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Ordinarie sammanträde i Stockholm den 2 oktober 1968.
(Utdrag ur protokoll)

l. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående sammanträde ordinarie ledamöterna Gustaf Halldin, Alex Simonsson och
Torkel Nerpin avgått med döden.
Ordföranden lyste frid över deras minne.

2. Utsågs ledamoten Falkemo som föredragande och ledamoten
Borgenstam som suppleant inom vetenskapsgrenen "Krigsfartygs
konstruktion. Maskin- och elektroteknik. Teleteknik" för år 1969.

3. Beslöt Sällskapet tilldela nedanstående förfa ttare belöningar
för artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet under perioden juli 1967-juni
1968, nämligen
ledamoten H Gottfridsson hedrande omnämnande p å högtidsdagen
jämte en p enningbelöning p å kr 300 :- för artikeln "Akabaviken
-ett folkrättsligt problem",
marindirektör N Dellg ren hedrande omnämnande på högtidsdagen jämte en penningbelöning på kr 300:- för artiklarna " Systematisk fartygsprojektering" samt
kommendörkapten B Stefenson hedrande omnämnande på högtidsdagen jämte en penningbelöning på kr 300:- för artikeln "Operationsanalys i praktiken".
Sällskapet beslöt vidare tilldela kapten Cay Holmberg hedrande
omnämnande på högtidsdagen jämte en penningbelöning på kr
40
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500:- för hans under stabskursen vid Militärhögskolan utförda
hemarbete. Arbetet har av CMHS överlämnats till Sällskapet med
förslag att belöning skall utgå.

4. Föredrog ledamoten Härlin utdrag ur sin årsberättelse för år
1968 inom vetenskapsgrenen "Skeppsbyggeri och maskinväsende".
Stockholm den 23 oktober 1968.
HANS HALLERDT
sekreterare
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HEDERsLEDAMOTEN
D ARVAS

Anförande av sällskapets
ordförande vid nedläggande av sin befattning

När jag vid örlogsmannasällskapets föregående högtidssammanträde nedlade min befattning anförde jag några synpunkter kring
nyheterna i den fast anställda och den värnplik tiga personalens
tjänstgöringsförhållanden, främst avseende sjötjänst. I dag föreligger ett års praktiska erfarenheter - negativa och positiva - sannolikt väl kända. Jag avser heller inte att nu beröra denna sektor av
skeendet i flottans verksamhet. J ag vill i stället säga något om det
nya systemets inverkan på fartygsmaterielen.
Med den mycket pressade budget som marinen tillerkänts inom
senaste förs varsbesluts ram är det naturligt att det allt överskuggande intresset knyts till ansträngningar att på mest effektiva sätt
klara materielförnyelsen. Detta medför förklarligt nog att frågor
inom sektorn underhåll och översyn a v befintlig materiel lätt får en
mera undanskymd plats än de kanske vore förtjänta av.
I ett y ttrande till 1960 års värnpliktsutredning anför CM bl a:
"Ur underhållssynpunkt bedöms den av värnpliktsutredningen
föreslagna p rincipen för fredsrustningar a v fartyg i stort innebära
följande. Sjöexpeditionens längd, omkring ett och ett halvt år, medför att stridsfartygens översynsperioder inträffar med ett och ett
halvt års mellanrum i stället som nu med ett års mellanrum. Under
en tid av tre år kommer således enligt utredningens förslag två årsöversyner i stället för i princip tre enligt nuvarande ordning. Teoretiskt skulle detta innebära, att översynskostnaderna per år enligt
utredningens förslag skulle bli lägre. Samtidigt torde emellertid
genom det ökade intervallet mellan översynerna materielens förslitning öka. Det bedöms därför sannolikt att de nu berörda kostnadsminskningarna och kostnadsökningarna kommer att balansera varandra."
Sammanfattningsvis bedömde så CM att någon väsentlig eller
angivbar kostnadsförändring icke kunde väntas inträda i förhållande
till tidigare utbildningsordning vad gäller fartygsmaterielens underhåll. Med dagens praktiska erfarenheter som bakgrund må det förefalla som marinchefens bedömande varit optimistiskt.
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De värnpliktiga skall utbildas ombord på nio månader mot tolv
i tidigare utbildningssystem. De vpl skall under sin nu kortare tjänstgöring ombord även hinna med s k allmänmilitär utbildning i land
med fartygens egna befäl som instruktörer. Detta har framtvingat
en ny avvägning mellan tid för löpande underh ållsarbeten och tid
för utbildning för att beordrade utbildningsmålsättningar skall kunna nås. En avvägning som resulterat i minskad tid för besättningens
deltagande i underh ållsarbeten.
Från förbands- och fartygschefer har också i olika sammanhang
p åpekats att allvarliga svårigheter att hinna med erforderligt materielunderhåll förefinns. En tendens till ökat antal haverier på
fartygen syns styrka påpekandena. För att kunna genomföra det
koncentrerade och hårt styrda utbildningsprogrammet måste prioritet ges sådana underhållsåtgärder som håller fartygens vapensystem
och maskinmateriel tillgängliga för utbildningen. Ett ackumulerat
underhållsbehov uppstår med nödvändighet. Snygghet och ordning
blir även eftersatta.
Dessa negativa tendenser är dock inte enbart en följd av VU-60
systemet. Den arbetstidsreglering som infördes för några år sedan
har medfört att stambefälet i stor utsträckning måste friställas under
de veckans dagar när fartyget ligger stilla och då är mest tillgän gligt
för löpande underhåll. Arbetstidsförkortningar - senast den l jan
1968 med 2 1/2 veckotimme- verkar i samma riktning.
Utvecklingen mot den lätta flottan för vidare med sig nya fartygstyper, ej mindre komplicerade, men som i högre grad än tidigare
är automatiserade och har därför följdriktigt minskad besättning.
Eftersom besä ttningsminskningen skett underifrån, har i första hand
den persona! som bl a haft till uppgift att biträda med underhå llsarbeten fallit bort.
De svårigheter som här antytts att medhinna materielunderhållet
ombord är oroande. I nuvarande budgetläge syns någon universallösning inte finnas. I stället förefaller den kombinerade effekten av
ett flertal åtgärder vara värd att pröva.
På kustflottan har man sökt gå fram på flera vägar. En intensifierad uppföljning från fartygsbefälets sida av arbeten under fartygens
översyner vid örlogsbas bedöms bl a ge ökade kunskapsmässiga förutsättningar för effektivare underhåll under pågående sjöexpedition.
Genom införd rapportering efter översyn erhålls på stabsnivå ett
bättre grepp om underhållsverksamheten med möjlighet till en effek608

ti vare kontakt med örlogsbasernas tekniska förvaltningar beträffande översynsplanering m m. I avsikt att förenk la verksamheten ombord så att befälet där kan få ökad tid för planerin g och lednin g
av underhållsarbeten utarbetas i samarbete med resp örlogsbas standardförteckningar över återkommande arbeten för varj e fartygstyp.
Dessa förteckningar avses att tjäna som en överenskommelse mellan
teknisk förvaltning och sjögående förbandschefer om vi lka frekvensbundna arbeten som skall utföras vid olika översynstill fällen.
Det syns möjligt att denna utvecklin g skall kunna bidra till förverkligande av planer i central instans att ta fram ett moderniserat
och till rådande materielutveckling väl anpassat underhållssystem
helt anknutet till fartygstyp, allt i avsikt att möjliggöra större effekt
i löpande underhåll under pågående expedition.
Med den rytm fartygen nu följer - 18 mån sjöexpedition följd
av 6 mån vinterdepå - har för att så långt möjligt söka ga rantera
att materielen är tillgänglig för utbildningsverksamheten - införts
en liten resp en stor översyn under varje tvåårscykeL Liten översyn
sker principiellt mitt i pågående sjöexpedition medan stor översyn
inläggs under vinterdepåperioden.
Alltjämt måste dock fartyget med vissa mellanrum tas ur förbandsproduk tion och beredskap för generalöversyn. Systemet med
generalöversyner har gammal hävd och har väl ursprungligen byggt
på tesen att all materiel i ett fartyg kunde hållas i gång lika länge,
men därefter krävde ordentlig genomgång.
Erfarenheter pekar mot att de tekniska komponenterna i fartygen
kräver översyn med olika tidsintervall. Det ligger då nära till hand s
att överväga om metoden med samlad generalöversyn för helt fartyg är adekvat och lämplig. Möjligen vore det värt - i va rj e fall
vad avser fartyg av typer som även på längre sikt är aktue lla - att
närmare undersöka eventuella vinster genom att ersätta den samlade
generalöversynen med successiva delöversyn er.
Fartygen är utan men för utbildningsverksamhete n di sponibla för
större arbeten under vinterdepåperioden.
Om exempelvis i princip en tredjedel av fartyget fick översyn av
generalöversynskaraktär vid va rje vinterdepåperiod skulle varje
materielgrupp få minst samma periodisitet som i nu varande system.
Den ombord befintliga vinterdepåbesättningen inte bara kan utan
behöver få medverka vid översynsarbeten a v större omfattnin g,
eftersom i varje fall den värnpliktiga personalen i denna besättning
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skall utbildas för krigsp lacering i flottans bas- och underhållsförband. Det syns heller inte osannolikt att belastningen på de tekniska
förvaltningarna blev jämnare med till äventyrs kostnadsbesparingar
som följd. Flottans totala beredskap för mobilisering sku lle inte
minska, snarare öka.
Med dessa reflexioner kring vissa främst organisatoriska underhålls- och översynsproblem för befintlig och kommande materiel har
jag velat peka på en inte allt för ofta diskuterad men enligt min
mening väsentlig faktor inom såväl förbandsproduktionens som beredskapens ram.
Innan jag avsl utar årets högtidssammanträde är det mig angeläget
att till sällskapets med dagen avgående vice ordförande, ledamoten
Norström, få framföra Orlogsmannasällskapets stora tack för värdefulla insatser inom såväl dess beredningsutskott som vid dess sammanträden.
Därmed förklarar jag Kungl Orlogsmannasällskapets 197. högtidssammanträde avslutat.

VICEAMIRAL
G JESCHANNEK

Den västtyska marinen -- dess
uppgifter i dag och på
1970-talet

,----------------------------------------,
Den västtyske marinchefen v iceamiral GER T JESCHONNEK höll i maj 1968 ett föredrag inför
Statspolitiska sällska pet i Hamburg över rubricerat
ämne. Föredraget har bedömts vara av stort intresse
för TiS läsekrets och författaren har vänligen givit
sitt tillstånd till publice ring.
Viceamiral ]eschonnek, som tidigare har '<-'arit ställföreträda nde COME A LT A P, redogör för det strategiska läget i Ös tersjöområdet och angränsande områden m ed koncentrering till Östersjöutloppen. H an
beskriver marinens roll i det västtyska tota lförsvaret
samt ger avslutningsvis en översikt över utvecklingen
fram till mitten av 1970-talet mot bakgrund av farvattnens karaktär och de försvarsuppgifter marinen
sieall lösa .
Översättningen har utförts av marinattachcn i Bonn
K ommendörkapten Floderus.
~----------------------------------------

A. SJOHERRA VALDETS BETYD ELSE I DET
STRATEG ISKA BLICK FALTET
1. s jöherraväldet som grund f ör den v ästliga alliansen

D en fria världens strategi är oupplösligt fö rbundet med prob lemet
att oförhindrat kunna röra sig på havet och i luften. Sjöherravä ldet
på Atlanten med angränsande farvatten är lika nödvändigt som att
behärska det ovanför liggande luftrummet. Atlanten är och förblir
kärnpunkten i den atlantiska alliansen. Detta hav med angrän sande
vatten har under de båda världskrigen spelat en betydande roll.
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Utan att till Europa överföra och underhålla stridskrafter utan
att på andra sidan havet bygga upp och säkra baser utan utb~te av
rå;aror och produkter, skulle ett förbund som NATO ej kunna
exrstera.
Det är en tvingande nödvändighet att värna havens frihet, om den
fria världen skall kunna förverkliga sina nationella och internationella målsättningar.
. Först skulle jag med några få ord vilja antyda några karaktäristiska egenskaper hos dagens sjöstridskrafter, vilka gör dem till ett
v~sentligt instrument i handen på den politiska och militära ledmngen:
RORLIGHET i marin mening betyder användning av sjöstridskrafter när- och varhelst de erfordras, utan omedelbart behov av att
anlita baser iland. Den betyder under vissa omständigheter att
stridsåtgärder kan förhindras genom att sjöstridskrafterna i tid kan
~lPJ?träda inom ~tt spänningsområde och medger vid en skärpning
1 la?et krafts~mlr_ng utan politiska varningar eller anspråk på andra
natroners terntonum.
Denna slags rörlighet ger den militära ledningen möjlighet, att
åstadkomma en kraftförskjutning på ett snabbt, diskret och
effektivt sätt. Den tvingar också motståndaren till en splittring
av de styrkor, som avdelats för att säkra operationernas genomförande .
Exempel: För att avvärja en landstigning stod 1944 i väster 61
och i Norge och Danmark ytterligare 18 tyska divisioner beredda.
Den allierade invasionen i Normandie genomfördes med 5 divisioner
och 3 flygförband.
MARIN FLEXIBILITET erbjuder ett rikt spektrum av insatsmöjligheter och metoder och tillåter en graderad och för ändamålet
noga anpassad stridsinsats, som motsvarar den aktuella situationen
alltifrån utövandet av marinpolitiska funktioner, demonstrationer
och blockader till stridsåtgärder som t ex artilleribombardemang
och invasion.
Sjö- och luftstridskrafter kan, med lämplig utrustning, utan tidsödande ombeväpning och omgruppering, d v s med kort varsel, insätta konventionella vapen eller atomvapen i såväl offensiva som
defensiva företag.
De marina stridskrafternas flexibla insatsmöjligheter motsvarar
i mycket hög grad den moderna strategins fordringar.
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De på grund val av politikernas bedömande fattade besluten om
detta mångsidiga instruments användning och faran av att på olika
nivåer göra misstag vid val av medel, gör det nödvändigt att inte
blott marinledningen utan också politikerna äger goda kunskaper
om de marina stridskrafternas möjligheter.
OVERLEVNADSFORMÅGAN hos de rörliga förbanden och
dess personal är under en spänningsperiod och vid kuppanfall av
utomordentligt stor betydelse. Det är svårt att urskilja och fastställa
till sjöss befintliga sjöstridskrafter bland de dagligen ca 2 500 handelsfartygen på Atlanten och ca 800-1 000 i Medelhavet.
Beträffande användning av atomvapen mot sjöstridskrafter kan
allmänt sägas, att den har mindre inflytande på sjö- än på landkriget emedan:
havet ej kan förstöras av kärnladdningar;
flera av de biverkningar som förorsakas vid kärnladdningsinsats mot land, bortfaller till sjöss;
de vida havsområdena medger utspridning av fartygen.
Vid ett atomanfall är ett avstånd mellan fartygen om ca två distansminuter tillräckligt för att undvika totalförlust av mer än ett
fartyg .
Sjöstridskrafterna har ständigt sin vapenutrustning med sig och
kan genom ett avvägt BEREDSKAPSSYSTEM utan vidlyftigare
anstalter ständigt hållas i hög insatsberedskap.
Den snabba utvecklingen inom luft- och rymdfarten ävensom
atomålderns landvinningar har ej minskat havens betydelse.
Med ROBOTAR av alla slag, från hangarfartygsbaserade långdistansflygplan, eller långtnående operationer med lufttankning samt
atomdrivkraft och många andra framsteg, kan den moderna marinen
icke blott lösa sin traditionella uppgift i totalförsvaret - att försvara sjövägarna mot angrepp utifrån - utan även hota en potentiell motståndares nervcentrum, genom att dess vapen kan nå långt
in i land.
Genom utökningen av sjö- och flygstridskrafternas vapentekniska
och taktiska stridsförmåga och deras växande betydelse inom total613

strategins ram, utgör marinen ett viktigt instrument för politikerna
när det gäller att avskräcka en motståndare.
Också i framtiden kommer NATO-staterna att i hög grad vara
beroende av havet, eftersom den nödvändiga förbinde lsen mellan
Västeuropa och Nordamerika blott kan upprätthållas, om man behärskar de mellanliggande sjövägarna.
2. Sovjets anspråk på sjöherravälde

Sovjet har sedan andra världskriget utvecklats till den näst största
sjömakten i världen. Handelstonnaget har från 1946 till 1968 ökat
från ca 1,6 miljoner till i runt tal12 miljoner ton.
Vid en värdering av sovjetflottan bör observeras, att icke bara
krigsfa rtyg, utan också handels-, fisk eri- och forskningsfartyg både
konstrueras och centraldirigeras med hänsyn stagande till militära
aspekter.
. Sovjetunionen utbildar årligen nio gå nger så många fartygsinge nJÖrer och konstruktörer som USA.
Deras forskningsf lotta är större än den övriga världens forskningsfartyg ~am1~1anslagna. Forskningsflottan har ett globalt program som vtd sidan av rent oceanografiska och havstopografiska
uppgifter också omfattar rapportering av västvärldens fartygsrörelser.
FISKEFLOTTAN i Sovjet är den största i världen. I allt större
utsträcknin g byggs fiskefartyg, vilka också lämpar sig för amfibi eoperationer. Här rör det sig delvis om moderfartyg, som ombord
kan medföra 6-14 mindre fiskebåtar om ca 50 ton va rdera. D essa
kan givetvis utbytas mot ett motsvarande antal mindre landstigningsfarkoster.
Genom centraldirigeringen av den sovjetiska HANDELSFLOTTAN har det utvecklats ett system, so m i varje ögonblick medo-er
information om varje fartygs position, kurs och fart. P å detta s'fttt
kan handelsflottan på ett effektivt sä tt understödja stridsfartygen
även mycket långt från hemmabaserna. Ingen västnation förfogar
över ett liknande system.
ORLOGSFLOTTA N har p å senare tid avsevärt förstärkts och
givits ökat stridsvärde. Tyngdpunkten i uppbyggnaden utgör de ca
360 ubåtar, av vilka ungefär 50 har atomdrift.
Under de närmaste åren skall årligen 7-8 y tterligare ub åtar färdigställas.
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Ett stigande antal övervattensfartyg har utrustas med långtgående
sjörob?tar, mot vilka västsidan f. n . ej har något likvärdigt att
sätta m.
Amfibiekapaciteten har börjat utbyggas. För första gången sattes
nyligen ett helikopterhan ga rfartyg i tjänst. Marinflyget disponerar
över i runt tal 940 stridsfl ygplan.
Vidare utvecklar Sovjetunionen FLYTANDE UNDERHÅLLSBASER, so m möjliggör underhåll av ett större antal ubåtar i Atlantet1, vilka på så sätt också får ökade räckvidder.
Uppträdandet av sovjetiska marinstridskrafter i Medelhavet
har nu blivit ett ovedersägligt faktum, som visar att Sovjet förstår
att värdera och utnyttja sjömaktens betyd else redan i fredstid.
D eras strävanden att kämpa mot Västmakterna om herraväldet
till sjöss ökar emellertid också beroendet av baser, varv och utbildningscentra, vilka till övervägande del är belägna vid Ostersjön.
Ostersjön med Bälten och sundet blir därmed av stor strategisk
betydelse såväl för Osts expansiva politik, som också för försva ret
av det nord atl antiska området med dess livsviktiga sjövägar.

B. DEN MELLANEUROPE ISKA FLANKENS BETYDELSE
FOR FORSVARET A V VA.STTYSKLAND
Förbundsrepubliken s säkerhet kan icke särskiljas från dc övriga
NATO-nationernas . Med bidraget till allian sens för svar tjän ar Förbundsrep ubliken också sina egna säkerhetsintressen och lämnar sitt
bidrag till att avskräcka en motståndare fr ån att anfalla.
De försva rsansträngningar från Förbundsrepublikens sida, som
tj äna r dess säkerhetsintressen, är följaktligen oupplös ligen förbundna
med säkerhetsintressena hos vad man med NATO-terminologi kallar "Bereichs Mitteleuropa". Innan jag går närmare in på detta, vill
jag förs t lämna några allmänna synpunkter, för att belysa vissa förhållanden i detta för vårt försva r så viktiga område.

