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I(UNGL 
ORLOGSMANNASÄLLSKAPET 

Meddelande 
Nr 2/1967 

Protokoll 

vid Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 

onsdagen den 1 februari 1967 

(Utdrag) 

§ 1. 

Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat och hälsade leda
möterna välkomna. Ordföranden framförde härvid ett särskilt tack 
till CKA 2, Overste Ehnrot, för vänligheten att ställa KA 2 mäss 
till förfogande. Ordföranden riktade sig också speciellt till kvällens 
föredragande, ledamoten Svensson. 

§ 2. 

Upplästes och justerades protokollet från Sällskapets ordinarie 
sammanträde onsdagen den 11 januari 1967. 

§ 3. 

Beslöts att inom för årsberättelse aktuell grupp av vetenskaps
grenar välja flygväsende för 1967. 

Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen flygväsende för 1967 
ledamoten Algernon med ledamoten Blom som suppleant. 

§ 4. 

Föredrog sekreteraren de anmälanden vilka till Sällskapet böra 
avgivas. 

§ 5. 

Ajournerades sammanträdet kl 1950, varvid ledamöterna upp
Illanades att ånyo samlas kl 2005. 
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§ 6. 
Sedan Sällskapets ledamöter samt inbjudna officerare och veder

likar samlats förklarade ordföranden sammanträdet åter öppnat 
och hälsade tillstädeskomna åhörare välkomna. 

Ordföranden överlämnade därefter ordet till kvällens föred ragan
de, ledamoten Svensson. 

§ 7. 

Föredrog ledamoten Svensson utdrag ur sin årsberättelse för 1966 
i vetenskapsgrenen stridslednings- och förbindelseväsende betitlat 
"Nuläget inom marinens teleunderhållstjänst". 

Efter föredraget besvarade fötedraganden framställda frågor, var
efter han avtackades av ordföranden. 

§ 8. 

Förklarade ordföranden sammanträdet avslutat. 

Karlskrona som ovan. 
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HANS HALLERDT 

sekreterare. 

KUN Gl 
ORlOGSMANNASÄllSKAPET 

Meddelande 
Nr 3/1966 

Protokoll 

vid Kvmgl Örlogsmannasällskapets extra sammanträde 

på K ungl Sjökrigsskolan, N äsby slott, 

torsdagen den 9 februari 1967. 

(Utdrag) 

§ 1. 

Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat och hälsade de när
varande välkomna. Ordföranden vände sig härvid särskilt till Säll
skapets gäster med representanter från riksdagen, statsförvaltningen, 
krigsmakten, pressen och Sveriges Radio. Ordföranden välkomnade 
också särskilt kvällens föredragshållare, hedesledamoten Lindemalm, 
och uttryckte Sällskapets glädje över att denne velat ställa sig till 
fö rfogande. 

§ 2. 

Överlämnade ordföranden ordet till hedersledamoten Lindemalm, 
som talade över ämnet "Aktuella marina försvarsproblem". 

§ 3. 

Framförde ordföranden Sällskapets tack till hedersledamoten Lin
dermalm för ett synnerligen intressant föredrag. 

§ 4. 

Förklarade ordföranden sammanträdet avslutat. 

N äsby slott som ovan. 

HANS HALLERDT 

sekreterare. 
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KAPTENEN l MARININTENDENTUR

KARENs RESERV 

JACOB SUNDBERG* 

Om flottans haveri

utredningar 

l förgrunden fregatten Vanadis, som gav upphov till det i artikeln omnämnda 

stadgandet, lex Vanadis (Copyright Föreningen Sveriges Flotta .) 

'' Preceptor vid Stockholms Universitet. 

Uppsatsen gäller en bart flottan och resonemang och slutsatser låter sig icke u t~ n 

vidare överföra till haverier med fartyg som disponeras av kustartilleriet, fl yge t 

eller armen. En förtecknin g över anförda författnin gar m m följer efter arti kel n. 
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t. Lex Vanadis 

Den 2 september 1862 påseglade ångfregatten Vanadis under be

fäl av kommendören Baeckström och med premierlöjtnanten Falan

der såsom vakthavande officer på Nordsjön en fiskebåt med så

dant eftertryck att sju man av dess besättning hoppade ombord på 

fregatten. De kvarvarande i fiskebåten kapade ankartåg och red

skap och seglade hem. De sju männen bespisades på fregatten och 

hemsändes, sedan denna ankommit till Karlskrona. Undersökning 

av olyckan skedde, dels beträffande fiskebåten genom sjöförklaring 

inför Marstrands rådhusrätt, dels beträffande fregatten genom un

dersökning inför krigsrätten vid flottans station i Karlskrona. Krigs

rätten överlämnade undersökningen till krigshovrätten, som den 2 

september 1864 frikände officerarna från straffansvar men dömde 

dem att ersätta kronan kosthållet för de sju ävensom vad som skul

le utgå som skadestånd till fiskebåtens redare. 1 

U nder hänvisning till detta utslag motionerades vid 1882 års riks

dag om lättnader i sjöofficerarnas ersättningsskyldighet såsom far

tygschefer.2 Motionen föll i lagutskottet3 men hade vunnit sådant 

gehör att en motsvarande framställning återkom året därpå i form 

av en kungl. proposition.4 Denna ledde till lagstiftning. Den 6 juni 

18 83 ut färdades en förordning om ändring i strafflagen för krigs

makten av år 1881.5 Det stadgande i denna strafflag vari föreskrevs 

att den i allmän lag6 bestämda ersättningsskyldigheten för skada, 

som någon tillfogar annan genom brott, också skulle gälla för brott 

mot samma strafflag, utökades med följande mening: 

"Har krigsman, som under utövande av befäl å kronans fartyg 
är ansvarig för dess säkerhet, vid fartygets manövrering 
eller navigering begått förseelse, som i 144 §sägs (d.v.s. tjänste
fel), vare dock, där han ej varder dömd till svårare straff än 
disciplinstraff, icke skyldig att gälda skada eller kostnad, 
som genom förseelsen tillskyndats kronan." 

1 Se Naumanns Tidskrift 1866 s 530. 
2 Motion nr 62/1882. 
3 Lagutskottets utlåtan de nr 49/1882. 
4 KProp 1883: 42. 
5 SFS 1883 nr 27. 
6 D.v.s . Strafflagen d. 16 feb. 1864, 6 kap. 1 §. 
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Huvudmotivet till lagstiftningen var önskemålet att utJ'äm k'll d · na s .l na en 1 ansvar mellan kofferdiskeppare, vilkas ansvar vanliot-
VlS var assurerat och där assuradören ansåg sig förhindrad att krä~ 
utbetald ersättning åter av befälhavaren, och sjöofficerare, vilka: 
a~svar var skarpare formulerat och vilket kunde utkrävas i pen
magar av den felande. Sjöofficerarna fungerade, som det uttryck
tes7, som kronans assuradörer. Vid sidan därav framfördes syn
punkten att ett utkrävande av ersättnino-sansvar medförde såda 
försiktighet hos. sjöofficerarna att sjöövni:garna blevo lidande "o~h 
d~ras r~sulta~? 1. synne,~het med hänsy~ till manöverfärdighet, bliva 
vasenthgen fornagade . Det befanns hgga i flottans intresse att be
gränsa sjöofficerarnas ansvarighets. 

. Övergången till en krigsmakt grundad på värnplikt nödvändig
gJorde en refo~:U a v .. 18 81 o års str~ffi:g för o krigsmakten. Samtidigt 
hade den allmanna overgangen ull anga sasom drivkraft och ut
vecklandet av de nya fartygstyperna pansarskepp och torpedbåtar 
helt förändrat den sjömilitära taktiken så att denna dåmera förut
satte ett omfattande bruk av skärgården i operationerna. Det år 
1889 på förslag av sedermera amiralen J. Hägg aktualiserade ar
betet med upprättandet av flottans hemliga leder i skärgårdarna 
h~~e .. under .. 1 ;oo~.talets f~rsta decenni~r l~tt till ett väl utbyggt 
~mhtarledsnat ... Nar.1881 ars strafflagsttftnmg avlöstes genom 191 4 
ars strafflag ~or kngsm~kten (SLK) överfördes det nyss återgivna 
sta?gandet (harefter benamnt lex Vanadis) till den nya lagens 33 §. 
I sitt yttrande häröver underströk lagrådet de tidigare anförda skä-
1~~1 ~~n utvecklade också, i anslutning till den nya taktiken, de 
for s!~vapnet säregna skälen ytterligare på följande sätt: "Man bör 
av SJOmannen fordra en alldeles särskild beslutsamhet och hand
~ingskra~t, ja o till och med djärvhet. Dessa egenskaper, nödvändiga 
l ett kng, maste under övningar i fredstid utvecklas och befästas . 
Man tänke sig härvid t. ex. förhållandena under ett nattligt tor
pedb~tsanfall, eller då det gäller att hastigt leta sig fram genom 
hemhga leder. Man kan ej vänta annat än att handlingskraften so~ .~ock i .så hög grad är av nöden, skall förlamas , om den sjö ~ 
mdttare befälhavaren nödgas ständigt handla med den tanken fö r 
ögonen, att även det minsta felgrepp kan medföra hans fulls tän-
7 KProp 1883:42 s 8. 
8 Ibidem. 
9 Ahlund, Militärt och civilt i sjökartväsendet, Tidskrift i sjöväsen 1966 s 626. 
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diga ruin. Just ur det allm~nnas synp~nkt måst.e f~~denskull !~g
stiftningen sikta till att befna honom fran en dyhk kansia av ovtss-
het."lO . . .. Vid införandet av 1948 års ändnngar 1 strafflagen m. m., over-
fördes lex Vanadis o-enom 7 § i lagen d. 30 juni 1948 ang. införan
de av lagen om ändring i strafflagen m. mY ~nlig~. Brottsbalke~s 
promulgationslag av år 1964,12 14 §, skall. 7§ 1 anforda lag av ar 
1948 alltjämt äga tillämpning. 7 § har fölpnde betydelse: 

"Har krigsman, som under utövande .av befäl å krigs~akt~ns 
fartyg är ansvarig för dess säkerhet, Vl~ fartygets J?a.novrer~~g 
eller navigering begått förs~el.se,, för vtlken ha~. eJ fmnes for
sky Ila svårare straff än dtsclplmstraff eller bo ter, V:~re han 
icke skyldig att gälda skada eller kostnad, som genom forseeisen 
tillskyndats kronan eller annan." 

Lex Vanadis är alltså gällande rätt. Den lämnar också kraftiga 
spår i det inom flottan tillämpade systemet med utredning av ha-
verier. 

