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1. Utsågs ledamoten Cassel till föredragande i vetenskapsgrenen 
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Stockholm den 24 april1973. 
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B JOHNSON Kolliderande suveränitet 

Översikt över folkrättsliga problem i det nordiska närområdet 

BO JOHNSON disputerade 1972 /ör jur. dr-graden 

vid Stockholms universitet på avhandlingen "Suverä

nitet i havet och luftrummet". Han blev docent i 

folkrätt samma år. Sedan 1966 har han varit i den 

diplomatiska karriären och tjänstgör f. n. på utrikes

departementets politiska avdelning. 

l artikeln behandlas folkrättsliga problem inom det 

nordiska närområdet. För/attaren kommer in på frå

gor som i historien varit föremål /ör kontroverser. Ar 

Östersjön ett fritt eller stängt hav, vilken legal regim 

vilar över Bottniska viken, Finska viken? Tillträdes

och passagerätten i de baltiska sunden berörs. Likaså 

Ålands folkrättsliga status. Det är av stor vikt, menar 

författaren, att ha dessa frågeställningar presenta inför 

ESK- och MBFR-/örhandlingar 

I. FOLKRATTsLIGA MODELLER 

II. OSTERSJON 

1. 
2. 
3. 
4. 

s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
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Östersjön- ett mare ciausum eller fritt hav 
Mare ciausum-begreppet som historisk realitet 
Östersjön i tiden efter Napoleonkrigen-ett fritt hav 

Fortsatta sovjetiska strävanden för mare clausum-tanken 
(tiden under världskrigen) 
Ostersjön - ett fredens hav 
"Fredens hav"-uppfattningens politiska element 
Strandstaternas inställning till "fredens hav" -tanken 
Osts tatssträvanden under senare tid 
Bom holm s ställning 

III. SUNDEN 
1. Allmänt om Sundens legala regim 
2. Folkrättens principer för sund som förbinder fria hav 

3. 18S7 års av lösningstraktat berörande Sunden 
4. Sundstaternas interna regler för passage (tiden 1912-1938) 

S. Folkrättsliga principer contra faktiska realiteter: 
Danmarks roll i en framtida väpnad konflikt 

6. Allmänt om tillträde och passage i Sunden (innebörden 

av 1932 års svensk-danska deklaration) 
7. Gällande regler för tiLlträde till och passage genom Sunden 

IV. FASTSTALLANDE AV STATUS QUO I OSTERSJON 

OCH SUNDEN 

V. FINSKA VIKEN 

VI. ÅLANDS HA V OCH BOTTNISKA VIKEN 

VII. ÅLANDSOARNAS STATUS 

I. FOLKRA TTSLIGA MODELLER 

Rubriken indikerar ett förhållande där två eller flera staters an

språk inte kan förlikas. Ett klassiskt tema i internationell pol.itik 

och internationell rätt. Den y ttersta konsekvensen av saclan kolhde

rande suveränitet är - såsom ett axiom - kriget. Med vapnens 

makt söker parterna i en konflikt komma fram till ett läge där en 

av dem får finna sig i att styra bort från den kurs som lett till kolli

sionen. Detta lyckas som bekant inte alltid och kvar står ändå de 

rivaliserande anspråken. De konkurrerande kraven behöver inte nöd

vändigtvis leda till den ultimativa kraftmätningen. De motstående 

krafterna är måhända jämstarka och det blir för parterna mest 

fördelaktigt att söka uppn å ett modus vivendi, i vilket varje part 

får någon del av sina krav tillgodosedda. Resonemanget om kraft

mätning contra tyst modus vivendi är givetvis applicerbart på 

subtila som på mer konkreta företeelser. Det kan - i enkla termer 

- gälla motstridiga intressen om en bit land - den vanligaste 

konfliktorsaken - men också en kamp på ett annat, mer ideologiskt 

173 



plan, där nationerna tvingas välja mellan konfrontation och modus 
vivendi. När emellertid uttrycket kolliderande suveränitet begagnas, 
impli ceras direkta motsättningar mellan stater om herraväldet över 
geografiskt bestämda områden. E n sta t utövar ju oinskränkt makt 
- eller suveränitet - över en geografiskt bestämd enhet. P. g. a. sin 
belägenhet kan denna enhet vara attraktiv för tredje land , p. g. a. 
sin v ikt i strategiska och andra hänseenden kan tre d je stat kanske 
inte tillåta "ägarlandet" att begagna området på ett sätt som medför 
negativa fö ljder v isavi sagda stat. Dessa intressekonflikter löses på 
sätt som indikerats i den inledande modellen: genom väpnad kon
frontation där så småningom fred straktaten upptecknar skyldighet 
och rä ttigheter mellan "ägarland" och andra intresserade pa rte r. 
Eller också genom ett modus vivendi, som traktatregleras eller möj
ligen bara växer fram genom hävd. Tyvärr alltför sä llan - globalt 
sett - genom internationell medling och domslut i mellanfolkliga 
In stanser. 

Det sagda innebär att områden där s k kolliderande suveränitet 
föreligger ofta är strategiskt viktiga. Områden där staters intressen 
bryter sig. Potentiella konflikthärdar på världskartan. Detta innebär 
också att det mås te vara av stor vikt att söka klarhet i de folkrätts
liga särförhållanden som kännetecknar beskrivna områden. För att 
komma i position att bedöma och bemöta argument och kanske krav 
är det givetvis av central betydelse att man söker ernå största möj
liga kunskap i vad gäller områden där den traditionella national
suveräni teten fått vidkänna explicita eller implicita inskränkningar. 
Från vad som nyss sagts är det bekant att "inskränkt suveränitet" 
esomoftast är att å terfinna i strategisk t viktiga områden, inte sällan 
gränspunkter mellan stater och statsgrupperingar. Men detta är inte 
hela sanningen. Konkurrerande nationella anspråk kan föreligga 
över mer vidsträck ta geografiska regioner, sä rskilt över land som 
betecknats som terra nullius, v ita fläckar i suveränitetshänseende. 
Exempel är Arktis och Antarktis. Trots att öppna havet i folkrätts
ligt hänseende alltsedan Grotius betecknats som fritt - öppet för 
allas bruk - skall man förvi sso inte hysa illusioner att s k öppna 
hav skulle vara sakrosankta och fredade från nationers anspråk. 
"Mare clausum" -teorier - framförda särskilt från öststatshåll - ger 
vid handen, att såsom öppna hav betecknade vattenområden i själva 
verket i v issa doktriner anses som "stängda", varmed i allmänhet 
avses att i dessa vatten endast strandstaternas militära enheter äger 
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operera. Detta blir givetvis också en form av kolliderande ~uve:äni
tetsanspråk, ehuru man i detta fall må sätta termen suverämtet wom 
citationstecken. 

Genom det ovan sagda står det kl art a tt i fa ll av s k kolliderande 
suveränitet man för klarhets v innande är hänvisad ti ll a) fredstrak
tater såsom en följd av väpnade konflikter, b) andra traktater, 
c) sedvana eller hävd och slutligen d) internat ionell medlin g och 
mellanfolkliga domslut. 

Av vikt är även att observe ra att statssamfundets medlemmar 
i fall av konkurrerande suveränitetsanspråk begagnar sig av olika 
folkrättsl iga institut för att i möjligaste mån eliminera grunderna för 
framtida konflikter över det område där konkurrens föreligger. 1 

Ett modeord är internationalisering. I de fall där konfl ikt förelig
ger eller riskeras ropar man ofta på internationalisering och avser 
därmed främst att vissa intressanta områden - internationella vat
tenvägar och sund, kanske landområden - skall lyda under en in
ternationell regim , som beskär " ägarstatens" möjligheter till suverän 
maktutövning. Begreppet internationali sering fö rutsätter element av 
exklusiv överstatlighet, i v ilka fall en internationell organisation 
- NF, FN - eller för ändamålet tillsatta supranat ionella organ -
med universell förankring - direk t handhar förvaltningen över ett 
område till nytta för statssamfundet som sådant. En dylik form av 
internationalisering knäsattes i fred en i Versailles år 1919 för Saar
området (åren 1919-1935), i samma fredstraktat för Danzig (1919 
-1939). I "Convention relative a !'Organisation du Statut de la 
Zonede Tanger de 1923" reglerades ve rksamheten i den internationella 
zonen Tanger, fram till å r 1956. Det fär skaste exemplet på försök till 
internationalisering av ett område är 1959 års förd rag om Antark-

' Insti tut av här anrytt slag finns behand lade i dc flesta fo lkrättsl iga standard
verk. Se även Cyril E. Black, Ri chard A . Falk, Klaus Knorr, Oran R. Young, 
Neurra li za tion and World Pol i tics, Prin ceron 1968; Me i r Y dit, Intcrnat ionali zcd 
T errirories, A Srudy in the Hisrorica l Dcvclop ment of a Modern Nation in 
Internation al La w and Internationa l Relat ions 1815-1960, Lcy den 1961; Suzan nc 
Bastid , Les problcmes terri roriaux dans la juri sp rud cnce de la Co ur Internation a l 
de Justi cc, Rccucil des Cours 1962 s 365-495 . Ta lrika litteraturr.änvisningar åter
finn es i St rupp-Schlochauer, Wörterbuch des Völkcrrechts, s 138-139 (I ntcrna
tionalis ierung), s 297-299 (Condom inium), s 586-597 (Neutralisation und 
Neutralitä t) , s 341-343 (Dcmilitarisicrung), s 165-166 (Bcfriedung). 
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tis. 2 Begreppet internationalisering kan sjunka i dignitet. Det är näm
ligen också berättigat att använda sagda term i de sammanhang där 
ett internationellt organ övertar en stats funktioner i vissa hänseen
den, men där statens suveränitet i övrigt består. Exempelvis Donau
kommissionens exklusiva befogenheter i sjöfartshänseende i nedre 
Donau fram till år 1940. Andra och mer aktuella exempel är inter
nationella kommissioner på handelns, sjöfartens, havsrättens och 
miljövårdens område, även om det i dessa fall kan vara så att det 
istället för geografiska områden är viss verksamhet och vissa funk
tioner som "internationaliserats". Uttrycket internationalisering kan 
med fog även brukas om sådana lägen där en stats suveränitet vis
serligen består formellt, men blir underkastad viss traktatfäst sär
reglering i skilda hänseenden, kanske också internationell kontroll ; 
t. ex. internationella floder och vattenvägar. Tidigare Rhen, Elbe, 
Memel, Moldau, Suez- och Panamakanalerna. Fortfarande Darda
nellerna och Bosporen (Montreuxkonventionen 1936) samt Spets
bergen (Svalbard). 3 

En annan begreppbildning som kanske framförallt under tidigare 
skeden i historien kommit till användning i fråga om områden där 
suveränitetsanspråk kolliderar är condominium-uppfattningen. Detta 
förutsätter ett ."samregerande" mellan två, men ej alls uteslutet, flera 
stater över en viss geografisk enhet. Det mest kända exemplet är 
Andorras folkrättsliga status, ett condominium mellan Frankrike och 
Spanien, grundlagt redan 1278 i ett samregerande mellan den spanske 
biskopen i Urgel och den franske greven av Foix. Också det fransk
brittiska condominier över Nya Hebriderna kan namnas.4 Condo-

2 Se K. R. Simmonds, Le rraite sur l'Antarctique de 1959, Journal du Droit Inter
national (Clunet) 1960 s 669 ff samt Clunet 1962 s 528-535; Robert Hayton, 
The Antarctic Sertiement of 1959, AJIL 1960 s 348-371, även 476-483. 
3 Se Bo Johnson, Suverän itet i havet och luftrummet, Stockholm 1972 (cit. John
son) s 282; Ca mille Piccioni, Le Spitzberg, Rev. Gen. de Droit Int. Pub!. 1923 
s 104-115; Erik Br(i el, O rienterende Oversigter over Aktuelle Sporgsmaal (Sval
bard), NTIR 1947-48 s 32-42; Philippe Bretton, L'Union Sovietique et la 
clause de non-militarisation du Spitsberg, Ann. Fran~a is de Droit Int. 1965 s 
122-144. 
4 Se Conventian between the United Kingdom and France Concerning the New 
Hebrides. London October 20, 1906, AJIL 1907 s 179 ff; Andreas Roth, Das 
Kondominium im Sudan, Die Frieden s-Warte 1952 s 151-156. 
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mininm-uppfattningen i formen av ett konkret samarbete mellan 
stater i syfte att förvalta och fatta bindande beslur kan numera 
sägas vara applicerbar på vissa områden inom havsrätten. Bi- eller 
multilaterala kommissioner - såsom exempelvis fiskerikommissioner 
- vakar över användningen av vissa havsregioner i sk ilda avseen
den.5 Tankar förekom f. ö. i doktrinen efter andra världskrigets slut 
att beteckna det allierade kontrollrådets status i det besegrade Tysk
land som ett condominium. I och för sig är detta plausibelt om man 
utgår från den förutsättningen att det tyska området omedelbart 
efter den nazisisriska kapitulationen omvandlades till ett statslöst 
område. Synonym till termen condominium är uttrycket coimperium, 
ehuru ej så ofta använt. Sett i den universella aspekten är condomi
nium-uppfattningen av betydligt mer inskränkt karaktär än uttryc
ket internationalisering, även om grundelementen må vara desamma. 
Internationalisering får allmänt anses förutsätta drag av supranatio
nalitet, vilket element alltså griper över elementet nationell suverä
nitet. Condominium-begreppet bevarar i huvudsak det nationella 
suveränitetselementet, men vidkänner ändå vissa inskränkningar till 
det ömsesidiga "samregerandets" förmån. I ett condominium torde 
kanske ej heller - såsom fallet däremot helt klart är vid internatio
nalisering - ledstjärnan så mycket vara "den globala nyttan", utan 
fastmer de i condominier ingående staternas gemensamma nytta. 
Exempel på renodlade problemställningar: strandägande staters ge
mensamma kontroll och makt - condom inium - över ett "mare 
clausum". Vidare: internationalisering av en vattenväg i det globala 
intresset, alla staters nytta av att fritt få passera genom en viktig 
förbindelseled. 

I händelse av konkurrerande anspråk över ett område kan mot
stående parter finna en lösning genom s k neutralisation (neutralise
ring) av området ifråga .G Historien har utvisat att hela statsbild
ningar neutraliserats. Vad som främst avses med detta uttryckssätt 
är att en stat eller ett särskilt område av en statsbildning i folkrätts
ligt bindande form undantas från krigets direkta verkningar och 
från den potentiella möjligheten av att bli krigsskådeplats. Ett neu
traliserat område kan sålunda behandlas helt skilt från ägariandet 

5 Se Johnson s 72-75. 
0 Se litt. v id not l. 
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i övrigt, vilket mycket väl t. o. m. kan vara i krig. Stridande styrkor 
äger följaktligen inte röra sig mot eller inom området. Oftast kan 
dock s k innocent passage vara tillåten genom ett neutraliserat om
rådes ter r i to ria! vatten, om sådan t förekommer (exempelvis Ålands
öarna). Ett neutraliserat områdes status är som regel fastlagt under 
fredstid, men kan genom överenskommelse mellan krigförande parter 
beslutas t. o. m. under öppen konflikt. I sjä lva begreppet neutralise
ring ingår ett aktivt element: området har neutraliserats. D. v. s. ge
?om explicita viljeförklaringar från ägarstat och andra berörda 
m tressen ter. 

Neut.raliseringen hämtar som regel sin grund i folkrättsligt bin

?a?de mstrument: F~ämst i traktater där ägarstaten förpliktar sig 
1fraga om neutrahsenngen och varv id övriga berörda garanterar om
rådets . neutrala ställning. Det kan även vara tillfyllest med ett ut

trrck~.Jgt erkänna~1de från andra makter av en ensidig förklaring 
fran agarstatens S!da Om neutralisation. Skillnaden i förhållande till 
begreppet neutralitet ligger främst däri att i händelse av neutralisa

