett för expeditionen viktigt beslut . 
Sverige har ju , som alla här vet. tre stora statsisbrytare av den största klassen : 
A t le, Frej och Y mer. Eftersom Y mer är den nyaste och den minst slitna, efter
som ett av Nordenskiölds tidigare Sibirien-fartyg hette Ymer (med vilket han 
förresten seglade uppför Jenisej) och eftersom Geografiska Sällskapets drygt 
hundraåriga tidskrift heter Ymer. så föll det oss naturligt att ti.inka oss just Ymcr 
som expeditionsfartyg. Därav Ymer-79 och Ymer-80. Men vi var naturligtvis 
något oroade av tanken att expeditionen Ymer-80 skulle segla norröver ombord 
på isbrytaren Frej. Men i augusti bestämde sig Sjöfartsverket, och det blev Y mer. 

Peng'arna för forskningen finns, och pengarna för fartyg och besättning finns 
också även om oljekostnaderna ger oss ett akut bekymmer nu i dagarna. Att den 
marina besättningen kommer att göra allt som går att göra för att föra fartyget 
till de utvalda forskningslokalerna , på den punkten känner jag mig helt trygg. 
Det gäller nu , att vi som planerar forskningen , och att vi som samordnar forsk-
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ning och det praktiska livet ombord , kan åstadkomma ett maximalt utbyte av 
de tre månader, som Y mer står till vårt förfogande. Det är varje enskild forskares 
ambition och skyldighet att nå bästa möjliga resultat inom hans eller hennes 
vetenskap, och det är expeditionsledningens ansvar att expeditionens t o t a l a 
utbyte maximeras. Säkert kommer dessa två ambitiönsnivåer att kollidera. men 
på en polarexpedition måste alla vara beredda på att ta och ge. 

När vi våren 1977 skulle utvärdera och priorera de inkomna projektförslagen 
tillsattes för ändamålet en vetenskaplig kommitte hestäende av professorerna 
Bert Bolin (atmosfärforskning), Erik Dahl (biologi). Gunnar Hoppe (naturgeogra
fi). Valter Schytt (glaciologi) och Frans E Wickman (mineralogi). Man fann det 
från början , och då utgående från Ymer-79. naturligt att prioritera tre forsk
ningssektorer: 

l. Studier av den arktiska atmosfärens innehall av luftföroreningar samt studier 
av det arktiska stratustäckets betydelse för värmebalansen. 

2. Studier av de kvartära nedisningarnas utbredning och kronologi samt av de 
klimatförändringar. som varit förbundna med dessa istider. 

3. Studier av det biologiska livet i polarhavet med speciellt intresse ägnat åt 
arternas utveckling sedan den tid för nagra miljoner år sedan. da polarhavet 
övergick från ett öppet hav till ett isbelagt sådant. 

I stora drag har kommitten stått fast vid denna prioritering men har inte låtit 
den helt utesluta andra projekt - framförallt har övergången från Ymer-79 till 
Ymer-80 inneburit ett annat. och aktivare intresse från oceanografernas sida. 

Låt mig så få presentera de olika forskningsprogrammen , och jag börjar med 
atmosfärforskningen. 

Man har konstaterat av människan orsakad nedsmutsning i atmosfären från 
den ena polen till den andra. Inne i centrala Antarktis , på isplatån ca 4 000 m 
över havsytan kan man gräva sig ned till den snö, som föll 1955, och finna att 
den fortfarande håller en hög radioaktivitet. som härrör sig från kärnvapenproven 
vid Bikini-Eniwetok i mars/april 1954. l den grönländska snön kan man se när 
amerikanarna började med bly i bensinen, och vid det arktiska forskningslabora
toriet i Barrow, Alaska . har man vintertid konstaterat en påtaglig partikel-föro
rening, vars källområde tycks vara de stora industriområdena i Europa - alltså 
inte de mera närbelägna industrikoncentrationerna i östra USA . Än så länge 
vet man inte så mycket om föroreningarnas spridningsmönster. tidsvariationer, 
källområden och kemiska sammansättning, och det är ytterst angeläget att ta 
reda på vilka effekter föroreningarna kan få i den arktiska miljön. Den hör 
ännu till det renaste på jorden , men den är på grund av det kalla klimatet utom
ordentl igt känslig. Och det är inte bara för det liv som existerar på arktiska 
tundror och i arktiska hav , som föroreningarna kan betyda ett dödligt hot; en 
partikelnedsmutning av det arktiska lufthavet kan förändra strålningsbalansen 
äver Arktis och skulle därigenom kunna leda till en förändring av klimatet även 
pä våra breddgrader. 
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Man skall under hela Ymer-färclen analysera luften för gaser som svaveldioxid , 
ozon , radon . kol-14, kolelioxid och en rad andra. De fasta föroreningarnas parti
kelstorlek skall stueleras liksom också deras kemiska och optiska egenskaper. 

Ett annat viktigt meteoro logisk t projekt hli r baserat på Kong Karls Land. en 
karg ögrupp långt öster om Spetsbergen. D~ir ska ll docenten Holmgren . med stor 
erfarenhet från arktiska Kanacia och från Kehnekaises g iaci ~irer. stuelera hur 
packisen uneler elen arktiska sommaren av kyler de lägre luftskikten och ger upp
hov till elen mycket höga frekvensen av stra tus. d v s dimmoln. Dessa moln spela r 
stor roll för strålningshalansen och därmed för v~irmeuthytet och klimatet i 
polartrakterna. Holmgren kommer s~ikert ätt fä g l ~i el j a sig av ätt få studera 
täta dimmoln var och varännan dag - vi på Ymer kommer s~ikert att uttala oss 
mindre uppskattande om de eviga dimmorna. 

Det oceanografiska programmet har vuxit ut uneler planeringens gång. Ymer-79 
skulle gå fram över grundhav; för Ymer-80 har djuphavet kommit att spela en 
allt större roll , och för de flesta projekt inom marin geologi och marin biologi 
är ett omfattande oceanografiskt observationsmaterial av stor vikt. Man kan 
alltså här tala om både service-forskning och grundforskning . Och både fysisk 
oceanografi och kemisk. 

Den enda s t o r a förbindelsen mellan ishavet och de övriga världshaven 
finns mellan Grönland och Spetsbergen. Där strömmar mängeler av varmt 
Atlanten-vatten med hög salthalt norrut utmed Spetsbergens västkust, samtidigt 
som det kalla och sötare polarvattnet flyter söderut utmed Grönlands ostkust och 
för med sig oerhörda mängder av drivis. Klimatiskt sett betyder detta mycket, och 
våra oceanografer behöver många och långa profiler ned till stora djup med 
mätningar av temperatur. salthalt och strömmar. 

För vattenkemisterna är det viktigt att mäta förekomsten av bl a spårmetaller. 
kolväteföreningar och en lång rad av radioaktiva isotoper. Resultaten av sådana 
mätningar kan sedan utnyttjas för studier av vattentransporten i både vertikal 
och horisontell led , av planktonproduktion och annat. Vissa föroreningar orsaka
de av människan kan , hur beklagliga de än är, användas som nyttiga verktyg i 
vetenskapens tjänst. Jag nämnde tidigare det radioaktiva snöskiktet från 1955 i 
Antarktis. Det gör att man idag lätt kan fastställa årsnederbördens storlek var 
som helst på denna iskontinent. På samma sätt ger det i havet deponerade 
radioaktiva avfallet från Windscale just nu myc ket klara informationer om havs
vattnets rörelser i norr. 

Ett centralt problem för expeditionens biologer är hur arterna har utvecklats 
i polarhavet Vissa säger att bassängen blev istäckt för första gången för ca 15--
20 milj år sedan. Andra säger för drygt 3 milj år sedan . Vi bör ha goda utsikter 
att finna det rätta svaret . Man vet under vilka tider Arktiska bassängen har stått 
i förbindelse med Stilla havet genom Berings sund. Förbindelsen blev mera 
permanent för 4 milj år sedan , och uneler istiderna har elen varit bruten. 

Hela denna förändring från en varm miljö i tidig tertiär till ren istidsmiljö, 
ser biologerna som ett jättelikt biologiskt experiment med stor inverkan på arter
nas utveckling. Biologerna skall stuelera både elen nuvarande och den fossila 
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faunan - geologerna skall ur hottensedimenten kunna se hur klimatet ändrat 
sig, och hur långa ticler som stått till förfog ande för arternas anpassning till nya. 
kärvare miljöer. 

Allt vad vi finner av djuphavsfauna i ishavet blir av stort intresse - knappt 
något är känt. Alla nivåer skall stude ras. Bakterier och valar. djuphavsbottnens 
invånare och luftens fåglar. Och tv~irs igenom denna väldiga sektor skall män
niskan föroreningar följas upp. 

Av allt som skall göras ombord kommer nog isbjörnsforsknin gen att vara det 
för deltagarna mest spännande - och inte bara för de engagerade forskarna. 
utan för oss alla . Isbjörnen är i sin ege n miljö den suveräne härskare n. Helst vill 
man se honom från ett fartygsdäck. Då är han vacker och imponerande. Möter 
man honom på isen eller på land måste man vara på sin vakt - han anfaller utan 
varning. Våra isbjörnsforskare ska ll märka björnar. Bl a genom att sätta små 
radiosändare på några av dem , så att deras vandringar skall kunna följas från 
passerande satelliter. Med hjälp av Ymers helikoptrar ska ll våra horisonter vidgas 
så att bl a isbjörnsinventeringen ska ll kunn a utstdickas till väsentligt större om
råden. 