2. Haveriutredning enligt sjölagen 

I det föregående nämndes att den av Vanadis påseglade ~iskebåten 
gjorde sjöförklaring om händelsen i Marstrand. Sjöförkl~nng.~n var 
den för civila fartyg föreskrivna formen att utreda haven. Narrnare 
regler i ämnet gåvos genom sjölagen av d. 12 juni 1891. .Efter 19·~·4 
års sjölagsändringar förutsågs i lagen i och för utredmng av SJO
olycka två möjliga förfaranden, sjöförklaring och sjöförhör. Båda 
förfarandena avsåg en bevisupptagning genom förhör inför domstol 
men sjöförhöret skulle hållas i stort sett då olyckan var av större 
omfattning eller svårare art liksom också vid vissa fall av per~on
olyckor, och vid sjöförhör skulle åklagaren underrät~.as. Utnke~ 
fingo förfarandena äga rum inför svensk konsul. Befalhavaren pa 

10 Se KProp 1914: 57 s 358. 
11 SFS 1948 nr 451. 
12 Lag d. 20 mars 1964 om införande av brottsbalken, SFS 1964 nr 163 . 
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svenskt handelsfartyg ägde också enligt 81 och 168 §§ i 1909 års 
reglemente för marinen del II i vissa disciplinärt betonade fall ut
rikes vända sig till högste befälhavaren över svensk flotta eller ti ll 
chef å svensk örlogsman för att få undersökning verkställd. 

Efter 1967 års ändringar i sjölagen ha sjöförklaring och sjöförhör 
sammansmälts till ett enda förfarande, benämnt sjöförklaring. 

Av sjölagen i dess äldre form framgick icke närmare rörande dess 
tillämpningsområde så till vida att man ingenstädes gjorde någon 
principiell skillnad mellan fartyg av olika slag. När det gällde la
gens tillämpning å örlogsmän13 ansågs det tillkomma " domstolarna 
att i varje särskilt fall träffa avgörande, huruvida sjölagen på grund 
av sitt allmänna innehåll och syfte är tillämplig eller icke." 14 J äm
likt en enligt uppgift undantagslös praxis företogs haveriutredningar 
i fråga om krigsmaktens fartyg aldrig enligt sjölagen. I stället tdl
lämpades en särskild administrativ ordning. 15 Genom 1967 års änd
ringar brytes denna tradition. Numera förutses att även en örlogs
man skall kunna underkastas sjöförklaring i lagens ordning, där så 
påkallas av sjöfartsstyrelsen eller befälhavaren eller "redaren" (302 
§ SjöL). 

För att vinna bättre insikt om innebörden av den gjorda lag
ändringen kommer i det följande det angivna administrativa fö rfa
randet för haveriutredning beträffande flottans fartyg att granskas 
något närmare. 

13 Uppkommande situationer kunn a vara nog så intrikata varom fö ljande räcts
fall må vittna. I NJA 1918 s 579 ville fartygschefen på kanonbåten U rd ha 
betalt av kron an för sina personli ga effekter ombord intill värdet av pan
sarbåten Oden, som genom oförstånd sänkt kanonbåten (tillämpning av 8, 
220 och 222 §§ SjöL). I NJA 1923 s 536 hade O skarshamnsångaren Viking 
bärgat hjälpvedettbåten Ejdern , varefter tvist uppkommit rörande bärgarlönen 
(tillämpning av dåvarande exekutionssystem enligt 229 § SjöL). I N J A 1948 
s 748 hade hjälpvedettbåten 421 sänkt motorseglaren Emanuel, varefter kronan 
gentemot skadeståndsanspråk av Emanuels redare åberopade ansvarsbegräns
ning intill värdet av 421 :an. - De norska erfarenheterna kring sjölagens 
tillämpning från andra världskriget m. m. redovisas av O .T . Roed, Krigsskips 
og offentlige statsskips rettslige stillin g, Arkiv for Sj0rett bd 1 s 83-123 . 

14 Wikander, Några svenska rättsfall rörande statens ansvarighet för kolli sions
skada, vållad a v dess krigsfartyg, Festskri ft tillägnad Birger Eke berg, Sthm 
1950, s 571. 

15 KProp 1966: 145 s 231. 
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3. Flottans haveriutredningar före 1948 års militära processlag
stiftning 

Karakteristiskt för det system som tillämpades på SLK:s tid var 
att de förfaranden som kunde komma i fråga för utredning av ett 
haveri inom flottan alla hade militär karaktär. SLK förutsåg dels 
utredning av brott, dels utredning av ersättningsfrågor. I båda fal-
len gick utredningen i militär regi. . 

Enligt 202 § SLK samt 50 § lagen d. 23 okt. 1914 om kngsdom
stolar, jämförd med 1 O § militära bestraffningskungörelsen, ankom 
det på vederbörande chef, som ägde föranstalta om sam~ankal~~n
de av krigsrätt, eller den han i sitt ställe förordnade att 1 alla fore
kommande fall verkställa erforderlig utredning angående handling, 
som eventuellt kunde innefatta tjänstefel eller annan brottslighet.1 

Var brottsligheten sådan att den kunde sonas med disciplinstraff, 
handlades målet som disciplinmål: den militäre chefen "belade" för
seelsen med disciplinstraff. I vissa fall kunde disciplinmålet hän
skjutas till krigsrätt. Så var fallet när strängare str~ff ansåg~ bör~ 
ifrågakomma än chefen ägde ålägga eller .er~orderh~ u~re.dn~ng oeJ 
kunde ske, t. ex. därför att vittnesförhör eJ ftck ske 1 d1sc1phnmal. 
Ej heller fick chefen döma över skadeståndsanspråk.2 Vad flottan 
beträffar återfanns särskild föreskrift i ämnet i 1909 års reglemente 
för marinen del II (§§ 84, 111, 173 och 175) så vitt gällde sjötjänsten 
liksom i 1931 års motsvarande reglemente (§ 58). Föreskrifterna 
gick ut på att särskild "undersökningsförrättning" skulle hållas "då 
någonting tilldragit sig av beskaffenhet att böra bliva föremål för 
krigsrätts åtgärd". Eventuell hänskjutning till krigsrätt skedde se
dan utredningen slutförts genom resolution å förhörsprotokollet. 
Åklao-ares befattnino- med saken inträddde först sedan målet blivit 
anhä~gigt vid krigsr~tten. Visserligen fanns ovan berörda föreskrift 
i bestraffningsordningen3 att, då det på grund av målets beskaffen
het så prövades lämpligt, krigsfiskal borde lämnas tillfälle ~tt .~e~
verka vid den militära utredningen samt leda eller taga del1 darv1d 
hållna förhör. Denna föreskrift torde dock icke ha medfört att åkla-
garen deltagit i den förberedande utredningen.4 

. 
A ven i ersättningssaker förutsågs att den förberedande utrednmg-

1 Se SOU 1944: 10 s 319 f.; Militieombudsmannens ämb•etsberättelse 1959 s 222 . 
2 sou 1944 : 10 s 320. 
3 Se militär bestraffningsordning d. 17 dec . 1915, 10 §. 
4 sou 1944: 10 s 319. 

213 



en verkställdes i militär regi. Dessa mål kallades undersökningsmål. 
Härom föreskrevs i 1914 års lag om krigsdomstolar, 39 § slutet, att 
om i särskild författning var stadgat, att undersökning i mål eller 
ärende skulle äga rum inför krigsdomstol, detta skulle lända till 
efterrättelse. Lagens formulering på denna punkt åsyftade att ge 
Konungen möjlighet att i särskilda reglementen föreskriva att skada 
å materiel skulle kunna föranleda undersökning inför krigsrätt. Så
dan föreskrift gavs beträffande flottan i 1915 års reglemente fö r 
marinen, del I § 338 och del III § 299.5 Syftet med ifrågavarande 
undersökningsförfarande, som närmast fick karaktär av vid milltar
domstol hållna polisförhör6, var att vinna utredning om orsaken 
till och ansvaret för inträffad · skada eller förlust med avseende ~ 
krigsmaktens egendom. Förhållanden av vitt skilda slag kunde bli 
föremål för undersökning. Vanligen gällde det persedlar, som ska
dats eller förkommit, det kunde också bli fråga om den omfattan
de utredning som erfordrades då skada inträffat vid manövrering 
av fartyg. 7 I praxis förekom även att krigsrätter verkställde un
dersökning utan stöd av reglemente. 8 Närmare föreskrifter om för
farandet i undersökningsmål felades .9 Så mycket var dock bestämt 
att krigsrätten vid undersökningen var domför med auditör och två 
militära ledamöter.10 På yrkande av krigsfiskal eller annan satt 
att bevaka kronans rätt ägde krigsrätten i undersökningsmål döma 
över kronans ersättningsanspråk. 11 I sådant fall torde förfarandet 
emellertid ha övergått till vanlig krigsrätt varvid andra regler gällde 
om vilka som måste sitta i rätten.12 

skillnaden mellan undersökningsförrättning och undersöknings
mål upprätthölls icke skarpt. Ehuru det senare närmast var inriktat 

5 C. A. Svedelius & O. af Geijerstam, Strafflag för krigsmakten och lag om 
krigsdomstolar och rättegången därstädes den 23 oktober 1914 ... Stockholm 
1921 s 507. Jfr NJA 1908 s 408; Militieombudsmannens ämbetsberättelse 1930 
s 99. Se även regleringen av undersökningsförfarandet i 1931 års reglemente, 
RM I B § 180. 

6 Militieombudsmannens ämbetsberättelse 1930 s 99. 
7 Eller vid sprängningsolycka eller bilolycka eller flygolycka. 
8 Militieombudsmannens ämbetsberättelse 1930 s 100. 
9 sou 1944:10 s 355. 

10 SOU 1944:10 s 320. Jfr Svensk Juristtidning 1917 s 206. 
l1 sou 1944:10 s 320; sou 1946:91 s 178. 
12 Militieombudsmannens ämbetsberättelse 1930 s 99. 
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å frågan om ersättningsskyldighet mot kronan, utsträcktes det i 
Praxis till att även avse utredning, huruvida brottsligt förhållande 
kunde antagas ligga någon till last.13 Förekom skäl till åtal måste 
åtalet dock anhängiggöras i särskild ordning, eftersom prövning av 
ansvarsyrkande förutsatte en utökning av domstolens ledamöter 
("fullsutten r~tt").l4 Något hi1:~er förelåg ej för ~rigs~~tt att, s.å
sorn skett i malet mot Baeckstrom och Palander, doma over enslult 
anspråk vid sidan av ansvarsyrkande. 