1. Den sjöstrategiska betydelsen av Östersjön och N ordsjön

Principiellt skiljer sig sjökrigsföringen från landkrigsfäringen där615

igenom, att ha vet i motsats till territoriet icke kan "besättas" a v en
krigsförande makt, utan endast "kontrollera s" eller "behärskas" av
endera parten.
Ett väsentligt mål för sjökrigsoper ationerna vid den mellaneuropeiska nordflanken är därför, att förhindra motståndare ns utnyttjande av havet och säkra det för egna ändamål. Därvid skall ihågkommas, att förutom Förbundsrep ubliken också de skandin aviska
länderna har ett betydande intresse av att upprätthålla sin a sjöförbindelser och att Ostblockets andel i sjötrafiken inom Ostersjön
ständigt växer.
Mellaneurop as fredshandel är i avsevärd omfattning hänvisad till
varuutbyte över havet. NATO-state rna skulle vid krig knappast
kunna avstå från att i motsvarand e omfång få tillförsel av strategiskt
viktiga varor. I den mån denna tillförsel hotas måste de allierades
sjöförbindel ser på lämpligt sätt skyddas mot angrepp.
Också Sovjetunion en och dess .satellitstater kommer att konfronteras med militära försörjnings problem när i krigstid sjöförbindel serna i Ostersjön kan skäras av. Visserligen kommer dessa bekymmer
framförallt att hänföra sig till sjötransport er i kustfarvattn en, då
Sovjet och dess bundsförvan ter knappast kan räkna med att upprätthålla några .sjöförbindelser över haven. Men också under dessa
begränsade förutsättnin gar skulle en framtvingad omläggning från
sjö- till landtranspo rter kännbart belasta de redan av militärtransporter ansträngda landkommu nikationerna . Förutom detta måste
de räkna med ett avsevärt hot mot landtranspo rtvägarna genom
bekämpning .
I det här sammanhang et vill jag blott antyda Nordflanken s sjöstrategiska betydelse speciellt då Ostersjöinlo ppen sedda i samband
med försvaret av Atlanten. Jag går därefter över till en redogörelse
av den västtyska marinens uppgifter mera i detalj.
2. Jylländska halvöns och de danska öarnas betydelse för

landkrigföringen
Från landkrigföri ngssynpunk t intar den Jylländska halvön och
de danska öarna en hotande flankpositio n gentemot en från öst mot
väst i Mellaneurop a framträngan de motståndare . Han måste för att
neutralisera detta hot avregla NATO-strid skrafterna inom det
Schleswig-H olsteinska-Jy lländska området. En dylik av regling un616

derlättas genom naturliga hinder, såsom vattendrag o. s. v. Dessutom kan amfibiestrid skrafter och luftlandsättn ingsförband understödja landstridskr afterna och bekämpa flankhotct.
Så länge det lyckas NATO-strid skrafterna att hålla detta område,
skulle en motståndare s angreppsope rationer mot väster äventyras
genom att norra flanken skulle ligga öppen för anfall från allierade
förband i Schleswig-H olstein-Jylla ndsområdet. Därvid måste de
räkna med att dylika motangrepp icke blott skulle insättas med de
f. n. inom området befintliga styrkorna under COMBALTAP utan
att Jylländska halvön under uppseglingen av en kontrovers också
kommer att kunna utnyttjas .som bas för insättande av starka förband, om den högre NATO-ledn ingen skulle finna det lämpligt att
sätta in en större aktion från flanken . Därest det icke skulle lyckas
NATO-.strid skrafterna att hålla detta område skulle givetvis denna
operativa fördel försvinna. Det måste följaktligen ur landkrigföringssynvink el vara önskvärt för BÅDA P AR TER såväl väst- som
östsidan att få kontroll över den Schleswig-H olsteinska flankpositionen för att tillförsäkra sig operationsfr ihet på den mellaneuropeiska fronten.

3. Nordflanken s betydelse för luftkrigförin gen

Speciell betydelse får den långa öppna nordflanken mot Ostersjön
för luftkrigförin gen. Om luftförsvare t av Ostersjöinlo ppen icke
skulle fungera kan flygstyrkor från östra delarna av Ostersjön fram föras på lägsta höjd över havet norr om luftförsvarsl injerna vid järnridån och angripa NATO:s sjöfart inom hela Nordsjön samt minera
flodmynnin garna vid Elbe, Weser, Jade och Ems eller rent av från
södra delen av Nordsjön fl yga in i det mellaneurop eiska området.
Ä andra sidan har väst i Jylland och de större danska öarna utrustats med "osänkbara hangarfarty g" inskjutna mellan de nordoch mellaneurop eiska försvarsställ ningar. Från dessa baser kan luftstridskrafter sättas in mot en motståndare s väntade amfibieoper ation och mot hans underh ållstranspor ter till sjöss ända fram till
baltiska kusten och in i Finska Viken. Visserligen bör man därvid
komma ihåg, att dylika företag måste utföras under ojämförligt
större risker än motståndare ns i öst-västlig riktning, enär största
617

del~n av södra Ostersjö kusten befinne r sig inom Osts område
och
erb;_uder goda förutsät tningar för grupper ing av luftspan ingsrad arstatione r och l v-robot förband .

4. NATO' s områdesgränser och befälsfö rhålland en vid
mellane uropeisk a nordfla nken
NATO-o~rådet "Mellan europa" åtskiljes från "Norde uropa"
genom N?rds;o ns sydkust och en linje söder om Ostersjökusten. Denna
grän~. tillför l'!ordreg ionen Sch leswig-H olstein, Jylland och
de danska oarna. Fragan om denna gränsdragnino- är militärt ändamå ls0
enlig eller ~j -~ar. vållat mycken diskussion. Detta skall ej närmare
~~ne~reras _ 1 foreh_ggande samman hang, utan gränsen betrakta
s fortsattmngsvls som g1ven.
Nl~.TO-befälhava~e~~ . i Nordreg ionen har i detta samman hang
till
uppg1ft att skydda sa val NATO- staterna s territor ium inom område t
~on: den mellar:europeiska nordfla nken. Denna senare uppgift åvila;
t s111 tur speciell t NATO- befälha varen över
Ostersjö utloppe n COMBA LTAP (Karup/ Danmar k), som är underst älld befälha varen för Nordreg ionen. Alla danska stridskr afte r i Schlesw1'o-.
o
b
H ol ste111omradet och den tyska marinen s insatsfö rband är underställd~ CC?M~~LTAP. Den~1e befälha vare, vars ställföre trädare
jag
var fore tilltrada ndet av 111111 nuvaran de befattni n o- är med de underställ~a strids~uafterna ansvarig för försvare t o'av det DanskSchles~_Ig-~?lstei_nska område t med omgiva nde havsom
råden i
Nords;o n, Osters;ö utloppe n och själva Ostersjön. Det år 1962 bildade komma ndot (BALTA P) har således - såsom kn appast något
annat komma ndo på denna befälsni vå - till uppo-ift att leda och
s~mordna förband ur armen, marinen och flygvap~et för att inom
Sltt ansva rso mråde säkra försvare t av den mellane uropeiska nordflanken .

C. DEN SOVJE TISKA SJOKR IGSPO TENTI ALEN
I OSTER SJON
I O stersjön hör den viktigaste delen av sovjetm arinens varvs- och
underhå llskapac itet hemma. Ishavsb aserna har begräns at omfång
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och minskar icke Ostersjö baserna s betydel se för sovjetfl ottans un derhåll. Detsam ma gäller baserna i Svarta Havet och Stilla Havet.
Den sovjetiska sjökrigf öringen skulle lida kännba rt avbräck därest
Sovjet ej kunde utnyttja den i Ostersjö n befintli ga krigspo tentialen
i sin totala krigföri ng. Därmed ökar de allierades kontrol l över Ostersjöin loppen ytterlig are i betydelse, i synnerh et som den blott under den isfria delen av året använd bara förbinde lsen mellan Ostersjö-och Ishavsb aserna - Ishavsk analen - är lätt sårbar.
Av sovjetiska politike rs uttaland e och sovjetmarinens åtgärder
kan man sluta sig till att målsätt ning för den sovjetiska politike n
liksom tidigare är, att även i O stersjön skapa en styrkeö vervikt som
lämn ar den sovjetiska ledningen ett brett register av handlin gsa lternativ.
En blick på de förhand envaran de MEDLE N visar att Sovj et inom
Ostersjö område t har land-, luft- och sjöstrid skrafter samman förd a
under en befälha vare samt lämpad e för kustope rationer och i områden av O stersjöu tloppen s karaktä r. De sovjetiska marinst ridskraf terna iOsters jön omfatta r f. n. ungefär 140 000 man.
Av speciell betydelse för sjökrigf örin gen i Ostersjö n är de på östsidan disponib la robotva pen systemen för bekämp ning a v så väl sjösom landmå l och då närmar e bestämt :
sjömå lsrobotsystem med stor räckvid d på kryssare och jagare,
sjömålsrobotsys tem för "medeld istans" på torpedb åtar, so m
på ett dramati skt sätt kom i offentlig hetens ljus genom sänkningen av den israel iska jagaren "Eilat",
kustrob otsystem med så väl lång so m medellå ng räckvid d.
Antalsm ässigt är förhålla ndet mellan östs- och västs sjöstrids krafter iOstersjön 4:1.
Uttryck t i enheter förfoga r den sovjetis ka Ostersjöflottan och
dess bundsfö rvanter inom Ostersjö n i förhålla nde till de tyska och
dan ska NATO- enheter na över följande sjöstridskrafter:
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Enheter

l

Västtys k! and

l

Danmark

Kryssa re, r b.

l

Sovjet

l

Polen

Mot denna bakgrund kräves:

l tyskland
Ost-

att en hög tillgänglighet och stridsberedskap upprätthålles av
förbanden och att för utsätt nin gen för en snabb mobilisering
skapas i avsikt att höja den egna beredskapen och slagkraften ;

3

,

s

Jagare, rb

,

7
7

Fregatter
Ubåtsjagare
Ubåtar
To rpedbåtar

,

2
4
4
1S

9

40
, rb

Minsvepare
Landstign.ftg
Marinfl yg
P ersonal
(Off, UO, manskap)

60
16
84

l

36 100

12

l

6 900

6
16
28
lOS
80
140
6S
130
70
200
1 140 000

att i god tid få reda på motståndarens avsikter;

3
4
1S

12

att skydda landfrontens sjöflank , hindra motståndarens överskeppning och från sjön bekämpa redan landsatta enheter och
i förekommande fall utföra amfibietransporter;

s
so

2S
8
20
20

12

so

att försvara själva Ostersjöutloppen mot erövring;

18

so

l

2S 000

l

att i Östersjön, Östersjöutloppen och Nordsjön förhindra motståndarens eventuella sjötrafik ;

20 000

att i samma områden säkra den egna sjöfarten och underhållstransporterna.
D. DEN V.ASTTYSKA MARINENS UPPGIFT
Med denna situation för ögonen är tyska marinens huvuduppgift,
att gemensamt med sina allierade, speciellt den danska marinen,
skydda den europeiska nordflanken och därmed Förbundsrepublikens sjögränser mot angrepp över havet. Ett försvar av de tyska
sjögränserna skulle vara omöjligt om den östliga motståndaren kringgick dessa genom att besätta Schleswig-Holstein och Danmark. Dessa
områden måste därför inkluderas i försvaret av våra sjögränser. Försvaret av Förbundsrepublikens nordflank inbegriper därför Östersjöutlopp~n, mot vilka hotet i särskilt hög grad är riktat. Dessa områdens betydelse för den politiska stabiliteten i de tre skandinaviska
länderna behöver här blott antydas.

Denna marinens målsättning motsvarar för övrigt de förpliktelser
som Förbundsrepubliken åtagit sig gentemot NATO och den kommer sannolikt att förb li densamm a under överskådlig framtid .

E. LAGET BETR.AFFANDE MARINSTRIDSKRAFTERNA
AV I DAG
För att lösa de tilldelade uppgifterna förfogar den tyska marinen
f. n . över följande strids- och understödsenheter:
14 jagare och fregatter, därav 5 f. d. amerikanska jagare
av "Fletcher" -klassen, som härstammar från VK 2; 3
nybyggda jagare av "Hamburg" -klassen; 6 nybyggda
fregatter av "Köln" -klassen;

Ur dessa målsättningar härleder sig marinens uppgift:

"att i samverkan med de tyska land- och luftstridskrafterna och
gemensamt med de allierade stridskrafterna inom detta område försvara Förbundsrepubliken mot angrepp på havet och från havet".

40 torpedbåtar av "Jaguar"- och "Zobel" -klassen;

9 ubåtar;
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omkr. 60 minsvepare (av vilka ett antal ar av ru stade och
servflottan) ;

re-

och under inledningsskedet av ett begränsat krig, skall prioriteras
före sådana stridsmedel, som först efter en längre tid kan komma
till insats d. v. s. redan tillgängliga stridskrafter ha förtur.

16 landstigningsfarkoster;
3. Prioriterad hänsyn skall icke längre tagas till ett allmänt atomkrigs inflytande på sjökrigföringen.

11 tendrar;

4. Marinen har inga egna nukleära komponenter.

omkr. 20 underh å llsfartyg av olik a typer;

Förutom dessa förutsättningar och prioriteringar skall jag i det
följande redovisa några grundsatser för sjökrigföringen i oss tilldelade områdena:

72 attack- och spaningsflygpl an och
12 ub åtsjaktfly gp lan.

Under byggnad befinner sig:
4 jagare och
3 ubåtar
och dess utom ett antal underh ållsfartyg.
De disponibla ma rin stridskraftern a är, mot bakgrund av den
tilltagande moderniseringen a v O stblocksmarinerna - speciellt i
vad avser robotbeväpningen - vida underlägsna motståndarens ti ll
såväl anta l so m kvalitet.
Beväpning och eldledningssystem är delvis förå ldrade och användbara enbart mot konventionella mål. Försvarsmöjligheterna mot
robotar och snabba flygp lan är otillräckliga och ledn ingssystemet ej
vuxet en modernt utrustad motståndare.
Marinen har därför utarbetat ett moderniserin gsp rogram för de
kommande åren som avse r att råda bot mot dessa brister.
F. MORGONDAGENs TYSKA MARIN
Följ ande förutsättningar och prioriteringar ligger till grund för
detta program:
1. Inom ramen för sama rbetet i N A TO skall den t yska marinen

inrikta sina ansträngningar med t yngdpunkt p å uppgifterna i Ostersjön och Oste rsjöutloppen.
2. Sjöst rid smede l, vilk a kan ve rk a redan
622

en spännin gspe riod

FORSTA GRUNDSATSEN:
Ju mindre de uppbådade resurserna för ett försvar är, desto längre
tid måste stå till förfogande för deras insättande och desto viktigare
är det att utnyttja operationsområdets djup. Detta djup finns i Ostersjön och dess angränsande farvatten.
ANDRA GRUNDSATSEN:
Sjökriget har tre dimensioner - under vattnet, på vattnet och
över vattnet - och inom intet av dessa områden får en motståndare
lämnas obekämpad, och därigenom ges möjligheten att koncentrera
sitt försvar mot ett enda stridsmedel.
TREDJE GRUNDSATSEN:
Krigföringen till sjöss - liksom till lands - beror på samverkan
mellan vapnen i en samlad insats. Den bildar ett system, där intet
vapen får saknas utan att detta inkräktar på det totala slutresultatet.
YTTERLIGARE NÅGRA BETRAKTELSER:
Egenskaperna hos de skilda sjökrigsmedlen är alltför olika för att
ett medel skulle kunna ersätta ett annat. Så t. ex. kan ATTACKFLYGET tillfoga motståndaren hårda och snabba slag. Under ett
längre krig förnöts detta vapen dock fort.
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UBÅTAR kan var för sig operera i framskj utn a positioner, men
de är mindre rörliga och ha därmed begränsade operat iva möjligbeter.
MINAN hindrar motståndaren att röra sig fritt, men också de
egna sjöstridskrafterna. D essutom är deras användn in g underkastade vissa bindande folkrättsliga avtal.
TORPEDBÅTAR är effek tiva komponenter i sjökrigföringen så
länge de med hänsyn till väder, sikt och besättningarnas allm äntillstå nd kan utnyttjas. Härvid bör särsk ilt beaktas att torpedbåtarna
endast kan insättas vid upp till medelstark v indstyrka och sjögång,
en gräns som i våra operationsområden ofta överskrides.
JAGARE OCH FREGATTER har icke motsvarande begränsningar. De kan användas under all a väderförhållanden. Den operativa befälhavaren måste dock noga avväga om operationsmålet rättfärdigar insatsen a v dessa högvärdiga, slagk raftiga fartyg.
Härutöver måste vi kasta en återbli ck på de speciella förhållande n
som karaktärisera våra ha vsområden:
Grunda, trång; farvatten, snabbt väx lande väderlek och i samband därmed lika snabbt förände rli g sjögång präglar betingelserna
för sjökrigföringen i Ostersjön , dess utlopp och i Nordsjön . Till en
marin som har att operera under dylika betingelser hö r därför följande komponenter:
FORSTA KOMPONENTEN i denna nödvändigtvis "avvägda"
flotta utgörs a v enheter av jagarstorlek (inkl. fregatter), v ilk a oberoende av väderlek släget och under lång tid kan sättas in var som
helst inom operationsområdet för bekämpning av mål i luften, på
och under vattnet, allt enl. den operativa chefens intensioner. Fyra
sådana divisioner utgör marinens målsättning.
ANDRA KOMPONENTEN utgörs av smärre övervattensen heter a llm änt betecknade som torpedbåtar. Inom de gränser som .s kapas av väder, sjögång, operationens längd och aktionsradien, ha dessa
fartyg stor slagkraft och f lexibilitet.
En modern flotta utan FL Y G ANDE KOMPONENT är i våra
dagar otänkbar. Våra marina flygflottiljer motsva rar detta krav.
Flygplan en av typ F 104 G för taktiskt understöd och spaning liksom de nyligen erhållna planen av typ "Breguet-Atlantik" för spanin g och ubåtsjakt motsvarar fram ti ll början av 1970-ta let marinens
a nspråk.
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Likaså kan de för våra speciella förhållanden skapade ubåtarna
under ännu många år lösa de uppgifter som tilldelats dem.
MINKRIGFORINGEN fordrar enheter för minläggning, minLokalisering och minröjning. Här kan vi likaså fram till början av
1970-talet fortsätta den hittillsva rande planläggningen med iakttagande av den generationsväxling som framtingas av föråldring och
förslitning. De nuvarande fartygstyperna ha till fullo hållit måttet.
Våra flytande UNDERHÅLLSPORBAND för underhållstjän sten
till sjöss ha anpassats till sjöstridskrafternas operativa fordringar.
En på detta sätt sammansatt a v vägd flotta ställer i vad a v ser reaktionsförmåga och tillförlitligh et höga fordringar på befäls- och
kommunikationslinjerna. Den behöver följaktligen ett modernt tekniskt högvärdigt Ledningssystem.
Med sådana ledningssystem, moderna vapen- och eld ledningsutrustningar, med tillförlitliga fartyg och flygplan och med välutbildade besättningar som är övertygade om möjligheten att lösa sina
uppgifter, får man en flotta som enligt min övertygelse blir ett
ytterst effektivt instrument som väl motsvarar de stä llda fordringarna.
Med beaktande av dessa grundsatser är det under de kommande
åren två behov inom marinen som i första hand måste tillgodoses:
1. Ersättning av föråldrade sjökrigs medel med nya vapensystem.
2. Modernisering av för åldrade stridsenheter.
Utöver detta vill jag redogöra för vissa ytterligare verksamhets·
objekt:
Som väl är känt har marinen för fyra år sedan tagit första steget
för att ansluta till modernt stridsfartygsbyggande genom beställningen a v de tre robotjagarna av "Liitjensklass" i U SA. Bygget a v
dessa fartyg, som utöver s. k. Standard-Missile också får en effektiv
ubå tsjaktraketutrustning samt radarstyrda 127 111111 p jäser med hög
eldhastighet, fortgår planenligt. De båda första fartygen ha redan
sjösatts och det tredje följer redan under detta år. Jag tvekar icke
om att dessa fartyg, som under de närmaste två åren skall sättas i
tjänst kommer att motsvara våra förväntningar.
Marinen är övertygad om att vi med dessa bögmoderna fartyg,
som bland annat kommer att vara utrustade med databearbetande
stridsledningssystem, kommer att få ett mångsidigt och effekt ivt va625