:io~1 det egentligen inre föreligger något som helst val för ägariandet 
~~~aga . En :~eutral - icke neutraliserad stat - bestämmer i grunden 
SJ.alv om nar den skall vara neutral i händelse av krig mellan om
givande makter. Det finnes viss grad av frivillighet härutinnan 

även .. om det _i själva. verket är så att neutraliteten både är grund~ 
lagsfast och mternatJonellt garanterad (Schweiz och Osterrike). I 
andra fall en statsdogm som man ej ändrar på (Sverige). Skillnaden 
kan sålunda i praktiken vara minimal, men i de renodlade folkrätts
liga modellerna innebär en neutralisation att berört område får en 
varaktig folkrättslig status - mestadels traktatmässigt knäsatt och 

g~r~.nterad - samt e1~ permanent neutralitet. Ett folkrättsligt "krav" 
pa agarlandet, som saledes i krig måste uppfylla neutralitetsrättens 
krav i vad avser områdets försvar och helgd. Det neutraliserade om
råde: skall i princip försvaras mot neutralitetsinskränkningar. Men 
ocksa garantstaterna är skyldiga att avhålla sig från strider inom 
s~gda område. En kränkning av ett neutraliserat område av krig
forande makt kan uppenbarligen bli av särskild svårhetsgrad om 
samm~ ~nakt också tillhör neutralisationens fo lkrättsliga garanter. 
Som t1d1gare antytts uppvisar historien många exempel på neutrali
serade stater eller delar av stater: Kongodeltats neutralisering genom 

den s k Kongo: kten av år 1885, Albaniens stormaktsgaranterade 
neutralitet a'V ar 1839, Luxemburgs av 1867, Spetsbergens av år 

178 

191 O, Tanger (1923), Vatikanstaten genom Lateranfördraget 1929, 
Trieste (1947), Ålandsöarna ursprungligen 1856, Antarktis 1959. 
Suez-kanalen neutraliserades år 1888, ett förhållande som bestod 
fram till densammas nationalisering av Egypten. Samma förhållande 
gäller fortfarande för Panamakanalen och Magelians sund, dock i det 
sistnämnda fallet endast i förhållande mellan de båda strandägande 
staterna, Argentina och Chile. Flera öar i Medelhavet, Egeiska och 
Joniska haven är neutraliserade.7 

Såsom påvisats innebär en neutralisering att ett område undan
tages som krigsskådeplats och att det i övrigt faller under neutrali
tetsrättens regelsystem. Ofta kan detta vara nog för att tillfreds
ställa de intressenter och makter vilkas suveränitetsanspråk i en eller 
annan form kolliderar. En neutralisation medför ett steg i fredsbe
varande syfte. Neutraliseringen kan emellertid förstärkas genom en 
demilitarisering. 8 Ofta är begreppen sammankopplade såtillvida att 
neutraliserade områden ofta också demilitariserats. Detta behöver 
dock ej nödvändigtvis vara fallet. Meningen bakom sist angivna 
uttryck är att det vilar en folkrättslig förpliktelse på ägarstaten att 
inom ett bestämt område avst& från att anlägga och underhålla be
fästningar samt att där hålla trupper stationerade. Demilitarisering
en kan stundom vara förknippad med krav på demolering av befäst
ningsanläggningar etc., befolkningen kan ha undantagits från värn
plikt. Syftet med en demilitarisering är att berört område inte skall 
kunna tjäna som uppmarschområde för angreppshandlingar, anfall 
skall försvåras genom att angriparen i zonen ej kan utnyttja fasta 
militära anläggningar. Observeras bör dock att en demilitariserad 
zon i och för sig kan komma att användas som krigsskådeplats. Nå
got förbud att i krigstid införa trupper följer inte av själva begrep
pet demilitarisering utan måste då också åtföljas av en neutralisering 
av området. Det bör särskilt understrykas, att termen demilitarise
ring egentligen inte är användbar på allmänna avrustningsåtgärder, 

7 Genom artikel 11 i det s k Londonfördraget den 14 november 1863 (Traite 

conclu entre l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie 

relativement a la reunion des Iles Ioniennes au Royaume de Grece) tillförsäkrades 

bl. a. öarna Corfou, Cephalonie, Zante, Sainte-Maure, Ithaque, Cerigo och Paxo 

"une neutralite perpetuelle". Neutraliseringen kopplades med en demilitarisering. 

8 Se litt. vid not 1. 
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exempelvis reduktion av truppstyrkor och krigsmaterie l, enär dessa 
träffar statsbildningen som sådan . Demilitarisering har hittinriils 
nästan utan undantag avsett en bestämd del av statsterritoriet, ett 
viktigt strategiskt område, internationella vattenleder el. dyl. Stun
dom har man här talat om folkrättsservitut. Men i och med vapen
utvecklingen blir det givetvis av underordnat intresse om ett be
gränsat område är demilitariserat. För att syftet med en demilitari
sering numera skall kunna uppfyllas krävs mycket vidsträckta zoner. 
Såsom exempel härpå kan nämnas det amerikanska förslaget år 1958 
om demilitarisering av ArktisY Intressant är att observera hur ter
men demilitarisering under de senaste decennierna undergått viss 
förändring. I samband med att frågorna om den europeiska säker
heten under 1950-talet började diskuteras, framfördes propåer om 
s k kärnvapenfria zoner i Central- och Nordeuropa - så i den s k 

" I ett brev till sä kerhetsråders pres ident den 18 april 1958 hemställde den sov
jetiske FN-representanten om ett brådskande möte med rådet. Som agenda angavs 
"Urgent measures tO put an end w fli ghrs by United States military a ircraft, 
armed w ith atom ic and hydrogen bombs, in the direction of th e frontiers of t he 
Soviet Uni on" (U. N . Doc. S/3990) . Ankl age lse rna rörd e anflygningar över Arkris 
(Doc. S /3991). Förenta Statern a svarade med att föres lå upprättandet av en sär 
ski ld zon över A rk ris (Doc. S/3995) " R ecommends thar th ere be established 
promptly the north ern zone of internat ional in spec ti on again st surpri se a ttack, 
comprisin g the area of the Arctic Circle . . " "Ca ll s upon the fiv e States mentio
ned , toge th e r w ith D enmark and Norway, and a ny other State~ ha ving territory 
north of t he Arctic C ircl e which des ire w have such terri to ry included in the 
zone of internationa l in spec tion , at once to designare representa ti ves w participare 
in immediate discuss ions .. . " Dokument och förh andlingar i sä kerhetsrådet se 
Sec. Counci l Off. R ec. 813, 814, 815, 81 6, 817th Meet in g (195 8) samt Suppl ement 
fo r April , May and June 1958. Aven D ep. o f State Bulletin Vol 38, 195 8 s 816-
820; Vol 39 s 278- 281. Den amerikanska res.rexten (med svenskt tillägg) fick 
tio ja-röster, men. sov jeti skt veta. 
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Rapackiplanen av år 1957 samt i Undenplanen av 1961.1° I och för 
sig krävs det för att termen demi litarisering skall användas korrekt 
en fullständig avmilitarisering av ett område. När man talar om 
demilitarisering i samband med de s k kärnvapenfria zonerna avses 
naturligtvis inte främst denna rigida tolkning utan mer en militärt 
uttunnad zon, där alltså kärnvapen skulle vara bannlysta. Trots 
denna nyansskillnad drar man sig inte för att använda uttrycket 
demilitarisering även i dessa sammanhang. Exempel på demilitarise
ring a v strategiskt viktiga områden återfinnes i hart när alla freds-

10 A lltsedan andra vä rldskri gets slut har propåe r framförts om upprättander av 
demilita ri se rade och liknande zoner vär lden över, främst i Europa. Premiärminis
ter Eden föres log v id toppmötet å r 1955 i Geneve en demilita ri se rad zon mellan 
öst och väst; premissen var ett återförenat Ty skland. I oktaber 1957 fram lade 
Polens utrikesminister R apacki i FN :s generalförsamlin g för slag om en kärn 
vapenfri zon i Mellaneuropa. 1958 preciserades förslaget (fem punkter). Mars 
1962 presenterades en tredje ve rsion av Rapacki -planen . Västsidan reagerade nega
tivt. I februari 1964 framlad e Polen ett nytt förslag (Gomu lka-plan en), vilket 
hade so m enda syfte att "frysa" kärnva penarsena len i Centraleu ropa. I ett anfö
rande in för F N :s generalförsamling den 26 oktober 1961 tag utrikesminister U nden 
initi ative t till vad som kommir att kallas Unden-plan en (se Utrikesdep. Aktstycken 
Ny ser ie 1 :A:12 s 43 ff). Frågan om en kärnvapenfri zon i Skandinavien och 
Ostersjöområdet berördes av Chrustjev i denn es berömda Ri gatal den 11 juni 
1959 (se nedan). D en 28 maj 1963 framförde Finlands president K ekkon en inför 
Paasiki visamfundet tanken på att Norden skulle proklameras som en kä rnvapen 
fri zon; dessa tankar har ofta upprepats från finsk sida (bl. a. i FN 1971). 1965 
tog lika ledes pres ident Kekkonen upp tanken på att genom ett fin skt-norskt avta l 
skydda gränsområdet mellan Finland och Norge från kri gsha :1dlingar . Rumäni en 
har sedan 1957 drivit tanken på Balkan "som ett område för fred, samarbete och 
grannsämja, fritt från kärnvapen och militära baser" (rumänske del. 01·df. i CCD 
den 3 augusti 1972). 1963 föres log Sov jetunionen att Medelhavet skull e omva nd
las rill en "fredszon" . Förslag av samm a inn ebörd har fra mlagts för den afri 
kanska kontin enten och Indi ska ocean en (se U trikesdep. Akts tycken, Ny ser ie 
l :A:22, s 75 ff) . Observeras bör även det s k ASEAN-samarbetet (Assoc iation 
of South East Asian States), va rs sy fte ä r att få området erkänt som en freds- , 
frih ets- och neut ral itetszon. Se SIPRI Y earbook of Wor ld Armaments and 
Disa rm ament 1969/70, Uppsa la 1970, s 388-424 ; Berhard Bechhoefer, Postwar 
Negotiations for Arm Contro l, Washin gton 1961; Katarina Brodin, U ndenplan en, 
UtrikespoL In st. Maj 1966; Katarina Brodin , Fi nlands utrikespo litiska doktrin , 
Srock holm 1971. Aven SIPRI Yea rbook 1973 , C hapt 4. Security in Europe through 
disa rmament and re l a red meas ures, s 103 - 13 1, U ppsala 1973. 
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fördrag i modern tid: Parisfreden :1r 1856 medförde Ålandsöarnas 
och Svarta havets demilitarisering, Versaillesfreden år 1919 Rhen
landcts. Genom Lausannekonventionen 1923 demilitariserades de tur
kiska sunden och vissa ögrupper i Egeiska havet. Respektive freds
fördrag i Dorpat (1920), Moskva (1940) och Paris (1947) mellan 
Sovjetunionen och Finland innehöll detaljerade föreskrifter om de
militarisering a v gränsområden. 11 Genom fredsfördraget mellan and
ra världskrigets segrarmakter och Italien den 1 O februari 1947 de
militariserades Sicilien och Sardinien och vissa andra öar i Medel
havet.12 

I den folkrättsliga litteraturen laborerar man stundom med ytter
ligare ett uttryckssätt - hejredigande - eller vad som i tysk doktrin 
kallas "Befriedung".13 Det skiljer sig från neutralisationsbegreppet 
därigenom att det sistnämnda ålägger statsbildningen som sådan 
mycket vida folkrättsliga krav på områdets neutrala ställning i krigs
tid. Med befredigande menas mer en redan under freds tid vidtagen 
reglering syftande till att inom ett visst område för framtiden und
vika fientligheter. Den typ av konstruktion man i första hand tän
ker på härvidlag är gränsområden mellan stater av typen "ingen 
mans land" , ibland också betecknade som "neutrala zoner". Begrep
pet neutralisering innesluter i sig begreppet befredigande, medan ett 
befredat område i och för sig inte alls behöver vara neutraliserat i 
folkrättslig mening. Ofta kan den del av statsterritoriet som befredi
gats vara avmilitariserad, dock att observera att det folkrättsliga 
begreppet demilitarisering skiljer sig från ett befredigande. En demi
litarisering innebär som bekant folkrättsligt bindande förbud mot 
hållande av trupper och militära anläggningar inom berört område. 

11 1920 års förd rag se Finlands författn ingssamt 1921 nr 20, 21; 1940 års se 1940 
nr 109 samt fördragsse rien 1940 nr 3; Parisfördraget se förf.saml. 1947 nr 690, 
691 samt fördragsserien 1947 nr 19- 20. 
12 Se fredsfördrage t art 11 berörande " the Islands of Pclagosa and adjacent islets" . 
Art 14 rörande Astropalia, Rhodos, Khark i, Scarpanto, Casso, T ilos, N isyros, 
Kalymnos, Leros, Patmos, Lipso, Symi, Kos och Castellorizo. Art 48:5 föreskriver 
mili tä rt status quo vid gränsen mellan Italien och Jugoslavien. Art 49 fö reskriver 
for tsatt demilitarisering av öar i Adriatiska havet : "Pantellaria, the Pelagian Is
lands". Art 50 innehåller mest om Sicil ien och Sardinien. 
13 Sc litt. vid not 1. 
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Syftet med ett befredigat område är snarlikt: näml igen att förhindra 
att området tjänar som utgångspunkt för angrepp på en. gran~stat. 
Likaså råder i princip förbud mot att företa stndshandlmgar t~om 
området. Men i och med den folkrättsliga särställning ett befredtgat 
omr:1de intager - liggande på gränsområdet till _neutralisering och 
demilitarisering - blir de konkreta fördragsförphktelserna helt av
görande i frågan vi lka rättigheter och skyldigheter som åvilar de 
kontraherande parterna - oftast endast två grannstater. Ett b~fre
digande av ett område medför normalt in~a förpliktelser för . te~~e
fördragsslutande länder att respektera omradets status. Det pnmara 
är att berörda stater är eniga om att området ej skall komma att 
utnyttjas för ömsesidiga eller ensid iga fientli~heter. p et f:1r giv~tv~s 
bedömas in casu när detta syfte anses uppnatt. Nagra mer pnnct
piella folkrättsliga hinder mot hållande av trupper, rustningsverk 
etc. inom området föreligger egentligen inte utöver den konkreta 
fördragsreglering av områdets status som må _var~ ak~uell. Nyss 
antyddes att befredigade delar av ett statsterntonum tbland kan 
betecknas som "neutrala zoner". I dessa sammanhang bör man emel
lertid observera, att ordet neutral användes i sin mer allmänna be
tydelse. Det är icke fråga om neutralisation, ej heller att o~~ådet 
skulle ha en neutral status - i folkrättens bemärkelse - slulpnde 
sig från statsterritoriet i övrigt. I konventionen den 26 oktober .1905 
mellan Sverige och Norge föreskrevs att en s k neutral zon skulle fmr;as 
mellan de båda rikena. Att särskilt uppmärksamma är att samthga 
språkversioner av konventionens artikel 1 observera~ den ~~ill_nad 
i betydelse jag just redogjort för. Termen neutral sattes namhgen 
inom citationstecken.14 

Efter denna redogörelse för de folkrättsliga termer vari fr ågor 
om kolliderande eller konkurrerande suveränitet måste klassificeras, 
kan det vara av värde att närmare granska vissa geografiska områ
den där staters intressen bryter sig och där man tvingats till en 
konkret användning av de presenterade modellerna. Jag vill erinra 
om det faktum att dessa områden generellt är av vikt från strate
giska och/eller försörjningsmässiga synpunkter. Frågor ~v denna 
natur är av stor betydelse vid de förberedande förhandlmgar som 

14 Se SFS 1905 nr 81 , Kon vention mellan Sverige och N orge angående neutral zon , 
befästningars nedläggande m. m. 
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f. n. pågår i Helsingfors (FMO) rörande den europeiska säkerheten 
(ESK). De kommer kanske, såvitt man nu tror sig veta, att spela 
en än större roll vid de nyligen i Wien inledda förhandlingarna om 
Ömsesidiga styrkereduktioner (MBFR).15 Förhandlingarna vid dessa 
båda fora syftar till att öka säkerheten, särskilt i Europa. Den kon
kreta frågan måste så småningom komma att ställ as inom vi lket 
eller vilka geografiska områden militära restriktioner skall råda. 
Man tvin gas därvid in på en användning av de här presenterade 
folkrättsliga modellerna. Måhända önskar man ej begagna sig av 
samma fraseologi, då denna möjligen kan ha ej önskvärda bitoner 
i vissas öron. Av en om andra uttryck, såsom "confidence-building 
measures" och "collateral constraints" nu myntas i teorin, förefaller 
det givet att den slutliga kodifiering som kan bli resultatet av dessa 
förhandlingar kommer att vara sammansatt av element från grund
modellerna. Over vissa geografiska områden i Europa kommer kan
ske lätt igenkännbara folkrättsliga institut att vara tillämpbara. 16 

Inom det nordiska närområdet återfinnes renodlade exempel på 
former av kolliderande suveränitetsanspråk, varvid lösningar enligt 
ovan givna modeller tillgripits. Det nordiska området utgör givetvis 
i och för sig ett viktigt strategiskt område, vi lket speglas i det fak
tum att väpnade konflikter i det historiska perspektivet icke varit 
fåtaliga. Inom den nordiska regionen urskiljes i sin tur vissa nyckel
områden, som är och har varit av särskild politisk och militär bety
delse. Bland dessa bör först nämnas Ostersjön som sådan, vilket om
råde alltsedan medeltiden varit upphov till intressebrytningar, dels 
strandstaterna sinsemellan, dels mellan strandstater och andra mak
ter: detta i ständiga variationer mellan de för respektive tidsepok 

15 MBFR "Mutual Balanced Fo rce Reduction". Från östhåll vi ll man utesluta ordet 
" balan ced". 
16 Med uttrycket "confidencc-building measures" (CBM) förstås bl. a. exe mpelvis 
föranmälan (fö rvarnin g) om vissa större militära övn in gar och manövrar i spe
ciella områden, möjli gen särski lt angivna. D enna fråga behand las i ESK-sa mm an
han g. Med termen "co!lateral const ra ints", v ilken materia från början ansågs skola 
li gga exklusivt und er MBFR-förhandlin garn as mantel, kan menas bl. a. förbud 
mot mili tära manövrar i vissa känsliga om råden , gränszoner etc. Dessa förbud 
skulle komp lettera styrkereduktionerna. P å sista tiden ha r tendenser förmärkts till 
upplösning av distinktionen mellan mandaten för ESK resp MBFR. D et bör un
derstrykas att öst- och väs t p å nuvarande stadi um tolkar uttrycken på skild a sätt. 
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härskande intressena. Till denna problematik är knuten frågan om 
de baltiska sundens rättsliga status, en frågeställnin g av central be
tydelse i det totala sammanhanget då ju två makter - . s:~rige ?_ch 
Danmark - rent faktiskt ensamma besitter inloppen oll OsterSJOn. 
Ingen ändring kan rimligen komma till_ stål~~ för~~-~an dessa lä~ d ers 
samtycke. Längre norrut - vid egentliga OsterSJOllS slut - mtar 
Ålandsöarna en strategisk position, varifrån inloppet till Bott<:_n havet 
och de svenska hamnarna i norr kan kontrolleras. Den s. k. Alands
frågan har för svenskt v idkommande som bekant haft aktualitet all_t
sedan Finland - inklusive Ålandsöarna - år 1809 avträddes t!ll 
Ryssland. En särställning intar Finska viken, vilken numera ~ e fa~to 
får anses ligga under något slag av condominium mellan Sovjetumo
nen och Finland. Till de delar av det nordiska närområdet som kan 
hänföras till samlingsrubriken kolliderande suveränitet hör även 
Spetsbergen (Svalbard), som bl. a. inför väntade olje- och mineral
fyndigheter på kontinentalsockeln därikring får ökad betydelse. 

II. OSTERSJON 

l. Östersjön - ett mare ciausum eller fritt hav 

Om man först vänder sig mot Ostersjön kan det vara av värde 
att inledningsvis påpeka att argumenteringen i den s. k. östersjöfrå
gan förts från både folkrättsliga och rent P?litiska utgångspunkt_~r
Dels gäller det att tolka den rättsliga situatiOnen korrekt, men dar
utöver också att observera hur politiska utspel exempelvis av typen 
"Ostersjön - ett fredens hav" sökes förankras i - som man speciellt 
från öststatshåll säger - historiska precedenser och hävd. Genom 
ett sådant resonemang gör man de facto anspråk på att ha förankrat 
de politiska doktrinerna i folkrättslig hävd. 

Det är främst historisk tradition, allmänna folkrättsliga principer 
och fo lkrättslig hävd som ligger till grund för bedömningen i öster
sjöfrågorna. Det skall inte förnekas att traktater - oftast ålderdom
liga - i mycket utgör basen för de inbördes relationerna strandsta
terna emellan, men i den fundamentala frågan om Ostersjöns status 
blir det mer diffusa företeelser av sedvane- och allmänrättslig karak
tär, interfolierade av politiska värderingar och önskemål, som blir 
ledande i debatten. N aturligtvis kan man i termen östersJöfrågorna 
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också inbegripa problemställningar av mer modern natur - regle
ring av fisket, skydd mot oljeskador och nedsmutsning, överhuvud 
miljövårdsfrågor i stort, även avgränsningen av kontinentalsockeln. 
I dessa fall finnes i viss omfattning konkret fördragsreglering att 
återfalla på, alternativt hoppas man att sådan skall komma till 
stånd när Tysklands-frågan får sin slutliga lösning och Osttyskland 
blir i position att träda i regelrätta fördrag med grannstaterna. 17 

Den grundläggande intressekonflikten är den åsiktsbrytning som 
registrerats mellan strandstaterna i vad gäller rätten för militära 
marin- och flygenheter att röra sig i Ostersjön och luftrummet där
över. Den kommersiella sjöfartens möjligheter att befara östersjö
hamnarna har egentligen aldrig ifrågasatts, frånsett sådana förhål
landen som rent faktiskt omöjliggjort sjöfart, exempelvis krig samt 
blockader i samband med krigstillstånd i området. Under olika pe
rioder har också tull och andra avgifter uttagits för passage genom 
Sunden, dock att tillträdesrätten som sådan aldrig dragits i tvivels
mål. Motsättningarna gäller således helt och hållet den militära 
användningen. Detta är ett konstaterande som hade lika stort berät
tigande under 1500-talet som idag. De yttre förhållandena har änd
rat sig men i grunden är problematiken densamma, nämligen huru
vida främmand~ örlogsfartyg - numera också främmande militära 
luftfartyg - äger rätt att vistas i Ostersjön och där fritt operera. 
I rättsteoretiska termer en konfrontation mellan två motsatta legala 
begrepp: mare ciausum och fritt hav. Från öststatshåll har man 
spunnit vidare på mare clausum-tanken, vilken numera får sin poli
tiska innebörd genom "fredens havs"-uppfattningen, i vilken element 
som neutralisering, nedrustning, kärnvapenfri zon o. dyl. ingår. Den 
är såtillvida av mer omfattande natur än mare clausum-begreppet, 
som i sig endast inbegriper frågeställningen om tillträdes- och när
varorätten i Ostersjön för främmande militära enheter, d. v. s. till
hörande andra än strandstaterna. I sovjetisk rättsdoktrin laborerar 
man stundom med uttrycket "slutet hav" eller, såsom särskilt under 
senare tid, " regionalt hav" . I sådana vatten skulle principen om 
havets fr ihet ej längre vara tillämpbar i traditionell mening. I sam
manhanget bör särskilt uppmärksammas, att den sovjetiska littera-

17 Se Bo Johnson, The Baltic Sea, New Directions in the Law of the Sea, Vol. III, 
New York 1973 . • 
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turen kategoriserar haven enligt följande schema: "Oppna hav", 
över vilka inga som helst restriktioner råder; "innanhav", vilka helt 
är underkastade strandstatens jurisdiktion, samt "slutna hav", vilka 
är omgivna av två eller flera länders kuster och vilka antingen ej 
alls har någon förbindelse med öppna havet, alternativt att denna 
förbindelse endast leder från öppet hav och in till respektive strand
staters kuster. Vad som utmärker de "slutna haven" är att den regim 
som där råder, menas vara fastställd av strandstaterna gemensamt 
syftande till att utestänga icke strandägande staters militära enheter. 
Ett ytterligare kriterium säges stundom ligga i avsaknaden av inter
nationella maritima router. I fredstid anses de "slutna haven" öppna 
för all kommersiell sjöfart. Huruvida ett hav skall betraktas som 
"slutet" bör - menar den sovjetiska doktrinen - fastställas med 
ledning av "historiska fakta", äldre fördrag, internationella överens
kommelser etc. Den annars i sovjetisk doktrin något tillbakahållna 
sedvanan torde även tillmätas betydelse i dessa fall. 

Sovjetisk - även östtysk folkrättslig litteratur - ger klart ut
tryck för uppfattningen att Ostersjön är ett slutet hav, ett mare 
clausum, i vilket följaktligen endast svenska, danska, sovjetiska, 
väst- och östtyska, polska samt finska stridskrafter skulle äga be
finna sig. I den officiella folkrättsliga utgåvan Mezhdunarodnoye 
Pravo förklaras detta ställningstagande med att endast strandstater
na har "livsintresse" i östersjöområdet och att det måste ligga i dessa 
makters berättigade anspråk att skydda sig från angrepp utifrån. 
Underförstått: vi lket sker bäst genom formeln mare clausum. För 
Ostersjöns karaktär som slutet hav åberopas främst historiska prece
denser, vilka bl. a. skulle ge vid handen att strandstaterna genom
gående och över tiden betraktat ifrågavarande område som "slutet". 
Det understrykes f. ö. att denna princip fastslagits i otaliga fördrag. 
Man menar också att vissa strandstaters bemödanden att kvarhålla 
vid grundsatsen att Ostersjön är ett öppet hav, fritt för vem som 
helst, inte kan anses ha något gemensamt med folkrättens grundsat
ser i dessa hänseenden. Ostersjöns legala regim bör fastställas av de 
strandägande staterna gemensamt - således någon form av condo
minium i det gemensamma intresset att utestänga andra makter från 
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direkt infly tande genom militär närvaro i de baltiska vattnen.18 

Då det får anses vara a v centra l betydelse a tt kunna argumentera 
efter dessa linjer och besvara eventuella påståenden om det historisk t 
riktiga i att O stersjön faktiskt utgjort ett mare clausum, bör något 
nämn as om de faktiska omständigheterna. De sovjetiska påpekande
na saknar nämligen ingalunda ackuratess, men det är av yttersta 
betydelse att detta begrepp in placeras i sitt rätta tidsmässiga och 
historiska sammanhan g, ty endast i relation hä rtill får termen en 
faktisk betydelse. I det tidsmässiga perspektivet framgår också klart 
hur sagda begrepp för sin existens var helt beroende av den tidens 
politiska och militä ra ko nstella tioner. 

2. M are clausum-begreppet som historisk realitet 

.. Ma:e ciausum-begreppet har rent faktiskt varit tillämpbart på 
OstersJÖn alltsedan freden i Nystad år 1721, då R yss land expande
rade, till egentliga Ostersjöns stränder, och därefter fram till Napo-

18 Se Johnson s 278-287; Willi am E. Burler, The Law of Soviet Territorial 

Waters, New York . 1967; samm e fö rf., The Soviet U nion and th e Law of 

the Sea, New York ... 1971; Kazimi erz Grzybowski, Soviet Public Intern ational 

Law, Doctrines an d D iplomatic Practice, Leyden 1970, s 178-199; samme fö rf. , 

T he Sovict Docn·ine of Ma rc Ciausum and Politics in Black and Ba lt ic Seas, 

Journ al of Cen tra l Europea n Affairs, 1954/55 Vol. 14, s 339-353; Völkcrrecht, 

Akadcmie der Wissenschaftcn der UdSSR, Hamburg 1960, s 223-243; S. M. 

O lenicoff, Territoria l Warers in the Arc tic, The Sovict Position, Rand R-907-

ARPA July 1972; Mez hdunarodnoyc Pravo, Moskva 1950 och 1970; Ge rh ard 

Reintan z, Ostsee> - Mce r des Friedens, De ursche Aussc npolitik 1971 , s 706-721. 
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leon-krio-en under 1800-talets första decennier.19 Häri innefattades 
förbud för främmande örlogsenheter att utan tillstånd röra sig i des
sa vatten. Men mare ci ausum-uppfattningen var endast ett andra 
steg i en utv eck ling som tog sin början redan under Hansans blomst
ringstid under tidigt 1300-ta l och framåt. Under dessa epoker var 
det en makt som domin erade Ostersjön: vem som utövade dominium 
växlade i takt med militära fram- och motgångar. Under tidsperio
den från c:a år 1300 till 1721 var det således ej ta l om att flera 
makter skulle inneha någon kontroll- och skyddsrätt över Ostersjön, 
vilket förh å llande däremot kännetecknar mare clausum-tanken. Istä l
let tillkom suprematin en enda makt, ett förhålland .:: som karakter i
serats i formeln Dominium mari s Baltici . Denna form el speglar situa
tionen und er den nyss angivna 500-årsperioden, och a v löstes först 
genom freden i Nystad av begreppet mare clausum, vilket de facto 
vidgade det antal stater som var berättigade att delta i kontrollen 
över Ostersjön. Ensratsdominansen hade därmed brutits till förmån 
för strandstatsherraväldet. Det förtjä nar påpekas, att den makt som 
i det tidsmässiga perspektivet län gst inn ehaft den allenarådande 
kontrollen över de baltiska vattnen varit Danmark. Det danska 
Dominium mar is Baltici gjorde sig alltmer gällande sedan H ansans 
makt brutits under 1400-talets senare del och från å r 1469 belade 
Danmark tull på varutransporter genom Sunden, ett förhållande 

19 För de hi sroriska avsnitten hän visas i första hand till G ihl , Grä nsen för Sveriges 

territOrial va tten , SOU 1930:6, s 64-84. Se även relevanta avsnitt i Den svenska 

utrikespo lit ikens historia. Värdefu lla litt. hänv. vad gäller Ostersjöns histo ria åter

finnes hos C. R. P usta, Le statut juridique de la Mer Baltique a part ir du X I Xe 

siecle, Recuei l des Cours 1935, II, s 109-190; ä ven Eirik Ho m borg, Sverige och 

Ryssland genom t iderna, Srockholm 1941 samt samme förf. Kampen om Oster

sjön, Srockholm 1945; Helge G iverholt , Maktspi llet omkrin g 0stersjoen, Bergen 