Om krigsrättens utslag blev friande, d. v. s. förlusten eller skada!1 
befanns ha tillkommit utan någons förvållande, avslutades haven
ärende förvaltningsmässigt genom avskrivningsbeslut. Såvitt gällde 
"rnaterialier eller persedlar" skulle enligt 1915 års reglemente detta 
beslut meddelas av stationsbefälhavare eller varvschef.l5 

Sammanfattningsvis karakteriserades sålunda det äldre förfaran
det av en militär undersökningsförrättning som beträffande kro
nans ersättningsanspråk kunde direkt bedrivas av krigsrätt med för
enklad sammansättning på sätt som nära påminde om sjöförklaring 
och sjöförhör, och beträffande ansvarsyrkande kunde bedrivas av 
militär chef och därefter hänskjutas till krigsrätt i den mån chefen 
icke ägde avsluta ärendet i disciplinväg.16 

4. Flottans haveriutredningar jämlikt 1948 års militära process
lagstiftning 

Två huvuddrag dominerade den utveckling som satte in när and
ra världskriget led mot sitt slut. Det ena innebar att militära chefer 

13 Militieombudsmannens ämbetsberättelse 1935 s 102; SOU 1944:10 s 320; 
NJA 1908 s 408. 

14 Lagen om krigsdomstolar etc., 6 § jämfört med 59 §. 
15 RM I /1915 § 383.3. - Om ärendet icke hänsköts till krigsrätt hade enligt 

reglementet vederbörande förvaltningsmyndighet att resolvera huruvida er
sättningsskyldighet ansågs föreligga eller ej samt, om någon befanns ansvarig 
för skadan eller förlusten, med vilket belopp han skulle ersätta kronan denna. 
Det sålunda i administrativ ordning meddelade beslutet hade emellertid svag
heten att icke kunna läggas till grund för utmätning. Det kunde överklagas i 
vanlig ordning och det utgjorde ej hinder för senare hänskjutning till krigs
rätt. Se KProp 1944: 204 s 6. 

10 Disciplinvägen är ointressant i förevarande sammanhang, då lex Vanadis enligt 
185 § 16) SLK medförde att målet ej fick behandlas som disciplinmål. 
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tillerkändes befogenhet att ålägga krigsmän ersättningsskyldi<>he 

mot kronan och vann uttryck i lagen d. 9 juni 1944 i samma än;~e ; 
?e~ andra, som realiserades genom militära rättegångslagen d. 3Q 
JU111 1948 och den därtill anslutande militära rättsvårdskungörelse 

av d. 19 nov. samma år, innebar en skarpare markering av skillna~ 
den mellan militärt och judiciellt-polisiärt i utredningshänseende 

Domstolarna demilitariserades och ålades större passivitet i utred~ 
ni.1_1ge? samtidigt som åklagarna blevo inkvisitorer med en själv

st.andJ~het mot domstolen som de förut saknat. 1944 års lagstift

nmg ullkom väsentligen för att bereda kronan tillgång till ett fö r

enklat ~örfarande fö.r rättslig prövning av dess ersättningsanspråk 

sedan nksdagens rev1sorer funnit att det dittills tillämpade var för 

kostsamt.2 Tämligen snäva gränser uppdrogs för den militäre chefens 

befogenheter. Dessa ha dock något vidgats genom reformer år 1948 

och 1960. 1948 års lagstiftning var däremot närmast uttryck för 

ett dj~p.gåe~~e misstroende mot den militära utredningsapparatens 

~ffcktlVltct over huvud taget. 3 Man önskade i alla fall, där saken 

1cke skulle avgöras i discip linär väg, lägga hela utredningen på den 
civila polismyndigheten. 

Den ordning som lagstiftningen sålunda frammanade innebar att 

det äl~:e ~tredningsförfarandet genom undersökningsförrättning och 

undersokmngsmål ersattes av tre olika förfaranden, vilka därefter i 
administrativ ordning utökades med ytterligare ett. För utrednina 

av en inom flottan inträffad olycka, som medfört sak- eller per~ 
sonska~a, ... fö~utsågs alternativen militärförhör, förundersökn ing i 

brottmal Jamhkt 23 kap . RB (i det följande för enkelhetens skull 

ben~mnt polisutredning) samt undersökningsförfarande. Såsom y t 

terligare utredningsalternativ tillkom utredning genom skadeko~
mlsswn. 

<?ranskar man tillämpningsförutsättningarna i dessa alternativ, 

befmns emellertid att det enda haveriutredninasförfarande4 som 

e~e~~~li~~n av:etts ~tt st.å f!ottan till buds var poli~utredningen. Mili

tarforhoret f1ck 1 pnnCJp endast användas i sådana fall då en , 

' SFS 1944 nr 292. 
2 KProp 1944:204 s 7. 
3 

Jfr Militieombudsmannens skrivelse d. 2 april 1946, återgiven i SOU 1946 : 

91 s 68 ff. 
4 

Uttrycket "haveri" i texten tages här synonymt med "skada" och "kostnad" 

i lex Vanadis. 
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·frågasatt förseelse skulle bestraffas av vederbörande militäre chef.5 

~åsom strax skall visas kunde så icke bli fallet vid haveri. Under

sökningsförfarandet dög ej i den mån man avsett att utkräva er

sättningsansvar. Förutsättning för att det skulle upptagas var näm

Jjuen att ersättningen till kronan kunde prövas och handläggas i 

,~ilitärt mål". Därmed blev det jämlikt 5 § militära rättegångs

Jagen (RL) endast tillämpligt beträffande enskilt anspråk, som grun

dar sig på militärt brott; och skadestånd, som grundas på "förplik

telse med anledning av tjänst vid krigsmakten". Ur militära rätts

vårdskungörelsen (RK) 18 § l st. slutet kan utläsas att enskilt an

språk av det förra slaget ej får utredas i undersökningsförfarande, 

om det grundläggande ansvarsyrkandet skall utredas i polisiär ord

ning. Pågår polisutredning om brottet får följaktligen undersök

ningsförfarande ej inledas. Fartygschefs och vakthavandes ansvar 

för fartyget är visserligen förp liktelse med anledning av tjänst vid 

krigsmakten. Ingendera har emellertid uppbördsmannaansvar för 

fartyget utan blott materielredogörarens ansvar, d. v. s. det är grun

dat på vållande. Vad som fordras för att vållande skall föreligga 

sammanfaller med vad som lordras för att det skall föreligga så

dant tjänstefel som omnämns i strafflagen 25:4 och 26:18, respek

tive numera brot tsbalken (BrB) 20:4 och 21:18 nämligen: "försum

melse, oförstånd eller oskicklighet". skadestånd grundat på förplik

telse med anledning av tjänst vid krigsmakten kan följaktligen ej 

gärna komma i fråga utan att ansvar för tjänstefel samtidigt aktua

liseras .6 Kommer sådant ansvar i fråga, blir det emellertid i mot

svarande mån fråga om enskilt anspråk som grundar sig på militärt 

brott (ovan). 
At t haveriutredningen måste ske i polisutredningens form fram

gick av hänskjutningsplikten i 22 § RL. Denna plikt gällde ej längre 

krigsrätt utan åklagaren. Hänskjutning skulle enligt anförda lagrum 

jämfört med 9 § 3. ske då frågan var om "brott som sägs i 25 kap. 

4 § eller 26 kap. 18 § (strafflagen, numera BrB 20:4 och 21:18, 

5 Promemoria för befattningshavare vid krigsmakten ang. den nya militära straff

och process lagstiftningen, utarbetad av hovrättsassessor Sigurd Dennemark på 

uppdrag av chefen för försvarsstaben 1949, Stockholm 1949, (härefter citerad 

som Dennemark, 1949 å rs promemoria) s 38 . 

u Undantag kan dock tänkas, t . ex. om ansvaret få r bero jämlikt 3 § åklagar

instruktionen d. 29 okt. 1964. I fall , då skadestånd icke kommer i fråga, 

synes undersökningsförfa randet möjli gt . Se närmare nedan sid. 233 f . 
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d. v. s. tjänstefel) ... vid manövrering eller navigering av krigs
maktens fartyg ... , som någon för dess säkerhet ansvarig krigsman 
begått under utövande av befäl å detsamma ... " 22 § RL påford
rar nämligen hänskjutning "om straff för brottet ej må åläggas · 
disciplinmål" och 9 § RL undantager det anförda fallet i punkt ; 
från de brott för vilka straff kan åläggas i disciplinmål. 

Kan då militärförhör över huvud taget icke ifrågakomma till ut
redning av haveri inom flottan, där tjänstefel hos ansvarig chef eller 
vakthavande kunde ha lett till haveriet. 

Frågan aktualiserar den militära nödutredningen, som regleras av 
RL 23 §. Den är visserligen "icke ett militärförhör i teknisk mening 
men vad som är föreskrivet om utredning genom militärförhör gäl
ler i tillämpliga delar om densamma" (10 § RK).7 I vissa fall, då 
utredningen egentligen skulle ombesörjas av polisen, äger den be
straffningsberättigade militäre chefen företaga viss förberedande 
utredning. Om fara föreligger att bevis går förlorat eller att utred
ningen eljest avsevärt försvåras, skall chefen nämligen, trots hän
skjutningsplikt, företaga utredning som ej lämpligen bör anstå, in
nan han hänskjuter målet till åklagaren. 1948 års lagstiftare var 
emellertid ytterst angelägen att bestämmelsen icke tillämpades på ett 
sådant sätt "att man avsiktligt kringgår föreskrifterna om att ut
redningsarbetet i vissa fall helt skall ombesörjas av civil myndig
her."8 

Vad nu anförts synes göra det ofrånkomligt att flottans haverier 
voro avsedda att uteslutande utredas genom den civila polisen. Det 
kännbara bortfallet av militär och nautisk expertis som krigsrätter
nas avskaffande innefattade för dessa haveriutredningars del sökte 
man kompensera genom en viss specialisering bland åklagarna, som 
skulle leda utredningarna enligt det nya systemet. Detta vanns ge
nom att man gav gemensamt forum för samtliga marina avdelning
ar inom och i trakten av Stockholm, däribland kustflottan förutsatt 
att den vid hänskjutningsbeslutet uppehöll sig inom dåvarande Ost
kustens marindistrikt9• Såsom forum utvaldes Stockholms rådhus
rätt, varvid man åberopade dess särskilda kvalifikation såsom tillika 

7 Dennemar k, 1949 års promemoria s 39. 
8 Ibidem. 
0 Se KK.d. 19 nov. 1948 med särskilda bestämmelser om laga domstol i mili

tära mål m. m. 
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forum för civila sjörättsmål.1° Den vid rådhusrätten uppvaktande 
!llilitäråklagaren fick därmed en ställning snarlik dåvarande sjö-
åklagarens. 

s. F lottans haveriutredningar i praktiken 

1948 års lagstiftning bröt helt med den invanda ordningen. Det 
var därför icke onaturligt att omställningen till det nya blev pro
blematiskt. En allmän osäkerhet uppkom rörande lagstiftningens 
rätta tillämpning. Ovisshet rådde dels huruvida det över huvud ta
get var tillåtet eller lämpligt för flottan att verkställa egen haveri
utredning, dels huruvida, där sådan utredning verkställts, det an
kom på flottan att avge utlåtande i ansvarsfrågan. 