En av våra biologiska grupper ska ll förläggas på Kong Karls Land och utforska 
hur växter och djur kan överleva under de mycket svåra klimatiska förhållanden 
som råder i Arktis. 

Den marina biologien samordnas och leds av professor Erik Dahl, Lund , och 
den landbaserade av hans hustru professor Christine Dahl , nu Uppsala. 

Ett av de verkligt centrala problemen för hela expeditionen rör de kvartära 
nedisningarnas utbredning i europeiska Arktis. deras kronologi och de klimat
förändringar som varit förbundna med istiderna. Vi har tidigare funnit , genom 
våra expeditioner i området 1957, -58 , -65 , -67 och -69 att Svalbard-ögruppen tills 
för ca 11000 år sedan måste ha varit täckt av en mäktig inlandsis. Vid den tiden 
började livet spira däruppe, och drivved frå n Sibirien och döda valar drev iland 
på strandlinjer som nu ligger 60- 80 m över nuvarande havsyta. Vi vet också 
att den strandlinje som utbildades för 6,5- 7 tusen år sedan , " nedsmutsad" av 
ilandfluten pimpsten från något arktiskt eller subarktiskt (Island?) vulkanutbrott, 
den linjen ligger nu vid havsytan i nordvästra hörnet av Spetsbergen och nära 
35 m över havet på öarna i sydost , Kong Karls Land och Hopen. Vi drog då 
slutsatsen att huvuddelen av Barents hav hade varit täckt av en mäktig inlandsis, 
men vi kunde aldrig avgöra om den isen hän gt samman eller ej med den över vårt 
eget Skandinavien. Det finns information att hämta på land - både vad gäller 
inlandsisens rörelse och utbredning och även de nuvarande glaciärernas tillstånd 
och deras benägenhet att växa till vid mindre klimatförändringar ; och vi kommer 
att ha flera forskargrupper i arbete med dessa problem . 

Jag nämnde, att vi inget vet om Barentshavs-isens ev sammanhang med den 
över Skandinavien. Det är viktigt att vi skaffar oss kunskap därom. Det behövs 
för nordisk kvartärgeologi och malmprospektering. Den Ymer-grupp som skall 
arbeta med sedimentproppar från Barents hav kommer att arbeta från Norsk 
Polarinstitutts forskningsfartyg. Att använda Ymer, där konven tionella fartyg 
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gör ett lika gott arbete vore slöseri med resurser. ]stället har vi en norsk forskar
stab ombord hos oss, så att de skall kunna nå långt norrut med sina arbeten . 

Ä ven kontinentalbrantens och djuphavets sediment ska ll noga studeras. 15- 20 
m långa sedimentproppar hoppas vi på. Här bör vi komma ned i betydligt äldre 
sediment , än vad sockeln har att ge. Vi skall väl kunna hoppas på några miljoner 
år. Ur dessa sediment skall man efter hemkomsten kunna läsa ut klimatets ut
veckling, inlandsisarnas utbredning, kanske något om kontinenternas rörelse och 
områdets vulkaniska historia. Med bottenhu ggare och bottenskrapor hoppas vi 
få upp bergartsprover, som kan berätta om hur Grönland driver bort från Spets
bergen och kanske rentav s~iga när förbindelsen mellan Ishavet och Atlanten 
bildades. 

Det maringeologiska programmet iir stort . oc h det iir väl integrerat med norska 
vetenskapliga intressen. 

* 
Ungefär elen 25 juni 1980 skall vi vara klara att avsegla . och innan dess skall 
Y mer vara utrustad med precisionsekolod för stora djup, utrustning för satellit
navigering, djuphavsvinsch, hyclrovinschar, kranar och mycket annat. 

Vi går först ut i Norskehavet för instrumentprov på ett par tusen meters djup, 
Sätter seelan iland ca 20 forskare på Kong Karls Land elen l juli och använder 
resten av månaden i farvattnen norr om Spetsbergen och F~anz Josefs Land. 
Under denna del av resan har vi I 7 biologer och knappast några geologer ombord, 
Biologien får då dominera provtagningen. Den 8 augusti anlöper expeditionen 
Tromsö för bunkring och för landsättning av de flesta biologerna, även av det 
biologiska landpartiet hämtat från Kong Karls Land. Samtidigt kommer 15 

maringeologer ombord för att fä dominera elen andra kryssningsclelen , som 
kommer att gå upp i ungefär samma områden som besöktes uneler juli. Mot 
slutet av augusti sätts kursen mot Grönland , och vi försöker utnyttja elen normalt 
sett bästa issituationen för att arbeta utmed Grönlands norra kust , där inget 
fartyg någonsin gått , ännu mindre någon marin forskning utförts. När isen blir 
för tung, väneler vi, och ä tervänder till norra Svalbard för att avsluta de geolo
giska profilerna, hämta upp strömmätarna som lades ut i juli, och hämta ev 
kvarliggande lanclpartier. Om hemvägen går över Barents hav eller ut i norra 
Norskehavet , det blir beroende av Sovjets inställning till våra önskemål om 
sedimentprovtagning på sovjetisk kontinentalsockel. Vi hoppas vara hemma före 
den l oktober. 

Låt mig få sluta med några fakta: marin expeditionsledare blir amiral Bengt 
Lundvall medan jag själv har ansvaret för elen vetenskapliga ledningen. Fartygs
chef blir kommendörkapten Anders Billström. Vi räknar med att ca 85 forskare 
därav ca 30 icke svenskar, kommer att vara engagerade i Ymer-80:s fältarbete _.:._ 
antingen ombord eller på arktiska öar. Det blir alltså Sveriges utan jämförelse 
största satsning inom polarforskningen. 

Inte bara kvantitativt vågar man tro - i forskarstaben ingår nära 20 professo
rer, vilka borde borga för kvalitet. 
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FREDRIK 
SUNDBERG 

sjöterritorium och 
neutralitet 

Några synpunkter kring flyttningen av gränserna till sjöss • 

NEUTRALITETSZONENS 
TILLKOMST 

Kaperierna under 1700 och början av 
1800-talen, i samband med de olika kri
gen mellan Frankrike och England, in
nebar svåra avbräck för sjöhandeln. 
Även fartyg från stater som ej deltog i 
krigen drabbades. Vid flera olika till
fållen 1756-58, 1779-81, 1801 samt 
1809 hävdade Sverige för att skydda 
sin handel en neutralitetszon runt sven
ska kusten inom vilken inga fientlighe
ter tilläts. Sverige hävdade dock ingen 
enhetlig gräns för denna zon utan grän
sen anpassades efter de rådande yttre 
förhållandena på sätt som kommer att 
framgå i den vidare redogörelsen. 

Engelsk-franska kriget 1756-58 

Bland de första officiella vittnesbörden 
för att Sverige ansett sig böra skydda 
sina kuster och sin handel räknas kung
liga brevet den 8 mars 1756 till franske 

ambassadören 1 i anledning av det då 
rasande kriget mellan Frankrike och 
England om kolonierna i Amerika och 
Indien. Brevet förbjöd franska örlogs
män och kapare att vidtaga krigshand
lingar (bl a uppbringningar) inom sikte 
för svensk kust. Gentemot Frankrike 
hävdades sålunda en neutralitetszon på 
diplomatisk väg omfattande synvid
den. 

Samma vår utlöpte en svensk eska
der förd av schoutbynachten Didrich 
Taube för att under några veckor krys
sa mellan Norge och Jylland till skydd 
för de neutrala handelsfartygen på väg 
ut i Nordsjön. 

Den 14 juli 1756 träffades även en 
konvention med Danmark2 om skydd 
för de bägge ländernas handelssjöfart. I 
enlighet därmed seglade en svensk
dansk eskader ut hösten 1756. Följan
de år utsändes ytterligare en eskader. 
Deras uppgift var att skydda den neu-

* Författaren är jur. stud. och löjtnant i Flottans Reserv. Vid utarbetandet av 

denna artikel har förf. fått anlita de samlingar av litteratur och dokument som 
finns på Institutetför offentlig och internationell rätt i Stockholm, och önskar 
på detta vis framföra sitt tack för denna förmån liksom för råd och hjälp un
der arbetet från f kommendören Jens Harald Stefenson, kommendörkapte
nen Cay Holmberg samt professorerna At/e Grahl-Madsen och Jacob Sund
berg. 
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trala sjöfarten bl a genom att hindra 
krigshandlingar i en neutral zon som 
begränsades av synvidden från sven
ska kusten3 • 

Vintern 1757 gick Sverige med i kri
get mot Preussen. Därmed ökade tryc
ket på den svenska sjöfarten i det att 
även engelska kapare som seglade un
der preussisk flagg började kapa sven
ska fartyg. Kommerskollegium rap
porterade att man under 1758 höll sju 
örlogsmän i sjön till kofferdifartens 
skydd. 4 

Sverige kom genom kriget mot 
Preussen att bli mer beroende av 
Frankrike och för att gynna detta land 
indrogs neutralitetsgränsen den 10 maj 
1758 till att för franska kapare blott av
se området intill styckeskott av sven
ska fästningar. 5 Sommaren 1758 hade 
landshövdingen i Göteborg, von Kaul
bars, således att hävda två olika zoner i 
vattnen utanför Göteborg, vilket icke 
var problemfritt. Den vidgade franska 
kaperirätten slog också hårt mot den 
svenska malmexporten som merendels 
gick på engelska kölar.6 

Villrådigheten om vad som var rätt 
zon avhjälptes genom ett kungligt brev 
den 9 oktober 1758 till kansli-, kom
mers- och amiralitetskollegierna samt 
till general von Kaulbars, vari sades: 7 

J :o. En distans av tre mil ifrån sven
ska vallen ut i öppna havet bör ostri
digt räknas för Sveriges Dominium och 
följaktligen ingen fientlighet där tillå
tas. 