1952; Hu go Lind gren, Ostersjön - "ett frede ns hav"?, MeddeL från Ma lmö lu ft 

försva rsfö rcn. 14, 1959:3; H elge Ström bäck , Sveri ge och Ostcrsjön, En fö rsvars

polirisk studi e, Stockholm 1936; Folke Lin dberg, Powcr Poliri cs an d the Baltic, 

Th e Anglo-Swed ish Review , Jan uary 1959, s 5-9. Sc även litt . under not 18. 

In tressanta frågor, som bord e bli föremål fö r närmare utredni ng, ä r den polska 

monarkin s instäl lning till det svensk-danska "Dominium maris Baltici" . Se Urszula 

Duszynska-Krakus, Freedom of the Seas and Scientific Research in th e Marine 

Envi ron mcnt, (stenci l jur.fak. Sthlm. univ. no v 1972) s 8-9 (behand lande Daniel 

Kru zes " A nti marc Balticum". 
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som de facto bestod fram till den s. k. abolitionstraktaten år 1857. 
För den militära tillträdesrätten innebar Dominium maris att inga 
som helst främmande örlogsflottor ägde visa sig i Ostersjön - och 
Sunden - utan tillstånd från den danske kungen. Detaljerade salut
reglementen talar om skyldigheter för främmande skepp att ständigt 
stryka segel för den danska flaggan. Den kommentaren bör dock i 
sammanhanget göras, att Danmark mestadels erkände Sveriges an
språk på del i Dominium maris (så exempelvis vid gränsmötet i 

?.jörö~ .. år 1o5 80),_ liksom Sverige recipr_okt ef~er scenförändringen i 
ostersJOOmradet 1 samband med 30-anga knget kom att erkänna 

Dan1_1:1arks del} det svensk: Dominium maris Baltici. Speciella reg
le~ ga~lde ocksa för tullen pa svenska varutransporter genom Sunden 
(sarsk~_lda bestämmelser alltsedan freden i Brömsebro år 1645). Hän
delseforloppen under 1600-talets tidigare del är kända: 1629 tvinga
?~s. Dan_mark sluta fred med kejsaren och de danska höghetsrätterna 
l Ost_er~JÖn ersa~tes allt1_1:1er av svenska kontroll- och skyddsanspråk. 
Domm1~m mans kan sagas formellt ha övergått till Sverige genom 
:Vest~abska freden _å~ _1648. Sveriges direkta kontrollmöjligheter 
over m_- och _utfa~t 1 Oresu!1d ökade i väsentlig omfattning genom 
freden 1 ~osk1ld: ar 16?8, da som bekant bl. a. Skåne tillades Sverige 
och varvid ocksa Sveng~ helt undantogs från den danska tullen på 

varutransporter genom Oresund och Bälten. Av instruktionen till 
deo svenska fö~handlarna vid fredskonferensen framgår f. ö. att man 
fran svensk s1da förutsatte att gränslinjen mellan de båda rikena 

~k~~le följa -~i.ttlinjen i OresUJ~d . F~r första gå~gen fastlades också 
I fordra~sma:s1ga former de bada landernas pltkt att hindra främ
~~ande f1e_nthga flottors inträngande i Ostersjön: "Till samme ände 
ar oss emillan förafskeedat, belefvat och på begge sijdor uthlåfvat 
att icke tillstädia någon främmande fijendtlig örlogsflotta, ehvo de~ 
?~h v~ra kan, att passera och löpa genom Sundet eller Beldt in uthi 
Osters1ön, uthan dedh sökia, hvar å sin sijda, effter all möyeligheet 
att förhindra och afväria".20 

. Förhåll~ndoena kan i stort betecknas som status quo under de föl
pnde s_e~t~o aren: s~m antrtts ko~ freden i Nystad 1721 att betyda 
ett defuutlVt slut pa den langvanga legala regim som gått under be-

2° Fredstraktaten i Roskilde mellan Sverige och Danmark 26 febr 1658, art 3. Se 

Danmark-Norges Traktater 1523- 1750, femte bind, Kobenhavn 1920, s 232. 
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teckningen Dominium maris Baltici. I fredsfördraget mellan Sverige 
och Ryssland stadgas i artikel XIX ömsesidig saluträtt i Ostersjön , 
vilket faktiskt indikerade - och symboliserade - Rysslands erkän 
nande som en med Sverige jämställd östersjömakt.21 Denna ganska 
radikala scenförändring i områdets status - nu i stället känneteck
nad och dominerad av formeln mare ciausum - medförde ingen 
ändring i Ostersjöns egenskap av ett utåt slutet hav. Den ryska stats
ledningen kom att spela en ledande roll då det gällde strandstater
nas gemensamma ansträngningar att utestänga främmande flottor, 
särskilt den engelska. I fördrag från denna tidsperiod behandlas 
Ostersjön formellt som ett mare ciausum - i några fall användes 
t . o. m. beteckningen. Det mest markanta utslaget av denna politik 
är de traktater - av år 1780 och 178 1 - som ledde till det s. k. väp
nade neutralitetsförbundet, i vilket Ryssland, Sverige och Danmark
N orge deltog och vartill N ederländerna och Preussen sedermera 
anslöt sig. I S:t Petersburgskonventionen den 21 juli (1 augusti) 
1780 stadgas i artikel 1 i de s. k. särskilda artikl~rna: "Comme Sa 
Majeste ... et Sa Majeste ... sont toujours egalement interessees a 
veiller a la surete et a la tranquilite de la mer Baltique ... elles sont 
mutuellement convenlies de continuer a soutenir, que c'est une mer 
fermee, .. . ou routes les nations doivent et peuvent naviguer en 
paix . .. et de prendre pour cet effet entre elles des mesures capables 
de guarantir cette mer et ses cotes de routes hostili tes, pirateries et 
violences".22 En annan intressant passage förekommer i artikel III, 
där Danmark förbinder sig att upplåta hamnar för ryska fartyg, 
inklusive örlogsmän, som för den väpnade neutralitetens upprätt
hållande fann sig tvingade att operera i vattnen väster om Sunden. 

21 Se Dumont, Corps universelle diplomatique de droit des gens, conten:tnt un 

recuei l des traitcs d'all iance, de paix . . . faits en Europe depuis Charlemagne 

jusqu'a present (800-1731) Vol VIII, Ue partie, s 36 ff, Amsterdam 1731. 

22 Se de Manens, Recueil des principaux traites d'alliancc, de paix . .. conclus 

par les puissanccs de !'Europe dcpuis 1761 jusqu'a present (1761-1790) t IV, 

s 357 ff, Gottinguc 1795. Fördrag rörande det väpnade neutralitetsförbundet 1780 

återfinnes i denna del s 345-409. 
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Aven Nordsjön ingick ju i det väpnade förbundets "sfär".23 Det ät 

även värt att uppmärksamma den omständigheten att i en till kon

ventionen fogad hemlig a rtikel parterna förband sig att betrakta d 

knäsatta förpliktelserna såsom gällande för evärderliga tider ("comme 

un engagement perperuel et permanent"). 24 Såsom senare skall visas 

å.~er.opas i. sovjetisk nutida doktrin bl. a. detta fördrag såsom bevis 

for Ost~rSJ~n~ ställning som ett mare clausum. Samtidigt skall man 

emellerttd thagkomma den genere lla regeln att Sovjetunionen ej 

anser fördrag ingångna under den tsaristiska perioden som utan 

:'i~are bindande. Den sovjetiska rättsteorin är dock motsägelseful l 

t saclana stycken och det kan i själva verket inte uteslutas att man 

frå1~ ryskt håll anser sagda konvention återspegla ett läge som borde 

vant förhärskande " under evärderliga tider", som ju det uttryckli 

g~.n stadgas i .konventionen. Själva det faktum att fördraget ens om

namnes ' .nuttda sovjetisk litteratur tyder på att en sådan tolkning 

ka;1 ha .. vtsst fog för sig. 25 Men å andra sidan rör man sig här på 

sv.arbedombara marker och tillå tes en jämförelse med Svarta havet, 

bl·t·r .slutsa tsen närm ast den att Sovjetunionen inte finner sig kunna 

stod Ja s. k. perpetuella trak tater. Här spelar också den traktattek

niska rebus sic stantibus-läran sin roll, d. v. s. oförändrade förhål 

Ianden som fö~·utsättning för ett fördrags bestånd. Eller är det kan

ske ~å att. man från sovjetiskt håll inte anser situationen i östersjö

omrader ~dl den grad förändrad att den skulle berättiga konventio

~1ens nullitet? De fördragsslutande parterna är ju makter som än 

tdag fortlever inom i stort sett samma geografiska gränser. Anta

g.an?en av detta slag är naturligtvis högeligen spekula tiva och ter 

s~g Inte .heller särskilt rimliga, men på något sätt måste en förkl ar in g 

fmn~s td.l den nutida sovjetiska doktrinens ständiga upprepande av 

de htstonska precedensern as tyngd, särski lt de ålderdomliga trakta
ternas. 

2
" ibi d s 358 " Les situa tio ns d es li eux rend ant tres courr le rcrm e pend a nt Jeq uel 

les Flottes dc Sa Majesre Imperialc peuvenr agir hors de la Balrique pour Ja 

surere du com mercc neu rrc dans les amres mcrs; Sa Majes re le Roi de Danemarc 

& de Norvege s'engage dc reccvoir dan s ses ports & de rrairer a bsolumen t sur le 

mem c pied , com me les sicns propres, tour va isscau ou barimenr Russe, qui y 

enr rera pour hyverncr .. . 
24 

Se Danske Tracrarer 1751-1800, s 389, Kj0benh a v n 1882. 
25 

Jfr Burl er, Th.c Law of Sov ier Territorial Warers s 23, även Johnson s 284. 
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Inte bara 1780 års konvention behandlar Östersjön som ett slutet 

hav: i snabb takt bör erinras om 1759 års konvention mellan Sverige 

och Ryssland angående handelns och sjöfartens säkerhet i Ostersjön 

(tillträdd av Danmark samma år), 2u vidare 1794 års konvention 

mellan Sveri(Te och D anmark om handelns och sjöfartens frihet och 
b . 

säkerhet, i v ilken art l o stadgade "La Baltique devant toUJOurs erre 

regardee comme une mer fermee et inaccessible a de va isseaux armes 

des Parties en guerre eloignees .. . ". 27 Yttermera förekomm er sam

ma ordalyde lser i de konventioner som a v slöts mellan Sverige-Ryss

land och Danmark-Ryssland år 1800 och vilka förn yade det väp

nade neutralitetsförbundet ("regardant la Baltique constamment 

f l ") 98 comme une mer ermee . . . .-

3. Östersjön i tiden efter Napoleon-krigen- ett fritt hav 

Napoleon-krigen och de bl. a. därav följande britti ska intressena 

att ingripa militärt i ös tersjöområdet kom rea liter att beteckna slu

tet på dettas ställning som ett mare clausum. D e nya politiska och 

militära konstellationerna i Europa medförde att det i fortsättningen 

från svensk - och småningom även dansk - sida betraktades som 

önskvärt att den brittiska flottan fritt kunde insegla och utgöra 

skydd för den nu österifrån kommande faran. Intressant är att ob

servera ett uttalande från brittisk sida i anledning a v en rysk pro

test år 1807 till följd av den danska flottans " bortförande". Det 

framhölls att Storbritannien aldrig någonsin erkänt de grundsatser, 

enligt vi lka Östersjön vore att betrakta som okränkbar. Som ett 

ytterligare argument framfördes att det f. ö. var avsevärd ski lln ad 

mellan situationen under den väpnade neutraliteten , då samtli ga 

makter vid detta hav var neutrala och den att en krigförande makt 

faktiskt behärskade delar av Ostersjöns stränder. Det sagda torde få 

tillmätas en avgörande vikt. Sverige synes så tidigt som 1807 i en 

nateväxling med Ryssland ha utvecklat samma tankegångar. Förut

sättningen för det histo riska mare cla usum -begreppet, såsom det till-

2G Se Da nske Tracratcr 1751-1800, s 172- "180. 

27 ibid s 452- 456. 

28 Se Danske T racrarer efter 1800, s l 0- 11 , Kj0 ben ha v n 1871. 
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lämpades i Östersjön under perioden 1721-c:a 1807, skulle sålundz 
ha varit samtliga strandstaters deklarerade neutralitet i krig. I hän 
delse en av dessa befann sig i krig eller i a llians med krigförand, 
land föll hela konstruktionen mare clausum, enär det får anses ytter· 
ligt tvivelaktigt om i en krigssituation berörande Ö stersjön, dettz 
hav folkrättsenligt skulle kunna spärras under medverkan av er 
neutralstat, exempelvis Sverige. Konstaterandet synes ha fortsatt 
berättigande än idag. Från denna tidpunkt har Sverige officiellt ocl: 
Danmark i varje fall de facto betraktat Östersjön som ett fritt hav, 
öppet för främmande örlogsenheter. I neutrali tetsförklarin gar från 
svensk sida 1834 och 1853 fanns ej några hänvisningar till Oster
sjöns egenskap av ett mare clausum. I ett för den danska regeringen 
avsett meddelande framgår, at t den svenska regeringen avsiktligt 
underlåtit att i förklaringen av 1834 omnämna begreppet mare 
clausum. Det öppna havets princip återfinnes därefter genomgående 
i svenska - överhuvud skandinaviska - neutralitetsregler och till
trädesbestämmelser för främmande militära fartyg och lu ftfartyg 
(1853, 1912, 1913, 1921, 1925, 1927, 1938, 1951, 1966). Till 1857 
års s. k. abolitionstraktat, berörande seglingsrättigheterna i Sunden 
återkommer jag senare.29 

Det bör härutöver helt kort nämnas att man från rysk sida även 
efter Napoleon-krigen kvarhöll vid grundsatsen mare clausum, men 
med hänsyn till de båda sundstaternas motsatta ställningstagande 
förblev det under lång tid endast en fiktion. Först vid 1900-talets 
början hade Ryssland vissa framgångar i sina försök att neutralisera 
Östersjön, som det då uttrycktes. Främst genom det faktum att det 
allt mäktigare Tyska riket stödde planerna. Som en reminiscens från 
denna tid kvarstår 1908 års s. k. status quo-överenskommelser gäl
lande Ostersjö- och Nordsjöområdet - slutet mellan Tyskland, 
Preussen, Ryssland, Sverige och Danmark. "För den händelse att det 
nuvarande status quo i territoriell t hänseende inom Östersjö-området 
skulle på något sätt hotas, skola de fyra regeringar, som underteck
nat denna deklaration, träda i förbindelse med hvarandra för att 
samråda om de mått och steg, som de för upprätthållande av staus 
quo anse lämpliga att vidtaga". Avtalet har aldrig formellt uppsagts 
men torde få betraktas som helt dött redan åren innan första världs-

29 Se Johnson s _37-38, 284-285. 
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krigets utbrott. 30 

Nya konstellationer under 1900-talet signalerade också växlingar 
i uppfattning hos några a v strandsta tema. I samband med rysk
japanska kriget 1904-1905 - samt . Ryss lands fjärmat~~e. fr ån 
centralmakterna - fann sig tsaren mer tt1tresserad av att stodJa den 
brittisk-skandinaviska "öppna havets politik" i Östersjön. Det allt 
starkare Tyskland kom dock de facto att betyda att en ny domi
nans avlöst den för tillfället rådande brittiska. Under de båda världs
krigen kunde Tyskland som bekant diktera vi llkoren: Östersjön 
slöts åter, denna gång genom minering och blockering av Sunden. 
Dessa i tidsperspektiv et tämligen parentetiska händelser kan dock 
ej anses ha medfört några förändringar i Sunden genom mer än 
hundraårig hävd formade folkrättsliga status och i deras karaktär 
av förbindelseled mellan två fria hav.31 

Efter första vä rldskrigets slut nådde Sovjetunionen ej längre fram 
till stränderna vid egentliga Östersjön. Först genom inkorporeringen 
av Estland , Lettland och Litauen år 1940 trängde landet åter fram 
till detta vatten. 

4. Fortsatta sovjetiska strävanden för mare clausum-tanken; ( tiden 
under världskrigen) 

Den historiska redogörelsen ger k lart vid handen att det främst 
varit realpolitiska värderingar som från tid till annan få tt avgöra 
Ostersjöns status. Dylika värderingar har under tidens lopp transfor
merats in i legala termer och i själva verket utgjort basen för ter
mernas existens. Redogörelsen visar att de sovjetiska tankarna om 
mare ciausum har förankring i rysk tradition i östersjöområdet. D e 
politiska bevekelsegrunderna torde vara ungefär desamma nu som 
under tidiga epoker; intresset av att Östersjön får utgöra en buffert 
mellan motstående poler. 

~o Ofve renskommelse an gåend e upprätth å ll and et af sta us quo i Ostersjöområdct, 
S:t Petersburg den 23/ 10 april1908 , se SFS 1908 nr 83 . 

3 t Se härom G ihl , Den svenska utrikespoliti kens historia , Bd IV, s 41 ff sa mt 
samme förf. Svensk neutralitetsrätts li g prax is under de båda världskrigen, NTTR, 
Vol l , 1944, s 43-63. li.v cn Wi lh elm M. Carlgrcn, Svensk utrikespolitik 1939-
1945, Srockholm 1973. 
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Sovjetrepubliken synes ganska snart efter sin tillblivelse år 191 7 
ha återupplivat traditionen från tsartiden: Ostersjön skulle vara ett 
mare clausum. Detta kunde med nödvändighet endast bli av peri
fert intresse, då ju som nyss konstaterades Sovjetunionen ej läng
re var en strandstat v id Ostersjön. Det är fö rst efter andra världs
krigets slut som frågan fått förn yad aktualitet - och nu parad med 
helt andra politiska element än det gamla ma re clausum-begreppet. 
År 1951 omnämner den officiella folkrättsliga utgå van Mezhduna
rodnoye Pravo Ostersjön som ett mare clausu m, en sats som f. ö. 
fa stslogs i Molodtsovs år 1950 i Moskva publicerade avhandlin g.32 

Sov j eti ska teoretiker ä r emellertid noga med a t t på visa en förank
rin g i äldre doktrin er. Man pointerar därför fr ån rysk sida, att Lenin 
redan 1922 genom sina delegerade vid Lausanne-konferensen tog 
upp frågan om Ostersjöns och Svarta havets "stängning", samma 

propåe r å terkom v id ett sammanträde i Rom år 1924 med " la Sous
Commiss ion Naval de la Commission Permanen te Consultative pour 
les Questions Militaires Navals et Aeriennes: L'entree dans la mer 
Baltique par le Sund et les Belts sera interdite aux batiments de 
guerre des Etats non riverains de la Baltique".33 

För a tt fortsätta mer precisa angivelser bör också nämn as att fr å
gan var förem ål för diskussion vid ett samtal i Berlin den 13 no
vember 1940 mellan utrikesm in istra rna Molotov och von Ribben
trop. Man berörde här inseglin gsrättighetern a genom Sunden; från 
sovjetiskt håll föresvävade uppen barligen - intressant nog - en 
lösning av typen internationa li ser in g : "Es ex istiere ausserdem die 
Frage bezuglich der Durchfahrten aus der O stsee. Die Sowjet
regierung glaube, dass ii ber dies e Frage äh n liche Besprechungen 
gepfolgen werden ml:i ss ten, wie sie zur Zeit Liber die Donaukommis-

32 Molodesovs av handling är beritl ad "Oste rsjösundens fa lkräm liga stä ll ning", se 

komm enta r i Soverskoe Gosodarstvo i Pravo nr 5/ 1950 s 61-63. l av ha ndl om

nämnes expli cit t idi gare nämnda hi stor iska förd rag. Vad gä ll er den s k a bo li tions

trakraten av 1857 (Oresundsrraktaten ) menar Molodrsov att denna i v iss må n till

fö rsä krade sannliga öste rsjöstater rätten att fas tstä ll a Sundens a ll män na stä lln in g 

och gemensam t till slura Oste rsjöns utlopp för ö rlogsfartyg tillhöra nde icke strand

ägande makter. 

33 Se J ohn son s. 279; Doc. Soc iere des Nation s C.76. 1924 .1X-C.P.C./S.C.N.3 1.1924 . 
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sion gefi.ihrt w urden" .34 Vid flera tillfällen under and ra världskriget 
beklagade sig Sovjetunionen hos sina allierade över omöjligheten att 
komma i kontakt med dessa sjövägen via Sunden, då desamma bloc
kerats av Tyskland. Argumenteringen fördes nu långt bort fr ån 
m are ciausum-tanken: m. a . o. Sovjetunionen skulle ha välkomnat 
allierade flottenheter i dessa vatten trots det faktum att ingen av de 
allierade makterna var strandstat. D et underströks i dessa samman
hang att fri p assage till och från Ostersjön under krig som fred 
betraktades som ett första klassens ryskt krav. Stalin själv aktuali
serade en internationalisering av Sunden vid Teheran-konferensen 
1943, en sådan åtgärd va r troligen menad att ackompanjeras av 
något slags kontrollrätt, i v ilken Sovjetunionen skulle ha del. Presi
dent Roosevelt wngicks under hösten samma år med vissa ideer om 
att de baltiska sunden och Kiel-kanalen kunde konstrueras som "a 
free zone under internationa l trustees". I december 1945 - vid ut
rikesministermötet i Moskva - påminde utrikesminister Molotov 
om ärendet, liksom kollegan Vyshinski under FN-mötet i London 
i januari 1946. Från västmaktshåll gavs vid båda tillfällena vaga 
svar : man hade inte tagit ställning i frågan. 3'; 

5. Östersjön - fredens hav 

"Såsom alltid brukar vara fallet med en god ide, född av livet 
sjä lv t, dör den icke. Livet har lagt fram för alla folk vid Ostersjön 
iden om att förvandla Ostersjön till en säker fredens bastion. Och 
denna ide är förutbestämd a tt leva och utvecklas". P å detta för 
marxisti sk dialektik känneteckn ande sätt inledde det sovjetiska rege
rin gsorganet I zves tij a den 29 oktober 1957 en artikel kallad "För 

" 4 Se A. Se idl , D ie Bezi ehun gen zw ischen D eutschl and und der Sowjetu nion 1939 

- 1941. Dokum cnre des Auswärr igen Amtes, Tcibin gen 1949. 

'15 Robert Sher wood , Roosevelt and Hopk ins, New York 1848, även Co rdeli Hull, 

The memo irs of Cordeli Hull , New York 1948. Utrikesminister Bevins anförande 

i un derhuset 21 februari 1946, se The Times 22 februari 1946. Se även Max So

rensen, Adgangen ril 0stersoen, P o li tiken den 23 juni 1950; Dagens Ny heter 

4 n ovember 195 1 "Osrcrsjön f rit t hav, USA -rcp lik til l Sra lin" . 
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fred i Ostersjön".36 Året 1957 kom att utgöra upptakten till en störn 
kampanj i öststaterna syftande till Ostersjöns "pacificering". Helt 
visst fanns ett samband häremellan och uppbyggnaden av den väst
tyska marinen, liksom det utökade samarbetet mellan Danmark, 
Norge och Västtyskland inom NATO:s ram. Särskilt NATO-landet 
Danmarks roll som "väktare" av Sunden kom i blickpunkten. Tan
ken på Ostersjön som ett "fredens hav" framfördes officiellt fö r 
första gången vid ett polskt regeringsbesök i Osttyskland i juni 195 7 
samt kort därefter i en deklaration i samband med regeringschefe 
C hrustjevs besök i Ostberlin i augusti samma år. Man har också 
spu nnit vidare på samma tanke vid de därefter och fortfarande år
ligen återkommande östersjöveckorna i Rostock, v ilka främst tagi t 
sig uttryck i manifestationer för ett intimare samarbete på olika om
råden mellan östersjöländerna, t. ex. på det ekonomiska och kultu
rella fältet, liksom inom samfärdseln. Under senare tid också skydd 
för överexploatering av Ostersjöns vatten. Vad som från början in 
begreps i termen "fredens ha v" synes något oklart. Polske partisek
reteraren Gomulka sade i en intervju med Ritzaus byrå den l O sep
tember 1957, att det väsentliga vore att avvärja konflikter i Oster
sjön och omgivande område och att man till förhindrande härav 
kunde tänka sig olika lösningar: exempelvis överenskommelser mel
lan staterna i regionen att avstå från användande av våld. M. a. o. 
non-aggressionspakter. Härutöver avtal på andra väsentliga områ
den. Ostersjö-frågorna gavs under denna tid stort utrymme i den 
sovjetiska, polska och östtyska pressen. Det blev alltmer klart at t 
Sovjetunionen för sin del ville föreslå någon form a v överenskom
melse mellan strandstaterna om neutralisering eller pacificering. Det 
förtjänar påpekas, att i den nyssomtalade pressuppmärksamheten det 
ständigt betonades att öststaterna icke på något sätt hade för avsikt 
att våldföra sig på principen om Ostersjön som ett "fritt" hav. 
Tvärtom hade ju Sovjetunionen undertecknat 1857 års traktat 01 

seglingsrättigheterna i Sunden och denna hade man aldrig dragi t 
i tvivelsmål. Härav drages måhända till förstone den slutsatsen atr 
kanske mare ciausum-tanken uppgivits från sovjeti sk t håll. Men 
detta är en förhastad slutlednin g. Frågan är nämligen avhängig av 

3G Jfr. Bo Johnson, Sovjetunionen och folkrätten - några aspekter, Sv JT 1973, 
s 201. 
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tolkningen a v 1857 års traktat, v ilken senare skall uppmärksammas 
mer i detalj. Här kan dock omnämnas, att densamma ej synes inne
hålla något om örlogsfartygs passagerätt i Sunden, varför Sovjet
unionens bekännelse till konventionens principer stricto sensu endast 
berör den kommersiella sjöfartens frihet, och denna har ju överhuvud 
taget aldrig ifrågasatts ens från sovjetiskt håll. En hänvi sning till 
1857 års traktat säger alltså egen tligen ingenting om den militära 
passagerätten. 

Tanken på "fredens hav" börjar ta bättre form 1959, då rege
ringschefen Chrustjev själv kopplar samman begreppet med något 
mer konkretiserade ideer om områdets ställning i ett framtida krig: 
från sovjetiskt håll närmar man sig i alltmer explicit form sådana 
folkrättsliga institut som inlednin gsv is varit uppmärksammade. 
Neutralisering, demilitariserin g, pacificering, men utan att gå så 
långt som till konkreta förslag. Den polske utrikesministern Rapacki 
hade som bekant redan 1957 inför FN:s generalförsamling framlagt 
förslag om inrättande av en kärnvapenfri zon i Mellaneuropa, en 
form av preventiv demilitarisering. Zonen skulle omfatta Polen, 
Tjeckoslovakien, Ost- och Västtyskland. Förslaget kom också att 
inbegripa "frysning" av kärnvapenarsenalen.37 I sina tal i Riga och 
Stettin, den 11 juni respektive den 17 juli 1959, knyter Chrustjev 
an till denna tanke i vad gäller Skandinavien och Ostersjö-området. 
Sovjetunionen understödjer iden att upprätta en missil- och kärn
vapenfri zon i detta område, sades det i Riga. Andra länders mili
tära baser där borde ävenledes förbjudas. I sitt tal i Stettin under
strök regeringschefen, att det icke vore någon mening med att låta 
zonen inbegripa delar av sovjetiskt territorium, enär en zon om säg 
200-300 kilometer inte hade någon som helst strategisk betydelse 
och ej heller innebar någon garanti för de skandinaviska länderna. 
Om dessa däremot valde att ingå i en missil- och kärnvapenfri zon, 
för eställde han sig att både västmakterna och Sovjetunionen i hän
delse a v konflikt skulle förbinda sig att behandla zonen såsom fal
lande utanför raket- och atomvapnens verkningsområde (vozdejst
vija), liksom att respektera status quo i området. Jag önskar i sam
manhanget erinra om de paralleller som kan dragas med försöken 
till neutralisering genom 1908 års s. k. status quo-av tal , där garan-

37 Sc not 10. 
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tierna omfattade den territoriella integriteten. Huruvida ministerpre
sidenten med sitt utta lande avsåg detta eller status quo i fråga om 
missiler och kärnvapen framgick ej klart. 

6. " F redens hav" -uppfattningens politiska element 

I de inl edande raderna till förevarande avsnitt talades om " freden s 
hav"-uppfattnin gen som en politisk påbyggnad på den gamla mare 
clausum-tanken, med speciellt skönjbara politiska element. Aven om 
man från sovjeti skt håll kanske inte gärna nämnt just termen mare 
ciausum i samband med devisen "fredens hav", bör det stå klart att 
det senare begreppet genom de politiska element som förknippats 
därmed blir direkt avhängigt av det förra. Om man försöker urskilja 
elementen i "fredens hav"-uppfattningen å terfinnes företeelser som 
blir helt meningslösa om det fortfarande ginge att passera in i Oster
sjön både till sjöss och i luften med missil- och kärnvapenbärande 
enheter. Neutraliseringsbegreppet utgör ett av elementen, förbud mot 
"främmande" baser ett annat. Därutöver också förbud mot raketer 
och kärnvapen inom området. D. v. s. tankar som idemäsigt nännar 
sig former av preventiv demilitarisering. Såsom i annat sammanhang 
klargjorts kräver för det första dessa begrepp - neutraliserin g och 
demilitarisering - omfattande folkrättsliga garantier för att gälla, 
inte enbart från ena sidan av de motstående polerna. För det andra 
innebär en neutralisering att ett område undantages från krigets di
rekta verkningar, det råder direkt förbud mot krigshandlingar. Mili
tära styrkor äger i princip inte röra sig mot eller inom området. Men 
detta förbud blir ju helt illusoriskt om krigförande kan föra in och 
operera med vapenbärare av olika slag i östersjörummet. Det ter 
sig därför nödvändigt - om man ser det från sovjetisk synpunkt -
att till syvende och sidst återfalla på den gamla mare clausumtanken, 
v ilken utestänger främmande örlogsfartyg och militära luftfa rtyg. 
Först i förening med begreppet m a re ciausum synes "fredens hav"
uppfattningens politiska element få någon egentlig mening. Man har 
säkerligen från sovjeti skt hå ll a ldrig tänkt sig NATO-enheter navi
gerande i "f redens ha v". 

7. Strandstaternas ins tällning tilL "fredens hav" -tanken 

Men hur ställde sig då de närmast berörda länd erna till dessa 
propåer? Självfallet ansåg sig Väs ttyskland och Danmark ha intet 
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att vinna. I finsk press fö rekom bl andade uttalanden; förståe lse ~!t
trycktes dock frå n flera håll för de sov j etiska tanke~ai~ ga~na. ~111-
land skulle säkerligen inte alls gynnas av en rysk l.rntatJon over 
Atlantpaktens, enkannerligen Tysk lands, stärkta ställnmg. I1~tressant 
nog verkar den polska pressens inställning efter hand ha ~.~ a.g l a ts av 
en pragmatisk skepsis till neutra liseringsfö rslag - en om~Jb g tanke 
- omöjlig att förverkliga .~ 8 Från svensk sida gavs de forsta reak
tionerna i det då varande regeringsorganet ~·Aorgonbladet den 18 och 
28 augusti 1957. Om med fredshavsiden avsågs san:arbete.~å.kon~re
ta områden mellan Ostersjöns strandstater - f1sket, SJOraddmng, 
territorialgrän ser etc. - kunde ing<;,n invändning ~esas. ~et: med all 
säkerhet avsåg de sovjetiska propaerna storpolmska forhallanden, 
menade tidnin gen, och dessa var i grunden beroende av hela Tysk
lands-problematiken som sådan. Pessimismen var o~ks~ stor va~ be