Vad först flottans egen haveriutredning beträffar tillvaratogs 
vanligen möjligheten till militär nödutredning i RL 23 §. Bestraff
ningsberättigad chef gjorde då "förberedande utredning" i militär
förhörs former, ibland på anmaning av chefen för kustflottan 
(CKF), ibland på eget initiativ. Ibland beslöt den bestraffningsbe
rättigade chefen att, via CKF, "hänskjuta" ärendet jämte even
tuell nödutredning till åklagaren, ibland "överlämnades" nödutred
ningen till CKF, och ibland överlämnades ärendet utan varje utred
ning till CKF. 

I vissa fall kom haveriutredning till stånd utanför RL:s ram i 
anslutning till den s. k. "tekniska rapporten". I olika föreskrifter 
och order angavs att teknisk rapport skulle upprättas beträffande 
haveri.1 Vissa fartygschefer började nu att i den tekniska rapporten 
jämväl ge en utförlig redogörelse för händelseförloppet vid ha
veriet. 

Förvirringen ökades genom de nyss berörda administrativa före
skrifterna om utredning genom skadekommission. I en marinorder 
av 1949 markerade chefen för marinen (CM) att utredningen av ha-

lO sou 1946:91 s 49. 

1 I TS A 1951 s 112 föreskrev marinförvaltningen att teknisk rapport skulle in
ges till förvaltningen beträffande haveri i form av bränder och läckor i fartyg . 
Enligt mom 252 i Kustflottans ständiga order skulle teknisk rapport avges till 
CKF och innehålla detc1ljerad redogörelse för skador vid ombordläggning, 
grundstötning och skada (haveri) som påverkade fartygets stridsvärde. 
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ven 1 vissa fall kunde ankomma på marinens egna organ. Han ac
cepterade att, vid olyckshändelse med marinens fartyg, som kravt 
dödsoffer, medfört svår kroppsskada eller medfört skada å civil 
egendom, utredningen måste ankomma på polisen, varvid marinen 
fick begränsa sig till att ställa militär expertis till dess förfogande. 
Vid olyckshändelse i andra fall däremot avsåge CM att bestämma 
huruvida utredningen skulle omhänderhas av förbandschef eller 
överlämnas till en av CM tillsatt sprängskade- och haverikommis
sion. Denna haverikommissions sammansättning bestämdes från fa ll 
till fall, men den erhöll en permanent instruktion.2 Dess uppgift 
angavs till att i rapport fastställa olyckans orsak samt att därutöver 
avge förslag till förebyggande av en upprepning av olyckan. Kom
missionen ägde rätt att enligt i huvudsak eget heprövande tillkalla 
speciell expertis.3 Genom ändring år 1951 erhöll kommissionen be
nämningen "marinens skadekommission" och dess uppgift bestäm
des vara att, efter CM bestämmande, endera såsom expertis biträda 
vid polisutredningen eller själv handha utredningen.4 

Nu kan visserligen ifrågasättas om skadekommissionen egentligen 
varit avsedd att utreda haveri. Beteckningen "haverikommission" 
försvann ju snabbt och exemplifieringen av fallen för kommissionen 
angav icke haveri.5• Att haveriutredning ankom på flottan före
skrevs emellertid i 1965 års provisoriska instruktion för fartygs- och 
båttjänsten vid marinen (IFM). Däri angavs att "bestraffningsbe
rättigad chef skall vid haveri, som kan antagas bero på vårdslöshet 
eller försummelse i fråga om navigering eller manövrering av fa rtyg 

2 Marinorder (Mo) nr 418 i TS D nr 60/1949. 
3 TS D nr 60/1949 Mo nr 419 . Se instruktionen mom. 4. 
4 TS D nr 89/1951 Mo nr 537 mom. 3. - Året därpå inflöt denna föreskrift 

om skadekommissionen i huvudsak oförändrad i tjänstereglementet för marinen 
(TjRM I mom. 719). Ny instruktion för kommissionen fastställdes 1953 (TS D 
nr 51 /1953 Mo nr 338). Då liknande föreskrifter funnas i de andra för 
svarsgrenarna (se Militieombudsmannens ämbetsberättelse 1959 s 224) överfördes 
föreskriften till 1960 års tjänstereglemente för krigsmakten (TjRK 22 kap. 14 
-18 mom.). I TjRK har kommissionens reformativa uppgifter icke fått om
nämnande, men då CM enligt 22: 15 2 st. utfärdar instruktion för den marina 
kommissionen och annan instruktion än 1953 års icke finns saknar förändringen 
praktisk betydelse. 

" Exemplifieringen är: olyckshändelse med marinens fartyg, vapenmaterial, am
munmon eller liknande. Mo 419/1949. 
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verkställa utredning i syfte att fullständigt klarlägga händelseför
loppet och om möjligt fastställa orsaken till det inträffade." (mom. 
9:11) 

Vad härefter gäller frågan om utlåtande i ansvarsfrågan har ytt
rande ibland gjorts i samband med överlämnande eller hänskjut
ning av den bestraffningsberättigade chefen, ibland ej. Sådant ytt
rande har däremot tämligen regelmässigt avgivits av CKF vare sig 
ärendet hänskjutits efter nödutredning eller med en teknisk rapport. 

Aven på åklagarsidan befanns tillämpningen av 1948 års lag
stiftning leda till svårigheter. Efter hand utbildades därför i Stock
holm följande förfarande. 

Arendet, vare sig det anhängiggjorts hos militäråklagaren i Stock
holm genom hänskjutningsbeslut eller blott genom överlämnande, 
fö ranledde icke omedelbart någon förundersökning enligt 23 kap. 
RB. I stället övervägde åklagaren åtalsfrågan på grundval av den 
av flottan gjorda haveriutredningen. I flertalet fall beslöt han att 
avskriva ärendet som icke-brott. Där tveksamhet uppkom om åtal 
borde anställas, remitterade åklagaren ärendet till CM, en remiss 
som efter hand kom att ställas direkt till den sjötekniske rådgivaren 
inom marinen med plats i marinstaben. Jämlikt marinorder nr 533/ 
1960 åligger det sålunda denne befattningshavare att på anmodan 
av militäråklagaren skyndsamt ur sjöteknisk synpunkt granska ut
redningar angående sjöolyckor vid marinen. I praxis torde detta 
sista yttrande vara väsentligt fylligare och mera ingående än de i 
ärendet från flottans sida tidigare avgivna. På grundval av CM:s 
yttrande tog militäråklagaren sedermera slutligt ställning till åtals
frågan. I vissa fall kunde härvid ytterligare utredning verkställas 
genom polisförhör. 

.1948 års nyordning ställde slutligen till viss oreda i fråga om ha
veriernas reglementariska och administrativa behandling. Ett have
ri behövde ju ej alltid medföra skada som skulle ersättas av annan 
än ägaren. Det kunde också bli fråga om sådant som enligt regle
mentet var "skada som är att hänföra till förslitning",6 och som i 
princip fick repareras eller avskrivas i besiktningsförfarande. Efter
som RL - såsom skall närmare visas i det följande - endast hade 
tillämpning på sådan skada som var ersättningsgill, uppkom pro
blemet att avskilja de två typerna av skador från varandra. Hur 
detta skulle gå till var icke entydigt bestämt. Strax efter lagstift-

o RM I B (1931) § 198 d), jfr § 180. 
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ningens genomförande ifrågasattes från ett örlogsvarvs sida at t det

ta avskiljande kunde göras redan i besiktningsförrättning. M ar in

förvaltningen avvisade emellertid då tanken och menade "frågan 

vem som har att av göra hu ruvida en sk rovskada är att hänföra t ill 

normaJ förs li tning eller icke" vara besvarad i 18 § RK, d. v. s. at t 

av görandet ankomme på " den befattnin gshavare som ii ger bchiir ig

het att å lägga crsättn in gssky ldighct vid den :tvde lnin g d~ir förl usten 

ell er skadan inträffat." - m. a. o. vederbör:tnde bestr:tffni ngsbc

rittigade chef. Omkring tio år sena re fullföljd e marinförva ltn ingen 

tankegången och ifrågasatte om ickc v erket inom ramen för sin 

avskrivningsrätt i 20 § RK li ksom :-tven understä lld a befattn ings

havare inom ramen för sina motsvarande befogenhete r (19 § R K) 

ägde själ va bedöma vad som var normal förslitning och vad som 

skull e hänskjutas ti ll å kl agaren. Dåvarande militäråkl ag:uen i Stoc k

holm skal l emel lertid enligt uppgift vid denna tid ha gjort gäll ande 

att alla ärenden angående skada i samband med manövre ri ng el le r 

navigering sku lle h;i nskjutas för att :lk lagaren skulle kunna p rii v:t 

f rågan huruvida brott ell er förseelse förekommit. M ar in fö rvaltning

en gav d:l vika och ansåg sig därefter förhind r::td att över huvud t:t

get avskriva ert haveri ut:tn att ärendet först passerat militäråkla

ga ren. Den t1e fungerade så lunda som juridisk konsult å t för va lt

ningen i dennas administrati va verksam het. Något ti ll spetsat kan 

förhålla ndet uttryckas s:l att militär:lklagaren dc facto blev fl ottans 

:tvskrivn ingsmyndighct i h:tveriärenden. Result:ltet blev att ä ren dena 

togo mycket lå ng tid att hand lägga. Den l:lnga väntan ansågs b land 

sjöofficerarna var:t "en stor psykisk p:lfrestn in g för vede rbörande" 

"oberoende om svaranden b lir frikänd eller ej" 7 • 

6. Analys av tilliirnpningsfiirut sri ttningarna /ör ha·vcri11tredning 

jämlikt 23 kap . rätreg/f.ngsbalken 

Utveck lingen i prax is synes nu kunn:t s:1mmanfattas s:l att den 

praktiska haveriutredningen utfördes av f lottans eget folk och :W 

flottans egna organ fungerade såsom ju ridiska konsulter åt mil it:l r

åk lagaren vid åta lsprövningen. Situ:ttionen hade i denna de l utvedc

lat sig ti ll något täm ligc.:n snarlikt förh:l ll:tndena vid lu ftfart ssry-

7 Uppg iftt'rn::t hi nnade fr&n följ::tnd c skrivelse r : KMfo skr t OVG 27 j::tn. 1950, 

dnr kans!. 415 o. 545/49; KMF skr t C KF 9 j::t n. 1963, ber. AK 145 8, ]459, 

1603 o. 2004/62 ; CKF lnt R 11, 21.6.1961, Bil. fråga 5. 
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relsens utredning av de civila flygolyckorna och ledning av ansvars

bedömningarna i samband därmed. Samtidigt fungerade emellertid 

militäråklagaren såsom f lottans juridiska konsult i avskrivnin gs

ärendena. Sama rbetet me ll an marina oc h po lisiära m yndi gheter var 

sålunda mycket intimt om ä n något öv erraskande i linjerna. Man 

ka n knappast fritaga systemet från ankl age lsen fö r en tendens till 

"rundpumpnin g". Det har då sitt intresse att undersöka i vad må n 

författningarna medge utry mme för det tilLimpade förf a randet och 

i vad mån reformer äro påka llade. Denn a uppgift förutsätter en 

analy s J.v tillämpnings förutsättnin garna för den i RL förutsedda 

ha ve r i utred nin gen j ä mi ikt 23 kap . RB, d. v. s. polisutred ningen. 