Robotjagare av Liitjenaklass (US Lawrence).

pensystem med utomordentliga egenskaper för bekämpning av såv~·i!
ytfartygs-, ubåts- som luftmåL De kommer att bidraga till en förbättrad styrkebalans i vårt operationsområde.
I början av 1970-talet avses de fem föråldrade f. d. amerikanska
jagarna av "Fletcher" -klassen ersättas med fyra s. k. "FREGATT
70". Dessa fyra fregatter, som kommer att bli väsentligt mindre än
jagarna av "Liitjens" -klassen, skall också utrustas med de modernaste
vapensystem inkluderande Standard-Missile. De kommer att konstrueras med speciellt hänsynstagande till förhållandena inom vårt
operationsområde och göras användbara för ett flertal ändamål.
Dessa fartyg med sin robotkapacitet kan tillsammans med de under
byggnad varande "Li.itjens" -jagarna sägas föra marinen upp till den
nedre gränsen för vad som kan anses försvarbart om man beaktar att
luftförsvaret i det tysk-danska området i dagsläo-et varken till kvantitet eller räckvidd är i stånd att på ett tillfred~ställande sätt säkra
luftrummet över de förbundna sjöstridskrafternas operationsområde.
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De utomordentliga men med hänsyn till det aktuella tekniska utvecklingsläget ej längre helt effektiva torpedbåtarna skall i början
av 1970-talet ersättas av nästa generation, robottorpedbåtarna.
Utöver sjörobotar kommer dessa till 300 ton förstorade fartyg
att utrustas med modernaste torpeder och helautomatiskt radarstyrt
artilleri.
Inom ubåtsutvecklingen har svårigheterna med användning av
omacrnetiskt
stål i den förra serien ubåtar nu övervunnits. Vi hopb
pas att detta år kunna lägga ut beställning på den förbättrade serien U 13-24, där erfarenheterna från föregående serie skall nyttiggöras och nya vapensystem införas.
Jag vill i detta sammanhang också omnämna, att vi för att minska
svårigheterna vid anskaffningen av örlogsfartyg beslutat att införa
projektledningsgrupper med avsevärda fullmakter för att höja e~
fektiviteten. Härtill kommer den på initiativ från varvsmdustnn
bildade institutionen "M arinetechnik Planungsgruppe", vilken som
en slags konstruktionsbyrå bl. a. utarbetar planerna för "fregatt 70".
Därutöver har inom marinen tillsatts "Inspektion fur Riistungsangelegenheiten" - alltsammans åtgärder som bedömes ägnade att undanröja tidigare brister och framdeles nå högre effektivitet till lägre
kostnader. Med dessa åtgärder skulle alltså mycket väsentliga förutsättningar för ett effektivt genomförande av det framtida fartygsbyggnadsprogrammet ha skapats.
Till marinflygförbanden skall under de närmaste åren anskaffas
en lämplig ersättare till F 104 G, för att komplettera det genom förslitning minskade antalet operativa flygplan. F 104 har liksom de
nyligen övertagna ubåtsjaktflygp lanen av typ "Breguet-Atlantik"
visat sig väl hålla måttet, vilket jag redan tidigare antytt.
G. SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis må framhållas, att marinen har bemödat sig
om att nå anpassning till de senaste årens utveckling på det strategiska och tekniska området, liksom till den aktuella finanssituationen och bemödat sig om att bringa marinens konception till en nivå,
som inom ramen för försvarets totala målsättning, genom största
möjliga rationalisering och anpassning leder fram till en hög verkningsgrad. De slutsatser som jag här redovisat grundar sig på ingå~n
de undersökningar genom s. k. "Operation Research". De ger enligt
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min u_ppfatt ning ett optimum a v vad so m f. n. och i den närmaste

f~~m~1den kan _ uppn~~ för att lösa de på marin en ställda uppgifterna

namhgen: at:. mom O stersjöområdet - såväl för det nationella för~
svaret __ som fo~ . NATO - säk ra den mellan europeiska nordflanken
?ch darmed Forbundsrepub liken mot en till antalet och f. n. också
l vado avser den tekniska utvecklingsstån dpunkten vida överlägsen
motstandare.

C HOLMBERG

Oresund ur internationellrättslig
och strategisk synvinkel

Kapten CA Y HOLMBERG, som i höst avslutat stabskursen vid Militärhögskolan, har av sällskapet belönats för sin enskilda utredning i ämnet strategi.
l nledningsvis redovisar och analyserar förfa ttaren de
olika konventioner, av taL m m som inverkar på de
intemationellrätts liga och strategiska förhållandena i
Öre5und. Vidare behandlar han den tekniska utvecklingeYls inverkan på betingelsema för sjötrafikkontroll, sjö fart sskydd m m . Arbetet utmynnar i en bedömning av möjlighetema att vidta åtgärder under
olika förhållanden.
Utredningen är i föreliggande skick till vissa delar
omarbetad och bantad med hänsyn till sekretess och
omfattning.
Notförteckning återfinnes på sidan 667 .

~-----------------------------------------/

l. Historik

R edan på 1420-talet införde Erik av Pommern tull i Ores und.
V issa källor hävdar att danskarna tagit tull i Ores und fl era hundra
år före denna tid.l Sverige torde visserligen redan från början ha åtnjutit tullfrih et, men eftersom detta endast gä llde svenska skepp
och svenskägda varor medförde tullen stora olägenheter för Sverige.
Europas övriga .sjöfartsnationer hade också rent principiella invändningar mot den danska tullen, som dock inte kom att a vskaffas helt
förrän år 1857.
Kontrollen över östersjöutloppe n har genom tiderna varit intimt
knuten till herraväldet till sjöss i O stersjön. Under 1500- och 1600talen ansåg sig danskarna kunna öppna och stänga sunden efter behag, och under 1700-talet spe lade kontrollen över sund en stor roll
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Distanser i Öresund

för Danmark, Sverige och Ryssland genom att Östersjön då var ett
slutet hav, stängt för främmande makters örlogsfartyg och kapare.
Upplösningen av det väpnade nordiska neutralitetsförbunde t i
början av 1800-talet utgjorde slutet på den epok under vilken Östersjön varit ett sl utet hav.
2. Militärgeografi

Siffrorna anger avetA nden
uttryckt i distansminuter.

N

+

Bild 1.
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Öresund begränsas i norr av linjen Kullen-Gilbjerg Hoved och
i söder av linjen Falsterbo udde-Stevns fyr. Denna utsträckning av
området har fastslagits bl a i överenskommelse mellan Danmark och
Sverige. 2 Distanser i Öresund framgår av bild 1.
Hela Öresund är relativt grunt. Norr om Hälsingborg är medeldjupet ca 22-26 m. I mellersta de len av Öresund är djupen som regel mindre än 20 m. I södra delen a v sundet, på öm se sidor om Sa!tholm en sträcker sig en kalkhylla tvärs över sundet. Djupen är här
ca 5-7 m. Söder härom är medeldjupet endast 9-12 m.
Hela området är således olämpligt för ubå tsföretag. Passage genom
dresund kan endast ske i övervattenslä[_je.
Hela Öresund är lämpligt för mineringar. Det är att märka att
trafiken i södra delen av dresund kanaliseras till de mycket smala
passagerna Lernacksrännan, Trindelrännan, Flintrännan och Drogden genom kalktröskeln ost och väst Saltholmen. A v dessa saknar
Lernacksrännan utprickning och är inte heller minfri.
För fartyg som med hänsyn till sitt djupgående (max 6,7 m) kan
passera Falsterbokanalen utgör leden Flintrännan-Falste rbokanalen
den kortaste vägen vid passage mellan dstersjön och Kattegatt.
Strömmen är ofta mycket stark i dresund. Detta påverkar möjligheterna att manövrera i de smala lederna och i hamninloppen
där strömmen ofta sätter tvärs inseglingen.
Möjligheterna till angöring vid landstigning på öppen kust minskas om stark ström sätter tvärs stranden, särskilt om lämplig navigeringsutrustning saknas, t ex i amfibiefordon.
Problem kan uppstå vid utnyttjande av förankrade minor i farvatten med stark ström.
Vattenståndet är starkt beroende av ström och vind.
Kalkhyllan mellan Dragör och Lernacken dämmer upp vattnet
vilket vid ihållande kraftiga vin dar kan medföra mycket stora
nivåskillnader. Vid ett tillfälle har en nivåskillnad av närmare två
meter uppmätts mellan Limhamn och Klagshamn.
631

I?,e stora v~ttens_tåndsvariationerna påverkar möjligheterna att
ut~ora en kustmvaswn. Landstigningsmöjlig heterna varierar för de

obka stränderna vid stora nivåski lln ader.
Möjligheterna till passage genom O resund på verkas ej nämnvärt
av vattenståndsförändr ingarna.
Issituationen är mycket varierande i Oresund från å r till år. Und_~r s~ränga vintr~-~ _tor_?e dock uppträdande med lätta stridsfartyg
forsvaras eller omoJhggoras under langa perioder.
o Sjötr~fiken genom Oresund med större fartyg kan normalt fort ga obehmdrat under hela vintern.
Grov sj öl~ävni~1g förekom_mer i sö_d_ra Oresund vid kraftiga sydliga
och sydostliga vindar och 1 norra Oresund vid vindar mellan väst
och nord.
Sjöhäv_ni_ngen medför att det sannolikt är omöjligt att uppträda
med amfibiefordon ti ll sjöss i Oresund.
~iktförhållandena är mycket varierande, vilket medför n a vigatonska problem. Nedsatt sikt innebär svårigheter att passera i smala
!~der _och att ang~ra J:amnar med smala muddrade inseglingsrännor.
Sarskilt om utpncknmgen är borta torde dessa problem uppstå i
södra delen a v sundet.
3. Öresunds internationellrättsliga ställning

En kortfattad sammanställning av de freder, fördrag konventioner m n:: s~m påverkat kontrollen över östersjöutlopp~n och Oresund_~ stallnmg fram till 1900-talet6 samt de svenska författninga r
och over_e~1~komme!ser med främmande makter, som reglerat förhål landena 1 Oresund aterfinns i bilaga l.
Staters inbördes rättsförhållanden regleras a v den internationella
r~tten. ?en allmänna internationella rättens eller folkrättens regler
galler for alla stater, och grundar sig på sedvänja eller den praxis
som staterna allmänt anser sig ha skyldi ghet och rättighet att tilllämpa.
Varj~ . suverän stat är skyldig att iakttaga alla folkrättsliga regler
och de overenskommelser som staten träffat med andra stater. Dessa
~enare ~egler h_~nförs dock inte till folkrätten utan till partikulär
mternatwnell ratt och behöver endast följas a v de stater som godkänt överenskommelsen. 7
Det är således viktigt att veta om en regel hänför sig till folkrätts··
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lig praxis eller om den tillkommit genom överenskommelse med en
främmande makt, eftersom den i det senare fallet endast behöver följas av de stater som godkänt den.
Såväl Haagkonventionern a ( 1907) 8 som Genevekonventione rna
(1958) 9 har godkänts av ett så stort antal stater att dess regler kan
anses som gällande folkrätt. Konventionernas regler gäller således
för Sverige oavsett om vi ratificerat dem eller ej, och måste alltså
tillämpas i alla lagar och kungörelser som reg lerar förhållandena i
Oresund om dessa skall bli erkända av främmande makter.
De folkrättsliga reglerna är dock ganska allmänt hållna och ger
utrymme för enskilda staters tolkning i olik a riktningar.
Enligt folkrättslig praxis äger en kuststat suveränitet över kustfarvattnen,1 ° en regel som kan spåras ända tillbaka till 1300-talet.
Suveräniteten är dock inskränkt genom att främmande staters handels- och örlogsfartyg har rätt till s k oskadl ig genomfart. Att örlogsfartyg åtnjuter immunitet och därför är undantagna från strandstatens jurisdiktion över territorialhavet är också allm änt erkänt.
Sund som sammanbinder två delar a v det fria havet och som utnyttjas av internationell sjöfart får enligt folkrätten inte stängas av
kuststaterna. Alltsedan 1800-talets början har denna praxis följts av
Sverige, vars ståndpunkt varit att främmande makts handels- och
örlogsfartyg skall ha rätt till fri och oskadlig genomfart genom Oresund under såväl allmänt fredstillstånd som vid krig mellan främmande makter då Sverige är neutralt. Principen fastställdes i samband med öres undstu llens avskaffande år 1857. Man beslöt då att
oskadlig genomfart genom Oresund och Bälten inte under några
omständigheter fick hindras eller fördröjas.l 1 Samma princip har
också fastställts i Genevekonventione n 12 som emellertid principiellt
endast är giltig under fredsförhållanden. Ett utslag av den internationella domstolen i Haag talar dock för att den aktuella typen a v
sund inte heller får spärras för krigförande makters fartyg under
neutralitet. 13
De enda regler som a llmänt har erkänts att gäll a under neutralitetsförhållanden är Haagkonventionern a. I den XIII :e konventionen, som rör sjökriget, sägs visserligen ingenting om rätt till oskadlig genomfart, men det framgår dock att det inte är neutralitetsbrott att tillåta oskadlig genomfart för krigförandes örlogsfartyg.
Den neutrala staten får enligt konventionen inte hell er företa sig
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någont ing som kan anses som bistånd åt endera av de krigför
ande
partern a.
Den nuvara nde svensk a ståndp unkten angåen de Oresun ds internatione llrätts liga ställnin g får anses fastslagen bl a genom ett
uttalande år 1959 av dåvara nde utrikes ministe rn Osten Unden : "Sedan
lång tid tillbak a har det varit traditio nell svensk politik att hävda
Ostersj öns frihet, dess status som ett fritt hav, öppet för alla,
och
sådan är vår ståndp unkt även i dag. Inlopp en till Ostersj ön betraktar vi i enlighe t med rådand e folkrät tslig uppfat tning som färdvä
gar
mellan två fria hav. I fredstid har såväl handelsfartyg som örlogsfartyg av vilken nationa litet det vara må fritt tillträd e till Ostersjön. I krigstid har samma princip hävdat s som den riktiga
politiken." 14
I motsats till den svensk a uppfat tningen står den sovjetiska. Sovjetunio nen hävdar att Oresun d och Bälten bör vara stängd a för
ickeöstersjöstaters örlogsf artyg. Som stöd för detta åberop ar man
överenskom melsern a 1780 och 1800 (jmf bilaga l) och den praxis
som
tillämp ats under 1600- och 1700-t alen.1 5
Köpen hamns fördrag et av år 1857 anser man inte vara motiv
för
att tillåta fri passage utan snarare ett avtal som bestyrk er östersjö
staternas rätt att själva besluta om sundens ställnin g. Aven en konven
tion från 1925 mellan östersj östater na om motarb etande av smuggling av alkoho lha ltiga drycker 1 ö anses vara ett stöd för denna
åsikt.
Gränsf örhålla nden

Efterso m en stats suveram tet över omgiva nde farvatt en sträcke
r
sig ut till territor ialhavs gränsen men inte får utsträc kas längre,
är
det naturli gt att territor ialhave ts bredd under årens lopp varit
föremål för åtskilli ga mellan folklig a t vister.
Utsträc kninge n av svensk t territor ialhav till fyra distans minute
r
(7 408 meter) har lång traditio n och torde redan år 1779 ha
fastställ ts i en Kungl Maj:ts instruk tion.1 7
Danma rk har dock sedan lång tid tillbak a endast hävdat
tre
distans minute rs bredd av sitt territor ialhav men fyra distans minuters tullomr åde.
I sund mellan två länder skall territor ialhave t ur folkrät tslig synvinkel räknas på sedvan ligt sätt, med undant ag att där avstån det
är
kortare än de båda ländernas territor ialhavs bredd skall gränsen
gå
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Bild 2.

i sundets mitt.l R Detta är fallet i större delen av Oresun d, där
principen tillämp ats av Sverige och Da:;~11ark sedano lå1;,g. ~i~ tillbak 9
a.l
Grän se n mellan dan skt och svensk t mtresseo mrad e 1 Oresun d
fast635

ställdes i en överenskommelse 1932. 20 Gränsen finns utlagd i bild 2.
Linjen skall en ligt överenskommelsen utgöra gräns för rätten att
uppföra fyrar, sjömärken och fasta anläggningar, att utmärka och
bärga vrak samt att vidta andra åtgärder för sjöfartens tryggande.
Linjen kom också att i aktuella delar tjäna som gräns för Sveriges
tullområde i thesund fram till1966. 21
I ett Kungl brev till Generaltullstyrelsen 1934 återfanns gränserna för svenskt inre och yttre territorialvatten inlagda i de s k " tullkorten". Dessa tullkort kom sedan att utnyttjas även som "neutralitetskort", och i andra samman hang då territorialgränsen var av intresse, fram till 1966.
Genevekonventionen innehåller detaljerade regler för beräkning
av territorialhavet, men någon enhetlig territorialhavsbredd finns
inte angiven. Under frågans behandling i Geneve framkom dock att
de flesta nationer anser en bredd av upp till sex distansminuter vara
tillåten ur folkrättslig synvinkel.2 2
Beträffande dragning av baslinjerna ger konventionen de enskilda
staterna relativt stor handlingsfrihet .

Äldre och nuvarande territ orial havsgränser vid Falsterbo.

Jämför sj ö kort 929
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Sveriges sjöterritorium i Öresund

Utsträckningen av Sveriges sjöterritorium dvs inre vatten och
territoria lhav har fastställts 1966. z ;~
Territorialhavets bredd, en ligt lagen fyra distansminuter (7 408
m), ligger väl inom ramen för vad som är tillåtet enligt folkrätten.
I Oresund sträcker sig territorialhavet "ej utöver den linje i sundets
längdriktning som anges i deklaration med Danmark den 30 juni
1932 ... ".
Mellan Klagshamns fyr och Kullen räknas endast hamnar till inre
vatten med baslinje över hamnmynningen. Denna princip fastslogs
redan i 1912 års neutralitetsregler 24 och återkom i 1925 års tillträdeskungörelse,25 med den skillnaden att i dessa författningar var
den sydliga gränsen inte fixerad till Klagshamn. I 1938 års neutralitetsbestämmelser tillämpades exakt samma princip .som i de nu gällande.26 Detta har främst betydelse i Höllviken, där med nu gällande
regler hela inseglingsrännan till Falsterbokanalen gå r genom svenskt
inre vatten. Gränser, baslinjer och baslinjepunkter i Oresund, enligt
1966 års lag fram går av bild 2. Det är framför allt vid Falsterbo636

Bild 3.