träffade möjligheterna att verkligen kunna uppra~thalla omr~dets 
neutrala status. Man visade på förhållandet att tva NA TO- lan~er 
_ Danmark och Västtyskland - de facto ensamma behä:s.kade .. I.n
loppen genom Bälten och därutöver sydvästra. delen av OsterSJOn. 
Det vo re skäligen meningslöst att försöka d1kter~ sto~makternas 
handlande i krig. Av vikt vore i stället att kra.ftlgt sla v.ak t ?m 
principen om Ostersjön som ett fritt hav. ~äml1~ei: samstan~Imga 
uttalanden gavs i den borgerliga pre~sen. UtnkesmlnJster Unden ut
vecklade i ett anförande inför föremngen Nordens kongress den 26 
juni 1959 tankegångarna från Morgonbladet l tterligare:3

H Ostersj.ön 
vore ett fritt hav, öppet för alla. Denna standpunkt h~de Svenge 
sedan gammalt hävdat och den gällde än idag. D.e bal.~1s l~a sunden 
vore i enliahet med rådande folkrättslig uppfattnmg forbmdelseled 
mel,lan två

0 

fri a hav. I fredstid har såväl handelsfartyg som ~r.logs
fartyg av v ilken nationalitet det vara må fritt tilltJ:äd.e till O~ter
sjön. I krigstid har samma princip hävdats som den nkt1~a. Utnkoes
ministern ställde sig vidare frågan om vad som egentli~en avs~gs 
med en neutralise ring av ett område. Ibland åsyftades en. sada1:. regm1 
som exempelvis härskade över Suez-kanalen, genom v.tlken o rl~gs
fartyg även i krigstid ägde passera, dock utan att v1dtaga kngs-

38 Artikel i tidn in ge n Swiat i Polska den 30 september 195 7. 
39 Se Ut rikesf rågo r 1959, Utrikesdep Aktstycken, Ny serie I:C:9, s 24-25; Dn
den, Vår utrikespoli ti k, Socialdemokrat isk skriftse rie nr 36, s 13-14. 
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handlingar. Uppenbarligen kunde en dylik ordning inte tillämpas 
på Ostersjön, ifall man önskade ett effektivt förbud mot krigshand
lingar. Ett naket förbud erbjöde ingen trygghet. Den neutralitet som 
härskade under det väpnade neutralitetsförbundets tid saknade -
underströks det - aktualitet som målsättning. Termen neutralitet 
kunde ävenledes tolkas såsom en demilitarisering. Men om detta 
institut avsåges användas över ett vattenområde, förutsattes förbu
det också omfatta strandstaterna, vilka sålunda inom området ej 
ägde ha militära anläggningar och krigsfartyg. Från Sveriges sida 
låg det ett intresse i att Ostersjön förblev ett fritt hav, vilket också 
överensstämde med det allmänna intresset att icke stora hav mono
poliserades av en viss stat eller grupp av stater. Beträffande den från 
öststatshåll lanserade iden om Norden och Ostersjön som en kärn
vapenfri zon, uttryckte utrikesministern den meningen att det föreföll 
rationellast att först undersöka hur denna tanke skulle kunna effek
tivt tillämpas i praktiken. Det förtjänar tilläggas, att den svenska 
regeringen sedermera ~ i samband med den s. k. Undenplanen år 
1961 - förklarade sig villig att låta Sverige ingå i en kärnvapenfri 
zon i Europa av största möjliga omfattning, därest tillfredsställande 
överenskommelse kunde nås mellan berörda regeringar. Denna plan 
berörde emellertid ej alls frågor om neutralisering etc., utan avsåg 
endast förekomsten av kärnvapen som sådana. 40 

8. Öststatssträvanden under senare tid 

Frågan om kärnvapenfria zoner kan knappast sägas ha varit nå
got ledande tema i internationell debatt under de senare åren. 1968 
års icke-spridningsavtal har i viss utsträckning gripit över sagda 
frågeställning och fyller - elementärt sett - måhända något av 
samma funktion.41 Ideerna om militärt uttunnade zoner lever emel
lertid kvar och framföres också i skilda sammanhang, t. ex. Indiska 
oceanen som en fredszon, Medelhavet likadant - ett fredens hav. 
Såsom inledningsvis antytts kan iden om "uttunnade zoner" komma 
att konkretiseras genom de nu pågående ESK- och MBFR-samtalen. 

40 Se not 10. 
4

' Fördrag om förhindrande av spridning av kärnvapen l juli 1968, se 501970:12. 
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För Ostersjöns vidkommande har liknande tankegångar med stor 
energi framförts bl. a. vid de tidigare nämnda årligen återkommande 
östersjöveckorna, avhållna i Rostock. Den östtyske professorn Ger
hard Reintanz framhöll i en artikel 1971 - "Ostsee - Meer des 
Friedens" - att östersjöländerna genom avtal skulle förklara Oster
sjön öppet för handelsfartyg från alla nationer, men däremot stängt 
för tredje lands örlogsfartyg och militära luftfartyg.42 I samband 
med en konferens i Köpenhamn i maj 1971 - "fredsdagar vid Oster
sjön" - gjorde förre v. talmannen i Högsta Sovjet, lustas Paleckis, 
ett uttalande för pressen, detaljerat återgivet i Berlingske Tidene den 
3 juni. Ostersjön borde uppfattas som ett "regionalt farvatten". Med 
hänsyn härtill borde de baltiska sunden och Kielkanalen vara stäng
da för örlogsfartyg tillhörande icke-strandstater. 43 Det bör för ord
ningens skull erinras om att exakt samma ideer ju framfördes från 
öststatshåll (Rumänien och Ukraina) redan vid havsrättskonferensen 
i Geneve år 1958. "For certain seas a special regime of navigation 
may be established for historical reasons or by virtue of international 
agreements". 44 Som bekant kom också frågan om militära manövrar 
i öppna havet och i luftrummet däröver upp till diskussion vid kon
ferensen, vilken emellertid med stor röstövervikt avvisade ett sov
jetiskt förslag om förbud mot militära manövrar nära främmande 
länders kuster. 45 Det bör i anslutning härtill nämnas, att partisekre
teraren Brezhnev i ett den 11 juni 1971 framlagt förslag återupp
livade tankarna på ett internationellt avtal om begränsning av stor
makternas flottstridskrafter långt ifrån eget territorium. Enligt vissa 
uppgifter menades en sådan överenskommelse även skola inkludera 

42 Se not 18. 
43 Berlingske Tidende 3 juni 1971 , "0stersoen for 0stcrso-land ene" . 
44 U.N.Doc. A/CONF.13/ C.2 /L.26, Se U.N. Conf. on the Law of the Sea, Off. 

Rec. Vol IV (A/CONF.13/40) s 123. 
45 Se Johnson s 88-89. 
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Ostersjön .46 Söker man efter auktoritativa uttalanden från Öststats
håll under senare tid bör en artikel från 1971 om Osttersjö-utloppen 
i den officiella ryska publikationen Diplomatitjeski Slovar uppmärk
sammas, vilken publikation står under redaktion av utrikesminister 
Gromyko Y Häri erinras om de sovjetiska önskemålen - alltifrån 
1924 - att inrätta en speciell regim för Ostersjön garanterande 
strandstaternas säkerhet. Den tidigare nämnda abolitionstraktaten 
av år 1857 åberopas som grundläggande för rättsläget i vad gäller 
inseglingsrättigheterna. Som jag tidigare understrukit tolkas denna 
traktat från sovjetiskt håll såsom endast tillåtande handelssjöfarten 
fri navigation i Sunden. Då ingenting nämnes om örlogsfartyg menar 
man från sovjetiskt håll att äldre ordning därvidlag skulle vara rå
dande, och denna ordning bestod - enligt sovjetiskt synsätt - i 
förbud mot främmande örlogsfartygs insegling genom Sunden, vilket 
rättsförhållande knäsatts i tidigare nämnda traktater av gammal 
datum. Denna ståndpunkt företräddes som bekant redan av Molodr
sov i dennes avhandling om östersjöutloppen från 1950. Publikatio
nen nämner vidare att Danmark genom interna förordningar av år 
1938 och 1951 ensidigt skulle ha inskränkt passagerätten för örlogs
fartyg i Sunden, vi lket förfarande betecknas som ett brott mot histo
risk praxis, enligt vilken östersjöstaternas suveräna rättigheter och 
intressen alltid erkänts. Artikeln skall sättas i samband med sovje
tisk kritik särskilt mot Danmarks roll i de NATO-övningar som av
hölls i maj 1971 i södra Ostersjön, varvid speciellt uppmärksamma
des förekomsten av ett hangarfartyg samt vissa flygningar - med 
helikopter och flygplan - från örlogsenheter till ön Bornholm. En
ligt press- och radiouppgifter skulle den danske försvarsministern 
ha givit order om att inga i manövern deltagande NATO-enheter 
ägde operera öster om en nord-sydlig linje dragen centralt genom 

4G Av visst in tresse i samm anh anget är " Agreement between th e government of 
the U n ited Sta tcs of A meri ca and th e governm cnt of the Union of the Socialist 
Republi cs on the prevention of in cid ents on and over the high scas, May 25, 
1972". Ex. vis a rt III :3 " Formation s s hall not conduct man cuvers through areas 
of heavy tra ffi c w here internationally recognized traffic separation schem es a re 
in effect". Se även an III :6 och IV om förbud mot "simulated attacks". Se SIPRI 
1973 s 36-39 o 

47 Diplom ati tjeskij Slovar 1971 s 58 2 ff . 

204 

Bornholm. Genom ett uttalande för pressen den 4 november under
strök försvarsministern emellertid att Danmark varken kunde eller 
ville genomföra begränsningar i flottaktiviteten i Ostersjön, eftersom 
detta vatten var del av det fria havet och att det i fortsättningen 
ej heller rådde några generella förbud för NATO-operationer öster 
om Bornholm.48 

9. Barnholms ställning 

I sammanhanget bör nämnas att Sovjetunionen vid några tillfällen 
låtit förstå att ön Bornholm i vissa hänseenden skulle inta en sär
ställning. Man har särskilt ondgjort sig över att en helikopter till
hörande NATO-enheterna skulle ha landat där under ovan beskriv
na manöver. Anledningen till missnöjet synes vara att man från sov
jetiskt håll tolkar ett danskt löfte från år 1946 på ett betydligt 
vidare sätt än som torde ha varit avsikten när saken var aktuell. 
När de sovjetiska trupperna utrymde Bornholm 1946 gav den dans
ka regeringen i en note daterad den 8 mars löften att Danmark utan 
något som helst deltagande av främmande trupper genast vore i 
stånd att med egna styrkor besätta ön Bornholm och där i full om
fattning upprätta sin egen administration. Från dansk sida menades 
noten såsom giltig endast under övergångstiden mellan den sovjetiska 
evakueringen av ön och till dess normala förhållanden återupprät
tats. Danmark har således aldrig förpliktat sig gentemot någon ut
ländsk makt att inte låta västallierade styrkor deltaga i övningar på 
Bornholm. I praxis har dock de danska myndigheterna följt en 
restriktiv linje härvidlag. Flottenheter ur NATO lär sålunda exem
pelvis ej anlöpa Bornholm . Både i samband med debatten år 1952 
om främmande baser i Danmark samt 1961 efter upprättandet av 

48 Se DN 5 nov. 1971 "Nato få r öva i O stersjön " Fritt hav" . Intervju med dan ske 

försvarsmin. Olesen den 31 oktober 1971 i danska radions " radioa visen". 
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enhetskommandot för södra delen av NATO:s nordregion har Sov
jetunionen avgivit deklarationer som avsevärt vidgat tolkningen av 
det danska löftet av år 1946.49 

III. SUNDEN 

l. Allmänt om Sundens legala regim 

Givetvis är det så att frågan om Ostersjöns status också måste ses 
i ljuset av de baltiska sundens rättsliga ställning. Under den histo
riska presentationen underströks att mare ciausum som självständigt 
begrepp - lösryck t fr ån frågeställningen om Sunden - finge be
tecknas som en fiktion. I realiteten är det två makter som behärskar 
inloppen. Alla inskränkningar i seglings- och överfartsrättigheterna 
måste godkännas av dessa. Och frågan är om ens dessa två länder 
själva exklusivt kan bestämma över förhållandena i Sunden. De är 
bundna av allmänna folkrättsliga principer, folkrättslig hävd, gam
mal praxis och sedvana och mot dessa institut äger ingen bryta för
utom i fall av stor samstämmighet mellan alla intresserade parter. 
Det föreligger visserligen inget konkret traktat-komplex - förutom 
1857 å rs traktat- som ålägger sundstaterna folkrättsliga inskränk
ningar i de suveräna rättigheterna. Så är som bekant fallet vad 
beträffar de turkiska sunden, där direkta folkrättsliga onus vilar på 
strandstaten. Frågan är emellertid huruvida icke också folkrättslig 
hävd - såsom fallet är med Sunden - lägger samma onus på strand
staterna som direkt fördragsreglering. Den fria passagen genom Sun
den för alla slag av fartyg- och mutatis mutandis luftfartyg- är 

4" Ryktena a tt det skull e föreligga något slags avta l mellan Danmark och Sovjet
union en i fr åga om Bornholm ä r seglivade, säger N iels Jorgen Haagerup i en a rti 
kel i Berlin gs ke T id ende den 19 maj 1971 betitlad " In ge n dansk-sovjetisk afta le 
om Bo rnholm " . Av dan ska utrikesministeri ets pressöversi kt den 17 maj 1971 
fram går att även va kthavande officer i "Forsvarskommandoen" i en komm entar 
utgå tt ifrå n a tt ett av tal före låg med Sovjewnionen "at NATO-fly og skibe ikke 
må komme til Bornholm". Så ä r icke fallet , men rent fa ktiskt har den danska 
regerin gen, säge r H aagerup, " ud vist tilbageholdenhed med at lade NATO-ovelser 
foregå på Bo rnholm". "Danmark har så ledes i praksis optrådt som om der fore lå 
en forpligtelse -· men det anerkendcs ikke, at der forcligge r en forpli gtelse. 
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som bekant från tidigare framställning en princip som h~mtar grun_d 
i faktiska förhållanden från 1800-talets första decenmum. I vaqe 
fall ser man det från svensk sida på detta sätt. För att belysa sund
staternas bundenhet i dessa frågor kan man i en framtidsmodell lek a 
med tanken att Ostersjön skulle läggas under en särskild regin:, säg 
i anslutning till omvandlandet av området till en _kärnvapenf:.t zon . 
I dessa vatten skulle då rimligen flott- och flygstndskrafter barande 
kärnladdningar vara förbjudna. Detta förutsätter helt uppet:bart en 
ny regim också för Sunden, med måhända nya förpltkelser f?r sm:d
staterna såsom "väktare" mot kärnvapenbärande enheters mseglm g 
och överflygning. Av det tidigare sagda följer emellertid att_ en sådan 
roll för sundstaterna egentligen skulle strida mot det: _trad1t1o~1 so~11 
numera får anses ha transponerats till en direkt posm v folkratts l~ g 
regel gällande Sunden. I och för sig kan man myc~et väl tänka s ~ g 
att principen om havets frihet kan förenas med forbud mot. traftk 
med kärnvapenbärande enheter i vissa utvalda vatten, prects som 
kärnvapenprov över öppna havet redan i _tiden före provsto~ps~v
talet fick anses dubiösa ur folkrättslig sytwtnkel. 50 Men ny~ kntener 
för passage genom Sunden förutsätter en formlig avlösnmg av __ de 
hittills gällande folkrättsliga principerna, något som enba:t. kan aga 
rum i traktatsmässiga former, där sine qua non är det polmska sam
förståndet och medverkan av alla i sammanhanget berörda pa~ter: 
strandstater som andra makter. Sålunda oändligt stora krav pa de 
yttre förutsättningarna. 

2. Folkrättens principer för sund som förbinder fria hav 

Det bör först erinras om att enligt vedertagna folkrättsliga prin ~ 
ciper, knäsatta i XIII :e Haag-~otY:entjone:: 1907_ om n~utraltt~t 1 
···k · e neutral stat under kngsttllstand ager mmera Stna ternto-SJO ng, n 5t - d . d rialvatten, därmed förhindrande genomfart av dessa. A an ra st an 

•• Se Johnson s 79-120. 
01 Konvention i H aag 1907 ang neutra la makters och p ersoners rä ttigheter och 
sky ldi gheter i händelse av sjökr ig (XIII) SFS 191 0 nr 153 .. Sve rige ratificerade 
denna konv 1909. E nligt a rt 16:1 i 1958 å rs kon v om terntonalh ave r_ och t ill
läggszonen må en kuststat " v idtaga erforderli ga åtgä rder in om sitt t ern ro: ta lh av 
för att hindra genomfart, som ej ä r oskadli g". Se SOU 1965 :l s 121. Sven ge har 
icke ratificerat denn a kon v. 

207 



gäller också sedan gammalt som folkrättslig regel - f. ö. knäsatt av 
folkrättsinstitutet redan år 1894 i det s. k. kusthavsreglementet -
att sund som förbinder två fria hav aldrig kan stängas. Sarsen -
av helt ovi llkorlig natur- är numera direkt konventionsfäst i arti
kel 16:4 i 195 8 å rs konvention om territorialhavet och tilläggszonen : 
"Rätten till oskadl ig genomfart för utländska fartyg genom sund , 
som begagnas för internationell sjöfart mell an en del av det fri a 
havet och en annan del därav eller en främmande stats territorial
hav, får ej upphävas". Tolkas konventionen korrekt äger strands ta
ten icke upphäva denna regel ens i lägen där den annars skulle kunna 
försvaras med att vara av väsentlig betydelse för skyddet av strand
statens säkerhet.52 Internrättslig reglering av genomfarten i Sunden 
har sedan lång tid konsekvent tagit utgångspunkt i det folkrättsliga 
påbudet om ovillkorlig rätt till passage. Dessa vatten kan ej folk 
rättsenli gt spärras genom mineringar så att all genomfart därmed 
omöjliggöres. Att så de facto varit fa llet kullkastar inte den folk
rättsliga principen . Enligt artikel 10 i XIII:e Haag-konventionen 
komprometteras en neutral stat ej därigenom att krigförande mak
ters örlogsfartyg blott färd as genom dess territorialvatten, men det 
förutsättes att fartyget därv id framföres i "innocence", d. v. s. icke 
störande den neutrala statens "bon ordre". Principen att passagen 
skall vara oskadlig, d . v. s. ej störande kuststatens lugn, ordning eller 
säkerhet, gäller givetvis likavä l i fred som under neutrali tet i krigs
tid.53 

3. 1857 års avlösningstraktat berörande Sunden 

För ett ögonblick må uppmärksamheten riktas mot den flerfal
diga gånger omn ämnda s. k. abolitionstraktaten "Traite pour !'aboli
tion des droit du Sund et des Belts", sluten den 14mars 1857 mellan 
å ena sidan Danmark och å den andra Sverige-Norge, O sterrike
Ungern, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Ryss-

52 E nli gt art 16:3 äger en kuststat tillfäll igt upph äva rätten t ill oskadli g genom 
fart för ut län d sk::t fartyg i särski lt ang ivna områden av d ess territoria lh av, om 
en sådan :hgärd är av väsen tli g bet ydel se för skyd det av statens sä kerhet. Denn a 
kuststatens rättighet gä ll er så led es icke sund ::tv t ypen Oresun d . 
53 Se J ohn son s ~49 (not 471 ). 
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land samt i Tyska Riket ingående stater. 54 Det har tidigare omnämnts 
hurusom denna traktat från sovjetiskt hå ll tolkas som endast berö
rande den kommersiella sjöfartens fri- och rättigheter i Sunden. Där
emot skulle den ej alls ha avseende å örlogsfa rtyg, för v ilka en äldre 
regim skulle vara gällande, utestän gande icke-strandägande staters far
tyg. 55 Jag vi ll understryka att den korrekta tolknin gen av trak taten 
ingalunda är helt given. Otvivelaktigt är att Danmark fö r att under
lätta handel och sjöfart i östersjörummet och genom Sunden för all 
framtid avstod från sin a rättigheter i vad avsåg tull och andra avgifter 
på hand elssjöfarten (" . .. de facilirer et d'accroltre les relations commer
ciales et maritimes"). Danmark erhöll av de andra fö rdragss lutande 
parterna som skadeersättning och kompensation ett belopp om när
mare trettio och en ha lv miljoner riksdaler. Såriii vida synes total 
enighet råda om tolkningen. Men kan man ur traktaten härleda nå
gonting om seglingsrättigheterna för örlogsfartyg? Först bör p åpekas 
att det i artikel 1 förekommer en passage av följande vida lydelse: 
"Aucun navire quelconque ne pourra desormais, sous quelqu e pre
texte que ce soit, erre assujetti au passage du Sund et des Belts a une 
detention ou entrave quelconqu e". Helt visst inbegr ipes i och för sig 
även örlogsfartyg i denna sats. Dock ligger en begränsning däri att 
detta stadgande i först a hand - dock icke uteslutande - avsåg de 
fördragsslutande parternas fartyg. Från svensk sida har faktiskt en 
gång - v id "Hollaenderdybetincidenten" med Danmark år 1913 -
1857 års traktat åberopats såsom också avseende örlogsfartygs rätt 
till fri passage i Oresund, närm are bestämt genom Drogden. Den 
svenska ståndpunkten har annars genom gående varit att t rak taten 
ej kunde anses ha relevans i fråga om krigsfartygs genomfartsr~tt, 
utan att den endast gällde en avlösning av de hmd er som dmdl s 
utgjorts av "le traitement fiscal et douanier" .5G Utrikesminister 

5< Sren Lcwenhaupr, R cetre il des Traitcs d c la Sucde, I , s 23 ff , Srockh olm 1926. 

55 I bl. a. Mol od tsovs å r 1950 fra mlagda av hand lin g (jfr not 32) ges 1857 å rs 
kon vent ion den inn ebörd en, a tt sjä lva det fa ktu m att Ostersjöns strandsrater då 
var parter i konvent ion en a ll t fram gent sk ulle ti llförsäkra dessa en avgörande roll 
i vad rör Sundens legala reg im , inbegripet reg leringen av f räm mand e örlogsfar

tygs tillträdesrätt. 

56 Se Å. Hammarskjöld , Fö rtrolig V.P.M. till Hans Excellens Herr Mi ni stern för 
Utrikes Arenelena a ngående O resundsfrågan, (tr yc kt såsom m:tnuskrip t) Stock 
holm 1919, s 34, 31. 
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af Trolie fastslog i en intervju med stockholmstidningen den 20 no

vember 1907 denna uppfattning som den officiella svenska; samtidig 

underströks att Sundens egenskap av öppet vatten för främmand E. 

krigsfartyg grundade sig på allmänna folkrättsliga principer vida 

äldre än 1857. Så ledes i grunden samma inställning som Rysslan 

förfäktat - och alltjämt gör, fa stän slutresultaten blir diametralt 

motsatta, beroende på att innebörden av de ä ldre principerna tolka 

helt o lika. Danmarks hållning i fråga om örlogsfartygs passagerätt 

synes i varje fall under 1900-talets första å r inte ha varit helt klar. 

D en danske fo lkrättsjuristen Bri.iel menade i en artikel år 1940 be

rörande "Internationale Straeder" att örlogsfartyg "ganska visst" 

i och för sig omfattades av det tidigare citerade allmänna stadgandet 

"aucun navire quelconque .. . " etc. D å det emellertid a ldrig tidigare 

varit fråga om att krigsfartyg skulle ha att erlägga tull eller avgift 

för passage i Sunden fanns det å andra sidan ingen anledning att 

1857 dra in dessa under traktaten, vilken f. ö. i alla andra hänseen

den synes ta sikte enbart p å handelsoperationer. Bri.iel verkar dock 

icke helt säker och använder uttryckssätt som " naar Traktaten saale

des fortolkes snaevert efter sit Formaal, . . . maa det antages at 

Krigsskibe falder uden for dens Bestemmelser".57 Osäkerheten i den

na fråga förstärkes än mer om man dessförinnan tagit del a v minis

tern Billes, danskt sändebud i London, intervju med "The Times" 

den 16mars 1907, där det öppet säges, att upprätthå llandet av den 

fria passagen till Osters j ön utan några som helst hinder vore ett 

åtagande som D anmark i förhållande till alla eu ropeiska makter 

57 
Se Erik B ri.iel , In rem a rian a le srraeder, N TIR 1940, s 32, 46, 76. Bri.iel säger 

(s 32) " Merc tvi ve lsomt er der, om det er berettige r ar forto lk e Trakta ten saa 

snaeve rr, a r den ove rhoveder ikke omfa tta r K ri gstid , saa led es a r med andre Ord 

hell er ik ke dens Bestemm elser om H a nd elsskibes P assage skulde gae ld e i Kri gs tid , 

hv erken naa r D a nm a rk er kri gfo rende, eller naa r der er neutra lt. D er er nu 

utv iv lsomr rigrigr, a t Tra kta ten, for det Ti lfae ld e a r D anm a rk er kri gs fo rend e, 

ma a fo rsraas med Forbehold af "Kri gets Re r". Se ä ve n Max So rense 11 , D a nma rks 

Sorerri rorium, Jus Gc ntium 1950, s 198" Kri gsskibe om farres ikke a f 0 res unds

trakraren, og det ha r indtil fo r nylig kunn er sporges, om d e ha r en folk eretligt 

ril sikrer passagerer, e ll er om den passageret, d e da nske a dgan gs regler giver dem, 

ensi digt kunn e brin ges til opho r af den d a nske regerin g. E nh ver mu lig rv ivl herom 

er nu fj ern et a f . .. (S. nä mn er intern at io nella do mstolens a v gö ra nde i Korfu 

fa llet). 
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gjort genom 1857 års traktat, och att det utgjorde en erkänd del av 

folkrätten. A v reaktionen från den danska utrikesledningen att 

döma synes Bille icke tillräckligt ha preciserat sitt uttalande, utan 

därmed låtit antyda en allmän passagerätt - grundad på 1857 års 

traktat - en passagerätt som också kunde tolkas såsom gällande 

krigsfartyg. Enligt vad Å. Hammarskiöld nämner i en förtrolig pro

memoria i februari 1919 angående Oresunds-frågan skulle Bille i 

anledning av 1907 års intervju med "The Times" fått mottaga en 

"skrapa" för sitt uttalande, vilket möjligen inte riktigt stämde över

ens med den danska statsledningens önskan att om så vore påkallat 

kunna stänga sina farvatten för krigförande makts örlogsfartyg, en 

tes som drevs från danskt håll exempelvis vid Haag-konferensen 

1907 om neutralitetsrätten. Man var sannolikt också angelägen att 

i varje fall formellt efterleva de interna regler som sedan gammalt 

talade om tillstånd - såväl i krig som fred - för främmande ör

logsfartygs passage genom Bälten och den danska delen av Oresund. 

Att Danmark i praktiken låtit sina vatten ligga öppna för främ

mande krigsenheter - t. o. m. krigförande flottor - alltsedan Krim

kriget 1853 och att kravet på tillstånd för passage genom lederna 

blivit alltmer illusoriskt, betog inte den danska ledningens önskan 

att hålla optionerna öppna. Kravet på tillstånd upphörde ju inte 

heller formellt fö rrän vid 1900-talets början. Men den billeska in

tervjun antydde tvärtom att abolitionstraktaten sku lle ha betagit 

Danmark möjligheterna att om så vore önskvärt hindra krigsfartygs 

passage i genomfartslederna. I varje fall synes den svenske ministern 

i Köpenhamn ha uppfattat uttalandet på sådant sätt och omedelbart 

till svenska utrikesdepartementet insänt en kommentar - urslutan

de berörande Oresund - av innebörden att traktatens bestämmelse 

att inget fartyg skulle kunna i Sundet kvarhållas eller hindras ej 

hade något att göra med farledens eventuella stängande för krigs

fartyg. Sundets egenskap av öppet vatten för krigsfartyg grundade 

sig i stället enligt svensk uppfattning - som nyligen berörts - på 

fo lkrättsliga principer vida äldre än 1857. Den inofficiella " skrapan" 

sändebudet fick mottaga hindrade dock inte den danske utrikesmi

nistern, Raben-Lewetzau, att i ett interpellationssvar samm a å r utåt 

ge sändebudet rätt: Bille hade i sitt uttalande följt den uppfattning 

som "dittills" gjort sig gällande i det danska utrikesdepartementet, 

varför han var berättigad att uttala sig som han gjort. Skulle utri

kesministern därmed ha antytt att 1857 års traktat medfört en all-
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män passagerätt för alla fartyg? Han fortsatte interpellationssvaret 

med att understryka att Danmark alltid hade hållit på och allt 

framgent skulle komma att hävda att i enlighet med folkrättens reg

ler, de danska förbindelselederna mellan Ostersjön och Nordsjön 

måste utgöra en fri passage för alla fartyg. De danska bestämmelser

na om krav på tillstånd för passage genom yttre territorialvatten 

ändrades formellt å ren 1912 och 1913.58 

Den nyansskillnad i uppfattningen om traktatens innebörd som 

här kommit till synes har numera knappast någon större praktisk 

betydelse. Det är ändå intressant att resonemangsvis ha försök t 

ta_I:ger~. frå?an. }mru:ida icke också främmande örlogsfartygs till

tradesratt t1ll OstersJÖn kan tänkas vara fördragsförankrad. Detta 

~~ulle . dramatiskt förstärka de allm änna principer som talar om 

OsterSJÖn som ett fritt hav och Sunden som förbindelseleder mellan 

två fria hav. Det är också intressant att ha observerat at t det allian s

fri.a ~ch i krig neutrala Sverige - som över tiden v isat sig ha ett 

pnmart och första klassens intresse i att Ostersjön bev aras fritt -

b~tydli?t tidigare än Danmark officiellt hävdat den fria passage

ratten 1 Sundet även för krigsfartyg. Först 1907 - alltså c:a hundra 

år efter den först registrerade svenska ståndpunkten i frågan -

synes en otvetydig dansk officiell förklaring av samma innebörd ha 

kommit till stånd, dock genom uttryckssättet: Danm ark har alltid 

hävdat etc. Det sistnämnda avsåg med all sannol ikh et en erinran 

om dansk praxis all tsedan Krim-kriget. 

Av d.et anförda framgår att man icke gärna bör uttala sig i helt 

!~ategonska termer när 1857 års trak tat skall tolkas i vad gä ller 

orlogsfartygs passagerätt. Det övervägande troliga är att den inte 

kan anses gill i vad rör krigsfartygs seglingsrätt. Den fria genomfar

ten 1 den svenska delen av Oresund har a ldrig sedan 1800-talets förs 

ta. decennium ifråga~a tts. _Det är på Danmark traktaten lägger för

pliktelser, enkannerligen 1 vad avser Bälten och den danska delen 

av Oresund. I ett kritiskt läge sk ulle möjligen traktatens a llmänna 

bestämmelse om att inget fartyg under någon som helst förevänd

ning äger hindras eller kvarhållas kanske kunna tillmätas viss rele

vans, inte så mycket p. g. a. stadgandets "eget värde" utan måhända 

mer i ljuset av senare dansk in ställning till denna fråga. Samtidigt 

5 ~ Sc Hamm arskjö ld a a s 31-32. 
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bör man dock ihågkomma att "krigets rätt" är av en helt övergri

pande natur. Som tidigare framgått är nämnda överenskommelse en 