Bland det som hä r fordras för tillimpning ä r det två rekvisit som 

ti lldraga sig intresset, nämli gen kr:tvet på "kännedom om brott" 

och kravet :ttt "skada uppkommit". 

Vad först beträffar kravet på "kiinnedorn om brou" initieras en 

ligt RL :lkl agarens fö rundersökning genom hänskjutnin gsbeslut av 

best raffn in gsberä tti gad chef. Hänskjutning skall enligt 22 § RL 

ske om vederbörande chef " på grund av anmälan eller eljest e r

h:l llit k:inn edom om brott" a v här :tvsett slag, d. v. s. tjänstefel en

ligt BrB 20:4 ell er 2 1: l!\. Ordvalet ski l jer sig ma rkant fr å n det som 

använts för :ttt ange när förundersöknin g i brottmål sk a ll inledas 

av å klagaren. [ RB 23: l utsi gs nämli gen att förund ersökningen skall 

inledas "så snart på grun d av a ngive lse ell er elj est anledning före

kommer, :ttt brott, som hör under a llmint å tal , förövat s." Att ha 

" kännedom om brott" ir något visentli gt stark:tre än :ttt "anled

nin g förekommer att brott .. . förövats". 1 A.ge r man tolka denna 

di skr~pa n s s:l att det p:l. den mi liöra chefens sida fordras något me

ra ä n blott mi ss tanke om brott för att hänskjutnin gsplikt skall upp

komnu och a t t han vid "misstanke" fö l ja kt! igen mås te skaffa sig 

erforder lig "kännedom" på det enda sin som sd r hot1om till buds, 

näm ligen genom milit;ir utred ning? 

Formellt synes resoneman get oangrip li gt. Men ha nnonierar det 

ock så med lagstiftaren s t an k c? 

N :ir RL utarbetades avsåg lagstiftaren att i princip avskaffa de 

mili tära utredningarna, ehuru han fö r att avlasta de civi la my ndig

heterna gjorde uncbnt:1g beträ ffa nd e dc mycket t:tlrika bagatel1 -

förseelsern:t till förm i n för ett rent di sc iplinirt fö rfara nde. Denna 

1 An g i vel sc-e1nmähn l:imn:.1s här ås ido eftersom såda n nornult end as t föreligger 

om någon har övertygand e indicier eller bättre bevis rörande brott. 
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inställning dikterades av en lätt ensidig syn på militärlagstiftning

ens uppgifter. Utredningsmannen uppehöll sig i väsentlig omfatt

ning vid frågorna om befälets övergrepp mot underlydande, ett om

råde där den militära utredningen onekligen uppvisade åtskilliga 

svagheter i jämförelse med en polisutredning.2 

Denna ovilja mot de militära utredningarna har också uppfång

ats i de militära reglementena. Hänskjutningsplikten utformades i 

TjRM I av år 1952, mom. 716 3 st. så att den alltid förelåg " från

sett fall där det redan från början av omständigheterna otvetydigt 

framgår, att olyckshändelsen icke kan vara att tillskriva begånget 

tjänstefel eller annat brott." Motsvarande formuleringar återfinnas, 

sedan TjRM I år 1964 upphört att gälla3 , i 1960 års TjRK 22 :11. 

I anslutning till bl. a. ordvalet i TjRM I har Militieombudsmannen 

hävdat "att prövning av frågan om måls hänskjutande till åklaga

ren förutsatts skola ske utan att någon särskild utredning är att till

gå såsom grundval för denna prövning". 4 

Vad sålunda anförts ger närmast vid handen att formuleringen i 

RL 22 §, såvitt lagstiftarens intentioner varit i fråga, får ses som 

en lapsus. Med det visar också att dessa intentioner endast gällt en 

tämligen smal sektor, befälets övergrepp mot underlydande. Lag

stiftarens ovilj·a mot militära utredningar synes skäligen oförbin

dande beträffande huvudfallen av flottans haveriärenden, där ingen 

får släppa till vare sig liv eller lem på grund av överordnads fel

bedömning utan skadorna träffa kronoegendomen. De förberedan

de utredningarnas lätt bräckliga stöd i 23 § RL synas därför i hu

vudelen av fallen också vinna stöd av av själva ordvalet i 22 § RL. 

Vad härnäst gäller kravet att "skada uppkommit" förhåller si g 

därmed på följande vis. 
Jämlikt 22 § 2. RL jämfört med 9 § 3. samma lag föreligger 

hänskjutningsplikt beträffande här avsedda tjänstefel vid manövre-

2 Se närmare SOU 1946: 91 s 68 ff. särskilt 77. Jfr NJA II 1949 s 292 f. 

'1
 Se TS D nr 85/1964. Jfr TS B nr 41/ 1964. 

4 Militieombudsmannens ämbetsberättelse 1959 s 223, jfr 224. Med hänsyn tJll 

att formuleringarna upprepas utan nyansering i 1967 års berättelse (s 119 

f.) nödgas man antaga att problematiken kring "kännedom om brott" icke upp 

märksammats. Att ämbetets formuleringar ej heller beakta de begränsningar 

som följa med rekvisitet att "skada uppkommit" beror sannolikt därpå att 

det i de för ämbetet aktuella fallen var uppenbart att det senare rekvisitet 

var fyllt. 
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ring eller navigering av krigsmaktens fartyg, som någon för dess sä

kerhet ansvarig krigsman begått under utövande av befäl å detsam

ma, allenast under förutsättning att "genom förseelsen skada upp

kommit." Vad är att förstå med uttrycket "skada"? 

I utomrättsligt språkbruk förstås med skada vanligen att en ef

fekt inträtt - en förändring eller förhindrandet av en sådan -

vilken framstår såsom ogynnsam för det drabbade subjektet. 5 Ordet 

refererar då närmast till en värderingsmässig attityd till effekten.ti 

Men, som det har uttryckts, "det är ju icke i och för sig detta, att 

en sak går sönder ... som avses, när vi tala om 'skada' eller 'förlust' 

i juridiken." 7 Skadebegreppet saknar självständig karaktär i förhål

lande till rätten att få skadestånd. Att tala om skada såsom förut

sättning för att man skall få skadesånd är ett cirkelresonemang: om 

man ej fick skadestånd var det icke skada i strängt juridisk me

ning utan någon annan typ av försämring. 
Vad nu gäller kravet i 22 § RL att "skada" uppkommit har dess his

toriska ursprung redan påvisats (sid. 209 ff. och not 6). Uttrycket an

knyter sålunda tilllex Vanadis, som i sin tur direkt anknyter till1864 

års strafflag 6 kap. 1 §, vari utsäges att ifrågavarande "skada" skall 

"gäldas". Skada i RL 22 § -är följaktligen liktydigt med "ersätt

ningsgill skada". 8 Uttrycket täcker ej andra typer a v "skador". 

Följaktligen befinner vi oss i cirkeln: skada i stadgandets mening 

fö religger blott om den, åtminstone typiskt sett, är av beskaffenhet 

at t skola ersättas; men om det befinnes att den ej skall ersättas är 

det ej fråga om skada i stadgandets mening. För att komma ur den

na cirkel synes lämpligt att utgå från ett begrepp som ligger utanför 

ci rkeln men samtidigt styr dess innehåll så till vida att det ej är 

förknippat med ersättningsskyldighet. Det begrepp som här erbju

der sig är "normal förslitning". 

7. N orma! förslitning 

Vad är då att förstå med normal förslitning? 
Flera betydelser kunna tänkas inlagda i uttrycket. Enligt ett al

ternativ skulle normal förslitning a lltid föreligga, när ersättning 
5 Persson, Skada och värde (akad. av h. Lund 1953; Skrifter utgivna av jur. fale 

i Lund XVI) s 6, jfr 10. 
6 Samma arbete s 7. 
7 Lundsted t, Strikt ansvar II: 1 (Föreläsningar över valda delar a v deligations

rätten IV, Grundlinjer i Skadeståndsrätten. Senare delen Uppsala 1948) s 310. 
8 Jfr Schmidt, Svensk juristtidning 1954 s 210. 
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för ifrågavarande förs ä mrin g av egendomen ej k an utkrävas. Hi t 

skulle då höra ocks!l fall , d ä r ers ~ittningen borthile r även av såd an a 

~käl som grav o tillräkn elighet, grav medverkan, nödviirn samt _ 

lex Vanadis! Man kan också tänk a sig att normal förslitning blott 

föreligger när skadestå ndsa nsvaret fel as typiskt sett d. v. s. när egen 

domens ha ntering såsom såd a n icke medför sk:1d estånd sansvar. 

slutligen skull e man kanske kunna r:inka sig a tt såsom normal fiir

slitning räkna enbart vad jag i annat sammanhan g beskrivit som 

för å ldring 1, d. v. s. d en försämrin g som genom till taga nde ålde r 

övergår egendomen oavsett normalt underhå ll , t. ex. rost, avfh·-, 
ning av m å larfärg o. dyl. 

Tvekan kan knappast rå d a om att av de nu anförda a lternativt'n 

det mellersta är det rätta. Uti d e av Försvarets civi lförvaltning ut

färdade anvisningarna till tillämpnin g av RIQ, fastställda fö rst;:>. 

gången d. 29 nov. 1949, senaste upplagan d. 26 juni 1962, an hcs 

att normal förslitning omfattar försämringar:: "vilka uppkom mi t 

såsom en följd av att egendomen användes för avsett änd amål med 

iakttagande av den akt~amhct omständigheterna med giva". Norma i 

förslitnin g k a n i a nslutnin g h ~i rtill definieras som den fiir

sämring so m fö ljer när ha nteringen såsom sådan av egendomen icke 

medfö r skadestånd sansv a r. 

Ledning vid d en praktiska bedömninPen av vad som är och icke 

är, normal förslitnin g kan d å hämtas fr å n lagutskottets 'ut låwn de 

vid 1944 å rs lagstiftnin g varigenom militära chefer fick rätt att 

å lägga ersättningsskyldighet .4 D ä ri utsades att ers iittningsskyldighet 

bör "där icke p å grund av särskild a förh å llanden ett strängare an

svar kan a nses föreli gga, ådö mas al l ena~ t när omständigheterna givJ 

stöd för att v ed erbörand e icke iakttagit normal aktsamhet."" Gen om 

denna hänvisnin g till no rmal aktsamhet kommer fråga n för flot

tans del på samma plan som frågan om normal förslitning på den 

civ ila sidan. 

1 Om a nsva ret för kl i lt>j t god s (Stockh olrn 196(;) s 2%. 

" Föreskrifter och anv isnin gar ang. förhramlet i e rsättningsmål m m (AFSE). 