42

637

näset som utsträckningen av territorialhavet är intressant, eftersom
s~~nskt och danskt territorialhav i övrigt gränsar till varandra i
stor~e ~elen a v sund_et. De nya ba~linjerna runt Falsterbonäset ger
terntonalhavet en v1dare utsträcknmg än det hade enligt 1934 års
tullkort.
. __Lill~rur:dsrännan (NV Falsterbo) ligger nu i sin helhet på svenskt
s~oterntonlll~1 och farvattnen syd Falsterborev medger en fördelakt,Igar~ .. dra?nmg av "neut~alitet.~leden" ä1~ som varit fallet tidigare.
S~m p1:1forelse har 1966 ars grans, 1934 ars gräns och den under de
bada varldskngen hävdade "3-milsgränsen" utlagts i sjökort i bild 3.
De nu gallan de_ regl~rna för Litsträckningen a v Sveriges SJOterritonLun ansluter nara ull vad som hävdats sedan lång tid tillbaka
och uppfyller alla folkrättsliga krav.
Danmarks sjöterritorium i Öresund

De danska_ best~n:melserna om utsträckningen a v sjöterritoriet och
dess ~ppdelnmg pa mre vatten och territorialhav är utfärdade i "Anordnmg om afgraensningen av sjöterritoriet" av 1966.27
_Av denna författning framgår att Danmark hävdar tre distansm_muter~ territorialh;vsbredd, i enlighet med gammal sedvänja. Av
forfatt~:mgen framgar också vilka baslinjer som skall användas för
att berakn~ D_anmarks _sjöt~r~i.torium. Baslinjepunkter, baslinjer och
dans~. terntor~alhavs~rans 1 Oresund åskådliggörs i bild 2.
. Gra~1sdragmng~n VIsar att Danmark i stort sett har följt reglerna
I ~eneve_konventwnen (1958), men att vissa baslinjepunkter ligger
fntt ute_ I ha~_et. Detta f?rf~ringssätt strider mot konventionens regler och 11111ebar att Helsmgors och Köpenhamns redder kommer att
betraktas som ~anskt inre vatten, vilket i sin tur innebär att Drogden
betraktas som mre vatten. Denna princip har dock för danskarnas
del e~1 så långvarig hävd att den torde vara godtagbar ur folkrättslig
synvmkel.
. Baslinjen över !<-öge Bugts mynning utgör däremot ett avsteg från
~~d.~gare -~ppfat_tnmg om L~:sträckningen av det danska sjöterritoriet
1 sodra Osters)on. N~rra andan av denna baslinje slutar i en av de
punkter som ligger fntt ute i havet. Detta innebär att endast en smal
remsa mellan Köge Bugt och Falsterbonäset är fritt hav.
. _Väster om Ven finns en enklav mellan svenskt och danskt vatten.
J?ar danskt och svmskt territorialhav möts har reglerna i deklarationen av 1932 tilJämpats.
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4. Regler för tillträde till sjö- och luftterritoriet i Öresund

sjöterritoriet i Oresund intar ur folkrättslig synvinkel en särställning i förhållandet till svenskt sjöterritorium i övrigt. De svenska
tillträdes- och neutralitetsbestämmelserna måste därför vara utformade så att de utgör en strikt tillämpning av folkrättsliga regler .
Kuststatens fullständiga suveränitet över inre vatten innebär frihet
att reglera tillträde till detta, vilket i Oresund endast innebär hamnar, och söder om Klagshamn, Höllviken.
Suveräniteten över territorialhavet är dock inskränkt genom att
främmande staters handels- och örlogsfartyg har rätt till så kallad
oskadlig genomfart. 28 Denna folkrättsliga princip är ovillkorlig när
det gäller sund som förbinder två delar av det fria havet, vilket
innebär att oskadlig genomfan genom Oresund inte får hindras.
Kuststaten äger dock enligt Ged:vekonventionen rätt att hindra
sådan genomfart som stör dess lugn, ordning eller säkerhet.
Rätt till genomfart medför också rätt att stoppa eller ankra om
detta nödvändiggörs av force majeure eller nöd.
Ubåtar skall framföras i övervattensläge vid all genomfart, även
genom sund enligt ovan.
Kuststation är skyldig att "ge tillbörlig offentlighet åt de faror
för sjöfarten i dess territorialhav varom den har kännedom". Denna
regel påverkar bl a möjligheterna att lägga ut mineringar på svenskt
territorialhav i Oresund.
Under neutralitet utgör XIII :e Haagkonventionen grund för staternas handlingar i sjökriget. 29 Grundprincipen är att den neutrala
staten skall vara okränkbar och opartisk. Att tillåta genomfart för
en krigförande part innebär således också skyldighet att garantera
motparten samma rätt. Att gynna endera av de krigförande parterna
är ett neutralitetsbrott.
Den neutrala staten har skyldighet att ägna "sådan uppsikt, som
de till dess förfogande stående medel tillåta för att förhindra hvarje
öfverträdelse af förestående bestämmelser i dess hamnar, å dess redder eller i dess farvatten" (artikel 25 ). Att tolerera någon form av
neutralitetskränkning är således också ett neutralitetsbrott.
Haagkonventionen innenåller inte någon regel som reglerar rätt
till "oskadlig genomfart", men där återfinns regler som fastslår att
det inte innebär neutralitetsbrott att tillåta sådan genomfart av krigförande staters örlogsfartyg. Enligt svensk uppfattning betyder detta
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att Oresund skall hållas öppet för alla staters handels- och örlogsfartyg under neutralitet.
Beträffande tillträde till hamnar skall den neutrala staten förhindra att dessa utnyttjas som baser. Krigförande makts örlogsfartyg
får därför tillåtas ligga kvar i regel högst 24 tim och högst tre fartyg samtidigt inom hela landet.
År 1912 30 och 1938 31 utfärdade Sverige och Danm ark praktiskt
tage~ ~!kal y~ande "neutralitets bestämmelse r" som i princip utgjorde
en trllampmng av Haagkonven tionen. I samband med utarbetande
av 1938 års regler träffades en överenskom melse med bl a Danmark
att dessa regler inte skulle ändras utan att de nordiska regeringarna
fö rst konsulterade s. D enna överenskom melse tal ar för att alltför
snabba och drastiska ändringar av de bestämmelse r som reglerar
förhåll andena just i Ores und inte bör vidtas. Under fredstillstån d
gä llde intill 1966 den svenska tillträdes kungö relsen av år 1925.:12
Den danska tillträdeskun görelsen av 1927 innehöll i princip liknande
bestäm m elser.
Danmark och Sverige har således av hävd ömsesidigt kommit över~ ~: s om hur de folkrättsliga reg lerna skall tolkas och tillämpas i
Oresund. Som tidigare nämnts har Drogden sedan lång tid tillbaka
hänförts till inre danskt vatten och har därmed en an na n ställnin g
än de svensk a passagerna i Oresunds södra del.
Enligt 1919 års internatione lla luftfartskon vention är r ätten till
oskadlig genomfart betydligt mera inskränkt över territorialha vet
än p~ detsamma: vilket också framgår av den praxis som tillämpats
a v o hk a stater vrd deras nationella lagstiftnin g. 33
I den svenska lagstiftninge n beslöts 1916:14 att det skulle vara för bjudet för främmande luftfartyg att fl yga över Sveriges territorialhav, utom i Oresund mellan latitud erna genom Klagshamn och Viken. De följande förordninga rna har a lla an slutit sig till denna princip. :l5
Svensk praxis har således alltid vant att mte tillåta främmande
lu ftfartyg att passera Över territoria lh avet utan sä rskilt tillstånd ,
utom just i O resund.

Gällande svenska regler
De svenska reglerna för tillträde t i 11 territoriet återfinns i en kungöre lse fr ån år 1966, den s k "ti llträdeskung örelsen".36 I den na kun -
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görelse finns reg ler för främmande makts ö rlogsfartygs och mil itära
lu ftfartygs tillträde till svenskt territorium under såväl allmän t
fredstillstån d som vid kri g mell an främm ande mak ter då Sverige
är neutralt.
För främmande handelsfarty gs tillträde till och uppträdande in om
sv enskt sjöterritoriu m gä ller "sjötrafikku ngö relsen" från år 1962,:\7
vilken genomgått en omfattande revidering år 1967.
D essa båda kungörelser överensstäm mer beträffa nde Oresund i
stort med tidigare gällande svenska regler och utgör alltså en tillämpning av gällande folkrätt.
Enligt ti llträdeskun görelsen äger främmande makts örlogsfartyg
och militä ra lu ftfartyg för genomfart tillträde till territorialh avet
och luftrummet däröver, i Oresund mellan linj ern a Ku llen-Gilbjerg Hoved och Fa lst erbo udde-Stevn s fy r, och detta gäl ler så ledes såväl under fred som under neutra litet.
För tillträde till inre vatten eller luftrummet över territoriet i
övrigt krävs särski lt tillstå nd. Denna regel är ny vad avser främmande örlogsfartyg s tillträde under neutra litetstillstån d, men står
helt i överensstäm melse med folkrättslig uppfattning om att strandstaten äger full ständi g suveränitet över inre vatten. :l s U tanför de
nämnda linjerna i Oresund äger luftfartyg inte tillträde, medan örlogsfartyg i fredstid äger tillträde för ge nomfa rt efter anmälan på
diplomatisk väg. Detta utgör också en skärpning i för hå ll ande till
de ä ldre bestämmelse rna, men även denna regel har folkrätt sli gt
stöd. Dessa båda senare regler kan ge uppbov till komplicerad e sitllationer i områdena vid Kullen och Falste rbo , dä r alltså ol ika regler gäller för ti llträde p å skild a sidor om "gränslinjer na" för Oresund.
Främmande ubåtar skall alltid framföras i övervattensl äge i Oresund.
För krigförande makters fartyg finns särskilda bestämmelse r som
bl a innebär begrän sningar i tillträdesmöj lighetern a såvä l i tid
(högst 24 tim) som till antal (högst 3 st) vi lket är helt i överens stämmelse med folkrättslig uppfattning .
I sjötrafikkun görelsen finns bestämmelser för han delssjöfarten
som gäller både under freds- och krigsförhåll anden. Särskilt bör
§ l 0-12 observeras, där man återfinner bestämmelse r för m inlotsning, prejning och visitering. D et fr amgår här bl a att fartygsbefäl havare är skyldig att
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vid gång i minfarvatten följa de anvisningar som ges av kronolots eller militär lots,
om fartyget prejas av örlogsfartyg, militärt flygplan, eller
postering i land, stoppa samt besvara signa ler och muntliga
frågor,
låta fartyget underkastas visitering av behörig myndighet.
Beträffande de särsk ilda bestämmelser som gäller under krigsförhållanden är det främst § 19 som är av intresse i detta sammanhang. Där framgår att befä lhavare bl a är skyldig att
rätta sig efter de anvisningar beträffande tidpunkten för resans anträdande, dess genomförand e m m som ges av mann
myndighet,
endast begagna de farleder och hamnar som anvisas av marin
myndighet,
anlita behörig lots enligt marin myndighets anvisningar, oa vsett om skyldighet föreligger enligt lotsförordningen.
Dessa senare bestämmelser gä ller dock endast om riket befinner sig
i krig eller krigsfara och då i den mån Kungl Maj:t bestämmer. De
är alltså inte utan vidare tillämpliga under neutralitetsförhållan den.
Lotsplikt kan enligt a v tal mellan Sverige och ett flertal andra stater
inte anbefallas i Oresund.:Hl Inte heller torde det enligt samma avtal
vara möjli gt att påtvinga de far tyg som passerar någon visitation
eller att p åverka tidpunkten för passagen annat än i mycket begränsad 0111 fa ttning. '10 Man kan dock med stöd av Genevekonventionens artikel 16 utföra visitation för att utröna om genom far ten är
oskadlig eller ej .
Enligt den nu gälla nde luftfartslagen 4 1 har främmande luftfartyg
tillträde till luftrumm et över Oresund för oskadlig genomfart. Bestämmelsen om att luftfarten må inskränkas eller förbjudas inom
vissa områden av t e militära skäl torde enligt folkrättslig uppfattning inte vara tillämplig i Oresund.
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Tullbestämmelser
I 1826 års tullförfattning å terfanns bestämmelser som reglerade
den svenska tullbevakningen i Oresund. Åtgärder fick endast vidtas
intill halva avståndet till Danmark, eller högst fyra distansminuter
från land. Denna uppfattning om utsträckningen av Sveri ges tullområde i Oresund går igenom i alla tullförfattnin gar ända i1: y å
1900-talet.42 År 1932 fa stställdes de gränser för tullområdet i Oresund som tidigare redovisats, 43 men efter tillkon1sten av lagen om
Sveriges sjöterritorium (1966) har bestämmelserna om särskilt tullområde i Oresund upphävts.44 Sveriges sjöterritorium utgör numera
tullområde även i Oresund. De åtgärder som enligt tullstadgan kan
företas inom tullområdet kan således företas innanför territorialaränsen i Oresund. Tullens befogenheter att vidta åtgärder inom
~ullområdet återfinns i 1927 års tullstadga 4 \ som alltjämt gäller
med under åren v idtagna smärre ändringar. Enligt tullstadgan äger
tulltj änsteman bl a rätt att stoppa fartyg inom tullområdet om detta
oundgängligen erfordras för tullkontroll, samt utföra sådan kontroll
eller visitation som ur tullsynvinkel är erforderlig (§ 9).
Fartyg (transportmedel) är inom tullområdet slq': ldi_gt att hålla
sig till allmän farled (§ 32) och för fartyg med tullphlmgt gods ombord ej närmare den svenska ares undsku sten än 500 meter, annat
än vid tullplatsernas segelleder och redder.
Vid misstanke om brott mot tullstadgan kan alltså visitation av
handelsfartyg äga rum i Oresund.
D e nationella lagarna, i detta fallet tullstadgan, kan i Ostcrsj~n
utsträckas att gälla ända till 12 distansminuter från land om spntsmuggling misstänks. 46 D etta innebär att fa rtyg som uppt~ä_der på
ett avvikande sätt på internationellt vatten i närh eten av Orcsund
kan visiteras på ett avstånd av upp till 12 distan sminuter frå n land.
För främmande örlogsfartyg inom tullområdet skall tullstadgan
gälla i tillämpliga delar. 47 Detta innebär dock inte att örlogsfartyg
får visiteras och inte heller att "fartyg och svävare som ägs eller
brukas av främmande makt och nyttjas i icke-kommersiellt syfte"
får visiteras, eftersom de senare enligt östmakternas uppfattnin g
skall åtnjuta fullständig immunitet, och de i andra sammanhang av
oss jämnställs med örlogsfartyg t ex i tillträdeskungörelsen.
För att klarlägga arten och n ationaliteten a v ett fartyg p å svenskt
sjöterritorium kan, om erforderligt, visitation företa s enligt sjötrafikkungörelsen och IKFN Sjö 1110111 40 .
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Lotsningsbestämmelser

Vid beaktande av de regler som gäller för lotsning i Oresundsom rådet måste man observera att lotsorganisationen sorterar under
sjöfartsverket - en svensk statlig inrättning - och att några internationellrättsliga regler för var och hur lotsning skall ske inte finns.
En strandstats suveränitet över kustfarvatten innebär bl a rätt att
reglera lotsningssky l dig het. Lotsplikt 48 torde ha förekommit i de
svenska kustfarvattnen redan under 1600-talet med motiv att finansiera lotsväsendet och att i försvarets intresse undanhålla utlänningar kännedom om farvattnen vid svenska kusten .49
Lotsarna hade redan på 1700-talet också till uppgift att biträda
med sjökontrollverksamhet och var hårt bundna till att framföra
fartygen i lotslederna. Principen om lotsplikt har följts i alla lotsförordningar ända in på 1900-talet. Lotsplikten har dock endast
gä llt skärgårdsleder och leder till svenska hamnar, eller från skärgård till öppen sjö.
I leder som går helt genom öppen sjö har lotsplikt i princip inte
gällt. Dessa leder skall inte hell er betraktas som en bestämd väg
mellan olika punkter. De i sjökorten angivna lotslederna är snarare
att anse som en upplysn ing om att lotsning förekommer mellan
dessa punkter.
Oresund har i lotsförordn in garna alltid betraktas som öppen sjö,
vilket innebär att lotsplikt i princip inte skall tillämpas här, utom
vid färd in i eller ut ur hamnar. Detta oavsett vad .som avtalats i
annan ordning.
I lederna genom Oresund har lotsningen varit reglerad i särskild
ordning sedan 1857, då man beslöt att lotsplikt inte under några
omständigheter fick påbjudas för fartyg under färd genom Oresund.
Lotsrätten i Oresund reglerades i ett särskilt avtal med Danmark
år 1873. I detta sammanhang beslöts att 1857 års traktat alltjämt
skulle gälla vad avser lotsfriheten i Oresund.
I samband med överenskommelsen 1932 med Danmark om gränsdragningen i Oresund fastslogs också att ingen ändring sk ulle vidtas
av 1873 års Överenskommelse, vilket innebar att "lotsfrihet" alltjämt skulle gälla. Sverige förband sig i detta sammanhang dessutom
att hålla farlederna öster om Ven och Flintrännan öppna för alla
danska fartyg.

Den nu gällande svenska lotsförordningen föreskriver ingenting
om lotsp likt för främmande handel sfartyg, utom för färd till och
från hamnar. 50
Svensk praxis har alltså varit att lotsfrihet skall gälla vid färd
genom Oresund, helt i överensstämmelse med gällande avtal med
främmande makter (partikulär internationell rätt).
För främmande örlogsfartyg har tidigare tillträdes- och neutralitetsbestämmelser i princip föreskrivit lotsp likt på svenskt inre vatten. Detta överensstämmer med nu gä llande tillträdeskungörelse som
reglerar att främmande örlogsfartyg i inre svenskt vatten skall
framföras i lotsled och med utnyttjande av behörig svensk lots.
Krigförande makts örlogsfartyg får dock v id färd i territorialhavet
endast utnyttja svensk lots i trängande sjönöd.51
Sedan 1928 års lotsförfattningssakkunniga föreslagit att lotsfrihet
i princip skulle gälla för alla fartyg, utom inom vissa områden, har
den svenska lotsplikten varit under avskaffande. Som exempel kan
nämnas att lotsplikten i Falsterbokanalen avskaffades år 1961.'' 2
Kungl Maj:t kan dock enligt lotsförordningen (§ 5) föreskriva om
anlitande av kronolots även utöver vad som sägs i förordningen,
om detta bedöms nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet eller
av andra skä l. A ven sjötrafikkungörelsen innehåller som tidigare
nämnts bestämmelser om skyldighet att utnyttja lots i vissa fa ll
(§§ 15-20). sjötrafikkungörelsen skiljer dock inte Oresund från
andra delar a v Sv er iges sjöterritorium, vilket särskilt bör observeras.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att lotsfriheten i Oresund har så långvarig hävd och är traktatsmässigt så reglerad att
det torde vara ett avsteg från folkrättsliga principer att påbjuda
lotsp likt för fartyg som passerar Oresund på svenskt territorialhav
under freds- eller neutralitetsförhållanden.
Civila myndigheters rapporteringsskyldighet

Lots-, fyr- och tullpersonals skyldi ghet att rapportera främmande
örlogsfartyg utanför rikets kuster finns reglerad i en särskild kungörelse från 1967. 53
I 1967 års kungörelse görs ingen skillnad på danska och andra
nationers fartyg, vilket varit fallet i tidigare. Kungörelsen gäller
även för polismyndighets motsvarande rapporteringsskyldighet.
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Rapporteringsskyldigheten a vse r föruto m örlogsfartyg ä ven "annat fartyg och .s vävare som ägs eller brukas av främmande makt och
nyttjas i icke-kommersiellt syfte" .
skyldighet föreligger också att ge akt på efterlevnaden av gällande tillträdesbestämmelser och att rapportera överträdelser.
Någon formell skyldighet att rapportera normal sjötrafik som
passerar thesund föreligger så ledes inte, men detta innebär inte
hinder för att avtal träffas mellan marin myndighet och sjöfartsstyrelsens myndigheter på det lokala planet för att effektivisera
övervaknin gen. Den pågående automatiseringen av fyrp latserna och
lotspliktens avskaffande minskar dock successivt dessa möjligheter.
Under beredskapstillstånd (enligt Kungl Maj:ts bestämmande) och
krig ingår tullens kustbevakning i Marinens kustbevakningsorganisation.54 Rapportering sker då enligt militära myndigheternas bestämmande.
f sbrytning

~ågon internationellrättslig regel för denna verksamhet föreligger mte.
Under vintrar då ishinder förekommer i Oresund har såväl Sovjetunionen som andra östersjöstater egna isbrytare i området. Denna
verksamhet är ur folkrättslig synvinkel att betrakta som oskadlig
genomfart oc h alltså helt legal. Stöd för att stationera isbrytare i
sundet kan också erhållas av 1857 å rs öresundstraktat.57

5. öresunds strategiska betydelse

Sedan lång tid tillbak a har kontrollen över östersjöutloppen utgjort en viktig bricka i det ekonomiska och politiska maktspelet mellan Nordeuropas stater. Oresund och Stora Bä!t utgör de viktigaste
förb indelserna mellan Ostersjön och världshaven.
Under VK I var det främst Storbritannien och Tyskland som tävlade om kontrollen över dessa sun d. Både Sverige och Danmark
tvingades att, efter p åtryckningar från Tyskland, mine.r a i Oresund
respektive Bälten för att hindra ett engelskt inträngande i Ostersjön. De allierade betraktade mineringarna som neutralitetsbrott,
medan tyskarna sökt leda motsatsen i bevis.6° Den svenska mineringen av Kogrundsrännan torde dock ha varit ett brott mot vår
neutralit et.
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Under mellankrigstiden bedömde tyskarna att östersjöutloppen
skulle komma att få strategisk betydelse i ett framtida krig. Den
tyske marinchefen och flera an d ra ansåg att det var nödvändigt att
hålla sunden öppna som en anfallsport för den tyska flottan, men
att det samtidigt var nödvändigt att kunna spärra dem, som skydd
mot den engelska flottan. Genom att det neutrala Danmark inte
skulle vara i stånd att göra detta fanns det bara - ansåg man en handlingsmöjlighet, nämligen att militärt besätta de viktigaste
punkterna, " ... wie es 1915 vorgesehen und vorbereitet war ... ".6 1
Genomgående ansåg man dessutom att småstaternas önskningar att
vara neutrala inte fick hindra krigföringen. Samma förakt för de
neutrala staternas önskningar förekommer också i de allierades planläggning.6 2
Under andra världskriget genomfördes såväl engelska som tyska
mineringsföretag i avs ikt att spärra Oresund och Bälten. De tyska
mineringarna skulle bl a hindra de allierades örlogsfartyg från att
löpa in i och handelsfartyg från att löpa ut från Ostersjön. Engelsmännens mineringar var avsedda att hindra den tyska styrketillväxten i Norge. Tyskarna övade även n u påtryckningar på Sverige,
som tvangs acceptera utläggningen av en nätspärr vid Viken, även
detta ett brott mot den svenska neutraliteten.
Men även Sovjetunionen hade intresse av östersjöutloppen. Redan
1940 informerades Hitler a v Mo lotov om Sovjets intresse för östersjöutloppen. 63
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de stridande makterna såväl i sin planläggning so m genom sina handlingar visat att de
tillmätt Ostersjöns utlopp och därmed Oresund mycket stor strategisk betydelse.