Genom brevet uppställs sålunda en 
neutralitetszon av viss angiven vidd för 
fall av krig. Valet av adressater gör det 
också troligt att de i brevet resta an-
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språken skulle säkerställas såväl med 
vapenmakt som i civilrättslig jurisdik
tion. 

Engelsk-franska kriget 1778-82 

De amerikanska koloniernas uppror 
mot engelska kronan föranledde frans
männen att liera sig med rebellerna. Ett 
nytt krig blossade upp mellan England 
och Frankrike och detta fårdes i de eu
ropeiska vattnen. Kapningarna åter
upptogs och redan hösten 1778 hade 
engelska prisrätter prisförklarat ej 
mindre än 20 svenska handelsfartyg. 
De svenska handelsmännen hemställ
de hos överheten om skydd mot de en
gelska övergreppen.8 Man protestera
de mot kaperierna på diplomatisk väg 
men utan resultat. Fråga uppkom om 
de neutrala staterna Danmark, Sverige 
och Ryssland skulle gemensamt hävda 
sin rätt till fri handel, men på grund av 
danskt misstroende mot svenskarna 
kunde enbart Sverige och Ryssland 
enas. En mindre svensk-rysk överens
kommelse, den s k concerten,9 kom till 
stånd våren 1779. 

Vilka regler skulle tillämpas? Sven
ska rådet lade fram ett förslag till neu
tralitetsregler den 18 februari 1779, 
men dessa antogs ej. 10 I avbidan på att 
man skulle enas i frågan om neutrali
tetszonen fick då landshövdingen i Gö
teborg, friherre Anders Rudolf Du 
Rietz, i instruktion den 25 april 1779 
att 
"ingen pris fick tas inom styckeskott av 
Kg/ Maj:ts fästningar och följaktligen 
inom jurisdiktion". 11 Regeln om ka
nonskotthållet avlöstes emellertid efter 
en månad av nya regler i instruktionen 
av den 28 maj 1779 för befälhavaren 

r 

för den eskader som skulle utlöpa för 
att skydda neutraliteten. 12 I bihanget 
till denna instruktion sägs 

"och på det ingen villrådighet må äga 
rum så vele vi för det närvarande för
klara vårt Dominium sträcka sig en sjö 
eller så kallad tysk mil13 utom de yt
tersta övervattensklippor och skär, 
inom vilken ingen fientlighet tillå
tes. "14 

Klart är att instruktionen går ut på 
att med vapenmakt hävda en viss neu
tralitetszon. Instruktionen innebär tro
ligen även av okänd orsak en in
skränkning i förhållande till 1758 års 
brev. Om man däremot enbart på 
grundval av uttrycket "dominium" kan 
fastställa, att det hävdas ett territorial
vatten är osäkert. Ovissheten uppkom
mer på två plan: dels är "dominium" ett 
opreciserat begrepp, dels är handling
en faktiskt endast bihang till en in
struktion för en sjömilitär styrka i och 
för visst uppdrag och således endast av 
temporär natur vilket också markeras 
av uttrycket "för det närvarande". 15 

Neutralitetsgränser 
under Napoleonkrigen 
- 1801 och 1809 

Den 13 mars 180 l avslutade Sverige 
med Ryssland en handels och sjöfarts
traktat som innehöll ett flertal stadgan
den om neutralitet. 16 I denna traktat er
kände Ryssland för Sveriges del en neu
tralitetszon sträckande sig ett kanon
skott från kusten. Traktaten var dock 
tidsbegränsad och skulle upphöra 
1811. Pga svensk-ryska krigets mel
lankomst 1808 kom den dock att gälla 
till 1813. 

I den fredstraktat som Sverige in
gick med Danmark den 10 december 
1809 1 7 intogs en hemlig klausul vari, 
enligt Gihl · 

"Sverige förband sig att i görligaste 
mån förhindra, att krigsfartyg eller ka
pare tillhörande någon nation, varmed 
Danmark vid tiden för traktatens un
dertecknande vore i krig, närmade sig 
till Sveriges kuster på ett kortare av
stånd än kanonskottsvidden, samt att 
de trädde iförbinde/se med kusterna el
ler toge sin tillflykt dit med de priser, de 
kunde hava tagit. "18 

Jämför man denna bestämmelse med 
de från 1758 och 1779, finner man ett 
nytt juridiskt innehåll i o m att neutra
litetsbegreppet ansetts förenligt med 
även förbud mot vad vi idag kallar 
"passage inoffensif'. Orsaken torde ha 
varit strävan att bibehålla Östersjön så
som Mare Clausum. Två lättnader 
vann dock svenskarna: zonen begrän
sades till kanonskottshållet och förbin
delsen begränsades till "i görligaste 
mån" varför den knappast kränktes om 
enstaka brittiska fartyg skulle sluppit 
igenom. Icke desto mindre synes dan
ska prisrätter, bl a i avgöranden be
träffande skeppen "Concordia" och 
"Elisabet", 19 ha tillerkänt Sverige en 
neutralitetszon om 4 n m. Därvid skall 
de danska domstolarna ha åberopat det 
danska kaperireglementet av den 28 
mars 1810,2° som i § 7 upptog förbud 
mot uppbringningar 

"på vänskapliga eller neutrala mak
ters territorium, som i allmänhet anta
ges sträcka sig en sjömil från land. (l 
sjömil [l tysk mil] 4 n m). 
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Mellan 1810 och 1813 levde sålun
da Sverige med olika neutralitetszoner 
gentemot olika länder. Kanonskottvid
den gentemot Ryssland och l sjömil 
samt i vissa fall även kanonskottshåll 
gentemot Danmark. 

DETMODERNA 
SJÖTERRITORIET 
TAR FORM 
Lord Derbys enkät 1874 
I samband med att Spanien vidtagit vis
sa tullåtgärder vid Gibraltar hade en
gelske utrikesministern Lord Derby fått 
anledning att bestrida spanska an
språk på en territorialvattengräns 6 n m 
utanför kusten. Lord Derby hävdade 
att spanjorerna endast hade rätt till 3 
n m då detta var gränsen enligt allmän 
folkrätt. För att styrka detta påstående 
skickade Lord Derby ut en skrivelse till 
regeringarna i Europa där de ombads 
ge sin syn på frågan. Sveriges dåvaran
de utrikesminister, generalmajoren 
O M F Björnstierna, svarade i en not 
den 11 november 187421 att Sverige se
dan lång tid hävdat 4 n m teritorialvat
ten och att, om någon gräns var all
män folkrätt, det var kanonskottsvid
den. 

Ä ven om det antytts att Björnstier
oas svar byggde på vissa felaktigheter 
vad gäller urkundsmaterialet,22 utgör 
hans svar otvivelaktigt ett internatio
nellt hävdande av ett svenskt territo
rialvatten om 4 n m bredd. 

Haagkonventionen 1907 

På 1907 års Haagkonferens om kri
gets folkrätt fick Sverige anledning att 
på nytt taga ställning till om 4 n m skul-
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le hävdas internationellt som territo
rialvattengräns eller ej. Under förarbe
tena till konventionerna om undervat
tenskablar och minutläggning utgick 
man från tremilen som internationellt 
erkänd. 23 XIII. konventionen om neu
trala makters rättigheter och plikter un
der sjökrig förbjuder de krigförande att 
göra neutralt vatten till sjökrigsskåde
plats. Som det påpekats av Lage Stael 
von Holstein 

"färutsätter en sådan äverenskommel
se, att de kontraherande icke uppsätta 
inbärdes olika neutralitetsgränser". 
Han fortsätter: "I Haagfattades ... in
tet uttryckligt beslut om gränsens drag
ning, men Tysklands såväl som Eng
lands representanter ränte ingen mot
sägelse, då de omtalade tremilsgrän
sen som den enda folkrättsligt allmän
giltiga; från de nordiska staternas si
da häjdes ingen räst fär den speciellt 
nordiska linjens hävdande. "24 

Då Sverige ej heller under debatter
na om rätten fOr de krigsförande att mi
nera intill tremilsgränsen gjorde något 
motsatt yrkande har Stael von Hol
stein talat om Sveriges "tysta instäm
manden".25 

Neutralitetsgränsen 
under första världskriget 
I början av första världskriget marke
rades genom en cirkulärskrivelse av 
den 19 november 1914 till Kungl
Maj :ts ministrar i utlandet att Sverige 
hävdade att dess neutrala farvatten 
sträckte sig 4 nautiska mil ut. Kort där
efter uppbringades emellertid den sven
ska ångaren E/ida innanför den så pro-

klamerade neutralitetsgränsen. Här
emot protesterade Sverige genom en 
skrivelse den 24 november 1914 från 
svenske ministern i Berlin, vari det 
svenska anspråket på 4 n m åter häv
dades. Tyska Reichsoberprisengericht 
underkände emellertid i dom den 13 
maj 1915 26 detta svenska 4-milsan
språk till förmån fOr tremilsgränsen. 
E/ida släpptes dock då dess last visa
de sig ej vara krigskontraband. 