:t Originalets uttryck "skador" undvikes hä r för att slippa ifrå n A t-SEs for

mell <t illog ism: "Med skad a avses ej normal förs litning. Under normal för

slitnin g ... inbegripas skador ... " (3: l) . 
4 Första lagu tskottets utlåtande nr 35/1944. 
5 s. 13. 
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N är förhyrd Pgendom skall å terlämnas till ägaren är frågan om 

0ormal förslirning ett van ligt tvisteämne mel lan parterna. 11 Den ci 

vib praxis som utbild ats i anslutning härtill får därför, såvitt den 

gäller hanteringen av fartyg, ~=itt särskilda intresse för flottan. Att 

flottan, i den mån icke särskilda best~im melser träffats rörande an

svaret, konfronteras med exakt samma frågor om normal förs lit

ning , när förhyrda hj ;i]pfartyg åte rlämnas till ägaren, förringar na

tur ligtvis icke betydel se n av denna praxis. Beträffande lejda farty g 

brukar man skilja mellan totalhaveri, skad a och normal förslitning. 

Totalhaveriet sk iljes fr ån de två andra kategorierna framför allt 

på grund av dess betydelse för det fortsatta kontraktsförhållandet. 7 

Detta saknar aktualitet här, men då normal förslitning högst sä llan 

är orsak till totalhaveri 8 kan det ändock vara praktiskt att hålh 

fallet för sig. Gränsen mellan skada och förslitning belyses av föl 

jande dom a r. 

N 1 A 1923 s 4 gällde ett par Vax holmsbåtar, som förhyrts av 

marinen för gång i is under en svår isvinter. Tvist uppkom 

huruvid a båtarnas skador skulle anses som normal förslitninR 

eller ej, sedan dc återlämnats till Vax holmsbolaget. · Högsta 

Domstolen ansåg till slut att så ej var fallet, emedan skadorna 

v oro större än ägaren haft an ledning att förutsätta, trots sin 

insikt om den avsedda isgången. 
NJA 1928 A JO gällde fall et huruvida det var ägarens fel, att 

fartyget måste repareras efter gång i is, eller om det ankom 

på tidsbefraktaren att svara för dessa reparationer. Rätten 

fann att det var äga rc:ns sak eftersom han haft vetskap om is

forceringen och ej haft något att invända. 

ND 1928 s 234 - ett norskt fall - gällde huruv ida de skador 

som uppkomma genom intryckningar i fartygssidan vid last

ning till havs från fiskebåtar, som dunkade i sidan i sjögången, 

voro att anse som normal förslitning eller som skada, för vil

ken ägaren skulle ha ersättning. Normal förslitning bedömes 

föreligga. 

Den princip man torde kunn a utläsa ur dessa fall är att begrep-· 

pet normal förslitning måste best:in1mas mot bakgrunden av den an-

6 Sc J. Sundberg, Om a nsva ret för fel i lejt gods (S tockholm 1966) s 296 f., 324 ff . 
1 Se närmare J. Sundberg, om ansva ret för fel i lejt gods s 318 ff. 
8 Det är dock ej otänkbart: man kan an a logisera fallet med skeppsbåten som 

slås i stycken när J en hi ssas ombord i grov sjö. 
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vändning parterna avsett för, eller vetat om beträffande, fartyget. 
Om parterna haft klart för sig att gång i is eller lastning till sjöss 
varit avsedd, återverkade detta så att därmed sammanhängande 
intryckningar i sidplåtar, av spant, avskrapningar av färg och an
nat bedömes som normal förslitning. Ä andra sidan fanns även här 
ett maximum; alltför hårdhänt hantering behövde ej tålas. 

Nästan alla skador som komma av en hårdhänt hantering hade 
kunnat undvikas om den civi!e förhyraren varit försiktigare, men 
detta bjöd emot då det skulle kostat mera tid och därför pengar. 
Normal förslitning blir i det civila livet följaktligen ofta blott 
fråga om ett acceptabelt branschgenomsnitt. På den militära sidan 
är ko~.tnadsaspekten av väsentligt mera underordnad karaktär. Den 
får stå tillbaka i förhållande till andra faktorer på ett sätt som 
medför att den civila bedömningen av normal förslitning i många 
fall framstår som ett minimum. Bland dessa faktorer äro anvisnino--

"' arna om hur, och under vilka förhållanden materielen skall använ-
das, de viktigaste. 

De av Försvarets civilförvaltning utfärdade anvisningarna till till
lämpningen av RK4 beakta nu anförda synpukter genom den nyss 
citerade föreskriften att "under normal förslitning böra inbegripas 
skador, vilka uppkommit såsom en följd av att egendomen använ
des för avsett ändamål med iakttagande av den aktsamhet omstän
digheterna medgiva." (3:1) Med denna utgångspunkt i materielens 
avsedda användning inriktas uppmärksamheten på tre förhå llan
den, vilka undergått avsevärd förändring inom flottan på de se
naste decennierna och vilka alla här förtjäna beaktande. De äro dels 
föreskrivna övningar, dels fartygsmaterielens tillstånd, och dels per
sonalens arbetsförhållanden. 

Flottans övningar bestämmas av den sjömilitära taktiken. De för
ändringar därvidlag som följde vid förra seklets slut i samband med 
övergången till en pansar- och torpedbåtsflotta (ovan sid. 210 f .) ha 
fått sin motsvarighet i de förändringar som blevo nödvändiga. efter 
andra världskrigets slut i samband med övergången från en pansar
skepps- och kryssarflotta till en s. k. lätt flotta, där jagare, torped
båtar och ubåtar blivit de viktigaste fartygsslagen. Numera måste 
anfallsföretagen, där så ar möjligt, genomföras under mörker och 
dålig sikt och gärna inom farvatten, där fiendens stridskrafter ej 

4 Föreskrifter och anvisningar ang. förfarandet i ersättningsmål m m (AFSE). 
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kunna verka på grund av nautiska hinder, framför allt inom skär
~årdarna . Ovningarna bedrivas i anslutning härtill i mörker och 
:våra vatten långt oftare än tidigare. 

Fartygsmaterielens angivna förändring har betytt mindre enheter 
än förut . Dessa måste nödvändigtvis vara mera väderkänsliga, d. v . s. 
benäo-na för väderhaverier, åtminstone då de utnyttjas för allvä-

b o • 
dersamverkan med större och mera robusta enheter sasom Jagare. 
När, såsom beträffande torpedbåtarna, motorstyrkan ökat i för
hållande till skrovets motståndskraft, ha felhandlingar lättare än 
förut fört till skador och till större sådana än förr .5 Större och mera 
svårhanterliga svep än tidigare påverka i vissa lägen ogynnsamt 
minsveparnas manöveregenskaper och förmåga till undanmanöver. 
De nya ubåtstyperna ha stora manöversvårigheter, särskilt vid låg 
fart, på grund av bl. a. propellerarrangemang och roderplacering. 
Med tryckskrovets ökade diameter föranleder numera även en obe
tydlig intryckning reparation för att ubåten skall bevara sina mo
derna djupdykningsegenskaper. Den allmänna utvecklingen från 
robusta till mera komplicerade konstruktioner har generellt medfört 
större känslighet för hårdhänt behandling. 

Personalens arbetsförhållanden slutligen ha förändrats i riktning 
mot större påfrestningar med åtföljande större risk för felhandling
ar. Till väsentlig del beror detta på den genomförda arbetstidsreg
leringen. Den övertidsersättning, som måste utgå vid för stort ar
betstidsuttag, är här nyckelfaktorn. Ovningsekonomiska skäl påkal
la numera en vittgående övningsplanering som är svår att smidigt 
anpassa till övningsresultat och väderleksförhållanden. Den valda 
lösningen har varit att koncentrera arbetstiden till vissa veckodagar 
(tisdag-torsdag) , vilka utnyttjas desto intensivare. För att tillåta 
krigsövningar med utrymme för spontan stridsövningsverksamhet 
alltefter det taktiska läget, d. v. s. oplanerade övningar, har man 
infört ett system med förbandsövningsdygn, på vilka övertid ej 
beräknas mot kompensation i minskat arbetstidsuttag. Det ideala 
är att hela förbandsövningsdygnet sammanfaller med stridsövningar 
och tidigare förekommande avbrott för förflyttning till och från 
Övningsområdet och för vila ha utgått. Införandet av semesterrät
tigheter för personalen har medfört att l 1/2 månad av sommaren 

5 Beträffande nya enhetstyper ha till en början ej heller fullständiga erfaren
heter funnits att tillgå rörande deras egenskaper i väder. 
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icke kan utnyttjas till övningar utan dessa måste bedrivas dC',to 

intensivare på återstående tid. Av dessa skäl drivas övnin garn a 

numera, på ett förut okänt sätt, i intensiva dygnspass, utan vilo

perioder, vilket verkar förslitande på personalen och tröttar dess 
förmåga ti ll riktiga reaktioner på uppkommande havcritillbud . 

Vad så lund a framkommit rörande en förutsatt hårdare an vänd

ning av klenare materiel under för personalen mera pressande fiir

hållandcn11 måste enligt angivna premisser medföra en förskju t ning 

av innebörden i termen normal förslitning när det gäller fl ott an, 

fartyg. 
När Försvarets civilförvaltning år 1949 uti berörda anvisni nga r 

uttalade sig om vad som var normal förs litning å fartyg anfördes 

såsom exempel endast "fortgående avnötning av färg på skro vet, 

rostb ildningar och dylikt". Beträffande motorfordon som anv ~i n des 

under ö v ni ng i terräng däremot k lassades alla skador såsom normal 

förslitning. 7 Det må ha funnits fog för att bC:'trakta verkets excmp
li fiering såsom vägledande på pansarskepps- och kryssarflottans t id, 
men så kan knappast anses vara fallet under de nuvarande för hal

landena, ehuru formuleringen återkommer oförändrad i 1962 år ; 

upplaga av samma anvisningar. Dc prestationer, som i dag begäras 

fr ån flottans sida, påminna ej sä llan mera om armens prestatione r 

med motorfordon i terräng än om pansarskeppens evolutioner i öpp

na sjön. Begreppet normal förslitning måste jämkas därefter. 
Vissa typfall av haverier synas därmed generellt kunna klassas s;i

som normal förslitning. Detta gäl ler flerta let väderhaverier, beroen

dc på kollision under gång med kringflytande stockar andra lik

nande flytande fasta föremål, inklusive lösis, samt intrycknint;a r 

beroende på hå rdhänta manövrer, särskilt under utbildning, vid 

krigsförtöjningsplatser, ell er med erkänt svårmanövrerade farty g'i

typer. Det är in gen invändning häremot att ett och annat av dcsq 

haverier ibland kan ha berott på mindre aktsamhet hos befälet ;in 

omständigheterna medgivit. Samma invändning kan förvisso gö ras 

mot att alla skador å motorfordon, som uppkommit under övning i ter

räng, anses som normal för slitning. Vad det gäller är i stället at t 

r. Det går att statistiskt påvi sa en avsevärd öknint; av haverifrekv en sen und er 

senare 3. r, men denna stat ist ik är behäftad med sådana felkäll or av fram ftir 

a llt anslagsteknisk na tur att den ej kan anses tillför litlig i förevarande sanl

manhang. 
7 Se ovan sid. 22H jämte not 4. 
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renodl a vad som är det normala förhållandet bakom dessa haverier. 