Förhållandena efte r andra världskriget

Efter VK II har den strategiska situatio nen i Ostersjöområdet
förändrats. Sovjetun ionens intressesfär sträcker sig ända fram till
Li.ibeck och sov j etiska marinbaser hur vuxit upp tätt efter Ostersjökusten.
De västligaste baserna li gger inte mer än tio mil från Oresund.
Den sovjetiska östersjömarinen är i dag av imponerande storlek,
handelsflottan har vuxit till en av de största i v ärlden och fcmårs-
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planen 1966-1970 innehåller direktiv om att transporttonna get
skall ökas med ytterligare 50 procent. A ven andra öststatsmariner
växer i betydelse.
Den snabba industrialiserin gen av de baltiska staterna, kanalsystemets utbyggnad mellan Kaspiska havet och Ostersjön sa mt planerade grenar av den stora sovjetiska oljeledningen från Ural till Baltikum gör att östersjöområde ts betydelse för Sovjetunionen har ökat
kraftigt. Sovjetunionen har dock en "instängd" position i Ostersjön.
NATO:s tillkomst har gjort slut på de traditionella motsättningarna mellan Storbritannien och Tyskland samt mellan Tyskland och
Danmarie De stater som under de båda världskrigen kämpat om
kontroll över sunden ingår nu i samma block, med gemensam kontroll över Kielkanalen, Bälten och den da nska sidan av Oresund.
Det dansk-tyska samarbetet har dock vid flera tillfällen föranlett
sovjetiska protester, inte min st i samband med att NATO:s östersjökommando (COMBALTAP ) bildades.64
Öresunds betydelse för NATO

NATO kontrollerar i dag Ostersjöns utlopp från land, hav et och
luften.65
Den sovjetiska marinen utgör ett hot mot NATO:s sjöförbindelser
över Atlanten och Nordsjön, varvid ubåtarna kanske utgör det
starkaste hotet, särskilt under ett långvarigt konventionellt kri g.66
. Det torde därför vara ett starkt NATO-intresse att spärra östersjöutloppen och därmed även den svenska delen av Oresund. Samti?i?~ ka1~ ko1_1troll över sunden möjliggöra offensiva NATO-företag
1 OsterSJÖn 1 ett läge då de västtyska östersjöbaserna inte kan utnyttjas.
Den danska marinens många lätta attackfartyg och minutläggare
torde ha uppgifter starkt knutna till spärrning av Oresund och Bälten. A ven den västtyska flottans sammans~ittning stärker intrycket
av att NATO har stort intresse av att kontrollera sunden vid en
konflikt i Europa.
Öresunds betydelse för WP

Som nämnts har fri passage genom Ostersjöns utlopp
stor ekonomisk betydelse för öststaterna.
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fredstid

Den sovjetiska östersjömarinen innehåller ett stort antal ubåtar.
1 vissa lägen kan det vara ett sovjetiskt ?nskemål att ;a ut en del av
dem från Ostersjön och ombasera dem oll andra o~11rade~1.
WP har sannolikt stort intresse av att särskilt i mledmngen av en
konflikt hålla sunden öppna för att få ut såväl ubå;ar so11_1 and~a
örlogsfartyg i Nordsjön och Atlanten. Under ett _Jang:~r~gt k.~~g
kan också det stora antalet baser och varv som fmns 1 OstersJOn
...
behöva utnyttjas.
Vid ett krig i Centraleuropa har öststaterna stort behov av s!otransporter i Ostersjön. För att skydda dessa k~.n det vara av mtresse för WP att spärra sunden för motpartens orlogsfartyg.
Öresunds betydelse för Sverige

Våra möjligheter att ombasera fartyg mel.lan Ostersjön o.c~ västkusten är till stor del beroende av om VI kan passera Oresund
T ··
. .
.
eller ej.
Undanförseltra nsporter från södra Svenge ~a.n, 1 vissa 1111 !tar.
politiska situationer, behöva ske sj~vägen ~e~1~m Oresund.
Flera andra synpunkter kan laggas pa Oresunds strat~g1ska betydelse för vårt land, men det kan i detta sammanhang r~cka m.ed
att konstatera att det i många lägen är ett svenskt totalforsvarsmtresse att passagen genom Oresund hå lls öppen för vår sjötrafik.
slutsatser

... ti·u. . ett
a· s:erSJOn
..
•.
o
att gora
stravan
Sovjetunionens malmedvetna
"fredens innanhav", WP-fartygens ständiga parrullenng k:mg Ore~
sund och Bälten och de ofta återkommande NATO-ö~nmga:na I
området gör att östersjöutloppe n på sen~re tid .alltmer kom1~~t a;t
framstå som en av Skandinaviens strategiska brannpunkter. For saväl öst- som västblocket synes det vara en central fr~~a hur östersjöutloppen och därmed också den svenska delen av Oresund skall
.
kunna spärras och öppnas efter behov.
att dragkampen
trohgt
därför
det
är
ikt
stormaktskonfl
Vid en
om sunden kommer att beröra Sverige i hög grad, även om vi lyckas
bevara vår neutralitet.
6. Militärteknisk utveckling

Den tekniska utvecklingen har under de senaste decenniern a gått
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mycket snabbt. Betingelserna för bevakning, sjötrafikkontroll, sjöfartsskydd och spärrning av Oresund har därför ändrats sedan VK II
slut.

Bevakning
Utvecklingen av optiska system (TV, Laser, IR och ljusförstärkare), akustiska system (hydrofoner och pingindikatorer), magnetiska
system (magnetslingor) och teletekniska system (radar) har gått mot
ökade räckvidder och bättre störresistens. Detta gör att möjligheterna att organisera ett effektivt övervakningssystem i ett så geografiskt begränsat område som Oresund är mycket goda. siktförhållandenas inverkan har minskat, men identifieringssvårigh eter föreligger
fortfarande vid mörker eller nedsatt sikt.
Moderna stridsflygplan har fått minskade möjligheter att kontinuerligt övervaka begränsade områden genom ökade farter och korta
aktionstider. Antalet långsamtgående flygplan minskar. Tillkomsten
av helikoptrar kompenserar dock i viss mån detta. Automatiken
medför personalindragninga r vid fyrplatserna och därmed minskade
möjligheter till optisk övervakning.
Radioteknikens utveckling har medfört ökade möjligheter att
rapportera inom övervakningsorgani sationen. I Oresund är avstånden dock så korta att den tekniska utvecklingen inte påverkar rapporteringsmöjlighet erna nämn värt.
Svävfarkoster och i viss mån bärplanbåtar medger framträngande
på platser där detta förut inte varit möjligt. Dessa farkoster är i
stort sett oberoende av farleder och hamnar. Deras höga fart gör
också att tidsförhållandena blir mycket ogynnsamma för försvararen. Större krav måste alltså ställas på bevakning.sorganisat ionen.
Aven moderna handelsfartyg (roll on-roll off) gör en angripare
allt mindre beroende av hamnar. Kraven på tillgång tilllånga kajer
minskar, samtidigt som lossningstiderna blir väsentligt kortare. Detta
ställer krav på rörliga enheter som kan insättas på skilda platser i
sundet för att hindra obehörigt framträngande.
Kontrollerbara mineringar kan ges lång livslängd och alltså vara
utlagda redan under fred .
Militära fordon har fått mindre vikt och därmed har förbanden
fått ökad luftrörlighet. Detta ökar kraven på luftförsvarets beredskap. Amfibieförbandens antal ökar också. Som tidigare redovisats
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är möjligheterna att ga over Oresund med amfibiefordon ofta begränsade på grund av väderleken, men risken för en invasion - över
havet- mot Skånes västkust har dock ökat.

Sjötrafikkontroll
Utvecklingen går mot ökade fa rter. Specialfartyg med möjlighet
till snabb urlastning kan utnyttjas vid kuppanfalL Förbättrade navigeringsutrustninga r har ökat handelsfartygens framkomlighet under alla väderlekssituationer och minskat behovet av lotsning.
Samtidigt som risken för obehörigt framträngande alltså bar ökat
har handelsfarty gens krav på snabb genomfart genom Oresund
ökat. Detta ställer krav på en sm idi g organisation för sjötrafikkonrroll, särskilt under neutralitet, om inte sjötrafiken skall hindras i
onödan. Snabba enheter erfordras för att kunna sätta ombord visiterings- och bevakningspersonal så långt från land som möjligt och
vid alla punkter på vår territorialhavsgräns. Hög beredskap måste
hållas på grund av ogynnsamma tidsförhållanden .

Sjöfartsskydd
Största delen av Oresuild är olämplig för ub åtsföretag. Moderna
ubåtars ökade deplacement har ytte rligare accentuerat detta. Vapensystemens ökade prestanda genom längre torpeddistan ser och trådstyrning gör dock att ubåtar har möjlighet till vapeninsats i stora
delar av Oresund utan att behöva operera i själva sundet. Genom
att de hydraakustiska systemen alltjämt dominerar ubåtsjaktutvecklingen försvåras ubåtsjakt i Oresundsområdet av vattenförhå llandena.
Helikoptrar ger möjli ghet till snabb insats mot indikationer.
Autopiloter, förbättrade hydrofoner m m har ökat helikoptrarnas
möjlighet att bedriva ubåtsjakt. Högkänsliga magn etslingor ger möjli ghet till be vakning i områden där ubåtar kan tränga fram.
Områdets geografi gör dock a tt ubåts- och ubåtsjaktutveckling en
inte påverkar förhållandena i Oresund i särsk ilt hög grad.
Moderna avståndsminor har lång livslän gd och kan utformas så
att de ligger stilla på bottnen. De kan göras mycket selektiva och
svårsvepta. Det är också möjligt att skjuta torpedminor från ubåtar in i sundet från mycket stora avstånd och att fälla minor från
flygplan i hög fart även om djupet är litet.
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Okade krav ställs alltså på minröjningsresurser. Minsvepare konstruerade av trä okänsliga för minor och helikoptrar erfordras för
att svepa i grunda och trånga farvatten. Undervattenstelevision och
röjdykare kan användas för att söka efter minor i farleder där konventionella svep inte kan utnyttjas.
Hela Oresund är lämpligt för mineringsföretag. Detta ställer
särskilda k ra v på moderna minröjningsförband och mmspal1ln gsförband med hänsyn till farvattnens karaktär.
Radar-, eldlednings- och robotutvecklingen har ökat hotet mot
sjöfarten. Mörker och dimma utgör numera endast ett begränsat
skydd för anfall från luften och från landuppställda vapen. Detta
ställer större krav på sjöfartsskydd i Oresund nu än tidigare. Eskorterande fartyg måste ha vapensystem som kan verka mot mål i luften, på ytan och på land o a v sett rådande väderleks- eller ljusförhållanden. Utvecklingen mot lättare och mera grundgående örlogsfartyg gör att de flesta fartygen numera passerar Oresund på väg
mellan Ostersjön och Kattegatt. Förr tvingades många fartyg att gå
den djupare och bredare leden genom Stora Bält. Detta innebär att
risken för incidenter under fredsförhållanden har ökat.
Handelsfartygens ökade deplacement gör att de i allt större utsträckning tvingas gå genom Stora Bält. Detta minskar dock inte
trafiken genom O resund eftersom Osters jöstaternas handelsflottor
ökar. Detta gäller såväl fartygens storlek som antalet enheter.
Flygets ökade farter, ökade skjutavstånd och förbättrade vapenprestanda (bl a robotar) gör att attackflygplan numera är olämpliga
för sjöfartsskydd under fred och neutralitet, då en graderad insats
måste göras.
Spärrning
Okad framkomlighet för bl a svävfarkoster har komplicerat åtgärderna för spärrning av Oresund.
Genom att moderna minor kan göras svårsvepta kan minspärrar
göras effektiva. Aven om svävfarkoster i v iss utsträckning kan
undgå minträffar torde mineringar fo rtfarande vara det effektivaste
sättet att spärra sundet. Mineringarna måste kompletteras med andra vapensystem som dels kan försvara mineringarna, dels verka
mot de eventuella farkoster som forcerar minspärrarna.
Möjligheterna att verka med landuppställda vapensystem har som
tidiga re påpekats ökat.
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Utvecklingen av moderna bilfärjor har ökat möjligheterna att
snabbt lägga ut mineringar. Moderna minor är också lättare att
lägga ut än de äldre. Detta gör att minspärrar kan läggas ut snabbare id ag än vad som tidigare varit möjligt.
Övrigt
Flygets utveckling mot bl a höga farter har inneburit att det med
moderna flygplan är praktiskt taget omöjligt att flyga genom Oresund utan att kränka svenskt eller danskt territorium.
Okad trafikintensitet och ökade krav på flygsäkerhet har medfört att den gemensamma svensk-danska kontrollzonen runt Bulltofta-Kastrup i praktiken har stängt Oresund för fri genomfart i
luftrummet över territorialhavet. Det är dock möjligt och tillåtet att
vid god sikt flyga under kontrollzonen på höjd mindre än 400 meter, utan att först inhämta tillstånd från trafikledningen.
De danska lv-robotarna kring Köpenhamn ställer särskilda krav
p å svenskt luftförsvar i Skåne. Om WP-flyg obehindrat kan flyga
över södra Sverige och anfalla mål i Danmark kan robotarna komma att sättas in över svenskt territorium, vilket kan få allvarliga
följder för neutraliteten.
U tnyttjande av kontinentalsockeln kan medföra att fasta anläggningar uppförs vilka kan utnyttjas för att förbättra övervakningsorganisationen. Sär.skilt avtal måste träffas med Danmark för att
1932 års gräns skall gälla i detta avseende, eftersom den inte i sin
helhet går mitt i sundet.72
Den planerade förbindelsen mellan Danmark och Sverige kommer
sannolikt att påverka förhållandena i Oresund. Ur nautisk synvinkel har broalternativet ansetts vara sämre än en tunnel. En bro v id
Hälsingborg har sagts vara en direkt fara för sjöfarten. En bro torde
öka möjligheterna till övervakning, sjötrafikkontroll och spärminoav Oresund. Ur folkrättslig synvinkel finns inget hinder för en bro~
förbindelse över O res und, 73 så länge den inte hindrar genomfart.
7. Våra möjligheter att vidta åtgärder för bevakning, sjötrafikkontroll,
sjöfartsskydd och spärrning av Öresund
7 .1 Fredstillstånd

Sveriges politiska målsättning innebär att vi måste vidta sådana
åtgärder i fred att omvärlden får förtroende för vår vilja och för43
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måga att under krigsförhållanden hävda neutraliteten. Detta innebär bl a att vi måste anpassa våra resurser i öresundsområdet efter
rådande militärpolitiska förhållanden.
Trafiken genom Oresund är i fred av mycket stor omfattning.
Ost- och västmakternas örlogsfartyg, handelsfartyg och flygplan
kanaliseras här till ett begränsat område som är av stor .s trategisk
betydelse för båda blocken. Geografiska faktorer, områdets strategiska betydelse och dess internationellrättsliga .särställning gör att
risken för incidenter kanske är större i öresundsområdet än på något
annat ställe längs vår kust.
Kränkningar av vårt territorium förekommer också emellanåt
just i detta område.
Under vissa militärpolitiska förhållanden kan risken för kuppanfall vara stor i öresundsområdet. Avståndet till danskt territorium är kort. Avstånden till WP-baser i södra Ostersjön är också relativt korta. Främmande sjötrafik nära vår kust är normalt av stor
omfattning i just detta kustavsnitt.
Under allmänt fredstillstånd kan Sverige och Danmark vidta gemensamma åtgärder för att tillvarata .sina intressen, men eftersom
Danmark är anslutet till ett av stormaktsblocken måste samarbetet
inskränkas till fredsmässiga rent civila åtgärder.
I fredstid krävs t e åtgärder från svensk sida i följande fall:
• örlogsfartyg bryter mot tillträdeskungörelsen t e ankrar, bedriver övningar eller passerar in i hamnar,
• handelsfartyg bryter mot bestämmelserna i sjötrafikkun görelsen; underlåter t e att visa nationalitet då örlogsfartyg är i närheten eller ankrar olovligt,
• smuggling,
• olaga fiske,
• våldshandlingar av främmande örlogsfartyg eller flygplan mot
sjöfarten på vårt territorialhav,
e konflikter mellan främmande fartyg på vårt sjöterritorium,
• konflikter mell an främmande fl ygp lan över vårt territorium.
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En skärpning av det militärpolitiska läget kan innebära att västmakterna försöker spärra östersjöutloppen som kompensation för
någon åtgärd som vidtagits av östmakterna på annan plats. Sovjetunionen kan söka genomdriva sin önskan att göra Ostersjön till ett
slutet hav för icke-strandägares örlogsfartyg.
Om begränsade stridshandlingar inleds i området, vilket i och för
sig är möjligt utan att krig därför råder enligt folkrättslig uppfattning, skall våra åtgärder vara desamma som vid neutralitet. Våra
resurser inskränker sig då inledningsvis till vad vi har i fredstid, innan inkallelser m fl åtgärder hunnit vidtas.
Vid ett kuppanfall mot södra Sverige har tillgång till hamnar .s tor
betydelse för angriparen, särskilt Malmö med dess stora kapacitet.
All verksamhet som bryter mot svenska lagar och förordningar
eller utgör ett hot mot landets säkerhet kräver snabba och målmedvetna åtgärder för att ge oss möjlighet att fullfölja vår politiska
målsättning.