Sverige uppträdde därefter synnerli
gen försiktigt. Den 2 juli 1915 skada
des den tyska minkryssaren Albatross i 
ett sjöslag som slutade innanför den 
svenska territorialvattengränsen ost 
Gotland. De svenska bevakningsfarty
gen erinrades därefter i ett hemligt 
Kungl brev av 9 juli 1915 om vikten av 
att sjöstyrkorna 

"vid utävandet av dem åliggande bevak
ningstjänst gå till väga med den var
samhet som krävs med hänsyn därtill 
att den bristande äverensstämmelsen 
mellan Sveriges och vissa krigfårande 
länders lagstiftning rårande sjåterrito
riets omfattning lätteligen kan komma 
att giva upphov till diplomatiska fär
vecklingar."21 -I praktiken torde här
med 3 n m ha upprätthållits som abso
lut neutralitetsgräns. 28 Den 23 septem
ber 1915 utlade tyska marinen ett min
fålt mellan danska tremilsgränsen och 
svenska tremilsgränsen.29 Den sven
ska reaktionen var mycket spak. Man 
utfärdade en "karta äver 3-milsgrän
sen och mirifälten i Öresund". 30 Trots 
att tyskarna vid denna tid erkände rät
ten till rak baslinje över bukter med 
mindre bredd än 6 n m, tillämpade Sve
rige ej ens denna sats när det neutrala 

farvattnet beräknades. Lage Stael von 
Holstein noterar på denna punkt: 
Den svenska utprickningen på sjäkort 
n:r 66, som anger en "tillfällig farled 
färbi Falsterbo rev innarifär tremils
gränsen" bringar däremot ej denna 
sats i tillämpning .. . Efter det denna 
gräns meddelats i Underrättelser fär 
Sjöfarande framkom från marin
stabschefen, amiral Sidner, fä/jande 
kritik: "Denna 3-minutersgräns är 
mellan Skanär och Klagshamn upp
dragen utefter två cirkelbågar av tre 
minuters radie med respektive landud
den norr om Skanär och Klagshamns 
fyr som medelpunkter. Territorialvatt
net utarifär Hällviken synes emellertid 
bära räknas visst antal nautiska mil (3' 
eller 4 j från en linje som fä renar des
sa punkter, vilken linje-motsvarande 
Hällvikens bredd- har endast 5' 
längd. 31 

Också i andra hänseenden aktuali
derade Sverige en gräns om 3 n m. Den 
29 november 1915 utfärdades sålunda 
en kungl. kungörelse utgörande tillägg 
till 1912 års neutralitetsregler32 enligt 
vilken främmande ubåtar i u-läge ej fick 
närma sig Sveriges kuster mer än tre 
n m. Bakgrunden härtill synes ha varit 
påstötningar från högste befälhavaren 
över kustflottan orsakade av problem 
vid övervakningen av den svenska neu
tralitetszonen. Det verkar dock som om 
1915 års kungörelse ej var tillräcklig. 
18 juli 1916 hemställde Chefen för Ma
rinstaben till statsrådet och Chefen för 
Kungl. SjöfOrsvarsdepartementet dels 
att "åtgärder vidtagas för sådant regle
rande av handelssjöfarten, att densam-

289 



ma inom svenskt territorialvatten kan 
erbjudas erforderligt skydd, dels att 
skärpta bestämmelser utfärdas för 
främmande makts undervattensbåtars 
uppträdande inom svenskt teritorial
vatten". De åtgärder Chefen för Ma
rinstaben här föreslog skulle gälla inom 
3-milsgränsen. 33 Endast förslaget an
gående undervattensbåtarna verkar 
dock ha resulterat i lagstiftning. 19 juli 
191634 utfårdades sålunda en kungö
relse innebärande att undervattensbå
tar som upptäcktes inom 3 n m från 
kusten löpte risk att utan föregående 
varning angripas med vapenmakt från 
svensk sida. 

Fyramilsgränsen hävdades under 
dessa förhållanden allenast såtillvida 
som kränkningar av densamma möttes 
med protester från svensk sida. Så var 
fallet när ångaren Trave sänktes av 
brittisk ubåt 3 n m norr om Kullen och 
när fartygen Lissabon, Worms, Syria 
och E/be uppbringades eller sänktes av 
ryssarna. Ryssarna åberopade för sin 
del att tremilen av svenskarna beteck
nats som svensk neutralitetsgräns. A v 
särskilt intresse är uppbringningen av 
skeppet Maja genom en tysk jagare 3,5 
n m från land i Laholmsbukten. Sven
ska regeringen protesterade häremot 
under åberopande av att hela La
holmsbukten med en mynningsbredd 
om 12,5 n m var inre vatten och där
med neutralt vatten oavsett om yttre 
gränsen var 3 eller 4 n m utanfår den
samma.35 

Mellankrigstiden 
1912 års tillträdeskungörelse upphäv
des genom kungl. kungörelse den 21 
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november 1925 ang. främmande ör
logsfartygs och militära luftfartygs till
träde i fred till svenskt territorium. 36 I 
denna kungörelse talas allenast om 
"svenskt land och vatten" men defini
eras icke närmare vad därmed skall 
förstås. 

Den 7 oktober 1927 utfårdades en 
tullstadga vari Sveriges tullområde fast
ställdes till 4 n m från kusten.37 En in
tressant nyhet är att utgångspunkten 
får tullområdets bestämning här ut
görs av räta baslinjer. Den 4 maj 1934 
kompletterades tullstadgan av ett 
kungl. brev vari baslinjerna fixerades 
och inritades på kartor som befogades 
brevet.38 

Vid ungefär denna tid hade emeller
tid territorialvattnets juridiska karak
tär fått en bättre precisering än tidiga
re. Så hade skett på Haagkonferensen 
1930 där man till viss del lyckades re
da ut frågan. Suveränitet och territo
rium blev nyckelord i det konventions
fårslag som blev konferensens resultat 
och varom den norske delegaten utta
lat: 

''Artiklene om sjeterritoriets rettsstil
ting utgjer a/tså, om man så skal si, et 
nytt diskusjonsgrunnlag som forhå
pentlig, innenfor sitt område, ikke vi/ 
kreve videgående ny bearbeide/se. '139 

Att förslaget aldrig blev konvention 
har vid sådant fårhållande mindre be
tydelse. Artikel l i förslaget lydde, i 
norsk version: 
"Statens territorium omfatter et hav
be/te som i denne konvensjon betegnes 
med navnet territorialhav. 

Suvereniteten over detta havbe/te 
uteves med de begrensninger som fast-

settes av naervaerende konvensjon og 
andre fo/kerettsreg/er." 

Det centrala ansågs vara att statens 
maktställning inom sjöterritoriet var 
suverän och utövades endast med de 
begränsningar som följde av konven
tionen själv och av andra folkrättsreg
ler. Härigenom betonades att staten ha
de både rättigheter och plikter och att 
dessa var underkastade konventionens 
och folkrättens begränsningar. Att or
det suverän valdes berodde på att detta 
var det enda ord som antydde att sta
ten hade plikter inom sitt sjöterrito
rium. Den svenske delegaten Sjöborg 
argumenterade på denna punkt ut
gående från skyldigheten i XIII. Haag
konventionen att med vapenmakt häv
da neutraliteten till sjöss: 

"If thecoasta/state has this duty, it can 
on/y be because it possesses, in respect 
of those waters, that body of rights and 
du ties w h ich in the absence of an y other 
name hasfor Iong been customarily ter
med sovereignty. "40 

Argumentet måste ha förvånat dem 
som mindes att Sverige just underlåtit 
att uppfylla dessa plikter utanfår tre
milen inom sitt påstådda sjöterrito
rium. 

Hur som helst kom 1934 års be
stämning av de svenska farvattnen att 
sedan ligga till grund för neutralitets
kungörelsen den 27 maj 1938.41 Den
na hävdade ånyo 4 n m neutralitets
gräns, även för ubåtar, och vad gällde 
gränsbestämningen hänvisades ut
tryckligen till 1934 års tullkort. Senare 
samma år, den 21 oktober 193842 ut-

ökades 2 § av 1925 års tillträdeskun
görelse med en närmare bestämning av 
svenskt vatten av innebörd att 

"Till sjöss sträcker sig svenskt territo
rium intill ett avstånd av fyra nautiska 
mil, eller 7408 meter,från rikets land
områden eller från linjer som mot ha
vet bilda gräns för inre territorialvat
ten; (se tullstadgan den 7 oktober 1927 
l§ samt Kungl. Maj:ts brev den 4 maj 
1934 angående fixerande av gränsen 
för rikets tullområde med därtill hö
rande kartor)." 

Neutralitetsgränsen 
under andra världskriget 
Den 24 november 1939 minerade tys
karna ånyo intill en gräns om 3 n m 
från svenska sydkusten43 utan att Sve
rige ingrep till neutralitetens hävdande. 
Samma dag utgavs en hemlig order till 
de svenska sjöstridskrafterna att ej in
gripa utanfår denna tremilsgräns. 44 

Den 8 december 1939 kompletterades 
denna ändring av neutralitetsgränsen 
med utgivandet av 2 000 st sjökort av
sedda endast för militärt bruk vari 3 
n m angivits såsom gräns. 1942 utgavs 
en öppen upplaga av samma neutrali
tetskortNoteras bör att icke blott 4 
nautiska mil ersatts utan också att bas
linjerna ändrats, t ex i Laholmsbukten. 
Tyskarna erkände som inre vatten en
dast bukter med en största bredd av 6 
n m. Laholmsbukten med en bredd av 
12,5 nautiska mil blev därfår på neu
tralitetskorten delvis internationellt vat
ten och därmed sjökrigsskådeplats, vil
ket som nämnts ovan ej var fallet un
der första världskriget. 
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Efterkrigstiden 

Den gräns som indirekt fastställts ge
nom tullkorten 1934 och till vilken öv
riga Jagar och fOrfattningar hänvisar 
blev emellertid enligt en av justitiemi
nistern företrädd uppfattning i behov 
av modernisering sedan Haagdomsto
len år 1951 avdömt tvisten mellan Nor
ge och Storbritannien i Fisheries Ca
se. 45 Resultatet blev Jagen den 3 juni 
1966 om Sveriges sjöterritorium. 46 

Denna Jag räknar till svenskt territo
rialhav 

"det utarifö'r Sveriges landområden och 
inre vatten belägna vattenområdet med 
en bredd av fyra nautiska mil eller 
7 408 meter" (3 §). Enligt övergångs
bestämmelserna skulle orden svenskt 
territorialvatten och svenskt farvatten i 
lag eller annan författning härefter av
se Sveriges sjöterritorium. 