pärefter accepterar man detta såsom grund för en presumtion eller 

en regel, m. a. o. en rutinmässig handl äggning. Det är en dylik nor

malitetsbedömning som li gger bakom klass ificerin g av motorfor

donsskadorna. Det ankommer på vederbörande bedömare som anser 

förslitnin gen icke vara normal att utpeka fall et och tillse att det 

handläggs i annan ordning än den rutinmässiga. 
En normalitetsrcgel av denna typ har påtagliga fördelar. Rätt 

vald sku ll e den verksamt främja syftet med lex Vanadis så att icke 

detta förkvävs genom förvaltningspåbud . Förvaltningsmässigt vore 

det förstås tacknämligt om alla fartygschefer hanterade sina farty g 

så försiktigt som vore de klenoder av mäster Haupt. Men det var, 

som redan framh ållits, just för att sjöofficerarnas ansvar icke skulle 

driva dem till alltför höggradig försiktighet så att sjöövningarna 

blevo lidande som lex Vanadis lättade, och alltjämt lättar, deras an

svar. Därför är det rimligt att man förvaltningsmässigt lika vä l som 

genom lex Van adis accepterar att vissa typer av haverier måste upp

komm a vid övningar till sjöss i syfte att förbereda för strid. 
Hur exakt en dylik normalitctsregel bör formuleras kan vara 

tveksamt. Här har antytts att vissa haverityper äro normala. Man 

kan också tänka sig en mera schematisk regel med en, eventuellt 

flera värdegränser beroende på fartygstyp. Man kan tänka sig en 

kom bination av sådana regler. Men det förtjänar att fasthållas att 

gränsdragningen lika mycket om icke mera är en utbildningsteknisk 

än en förvaltnin gsteknisk fråga. Preciserar man en mera schematisk 

gräns, komma sannolikt övertramp att förekomma i viss utsträck

ning. Dylika övertramp torde dock lika vä l konigeras i utbildnings

och befordringsväg som genom administrativ och juridisk exercis. 

En fartyg~chef som järnh!irt rider på sina befogenh eter jämlikt 4 
kap. 4. i sjötjänstreglementet och aldrig låter sitt farty g utsättas 

för några risker vid navigerin g eller manövrering kanske icke vin

ner den snabbas te befordran på grund av sv!irighctcn att upptäcka 

den för en sjöofficer erforderliga djärvh eten och framåtandan. Ock

s;'i en sjöofficer som förföljs av ideliga såsom normal förslitning av

skrivna haverier med väsentligt högre frekvens än sina likställda 

kam rater kan bedömas sakna vissa egenskaper som befrämja ee 

snabb befordran. 
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8. På vem ankommer det att avgöra om normal förslitning 
föreligger? 

Rubrikens väsentliga fråga har redan berörts i samband med re

dovisningen av nuvarande praxis (ovan sid. 221 f.). Här skall nu ut

redas vilket svar på frågan som kan avvinnas gällande författningar 

och reglementen. 
Om vi börja med föreskrifter av reglementarisk karaktär, märkes 

att civilförvaltningens anvisningar direkt utsäga att med "skada i 

RK ~ening" ej avs_es normal förslitning (AFSE 3:1). Därav följer 

att forfarandet enhgt RK 18-20 §§ ej är tillämpligt då no rmal 

förslitning föreligger . Däremot erbjuder förvaltningsinstruktionen 

för marinen (FIM) av år 1963 besiktningen såsom rätt förfara nde 

att. kon_stat~ra bl. a. normal förslitning. Enligt FIM 4 kap. 5 § sker 

bes1ktnmg 1 syfte att "fastställa tillståndet hos materiel eller att er

hålla underlag för ... beräkning av kostnader för iståndsättande . . . " 

Besiktningen avslutas med att besiktningsförrättaren i "besiktnings

rapporten" avger en "beräkning av kostnader för eventuell istånd

sättning sa!llt . : . huruvida normal förslitning anses föreligga eller 

om anlednmg .fmnes att antaga, att skadan uppkommit av annan 

orsak." (FIM 4:5 3.) Besiktningsrapporten avges i princip å blan

kett MF nr 551 "besiktningsdokument", som upptar särskild ruta 

under rubriken "specifikation" för angivande av bedömnino-en "nor

mal förslitning". Å blankettens baksida finnes därefter u~der rub

riken "besiktningsförrättningens erinringar och förslag i övrigt" 

utryrr~me _för eventuella uppgifter rörande förslitningens uppkomst. 

Bes1ktnmgsdokumentet är avsett att uå från besiktningsförrättare 

till förvaltningsmyndighet - i förev~·ande fall normalt sålunda 

fartygschefen (FC) - och förses med den senares beslut i ärendet. 

Beslutet skall emellertid, då det "kan föranleda avsevärda kostna

der" ävensom "i tveksamma fall", enligt FIM 7:4 6., visserligen 

fattas av FC men underställas den förvaltningsmyndighet, som an

svarar för materielen, vilket beträffande fartya-smaterielen numera 

är liktydigt_ med _ örlogsbaschefen. Finner ifråg:varande myndighet 

an.~edn~ng nll ennran mot beslutet äger den, med angivande av 

skal, pakalla att FC upptager frågan till omprövning. 1 Om FC euet 

~~1svar för tjänstefel i samband med haveriet kan komma i frå~a, 
larer FC ha att konstatera att fallet är tveksamt och undvika att 

genom besiktningsbeslut på normal förslitning ådraga sig misstan-
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ken att ha sökt förhindra en fri prövning av sitt ansvar.2 Misstan

ken undvikes om besiktningsbeslutet helt överlämnas till endera 

örlogsbaschefen eller den över FC bestraffningsberättigade chefen. 

Granskar man emellertid RK närmare, förefaller den sålunda reg

lementariskt konstruerade vägen mindre väl underbyggd. Det sy

nes djärvt att påstå att förslitning faller utanför uttrycket skada 

i RK, när kungörelsen förutser att skadan ibland är icke-ersätt

ningsgill och skall avskrivas (19-20 §§ RK). Avskrivningsmöjlig

heten kan ej antagas vara uteslutande avsedd för de fall då det 

ansvariga befälet satt livet till och ersättningsfrågan av det skälet 

fö rfallit.3 Men om man icke vill antaga att uttrycket skada har olika 

betydelse i 18 § och i 19-20 §§ synes ofrånkomligt att RK an

vänder uttrycket i dess förut berörda (ovan sid. 225.) utomrätts

liga betydelse. Men därmed är då också sagt att 18 § RK anvisar 

rutinen för hur normal förslitning avskiljes från ersättningsgill 

skada. Enligt detta författningsrum jämfört med 59 § RL ankom

mer avgörandet på den bestraffningsberättigade militäre chefen. 

skulle den senare finna normal förslitning föreligga, har han att i 

mån av befogenhet endera själv avskriva skadan eller överlämna 

ärendet till marinförvaltningen (RK 19-20 §§).4 Eftersom hän

skjutningsplikt jämlikt RL 22 § icke uppkommer i detta fall, men 

däremot disciplinär bestraffning eventuellt kan komma i fråga -

tjänstefelet är ju icke knutet till frågan om ersättningsgill skada 

utan kan föreligga även om skada ej uppkommit - synes både rik-

1 I och med att bedömningen som normal förslitning står fast, vare sig eme

dan omprövning ej begärts eller efter omprövning, har örlogsvarvet att repa

rera materielen. Haverikostnader beroende på normal förslitning oavsett be

loppet, liksom mindre (understigande 2.000 kr för haverifall) haverikostnader 

över huvud taget, skola enligt särski ld föreskrift från KMF belasta till under

hållsmyndighetens förfogande ställda und erhållsmedel (KMF dnr SFU2692/ 

1966). 
2 J fr Militieombudsmannens ämbetsberättelse 1957 s 83. 
3 Såsom vid GbK bogserbåt Barbaras förlisning (Militieombudsmannens ämbets

berättelse 1953 s 146). 
4 Finner han normal förslitning ej föreligga, uppkommer hänskjutningsplikt, jml 

RL 22 §. I praxis sker avskrivning t. ex. när det icke kunnat fastslås att veder

börande brustit i normal aktsamhet, och när det befunnits att skadan upp

kommit genom försummelser på Kronans sida av typen bristande anordningar, 

dålig organisation eller bristfällig ordergivning. 
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tigt och lämpligt att utredning av haveriet skett i militärfö rhörs 
form (RL 22 § 3 st.). Vid RL:s tillkomst betonades ju "att bestl·aff_ 
ningsberättigad bestraffningshavare icke bör i onödan övervä lt ra 
p:l civil myndighet att verkstä lla utredning i må l, som kunn a a v
göras i disciplinär ordning."'' Mot bakgrunden av denna synpunkt 
~r ?~t svårt att ~örsvar~ a~t militäråklagaren utnyttjas som en sb~ 1 
JUridisk konsult 1 a vsknvnmgsärenden. 

Givetvis måste en militär chef emell anåt finna det högst bryd
samt att a v göra huru v ida normal förslitning föreligga efter ha ve r i el ler 
om hänskjutningsplikt uppkommit. Kanske det nuvara nde systemet 
emellanåt uppskattas just därför att det befria r chefen från arbete 
med delikata juridiska bedömningar: de lastas över p& åklagaren. 
Kanske skyggar sjöoff iceren också för de breda och katego ri ~ ka 
formuleringar om ovillkorlig hänskjutningsplikt "om överhuvud ett 

straffbart förfarande kan föreligga i sammanhanget" som eman tr a 
fr ån militieombudsmannens expedition.6 Risken föreligger att che
fen, i brist på stöd, identifierar sig med Caesars hustru och utl äm
nar sin fartygschef ell er vakthavande officer till en kanske onöd ig 
chikan.7 l den mån det kan vara ett stöd må emellertid påpekas att 
anförda formuleringar gä ll a flyghaverier, vilka som bekant gemen
ligen vålla d"ödsolyckor och totalhaverier, där frågan om nornd 
förs litning sä llan uppkommer i här avhandlad mening oc h icke hd
l e~· .synes ha beaktats vid utta landena. Den bestraffningsberättigade 
mdnäre chefens handläggning skulle emellertid a v sevärt underl ä ttas 
om de utfärdade anvisningarna för vad som är att anse som normal 
förslitning vid övningar med flottans farty g moderniserades och ~l n

passades till nuvarande förh ållanden. 