Bevakning
Bevakningen i Oresund utgör en viktig faktor i vår fredsmässiga
verksamhet. De första tecknen på en stormaktskonflikt kan bl a ut??ras av att ett ovanligt stort antal östmaktsfartyg passerar ut genom
Oresund. Våra underrättelseförband kan då ge oss förvarning så att
vi i tid ges möjlighet att höja vår insatsberedskap.
Genom att risken för incidenter är stor i området är det nödvändigt att vi bedriver effektiv övervakning. Om gränskränkningar
eller brott mot andra bestämmelser får ske opåtalat i fred är det
risk att förtroendet rubbas för vår vilja och förmåga att vara neutrala i krig.
På sikt kan den pågående rationaliseringen av fyr- och lotsväsendet innebära minskade möjligheter till fredsövervakning.
Gällande internationellrättsliga konventioner, avtal m m påverkar
inte våra möjligheter att bedriva en effektiv övervakning. Risken
för obehörigt framträngande mot hamnarna måste beaktas med hänsyn till att dessa sannolikt erfordras vid ett kuppanfall mot Sverige
i Oresund. Möjligheterna att konstatera obehörigt framträngande
belyses närmare längre fram. Åtgärder måste dock kunna vidtas med
kort varsel för att försvåra varje form av obehörigt framträngande.
Detta kan åstadkommas genom att redan i fred kontrollerbara mineringar läggs ut och att dessa snabbt kan bemannas.
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Mineringar p å inre va tten kan läggas ut utan hinder av gällande
internationellrättsliga regler. Mineringsverksamhet p å territoria lhavet behandlas längre fram.
U nder fredstid är det nödvändigt att man med säkerhet konstaterat att framträngandet utgör ett hot mot rik ets säkerhet för att
åtgärder ska ll kunn a vidtas som sk adar aktuella fartyg. In sats av
mineringar kan alltså inte ske utan att andra metoder först prövats. Åtgärderna bör avpassas efter omständigheterna och inte vara
mer omfattande än va d so m absolut erfordras i varj e sä rskilt fall.
Detta gör att rörliga en heter erfordras som sn abbt kan sättas in i
varje punkt in om området, lämp ligt bestyckade för graderad insats
och med möjlighet att medföra visiteringspatrulL Visserligen skulle
landuppställt artilleri kunna göra motsva rande vapenin sats, om det
fra mträ ngande fartyget va r in om porte, men det är i såda na här läge n mycket v iktigt att man får ko ntakt med dvs kan konferera
med det fartyg man vill stoppa.

Sjötrafikkontroll
Andamålet med sjötrafikk ontroll är att kontrollera att gällande
bestämm elser angående sjötrafik och fiske efterlevs inom sve nskt
sjöterritorium. Enl igt sjötrafikkun görelsen (§§ 11-12) kan handelsfartyg prejas och visiteras a v örlogsfartyg v id misstanke om brott
mot gällande bestämmelser. Prejning kan också ve rkställas av militärt fl ygplan eller postering iland.
Befälhavaren p å det prejade fartyget är skyldig att stoppa och
om erforderligt ankra samt besvara signaler eller muntliga frågor.
Befälhavaren är också skyldig att låta fartyget underk as ras visitering av behörig my ndighet. Bes tämmelserna i sjötrafikkungörelsen
ger oss möjlighet att kontrollera att trafiken genom svenskt sjöterritorium är oskadllg, dvs att den inte stör rikets säk erhet, men i Oresund är vi traktatsenligt bundna till att inte hindra eller för dröja
oskadlig geno mfa rt (Oresundstraktatet 1857). Starka sk äl måste därfö r föreligga för att ge an ledn ing till prejning och v isitering av
fartyg som passerar på territorialhavet i Oresund. Vidtagna å tgärder
måste också vara avp assade med hänsyn till eventuella ekonomiska
konsekvenser och vårt förhållande ti ll främmande makter, varför
åtgärderna i minsta möjliga utsträckning får fördröja de kontrollerade fartygens färd. Detta innebär att prejning med fl ygp lan och
från postering iland bör undvik as, eftersom detta t vi ngar fartyget
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a tt ankra eller inlöpa i hamn . Om preJl1mg genomförs med fartyg
innebär detta att visiterin gsp erso nal omedelbart kan ombordsättas
och att det prejade fartyget kan fortsätta sin färd med liten tidsfördröjning. Händelsen blir i detta fa ll också isolerad till ett litet
område, vilket kan vara förde laktigt om komplikationer skulle
uppstå.
Fartyg med bruttodräktighet av minst 20 registerton skall en ligt
sjötrafikkungörelsen ha nationa li tetsflagga hissad vid färd på
svenskt sjöterritorium från so lens uppgång till dess nedgång om
svenska örlogsfartyg är i sikte. Närvaron av svenska örlogsfartyg
i Oresund t vingar alltså fartygen att visa sin nationalitet, vi lket un der lättar sjötrafikkon troll.
Enligt tullstadgan kan tullpersonal utföra visitering inom tullområdet i den utsträckning som är erforderlig med hä nsyn till tu llens
krav. Tullpersonal kan a lltså delta aktivt i sjötrafikkontrollen under
fred.
Lotspersonalen kan inte medverka i detta a v seende, efterso m !orsplik t inte k an anbefallas i Oresund.

Sjöfartsskydd
Suverä niteten över kustfarvattnen medför bl a skyldighe t att
skydda sjöfar ten inom territoralh avet. Vi måste också kunna ingripa
för att hävda vå rt oberoende (jmf IKFN 1967 mom 14-32). Särski lda å tgärder för att akt ivt sky dd a sjöfa rten torde inte erfordras
under de militärpolitiska förhållande som nu råder i vår närhet.
Om situ a tion en ändras måste vi dock vara beredd a att snabbt vidta
åtgärder. Det är därför nödvän di gt att vi ha r erforderliga resurser
och håller en hög beredskap för att kun na skydda handelssjöfarten
mot våldshandlin gar.
Närvaron av svenska örlogsfartyg i O resund kan utgöra en a vhå ll ande faktor för ett främ ma nde ö rlogsfa rtyg so m står i beg repp
att begå våldshandlin gar. I ett skärpt utrikespo litiskt läge kan också
eskortering av fartyg mot vilka våldshand lingar befaras vara erforderlig.
Att lägga ut mineringar för att skydda sjöfarten torde med hä nsyn till sundens internationellrätts liga .ställning va ra olämpligt. Vi
är skyldiga att bekantgöra mineringarnas läge och vidta alla tänk-
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bara åtgärder för att skydda sjöfarten. Detta bestyrks genom internationella domstolens utslag i målet om mineringen på albanskt territorialhav i Corfukanalen. 7 5
Spärrning
Folkrättsligt stöd saknas för varje form av spärrning av Oresund
under fredsförhållanden. Rätten att förhindra genomfart som hotar
vår säkerhet innebär inte rätt att vidta några generella åtgärder för
spärrning. Enligt folkrättslig uppfattning föreligger visserligen inget
hinder att lägga ut minor i eget territorialhav, så länge detta inte
hindrar oskadlig genomfart, men även om mineringarnas läge tillkännages och minfria leder lämnas för genomfart torde okontrollerbara mineringar utgöra ett visst hinder för sjöfarten.
Kontrollerbara mineringar utgör inte ett sådant hinder för sjöfarten att de påverkar oskadlig genomfart, men de kan dock erbjuda
möjlighet att hindra obehörigt framträngande . Insats av mineld bör
dock av lättförståeliga skäl i det längsta undvikas i fred .
Mineringar i Oresund har främst betydelse i invasionsförsvarande
syfte. Spärrning kan bli aktuell för att hindra framträngande både
i nord-sydlig och i ost-västlig riktning, beroende av det militärpolitiska läget och den bedömda anfallsriktningen. Först sedan det
blivit uppenbart att fara för rikets säkerhet (invasionshot) är för
handen bör sundet spärras för genomfart.
Sammanfattning
Våra möjligheter att bevaka Oresund är obegränsade med hänsyn
till gällande regler. Våra åtgärder i fred bör därför vara att kontinuerl igt bevaka området, oavsett rådande sikt, väderleks- och ljusför hållanden. Vapensystem bör fi nnas tillgängliga för att hindra
obehörigt f ram trängande.
Sjötrafikkontroll kan ske i form av prejning och visitering genom
fö rsorg av militära enheter och tullens kustbevakning. Åtgärderna
bör dock vidtas med stor restriktivitet och avpassas med hänsyn
till rådande läge. Prejning bör således i första hand ske med hjälp
av fa rtyg och visitering om möjligt utföras av civil myndighet och
på ett sådant sätt att sjöfarten inte onödigtvis hindras eller fördröjs.
Sjöfartsskydd bör bedrivas genom att bestyckade örlogsfartyg
emellanåt patrullerar i dessa farvatten. Marina enheter som t e heli658

koptrar och minsvepare bör om möjligt finnas i området för att demonstrera vår vilja och förmåga att förhindra varje kränkning av
vår suveränitet.
Åtgärder för spärrning bör i fredstid inskrä nkas till baser in g i
området av enheter lämpade att ingripa vid hot mot vår säkerhet
och till utläggning av kontrollerbara minor på svenskt sjöterritorium. Hög beredskap för utläggning a v okontrollerbara mineringar
bör hållas.
Vår beredskap och våra åtgärder måste under fredsförhållanden
avpassas till och fö lja det militärpolitiska lägets skiftningar.
7.2 Neutralitetsförhållanden
Under neutralitet gäller samma principer och lagar som i fred
med de smärre ändringar som är erforderliga för att garantera r ikets
säkerhet. En grundprincip är att den neutrala staten skall vara opartisk och okränkbar, vilket innebär både rättigheter och skyldigheter
gentemot alla andra stater.
Det är av största betydelse att vi fullgör våra skyldigheter om vår
politiska målsättning - att bibehålla neutraliteten - skall kunna
full föl jas.
Rättigheten att vidta åtgärder för den egna säkerheten och till
skydd för sjöfarten på sjöterritoriet framgår av Haagkonventionen,
där det .sägs att det icke anses som en fientlig handling att avvärja
angrepp mot neutraliteten.
Beträffande skyldigheten att ingripa säger Haagkonventionen att
en neutral makt "är pliktig att utöva sådan uppsikt som de till dess
förfogande stående medel tillåta".
Storleken av insatsen finns inte reglerad, men det måste anses
självklart att insatsen inte får vara större än vad som erfordras för
att avvärja kränkningen. Insatsen måste alltså i varje enskilt fall
vara anpassad (graderad) efter omständigheterna. Man måste börja
med en måttlig insats och om denna inte är tillräcklig gradvis öka
insatsen till dess målet nås.
När det gäller skyldigheten att ingripa måste man tolka konventionen så att den förutsätter militära maktmedel. Enbart skriftliga
protester är alltså inte tillräckligt om en stat önskar h ä vd a neutralitet i folkrättslig mening. 76 Försök måste göras att avvärja kränknmgar.
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Att maktmedel i en viss si tuation saknas eller är otill räckliga för
att hindra neutralitetskränknin gar är i princip ingen ursäkt. Visserligen kan ingen förpliktas att åstadkomma det omöj liga, men en stats
alla resurser måste i princip sättas in för att man skall kunna säga
att neutralitetsförplikte lserna är uppfy llda. Danmarks hållnin g till
de tyska mineringarna i Bälten under VK I utgör ett exempel på att
en stat kan tvingas acceptera en neutralitetskränknin g utan att detta
därför anses som ett neutralitetsbrott. 77
Principen om opartiskhet kräver att, oavsett vem vi av oli ka
skäl sympatiserar med och oavsett vilka militärpolitiska omständigheter som råder, vi i alla avseenden måste behandla all a krigförande
parter p å samma sätt.
Fri och skyddad oskadlig genomfart genom Oresund måste all tså
garanteras för alla handels- och örlogsfartyg så länge Sverige önskar
bevara sin neutralitet.
Åtgärder för att hävda neutraliteten kan krävas i många olika
sammanhang:
• Gränskränkningar kan förekomma i samband med stridshandlingar utanför vårt sjöterritorium.
• Den ena krigförande makten kan utföra stridshandlingar mot
den andra partens handel s- och örlogsfartyg på svenskt vatten
i Oresund.
• Endera av de krigförande kan utföra stridshandlin ga r mot svenska fartyg i Oresund.
• Anfall kan insättas från svenskt sjöterritorium mot mål utanför,
utan att svenskt territorium behöver utn yttjas som bas.
• En krigförande part kan minera på svenskt sjöterritorium
avsikt att hindra motpartens genomfart.
• De krigförande kan uppbringa han delsfartyg på svenskt va tten.
• En krigförand e makt kan försöka frita av motparten uppbri ngat fartyg vid passage genom Oresund.
• Uppbringat svenskt fartyg kan försöka passera Oresund.
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• Handels- och örlogs fartyg kan bryta mot sjöt rafikkungörelsen,
tillträdeskun görelsen eller andra svenska regl er.
• Flyktingar från Danmark kan passera gränsen till Sverige.
• En krigförande makt k an tänkas röja av motparten utlagda
minor på svenskt vatten.
• Incidenter mellan flygplan över sve nskt territo rium.
D et räcker inte att vi proklamerat neutralitet och är beredda att
försvara den med vapenmakt, v i måste kontinuerligt bevaka våra
intressen och hindra varje form av kränkning.

Bevakning
För att v i ska ll kunna ingripa mot neutralitetskränknin gar måste
vi ha en så effektiv övervakningsorgani sation att vi kan konstatera
kränkningarna, lokalisera dem och snabbt få und erlag för beslut om
erforderliga åtgärder. Om Danmark också är neutralt kan informationer utväxlas. På så vis erhålles bättre radartäckning och förbättrade övervakn ingsmöj ligheter över hu vud taget. Sannolikheten att
både Danmark och Sverige är neutrala vid ett krig i vår närhet är
dock liten med hänsyn till Danmarks medlemskap i NATO. Vi bör
därför inte räk na med att kunna samarbeta med Danmark.
I de flesta fall erfordras dock inte bara upptäckt utan också identifiering. Om vi inte k an ~amarbeta med Danmark torde våra möj ligheter att identifiera från land inskränka sig till svenskt sjöterritorium, utom vid Häl singborg och vid Ven , där vi har viss möjlighet
till observation över danskt sjöterritori um. Möjlighet kan eventuellt finnas att med fartyg utföra identifiering även på danskt vatten
om Danmark accep terar vår genomfart som oskadlig.
Med hänsyn till ökad rörlighet och de ogynnsamma tidsförhållandena i sundet måste identifieringen ske tidigt. Det är därför nödvändigt att vi under neutralitet håller farty g eller båtar till sjöss
för kontin uerlig övervakning i Oresund. Internationellrättsli gt sett
finns inga hinder för att vidta erforderliga åtgärder på svenskt territorialhav för att erhålla en tillfredsställande övervakning under
ytan i Oresund. Detta skulle kunna ske med ubåtsnät och magnet661

slingor på lämplig<J. platser. Åtgärder måste också vidtas för att
hindra alla former av obehörigt framträngande mot stränder och
hamnar dels från danskt territorium i bresund, dels från internationellt vatten in mot bresund. Sedan vi t e genom prejning eller visitering konstaterat att framträngandet är obehörigt måste åtgärder
vidtas som hindrar vidare framträngande.
Om ett främmande fartyg överskrider territorialhavsgränsen och
prejning med signaler inte ger önskat resultat bör varningseld avges.
Om inte heller det hjälper ökas insatsen och verkningseld avges. Den
prejade bör ha möjlighet att identifiera målet, lokalisera det exakt
så att ingen tvekan råder om att ett gränsöverskridande skett samt
att gradvis öka insatsen av verkningseld till dess resultat nås, dvs
fartyget stoppar. Det är som tidigare påpekats viktigt att insatsen
inte är större än vad som erfordras, vilket bl a innebär att sänkande
vapen endast bör användas om det är absolut nödvändigt för att nå
resultat. Varje incident bör dessutom begränsas till ett så litet område som möjligt och till att beröra så få enheter som möjligt.
Ingripandet bör ske så långt ut på territorialhavet som möjligt,
eftersom det då är lättast att isolera händelsen geografiskt och därmed begränsa de politiska följdverkningarna. Detta kommer att
belysas närmare längre fram.

Sjötrafikkontroll
sjötrafikkontrollens uppgifter under neutralitet är att underlätta
den legala och förhindra den illegala sjöfarten. Kontrollen kan utövas som visitering då fartyg inpasserar i ett visst område eller som
bevakning vid passage genom området. Båda dessa former torde
vara aktuella i bresund. Visiteringens uppgift är att fastställa fartygets art och nationalitet samt att utröna om fartygets genomfart hotar rikets säkerhet. Bevakningens syfte är att förhindra att fartyget
vidtar olagliga åtgärder under färden på svenskt vatten.
Hur stor omfattning sjöfarten genom bresund kan få under ett
krig i vår närhet är svårt att sia om, men oavsett om frekvensen av
fartyg som passerar är hög eller låg måste vi vara beredda att utan
fördröjning visitera och eventuellt bevaka alla handelsfartyg som
önskar utnyttja rätten till oskadlig genomfart på svenskt territorialhav. Enligt sjötrafikkungörelsens § 19 har fartygsbefälhavare skyl662

dighet bl a att begagna vissa farleder, an lita lots och medtaga Levak
ombord. Det finns dock an ledning att närmare dis·
kutera dessa reglers tillämpning i bresund mot bakgrund av bl a
1857 års traktat.
Om krig råder mellan NATO och WP då Danmark tillhör NATO
är det sannolikt att både krigförande och neutrala stater önskar utnyttja det skydd som svenskt territorialhav erbjuder vid färd genom
bresund. Oststatsfartyg kan då endast passera på svenskt sjöterritonum.
Om Danmark är ockuperat av WP kan NATO-makternas fartyg
endast passera på den svenska sidan. Det är i ett sådant läge mindre
troligt att detta sker annat än under fa lsk flagg (tillåten krigslist).
Oststaternas fartyg kan även i detta fall vi lj a passera på den svenska
sidan för att skydda sig mot anfall från NATO-stridskrafter eller
på grund av att Bälten och den danska sidan av bresund är spärrade av minor.
Enligt folkrättslig uppfattning får ingen genomfart hindras u1n
den är oskadlig för Sverige. Lotsplikt kan som tidigare påpekats
inte anbefallas för fartyg som passerar bresund.
Rätt till visitation har vi, enligt Genevekonventionen, vid misstanke att genomfarten utgör fara för vår säkerhet. Under en stormaktskonflikt i Europa torde risken för anfall mot Sverige vara så
stor att vi kan anbefalla visitering av fartyg som önskar färdas på
svenskt territorialhav även i bresund. Det spelar i detta sammanhang inte någon roll om det är NATO eller WP som behärskar den
andra stranden av sundet. Att anbefalla vissa bestämda leder för
passage strider inte mot internationellrättsliga principer. En sådan
åtgärd kan vara motiverad med hänsyn till fartygens egen säkerhet
och utgör i och för sig inte något hinder för genomfart. I detta fall
bör lotsar finnas tillgängliga för de befälhavare som önskar lotsning,
vilket bör observeras med tanke på p ågående bantning av lotsorganisationen. Om genomförd kontroll skulle v isa att ett fartyg kan
utgöra ett hot mot Sverige, men att fartygets passage inte skadar
landet, t e transport av militär trupp, bör fartyget trots detta få
passera men bör bevakas under hela genomfarten med patrull ombord samt eskorteras av örlogsfartyg.
Kontroll av fartyg på väg till eller från svenska hamnar i bresund måste också ske, men detta är ett mindre problem eftersom
rätt till tillträde inte gäller inre svenskt vatten.