Att det kom att dröja från 19 51 till 
1966 innan reglerna för Sveriges sjö
territorium moderniserades berodde på 
att man inväntade resultatet av FN :s 
havsrättskonferenser i Geneve 1958 
och 1960. 

Vid 1958 års konferens visade det sig 
att, till skillnad från 1930, en majoritet 
av stater stödde territorialhav översti
gande 3 nautiska mil. Inget av de fram
fOrda förslagen fick dock nödvändiga 
2/3 majoritet. 

1960 framlades ett förslag av USA 
och Kanada innebärande 6 nautiska 
mils te,rritorialhav och därutanför 6 
nautiska mils fiskezon. Förslaget höll 
på att få den nödvändiga majoriteten 
men en röst felades. 4 7 

De anglosaxiska länderna fortsatte 
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efter detta förnyade misslyckande att 
enas om territorialhavets utsträckning 
med att hävda 3 milsgränsen. 

Övriga länder fortsatte gå egna vä
gar. 

A ven om man ej lyckades lösa frå
gan om territorialhavets utsträckning 
lyckades man dock enas kring vissa hu
vudlinjer for havsrätten. Dessa kon
ventionsfästes i 1958 års konventioner 
om territorialhavet, tilläggszonen, fis
ket, kontinentalsockeln och det fria ha
vet. 

1973 påbörjades en ny havsrätts
konferens i Förenta Nationernas regi. 
Dess arbete har forsvårats av många 
länders hårda motstånd mot vad som 
kan kallas traditionella regler om 3 
nautiska mils bredd på territorialha
vet : i stället har hävdats anspråk på 
upp till 200 n m.48 En relativt stor 
enighet har emellertid nåtts om att man 
kan acceptera territorialhav på upp till 
12 nautiska mil såsom folkrättsenliga. I 
foljd härav och då ekonomiska och mi
litära intressen ansetts vinna på en ut
vidgning till denna gräns har Sverige 
genom lag den 18 december 197849 

vidgat sitt territorialhav till att omfatta 
"det utarifö'r Sveriges landområden och 
inre vatten belägna vattenområdet med 
en bredd av tolv nautiska mil eller 
22 224meter från de baslinjer som an
ges i 4 § ". Härigenom skulle dock tidi
gare internationella sund kunna att bli 
territorialhav. Detta har ej setts med 
blida ögon av övriga sjönationer. 
Främst USA har hävdat rätt till fri s k 
"transit passage right" genom sund 
som stängts genom utvidgning av terri
torialhavet utöver 3 n m (bl a i FN). 

För att vidmakthålla of6rändrade pas
sagemöjligheter har emellertid den 14 
juni 1979 utfårdats en fOrordning som 
öppnat särskilda passagezoner för 
främmande örlogsfartyg och militära 
Juftfartyg vid Öresund och Bornholm, 
där de få passera svenskt territorialhav 
utan tillstånd eller foranmälan.50 Pla
ner föreligger även på att dra in territo
rialhavsgränsen till den inre gränsen för 
dessa passagezoner f o m nyår 1980, 
varigenom alla tvetydigheter om om
rådets status skulle avlägsnas. 

ÄR TERRITORIALHA VS
GRÄNSEN OCKSÅ NEUTRA
LITETSGRÄNS? 
Vid en återblick på historiken noterar 
man att de tidiga handlingarna i frågan 
tycks ha gällt att hålla farvattnen runt 
Sverige fredade från krigshandlingar. 
Det var snarast ett anspråk på under 
neutralitet fredat territorium som väx
te fram på 1700-talet. 1758 års brev sy
nes vara det första vari officiellt häv
das en neutralitetszon runt svenska 
kusten. 51 

Anspråket på ett sjöterritorium i me
ra permanent mening kan knappast sä
gas ha fått fasthet f6rrän 1874, då man 
besvarar Lord Derbys förfrågan. 

A v detta verkar det att framgå att 
det inte behöver fmnas någon direkt an
knytning mellan neutralitetszonen hur 
den nu bestäms och det mera perma
nenta sjöterritoriet. Är sådana här zon
bildningar möjligen oberoende av var
andra? 

sjöterritoriets utsträckning har varit 
en funktion av balansgången mellan 

doktrinen om havens frihet och enskil
da staters krav på suveränitet över in
tilliggande vatten.52 Utvecklingen se
dan 1900-talets början, då doktrinen 
om havens frihet var som starkast, har 
gått mot att allt större havsområden 
hävdats såsom territorialhav. Ä ven 
Sverige har följt med i denna utveck
Jing.53 De skäl som for svensk del åbe-
ropades fOr ett stort sjöterritorium åter
fmns i 1978 års proposition: 
"En utvidgning av vårt sjöterritorium 
innebär också avsevärda färde/ar fö'r 
landets fö'rsvar, sålunda minskar främ
mande staters möjligheter att bedriva 
underrättelsetjänst riktad mot Sveri
ge, samtidigt som det svenska färsva
rets möjligheter att ostärt bedriva öv
ningar på svenskt territorium förbätt
ras. Vidare förbättras förutsättningar
na att vidta färsvarsåtgärder som kan 
vara av betydelse fö'r landets säkerhet 
och fö'rsö'rjning. "54 

Även ekonomiska aspekter i form av 
utnyttjandet av naturresurser spelade 
in. Det anf6rdes: 
"Sverige får kontroll icke bara ö'ver 
själva vattenområdet utan också ö'ver 
havsbottnen under vattnet, bottnens un
derliggande lager ... " "Viktigt är ock
så att svenska myndigheter genom ter
ritorialhavets utvidgning får ö'kade 
möjligheter vidta miljöskyddande åt
gärder" liksom "att sjöfarten ... kan 
kanaliseras på ett från sjösäkerhets
synpunkt lämpligt sätt."55 

Skälen for ett relativt stort sjöterri
torium är i dag, som framgått ovan, 
många. 

Av historiken i fOrsta avsnittet har 
framgått att havets frihet också inne-
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bär att havet är krigsskådeplats i varje 
sjökrig. Handelsblockaden var en form 
av sjökriget. De krigförande ansåg sig 
ha rätt att förhindra införsel sjöledes av 
krigskontraband till fienden. Detta var 
förutsättningen för neutralitetszonen. 
Den neutrale behövde spärra av ett om
råde runt sina kuster för att få behålla 
sin sjöfart utmed kusten ostörd och för 
att slippa skador på eget territorium 
som följd av sjöslag mellan främman
de örlogsmän. Men att trygga sjöfar
ten i denna mening kräver knappast nå
gon stor neutralitetszon. Vad som ford
ras är närmast att det neutrala vattnet 
innehåller leder med tillräckligt djup
gående. Såsom redan framgått har Sve
rige under världskrigen åtnöjts med en 
zon om 3 nautiska mils bredd.56 1978 
års proposition innehåller inga speciel
la uttalanden om neutralitetszonen. Ut
över vad som redan citerats nämns en
dast att "även Sveriges internationella 
förpliktelser med avseende på territo
rialhavet kommer givetvis att utsträck
as till den nya delen av territorialha
vet. "57 

Man frågar sig då om det är möjligt 
att ha olika gränser för olika fall, d v s 
att upplösa vad som på 1930 års Haag
konferens tycktes äntligen förenat? 

XIII. Haagkonventionen av 1907 
antyder ett samband mellan territorial
vatten och neutralitetszon i. o. m. att 
det från krigshandlingar skyddade om
rådet omnämns såson "le territoire ou 
les eaux neutres". I vissa artiklar presi
ceras "eaux neutres" till att vara "eaux 
territoriales". Dock fastställdes ej på 
Haagkonferensen vad som menades 
härmed utan det antecknades: 
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"Dans un certain nombre de dispo
sitions il est par/e de eaux territoria
les. Que faut il entendre par la? Le Co
mite d'Examen n 'a pas cru pouvoir rien 
fixer au sujet d'une question d'ordre 
tres general. "58 

Det hela har senare kommenterats 
sålunda: 

"Such vagueness lejt questions un
answered and invited reevaluation and 
liberal interpretation. "59 Frankrike tol
kade läget så att det för egen del antog 
en neutralitetszon om 6 nautiska mil60 

under det att man i 1912 års instruk
tioner till de franska sjöstridskrafterna 
för övriga länders del erkände dessas 
anspråk enligt XIII. Haagkonventio
nen upp till kanonskottsvidden.61 

Svenska neutralitetskungörelsen 1912 
talade endast om svenskt territorial
vatten. Vid första världskrigets utbrott 
försökte Sverige hävda 4 n m neutrali
tetsgräns. Andra stater hade dock tol
kat XIII. Haagkonventionen annorlun
da. I fallet E/ida 1915 erkände Tysk
land endast en neutralitetsgräns för 
Sveriges del om 3 nautiska mil från 
kusten under åberopande bl a att den
na gräns var den enda folkrättsligt gil
tiga gentemot Tyskland. Sverige böjde 
sig för domen vad gällde den praktiska 
tillämpningen av neutralitetsgränsen, 
men fortsatte att hävda 4 n m såsom 
gränsen för sitt territorialvatten vedelst 
protester. 