i hög grad levande traktat, som ännu spelar sin roll i debatten, vi l

ket understrukits inte minst från öststatshåll, ehuru den i detta sam

manhang närmast tjänar som "bevis" för mare clausum-begreppet. 

En annan aspekt som inte skall förglömmas är att genomfartsmöjlig

heterna i Sunden inte heller får försvåras genom fasta och hindrande 

konstruktioner i Sunden, exempelvis broar. Möjligheterna till fri och 

obehindrad passage måste kvarstå; eventuella avgifter för passage, 

broöppningar etc. strider mot traktatens ordalydelse och andeme

nin g.59 

4. Sundstaternas interna regler fö r passage ( tiden 1917-1938) 

I de för de skandinaviska länderna likalydande neutralitetsbe

stämmelserna den 20 december 1912 föreskrevs att krigförande 

makts örlogsfartyg ägde tillträde till sådant y ttre territorialvatten 

i Oresund och Bälten som utgjorde "voies de traffic naturelles entre 

la Mer du Nord et la Mer de Baltique".60 Såsom nyligen nämndes 

upphävde Danmark genom en förordning den 15 januari 1913 också 

form ellt kravet på tillstånd för örlogsfartygs passage genom yttre 

territorialvatten. 61 Sagda förordning gällde under fredsförhållanden. 

Betydelsen härav minskades dock därigenom att det fortfarande 

krävdes anmälan på diplomatisk väg för blo tta passagen genom 

Drogden och Hollaenderdybet, vilka leder utan tvekan ändå finge 

räknas som "voies de traffic na turelles" i Sundet. Denna reglering 

sammanhänger, såsom också senare skall beröras, med utsträckningen 

av Köpenhamns redd, vilket område redan vid denna tidpunkt jäm

ställdes med inre territorialvatten, genom vilket passage icke utan 

vidare kunde ske. Tillträde till Köpen hamns hamn och redd krävde 

tillstånd, blott passage genom nämnd a leder anmälan. Det bör pa

rentetiskt anmärkas at t utsträcknin gen av redden föran ledde pro-

;,v D en typ av bro- och tunnelko nstruktion som synes komm a ifråga ti ll fr edsstä lle r 

a lla rim liga krav på fri passage. Seglin gshöjd cn i F lintrännan blir öv er 50 meter , 

v ilket ti llgodoser bå de dagens och fr a mrid ens behov. 

Go Se Lcwen ha upt , R ec ueil . . . s 213 ff . 

GL Ma rin emini ste ri ets Kund gorc lse r fo r So vacrnct Fo r Aa rct 1913, Kjoben hav n 

1914. 
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tester från svensk sida. 62 Eventuella anmärkningar från de övriga 
strandstater som betraktade alla tre Sunden som förbindelseleder 
mellan två fria hav och följaktligen fria för tillträde utan tillstånd 
eller anmälan kunde vid denna tidpunkt från dansk sida bemötas 
med svaret att den danska delen av Flintrännan i Oresund vore 
öppen för passage. Genom 1932 års överenskommelse mellan Dan
mark och Sverige blev Kogrunds- och Flin trännorna som bekant 
svenskt vatten.63 

Den svenska tillträdeskungörelsen av den 21 november 1925 inne
höll med 1912 å rs neutralitetsregler likartade stadganden i vad av
såg genomfartsrätten i och över svenskt territorialva tten i Oresund 
för främmande örlogsfartyg - inklusive u-båtar - samt militära 
luftfa rtyg. 64 De danska tillträdesbestämmelserna av den 11 maj 1921 , 
27 januari 1927 samt 11 september 1938 innehöll inga större föränd 
ringar i förhållande till föregående regelgivning (1913) i vad gällde 
genomfartsrätten för örlogsfartyg och militära luftfartyg. 65 De fö r 
de skandinaviska länderna gemensamma neutralitetsreglerna av den 
27 maj 1938 bekräftade i generella ordalag krigförande makts örlogs
fartygs rätt till tillträde och passage genom de naturliga förbindel
selederna mellan Nordsjön och Ostersjön. 66 Det bör anmärkas att 
i de danska bestämmelserna särskilda regler alltsedan 1913 varit gäl 
lande för tillträde till Köpenhamns redd, vilket förhållande de facto 
betyder vissa inskränkningar i Oresunds egenskap av en helt öppen 
farled. 

5. Folkrättsliga principer contra faktiska realiteter: 
Danmarks roll i en framtida väpnad konflikt 

Med hänsyn till det ovan sagda kan ingen tvekan råda om strand 
staternas principiella inställning i frågan om öppethållning av far -

G
2 Hamma rskjöld a a s 29, 34-35. Best 15 febr 1913 om utsträckningen a v Kö

p enhamn s redd . 

G3 S0 1932:1. 

64 SFS 1925 nr 467. 
65 Bekcnd tg0rclse nr 294 af 11. Maj 1921; bekendtg0relse nr 21 af 27 Januar 1927; 

bekendtg0r. nr 294 af 11 . September 1938. 

GG Se SO 1938 :!J. 
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lederna för främmande krigsfartyg och militära luftfartyg. I fred 
som under neutralitet har dessa sökt leva efter den huvudregel som 
påbjuder fritt tillträde till leder förbindande två fria hav: et: regel 
som är förankrad såväl i allmän fo lk rätt som - numera - 1 trak
taträtt. Från svensk sida har det varit något av en statsmaxim att 
en neutral stat ej skall hindra det fria tillträdet till sund av just be
skriven natur. Danmark ansluter sig principiellt härtill men den 
stora svårigheten för denna strategiskt placerade stat som nyckel till 
östersjöinloppen har vari t att i praktiken kombinera denna princi
piella rättrohet med det nödvändiga elementet att s~ långt sig göra 
låter säkra viktiga områdens försvar: huvudstadsregiOnen och land
förbindelserna över Lilla Bält. Detta har i praktiken lett till att vissa 
inskränkningar i den fria passagerätten för örlogsfartyg och militä ra 
luftfartyg under tidens lopp måst vidtagas. Det är också allm änt 
bekant att Danmark - och för den delen även Sverige - både 
under första och andra världskriget "fick" minera dessa "fria" far
vatten alternativt fick stå som åskådare till hur Tyskland genom
förde mineringar i syfte att förhindra främst den brittiska flotta t: s 
inlöp i Ostersjön. Under andra världskrigets senare del drabbade JU 
blockeringen den sovjetiska flottan, som inte kunde nå kor:takt _me_d 
sina allierade via Sunden . Trots de talrika bekännelserna tdl pnnct
pen om fri genomfartsrätt i Sunden kan man alltså vid_ en objektiv 
bedömning inte bortse fr ån riskerna för de facto-block enng av dessa. 
I historien närliggande händelser ger klara besked på denna punkt. 
Den nuvarande maktkonstellationen i östersjöområdet kan knappast 
sägas ha minskat sagda risker och den väsen tliga förändring~n före
ligger att Danmark - som tidigare tillsammans med Svenge allt
sedan Krimkriget förklarat sig neutralt vid konflikter berörande 
östersjörun~met - numera ingår som en integrerad del i ett av de 
motstående maktblocken. Det synes därmed uteslutet att Danmark 
i händelse av framtida konflikt skulle å tnjuta neutralitetsrättens 
skydd. I den folkrättsliga modellen torde man snarare få räkna m_ed 
att det blir krigsrätten- självförsvarsrätten -rätten till kollekttvt 
försvar - som blir utslagsgivande.67 Under sådana förhållanden 

n; Belysande är ett utta la nde av S0rensen (a a s 199) " Und er en konflikt i hv ilkcn 

Danmark er inblandet, har regeringen fuld handl efrih ed til at spaerre st raedet for 

modpartens krigsskibe. Dettc må gaelde, hvadenten Danmark er direkte a ngrcbet 

eller blot deltage r i et "kollektivt se lvforsvar" . . . 
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n:~ste man givetvis kalkylera med en stängning av Li lla och Stora 

B.~lt ~amt ~rogde n. I en sådan situation skul le alla fartyg för passage 

hanv1sas till de svenska Trinde!- och Flintrännorna, vi lka förut 

s~ttes öppi~a i en lighet med svensk långvarig praxis. Det behöver ej 

papekas v ilka former av tryck Sverige i en sådan situation skulle 

kunna utsä ttas för. H ändelserna från de båda världskri <>en skulle 

u_rpre~a. sig. Krav i motsatt riktning sku lle komm a frå~ vardera 

sJda'~: Ostblockets intresse ligger väl främst i att rännorna hå lls öpp

na for u~fa~t, NA!O: blockets i att farlederna stängs för utfart 

Flera vanationer harpa kan tänkas med hänsyn till att strandsta

terna tillhör olika maktgrupperingar. Den beskrivna si tuationen av

ser ett teoretiskt läge - en framtida väpn ad konfrontation mellan 

de n~. be~tåend~ ~locken, i vi lken krigsrätten skulle gripa över de 

f?lkrattshg.a pnnCJpe~ s?m Da~mark i fredstid alltid sökt hålla sig 

td~. Modaliteterna blir JU ocksa beroende av ett eventuellt framtida 

kr.1gs karaktär. Måhända hinn er genomfartsrätterna etc. a ldrig ens 
bl, aktuella. 

Av_ d~. nutid~ vapne~~ s karaktär ~öljer att preventiva åtgärder icke 

kan ~~ sattas pa ett. for sent stad1um. Prevention en bjuder att de 

motstaende gruppenngarna redan i fredstid håller varandra " under 

uppsikt", för oat~ . i händelse. ~v kritisk situation kunna vidtaga 

adekvata motatgarder. A v t1d1gare framställning rörande " m are 

cl~usum" har framgått, a tt man från öststatshåll hels t v ill utestänga 

framma~de örlogsfartyg från östersjörumm et redan i fredstid. Ä 

andra s1dan följer härav också a tt NATO-landet Danmark redan 

i J redstid måst~ vidtaga skil~a åtgärder till skydd för viktiga mili

tara nyckel.?mraden. I fredstid anser sig samtidigt Danmark bundet 

a.':' ~e allmanna folkrättsl~ga J?rincipen~a o.m Sundens ställning som 

f~rbm~els~leder mellan tva fna hav. Pa vilka grunder denna bind

n~ng forel1gger har ovan varit under diskussion: till största delen 

historisk tradition och folkrättslig hävd parad med allmänna och 

traktatbundna fo lkrättsliga principer, till v iss del och i särski lda 

h.~nsee~~en ~enom 1857 års traktat. Danmark har visat sig känslig't 

for kn~1k pa d~ssa. punkter och genomgående varit angeläget att 

pek~ pa det fna tillträdet mellan de två haven som en faktisk 
rea litet. 
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6. Allmänt om tillträde och passage i Sunden (innebörden av 1932 

års svensk-danska deklaration) 

Den ovan citerade danske folkrä ttsexperten Bri.iel und erströk re

dan 1940 den rela tiv a osäkerhet som präglade de baltiska sundens 

ställning därest man kombinerade rätten s påbud och principer med 

de hänsyn ett enskilt land tvingas ta, särskilt i tider av internatio

nell spänning ell er rent av kri g. Han fortsatte med ett konstaterande 

som än idag finn es an ledning att taga fasta på:68 "Dette frembyder 

for Danmark den Fare, at den Beslutning, der fra dansk Side tages 

i en given Situation, li gegyldi gt hvad den gaar ud paa , af den Magt, 

hvem den ikke passer, vi! kunne g0res til Genstand for Kritik paa 

rent folkeretsligt Grundlag, uden at en saadan Kritik med Sikkerhed 

kan afv ises som ubef0jet. Dette kan for D anmark vaere en alvo rlig 

politisk Ulempe, fordi det kan give den paagaddende Magt Mulig

hed for under Henvisning til , at der fr a dansk Side er begaaet et 

fo lkeretsligt Overgreb, med et Sk in af Ret at gribe til Tvangsfor

an staltninger overfor D anm ark, som det v ilde have kur111et undgaa, 

eller med hvi lke det i hvert Fal d kunde ha ve mobiliseret en offentlig 

Mening, dersom Straedernes Retsstilling havde vaeret klar". 

Den ideala situationen skulle - menade Bri.iel - li gga i en mel

lanfolkli g konventionsreglering av intern ationell a sund överhu vud

taget, eller å tm instone i en "international Anerkendelse af den Poli

tik, Danmark resp. Sverige, taenker sig at f0re i paakommende Ti l

faelde". Sedan dessa ord skrevs har som bekant 1958 års hav srätts

konventioner tillkommit, vilka innehåller en del stadganden om så

dana sund som förbinder två fria hav. Huruvida dessa konventioner 

lämnar tillräcklig vägledning i fred som krig torde dock vara mer 

osäkert. Bruel pekade vidare på det faktum att det låge i Danmarks 

intressen att söka styra utv eck lingen dithän att a lla främm ande 

örlogsfartyg och militära luftfar tyg för passage från O sters jön till 

Nordsjön och vice versa på i vad Danmark ankom vore hänvisade 

enbart till Stora Bält. Delv is skulle en sådan utvecklin g svara mot 

"vissa faktiska reali teter", enär större örlogsenheter av tekniska skäl 

ej kunde ta sig fram annorstädes än i de djupare rännOrna i Stora 

Bält. Genom en dylik ordning skulle D anmark vinna den fördelen 

us Bri.iel a a s 108. 
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att huvudstadsregionen och Lilla Bält-bron skulle få ett ökat skydd. 
Som bekant löper Drogden, Hollaenderdybet och Kongsdybet i nord
sydlig riktning mellan Amagerdelen av Själland och ön Saltholm, 
alltså alldeles intill huvudstaden och delvis bakom dess yttre för
svars linje. I det trånga Lilla Bält är navigeringsutrymmet både i sjön 
och i luften ytterligt begränsat. seglingshöjden är till yttermera visso 
endast 33 meter. Den sålunda föreslagna ordningen inrymmer uppen
bara fördelar från försvarssynpunkt: all främmande aktivitet skulle 
koncentreras till en enda led - Stora Bält.69 Men ser man samma 
problemställning ifrån diametralt motsatt perspektiv, kan det inga
lunda te sig önskvärt för annan berörd makt att för ut- och inpassage 
i Ostersjön vara hänvisad enbart till Stora Bält. Det är också uppen
bart att man från öststatshåll siktat in sin kritik mot de danska för
söken att leda utvecklingen i antydd riktning. Genom kgl. Anord
ning nr 282 av den 1 september 1939 sattes de tidigare nämnda för 
de nordiska länderna gemensamma neutralitetsreglerna i kraft för 
Danmarks vidkommande. Passage genom Köpenhamns redd för
bjöds därmed för krigförandes örlogsfartyg. Genom att redden allt
sedan 1913 omfattat Drogden, Hollaenderdybet och Kongsdybet blev 
därmed den danska delen av Oresund ofarbar. Däremot avsågs vid 
denna tidpunkt Bälten hållas fria för tillträde. 

I dansk debatt har man ej blundat för det faktum att en ordning 
i vilken den danska delen av Oresund spärrats och Lilla Bält de facto 
är oanvändbart för större örlogsenheter kan ge någon stormakt an
ledning till kritik. Det är visserligen sant att inloppen till Ostersjön 
utgöres av tre sund, vilka samtliga, var för sig måhända, borde falla 
under den allmänt accepterade folkrättsliga regeln att sund som för
binder två fria ha v ej kan spärras eller göras ofarbara på annat sätt. 
Frågan om tolkningen av 1857 års traktat kan möjligen även kom
ma in i dessa sammanhang, ehuru dock kanske inte så troligt. Å and
ra sidan finns faktiska realiteter att ta hänsyn till - försvarsmässi
ga, sjöfartsmässiga, tekniska. Ett ytterligare användbart argument 
är, att det borde vara helt tillfyllest att enbart det största sundet 
- Stora Bält - står fullständigt öppet för passage. Huvudsaken är 
att tillträdet som sådant till Ostersjön ej förhindras; i vilken led 
passagen äger rum borde vara egalt. Detta är synpunkter som fram-

"" ibid s 105-11~. 
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kommit i dansk debatt. Det bör också tilläggas, att man från dansk 
sida - exempelvis Bri.iel - framfört den tesen att det för Oresunds 
vidkommande vore tillfyllest att den svenska Flintrännan stode 
öppen för helt fri passage. En dansk stängning av Drogden skulle 
sålunda kompenseras av Sveriges sedan gammalt tillämpade princip 
om fri passagerätt i Sundet. Ansvaret för Oresunds öppethållande 
skulle sålunda falla enkom på Sverige, medan Danmark för sitt vid
kommande skulle koncentrera "främmande aktiviteter" till Stora 
Bä l t. 

Såsom jag tidigare erinrat om är denna frågeställning ingalunda 
ny. Redan 1907 protesterade ju Sverige mot att Danmark genom 
kravet på tillstånd för passage genom Köpenhamns redd, försvårade 
för svenska örlogsfartyg att genomfara Drogden och ans lutande 
leder. Emellertid var vid denna tidpunkt en del av Flintrännan 
dansk och eventuella protester kunde bemötas med påståendet att 
denna led alltid stode öppen för tillträde. Deklarationen den 30 
januari 1932 mellan Sverige och Danmark angående vissa gränsför
hållanden i Oresund kom att medföra att Flint- och Kogrundsrän
norna blev svenskt vatten samt Drogden danskt. Passage genom 
Flintrännan och i farleden norrut öster om Ven låg så lunda därefter 
under exklusiv svensk bestämmanderätt. Det finns anledning att i 
detta sammanhang uppmärksamma den skriftväxling som ägde rum 
i anslutning till deklarationens avgivande och som i hög grad berör 
genomfartsrättigheterna i Sunden.70 Genom skriftväxlingen förbe
håller sig också Sverige sin handlingsfrihet i fråga om tillträde till 
den svenska delen av Oresund i händelse landet skulle " indragas i 
internationella militära förveck lingar". I sådant tänkt läge kalkyle
ras med möjligheten att stänga även de svenska lederna. Det är dock 
att observera, att förutsättningen härför är att Sverige självt beröres 
av en krigssituation, där sålunda neutralitetsrätten ej längre är till
lämpbar. Den till Danmarks charge d'affaires i Stockholm adresse
rade noten - undertecknad av utrikesmini ster Ramel - är av föl
jande innehåll: "I anslutning till den i dag undertecknade deklara
tionen angående gränserna i Oresund har jag äran meddela, att 
svenska regeringen erkänner sig vara förpliktad att hålla genomfar
ten genom Sundet vid Flintrännan och öster om Ven öppen för alla 

70 Se utväx ling av noter den 30 januari 1932, SO 1932:1. 
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danska fartyg, däribland så väl handels- som örlogsfartyg, vilka 
skola äga rätt att fritt använda nämnda farvatten till genomfan 
utan att därför erlägga någon som helst avgift (med undantag av 
ersättning för frivillig lotstjänst), liksom de icke heller i övrigt i 
något avseende må behandlas mindre gynnsamt än svenska elle r 
något som helst annat lands fartyg. 

Samtidigt som jag på Kungl. svenska regeringens vägnar a v giver 
ovanstående förklaring, har jag äran tillägga, att intet däri skall 
kunna tolkas såsom varande i strid mot de förpliktelser, som må 
åvila Sverige att vidtaga sådana temporära försvarsåtgärder, som det 
finner erforderliga i händelse av internationella militära förveck
lingar, vari det indrages. 

Svenska regeringen erkänner vidare danska regeringens rätt att 
fastställa gränserna för Köpenhamns redd på samma sätt som hittills 
skett och att behandla sagda farvatten såsom inre danskt farvatten. " 

Vad man främst har att taga fasta på är att Sverige i traktatmäs
sig form förbundit sig att tillåta danska fartyg, såväl handels- som 
örlogsfartyg, fri passage i den svenska delen av t5resund. Förplik
telserna gäller emellertid endast i förhållande till Danmark och 
danska skepp. Ingen annan nation kan p. g. a. detta stadgande till
lägga sig rättigheter gående utöver de förpliktelser som åvilar Sverig 
- i fred som under neutralitet - till följd av allmänna folkrätts 
liga principer. I händelse av svenska restriktioner i Sundet skulle 
nateväxlingen också kunna tolkas i riktningen att Danmark i ett 
sådant läge ägde åtnjuta en privilegierad ställning. Vidare skall m<:'-11 
observera att Sverige genom 1932 års deklaration officiellt godtagit 
de av Danmark fastställda gränserna för utsträckningen av Köpen
hamns redd. Sverige har därmed indirekt accepterat de inskränk 
ningar som råder eller kan komma att råda i tillträdesmöjligheterna 
till den danska delen av t5resund. I en svarsnote bekräftade dansk 
charge d'affaires i Stockholm mottagandet av det svenska princip
uttalandet. 

7. Gällande regler för tillträde till och passage genom Sunden 

Efter ovan presenterade redogörelse för allmänna principer, fak 
tisk utveckling, tendenser i den rätts li ga debatten, framtidsperspek
tiv m. m. är det angeläget att beröra det för tillfället rådande intern-
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rättsliga regelsystemet i de båda sundstaterna. Sagda system är ju 
i sig en spegling av utvecklingen: syntesen av gångna tiders regler, 
debatt och interna önskemål. 

Först Danmark. 
Vad gäller formellt och de facto för de av Danmark kontrollerade 

lederna? 
Svaret härpå ges i två separata kungörelser, dels "Anordning den 

25. juli 1951 om fremmede krigsskibes og mil i ta e re luftfartojers 
adgang til dansk omraade under fredsforhold" dels "Anordning den 
21. desember 1966 om afgraensningen af soterritoriet" 71 

Det bör först understrykas att tillträdeskungörelsen endast gäller 
i fredstid, varmed förstås att både Danmark och den stat vars fartyg 
gör anspråk på passage befinner sig i fred med varandra. Bestäm
melserna bygger - såsom vanligtvis är fallet i detta slag av regel
givning - på den fundamentala skillnaden mellan inre vatten och 
territorialhav, i dansk terminologi "ydre territoriale farvand" och 
"indre territoriale farvand". Till inre vatten räknas hamnar, hamn
inlopp, redder, bukter och fjordar samt allt vatten liggande inom 
vissa genom 1966 års kungörelse särskilt fastställd::t baslinjer. Från 
baslinjerna räknas sedan territorialhavet, vilket för Danmarks vid
kommande är tre nautiska mil (5.556 m). 

I tillträdeskungörelsens 5 § stadgas som huvudprincip att främ
mande krigsfartyg (statsfartyg) äger tillåtelse att passera och uppe
hålla sig i danskt farvatten, dock med följande inskränkningar: 

Avses sådant fartyg uppehålla sig mer än två dygn i danskt far
vatten kräves förutgående anmälan på diplomatisk väg. 

t5nskar krigsfartyg tillträde till danskt inre territorialvatten samt 
till Lilla Bält kräves anmälan på diplomatisk väg. 

Amnar krigsfartyg anlöpa eller passera Fredrikshamns eller Hel
singors hamnar eller hamnområden samt Köpenhamns hamn och 
redd kräves på förhand via diplomatiska kanaler inhämtat tillstånd 
eller om det blott rör sig om passage genom Hollaenderdybet och 
Drogden en anmälan på diplomatisk väg. 

Man bör yttermera observa att vissa närmare angivna danska far
vatten är helt stängda för främmande örlogsfartyg ( 4 §). 

Den generella inskränkningen i tillträdes- och uppehållsrätten 

71 Lovtidende A 1951 Nr 40 samt 1966 Nr XLV. 
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finnes ävenledes att ta hänsyn till - gällande allt danskt farvatten 

- att om tre krigsfartyg av samma nationalitet på en och samma 

gång ämnar uppehålla sig i danskt farvatten "indenfor en og samm 

marinekommando", formligt tillstånd härför kräves. Samma gäller 

om krigsfartyg ämnar uppehå lla sig utöver 4 dygn i danskt far
vatten. 

Främmande u-bå ta r må i danskt farvatten endast framföras i 
övervattensläge samt med nationalitetsflagga hissad . 

Vad beträffar främmande militära luftfartyg vilar bestämmelser

n~ härvidlag på den kända folkrättsliga principen att begreppet 

"mnocent passage" icke ingår i lufthavets legala regim. Militära 

luftfartyg kan aldrig åberopa sig på principen om oskadlig genom

fart därest tillträde eller passage önskas. Härför krävs generell t 

världen över formligt tillstånd, inhämtat via diplomatiska kanaler. 

Den danska tillträdeskungörelsens 13 § stadgar därför som huvud

regel att främmande militära luftfartyg för tillträde till danskt om

råde är helt beroende av tillstånd. 
Dock göres vissa undantag. 

Nämligen för passage över yttre danskt territorialvatten i Stora 

Bält och Oresund. Passage "udden m10dvendigt ophold" är där tillåtet 

utan tillstånd, dock att förbindelse vid inpassage skall tagas med den 

centrala flygtrafikledningen i Köpenhamn, vars anvisningar för 

flygningen skall följas. Overflygningar över dessa vatten skall vidare 

i Stora Bä!t äga rum utefter sundets mittlinje; i Oresund på största 

möjliga avstånd från den danska kusten. För flygning över Köpen
hamns redd erfordras dock tillstånd. 

Summeras det sagda finner man att både örlogsfartyg och militära 

luftfartyg utan några som helst inskränkningar eller formalitete r 

(annat än som följer av sjö- och flygsäkerhetsföreskrifter) äger till

träde för genomfart i Stora Bält. Denna farled kan med fog beteck

nas som helt fri. De främmande makter som önskar låta sina mili

tära enheter passera härigenom äger frihet att så göra utan ens for

mella " reverenser" för den danska höghetsrätten över detta vatten . 

En sådan ordning konstituerar helt visst en fri förbindelseled mellan 

två fria ha v. Den allmänna inskränkningen gäller visserligen att 

passerande enheter endast äger framföras i " innocence", d. v. s. un 

der sådana förh ållanden som ej stör strandstatens lugn, ordning och 

säkerhet. Vilka element som ingå r i sagda begrepp kan i och för sig 

göras till föremål för en lång diskussion. Det folkrättsliga institutet 
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"innocent passage" är numera en i traktatform knäsa tt allmän folk 

rättslig princip ( 195 8 års konvention om territorialhavet och tilläggs

zonen), på vilken främmande makter kan falla tillbaka. Principen 

är allmänt omfattad i västvärlden såsom också avseende örlogsfar

tyg. Sovjetunionen har emellertid en egen doktrin härikring. 72 Rät

ten till oskadlig genomfart kan dock vara underkastad en "stegvis 

reglering" från strandstatens sida. 1 :o Rätten kan åtnjutas utan någ

ra som helst inskränkningar eller formaliteter. 2 :o först efter en an

mälan på diplomatisk väg, samt 3:o först efter att tillstånd beviljats 

från strandstatens sida. Det bör genast tillfogas, att det ä r ytterligt 

tvivelaktigt om rätten till "innocent passage" verkligen gå r att för

ena med krav på tillstånd. Rätten blir härigenom illusorisk. Utan 

att gå in ytterligare härpå, bör ändock nämnas, att detta är en 

variant som de facto tillämpas, bl. a. av Sovjetunionen och några 

andra stater. I samtliga fall är det fråga om oskadlig genomfart. 

I det första fallet kan man med underbyggnad tala om en fullstän

dig frihet till tillträde och passage. De senare medför "reverenser" 

för strandstatens suveränitet samt implicerar möjligheten av att den

na stat gör sina höghetsrätter gällande på ett sätt som inte är möj

ligt i det först nämnda alternativet. Blotta anmälan om tilltänkt 

passage ger strandstaten ökade kontrollmöjligheter. Med hänsyn här

till är det måhända varken rättsligt eller logiskt adekvat att beteckn:?. 

en vattenled som "fri", därest passage därigenom förutsättes kunna 

ske först efter anmälan eller tillstånd. Termen "fritt sund" synes mig 

därför böra reserveras för det första alternativet. Med denna be

greppsbildning i tanke följer att Stora Bält är ett helt fritt vatten . 

Å andra sidan är ett krav på föranmälan, vilket starkt bör under

strykas, ingalunda ekvivalent till begreppet "stängt vatten". Passage 

är ju de facto möjlig om än under vissa formaliteter. Möjligen kan 

man gå så långt som till konstaterandet, att ett dy likt krav medför 

en något mer restriktiv legal regim för ifrågavarande vattenleder. 

A v en sådan begreppsbestämning föl j er att både Lilla Bä l t och den 

danska delen av Öresund utgör leder över vilka v issa restriktioner 

i tillträdes- och passagerätten föreligger. Det bör unders trykas att 

Lilla Bält ä r helt stängt för främmande militära luftfartygs tillträde. 

I detta sammanhang bör något sägas om 1966 års kungörelse om 

72 Se John son s 249 (not 471) samt s 229-230 ang den sovjet iska doktrinen. 
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.avgränsningen av s;oterritoriet. Nyligen nämndes att tillstånd bl. a . 
:~rfordrades för passage genom, och i luftrummet över, Köpenhamns 
redd. Observeras bör att redden sträcker sig ut över vattnet i Hol
laenderdybet och Drogden och vidare omfattar ön Saltholm. Den 
geografiska sträckningen av redden och inre vattnet i detta område 
- kombinerat med kravet på tillstånd (anmälan) - gör att den 
danska delen av Oresund ligger under restriktioner i vad gä ller till 
trädesmöjligheterna både för örlogsfartyg och militära luftfartyg. 

Vidare skall uppmärksammas att allt vatten väster om en linje 
dragen från Grenaa på Jyllands ostkust söderut via Fyns stränder 
och mot ön Langelands nordspets är inre vatten, till vi lket tillträde 
endast kan beredas på grundval av anmälan. Linjen fortsätter där
efter från Langelands sydspets ti ll ön Aem och tvärsöver mot ön Als. 
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Stora delar av farvattnen i dessa områden utgöres f . ö. av stängt 
vatten, till vilket tillträde i princip alls inte är möjligt. Det inre 
vattnet innesluter vidare öarna Själland, Mon, Falster och Lolland , 
inom vilket område också stängda farvatten förekommer. 

Härav följer att främmande militära enheter för fullständigt fri 
passage såväl till sjöss som i luften är hänvisade till leden söder om 
Lolland, vidare in i sundet mellan Lo lland och Langeland och där
efter vidare upp i Stora Bält. Främmande militära enheter måste 
således passera förhållandevis nära den västtyska kusten - norr om 
ön Fehmarn. Alla övriga ut- och infartsmöjligheter är i vad på Dan
mark ankommer underkastade restriktioner i skilda hänseenden. 

Bestämmelserna för tillträde till den dan ska delen av Oresund 
gör att särskilt stor vikt tillmätes de motsvarande svenska reglerna. 

Den svenska tillträdeskungörelsen av den 3 juni 1966 fastlägger 