11 ingspersonal
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Alla handelsfartyg .som inpasserar på svenskt territorialhav bör
oavsett nationalitet kontrolleras. Detta bör ske genom att lämpliga
fartyg med visiteringspatruller statio neras i norra och södra Oresund. Rörliga visiteringspatruller bör dessutom finnas för insats efter
gränsen mellan svenskt och danskt sjöterrtorium i hela sundet. Bevakningspatruller bör finnas tillgängliga för bevakning av vissa fartyg under passage och lämpligt best yckade örlogsfartyg bör kunna
avdelas för eskort. Sjötrafikkontroll under neutralitet kräver största möjliga hänsyn till att de kontrollerade fartygens färd inte
hindras mer än nödvändigt.
Sjötrafikkontroll i Oresund kommer sannolikt att bli en omfattande och svår uppgift för det svenska försvaret under neutralitet. Det
vore därför fördelakti gt om vi kunde erhålla föran mälan från de
fartyg som avser passera Oresund. Detta sku lle i hög grad underlätta sjötrafikkontrollen och spara resurser. Kungl Maj :t kan enligt
tillträdeskungörelsen § 30 meddela särski lda bestämmelser för tillträde till sjöterritoriet. Under neutralitet bör om möjligt föranmälan
krävas av samtliga fartyg, även örlogsfartyg och militära luftfartyg,
som avser passera på eller över svensk t sjöterritorium i Oresund.
Detta rorde inte upphäva rätten till oskadlig genomfart och således
vara folkrätts ligt godtagbart.
I alla händelser bör regler utfärdas under n eutralitet som kräver
föranm älan av andra fartyg än örlogsfartyg. Föranmälan av örlogsfartyg kan röja den ena parten s fartygsrörelser, vi lket kan utnyttjas
av motparten. Att kräva föranmä lan av örlogsfartygs passage kan
i vissa militärpolitiska lägen komma att betraktas som en åtgärd
riktad mot den ena parten, en åtgärd som up ph ä v er denna parts legitima rätt att dölj a sina örlogsfartygs förflyttningar med hänsyn
till motp artens åtgärder.

Sjöfartsskydd
Neutraliteten kräver att såvä l våra egna och andra neutrala staters som krigförande staters handels- och örlogsfartyg samt luftfartyg skyddas mot våldshand lin gar när de befinner sig på svenskt
territOrium. Oavsett vilk a militärpolitiska för hå llanden som råder
måste alla beredas samma sk ydd .
De fartyg som passerar Oresund på svenskt sjöterritorium kan
bl a hotas av:
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o

anfall av främmande
• svenskt
sjöterritOrium ,

sj östridskrafter som befinner Slg p a

anfall av främmande
• danskt
.sjöterritorium,

sjöstridskrafter som befinner Slg p a

anfa ll av främmande
• internationellt
vatten,

sjöstridsk ra f ter so m befinner Slg p a

o

o

• anfa ll a v frä mm ande flygstridskrafter,
• anfa ll av lan duppstä lld a vapensystem på danskt territOrium,
• främmande mineringar.
Anfallen kan ha till syfte att sänk a eller uppbringa fartygen.
Luftfartyg som passerar Oresund kan anfallas av flygstridskrafter, fartygsluftvärn och land uppställt luftvärn .
Neutralitetskränkningarna kan vara mer eller mindre allvarliga.
Våra å tgärder m åste alltså i varje särskilt fall vara anpassade efter
rådande omständigheter och insatsen avpassas så a tt kränkningen
avvärjs. Som tidigare p åpekats är det alltså nödvändigt att vi disponerar stridskrafter i området som kan göra en gradvis ökad insats.
Om främmande sjöstridskrafter anfaller från svenskt, danskt eller
internationellt vatten innebär det i princip inte någon skillnad. Våra
åtgärder för skydd måste bli de samma i a lla tre fallen. De anfallande fartygen måste hindras i sin gärning, om erforderligt med vapenmakt. Detta kan ske genom insats med flygstridskrafter, örlogsfartyg eller kustartilleri.
Insatsen bör ske stegvis genom:
• Prejning och avvisnin g
• Varningseld
• Verkningseld
Om främmande ubåt anfaller kan insats endast göras a v ubåtsjaktfartyg, jaktubåtar och helikoptrar. Incidenten bör om möjligt
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Isolering av incidenter

Fall

I

N

+

Fall I

Fall

Ett handelsfartyg på svenskt territoria lhav blir beskj utet av art ill eri på danskt
terntonum.
Ett svenskt ka-batteri öppnar eld för att avvärja kränkningen.
Båda staternas landterritorium blir berört, varför risk finns att incidenten kan
utvecklas till en allvarlig konflikt. En duell kan uppstå mellan de båda staterna
om ka-eld en besvaras av artillerield ell er om främmande attackflyg sätts in mot
det svenska ka-batterict.

1I

s·

Fall II

Fall

ni

Ett handelsfartyg beskjuts av ett främmande örlogsfartyg.
Ett svenskt eskorterande örlogsfartyg st yr in emellan de båda fartygen och avger varningseld vilket får beskjutningen att upphöra.
Inget landterritorium berö rs och incidenten blir av liten omfattni ng. Om svenskt
attackflyg sätts in finns risk för att fr äm mand e jaktflyg ingriper. Incid enten
ökar då i omfattning.
Om beskjutningen inte upphör a v att det svenska örlogsfartyget går emellan och
avger varningseld bör ver kn ingse ld avges. Om erfo rderligt bör verkningseld
omedelbart avges.

Fall III

Bild 4.
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Ett svenskt handelsfartyg utan eskort beskjuts av ett främmande örlogsfartyg
som befinner sig på "eget" sjöterrito rium .
Svenskt arti lleri öppnar eld för att avvärja kränkningen.
Svenskt landterritorium blir berört och incidenten ej isolerad till sjöss, vilket
inn ebär risk för att incidenten skall öka i omfattning. Detta är dock bättre än
att tillåta kränkningen . Om svens kt flyg insätts ökar r isken för en utökning
ytterligare mot b:~kgrund av vad som sagts i fa ll IL
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isoleras till ett litet område och berö ra så få enheter som möjligt
för att inte skapa förvecklingar som kan påverka vårt förhållande
till främmande mak ter i ogynnsam riktnin g. Se bild 4.
Insats av torpeder, minor, tungt artilleri och attackflyg bör undvikas om kränkningen är lindrig, eftersom det är svårt att gradera
dessa vapensystems verkan med de enheter Sverige disponerar idag.
Det ä r vid prejning viktigt att man kan överbringa meddelanden,
helst muntligt - att man har en plattform att förhandla ifrån då ett klarläggande av vår avsikt att, om erforderligt med våld, avvärja kränkningen i många lägen kan vara tillräckligt .
En insats .som medför större skadeverkningar än nödvändigt kan
anses gynna en av de krigförande parterna och utgör därmed neutralitetsvidrigt understöd. 7 8
O verflygningar med attackflyg, som demon stra tion, kan i viss.a
lägen tillgripas. Man måste dock beakta flygplan s begränsade mÖJligheter att överbringa meddelanden, att göra en graderad vapeninsats och att exakt fastställa det geografiska läget.
Förutom direkta åtgärder i samband med incidenter bör å tgärder
vidtas för att hindra att incidenter uppstår. Detta k an ske genom:
• utläggning av svenska mineringar till skydd mot anfallande
övervattensfartyg och ubåtar,

Mineringar till skydd mot sjöfarten bör in te utläggas annat än på
svenskt sj öterritorium. Med hänsyn till vapensystemens ökade räckv idder är mineringar på territorialhavet inte tillräckligt för att .skydda sjöfarten. I Oresund där territorialhavet p å stora sträckor är
smalare än fyra distansminuter är detta förhållande än mera märkbart. Visst skydd kan dock erhållas av mineringar vid Falsterbo och
Ku llen där ubåtar kan uppträda.
I ett läge då invasionshot mot Skåne är påtagligt kan minerin gar
i Oresund fy lla det dubbla .s yftet att skydda den eventuell a sjötrafiken och samtidigt utgöra en länk i invasionsförsvaret. Mineringarnas
lägen måste dock tillkännages och minfria leder lämnas i den utsträckning att osk adlig genomfart inte hindras.

En ökning av territorialhavets bredd till t e sex distansminuter
skulle avsevärt förbättra våra möjligheter att skydda sjöfarten med
mineringar vid Falsterbonäset och Kullen. Att ändra utsträckningen
av territorialhavet under neutralitet är dock olämpligt av fo lkrättsliga skäl, varför en sådan ändring bör vidtas redan i fredstid.
Erfarenheterna från VK I 7 9 och VK rr so talar för att eskortering är en lämplig form av sjöfartsskydd under neutralitet. De krigförande kränkte ofta vår neutralitet genom anfall och uppbringningar p å svenskt vatten under båda världskrigen. Dessa kränkningar förekom dock mycket sällan när svenska örlogsfartyg var i
närheten.
Eskortering kan i viss utsträckning utföras av samma fartyg som
utny ttjas för patrullering, bevakning och sjötrafikkontrolL De bör
ha hög gångberedskap samt vara relativt snabba och grundgående.
Bestyckningen bör medge gradvis ökad insats.
Risken för allvarliga neutralitetskränkningar är sannolikt .stor när
krigförandes örlogsfartyg passerar p å svenskt sjöterritorium i Oresund, särskilt om motparten behärskar danskt territorium. Fartyg
på svenskt territorialhav kan beskjuras med artilleri från danskt
territorium inom stora delar av Oresund.
I detta sammanh ang framstår bl a v ärdet av medföljande svenska
örlogsfartyg. Motparten torde då undvika vapeninsats för att inte
skada neutrala svenska fartyg. Motsvarande skydd kan inte beredas
medelst fly g eller landuppställda vapen. Härtill kommer att flyg
och landuppställda vapensystem har svårare att få direkt kännedom
om förhållandena på ytan och att överbringa meddelanden till såväl skyddsföremå let som motpartens stridskrafter.
Om eldgivning sker från svenska landuppställda vapen i av.sikt
att avvärja incidenten är risken för att denna skall utvidgas större
än om insatsen sker frå n fartyg.
Aven i detta fa ll är det alltså viktigt att händelsen isoleras i möjlig mån. Svensk insats av attackflyg eller landuppställda vap en mot
mål p å danskt territorium skulle i och för sig inte vara en neutralitetsvidrig handling, men .skulle lätt kunna leda till att händelsen
fick icke önskade proportioner. Beskjutning från fartyg mot målen
iland begränsar i viss utsträckning händelsen genom att endast den
ena statens landterritorium berörs.
Åtgärder bör vidtas fö r att minska risken för incidenter av detta
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• eskortering och konvojering med örlogsfartyg och helikoptrar,
• höjning av beredskapen då passage sker genom kusta rtilleriets
spärrzoner.
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slag. Eskortering och " medföljnin g" torde vara lämpliga åtgärder.
N ärvaron av svenska örlogsfartyg intill skyddsföremålet kan i
många fall hindra att kränkningar kommer till stånd.
Om främmande makt fäller minor på v årt sjöterritorium måste
vi snarast bekantgöra faran och därefter av lägsna den, dvs röj a
mineringen så att oskadlig genomfart kan ske. I ett läge då en av
stormakterna önskar spärra Oresund fö r motparten kan mineringsverksamheten bli omfattande. Om vi underlåter att röja mineringarna kan detta betraktas som neutralitetsbrott eftersom vi då har
tillåtit en kränkning och därmed ger neutralitetsvidrigt understöd
åt den makt som fällt minorna. Vår neutralitet kräver alltså att v i
har tillräckliga resurser i Oresund för att snabbt kunna röja främmande minor och garantera alla fartyg oskadlig och skyddad genomfart.
Som tidigare påpek ats k an föranmälan v id främ mande örlogsfartygs och militära luftfartygs tillträde till sjöterritoriet och luftrummet i Oresund spara resurser och ge oss möjlighet att erbjuda ett
bättre skydd.

Spärrning
Liksom under allmänt fredstillstånd saknas folkrättsligt stöd för
sp ärrning av Oresund. Risken för att genomfart kan störa vårt
lugn, vår ordning eller vår säkerhet är dock betydligt större då krig
råder i vår närhet. Vår beredskap för att spärra Oresund, om landets säkerhet skulle kräva det, bör alltså vara hög. Kontrollerbara
min eringar bör läggas ut i den utsträckning detta inte är gjort redan
under fred och minspärrtropparna alltid vara bemannade. Falsterbokanalen bör hållas spärrad för krigförande makters fartyg. Risken
för att en kränkning, t e genom anfall mot främmande fartyg, i
Falsterbokanalen sk all bli av allvarlig art är större än om motsvarande händelse isoleras till ett litet område i t e Flintrännan. Endast
om inga andra möjligheter till passage genom Oresund finns bör
krigförande makters fartyg tillåtas passera Falsterbokanalen varvid
regler för tillträde till inre vatten givetvis alltjämt bör tillämpas.

Sammanfattning
H ela O resund bör bevakas kontinuerligt. Overv aknin gsorganisationen bör v ara uppbyggd så att samv erkan med Danmark inte be670

höver ske. Lämpliga vapensystem bör finnas för att omedelbart
hindra obehörigt framträngan de över territorialgränsen på varje
plats i hela sundet. Identifiering och erforderlig v isitering av all sjötrafik som inpasserar p å svenskt sjöterritorium bör ske så nära
territorialgränsen som möj ligt. Vissa fa rtyg bör bevakas under genomfarten. K on trollerbara mineringar bör vara utlagda i inloppen
till v iktigare hamnar och i andra viktiga leder. Minspärrtropparna
bör alltid vara bemannade. Sjöfartsskydd bör beredas som "medföljning" och eskortering med örlogsfartyg samt genom hög beredskap p å alla ka-batterier som kan verka i Oresund. I första hand bör
de fa rtyg eskorteras mot vilka våldshandlingar kan befaras. Alla
nationers fartyg bör beredas samma skydd.
Insats med attackflyg och landuppställt artilleri bör endast ske
vid allvarliga kränkningar eller då inga andra vapensystem är tillgängliga. Svenska okontrollerbara mineringar bör endast utläggas
i den utsträckning de direkt gagnar våra militära intressen och inte
utgör stöd åt någon av de krigförande parterna. Mineringarnas lägen
bör bekantgöras för sjöfarten. Minlotsning bör erbjudas. Erforderliga resurser måste avdelas för att hålla Oresund öppet för fri och
oskadlig genomfart, även om en spärrning skulle vara att föredra
ur militär synvinkel. Andringar av neutralitetsreglerna bör endast
ske i y ttersta nödfall och få r då inte gagna någon av de krigförande
parterna .
En breddning av territorialhavet till sex distansminuter skulle underlätta sjöfartsskyddet. Andringen bör vidtas redan i fred. Med
stöd av bl a t illträdeskungörelsen (§ 30) bör föranmälan krävas av
alla icke militära fartyg och flygplan som avser passera Oresund på
och över svenskt sjöterritorium.

7.3 Krigstillstånd
Krig är enligt folkrä ttslig uppfat tning tillåtet för att lösa mellanfolkliga konflikter. 82 Kriget måste dock följa vissa givna regler för
att det skall vara tillåtet. Reglerna är dock ofta inte tvingande utan
sk all följas endast om detta är möjligt ur militär synvinkel. Möjligheterna att vidta åtgärder för att garantera den egna säkerheten är
därför betydligt större under krigstillstånd än under fred och neutralitet.
De folkrättsliga reglerna kompletteras även under krig av staternas nationella lagstiftning. Svenska lagar och författningar som trä671

der i kraft vid beredskapstillstånd framgår av beredskapskungörelDe fo lkrättsliga reglerna för krigföringen till sjöss av ser bl a
att min ska riskerna för h:111delssjöfarten. Handelsfart yg får t e inte
sänkas utan att besättn in g och passagerare först fått tillfälle att sätta
sig i säkerhet.84 Särskilda regler finns också för behandlin g av bl a
sjuktransportfartyg och fartyg avsedda för religiösa ändam ål.
Skilda militärpolitiska omständigheter kan ge oss anled nin g och
olika möjligheter att v idta åtgä rder i öres undsområdet för att vä rn a
vår frihet:
se n. s~

rättslig synvinkel vidtas för att hindra varje form av obehörigt framträngande. Insats av t e attackflyg och landuppställda vapen samt
minor kan göras i helt annan utsträck ning än under neutralitet. Möjligheterna att uppträda med örlogsfartyg i Oresund kan under vissa
militärpolitiska omständigheter vara begränsade eftersom möjligheterna t ill dold basering är små. Förutom att kontrollerbara mineringar bör finnas i samma utsträckning som vid neutralitet bör
strandförsvarsmineringar och yttre kustmineringar läggas ut i de
känsli gaste områdena för att försvåra invasion över sundet.

• Sverige i krig med WP , Da nm ark (NATO) neutralt

Sjötrafikkontroll

o Sverige i krig med WP, Dan mark (NATO) a llierat ell er i krig
med WP utan att Sverige är a llierat

Sjötrafiken genom Oresund kan under krig bli av större eller
mindre omfattning beroende på rådande militärpolitiska förhållanden. Spontant gör man kanske den reflexionen att sjötrafikkontroll
inte erfordras under krig.
Den neutrala sjötrafiken har dock samma rättighet till oskadlig
genomfart genom Oresund som under fredstillstånd, och fartyg .som
fö r neutral flagg är inte alltid att betrakta som neutrala. Risken för
obehörigt framträngande är också större under krig än under andra
förhållanden . Sjötrafiken måste alltså kontrolleras noga innan genomfart på svenskt sjöterritorium til!åts.s~
Neutrala handelsfartyg bör visiteras innan de inpasserar på territorialhavet för att utröna om de bör uppbringas eller beredas fri
genomfart. Krigförandes handelsfartyg bör visiteras för att utröna
om uppbringning eventuellt inte bör ske. 8 fi Fartyg som inte stoppar
vid prejning eller inte låter sig v isiteras bör sänkas efter det att besättning och passagerare om möjligt beretts tillfälle att överge fartyget. Lotsplikt i enlighet med sjötrafikk ungörelsen § 19 bör anbefallas
för a lla fartyg som önskar passera genom Oresund på svenskt territorialhav. Detta torde ur folkrättslig synvi nkel vara godtagbart, eftersom det dels gagnar Sverige militärt, dels utgör ett skydd för de
passerande fartygen. Vissa fartyg bör bevakas under genomfarten
enligt samma principer som under neutralitet. Föranmäl:Jn bör krävas av handelsfartyg i likhet med under neutralitet.

• Sverige i krig med WP, Danm ark ockuperat av WP, NATO
a llierat
• Sverige i krig med N ATO, WP neutralt eller i kri g med NATO
utan att Sverige är all ierat
• Sverige i krig med NATO, WP al lierat, Danmark
händer

NATO

• Sverige i krig med NATO, WP allierat, Danmark taget av WP
Vi lka omständigh eter som blir rådande är bl a beroende av an lednin ge n till att vi råkat i kri g. Sann olikh eten för de olika fa ll en kommer inte att beröras närm are.
O ve rvakningsorganisationen bör i stort vara densamma so m vid
neutralitet. Overvakningen bli r mer eller mindreeffektiv beroende på
hu r den danska sidan kan övervakas. Om Danmark är a llierat kan
informationer utväx las.
Om fienden befinner sig i Danm ark måste överva knin gen va ra
mycket effektiv för att för hindra att raid företag eller över.skeppningar kommer överraskande på gr und av de korta avstånd en.
Overvaknin gen måste ge oss underlag för besl ut om omgruppering
av armeförband och för bes lut om beredskap vid förband ur samtliga försvarsgrenar. Erforde rliga åt gärder kan ur intern ationell 672

Sjöfartsskydd
Om Sverige är i krig kommer sjötrafiken sannolikt att bli av betyd ligt mindre omfattning på svenskt territorialhav i Oresund än
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under fred och neutralitet. Egna, neutrala och allierade staters fartyg bör dock beredas erforderligt skydd under passagen i samm a
utsträckning som vid neutralitet.
Våld får endast brukas mot krigförandes handelsfartyg v ilket
innebär att neutrala fartyg har rätt att kräva skydd när de befinner
sig på svenskt sjöterritorium. 8 7
Som tidigare påpekats ger mineringar ett relativt begränsat sjöfa rtssky dd i Oresund. Enligt internationellrättsliga regler bör minerin garna läggas ut så att de inte skadar den fredliga sjöfarten. Det
är dock inte nödvändigt att tillkännage deras läge så län ge det fyller
ett militärt syfte att hålla detta okänt. 88
Våra möj ligheter att sätta in attackflyg och landuppstä llda vapen
mot de vapensystem som hotar fartyg på vårt sjöterritorium är inte
begränsade på samma sätt som vid neutralitet. Eskorterande örlogsfartyg kan också insätta ve rkningseld snabbare under krig. Det
torde således i och för sig vara möjligt att bereda sjöfarten ett
bättre skydd under krigsförhållanden än under neutralitet, men
hotet torde också komma att bli avsevärt större varför skyddsmöjligh eterna måste anses väsentligt sämre än under neutralitet. Hög
beredskap och stor aktivitet kommer sannolikt att kr ä vas för att
luftförsvara öresundsområdet under alla tänkbara militärpolitiska
förhållanden.
Sannolikheten för att fieilden i v issa lägen försöker spärra Oresund med minor är stor. Vi måste därför vara beredda att kontinuerligt röja lederna för att inte få vår handlingsfrihet t e ombaseringsmöjligheter beskuren och möjligh eten till fri och oskadlig genomfart för neutral sjöfart reducerad.