Det svenska beteendet kan diskute
ras. Eek verkar inte riktigt nöjd i det 
han hävdar att riket därigenom "dels 
undandrog sig från plikten att ingripa 
mot neutralitetskränkningar inom om
rådet mellan 3 och 4 n. m.från kusten 

och delsfrån skyldigheten att lämna de 
egna medborgarna, t. ex. fiskarna, er
forderligt skydd inom samma områ
de. "62 Från utrikesdepartementets sida 
har man velat försvara beteendet ge
nom hänvisning till artikel 25 i XIII. 
Haagkonventionen. Gihl formulerar sa
ken på följande vis: 

"Då det nu visade sig, att Sveriges 
maktmedel icke vorotillräckligaför att 
städse mot kränkningar skydda ens 
tremilsgränsen, som de krigförande 
dock principiellt erkände sig pliktiga 
att respektera, var det tydligt, att det 
skulle vara hart när omöjligt att utmed 
Sveriges vidsträckta kust mot kränk
ningar skyddafyramilsgränsen, som av 
de krigförande icke erkändes såson: 
svensk neutralitetsgräns . ... Under da
varande omständigheter vore det där
för lämpligast att i praktiken endast 
upprätthålla området innanför tre
milsgränsen såsom neutral skydds
zon. "63 

Gränsen inom vilken ubåtar ej ägde 
passera svenskt vatten drogs so~ fra~
gått tidigare in 1915 och 1916 fr an 4 till 
3 nautiska mil.64 De tyska mineringar
na vid Falsterbo intill 3-milsgränsen 
lämnades osvepta. Det förefaller svårt 
att här tala om omöjlighet i artikel 25 :s 
mening. A andra sidan var Sveriges 
"hävdande" av 4-milsgränsen såsom 
territorialvatten såtillvida ej betydelse
löst som man, såvitt författaren kun
nat utröna, aldrig tolkat 4-milsgrän
sens hävdande efter kriget som en ut
vidgning av Sveriges territorialvatten 
från 3 till 4 n. m. från kusten. 

Möjligheten att neutralitetszon är 
något annat än territorialvatten måste 

anses ha hållits öppen efter den första 
svenska erfarenheten. 

Det verkar som om åtskilliga stater 
åtskilt frågan om neutralitetszon från 
den om territorialhavet. Den franska 
instruktionen för marinen av år 196965 

- liksom verkar ha varit fallet med dess 
föregångare av 1912 och 1934- upp
tar en sammanställning över territo
rialhav och "zones de competences spe
ciales". Man återfmner där exempel på
de på stater som hävdar större neutra
litetszon än territorialvatten - hit hör 
Frankrike självt som åtminstone sedan 
1912 hävdat territorialvatten om 3 nau
tiska mil och en neutralitetszon om 6 
nautiska mil - och stater som hävdar 
mindre. Brasilien hävdar sålunda terri
torialvatten om 12 nautiska mil och en 
neutralitetszon om 3 nautiska mil en
ligt denna sammanställning. Som yt
terligare belägg för att neutralitetsin
tresset behandlats som något särskilt i 
förhållande till territorialvattenintres
set kan anföras 1939 års amerikanska 
Panamadeklaration vari staterna i frå
ga förklarade en zon om i vissa fall fle
ra hundra nautiska mil utanför sina 
kuster vara neutralitetszon. Huvuvida 
denna fick någon effekt på de krigfö
rande är dock omdiskuterat. Robert W 
Tucker skriver härom: 

"Although /arge/y without results in 
regulating belligerent behavior the De
claration of Panama did serve to focus 
attention upon the possibility that the 
belligerent's duty to refrain from earn
mitting acts of hasti/ity in neutral wa
ters might be extended, in time, to in
clude a limited zone adjacent to the ter
ritorial seas." 
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Tucker tillfogar emellertid en an
märkning av intresse också för sven
skarna som med protester allena för
sökte hävda en neutralitetszon lika med 
territorialvattnet. 

"It can hard/y be expected that be/
ligerents wi/1 be willing to extend the 
area in which they must refrain from 
hastile operations if neutral states are 
unab/e to exercise an effective contro/ 
over these waters. '166 

Med hänsyn till denna statspraxis är 
det ej förvånande att denna åtskillnad 
mellan territorialvattengräns och neu
tralitetsgräns från tid till annan fram
förts som diskussionsunderlag i folk
rätten. Institut de Droit International 
lade 1928 fram ett fårslag om en til
läggszon utanfår territorialhavet för 
bl a neutralitet.67 På 1930 års Haag
konferens lades fram ett förslag att lå
ta 3 nautiska mil vara territorialhavs
gräns men samtidigt låta de stater som 
hävdat mera behålla rätten över vatt
net utanför 3 n m får det ändamål var
får anspråket framställts, t ex neutrali
tet. Förslaget föll dock då vissa stater 
var "imot å la neitralitetsgrensen vae
re videre enn den almindelige territa
ria/granse .. . '168 men det förhållandet 
har ej hindrat staterna i fråga från att 
behålla distinktionen mellan territorial
vatten och neutralitetszon. 

Professor H. A. Smith, som svarade 
får utbildningen i folkrätt vid de brittis
ka sjöafficersskolorna, anförde en lik
nande synpunkt i 1959 års upplaga av 
läroboken "The Law and Custom of 
the Sea" när han diskuterar de norska 
pretentionerna på en 4-milsgräns. Nor-
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ge fick "på grund av den mang/ende in
ternasjona/e anerkjenne/se av fyrmils
grensen " under båda världskrigen lov 
att inskränka neutralitetszonen till 3 
mil. 69 "Norway still accepts three m i
les as the limit for purposes of neutra
/ity " antecknar Smith. Det förhållande 
att England erkänt den norska fyrmils
gränsen i Fisheries Case vad gäller fis
ket menar Smith icke ha betydelse där
utöver och tillägger varnande "it now 
seems most unlikely that in practice it 
wi/1 ever be challenged, except where 
questions of neutrality are cancer
ned. "10 Mot detta kan antecknas utta
Iandet från norskt militärt håll att "ut
vecklingen gått i retning av å anerkjen
ne sterre bredde på sjeterritoriet, og 
man kan si att s persmålet i dag f 197 4} 
gje/der denfo/kerettslige holdbarhet av 
en grense utover 6 n m. Vår 4-mi/s
grense er derfor fullt ut folkerettslig 
godkjent. "71 

Smiths uttalande tyder på att eng
elsmännen ansett neutralitet som ett in
tresse skilt från fisket och i behov av 
annan territoriell utsträckning än det
ta. När Smith skrev sin anmärkning 
var, såvitt man kan bedöma, 1958 års 
Genevekonvention om territorialhavet 
och tilläggszonen underskriven. Till 
skillnad från 1930 års Haagkonven
tion togs dock i denna konvention neu
tralitet ej upp som ett skäl för en speci
ell zon (Art. 24). Denna motsättning ut
vecklas ej i Smiths verk och detta samt 
det faktum att ej heller franska marin
instruktionen av 1969, som framgått 
ovan, tagit hänsyn härtill ställer frågan 
huruvida Genevekonventionen tolkats 
eller om den helt enkelt glömts bort. 

I fall av krig måste Sverige taga ställ
ning till var vår neutralitetsgräns skall 
dragas. Som antytts ovan kan emeller
tid vår uppfattning om gränsen kom
ma att skilja sig från vad de krigföran
de anser vara folkrättsenligt. En på
minnelse om detta faktum utgör USA:s 
nyligen utfärdade order till marinen och 
flyget att avsiktligt kränka sådana ter
ritorialhavsgränser som inskränker 
möjligheten till fri passage utanför 3 
n. m. från kusten. "The decision was 
made to show a more active in
terest ... because simp/y protesting di
p/omatically about such limits would 
not be effective. "12 För att frånfalla si
na egna tolkningar av folkrätten 73 får 

man antaga att de krigsför ande, som Ro
bert Tucker resonerade, kommer att 
kräva garantier för att det neutrala Sve
rige verkligen kan freda den neutrali
tetszon landet gör anspråk på från 
krigshandlingar. I ett dylikt läge är 
knappast Sveriges pappersprotester 
från världskrigen tillräckliga. Om Sve
rige anser sitt nyfårvärvade territorial
hav så viktigt som antytts i proposi
tionen följer därav att Sverige för att få 
behålla dessa fördelar även under neu
tralitet måste kunna effektivt förhindra 
kränkningar - särskilt kanske mine
ringar att döma av erfarenheterna från 
världskrigen - inom detta nya stora 
svenska sjöterritorium. 

l) SOU 1930:6 T. Gihl Gränsen för Sveriges Territorialvatten sid !OOf 
2) Konvention den 12 juli 1756 mellan Sverige och Danmark om samfälld sjöutrustning till han

delns försvar. Boethius, Sveriges överenskommelser med främmande makter, band VIII :3, 
Sthlm 1922, s 690. 