som huvudregel att främmande makts örlogsfartyg äger tillträde till 
svenskt territorialhav för genomfart efter anmälan på diplomatisk 
väg.73 Sådan anmälan erfordras dock icke för genomfart av territo
rialhavet i Oresund mellan linjern a Kullen-Gilbjerghoved och Fals
terbo udde-Stevns fyr. För främmande makts miLitära luftfartygs 
tillträde till svenskt område erfordras tillstånd utverkat via di plo
matiska kanaler. Undantag härifrån har emellertid gjorts för passage 
i luftrummet över svenskt territorialhav i Oresund. Bestämmelserna 
gäller såväl i fredstid som för krigförande makts örlogsfartyg och 
militära luftfartyg, alltså i situation där Sverige är neutralt. 

Av detta följer således att den svenska delen av Oresund såväl 
i fredstid som under svensk neutralitet är helt fri för passage både 
i vad gä ller örlogsfartyg och militära luftfartyg. Den enda inskränk
ningen ligger i att Flintrännan ej av tekniska skäl kan passeras av 
större örlogsenheter. 

IV. FASTSTALLANDE AV STATUS QUO I OSTERSJON 
OCH SUNDEN 

Den genomförda utredningen synes mig böra följas upp med ett 
försök att kortfattat fas tställa status quo i Ostersjön och Sunden. 

n SFS 1966 nr 366. 
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Från svensk sida har man sedan 1800-talets första decennium häv 
dat principen om Ostersjön som ett fritt ha v, öppet för främmand ' 
makters örlogsfartyg och sedermera militära luftfartyg. Danmad 
har i praktiken delat denna uppfattning alltsedan neutralitetsför 
klaringen i Krimkriget år 1853. Från dansk sida synes dock först å 
1907 en officiell förklaring av denna innebörd kommit till stån 
Vägledande för de båda ländernas ställningstaganden har varit fol k 
rättens principer för vattenleder förbindande två fria hav, vilk; 
principer direkt påbjuder Sundens öppethållande och därmed ocksz 
realiter fastlägger Ostersjöns legala status. Härjämte har politisk, 
och militärpolitiska faktorer spelat sin roll. 

Sverige och Danmark kan således i vad gä ller frågan om Oster 
sjöns ställning som fritt hav hänvisa till gammal praxis och häve 
samt till folkrättens allmänna principer. 

Från öststatshåll framföres den s. k. mare clausum-teorin . Såson 
grund härför åberopas i främsta rummet historiska precedenser 
Aven gamla traktater. Enligt sovjetiskt synsätt är havets legal< 
status avgörande för tillträdesrätten i Sunden, inte tvärtom. Denn ~ 
teori kan på goda grunder avvisas med en hänvisning till att mar c 
ciausumbegreppet för sin historiska existens var helt beroende a\ 
dåtidens politiska och militära konstellationer. Den s. k. "freden
hav" -uppfattni;1gen är en påbyggnad på m are ciausum-begreppet 
och innehåller direkta politiska element. 

Ifråga om de baltiska sunden kan yttermera kon stateras att der 
s. k. abolitionstraktaten av år 1857 lade vissa förpliktelser på Dan
mark ifråga om Sundens öppethållande. Det är dock ej troligt at· 
även örlogsfartyg kan anses ha omfattats av denna traktat. Dan · 
mark har p. g. a. sitt geografiska läge speciella hänsyn att ta, främs t 
från försvarssynpunkt. Danmark har därför sedan lång tid sökt för
ena sin principiella uppfattning a v folkrättens innebörd med nöd
vändigheten att skydda v issa nyck elområden. Redan på 1940-talet 
framfördes propåer i den rättsliga debatten att Danmark borde sök a 
koncentrera "främmande aktiviteter" i sina farvatten enbart ti ll 
Stora Bält. Senare regelgivning visar att så i stort sett blivit fallet 
Stora Bält - med sina djupare rännor - ligger helt öppet för främ 
mande örlogsfartyg och militära luftfartyg. I Lilla Bält och den 
danska delen av Oresund råder däremot restriktioner i tillträdesrät
ten. D en svenska delen av Oresund är liksom Stora Bält en helt fr · 
vattenled. Me_d hänsyn härtill är det oomtvistligt att det fria till-
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trädet till Ostersjön är en faktisk realitet. Berörda "restriktioner" 
i tillträdesrätten är vid en helhetsbedömning av marginell natur och 
grundar sig f . ö. mestadels på långvarig dansk tradit~on al:ern~tivt 
på företeelser av rent faktisk-teknisk natur, exempelvis navigations
utrymme och seglingsdjup. I sammanhanget bör vidare understrykas 
att Sverige genom 1932 års svensk-danska deklaration angående vis
sa gränsförhållanden i Oresund godtagit utsträckningen av Köpen
hamns redd. Sverige har i samma deklaration i bindande former för
pliktat sig att ge danska fartyg tillträde till den svenska delen a v 
Oresund, en förpliktelse som jämväl omfattar danska örlogsf~rtyg. 
I anslutning härtill förbehöll sig Sverige sin handlingsfrihet 1 vad 
rör tillträdes- och passagerätten till det svenska territorialvattnet 
i Oresund i händelse landet skulle indragas i internationella militära 
förvecklingar. 

V. FINSKA VIKEN 

Den hittillsvarande framställningen har gett klart vid handen att 
principen om Ostersjön som ett fritt hav har förankrin~. i solida 
folkrättsliga grundvalar. Likaså har konstaterats att frammande 
makter - strandstater såväl som andra - äger fritt tillträde till 
Ostersjön. De båda sundstaterna - Sverige och Danmark - baserar 
praxis och intern reglering på tradition och långvarig hävd. 

Riktar man emellertid uppmärksamheten mot andra delar av de 
baltiska vattnen finner man i vissa regioner andra principer förhärs
kande. Helt kort kan konstateras att Rigabukten räknas som inre 
sovjetiskt vatten, helt stängt för främmande aktiviteter. Längre 
norröver intar ävenledes Finska viken en särställning, ett pås tående 
som torde kunna förankras i de faktiska omständigheter som där 
råder. I sovjetisk doktrin återfinn es uttal anden att Finska v iken är 
ett slutet hav, ett mare cl ausum, i vilket således endast de båda strand
staterna - Finland och Sovjetunionen - skulle äga operera med 
militä ra sjö- och flygenheter. 74 Handelssjöfarten torde ej _be~öras av 
Vikens särställning, enär även Sovjetunionen godtager pnnC!pen att 
kommersiell sjöfart för tillträd e och passage äger åberopa sig på 

74 Se Grzybowski , Sov ict Public lntern~tional Law s 182 ff; Völk errccht s 233 ff . 
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grundsatsen om rätt till oskadlig genomfart . Det bör i detta san -
manhang också kunna nämnas, att inga främmande militära enhett r 
så vi tt känt gör anspråk på någon rätt att röra sig i detta vatten, ett 
förhållande som däremot är kännetecknande för Ostersjön, där båd , 
sjö- och flygmilitära enheter fr ån båda maktblocken regelbundet be
driver verksamhet i större eller mindre omfattning och varigenoP 
Ostersjöns karaktär av ett fritt hav understrykes. Med hänsyn ti l 
dessa faktiska omständigheter sku lle det måhända äga berärtigand 
att konstatera, att Finska viken ligger under något slag av cond 
mmmm mellan strandstaterna. Det skall emellertid strax understry 
kas att ett sådant konstaterande kan leda tankegångarna i riktnin g 
en att båda strandstaterna skulle äga frihet att operera i Viken i des 
helhet. Condominium-uppfattningen bör en ligt min uppfattning 
väsentliga hän seenden skilja sig från tudelning- eller thalwegsprin· 
cipen, enligt vi lken strandstaterna delar upp mellanliggande vatten
område. Territorialvattenförhålland~na i det aktuella området med
för att man hamnar i ett mellanläge mellan dessa två principer. Der 
största delen av Viken är nämligen uppdelad i finskt respektive sov· 
jetiskt territorialvatten. Dessa vattenregioner ligger under finsk res
pekti ve sovjetisk exklusiv överhöghet, varav följer att ingetdera 
landet äger låta. sina militära enheter operera i grannlandets territo
rialvatten. F. n. är endast en mindre del av Viken "öppet vatten' 
- liggande mellan de båda ländernas parallella territorialgränseJ 
i Vikens längdriktning. Det torde i så fall vara denna mindre de 
som skulle beröras av condominium- och mare ciausum-begreppen 
vilka således implicerar en ensamrätt för sovjetiska och finska mili · 
tära enheter. 

Ytterligare några ord bör nämnas om fördragsregleringen av terri
torialförhållandena i Finska viken. 

I fredsfördraget i Dorpat den 14 oktober 1920 mellan Sovjetunio
nen och Finland uppdrogs i detalj riks- och sjögränsen mellan län
derna. I detta fördrag sades uttryckligen (art. 3 ), att bredden på 
båda de fördragss lutande makternas territorialvatten i Finska viken 
skulle vara fyra nautiska mil, räknat från kusten och där skärgård 
fanns, från y ttersta över vattenytan sig höjande ö eller skär. Genom 
fredsfördraget i Mos k va den 12 mars 1940 justerades bl. a. gränserna 
i Finska viken till Sovjetunionens förmån . Dessa fastställdes seder
mera i fredsfördraget i Paris den 10 februari 1947, vari artikel l 
stadgade, att Finlands gränser skulle va ra desamma som den l januari 
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1941, d . v. s. i princip samma gränser som fastlagts i 1940 års fö_r
drag men med undantag för Petsamoområdet, som åte~förd~s t1ll 
Sovjetunionen. De två sistnämnda fördragen innehöll- ttll sktll~ad 
från det i Dorpat - ej några uttryckliga bestämmelser om ternto
riatvattnets bredd i Finska viken. 

Gränsförhållandena i angivna område har också blivit föremål för 
senare reglering, nämligen i avta l mellan de båda länderna ?aterat 
den 20 maj 1965. På basis av detta undertecknades i Helsmgfors 
den 5 apri l 1967 ett gränsregleringsprotokoll över sjögränsens sträck
ning i området nordost om ön Hogland. 

Genom nämnda avtal träffades beslut om förlängning av sjögrän
sen mellan Finland och Sovjetunionen utöver den punkt - öster om 
Aspö gaddar (Haapasaari skärgård) - som betecknade slutet på den 
rikssjögräns som fastlagts både i 1940 och 1947 års förd~ag. G~äns
linjen mellan Finland och Sovjetunionen har som bek~nt sm utga~gs
punkt i Virolahti skärgård och är därefter dragen 1 huvudsakltgen 
sydvästlig riktning ut i viken. Fram till tiden för avtalets underteck
nande var sjöområdet liggande mellan nämnda slutpunkt och de 
båda ländernas parallella territorialvattengränser, löpande mellan 
Hagland och Aspö, oreglerat i gränshänseende. I överenskommelsens 
artikel l samt i gränsregleringsprotokollet återfinnes numera en 
definition av sjögränsen fram till en punkt liggande sydost om Aspö 
gaddar. . . . .. 

Avtalet är av betydelse också ur andra synvmklar - bttvts han-
syftande på framtida situationer - genom att detsamma i detaljerad 
form fastslår utöver v ilka linjer länderna i övrigt inte äger sträcka 
sina respektive territorialhav, fiske- eller andra ~oner . För d~tta 
ändamål har en särskild mittlinje mellan de nu extsterande ternto
rialhavsgränserna angivits, avseende dels området norr om Hagland 
dels väster om samma ö. Tillämpas någon gång i framtiden denna 
reglering tudelas Finska viken i sin helhet mellan strandstaterna.

75 

VI. ÅLANDS HA V OCH BOTTNISKA VIKEN 

Under förevarande rubrik synes i första hand det konstaterandet 
böra göras att inseglin gs lederna i Ålands hav och Södra Kvarken 

"' Se Johnson s 316-317. 
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upp mot Bottenhavet ej på samma sätt som de baltiska sunden kom 
mit att utformas till förbindelseleder, genom vilka främmande mili
tära enheter utan vidare äger passera. Ålands hav och Södra K var
ken förbi nder visserligen öppna havsområden med varandra, mer 
det har icke utbildats någon praxis om helt fri tillträdes- och passage
rätt i dessa vatten. De svenska och finska territorialgränserna mötet 
varandra i sjön, t. o. m. på land vid skäret Märket. Där finnes 
m. a. o. ingen "fri ränna", som skulle kunna tillåta passage från O s
tersjön till Bottenhavet på enbart "internationellt vatten". Gräns
linjen mellan Sverige och Fin land fastlades ursprungligen genom 
fredsfördraget i Fredrikshamn den 17 ( 5) september 1809 mellan 
Ryssland och Sverige och har sedermera detaljreglerats i särskilda 
s. k. topografiska beskrivningar och gränsjusteringar.76 

I det svenska territorialhavet i Ålands hav och Södra Kvarken 
gä ller den sedvanliga huvudregeln att tillträde för främmande makts 
örlogs(stats)fartyg endast kan äga rum efter anmälan på diplomatisk 
väg. Främmande makts militära luftfartyg äger däremot inte alls 
tillträde till luftrummet över sagda område förutan tillstånd, sökt 
och erhå llet via diplomatiska kanaler. Den svenska tillträdeskungö
relsen gör inga undantag från huvudprinciperna vad Ålands hav 
och Södra K varken beträffar och härav följer att dessa vatten ej 
kan betecknas som "fria leder" på samma sätt som Stora Bält och 
den svenska delen av Oresund. Reverenser för den svenska höghets
och kontrollrätten kräves alltid. Det bör understrykas att detta reso
nemang inte är tillämpligt å den kommersiella sjöfarten, vi lken åt
njuter ograverad frihet. 

Aven över den finska delen av Ålands ha v ligger i stort sett sam
ma restriktioner i vad tillträdesmöjligheterna beträffar. I "förord
ningen den 18 april 1963 om övervakning av rikets land- och vat
tenområden samt luftrum" stadgar 15 § att mländskt örlogsfartyg 
äger rätt till fredlig genomfart på Finlands territorialhav efter an
mälan på diplomatisk väg senast två dygn före den beräknade an
komsttiden. För tillträde till inre vatten erfordras tillstånd; ansökan 
härom ska ll inges fjorton dygn före ankomsten. Det förtjänar vidare 
nämnas, att möjligheter enligt 2 § givits statsrådet att i fall där 
rikets säkerhet så fordrar temporärt förbjuda fartygs fred liga genom-

7
" Se härom Johnson s 306-308. 
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fart. Detta förbud säges dock icke skola omfatta sådana sund som 
allmänt användes av den internationella trafiken mellan delar av 
öppna havet eller viss given del av öppna havet och främmande stats 
territorialhav. 

Främ mande makts militära luftfartyg äger ej operera över finskt 
område förutan form ligt tillstånd. 77 

De svenska och finska tillträdesbestämmelserna är således av lika
lydande slag. Båda kräver för att frä!nmande militära ~n heter .. skall 
äga tillträde någon form av reverens tör s trandst~ten s hog~etsrat_~· 

I detta sammanhang skall ej underlåtas att ennra om Alandsoar
nas folkrättsliga status, fastställd bl. a. i konventionen den 20 okto
ber 1921 ang. Ålandsöarnas icke-befästande och neutrali se rin_g_-' 8 

. 

Konventionens artikel 2:III stadgar uttryckligen att demdttanse
ringen och neutraliseringen också a v ser det Åland om~i vande te:ri
torialvattnet vi lket an"es till 3 naut. mil. Delar det fmska ternto
riathavet i Alands havblyder sålunda under en speciell traktatfäst 
regim, som går ur på att bidraga till ~landsö~rnas sä~~rhe_t. De
samma är a lltså en ligt konventionens artiklar bade demdnanserade 
och neutra liserade. Det första begreppet avser i främsta hand freds
tid, det senare krigstid. För mer exakta upplysni~gar o~n te~mernas 
innebörd tillåter jag mig hän visa till vad som mledmngsv1s sagts 
härom. Enligt artikel 4 i konventionen må icke något: militär, ~ant-, 
sjö- eller luftstyrka tillhörande någon som hels~ makt mkomma 1 eller 
uppehålla sig inom beskrivna zone: och omraden. D_~n et~da makt 
som i fredstid normalt äger befara Alandsöarna med latt_a orlo~~far
tyg är Finland: dock under särski lt a~givna för_utsät;n_m~~r. ~ven 
annan makts örlogsfartyg kan i fredstid temporart fa mlopa 1 och 
ankra inom ögruppen: dock endast vid varje särskilt tillfälle ett far
tyg från sdmma land. Endast finländska luftstridskrafter äger flyga 
över Ålandszonen, dock ej där landa. 

Presenterade rigida bestämmelser försv årar även "bona fide"
tillträde till Ålandsöarna och omgivande territorialvatten. Konven
tionens artikel 5 stadgar för den skull uttryckligen att det absoluta 
förbudet mot inlöp och uppehåll icke inverkar på rä~ten t~ll os~ad
lig genomfart genom Ålands territorialhav (märk väl1cke fmskt mre 

11 Finlands författningssamt 1963 nr 185. 

78 so 1921:26. 
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vatten). Denna bestämmelse i konvention en är grundläggande fö t 

den tidigare nämnda 1963 års övervakningsförordning, vilken med

giv er örlogsfartyg en generell rätt till fredlig genomfart genom 

finskt territorialhav, försåvitt anmälan i vederbörliga fonner in ges. 

Med hänsyn emellertid till syftet med demilitariserin o-s- och neutra

liseringsbestämmelserna i konventionen bör understr~kas den vikt 

som vid varje särskilt tillfälle måste fästas vid kriteriet "innocence" 

därest främmande örlogsfartyg begagnar sig av möjligheten ti ll 

"innocent passage" genom Alandsöarnas territorialhav. Eventuell 

genomfart måste hela tiden observeras i ljuset av öarnas särski lda 

ställnin g. Under speciella förhållanden kan det icke uteslutas att 

främmande örlogsfartygs blotta genomfart kan räknas såsom stri

dande mot konventionens andemening och den "public order" som 

~tvecklat sig i Alandsområdet alltsedan 1856 års Parisfred, då 

Alandsöarnas för första gången demilitariserades. 7!l Det bör i direkt 

~nslutning härtill sägas att dylika folkrättsliga restriktioner ej vilar 

over den svenska delen av Alands hav. 

De särskilda förhållanden som råder vad beträffar tillträdes- och 

passagerätterna för främmande militära enheter i Alands hav och 

Södra oK varken får vissa indirekta återverkningar på Bottniska viken 

som saclan (Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken). Norra 

K varken --:- där svenskt och finskt territorium åter möts - tjänar 

s~~ ytterligare ".s~ärr:' mot infart i Bottenviken, enär genomfart 

dar erfordrar nottfikatJon eller rent av tillstånd från strandstaterna 

beroende på vilken led som begagnas. Främmande militära luftfar~ 
tyg kan svårligen överflyga Norra K varken utan formligt tillstånd. 

Efter denna redogörelse för faktiska omständigheter nännar man 

sig frågeställningen om Bottniska vikens legala status. Under den tid 

Sverige och Finland utgjorde en statsbildning räknades viken som 

ett svenskt i!mat:h~v. Genom 1809 års fred i Fredrikshamn drogs 

en demarkatwnslmJe utefter vikens mittlinje. I doktrinen har olika 

uppfattningar om linjens innebörd kommit till synes: reell gräns 

n:ellan Ryssland - sedermera Finland - och Sverige, genom vilken 

vtken tudelades? Eller endast en linje som fastställde hur förefint

liga öar i området skulle uppdelas? Den senare tolkningen har efter-

79 
Konvention mellan Frankrike, Storbritanni cn och Ryssland beträffande Ålands

öarna. Paris den 3G mars 1856. Se bil SO 1921:26. 
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hand ansetts som den mest plausibla. De rådande territorialgränsför

hållandena i Bottniska viken ger klart besked att det idag icke är 

fr åga om någon tudelning av vattnet. 80 Detta är däremot fallet i vad 

gäller kontinentalsockeln. Här har man i ett avtal av 1972 i stort 

följt den gamla 1809 års linje.81 

Av detta följer att både Bottenhavet och Bottenviken omfattar 

områden av öppet hav. Frågan in ställer sig då huruvida främmande 

sjö- och flygmilitära enheter fritt kan röra sig och operera i dessa 

områden. Eller vilar till ä ventyrs något a v ett m are cia usum- eller 

condominiumdrag över områdets legala regim? Denna fråga mås te 

besvaras under beaktande av folkrättsliga regler. Vid sidan härom 

må även politiska och militära faktorer tas med i bilden. 

Det kan då först sägas, att varje främmande örlogsfartyg som 

tänker sig in i Bottniska viken är förpliktat att i förväg via diplo

matiska kanaler anmäla sin passage genom svenskt respektive finskt 

territorialhav i A lands hav och Södra K varken. Dessa strandstater

nas påbud efterföljes i praxis och har yttermera icke föranlett några 

protester från något hå ll. 
Vid sidan härom bör också sägas, att i den bottniska regionen en

dast de båda strandstaterna - Sverige och Finland - har primära 

intressen att operera och röra sig med flyg- och sjömilitära enheter. 

Bottniska viken är ett geografiskt slutet vatten, som på alla sidor 

omges av svenskt och finskt territorium. Inga andra makter är b.e

roende av vattnet för att nå fritt hav. Sjöfartslederna för endast ttll 

svenska och finska hamnar. I det slutna bottniska rummet har strand

staterna primära intressen att bevara. Strandstaterna har i detta från 

försvarssynpunkt känsliga område önskat ha en kontrollmakt Över 

främmande militära aktiviteter, i synnerhet över Bottenviken, där 

rimligen inga andra makter bör ha anledning att verka. Denna 

kontrollmakt säkras genom att örlogsfartyg anmäler inpassage genom 

Alands hav och Södra Kvarken. 
Detta räcker i och för sig som analys i vad avser främmande 

örlogsfartygs rörelsemöjligheter i fredstid. Kriterierna fö t: _ett mare 

ciausum - om man vi ll begagna sig av denna främst i Osteuropa 

numera använda term - har icke uppfyllts; i detta begrepp in går 

so Jfr Johnson s 308. 

s t Se Pro p . 1972:123. 
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ett form li gt förbud för icke strandägande staters militära enheter at ' 
v isa sig. Detta är ej fallet i Bottniska viken. A ven om bedömnin get 
är den , att såväl strandstaterna som andra makter bör ha intressl 
i att icke främmande örlogsenheter i större och mer regelbunden om
fattning rör sig i det bottniska rummet, tillämpas ändå i fredsti 
f~·ån svensk - och väl även från finsk sida - det fria havets prin 
ctp. Efter anmälan äger örlogs(stats)fartyg tillträde. Men under myc
ket lån? tid har förhållandet varit det att få utländska örlogsfartyg 
berett stg tillträde till dessa vatten . 

Enligt folkrättens regler konstituerar fritt hav också fritt luftrum. 
Främmande militära luftfartyg kan dock ej ta sig in i det bottnisk a 
l~ftrut~met utan tillstånd från strandstaterna. Tillståndsgivningen 
ltgger 1 dessa staters diskretionära makt. 

I lägen kännetecknade av spänning - eller krig - i det nordiska 
området kan situationen bli något annorlunda. Här kan man tänka 
sig olika konstellationer rådande, i vilka det kan bedömas ligga i de 
båda strandstaternas intresse att spärra tillfartsvägarna till Bottniska 
viken. 8~ Strandstaterna kan då basera sina göranden och låtanden på 
neutra.lnets- och krigsrättens regelsystem. I lägen där både Sverige 
och Fmland är neutrala erbjuder en avspärrning dtfinitivt bättre 
möjligheter att hävda neutralt territorium norr om Ålands hav.S3 
Förverkligas en sådan tanke blir givetvis dessa vatten "stängda". 
Det kan emellertid även i situationer av detta slag vara bättre för
enligt med respektive strandstaters nationella intressen att liksom i 
fredstid, tillämpa det fria havets princip. Detta beror utesl~tande på 
de intressen som då gör sig gällande. 

Tillfartsvägarna i Södra K varken spärrades inte under första 
världskriget. Den 7 september 1914 förde tre tyska jagare och en 
kryssare handel.skrig i Bottenhavet. Den 6 december samma år gjor
de ett tyskt mmfartyg en framstöt genom Ålands hav och utlade 
minor utanför Björneborg och Raumo. Några svenska protester, vad 
passagefrågan beträffar, avgavs ej.84 Vid andra världskrigets ut-

82 Jfr alltjämt aktuella exempel hos Strömbäck a a s 32-35. 
83 En i sammanhanget intressant passage förekommer hos Carlgren (a a s 51 ) 
" Wigforss var orubblig gentemot dc argument och vädjanden hans kolleger fram 
förde: mineringen hade stort värde ur rent svensk synpunkt, eftersom den mins
kade området för flottans ncutralitctsvakt". 
84 Se Strömbäck a.a s 31-32. 

234 

brott - närmare bestämt i december 1939 - minerade Finland 
och Sverige gemensamt tillfartsvägarna till Bottniska viken, vi~~en 
sålunda stängdes för främmande örlogsfartyg. Carlgren sager 
härom: 85 

"När de den 2 december aviserade finska mineringarna lagts ut 
( ... ) hade faktiskt till sist den eljest frångångna Stockholmspla.nen 
till någon del uppfyllts: norra mineringen ingick ju i den koordma
tionsplan till skydd för Ålandsöarnas neutralitet, som Thörnell och 
Q.en finske generalstabschefen Oesch, . .. , undertecknat i apr.il 1939 
och som var en följdföreteelse till Stockholmsplanen. Svenge och 
Finland hade nu (sedan norra mineringen mellan Understen och 
Märket några dagar senare supplerats med mineringen vid Oregrund) 
gemensamt stängt Bottniska Viken för främmande örlogsfartyg". 

Några protester mot detta förfarande framfördes ej. 
Beaktas händelseutvecklingen under de båda världskrigen ligger 

den slutsatsen närmast till hands, att strandstaterna i händelse a v 
krig berörande det nordiska området i detta hänseende besitter viss 
valfrihet. Inloppen kan lämnas öppna. Men de kan också spärras. 

VII. ÅLANDSOARNAS STATUS 

Alltsedan Ålandsöarna vid freden i Fredrikshamn 1809 överfördes 
till Ryssland har ögruppen på grund av sitt geografiska och strate
giska läge samt genom sitt omedelbara grannskap till den svenska 

85 Carlgren a a s 66 (obs även not 19) . 
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huvudstadsregionen utgjort en central faktor i svenskt tänkande.8
H 

Föregående avsnitt av framställningen har gett vid handen att man 
från Ålandsöarna kan kontrollera inloppen till Bottenhavet och de 
svenska hamnarna i norr. I och för sig kan alltid diskuteras i vilken 
omfattning öarnas roll genom den moderna stridsmetodiken har för
ändrats. Som huv udprincip kvarstår dock att öarna i sin nuvarande 
demilitariserade och neutraliserade form tjänar vitala svenska in
tressen. 

I samband med Krimkriget ingrep som bekant Frankrike och 
Storbritannien i Ostersjön för att därigenom skapa en andra fron t 
mot fienden - kejsardömet Ryssland. Vid dessa operationer för 
stördes bl. a. den ryska fästningen Bomarsund på Åland. 

Genom fredsfördraget i Paris år 1856 tillkom - vid sidan av 
generalfördraget - "Convention entre la France, la Grande Bretagne 
et la Russie concernant les Iles d' Alan d", undertecknad den 30 mars. 
I denna förbands Ryssland att icke befästa Ålandsöarna, ej heller 
där bibehålla eller upprätta anläggningar av militär eller marin 
karaktär. I trots mot bestämmelserna i konventionen anlade Ryss
land under första världskriget ånyo befästningsanläggningar, vilka 
emellertid revs år 1918 genom Sveriges, Finlands och Tysklands 
försorg. 

År 1917 fö rklarade sig Finland självständigt och Ålandsöarna kom 
under finsk suveränitet. 1856 års konvention var i detta läge ej läng-

8" Litteraturen berörande Åla nd söa rnas natio nella och folkrättsliga ställnin g är 
ta lrik. För en historisk r edogörelse se Carl Hallendorff, Å landsfr ågan före och 
under Kr imk riget, Framstä llnin g på uppdrag a v H . Ex c. Min. för Utrikes Aren
dena (mars 1917) . Aven L. Stacl von Holstein , Sverige och Åland, Lund 1916 ; 
A. de Floeckh er, La quesr ion de la mer Ba ltique er de la mer du Nord , Re v. 
Gen, de Droir Int. Publ. 1908 s 125-129; J. O. Söderh jelm, D emilitarisa tion er 
neutrali sa tion des i les d ' Alan d en 1856 et 1921 , H elsingfors 1928; Ålandsfrågan 
inför Nationernas Förbund , Utrik esdep. Aktstycken, Stockholm 1920; även NTIR 
1938 s 384 H; K ri ster Wahlbäck, F inlandsf rågan i sve nsk politik 1937-1940, 
Stock holm 1964; J a mes Ba rros, The A land Islands Ques tion, New Haven ... 
1968. Svenska ställningstaga nden rörand e Åland och F inla nd und er andra värld s
kriget se Carlgren a a. Frågan om Åla ndsöa rn as nationell a stä llnin g behandl as 
av Erik Castrcn, Di e Sclbstverwaltun g Å land s, International es R echt und Diplo
matie 1957 s 105-1 12 samt synnerli gen uttömmande av To re Modeen , D e folk
rättsliga gara ntierna fö r beva randet av Å landsöarnas nationella karaktär, Mari c
hamn 1973 . 
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re gällande, enär den förutsatte en rysk suverä~itet öv.er omr! det. 
Kort efter den finska självständighetsförklanngen nktade alands

befolkningen en framställan till den svenska regeringen att få .åter
förenas med Sverige, en mening som omfattades av en överväldtgan
de del av den åländska befolkningen. Från svensk sida besvarades 
framställningen med en uttryckt förhoppning att Sverige och Fin
land i samförstånd skulle kunna finna en lösning. Från finsk sida 
tillmötesgick man åländska önskemål genom att en särskild la~ .. ut
färdades berörande landskapet Ålands särställning, den s. k. sjalv-
styrelselagen av den 6 maj 1920. . . . . 

Ålandsfrågan hade emellertid vid denna tid hän skjutits tdl Na:.w
nernas Förbunds råd, som åt en juristkommiss ion uppdrog att prova 
den preliminära frågan om Ålands internationella ställnin g och 
Rådets behörighet att uppta frågan. Kommissionen uttalade, att 
Ålandsfrågan ej vore en uteslutande finländsk angelägenhet, varför 
Rådet beslöt att uppta densamma till saklig prövning. Tre rappor
törer gavs i uppdrag att utreda sakförhållandena och därefter avge 