Spärrning
Principen att sundet ska ll hållas öppet för fri och oskadlig genomfart torde gälla även om Sverige är i krig. Tekniskt sett torde en
spärrning vara enklast att genomföra med minor. Dessa bör då utläggas där de ger den största träffsannolikheten, där minåtgången
blir minst och där mineringarna bäst gagnar våra militära syften.
Var mineringar bör läggas är beroende av sannolika invasionsriktningar. Om fienden endast kan förväntas anfalla från söder är minerin ga r i södra Ores und mest aktuella. Om anfall kan förväntas
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såvä l från söder som från norr bör båda ä ndarna av Oresund mineras.
Om fienden besitter D anmark bör dessutom dan skt territorialh av
utanför Helsingör och Drogden mineras. Om Danmark är allierat
bör min spärrarna ansluta till de danska för att ge bästa täckning.
Minfria leder bör lämnas för p assage. Detta är ocks å önskvärt ur
militär synvinkel. Eftersom mineringarnas lägen inte behöver tillkännages bör minlotsning anordnas och som tidigare påp ekats, lotsplikt anbefallas.
Om Danmark är neutralt bör den svenska delen av Oresund spärras för all sjöfart utom för svenska fartyg som bör medges passage
efter tillstånd. Detta torde inte upphäva principen om oskadlig genomfart eftersom Bälten och den danska delen av sundet d å finns
öppna.
Mineringar för spärrning av Oresund bör inte utläggas förrän
invasionshot föreligger.

Sammanfattning
Under krigsförhållanden bör övervakningsorganisation en vara
välutbyggd och fungera kontinuerligt för att hindra att vi överraskas av anfall bl a från det närliggande danska territoriet.
Varje form av obehörigt framträngande mot vår kust bör hindras
med alla tillgängliga vapensystem. Mineringar bör läggas ut i invasionsför.s varande och sjöfartsskyddande syfte, dock a tt min erin gar
som spärrar sundet endast bör utl äggas då invasionshot föreligger.
Minfria leder bör lämnas.
All sjötrafik bör kontrolleras noga genom visitering och bevakning. Lotsplikt bör anbefallas för a tt underlätta bevaknin gen och
för att ge möjlighet till oskadlig genomfart genom våra mineringar.
Minfria leder bör kontrollsvepas kontinuerligt. Sjöfarten bör skyddas genom eskortering med örlogsfartyg och genom in sats a v landuppställda vapen och om erforderligt med a ttackflyg sam t genom
hög luftförsvarsberedskap.
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FORSLAG TILL ÄTGli.RDER I STORT

O'
'l
O'

Åtgärder
för

l

l

Allmänt fre dstillsrä nd

Kontinuerli g överva knin g och
p eriodvis parrullering med bårar.
Beva kni ng Rörliga vapensystem tillgängliga för snabb insats inom hela
området för an hindra obehörigt framträngande.

Misstänkta fartyg prejas och VIsiteras i första hand av civil
Sjörrafik- myndighet. Sjöfarten hindras ej
konrroll
mer än nödvändigt. Orlogsfa rtyg baseras i Oresund för a t t
biträda vid kontroll av misstänkt a fartyg.

Lämpligt bestyc kade
rullera r med jämna
Minröjningsförband
för insats efter kort

Sjöfartsskydd

farty g patmell anrum.
tillgängliga
varsel.

N eurraliretsrillsrånd

Krigstillstånd

Kontinuerlig övervakning, organiserad så
arr samverkan inte behöver ske med främmande makt. Identifiering skall kunna ske
tidigt. Rörli ga vapensystem t ill gängliga för
a tt hind ra obehörigt fr amträ ngande över
va rje del av territorialhavsgränsen. KontroUerbara min eringar utlagda. Minspärrtropparna ständigt bemannade.

Overvakning m m i likh et med
under neutralitet.
Dessutom vissa yttre kust- och
st randförsva rsmineri ngar utlagda.

Identifiering och visiteri ng av alla handelsfartyg vid inpassage på svenskt sjöterritorium. Ortagsfartyg tillgängliga för bevakning av vissa fartyg under passa gen.
Permanenta, rörliga och fasta visiteringspatruller. Föranmälan krävs för handelsfartygs passage. Särskilda leder anvisas.
Lotsnin g erbjuds.

Visiterin g av alla handelsfartyg.
Fien tli ga fartyg sänks eller uppbringas . Neutrala får passera under
bevakn in g.
Föranmäl an
krävs vid handelsfartygs passage. Särskilda lede r anvisas.
Minlotsning påbjuds.

Alla nation ers fartyg ges sa mma skydd.
Eskortering a v vissa fartyg och flygplan.
Orlogsfart yg med bestyckning för gradvis
ökad insats baseras permanent i Oresund.
Hög beredskap hålls vid ka och luftförsvaret. Farleder röjs kontinuerligt. Föranmälan krävs vid handelsfartygs passa ge.

Eskortering av all trafik. Insats
a v landuppställd a vap en och attackflyg om så erfordras. Hög
beredskap vid alla förband i
området. Kontinuerlig svepning
i alla leder. Fö ranmälan vid
ha ndelsfartygs passage.

l

Kontrollerb ara mineringar utlag- Komrollerba ra mmeringar utlagda och beHög beredskap för utlägg- mannade. Minutläggningsförbanden håller
Sparrnll1 g ning av okontrollerbara min e- hög beredskap. Falsterbokanalen hålls
ringar. Inga spärrnings åtgä rd er stängd för kri gförande fartyg. Ingen spärrv idt as
ning verkställs.

..

.

l da .

j

Oresund sp ärras i erforderlig utsträc knin g. Leder hålls minfria
för oskadlig genomfa rt. Lotsplikt anbefalls. Falsterbokanalen stängs utom för egna fartyg . .
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Bilag a 1

kommission skulle tillsättas för att utreda hur missbruk av bestämmelserna om
svensk tullfrihet i Oresund skulle kunna undvikas.

SVENSKA FREDER, FORDRAG, FORFATTNINGAR M M SOM PÄ VERKAT
ORESUNDS STALLNING

Freds- och förbundsfördragen i Lund 26-27 september 1679

Freden i Stettin 13 december 1570

Traktaten med Danmark utgjorde en omskrivning av bestämmelserna fr ån
fredsslutet i Fontaineblcau. En positiv svensk inställning till Danmark kom till
synes.

Fredsslu t med Danmark och Li.ibeck. Svensk tullfri het i Oresund bekräftades
traktatsmässigt för första gången. Sverige hade dock stor olägenhet av tullen
efte rsom tu ll fri heten endast gällde svenskägda varor. T ull friheten gällde inte heller
för laster till och från de svenska östersjöprovinserna.

Traktaten i Köpenhamn 29 apri/1680

Traktat mellan Sverige och Danmark som deta ljreglerade den svenska tullf riheten i Oresund.

Freden i Knäred 20 juni 1613

Fredsslut med Danmark som bl a innebar att tull inte längre skulle upptas på
något svenskt gods av danskarna i Oresund.

Defensivförbundet med Danmark J februari 1690 och
Navigationsförbundet (med Danmark) i Stockholm
den10mars 1691

Fördrag med Nederländerna i Stockholm 1 september 1640

Dc båda förbunden avsåg väpnat försvar av danska och svenska handelsfartyg
oc h utgjorde inledningen till "den väpnade neutra liteten" .

Fördraget hade till ii.ndamål arr hävda sjöfartens och handelns frihet oc h säkerhet i bl a Ostersjön.
Fördraget hade närmast karaktären av ett ömsesid igt biståndsavtal mellan de
båda länderna, fö rorsakat av motsättn inga rn a tiil Danmark.

Freden i Stockholm 3 juni 1720

I freden med Danmark tvingades Sverige bl a avstå från tullfriheten för svenska fartyg i Oresund.

Freden i Brämsebra 13 juli 1645

Fredssl ut med Danmark . Bl a reglerades att svens ka örlogsfartyg medförande
svensk trupp sku ll e få passera genom Oresund utan anmä lan. T ullfriheten för
Sverige och östersjöprovi nserna (utan v isitation) bekräftades också (jmf freden
i Knäred 1613).

Freden i Nystad med Ryssland 30 augusti 1721

Det nordiska kriget avslutades . Den ryska östersjöflottan hade vuxit upp under
kriget och Ryssland s ma ktstä lln ing i Ostcrsjön hade gru ndats.
Svensk-Rysk deklaration 26 april 1758

Freden i Roski/de 26 februari 1658

Fredsslut med Danmark. Sverige erhö ll bl a Skåne och ön Ven. Staterna skulle
tillsammans hindra varje främmande flotta med fientl iga avsikter att segla in i
Ostersjön. Inga andra stater än Sverige och Danmark skulle heller ha rätt att
permanent hålla en örlogsflotta i Ostersjön.
Freden i Köpenhamn 27 maj 1660

Fredsslut med Danmark. Efter Roskildefreden, som i viss mån drabbade Nederländerna, utbröt krig ånyo mellan Sverige och Danmark. En nederländsk
flotta kom till danskarnas hjälp. I fredsslutet upphäv des förbudet mot främmande örlogsflottors seglats i Ostersjön.
Freden i Fontaineb/eau 23 augusti 1679

Fredssl ut mellan Danmark och Frankrike (för egen och Sveriges räkning). En
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Deklarationen avsåg hande lns och sjöfartens s:ikc rhet i Ostersjön. Frankrike
anslöt sig 1759 och Danmark 1760. Deklarationen rik tade sig mot Eng lands hänsynslösa sjökrigfö ring. Mak terna förband sig att h indra främmande makters örlogsfa rtyg att int ränga i Ostersjön.
Det väpnade neutralitetsförbundet mellan Sverige, Ryssland och Danmark
1 augusti 1780

Förbundet blev grundläggande för ne utrala staters rättigheter i krig, och utgör
en milstolpe i folkrättens historia.
Väpnat neutralitetsförbund med Danmark 27 mars 1794

Sverige och Danmark förband sig att tillsammans skydda neutra l handel bl a
Kattegatt. Ostersjön sku lle betraktas som ett slutet hav, stängt för främmande
makters örlogsfartyg och kapare.

1
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Det väpnade nordiska neutralitetsförbundet mellan Sverige, Danmark, Ryssland
och Preussen 16 december 1800
Förbundet av 1780 återuppl ivades till skydd för den neutrala handeln och
sjöfarten gentemot Englands och Frankrikes överg repp. Förbundet upplöstes sedan bl a Engla nd tvingat ur Danmark genom slaget på Köpe nhamns redd 1801
och genom att den engelska flottan visa t sig utanför Karlskrona och tvi ngat ur
Sverige. Fö rbund ets upplösning ut gör slu tet på den epo k und er vilken Ostcrsjön
varit ett slu tet hav.

Freden i Jönköping med Danmark 10 december 1809
Sverige lyckades i denna fred strävade tullfriheten i Oresund.

trots iv riga försök

mte erhåll a den efter-

Traktat med Danmark 23 augusti 1841
Vissa lindringar i östersjötullen.

Sverige-Norges accession till konventionen i London
13 juli 1841
Konvention angåend e Da rdanellernas oc h Bosporens stäng ni ng för främmande
nation ers krigsfartyg.

Traktat i Köpenhamn angående avskaffande av tullavgifterna i Öresund
och Bälten den 14 mars 1857
Okad samfärdsel hade medfört kr a v på den danska Oresundstullens a vs kaffande. Danmark avstod från tullen (mot en engångsav gift) för all fr amtid. I nget
fartyg skulle i framtiden få h indras, fördröjas eller visiteras vid passage genom
Oresund. Lotspli kt skulle inte fö rekom ma och lotsavgifter skulle endast erläggas
av dem som utnyttjade lots. Traktaten undertecknades av Danmark och av bl a
Ryssland, England, Frankrike och Sverige. O resundsru llcns avskaffades fr o m
1 april 1857. (Jmf SFS 1857:15.)

Överenskommelse med Danmark angående lotsrätten i ÖTesund
14 augusti 1873
Overenskommelse som reglerade danska och svenska und ersåtars lots rätt i Oresund . I de farvatten som på ena sidan begränsas a v danskt la nd och på den andra
av svenskt skall lotsrätten tillkomma vardera statens medborgare med samma
rätt. Där båda stränderna tillhör samma land skall lotsrätten tillkomma uteslutande detta landets medborgare. Detta innebär bl a att lotsrätten i Drogden är
förbe hållen danskarna. Overenskommelsen sku lle in te i något avseende ändra bestämmelserna i 1857 års traktat. (Jmf SFS 1873 :46.)
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Litterafur m. m .
EN NY ROSKILL
Författaren till "The War at Sea", Stephe n Rosk ill, har i år kommit ut med
första delen av ett verk benämnt "Naval Policy between the Wa rs" (Collins,
London) . Inspiration och underlag har i stor utsträckning inhämtats vid skrivandet av det förstnämnda verket.
Inlednin gen redovisar mellankrigstidens success ion av amiralitetslorder och
ma rin mimstrar i Storbritann ien respek tive USA. Parallellt härmed lämnas personbeskrivningar av deras nä rmaste mil itä ra medarbetare, Fi rst Sea Lords och
marinstabschefer. Fastän mycket korta blir dessa beskrivningar ändå konturskarpa och ger en god bakgrund till dc händelser, som senare skildras. Denna
anhopning av personalia får kans ke dock ett lätt drag av skva llerspalt i en
bättre tidskr ift.
Speciellt intresse tilld rar sig de anglo-amerikans ka kontroverserna under de
olika nedrustningskonferenserna. I USA had e man fått vittring på dc möjligheter tillgången till en stark sjömakt erbjöd. Man hade ännu omedelbart efter
först a vä rld sk riget eko nomiska resurser at t hå lla en sjöm akt "second to none".
D et av kriget hårt ans tr ä ngda Storbritannien v ille skära ned si na stats utgifter,
men samtidigt naturligtvis ogärna förlora sin överlägsenh et på haven.
D e a llierade interventionerna i Sovjet i anslutning till revolutionen och krigsslutet är före mål för en ganska ingående behandli ng, speciellt med avsee nd e på
britternas roll. För vår del är de intressantaste områdena Murmansk-Arkangelsk
och i Ostersjön.
På det förstnämnda avsni ttet samarbetade allierade styrkor med " röd a" f innar
i avsikt att försvara Murmansk mot en tysk-finsk offensiv. Sedan detta hot un danröjts genom den tyska kapitulationen var det bolsjevikerna, som utgjorde den
främ sta fa ran. Den omöjliga situationen uppstod då att röda stod mot röda . Som
ett kuriosum kan nämnas a tt bri tterna eröv rade herraväldet till sjöss på Onega
med hjälp av från hemlandet överförda små patrullbåtar.
D en brittiska östersjöeskaderns verksamhet har delvis tidigare belysts .i ett par
böcker, som även nått oss. Mtb-anfallet mot Kronstadt är väl den mest bekanta
händelsen. Eskadern kom genom sin aktivitet att bidra till fö rverkligandet av de
baltiska staternas självständ ighetssträvand en.
Ett mycket viktigt avsnitt, uppbyggt som en serie om tre - i förhåll ande till
övriga kronologiskt infogade - kapitel beskriver utvecklingen a v de marina
fl ygorganisationerna i Storbritannien och USA. Flygets plats inom krigsmakten
var långt ifrån klar under första värld skriget. Britterna beslutade 1918 att skapa
ett självständigt flygvapen oc h flottan måste lämna ifrån sig sin organisation
med 2.500 plan och 55.000 man. Det n ya flygvapnet skulle givetvis svara även
för mar ina uppgifter - inte minst ubåtsjakt. Intressemotsättni ngar uppstod emel-
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lertid sna rt. Inom f lyget var ma n mer angelägen a tt få spela en stra tegi sk roll
genom bomboffensiver. Icke des tO mindre bes löts på 20-talet att flot ta n sku ll e
ha sex ha ngarfartyg eller fl yg plantendrar och a tt a ll a slags kepp och kryssa re
skull e va ra utrustade med ett eller fl era spanin gs flyg plan.
I USA gick utvec klin ge n en an nan väg. Såväl materi ell t so m organ isato ris kt
var man där till en bö rjan ett par å r eft er britte rna. D å frågan om o morga ni sation blev a ktuell beslöts dock att flottan skulle få behå ll a sitt flyg. Detta kom
a tt vi d början av 30-talct leda till ombytta roller mellan dc anglo-amerika nska
flottOrna s möj lighete r till fl yg insatse r. USA fic k ett mar kant övertag.
D et kan vara intressant att notera a tt brittisk expertis biträdd e vi d upp sätta nd ct
av det japa nska marinfl yge t, ett förh å lland e, so m knap past var ägnat att förbättra samförståndet mellan am erikaner oc h britter.
Här för ekomm er givetvis en hel d el reson emang kring olika utrednin gar, deras
ledare och res ul tat. Sådant kan fö r en " utl ä nnin g" va ra av perifert intresse och
v issa avs nitt av kampen om fl yget kan dä rför bli trög lästa.
H elt naturligt ges mycke t utrymm e å t fr eds fördraget i Versailles 1919, där
tyska flottans villkor fastställde s, oc h konferense n i Washi ngtO n 1921-1922.
Britterna var då i ett mycket besvä rli gt läge. D et var nödvän di gt att å teruppbygga land et s ekonomi . Man känd e samtidi gt ansvar för det vär ld somspännande
imperi et. USA och J apan, som bå da va ri t a lliera de, kastade n u fi entli ga bli cka r
på vara ndra. Frankrike bedömd es utgöra ett a llva rli gt hot, i va rje fall dess flygvapen.
P å a nsva ri gt hå ll fann s red a n då mä n, so m bedö md e att lufth erravä ld et sk ulle
ha avgörand e betydels e i komm a nd e sjökrig och att därför inn eha vet a v han ga rfartyg had e den störst a betydelse. Icke destO mindr e rä kn a de man a lltj ämt slagskeppen som flottan s kä rna . En begrän snin g av deras antal a nsågs ha de n största
rust nin gs häm mand e effekt en .
Rätten att befästa öar i Stilla ha vet var också en fr åga av sto r bet ydelse. En
fyrmaktsövere ns kommel se mella n Srorbritannien, USA , Japan och Frankrike
träffad es på principi ell grund utan a ll tför sro ra bekymm er. Det visade sig emellertid svå rt a tt bes tämma gränserna fö r det " frid lys ta" områ det, där såvä l Singapore, Mani ll a, Guam, Os him a och dc f d tyska besittninga rn a - nu under jap anskt mandat - va r belägna.
D en fö rsta delen av detta bok ve rk bär und errubriken "The Period of Ang laAmeri can A ntagonism" och leder oss fram till 1929. T rots a tt ännu ett decennium
skull e förfl yta inn a n ett värld skrig å nyo brö t ut, had e redan ett flerta l av dess
fö rutsä ttnin ga r skapats. Ros kill fö rm år att på ett utmärkt sä tt presentera händelse utv ec klin ge n oc h dess orsa ker. M an har all a nl ed nin g a tt med förväntan se
fram mot nästa vo lym.
PI F..

684