3) sou 1930:6 s 102 
4) Hornborg, Kampen om Östersjön s 309 
5) sou 1930:6 s 102 
6) sou 1930:6 s 104 
7) SOU 1930:6 s 106. Betydelsen av ordet mil i detta brev är omtvistad. Förslag har framlagts bå

de på 3 n. m. och 3 gånger 4 n. m. dvs 12 n. m. 
8) L. Stavenow, Den gustavianska tiden 1772-1809, Afd. 8 av Sveriges historia intill tjugonde 

seklet, utg. af E. Hildebrand, Sthlm 1905 s 54 
9) Munthe, Svenska sjöhjältar VI, Sthlm 1911 s 95 

10) Orsaken kan möjligen vara, såsom föreslagits av Gihl (statsvetenskaplig Tidskrift 1925 s 454), 
tvekan inför att erkänna de amerikanska kolonierna som krigförande makt 

Il) SOU 1930:6 s 120 
12) Munthe a.a. s 96f 
13) Enligt den av T. Gihl i statsvetenskaplig Tidskrift 1925 s 450 presenterade utredningen skulle 

den tyska milen svara mot en femtondels grad eller 4 n. m. 
14) SOU 1930:6 s 122, Munthe a.a. s 101 
15) Av uttrycket 'dominium' skulle man möjligen vilja dra slutsatsen att fråga vore om något lik

nande dagens territorialhav och därmed om något p g a suveräniteten okränkbart. Men detta 
svenska anspråk på 'dominium' verkar ej att ha utfyllts med annat än vad som motiveradesjust 
av neutraliteten. En gräns som sätts upp men som ej hävdas gentemot kränkningar därför att 
motsvarande jurisdiktionsanspråk felas verkar emellertid att ha rätt litet gemensamt med da
gens territorialhav. 

16) Martens, Recueuil des principaux traites etc VII sid 329f 
17) Martens Nouveau Recueuil de Traites I sid 223 
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18) SOU 1930:6 sid 128 
19) I sin utredning SOU 1930:6 hänvisar Gihl på denna punkt till Handlingar rörande uppbringa

de handelsfartyg 1810-1812, Danica RA. 
20) A. Raestad, Kongens Str0mme. Historiske og folkretslige unders0kelser angående sj0territo

riet, Kristiania, 1912, s 333 
21) En översättning till engelska av denna franskspråkiga not återfinns i Ch. V. B. Meyer, The Ex

tent of Jurisdietian in Coastal Waters, etc. Leyden 1937, s 228 
22) Jfr L. Stael von Holstein, statsvetenskaplig Tidskrift 1926 s 210 
23) Lage Stael von Holstein, Kring sjögränsen, statsvetenskaplig Tidskrift 1926 s 214.- I Haag 

diskuterades inom vilka sjöområden som minering folkrättsenligt skulle få ske. Britterna foror
dade att det blott skulle få ske i eget och fiendens territorialvatten. Tyskarna forordade rätt att 
minera fria havet såsom sjökrigsskådeplats. Ett kommittef<irslag utarbetades som fOrbjöd mi
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ritorialvattnet och fria havet. I Tredje Kommissionen ströks emellertid alla regler om var mine
ring fick ske och VIII. konventionen innehåller därfOr ingenting i ämnet. Se Howard S. Levies, 
Mine Warfare and International Law, Naval War College Review vol. 24 hft 8 s 30 

24) Lage Stael von Holstein, Sveriges neutralitetsgräns, i Festskrift till Pontus Fahlbeck den 15 ok
tober 1915, Lund 1915, s 224 

25) Lage Stael von Holstein, Sveriges neutralitetsgräns s 224 
26) Entscheidungen des Oberprisengerichtes in Berlin, herausgegeben in Auftrage des Rechts-J ustiz

amts, 1918, s 9ff. En engelsk version finns i American Journal of International Law 1916 p 
916 och har reproducerats i studiebog i F olkeret, ud g. af Alf R oss & Is i F oighel Köpenhamn 
1934, s 170 

27) Hemligt Kungl. brev 9 juli 1915 till Inspektören av Flottans övningar till sjöss. RA 
28) Närmare härom, se Lage Stael von Holstein, Sveriges neutralitetsgräns s 225 not l samt även 

Prins Wilhelm, Blick Tillbaka Sthlm 1952 s 136 
29) Närmare härom, se Otto Lybeck, Öresund i Nordens historia, Malmö 1943, s 247f 
30) Kartan reproduceras i Lybeck, op.cit. s 246-247 
31) Lage Stael von Holstein, Sveriges neutralitetsgräns s 228 not 3 
32) Kungl. kungörelse innefattande tillägg till kungörelsen den 20 dec. 1912 med vissa bestämmel

ser i avseende å Sveriges neutralitet under krig mellan främmande makter (SFS 1915 nr 460) 
Gfr SFS 1912 nr 346) 

33) Se härom UD :s arkiv, 1902 års dossiersystem volym 1196 dossier 3e, RA. Den ryska handboken i 
internationell sjörätt hävdar dock att bakgrunden till de svenska ubåtskungörelserna skulle varit 
en resolution som en entente-kommitte antagit på en konferens den 24 juli 1915, vari krävdes att de 
neutrala makterna ej skulle tillämpa på ubåtarna bestämmelserna i XIII :e Haagkonventionen rö
rande örlogsmäns passage genom och uppehåll i neutralt vatten. I ovan nämnda akt 1196 3e finns 
dylika påstötningar noterade forst 20 augusti 1916 dvs efter det att ändringen 19 juli 1916, SFS 
1916:277, trätt i kraft. Se P. D. Barabalya m. fl. "Manual ofinternational Maritime La w" Milita
ry Publishing House of the Ministry ofDefense of the USSR, Moscow 1966 (översatt till engelska 
genom amerikansk försorg) sid 460. 

34) Kungl. kungörelse innefattande tillägg till kungörelsen 20 dec. 1912 med vissa bestämmelser i 
avseende å Sveriges neutralitet under krig mellan främmande makter, (SFS 1916 nr 277) 

35) Se närmare Gihls utredning i SOU 1930:6 s 143f 
36) Kungl. kungörelse angående främmande örlogsfartygs och militära luftfartygs tillträde, i fred 

till svenskt territorium (SFS 1925 nr 467) 
37) Tullstadga (SFS 1927 nr 391). Ang. baslinjerna, se l kap. l § 
38) TFS 151 
39) Arnold Raestad, Kodifikationskonferensen i Haag. Sp0rgsmålet om sj0territoriet, Nordisk Tid

skrift for International Ret 1930 s 252 
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59) Sayre A. Schwartzrauber, The Three-Mile Limit of Territorial Sea, Naval Institute Press, 

Annapolis, Md, 1972, s 138 
60) Decret du 18 octobre 1912 fixant certaines regles de neutralite en cas de guerre maritime (in

tagna bl. a. i Bulletin Officiel des Armees N° 102-3, s T 18) 
61) Instructions sur l'application du droit international en cas de guerre en date du 19 decembre 

1912 (återgivna jämte 1916 års ändringar i Revue generale de droit international public 1918 s 
60) Article V. paragraphes 22, 23 

62) Eek, Världshavens frihet och fred, Sthlm 1971, s 117 
63) sou 1930:6 s 142 

299 



64) SFS 1915 nr 460 och 1916 nr 277 
65) Instruktionerna finns utgivna i vad som kallas Bullentin Officiel Methodique sur l'application du 

droit international en cas de guerre, och är daterade den l maj 1969 (se BOEM N° 102.3) 
66) Robert W. Tucker, The Law of War and Neutrality at Sea, Naval War College International 

Law Studies 1955 vol. XLX, Washington 1957, s 225, 226 
67) Institut de droit international. Project de reglernem relatif a la mer territoriale en temps de paix, 

s 758 
68) Raestad, Nordisk Tidskrift for International Ret 1930 s 277. Se Jacob Sundberg, Tidskrift i 

Sjöväsendet 1972 s 210 
69) Odd Blomdal, Krigens rett, Forsvarets sanitet, Oslo 1974, s 125. Jfr. Higgins & Colombos, The 

International Law of the Sea, London 1943, s 404 
70) Smith, The La w and Custom of the Sea, London 1959, p 25 
71) Blomdal, op. cit. s 125 
72) Int Her Trib 11-12 aug 1979 p l col 4-6 
73) De krigförande har starka skäl för att ha så få begränsningar för sina aktiviteter som möjligt. D. 

P. O'Connell, The influence oflaw on sea power, s 24, erinrar att "Palmerston, taking the view 
that Britain was more Iikely in fact to be a belligerent than a neutral, opposed any departure 
from the three-mile limit . .. " 
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KUNGL öRLOGSMANNASÄLLSKAPETS 
T Ä VLINGSSKRIFTER 

Kungl örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets 
syfte är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjö
väsendet i allmänhet. 
J enlighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter, artik
lar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan . 
Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjö
väsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i 
vetenskapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen: 
l. Strategi. Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart. 
2. Organisation och personal. Utbildning. 
3. Handvapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik . Minteknik. 
4. Krigsfartygskonstruktion . Maskin- och elektroteknik. Teleteknik . 
5. Underhållstjänst och förvaltning . Hälso- och sjukvård med navalmedicin. 
Tävlingsskrift för år 1980 skall senast den 1 september 1980 vara Sällskapet till
handa under adress: 
sekreteraren i Kungl örlogsmannasällskapet 
Fack 8 
l 04 50 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 Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i Sjö
väsendet, publicera inlämnad - även inte belönad - tävlingsskrift. 

ÄMNEN FöR T Ä VLINGSSKRIFTER 
1979 och 1980 

J. Ubåtar i Östersjön under 1980- och 1990-talet. Operativt utnytt.iande , tak-
tiskt uppträdande. Konsekvenser för vår sjöoperativa verksamhet. 

2. Nästa generation ytattackfartyg. Taktiska och tekniska krav. 
3. Åttiotalets utbildningsmiljö; krigets krav- eller fredens. 
4. Att vara sjökommenderad i jämställdhetssamhället. 