ett förslag till lösning. I sitt i maj 1921 avgivna betänkande föreslog 
dessa att Åland skulle läggas under fin sk suveränitet med vissa in
ternationella garantier för bevarandet av Ålands svenska karaktär 
och militära neutralitet. 

Den 24 juni 1921 fattade NF:s råd på grundval av :_appor~?rer
nas förslag ett beslut, enligt vilket suveräniteten över Alandsoarn~ 
tillerkändes Finland, garantier skulle skapas för Ålands autonomt 
i olika hänseenden, samt enligt vilket en internnationell överenskom
melse med avseende å ögruppens icke befästande och neutralisering 
skulle träffas. 

Vad beträffar garantierna för Ålands autonomi skulle, enligt Rå-
dets beslut, en särskild överenskommelse härom träffas mellan Sve
rige och Finland. Den 27 juni 1921 ingicks en sådan mellan de båda 
parterna. Overenskommelsen, som vid samma tillfälle godkändes av 
Rådet är formulerad i sju punkter, i vilka bl. a. stadgas: 

" 1. 'Finland, som är beslutet att säkerställa och garantera Ålands
öarnas befolkning bevarandet av dess svenska språk, kultur och 
lokala traditioner, förbinder sig att utan dröjsmål i självstyrelselagen 
för Ålandsöarna av den 6 mars 1920 införa nedanstående garantier. 

7. Nationernas Förbunds råd skall vaka över ifrågavarande garan
tiers tillämpning. Finland skall till Rådet med sina egna anmärk-
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ningar överlämna alla klagomål eller framställningar från Ålands 

landsting beträffande ovannämnda garantiers tillämpning, och Rådet 

äger, i händelse frågan skulle vara a v rättslig natur, rådfråga den 
fasta mellanfolkliga domstolen". 

Överenskommelsens innehåll återgavs sedermera i intern finsk lag, 

den s. k. garantilagen den 11 augusti 1922, vilken sålunda kom att 

komplettera den redan omnämnda tidigare utfärdade självstyrelse

lagen den 6 maj 1920. Båda dessa lagar var av grundlagskaraktär. 

I ga:antilagen: 6 § ingick bestämmelserna om de internationella ga

rantierna förAlands autonomi. NF:s råd spelade häri en central roll 

som klagoinstans. Det bör helt kort erinras om att Ålandsfrågan för 

svenskt v!dkommand~ aktualiserades under mellankrigstiden, där 

~anken Jran svens~ s1da var att det absoluta befästningsförbudet 

1 1921 ars konventlOn skulle uppmjukas något till Finlands förmån. 

I den s. k. Stockholmsplanen år 1939 framfördes propåer från svensk 

sida, att Sverige i händelse a v överhängande krigsfara i Östersjön , 

~om närmasate ~arantmakt .. och med hänsyn till sina egna vitala 

mtressen, pa Fmlands begaran skulle medverka till försvaret av 

Ålands neutralitet. Stockholmsplanen föll vid behandlingen i NF:s 

råd, eftersom den icke godtogs a v Sovjetunionen. 

Efter finska vinterkrigets slut i mars 1940 avslöts mellan Finland 

och Sovjetunionen den 11 oktober 1940 ett fördrag om Ålandsöarnas 

demilitarisering. Enligt detta förband sig Finland att demilitarisera 

öarna, att icke befästa dem och att icke ställa dem till främmand~ 
staters väpnade styrkors förfogande. Sovjetunionens konsuläre repre

sentant på Åland utrustades vidare enligt fördraget med befogenhet 

att för vidtagande av gemensam finsk-rysk undersökning hos de 

finska myndigheterna anmäla vad han observerade av natur att 

strida mot fördragets bestämmelser. Sedan Finland i juni 1941 åter 

dragits in i krig med Sovjetunionen befästes Åland ånyo. I vapen

stilleståndsfördraget den 19 september 1944 förpliktade sig Finland 

emellertid att demolera befästningarna och 1940 års avtal försattes 

genom en a v fördragets bestämmelser ånyo uttryckligen i kraft. 

Vid samma tidpunkt aktualiserades på nytt frågan om Ålands 

autonomi. I en sk rivelse 1945 till den finska regeringen från det 

åländska landstinget uttrycktes oro att NF:s upplösning skulle med

föra de internationella garantiernas bortfall i vad avsåg Ålands 

autonoma ställning. Den svenska regeringen fann i detta samman

hang gott erinr21. den finska regeringen om den speciella överenskom-
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melse av år 1921 som ingåtts mellan Finland och Sverige om öarnas 

autonoma ställning och svenskhetens bevarande. Vidare erinrades om 

att 1921 års konvention om demilitarisering och neutralisering av 

öarna betraktades såsom alltjämt varande i kraft, detta faktum helt 

oberoende av 1940 års finsk-sovjetiska avtal (åter satt i kraft 1944). 

I den proposition med vilken Finlands regering år 1940 sökte riks

dagens stadsfästelse på ovannämnda finsk-sovjetiska avtal uttalades 

f. ö. också klart att detsamma icke inverkade p å 1921 å rs konven

tion. 
I proposition den 6 november 1946 framlade den finska regeringen 

inför riksdagen förslag till ny självstyrelselag för Åland. Garanti

lagen av år 1922 hade inarbetats i lagförslaget, som innehöll en rad 

från åländsk synpunkt önskvärda ändringar. Med hänsyn till NF:s 

snara upplösning hade finska regeringen föreslagit att garantilagens 

6 § (avseende de internationella garantierna) skulle ersättas av föl

jande lydelse: 
" Regeringen åligger att, så snart möjlighet därtill föreligger, söka 

utverka internationell garanti för tillämpningen av denna lag, såvitt 

angår stadgandena om utnämning av landshövdin g, den åländska 

hembygdsrätten, svenska språkets ställning, förvärvande och inlösen 

av fastighet samt grunderna för den ekonomiska utjämningen mellan 

riket och landskapet ävensom angående rätt för landstinget att ge

nom förmedling av regeringen få sådan fråga underställd internatio

nellt forum." 
Mot denna paragraf framställde emellertid Sov jetunion ens minis

ter i Helsingfors i slutet av november 1946 en erinran hos de finska 

stats- och utrikesministrarna. Paragrafen kunde icke godkännas av 

Sovjetunionen, enär den stred mot det finsk-ryska vapenstillestånds

avtalet. Stadgandet innebure vidare enligt rysk uppfattning en 

kränkning av Finlands suveränitet över Åland, och den internatio

nella garantin kunde ge utomstående stater möjlighet till inblandning 

i frågor rörande Åland. Finlands regering ansåg sig nödd att falla 

undan för de sovjetiska påtryckningarna. I det slutliga fredsfördra

get mellan Finland och Sovjetunionen av den 10 februari 1947 ingår 

en bestämmelse om Ålandsöarna: "Ålandsöarna förbliva demilitari

serade i enlighet med nu rådande sakläge".B' 

87 Se not 11. 
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År 1948 sökte den fin ska regerin gen ånyo taga upp frågan on 
Å lands självstyrelse. Vid detta tillfälle hade man emellertid undviki 
att inarbeta garantibestämmelserna från 1922 års s. k. garantilag 
vilken avsågs fortsätta äga giltig kraft även efter antagandet av er 
ny självstyrelselag. Aven denna gång reste Sovjetunionen invänd· 
nin gar: närmare bestämt mot att den s. k. garantibestämmel sen 
1922 års lag skulle äga fortsatt kraft. Den 24 oktober 1950 förkla
rade statsminister Kekkonen i riksdagen, att regeringen ansett det 
nödvändigt att som sin ståndpunkt meddela, a tt 6 § i 1922 års ga
rantilag i samband med den nya sjä lvs tyrelse lagen borde upphöra 
att gälla. Den lag som antogs den 28 december 1951 kom sålunda 
att sakna bestämmelser om internationella garantier för Ålands auto
nomi. I samband härmed upprepades från svensk sida tidigare fr am 
förda ståndpunkter. 

Ovanstående presentation har ansett tjän a syftet att inplacera den 
s. k. Ålandsfrågan i sitt sammanhang. I och för sig kan man säker
li gen betrakta 1921 års kon vention om öarnas demilitariserin g och 
neutralisering som ett komplex helt fri stående från frågan om Ålands 
autonomi. Enligt min uppfattning bör man nog försöka se frågan 
i sin helhet, och båda probl emstä llningarna utgår ju fr ån det bes lu t 
som NF :s råd fa.ttade 1921. 

1921 års konvention angående Ålandsöarnas icke-befästande och 
demilitarisering avslöts i Geneve den 20 oktober mellan Sverige, 
Finland, Estland, Lettland, Polen , Tyskland, Danmark, Storbritan
nien, Frankrike och Italien . Genom konventionen inträdde Finland 
i Rysslands förpliktelser att icke befäs ta området. Det bör nämnas 
att Sovjetunionen icke är part i Ålandskonventionen. I själva verket 
har detta land protesterat mot den samma, enär den avslöts utan 
Sovjetunionens med verkan. 

Finland bekräftar i konventionens första artikel " i den mån sådant 
må för dess del va ra erforderligt" den förklaring Ryss land avgav 
i Paristraktaten av den 30 mars 1856 att icke befästa den del av den 
finska skä rgården som benämnes Ålandsöarna. Det s. k. Ålandsserv i
tutet fortfor därmed att gäll a men med annan makt i den förpliktan
de rollen. Vid en jämförelse mellan 1856 och 1921 års konvention er 
finner man att den sistnämnda även avser öarnas neutrali sering, 
d . v. s. de undantages från krigets direk ta verkningar. Såsom i före
gående avsnitt har nämnts föreligger i fredstid förbud mot införande 
a v militära enheter i Ålandsområdet. I artikel 6 stad gas att zonen 
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i krigstid skall betraktas såsom neutralt område, vi lket vare sig di
rekt eller indirekt får begagnas för ändamål som på någo t sätt sam
manhänger med militära företag. 

De i Ålandskonventionen intagna bestämmelsern a om garanti för 
öarnas icke-befästande stadgar, att samtli ga fördragsslutande makter 
skall med verka till de åtgärder som erfordras för att säkers tälla 
upprätth ållandet av konv entionens bes tämmelser ell er för att för
hindra dess kränkning. Garantisystemet var reglerat så, att NF:s råd , 
på begäran av en signatärmakt, ägde vidta å tgärder för att u~prätt
hålla konventionens bestämmelser eller undertrycka kränkmng av 
desamma. Beslut om åtgärder föreskrevs skola fattas enhälligt, dock 
med angriparens röst frånräknad. Alla signatärmakterna ägde sä te 
och stämma i Rådet, oavsett om de var medlemm ar a v NF. Härav 
följde att inget beslut kunde komma till stånd utan att de signatär
makter som avsågs medv erka till upprätth ållandet av konventionens 
bestämmelser, avgett positiva röster. 

I och med att Nationernas Förbund upplöstes blev frågan aktuell 
hur konventionens garantibestämmelser skulle kunn a efterlevas. NF:s 
råd hade en central funktion i detta sammanhang och dessutom före
skrev konventionen i detalj huru skulle förfaras i händelse bestäm
melserna kränktes. I och för sig finnes utrymme för olika tolkningar 
om vad som skall hända därest konventionen exempelvis idag skulle 
kränkas. NF :s rådsfunktioner har icke explicit överförts på FN :s 
säkerhetsråd. 

Det bör stå helt klart att demilitariseringsbestämmelserna i kon-
ventionen kvarstår i ograverad form: detta är en förpliktelse som 
lagts på Finland, v ilket land inträdde i Rysslands stä.lle. För~udet 
mot befästningar är i grunden icke beroend e av någon mtern attonell 
garanti, såsom däremot neutraliserings institutet. Sovjetunionen är 
såsom ovan framgått icke bundet av 1921 års konvention. Bilaterala 
fördrag mellan Sovjetunionen och Finland stadgar emellertid uttryck
ligen att Ålandsöarna skall förbli demilitariserade. 

Vad neutraliserin gsbestämmelserna beträffar var dessa ursprung
ligen beroende av garantmakternas förpliktelser och skydd. D en 
centrala rollen spelades av NF: s råd. Sanktionsparagraferna i 1921 
års konvention torde icke län gre vara gä llande i den form som ur
sprungligen avsågs. Men p. g. a. detta faktum följer inte att neutrali
seringsbestämmelserna i konventionen har fa llit. Konven tionen hade 
nämli gen två skilda funktioner: dels fastlades beteendeprinciper för 
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fördragsländerna, dels intogs sanktionsbestämmelser. Beteendeprin

ciperna får anses kvarstå i ograverad form, sanktionsbestämmelserna 

torde numera få anses omfattas av FN:s allmänna sanktionssystem. 

På goda grunder kan också den ståndpunkten hävdas att Ålands

öarnas demilitariserade och neutrala status övergått till att bli del 

av en "european public order", ett slags folkrättslig hävd, ett för

hållande som varit förhärskande alltsedan 1856. Det s. k. Ålands

servitutet sk ulle med en sådan tolkning kvarleva alldeles oberoende 
av trak tatregleringen. 
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B VARENIUS Marinen i fredens tjänst 

N ågra reflexioner i anslutning till havsresursutredningen 

F öredrag av ledamoten V arenius vid Sällskapets ordinarie samman

träde på Kungl. Sjökrigsskolan den 13 februari 1973. 

1. Bakgrund 

I juni förra året avlämnade den s k havsresursutredningen sitt be

tänkande "Utnyttjande och skydd av havet" till chefen för industri

departementet. 
Det har nu för många myndigheter, institutioner och enskilda 

va rit tillfälle att studera utredningen och yttra sig över den . Bl a har 

även de militära myndigheterna haft tillfälle att göra detta - själv

klart eftersom havsresursutrednin gen berör den marina miljön kring 

våra kuster, där v iktiga militära frågor överallt är aktuella. 

Havsresursutredningen är tveklöst i första hand en utredning med 

vetenskaplig förankring i syfte att klarlägga behov av forskning och 

andra åtgärder för att tillvarataga havens tillgångar och för att 

skydda dessa tillgångar för förstörelse. Det märks ju på utredningens 

sammansättning och det framgår av direktiven. 

Den sakkunnige - direktör Sven Swartling- har sålunda biträtts 

av bl a 
byråchefen i Sveriges Geologiska undersökning Erik Fromm, av

del~in gsdirektören vid SMHI Ulf Ehlin, professor Arne Engström 

vid Karolinska institutet, professor Hessland vid universitetet i 

Stockholm, professor Kullenberg v id universitetet i Göteborg, Armin 

Lindqvis t vid havsfi skelaboratoriet, generald irektör Martin Fehrm, 

tidigare vid FOA, num era chef för styrelsen för teknisk utvecklin g, 

samt ytterligare ett antal bl and dem laboratorn vid FOA Harald 

Haegermark och kommendörkapten Bo Cassel, dykeriexpert från 

marinen . Konsulen te r inom ol ika vetenskapli ga och praktiska sek

torer har också utnyttjats . 
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Uppdraget avsåg en långsiktig inventering av kontinentalsockelns 
naturtillgångar. I direktiven preciseras detta rätt utförligt men jag 
återger bara vissa delar: 

De havsområden som omger Sv erige torde få anses tillhöra kan
tinen talsockeln. 

På kontinentalsockeln kan man förvänta sig olika mineraltill
gångar. Havsbottens topografi och beskaffenhet har stor betydelse 
för kommunikation av ski lda slag. Brytning av undervattenstill
gångar som grus, sand etc kräver omfattande kännedom i vad mån 
sådana åtgärder återverkar på o lika processer i vattnet och livet där. 
Havsforskning har allmänt sett rönt ett starkt ökat intresse und er 
senare år, internationellt sett. I Sverige är ett stort antal myndighe
ter verksamma inom sk ilda delar av havsforskningsHiltet. 

Mot bakgrund av intresset att i framtiden kunna exploatera olika 
tillgångar inom havsområden - säger direktiven - bör en allsidig 
inventering av dc svenska delarna av kontinentalsockeln komma till 
stånd. 

Målsättningen bör vara att kartlägga sockelns uppbyggnad, sam
mansättning och förändring, uppsöka ekonomiskt intressanta före
komster av oorganiska råvaror och kolväten, att få fram sådana 
data som kan utnyttjas för att minska förorening och förstöring av 
kusterna. 

Den sakkunnige skall kartlägga de befintliga resurserna för aktuell 
forskning samt avgränsa och beskriva forskningsområdet. Han skall 
dokumentera befintligt material och pågående forskningsprojekt. 
Han skall utarbeta en långsiktsp lan för att samordna forskningsin
satserna mot specie lla projekt som kan a ntas ha hög prioritet. Han 
skall också göra en långsiktsplan för en successiv utbyggnad av in
ven teringsverksam h eten. 

Utredningen - kartläggningen - behandlar sålunda främst ve
tenskapliga områden. Min avsikt är inte att här ge en värdering av 
det vetenskapliga innehållet. Anledningen till att jag tagit upp ämnet 
här i kväll är - som kanske i någon mån kan utläsas av rubriken 
- fastmer den att åtski lliga a v de spörsmål utredningen behandlar 
berör områden där marinen har erfarenheter, intressen eller ansvar 
-av hävd, i nuläget och i framtiden. Det finns ett stort antal såda
na intresseområden att göra reflexioner kring - jag nödgas här 
i kväll att begränsa mig till ett fåtal. Och som framgår av rubriken 
så lämnar jag i. huvudsak de krigstida förhållandena åt sidan. 

244 

2. Utredningen i kort sammandrag 

Vad behandlar utredningen? 
Jordens havsområden: kort beskrivning, gränser, bottenförhållan-

den, vattensammansättning, rörelser m m. 
Havsrättsliga regler: där behandlas översiktligt regler för be

stämning av sjöterritoriet, det fria havet, fiskezoner, havsbotten och 
härtill bundna konventioner. Jag kommer att ta upp en del av dessa 
frågor strax. 

Haven som livsmedelskälla 

Fiske, va lfångst, fiskodling. Man framlägger flera förslag till ut
veckling inom dessa områden. 

Haven som mineralkälla 

Mineral i havsvattnet, mineral i lösa av lagringar och i berggrun
den (inklusive frågor om olja och gas) där å tgärder i första hand 
föreslås på karteringsområdet men även ifråga om utvinning. Jag 
kommer att ta upp detta något. 

Andra former för havens utnyttjande 

Transporter (med frågor som hamnkapacitet, sjökartering, min
röjning), anläggningsarbeten i ha vet, energi utvinning, militär verk
samhet m m. 

Där finns frågor som jag kommer att beröra. 

Havsföroreningar och deras utnyttjande 

Föroreningar av olika slag inkl oljeutsläpp behandlas. Utredning
en lämnar förs lag till intensifierade åtgärder för att förebygga och 
skydda mot olika slags föroreningar både på det nationella och inter
nationella planet. Bl a är det en fråga om övervakning och beivrande. 
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Gemensamma funktioner för flera utnyttjandeformer 

Där är särskilt värt att nämna mät- och observationsverksamhet 

i hav~?mr~dena, sjömätning samt frågor om övervakning, räddnin g 

och bargn1n g - sektorer där marinen sedan länge medverk at. 

Forskning och utveckling samt utbildning 

Detta avsnitt är väl egentligen det mest omfattande - under be

greppet havsutforsknin g föreslås ökade insatser i flera avseenden. 

Havsforskning utomlands 

En sammanställning har gjorts av kända och planerade insatser 

i ett antal industriländer (USA, Frankrike, Japan, Västtyskland, 
Storbritannien, Canada). 

Internationellt samarbete 

Kapitlet innehåller sammanställning över ett stort antal multilate

rala samarbetsorgan, bland dem inom FN :s ram 

Havsbottenkommitten 
Unescos marinvetenskapliga program 

(office of Oceanography) 

(Intergovenmental Oceanographic commission - IOC) 

FAO (Food and Agrilculture Organization) m fl. 

A ven mellanstadiga organ utanför FN och icke statliga samar
betsorgan behandlas. 

U fredningen föreslår 
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en delegation för havsresurse r som skall vara ett rådgivande 

och samordnande organ i havsresursfrågor. Den skall också 

verka för tekniskt utvecklingsarbete (lokaliseras till styrelsen 
för teknisk utveckling) 

åtskilliga åtgärder inom fisket både i Ostersjön och Väster

havet och även på andra områden 

omfattande karteringsarbete på kontinentalsockeln 

inrättande av halvstatligt företag för sand- och grusvinnin g 

övervägs 
att en internationell samarbetsdelegation avseende Östersjötill

farterna skapas 
att sjömätningen utvidgas väsentligt 
att utveckling av apparatur för undersökning av bottenföre

mål stimuleras 
at t teknik för kontroll av militära installationer på havsbotten 

särs k i l t beaktas 
att svenska marinens erfarenheter inom dykeri och annan un

dervattensverksamhet utnyttjas i framtida civ!l havsforsknin g 

och havsexploatering 
ett flertal åtgärder inom miljöskyddet 

att verksamheten med oceanografiska mätningar byggs ut 

att svensk havsforskning ges ökade resurser 

att tillgången på forskningsfartyg förbättras och att forsknings

stationerna upprustas. 
(Kostnaderna osäkra: Nuvarande kostnader beräknas till 32 mkr/ 

år. Okningen uppskattas till 20 Ofo. Enbart delegationen l mkr/år). 

3. Reflexioner kring sjöterritoriet 

De rättsregler som under tidernas lopp utformats på den interna

tionella havsrättens område stammar ju från ganska gammal sed

vanerätt ell_er praxis. Det "fria havet" har inte varit delbart och inte 

kunnat ti!{~öra någon viss stat. Strandstaternas intresse a tt utforsk a 

och utnyttja ha vet var länge begränsat till området närmast kusten 

- det gamla "Kanonskotthållet" 3 distansminuter var länge praxis. 

Men säkerhetspolitiska och ekonomiska förhållanden liksom de 

förbättrade tekniska möjligheterna att utforska och utnyttja allt stör

re delar av havet och havsbotten har skapat nya situationer och nya 

regelbehov inom det folkrättsliga området. 

Och sådana regler har ju tillkommit i viss utsträckning i 

konventionen om det fria havet 
konvention en om territorialhavet och tilläggszonen 

konventionen om fiske på det fria havet 

konventionen om kontinentalsockeln. 
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Konventionen om det fria havet fastslår ju främst a lla r~ittigheter 
om fri sjöfart m m men också vissa skyldigheter och hänsynstagan
den. Den anger också gränsregler, att fritt hav är alla dela r av havet 
som inte ingår i en stats territorialhav eller inre va tten. 

Konventionen om territorialhavet och tilläggszonen innehåller 
regler för hur gränser mellan inre vatten och territorialhav skall 
d ras (baslinjer m m). D en säger också att tilläggszonen får sträcka 
sig 12 naut mil utanför baslinjerna (begränsad jurisdiktion för strand
stater). 

Däremot finns ingen konventionsmässig regel som anger bredden 
på territorialhavet. Det bestämmer strandstater sjä lv och v i har ju 
som bekant sedan lång tid tillbaka och senast i lag från 1966 be
stämt vår gräns till 4 distansminuter utanför baslinjerna. Det krävs 
givetvis speciell gränsdragning vid riksvägen mot Norge och Fin
land, i Oresund, Ålands hav och Norra K varken. 

Strandstater har förpliktelser och rättigheter. Alla stater har rätt 
till oskadlig genomfart genom territorialhavet (stoppa och ankra en
dast i fall av nöd). Genomfarter är oskadlig om den inte stör kust
statens lugn, ordning och säkerhet. Genomfart av fiskefa rtyg är inte 
oskadlig om dessa inte iakttar lagar och förordningar som syftar till 
att hindra dem att fiska. Strandstater får inte hindra oskadlig ge
nomfart. Man skall ge offentlighet å t faror för sjöfarten som strand
stater känner till. Kuststater har - även under genomfart - rätt att 
ingripa mot fartyg i samband med brott om dess följder sträcker sig 
till kuststaten, om det stör lugnet i landet eller ordningen på territo
rialhavet, om det är nödvändigt för att undertrycka olaga handel 
med narkotika. 

Detta är exempel ur konventionstexten. 
Den ökade betydelsen av havens tillgångar, den ökade ekonomis

ka och försörjningsmässiga vikten av det som finns i havet och på 
havsbotten ökar naturligtvis uppmärksamheten på var den prak
tiska gränsen för en kuststats intresse och ansvar skall gå - vad 
skyddet för egna intressen och även omsorgen om att garantera and
ra staters intressen kräves. 

Genevekonventionen innehåller inga regler om territoalhavets 
bredd räknat från kusten mot fria havet. Bestämmelserna att till
läggszonen får sträcka sig högst 12' från baslinjerna ger emellertid 
en kraftig antydan om att konferensen från början avsett att terri
torialhavet inte·skulle sträcka sig längre ut. 
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Flerta let sta ter anser nog att en 12' -gr~ins är lämplig- t ex Sovjet. 
Mindre utsträckning hävdas egentligen endast av Sto rbritannien. 
Vissa sydamerikanska och afrikanska stater hävdar avsevärt stör re 
anspråk (30', 200'). 

Bristern a i konventionen om territoria lh avet har under senare år 
kommit alltmer i förgrunden vid debatterna inom nedrustnin gskon
ferenserna och inom FN :s generalförsamling. Problemen på extrem a 
territorialhav har medfört en opinion för en intenutionell överens
kommelse om territorialhavsbredden . Såväl USA som Sov jetunionen 
har v isat intresse för att åstadkomma en sådan ändring i Geneve
konventionen, att de nationella territo rialhavens bredd begränsas till 
max imalt 12'. 

Det är troligt a tt frågan aktualiseras v id nästa havs rättskonferen s 
som anordnas 197 4. 

Låt oss se p å hur en utvidgnin g av territorialhavet i våra vatten 
till 12' sk ull e te sig. 

Det framgår att en sådan breddning, utöver att vi generellt lägger 
8 n m bredd till vårt territorialhav, skapar nya situationer i bl a 
Ostersund men också i Bomholmsgattet och mellan Gotland och 
Gotska Sandön , där tidigare fri havspassage kunde ske på territo
rialhav. 

D et är klart att en 12' -gräns får ett flertal ekonomisk a och andra 
praktiska konsekvenser - och att den också medför ökat ansvar. 
Vissa åtaganden, t ex övervaknin g av kontinentalsockeln , kan under
lättas. 

Frågan får anses vara av betydelse inför den havsrättskonferens 
som väntas 197 4. Frågan om möjligheterna att skydda fisket efter 
våra kuster är bara en faktor - att den är uppmärksammad har ju 
fram gått av riksdagsdebatt förra året. 

Frågan om stöd åt fiske genom att stödfartyg med reparations-, 
sjukvårds- och andra underhållsresurser har kanske framför allt be
tydelse för sådant fiske som bedrivs på större avstånd fr ån egen kust. 
Sedan länge har ju ett svenskt örlogsfartyg (Hanö) \'arit avdelat för 
den uppgiften i Nordsjön och kring isländska farvatten. Inte bara 
den folkrättsliga utvecklin gen rörande gränser och rättigheter (aktua
liserade kring Island) utan också utredningens synpunkter på beho
vet att utv idga utvinningen av protein ur havet torde innebära att 
sådana stödåtgärder får fortsatt och ökad betydelse. 
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4. Ansvar för kontinentalsockeln 

Sverige har biträtt Genevekonventionen om kontinentalsockeln 
och i särskild Jag fastställt regler för den svenska delen av kontinen
talsockeln. 

Konventionen bestämmer avgränsningen av sockeln till havsbotten 
och dess underlag utanför ett lands kust intill ett djup av 200 m 
(eller anslutningsvis därutanför till ett större djup där utnyttjande 
är möjligt). 

För Sveriges del innebär detta allt oss omgivande vatten. Juridiskt 
räknas territorialhavet enligt konventionen inte till sockeln men 
Sverige har ändå bestämt (i lagen) att även havsbotten inom svenskt 
vattenområde skall räknas dit. (Detta har inte någon större praktisk 
betydelse). 

I konventioner anges också regler för den yttre gränsdragningen 
när två motbelägna kontinentalsocklar möts. I första hand skall 
avtal ingås mellan staterna. I avsaknad av avtal skall gränsen utgö
ras av en mittlinje på lika avstånd från resp länders baslinjer. Lik
nande regler gäller för länder som gränsar till varandra. 

Det är inte betydelselöst hur gränsen drages, ty strandstater utövar 
suveräna rättigheter över kontinentalsockeln för dennas utforskande 
och tillgodogörandet av dess naturatillgångar. Ingen annan kan alltså 
göra detta utan strandstatens medgivande. De nawrtillgångar som 
avses kan vara mineral och andra inte levande tillgångar (på havs
botten och i dess underlag samt en del orörliga organismer). 

Rättigheterna på kontinentalsockeln inverkar ej på rättsreglerna 
i ovanför liggande fritt hav eller luftrummet däröver. 

Strandstater har rätt att på kontinentalsockeln uppföra och un
derhålla anläggningar som kan behövas för att utforska sockeln och 
för att tillgodogöra sig dess tillgångar. Man får också upprätta sä
kerhetszoner om 500 meters bredd kring dessa, som andra länders 
fartyg är skyldiga att respektera. 

Den svenska lagen tar upp samma huvudpunkter som konventio
nen och anger hur den skall gå tillväga som önskar göra vetenskap
liga undersökningar, göra inventering, utvinna grus etc. Där före
skrivs också om straffpåföljder vid överträdelser. 

Av speciellt intresse är de säkerhetspolitiska motiv som kan antas 
ligga bakom staternas aktivitet i kontinentalsockelfrågorna och som 
nog kommer att påverkas av konventionens suveränitetsformule-
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ringar. Konventionen lägger inga formella hinder ivägen för ett mili
tärt utnyttjande av havsbotten på kontinentalsockeln, där d_em;a 
täcks av fritt hav så läno-e denna verksamhet utöv as "med nmhg 
hänsyn till andra staters i~tressen". Detta gäller generellt- vi kan 
tänkas göra så på vår del av sockeln, andra länder på sina. 

Konventionen föreskriver också att strandstaten inte bör vägra 
kvalificerad institution att göra vetenskapliga undersökningar, såle