(Familjen, jobbet, ekonomin - problem för unga yrkesofficerare.) 
5. Alternativa former för allmän värnplikt vid försvarsavvägningar. 
6. Försvarsgemensam utveckling och anskaffning av vapenmaterieL Politiska 

och ekonomiska önskemål granskade mot praktisk genomförbarhet. 
7. Automation ombord - hur långt kan man gå? 

(Vid en ökad grad av datorisering resp fjärr- eller automatisk reglering av 
väsentliga system och anläggningar ombord kan vinnas ökade prestanda och 
ev minskning av besättning. Mot detta kan ställas ökad sårbarhet, samt 
ökade service- och underhållsproblem.) 
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8. Modernisering eller nybyggnad. 
(Med tiden blir fartygen dels omoderna främst beträffande vapenmaterielen. 
dels ökar underhållskostnaderna . Konsekvensern a av dessa faktorer har be
tydelse för hl a livslängdsbestämning av fa rtygen. ) 

9. Har en bataljonschef (motsv) i ma rinen kun skaps- och erfarenhetsmässiga 
förutsättningar för att planera , sty ra och utvärdera sin verksamhet så att 
disponibla -- alltmer krympand e - ekonomiska resurser kan totaloptimerat 
utnyttjas i utbildningsarbetet ? 

l O. Är livsmedelstjänsten rätt utformad inom örlogsbas i krig med hänsyn till 
analyser en! Bas /78, ÖB beslut om underhå llstjänsten samt utvecklingen inom 
det civila samhället och i vilken omfattning kan en ytter ligare integrering 
inom livsmedelstjänsten mellan försvarsgrenarna bli aktue!P 

FABIAN OCH EWA TAMMS STIPENDIEFOND INOM 
KUNGL öRLOGSMANNASÄLLSKAPET 

Fonden har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsve tenskapligt arbete 
inom områdena sjötaktik - iiven innefattande utvecklin gen av vapenbärare. 
vapen och hjälpmedel - naviga tion och sjöfart. 
örlogsmannasällskapet heslutar varje år i oktober manad på förslag av sin sty
relse om utdelning av stipendier för inlämnade och granskade a rbet en. stipendiet 
utdelas vid Sällskapets högtidssammantrii de . 
Den som önskar ifrågakomma för sti pendium under är 1980 skall skicka in ut
redning eller avha ndling till 

Sekreteraren i Kungl örlogsmannasä llskapet 
Fack 8 
104 50 Stockholm 

senast den l september 1980 
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium fö rbeh å ller örlogsmannasä ll
skapet sig rätten att publicera i sin tidskrift. Tidskrift i Sjöviisendet. 
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Tidskrift i Sjöväsendet 19 79 

ARDBO , MATS Nagra synpunkter pavapenexport-
är rätten all försvara sig allmängiltig 

BORGENSTAM. CURT Innovationer i skeppsteknisk utveckling 
En seglivad motortyp och dess 

Debatt: 

DELLGREN, NILS 

EKMAN , PO. 

HALL, PER 

INSULANDER, PER 

JöNSON, MALTE 

LJUNG, OVE 

LIEDHOLM . LARS 

Litteratur m m 

utvecklingshistoria ...... · · . · · · 

Om pansarbåtsutredningarna 1906-191 O 
Svar till Hans Holmen 

FMV-M underhållningsavdelning. Tillkomst 
och verksamhetsinriktning ............ . . . 

Krigsfartyg från Åbo 1868-1938 
För 40 år sedan: Sovjetunionens sjöfartskrig 
mot Finland 1939-40 .............. · · · .. · · · · 

Marinintendenturkåren 75 år. En återblick 

HÅ Pe O Ett - Ett huvudproblemområde 

Den marina stridsledningsmaterielens utveckling 
under det senaste decenniet ..... . ..... · .. 

Vid sjösättning av ubåten Najad 

Redovisning av förnödenheter . ..... ... . . ... · · 

U-boote auf allen Welt meeren .. . ... ..... . 
Allt om "Zerstörer" - men inte om jagare 
slagkryssaren Scharnhorst ...... . ........ . . . 
Is, kyla, storm, norrsken . . .. .. .. . ........ · · · 
Maldspel i Sydafrika 
Erik Häggs tendensnoveller ................. . 
På jakt efter Goeben . . . . . . . .. . · · · · 
Sovjetflottan - myt eller verklighet ......... . 
Hällristningar och skeppssättningar ...... .... . . 
Stormakternas utnyttjande av örlogsflottan 
för "politiska" syften ..... . . . . 
Tyska flottans historia i koncentrat med 
några svenska anknytningar 
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LUNDBERG , K. AKE R. Marinläl•arens uniformering. En marinhistorisk 
studie . . . . . . . . . . . . 29 

Meddelanden . . . . . ....... 41 99 

Minnesanteckningar Broms, Stig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 
Mountbatten, Lord Louis .. . . . . . ... . . .. . . .. . 
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MOUNTBATTEN , 
LORD LOUIS 

MUNK af 

Wesström, Nils 
Wärn, Tage 

Det största hotet 

ROSENSCHöLD, STEN Vår framtida havsövervakning 

NYLEN , KARL-ERIK Kustartilleriets moderna luftvärn 

PRAWITZ, JAN Svenskt förslag om nedrustning till havs 

RASIN, BENGT Anförande vid nedläggandet av ämbetet 
den 15 november 1979 .. ....... .. ... . 

RUDBERG, PER Marinens problem i dag och i morgon 

SCHYTT, V AL TER "Ymer-80" - den svenska expeditionen 
till Norra Ishavet .............. . 

SUNDBERG , FREDRIK Sjöterritorium och neutralitet 

ST AHL, BENGT 

STÄVBERG, A och 
LUBLIN, U 

TORNBERG , CLAES 

TÖR NY ALL, BENGT 

Navigation och sjömanskap i 80-talets flotta 

Slafens sjömakt 

Synpunkter på U. S. Navy framtida roll 
i amerikansk säkerhetspolitik 

Ledning av sjöstridskrafter 

Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter och 
tävlingsämnen 1979-80 ..... 
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STOCKHOLMS KUST ARTILLERIFöRSVARS 
VARV OCH VERKSTÄDER VAXHOLM 

Renoveringar av motorer, dieselutrustningar 
och backslag 

Tectylbehandling 

Svetsning ocr plåtslageriarbeten 
Argonsvetsutrustning 

Slip för fartyg upptill l 50 ton 

Mobil har oljor som sätter fart 
på vilken motor som helst 

~P.er- stabil6ret
runt-olja för varierande 
temperaturer. 

Mobil SP.ecial - högkva
litativ multigrade-olja för 
alla driltsförh611anden. 

M@ bil 
Mobil SHC- oljan för 
stressade motorer, syn
tetisk specialolja för ex
tremt sv6ra körförh61-
landen. 
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KVARTS KR l STALLE R 

mellan 800 kHz och 120 M H z. 

Specialitet: SNABBA LEVERANSER INOM 48 TIMMAR ÄR MÖJLIGT! 

Representerar också ER/E kristallprodukter. 

KVE Kvartselektronik AB 
Tel. 08-37 25 30 - Box 26, 161 26 Bromma 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
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tillbehör för Kungl. Flottan 
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Ronnebyg. 39 : 371 00 Karlskrona : Tfn 0455- 1 02 98 
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The Rise af the Sovjet Navy 
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Den sovjetiska segerns arvtagare 
(Modernaste materielen) 

Ring eller skriv till: 

ARME- MARIN- OCH FLYGFILM 
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Då sekunder 
räknaskan 

• räl t utrustn1ng 
rädda liv. 

Konstruktion 
Båren ar tillverkad av orange armerad galonvav. 
och har mbyggda langsgaende forstyvmngar av 
l ra. vilket ger låg vikt 
Fastbindningsremmarna av nylon ar forsedda 
med JUsterbara snabbkopplingar Sloppade 
dynor ger gott skydd mot stötar o.d. Samt_l1ga 
metalldelar är korrvsionsskyddade. Fastbmd
ningsremmarna. lyftbanden och kopplingarna ar 
forankrade i en genomgaende 1nsydd barband s-. 
konstruktion. Axelremmar fixerar den skadade 1 
båren vid lyft i fotändan Den mJuka huvud
kudden är latt aV1agbar. for att medge storre 
rorelsefrihet. då båren anvands v1d nedfirning av 
raddningspersonal. Alltmgående matenal ar 
dimensionerat för att tala stora pafrestmngar. 
Längd: 2380 mm Bredd 3go mm Vikl· 9.5 kg . 

~. .. 
IRVIN FALLSKARMS 

i 

i 

Räddningsbår 
En helt nykonstruerad, avancerad bår for radd
mngsarbete. utvecklad i samarbete med exper
ter inom olika räddningsorganisationer. Båren 
har flera fordelar jämfört med andra konstruk
tioner. Bland fördelarna kan närr.nas snabb
kopplingar på fastbindningsremmarna vilket 
medger att en skadad person kan spannas 
fast i båren på c:a 60 sek. Den skadade per
sonen ligger väl skyddad och fixerad under tran
sporten. Huvudet skyddas och hålls i läge av 
ett kraftigt huvudskydd med spännband. Armar
na ligger fixerade och skyddade vilket under
lattar lyft i t.ex trånga schakt. Båren ar forsedd 
med sammanlagt 6 st. bärhandtag. För lyft eller 
nedfirning av den skadade i vertikalt läge är 
båren i båda ändarna försedd med !yttringar. 
För lyft av den skadade i horisontalläge är båren 
på sidorna utrustad med lyftband. 

Båren är avsedd för svåra räddningssitua
tioner 1nom brandförsvaret. industrin, sjörädd
ningen. fJällräddningen, försvaret etc 
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