des ä ven andra staters företrädare. 

Kontinentalsockelns gränser för Sveriges del: 
Vi har överenskommelse klar mellan Sverige och Norge i väster 

samt mellan Sverige och Finland i öster. Man kan spekulera om grän
serna för kontinentalsockeln i övri ga vatten. I Oresund, där territo
rialvattnen gränsar mot varandra, blir det ju formellt ingen so~kel 
enligt konventionens innebörd. I Ostersjön kan olika gränsdragnmg
ar tänkas vara aktuella beroende på hur man räknar Gotlands läge. 

Havsbottens utnyttjande för militära ändarnål och havsbottens 
demilitarisering är frågor som får sådan innebörd för strandstater
nas verksamhet i fredstid, att det måste påverka överväganden om 
territorialhavsbredden. Strandstatens suveränitet och formella möj
ligheter ökas givetvis med ett bredare territorialhav, åtminstone till 
vissa gränser. Därmed förbättras också möjligheterna att uppfylla 
de ansvarsförpliktelser som följer av att strandstater biträder kon
ventionen. 

Så mycket är klart att den vidgade betydelsen a v havsbottens till-
gångar kommer att ställa stora anspråk på strandstatens förrnåga 
till överblick, framsynthet, beslutsberedskap, övervaknings- och 
kontrollapparat, rättsliga agerande m m. Hade vi funnit olja i Oster
sjön hade frågorna aktualiserats för länge sedan. 

5. Havsbottens militära utnyttjande. Havsbottens demilitarisering 

Havsbottens ökade betydelse ur säkerhetspolitisk synpunkt kom 
att innebära, att nedrustningskonferensen i Geneve under 1969 tog 
upp frågorna om demilitarisering på dagordningen. Efter må~?a 
turer, där Alva Myrdal spelade en betydande roll, antogs en for
dragstext som innebär följande: 

Huvudavsikten är att demilitarisera havsbotten. 
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Makterna förbinder sig att inte an lägga några installationer för 
kärnvapen och andra massförstörelsevapen på eller i havsbotten . 
Strandstaten har dock o inskränkt befogenhet inom sitt territorialhav . 
För stater som hävdar mindre än 12 distansminuters territorialhavs
bredd sträcker sig denna exklusiva rätt ut till 12' gränsen. (Detta var 
ett säkerhetspolitiskt agerande). 

Varje avtalspart har rätt att observera andra staters aktivitet inom 
förbudsområdet. Vid misstänkta fall av överträdelse, skall andra 
fördragsslutande parter konsulteras och man kan begära inspektion 
inom det misstänkta området. Kommer man inte överens, skall sä
kerhetsrådet engageras. 

Vi är ju inte intresserade av att sjä lva utnyttja havsbotten för 
massförstörelsevapen. Däremot har vi skyldighet att tillse att inga 
andra överträder avtalet. Det innebär 

skyldighet att tillse att förbudet respekteras inom vårt suverä
nitetsområde, dvs i första hand ut till 12'-gränsen, men även 
ända ut till våra kontinentalsockelgränser 
rättighet att utöva kontroll även bortom våra kontinental
sockelgränser fram till våra grannstaters territorialhav eller 
tilläggszoner 
möjlighet att bli ombedda att biträda annan stat eller FN vid 
dylik kontroll inom vilken del som helst av världshaven. 

Kontrollföreskrifterna inom eget ansvarsområde medför ökade 
uppgifter, ökat ansvar och kan naturligtvis - om vi inte löser dem 
tillfredsställande - innebära konflikttvister. Objektiviteten, allians
friheten, neutraliteten får så lunda inte åsidosättas. 

Större fasta anläggningar kan väl i våra vatten knappast komma 
till utförande utan det blir en märkbar aktivitet på ytan- åtmins
tone än så länge. Men den ökade undervattenstekniken innebär nog 
efterhand att an läggningar även kan utföras helt som undervattens
arbete. Mobila undervattensenheter kommer att kunna bygga ut eller 
placera installationer av olika slag på havsbotten. Och det kommer 
a lltid oberoende av sättet på v ilket installationen göres, vara svårt 
att utan inspektion avgöra vad det egentligen är som byggs ut. 

Kontroll på ytan kommer att vara en viktig ingrediens. Möjlig
heterna att inspektera under ytan, speciellt inom vårt eget suveräni
tetsområde, kommer efterh and - och ganska snart - att bli a llt 
viktigare. 

Sverige har biträtt konventionen liksom bl a Sovjetunionen. 
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6. Sjömätningsfrågorna 

I flera sammanhang upptar havsresursutredningen behoven av 
karterin g och sjömätnin g. Det framförs behov av att sjömätningen 
videras till nya om råden. Sedan gammalt bemannas sjömätarflottan 
av ~1arinen. Marinens medverkan i sjömätningen är en tradition som 
chefen för marinen anser bör bibehållas. Men detta är inte bara för 
traditionens skull utan också därför att det råder ett betydande sam
manhang mellan sjömätning och kartering i allmänhet och den sjö
militära verksam heten. De förändringar i ansvarsförhållanden som 
de nya konventionerna innebär - eller kan komma att innebära -
har sålunda betydande operativa återverkningar med konsekvenser 
även för allmänna och militära sjökort, som ju i huvudsak utföres 
på samma underlag. 

Sjökartläggningen i dess helhet - så ledes ej bara de s k militära 
sjömätningarna - har avgörande inflytande på sjöstridskrafternas, 
inte minst undervattenbåtarnas operationsfrihet i de farvatten som 
omger vårt land. De olika övervaknings- och kontrollsystem som 
kommer att åvi la kuststater, som en fö ljd a v överenskommelserna 
om kontinentalsockeln och havsbottens demilitarisering har även 
militära aspekter och är i hög grad beroende av sjömätnin gs- och 
sjökortsunder lag. 

Betydelsen av nuvarande samordning mellan marinen och sjöfarts
verket på detta område får därigenom ökad tyngd. 

7. Undervattensteknik och människan under vatten 

På flera stä llen i havsresursutredningen framhålles betydelsen av 
att marinens erfarenh eter av undervattensteknik och undervattens
arbete tillvara tages och nyttiggöres i större sammanhang. Det är ju 
så att såväl undervattensbåtar som ubåtsjakt för sin verksamhet är 
helt beroende av kunskap om havets egenskaper i allmän het men 
också sådana specifika branscher som hydraakustik och hydrooptik. 
Uppsökning och oskadliggörande av minor på havsbotten ä~· ett 
annat område där dessa tekniker har sin tillämpning inom mannen. 
Tonnagetillväxten ökar anspråken på "renheten" i lederna - Bro
fjordsröjningarna är bara ett första exempel på sådana ökade behov. 

Utvecklingen innebär otvetydigt att vi i vårt land måste öka vår 
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förmåga att se och höra under vatten, att uppträda och arbeta under 

vatten. Det är naturligt - som utredningen anger - att marinens 

erfarenheter utnyttjas och vidareutvecklas. Chefen för marinen an 

ser - och har anmält - att ökade forskningsinsatser behövs bl a 
ifråga om 

magnetisk detektering 
signalform er och signalbehandling med aktiv akustik 

spaning och detekterin g med hjälp av laser eller annan form 
av optisk belysning 
undervattensobservation med telev isionsteknik 

utnyttjand e av obemannade utkontrollerade undervattensfar
koster. 

. Det_ta kommer med nödvändighet a tt ställa nya anspråk på oss 

l en V l SS nyinriktning inom områden där marinen dock tidigare varit 
verksam. 

Människans förmåga att vistats under vatten och utföra arbeten 

i undervattensmi!jö är av avgörande betydelse för den tillämpade 

undervattenstekmken. Det gäller såväl vid vistelse i torra slutna rum 

som vid vistelse i våt miljö under stora yttre tryck (dykare i vanlig 
bemärkelse). 

Utredningen har särskilt uppmärksammat de resultat som inom 

marin~n hittills uppnåtts inom det submarina området när det gällt 

dykenverksamhet. Den framhåller också det betydelsefulla arbetet 

med marinens dykericentral, som nu drivs av chefen för marinen 

s~som ett viktigt projek t. Denna är en övnings- och försöksanlägg

mng som sk~]] utnyttJas _för ut~eckling och utprovning a v dyksystem 

och ?yktekmk. Den skall ocksa vara utbildningsplats och central för 

kvaltf1cerad dykarutbildning både för militärt och civilt behov. 

Bland de tillämpade forskningsobjekt som avses studeras vid den

na ~nläggning k~n nämnas problem om dykerifysiologi samt bio

k~mrsk, net.~rolog1 sk, farmak.?logisk, odontologisk, psykologisk och 

brotekn~~og1s_k natu_~· Med _nagot mer omfattande forskningsresurser 

kan anlaggnmgen aven bh användbar för allmän navalmedicinsk 

fors~ning omfattand~ bl a hygi_en och köldskador i vatten. Det gäller 

ocksa personaluttagnmgsmetod1k för undervattenspersonaL 

De_t är ingen tvekan om att havsforskningen kommer att ställa 

kraft~gt ökade anspr~k på dykerimedicinsk och dykeriteknisk ut

:ecklmg. ~en t.~tvecklmg som bedrivits i vårt land - huvudsakligen 

mom mannen l· samarbete med de vetenskapliga institutionerna -
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är begränsad jämfört med de insatser som gjorts i andra länder. 

slutmålen - lång tids vistelse på stora djup - kommer att ta för

hållandevis längre tid att uppnå i vårt land än i andra länder där 

man kunnat satsa mer på detta utvecklingsarbete. 

Arbetet med marinens dykericentral är ett vikti gt steg, men det 

måste nog satsas väsentligt mer om vi skall kunna verka på hav s

botten i paritet med andra intressenter. Chefen för marinen har ock

så föreslagit, att "Delegationen för havs resurse r" få r till uppgift att 

snarast klarlägga behoven av insatser på detta område. Här skall 

bara erinras om att varje form av havsbottenexploatering kommer 

att medföra ett omfattande behov av yrkessk icklig dykeriarbetskraft 

med modern och arbetsskyddssäker utbildning. (Redan nu utbild as 

i begränsad utsträckning civila dykare vid marin en). 
Här har berörts utländska insatser för att skapa förmåga till lång

varigt uppträdande under vatten. Några exempel: 

I USA har man sedan 1964 utfört prov med undervattensvistelse 

i habitat (15 dygn- 62 m). Lär möjliggöras ner till250 m. 

USA har också utvecklat en "räddningsubåt" DSR V (Deep Sub

marine Rescue Vehicle) som skal l kunna gå ner till 1.600 m (12 tim). 

Sovjetunionen har haft ett flertal habitat ner i Svarta Havet. Det 

senaste projektet lär möjliggöra vistelse på 300m djup i c:a 14 dygn. 

Frankrike har utfört upprepade expeditioner med utförda under

vattensarbeten på ner till 255 m djup. De utvecklar också en forsk 

ningsubåt från vilka dykeriarbeten kan utföras. 

Detta var bara ett par exempel. 
Inom marinen eftersträvas kontinuerlig förbättring av resurser på 

räddningsområdet. Dykeri- och ubåtsräddningsfartyget Belos är f n 

kärnan i denna verksamhet. Kollektiv räddning av besättning på 

sjunken ubåt sker nu med hjälp av dykarklocka som vinschas ned 

och ans luts till ubåtens nedgångslucka. Detta kan ske ned till 200 m. 

Men det är klart att detta förfaringssätt har begränskningar - det 

krävs ytterst noggrann lokalisering av ubåten , möjlighet för dykare 

att arbeta osv. En utvecklin g av en fri gåend e räddningsfarkost (r~idd

ningsubåt) är därför ett viktigt projekt. Den skall självständigt kun

na gå fram till och sammankopp las med utgångslucka på en sjunk en 

ubåt. 
Anskaffningen av en sådan räddningsubåt torde också ge möjlig

heter till insatser på havsutforskningen s områden i allmänhet. 
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8. Något om den hydrografiska verksamheten 

Utredningen har i flera sammanhang förordat förbättringsåtgär 
der inom den hydrografiska verksamh eten . Det kan vara värt erinra 
om att hydrografisk tjänst har gam mal förankring inom marinen , 
grundad på militära behov. 

Mar in ens hydrografiska tj änst har hittill s haft som främsta upp
gift att genom datain sam ling, utv ärder ing och prognostjänst beskriva 
vissa hydrografiska egenskaper hos havsvattn et inom lokala opera
tionsområden och a nge härav förväntade räckvidder m m v id hydro
fonspaning. 

Inom marin staben bedrivs dessutom viss hyd rografisk forsknings
verksamh et, instruktioner fö r den hydrografi ska tjänsten uta rbetas 
och den tekniska utveck lingen följs i vad a v ser hydrografiska mät
instrument och mätmetoder. 

Utveck lin gen inom havsforskn in gen och undervattenstekniken har 
skapat nya möjligheter att beskriva och utnyttja den hydrografi ska 
miljön för undervattenskrigförin g, undervattensnavigerin g, under
vattenss ignalering m m. 

Den hydrografiska tjänsten skall bl a ta hänsyn till 
de miljöfaktorer rörande havsvattnet som påverkar ubå tars, 
ubå tsjaktfartygs, ubåtsjakthelikoptrars och sjöminors verk
ningsmöj tigheter 
ö rlogsfartygens behov av miljöinformation samt formerna för 
till godoseendet a v dessa behov (bl a hydraakustiska förhå llan
den, vattenstånd , vågor, strömmar, nedisning m m) 
medel och metoder för in samlin g, bearbetnin g och delgivnin g 
av miljöd ata 
medel och metoder för att uta rbeta och delge prognoser 
medel och metoder för analys, utvärderin g och stati sti sk be
handling av data (långsiktig ve rksamhet) 
de lgivning och presentation av värderin gsresultaten 
vid STU/SMHI m fl pågående undersökningar rörande boj
system för data in sam ling och dataöverföring. 

MS/Hydro inrättades i början av 1950-talet som en utbyggnad av 
MS Vädertjänst. MS samarbetar med SMHI och Fiskeristyrelsen 
m fl institutioner i insamlin g och utvärdering av hydrografiska data . 
En av MS/Hydro tekniska assistenter tjän stgör for tlöpande vid Fis
keristyre lsens hydrografiska avdelning i Gö teborg. 
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Inom avdelnin gen har en omfattande kartläggnin g av havsström
marna utefter våra kuster och i vå ra omgivande havsområden ut
förts. MS/Sjö har också utgivit en bathymetrisk karta över Osters j ön 
samt en karta över bottenstrukturen i O stersjön. I båda fallen har 
MS/Sjö här tagit initiati v på ett område där tidigare kartläggning 
ej skett i Sverige. 

MS/Hydro verksamhet ä r f n föremål för översyn , som bör leda 
till en målanpassad verksamhet och o rganisation , där även de a ll
männa civila intressena av fortsatt samarbete och s<~ mverkan med 
marinen skall beaktas. 

Härmed nödgas jag dra ett streck under kvällens refl ex ioner till 
havsresursutredningen. Det finn s mån ga y tterligare objekt som hade 
varit intressanta att ta upp. Med det anförda har jag enbart vela t 
belysa att marinen - alldeles oavsett vår självklara uppgift i krig 
- har stora möjligheter och en ligt min uppfattning också stora skyl
digheter att medverka inom många av de dicipliner som behandla ts 
av havsresursutredningen, medverkan i fredstid, i fredens tjäns t. 
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Litteratur m. m. 

BATSMANSHALLET l ANGERMANLAND OCH ME DELPAD 

D en 14 maj 1973 av led Sv eriges siste ak ti ve indelte so ldat . Sommaren 1972 hade 

han full gjort sin 73:e å rli ga möre vid signa lregementet i Uppsala. Därmed är in 

de lningsverket definiti vt avvec klar . 

Ind elnin gsverk er ersatte på 1620-ral cr tid iga re mer slumpmässiga utskri vnin gs

förfaranden. Der va r en för Sverige säregen organisati on som fungerad e vä l och 

kom a rr bestå som främ sta rekryteri ngskälla till krigsmakren under mer ä n 25 0 år. 

På 1880-ra ler ersattes indelningsverket success ivt av värva d stam oc h värnplik 

tiga. Vid flottan fanns ind elta båtsm:in i nnu så se nt som 1920. 

Ovcrsrc Ca rl H amnström ha r i sin bo k "Båtsmanshå ll et i Ångerm a nl and och 

Medelpad" p å 470 sidor ingående ski ldrat den del av indeln ingsverket som hade 

till uppgift att förse flotta n med manskap frå n nuvaran de Västernor rland s län. 

Bok en utgör en intressant besk ri vnin g a v svensk sjökrigshistO ria sedd ur et t 

annat perspekti v än denna ridskrifts läsa re norma lt är vana vid. Det är krigen 

sedda från rotebönclern as , bå tsmansrorpens och i inre rin ga grad båtsma nsänkor

nas synvinkel. Man ana r hemmafrontens prob lem under de stora kri ge n på 1600-

och 1700-ta len. 

Båts manshå ll et i .No rrland upprättades under 1630- talet. Der omfattade t ill en 

börja n hamn städer och ku stsoc knar men utv idgades för Å ngermanlands och Me

delpads del att omfatta hela landskapen som en följd av att något landskapsrege

mente inte sa ttes upp där förrän på 1850- ral er. 

Grundprin cipen för rote rin gen var an fem rotchemnun skull e r ekrytera och 

hå lla en bå tsman. Anta let bå tsmän ökade success ivt från omkring 300 t ill 450. 

I krigstid kunde antal er fördubblas geno m a rt ersättare - s k fördubblin gsbåts

män - rekryterades. Båtsmi nn en var orga niserade i kompanier. Kompani chefer

na övervakade och föret rädd e bårsmänn en även i hemmasocknarna. 

I samba nd med att en fl otts ration a nl ades i Karl skro na flyttades norr landsbårs

männ en t ill Blekinge och Södra Möre. Mer ä n 300 bårsmä n frå n Ångermanland 

och Medelpad omsrario ncracl cs oc h bå rsmanshållen i la nel skapen va r va kanth ålln a 

i sex å r ( 1681-1686 ). D c reo rga ni se rades doc k i n för det stora noreliska kri ge t och 

de bägge la nel skapen kund e und er kri gså ren 1700- 1721 stä ll a upp roralt mer ä n 

5 000 bå tsmän. Man bör därvid beakta att a ntal er rotehemm a n endast var drygt 

2 000. En borrenskrapnin g a ll tså. 

Båtsmanshå ll er var en fas t orga nisa tion som medgav ett mycket f lex ibelt ur

nyttjande. Bå rsmä nnen a nvä ndes såvä l o mbo rd som i a rbeten v id varven. I hem

masocknarna deltag dc bl a i kyrkobyggen och i Sunds va ll och H ä rnösand a n

vä nd es dc för uppfö ra nd e av kronobrä nn erier. N är der va r lugnt uppfordrades 

båtsmä nn en norma lt va rt tredje å r. Vid krigs fa ra beo rdrades de an i ilm arscher 
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inställa sig i Srockholm, Kar lskrona eller Göteborg all t efter behov. Sådana mobi

li se ringar var betungande för böndern a dels i fo rm av skjurshjä lp, dels för att 

deras bårsmän då slet ur sina skor och strumpor som rotebönd erna hade att er

sä tta. Sådana " marche forcec" gjo rdes då dc bedömts vara onöd iga därför ti ll 

riksdagsfråga av bönderna. 

D et är intressant an fö lj a dessa norrlännin ga rs upplevelse r i flottan . D e delrog 

i jakren på moriska sjörövare i Medelhavet, transporterade trupper till Pommern 

under trenioå ri ga kriget, deltog i sjöstrider i O stcrsjön och Finska viken, över

v intrade på Sveaborg. Der sista krigsuppbådet ägde rum 1814 då norrlandsbå ts

mä n beordrad es rill Landskrona för an där bemanna fartyg för kri ge t mot Norge. 

Dc slet oftast on t och v ar ofta sjuka. Dödligheten var star. 

Från sin avsides bygd var bå rsmännen en av de få befolkningsgrupper som 

ko m ur i stora vä rlden. Att de nä r de kom hem hade m ycke t att berätta kan 

man förstå. Norrland suttryck et "a tt ljuga som en båtsman " tyde r på att dc också 

had e förm ågan att krydda sin a berättelser. 

R ekryterin g och underh å ll av bårsmänn en va r en tung börd a för städern as be

fo lknin g och rotebönderna vi lket ofta ledde rill konflikter med myndigheterna. 

D et kunde gä ll a bå tsmän nens utrustning, rorpets reparerande eller hjälp ti ll fa

miljen vid bårsman s bortovaro. Landshöv din gen med biträde av kompanichefen 

ell er länsman hade att bilägga dessa tvister. r fl era fall tog sä rskilt bondestå nder 

upp principi ell a frågor som gällde indelningsverket i riksdagen. 

Efter en kronologisk beskri vnin g av det norrländska bå rsma nshå llet tar för

fa tta ren i sä rski lda kapitel upp förseelse r och bes tra ffn ingar, minnen från bå rs

ma nsriden samt bå tsman srorpen oc h bå tsman sna mnen. I bilagor redovisas o mfat

ta nde statistik. Boken är illustrerad, försedd med ert namnregister och hänvisar 

i många noter t ill dokum ent och hand li ngar. 

Aven om siffror och tväranalyser ibland gör att man v id läsningen fö rlorar 

den krono logiska överblicken är boken lä rdäst och ger stor behå llning även för 

den som inre vill gå på djupet i indelningsve rkets probl ematik. 
Sven Linden 
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Notiser från nar och fjärran 

Argentina 
Nya ub!itar 

D c två i Väs trysk land bestä llda jaktubåta rn a skall heta "Sa lta" resp "San Lu is" . 
D en förstn ämnda öve rl ämn ades till a rgent in ska flotran den 21 november 1972 
i närva ro av västtyske CM, viceamira l H ein z K i.ihnl e. T illblive lsen av dessa ubå
tar är en märkli g hi sto ri a, då de byggdes i sektioner vid det tyska H owa ld tswcrke 
i Kiel, vil ka sedan transporterades t ill det a rgenti nska örl ogsva r vet Ri o Sa nti ago, 
där dc slutmonterades med väs ttyskt te kni skt bistå nd . 

(fackpress) 

Frankrike 

K ryssaren "de Grasse" utarngerad 
I slutet av febru a ri 1973 av rustades kryssa ren " dc G rasse" för sista gå ngen och 

ska ll inom korr skrotas . H enn es namn ska ll övertagas a v en av dc robotfregan cr, 
som f n ä r und er byggnad . 

" dc G rasse" färdi gs täl ldes som luftvä rn skryssa re strax efter andra världskri ge ts 
slut och bl ev då fla ggskepp i Medclha vseskadern. Efter en ombyggnad 1964 blev 
fa rtyget " degrader<;t t" till ledarfartyg fö r de f ranska kä rn vapenförsöken i Still a 
H ave t. 

I motsa ts till " de Grassc" ha r henn es sys terfartyg "Colbcrt" helt ny li ge n ge
nomgått en moderniserin g och komm er an stå kva r i tj cin st till fr am på 1980-
ta let . 

(Cols Bl eus mars/73) 

Nya ub!itar 
Som t idi ga re meddela ts ha r fran ska marin en bes tällt fy ra konve ntionell t drivna 

jaktubå ta r på ca 1 200 to n (1 700 ton i uläge). D en fö rsta a v dessa, med namn et 
" Agos ta", köl sträcktes 1 O november 1972 i C hcrbourg oc h beräknas bli sjösan i 
janua ri 1974. D e tre övri ga få r namn en " Beveziers", "La P raya" och "Ouessant" 
sam t beräknas kö lsträckas efterh and så an de komm er i sjön resp april 1974, ok
tober 1974 och janu ar i 1976. 

" Le Terrible", den andra av dc stora atomkraftdri vna ubåta rn a för ba ll isti ska 
robota r, trädde under ja nu a ri 1973 i operat iv tjänst. 

(Fackpress) 

Sjöroboten "EXO CET" i ny version 
D en hitt ill s mest framgå ngsrika sjörobotkonstruktionen inom västvä rld ens ma

r ina va pen a rse n a ~ torde va ra den fran ska "MM 38 EXOCET", där MM stå r fö r 
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"mer-mer" och 38 för räckvid den 38 km . D enn a robot har hinills sålts till en 
t iota l marin er, va ra v Royal Navy ä r den största kun den. Tillverkaren Aerospa
ti ale ä r nu igång med utveck li ngen av en förb ättrad ve rsion , Mk 2, v ilken beräk
nas va ra klar under 1S' 75 och få avsevärt förbätt rade prestanda och utv id gade 
användnin gsmöjligheter. D en nya modell en kommer liksom den nu varande att 
d rivas av fas t bränsle, men genom utn yttjand e av modern aste miniaty rise rad e 
elektron iska komponente r komm er den att dels bli åtskilli gt läna re och mind re 
va ri ge nom den bedöm es kunn a in sta lleras på fartyg på mindre än J OO ton samt 
få såväl högre fa r t som en ökad räckv idd upp till drygt 60 km , dels medgivas 
a lte rn at iva sty rnin gs- och kontrollsystem, målsökande genom rada r-homing eller 
fjä rrstyrd per rad io med lednin g a v te lev ision. Dessa egenskaper föru tvisa r flera 
nya användnin gsområden, i rö rli ga kust robotbaner ier, som a ttackrobo t från fl yg
pbn eller helikopte r och äve n för in sta llat ion i ubåtar. 

(Fackpress) 

Israel 

Ny motorrobotb!it av inhem sk konst ruktion 
C hefen för den israe liska mar in en, amiral Benjamin T elcm, uttalade nyli gen 

att den israeliska fl ottan bef inn er sig i en utveck li ng, som snart skulle göra den 
i stånd att säkerstä ll a försva ret av landets kuster. Kärnan i flottan ä r f n de ro lv 
robotbå ra rn a av "Saa r"-k lassen med sina åtta "GABRIEL"-robotar. I bö rjan av 
febru ari i å r prese nterad es överraskande en helt ny robotbå r, konstruerad och 
byggd i I srae l. Den nya typen, som komm er a tt benämn as efter typfartyget 
" R eshef" , ha r va ri t under konstruktion sedan 1968. Farryge t blir på ca 400 ton 
med en län gd av 58 m och byggt i stål med överb yggnader i a luminium . Fyra 
di es la r ska ll ge en högsta fa rt av 32 kn op. Bevä pnin gen ska ll utgöras av 2 st 
OTO-Me la ra 7,6 cm a kan, 7 stä ll "GABRTEL"-robot och 4 to rpeder. 

(Marine Ru ncl schau mars/73) 

Japan 

Världens hittills största fartyg 
I oktober 1972 sjösattes i K ure det största fa rtyg, som världen h ittill s uppl ev t . 

Der var der fö rsta i en se ri e av tre tankfartyg på 477 000 bruttoto n, "Globtik
Tokyo" . D etta fa rtyg slå r med mer än J OO 000 ron det t idi gare stö rsta fa rtyget 
i vä rlden, den likaledes japan byggda tankern "Nisscki -Maru". Den nya mammu t
tankern ha r en längd av 379 m, är 62 m bred och får ett dj upgåen de på last av 
28 m samt skall med sina 45 000 hästkrafte r göra 15 knop. Aga rc ä r företaget 
G lobt ik Tanke rs i Lon don, som f n håller på att projekte ra än större fa rtyg, en 
ta nke r på icke mi ndre än 650 000 ron bru tto. 

(Rivista Maritt im a jan/73) 
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NATO 
.-'!anding Naval Force Atlantic 

NATO :s egen, ständigt rustade sjöstyrka i Atlanten, Standing Nava l Force Atlantic 
(STANA VFORLANT), har sedan sin start 1968 bestått av 4-6 jagare och/eller 
fregatter från NATO :s medlemsstater inom området. Från och med sis tl idna de
cember har förbandet, sannolikt på försök, utökats med dels rvå ubåtar, brittiska 
kärnkraftdrivna jaktubåten "Courageous" och danska diese lubå ten "Delfinen" 
dels det stora nederländska underhållsfartyget "Poolster", som är konstruerat fö r 
att utföra a ll slags förrådskomp lettering under gång. Vid ett flertal ti ll fällen ha r 
förslag framförts, främ st frå n amer ikansk sida, att ut veckla STANA VFORLANT's 
kapacitet och mångs idighet. Den nu ge nomförd a kompl etter ingen torde få ses som 
ett prov i den riktnin gen. 

(Marine News feb/ 73) 

USA 

Omorganisation inom Stilla Havsflottan 
Fr o m 1 februari 1973 övergick amerikanska 1. flottan med högkvarter i San 

Diego ti ll att bli 3. flottan med högkvarter Pearl Harbour. 1. flottan bildades 
i maj 1946. Genom denna omorganisation inbesparades en amira lsbefattning samt 
15 högre och 43 lägre officersbefattningar. Hitti ll svarande 7. flottan med hög
kvarter i Yokosuka i J apan bibeh ålles oförändrad. 

(Marine Ru ndschau feb/73) 

Nya fartyg 
Det nya attackhangarfartyget "Nim itz", som närmar sig s1n fu llbordan vid 

örlogsvarvet i Norfolk, Va, beräknas komma i tjänst under hösten 1973 och skall 
då ingå i Sti ll a Havsflottan. 

"Nimirz" ersätter då den gamla "Hancock", som därmed har gjort sitt. Den 
andra enheten av de fem beställd a stora (40 000 ton) amfibieattackfa rtygen LHA 
kommer att få namnet "Saipan" . Det första fartyget i se rien har tid igare fått 
namnet "Ta rawa" oc h li gger nu på utrustn in g i Norfolk. 

(Fackpress) 

V östtyskland 
Ny robotbdt i tjänst 

Den första av de rjugo robotbåta r, Västtysk land bestä llt i Frankrike, S 41, på
började sina provturer med egen besättnin g den 30 oktober 1972. Under mars 
månad 1973 beräknas provturerna vara klara och båten gå i operariv tjänst. S 41 
är tilldelad "3. Schnellboorgeschwader" i Flensburg. I morsars till hittillsvarande 
torpedbåtar, som erhå llit namn förutom identitetsnu mm er, kommer de nya bårar
na att en dast åsättas nummer. Av de 20 besrälida av denna klass, Type 148, 
kommer 12 att helt färdigsrällas på der franska bestä llnin gsva rvet medan de 
övriga åna en da~t skroven bygges där varefter de transporte ras till t yskt varv för 
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färdigställande. Dc rvå första av den sistnämnda kategorin befinner sig redan vid 
Liirssen-We r fr i Bremen. D e tio på väs ttyskt varv beställda större robotbåta rna , 
Type 143, kommer arr numreras S 11 -S 20. De på skroven må lade igenkänn ings
numren blir för 148-serien P 6141-P 6160 och för 143-scnen P 6111-P 6120. 

(Fackpress) 
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g! 
Vi kommer 
när du hartid 

De orden möter du på affischtavlor över hela landet. Se 
dem som ett uttryck för vår omsorg om dig. Och som en 
uppmaning att se över försäkringsfrågorna i tid för dig 
själv och dc dina. Kunniga Folksam-ombud är beredda 
att hjälpa dig på den punkten - även om det inte är 
aktuellt med några nya försäkringar. Dc sta rtar med en 
behovsutredning som ger er möjlighet att bedöma vilket 
skydd ni behöver därhemma - och har råd med . 

Vi tror det är trevligast för dig att själv ringa och avtala 
om tid. Gör det! (Telefonnumret hittar du enklast i tele
fonkatalogen.) Sedan kommer något av våra Folksam
ombud hem till dig på den tid du själv vill. Självklart kan 
du komma till oss om det passar dig bättre. 

FOLKSAM 
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