9. Önskvärd lagändring 

l det föregående har berörts varningen vid RL :s tillkomst för att 
i onödan belasta polisen med de militära utredningarna. Denna v:-t r
ning har icke blivit mindre viktig med den tid som gått. En fö r-

5 Dennemark, 1949 1rs promemoria s 39. 

'' Militieombudsmannem ämbctsberättdsc 1967 s 120. 
Formellt äger dock varken lun eller annan flottan s mynd ighet förbra så med 

mindre de anse sig ha vunnit "kännedom" om brott. 
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klaring till den praxis som har utvecklat sig är helt enkelt att ar
betsbelastningen på polis och åklagarmyndighet är sådan att dessa 
myndigheter saknat resurser att taga på sig flottan s haveriutred
ningar. Polisen arbetar med sto ra vak:-tnser och personalen saknar 
norma lt erforder liga marina insikter för att rutinmässigt kunna 
verkstilla ordentliga utredningar rörande tekniska ting inom flot
tan .1 Därti ll kommer att inom polis- och åk lagarväsendet enligt 
KCirk. d. 11 nuj 1951 högsta prioritet tillkommer värnpliktsmålen 
för att förhindra att de värnpliktigas brott äro obeivrade vid ut
ryckningen. Ä andra siclan har i utredningshänseende, enligt inhäm 
tad uppgift, intet funnit s att anmärka från åklagarhå ll mot flottan s 
egna utredningar . Förslag om lagändring torde böra taga fasta på 
anförda förh å ll anden. 

Ur denna synpunkt synes en uppmjuknin g av hänskjutningsplik
ten vara p åkalbd på följande vi s. Den nuvarande utformningen av 
RL 9 § 3. jämfört med 22 § torde i viss omfattning bero på en lap
sus vid 1948 års lagst iftning. Så länge det var milit:ir chef förment 
att å lägga ensk ild krigsm:-tn ersättningsskyldighet mot kronan el ler 
befria honom från s&dan ersättningsskyldighet, så länge var det 
också befogat att icke i disciplinmål handlägga frågor, som åter
verkade på tilbmpningen av lex Vanadis och som följainiigen in
nefattade ett disponerande över kronans ersättningsanspråk gent
emot ifrågavarande fartygschef dler vakthavande. Men detta var 
ock så det enda skälet som anfördes till stöd för den redan under 
SLK föreskrivna hänskjutningsplikten i dessa saker (SLK 185 § 16.) 
- låt vara att hän sk jutningen gä llde krigsrätt och icke åk l agare.~ 
Efter 1944 å rs reformer råder emellertid icke samma förhållande. 
Militär chef är numera inom vissa ramar berättigad att disponera 
över kronans ersättningsanspråk . Han får sålunda ålägga enski ld 
kri gsman skadeståndsplikt intill 500 kr och äger :-tvskriva krono
?gendom intill 1.000 kr. Vid sådant förh:lllande finns det tydligen 
Icke - ehuru saken sy nes ha förbisetts vid RL:s tillkomst - nå
g~n anledning varför icke skador, som uppgå till dessa belopp eller 
mmdre, skull e kunna handLiggas såsom di sc iplinmål. 

1 Det kan anm:irbs att åk b ga rm yn di )';heten i Srockholm funnit för gott att 

~nstälb en :ildrc fhggstyrm :\11 od1 ge honom polismans förordnande på grund 

va l a v han s meriter som r:itt sv hdsunderofficer. 
2 Svedelius & af Geijersten s 106, 361; SOU 1946:91 s 126, 127 f. 
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En reform i denna riktning skulle främst få betydelse för fö rfa
randet vid haverier med flottans båtar3 • Under det att haverier med 
flottans fartyg normalt draga en kostnad på tusentals kronor4, tor
de kostnaden ibland, kanske relativt ofta stanna under 1.000 kro
norsstrecket, när en motorbåt gått på grund. Det förefaller mindre 
praktiskt att alla fall av båthaverier skulle omfattas av hänskjut
ningsplikten såsom nu formellt är fallet. 5 

I RL 9 § 3. bör därför efter orden "dock ej" inskjutas ett komma 
samt följande: "förutsatt att skadan uppgått till mer än 1.000 kro
nor," .6 

1 O. Betraktelse 

Inledningsvis uttalades att 1967 års revlSlon av sjöförklarings-
institutet brutit med traditionen inom flottan beträffande utred
ningen av dess haverier. Vad traditionen i själva verket inneburit 
har nu genomgåtts. Det då på sin plats 'med en mera allmän betrak
telse över denna tradition sådan den gestaltat sig efter genomföran
det av 1948 å_rs militära rättegångslagstiftning. 

Vad som frapperar vid begrundande av det undersökningssystem, 
som skisseras av 1948 års lagstiftning, är polisutredningens allt över
skuggande roll. Jämför man med motsvarande förhållanden inom 
handelsflottan, inom civilflyget och inom flygvapnet, framstår det 
för flottan uppdragna systemet såsom unikt. Polisutredningen be
tjänar exklusivt den repressiva aspekten: det gäller att finna en 

3 Skillnaden mellan båtar och fartyg uppfattas här i enlighet med vedertaget 

bruk inom flott:ln så att fartyget till skillnad från båten har inmönstrad 
besättning. 

4 Enligt uppgifter hänförliga till 1961 lirs kostnadsläge betingade in- och ut

dockning av en ubåt cirka 2.000 kr, av en jagare cirka 3.000 kr, ett pro

pellerbyte 1.000 kr och en propellerreparation i verkstad 2.000-5.000 kr; 
samt en bottenmålning mellan 3.000 och 5.000 kr. 

5 I syfte att undgå hänskjutningsplikten har det ibland ifrågasatts om icke 

båtarna föllo utanför fartygsbegreppet i lex Vanadis. Så torde emellertid ej 

kunna anses vara fallet, se Svedelius & af Geijerstam s 12 och KProp 
1929:3s7. 

6 Resonemanget äger lika tillämplighet för flygvapnet men reformens innebörd 

för denna försvarsgrens del kan e j här överblickas. 

236 

syndabock och få honom straffad. För kofferdisjöfartens och för 
civil och militär luftfarts del har emellertid den reformativa aspek
ten undertryckt den repressiva. Man har mera inriktat sig på att 
förbättra än på att bestraffa. Den särskilda tekniska sakkunskap 
som kan krävas för en rätt förståelse av orsakssammanhangen har 
verkat i samma riktning.7 Visserligen har ingenting hindrat att en 
förundersökning jämlikt 23 kap. RB inletts, men det har då för
utsatts - såsom framhölls vid tillkomsten av civilflygets haveri
kommission - "att undersökningsledaren avvaktar resultatet av 
kommissionens arbete, innan förundersökningen avslutas."8 Fram
stötar för att omvandla flygvapnets haverimredningar i mera rep
ressiv riktning ha hittills misslyckats. 9 Man har till och med inskri
dit för att begränsa repressionen över huvud taget. Eftersom straff
ansvaret tenderar att undergräva personalens vilja att exponera sig, 
men sådan exponering krävs för att reformerna skola kunna grun
das på riktiga förutsättningar, har riksåklagarämbetet för att främja 
den reformativa aspekten anvisat åklagarna hur straffansvaret för 
ringa tjänstefel i samband med militär flygtjänst skall kunna be
gränsas.10 

Varför har då den repressiva uppgiften fått en så kraftig över
representation i det marina systemet av år 1948? De historiska skä
len ha redan behandlats; låt oss se på de rationella. Det kan icke 
gärna vara att reformerade rutiner äro mindre önskvärda inom flot
tan än på de andra ställena, ej heller att flottans tjänst är mindre 
tekniskt komplicerad än fallet är där. I själva verket synes endast 

7 Se härtill KProp 1957:69 s 159 och KProp 1966:145 s 113, 129, 159. 
8 KProp 1957:69 s 159. 
9 Militieombudsmannen gjorde på .50-talet försök att få det reformativa ha

veriutredningsförfarande, som flygvapnet utbildat internt på 40-talet, om

vandlat i mera repressiv riktning. I KK d. 27 feb. 1959 om undersökning 

av militära luftfartsolyckor förverkligades emellertid icke hans förslag att 

åklagarmyndigheten skulle ha en företrädare i haverikommissionen. Jfr Mi

litieombudsmannens ämbetsberättelse 1960 s 239. Enligt det yttrande som ha

verikommissionens ordförande anmodades avge efter 3 månaders erfarenhet 

av systemet enligt 1959 års kungörelse hade "hittills fall ej förekommit, då 

det funnits anledning antaga att åklagarmyndighetens närvaro skulle ha lett 

till ökad klarhet om olyckans förlopp eller om anledningen till haveriet." 
10 RÅ Cirk nr 21 d. 4 juli 1966. RÅ har möjlighet enligt 3 § 2 st. åklagar

instruktionen d. 29 okt. 1964, att underlåta åtal vid ringa tjänstefel (märk, 

ej begränsat till flygvapnet!). 
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ett enda skäl förtjäna allvarligt överv~1gande såsom motiverin g ti ll 

snedvridningen , nämligen jävsaspekten. 

Jävsaspektens ena sida är maximen "i dag mig , i morgon di g" . 

Den inom försvarsgrenen eller yrkeskåren sjä lvständ iga utrednin gen 

av en inom samma krets inträffad olycka är erfarenhetsmässigt öp

pen för insinuationen att befattnin gshavarna skydda v;:trandra . Du1 

insinuationen - väl inlindad - låg bakom Militieombucl sm:~n ncns 

fr;:tmstöt mot fly gvapnets haverikommission 1r 1958. 11 Den har ock

sJ. kommit till synes i den s. k. lex Maria eller KK d . 15 jan. 1917 

ang. anm ;1 lan till polismyndighet rörande v issa vid behandlin g å 
sjukvårdsinrättning uppkomn a skador m. m. 1 ~ Ett för slag härom h et 

om av skaffande av läkares i kungöre lsen föreskrivna skyldighet a tt, 

via styresmannen för sjukhuset, po lisanmäla sig själv, samt att be

dömningen av polisanmälningens erforderlighet i stä ll et sku ll e över

låtas på Medicinalstyrels-ens skyndsamrna avgörande 1\ mottogs täm

li gen negativt i pressen. Insinuationen skymtade här ganslc1 tyd

ligt. 14 Dess verkningskraft bör därför icke underska ttas. 

Jäv följer också av den besläktade regeln att ingen må vara do

mare i egen sak. 15 Denna aspekt ventilerades ingående när m an i 

samband med luftfans lagens tillkomst diskurerade luftfartsstyrel

sens medverkån i de i lagen förutsedda haveriutredningarna. D et 

framhölls då att styrelsen i många fall vore att i viss mån anse som 

part med hänsyn till dess ansvarighet för flygsäkerhetstjänst, lu ft-

11 lniri~rivet ~vgavs söka si n ursprung i en gran sk nin g ::IV 13 milir:ira haverier, 

>Om döcbt 20 personer och försrört 21 fly gplan; i 12 .w fallen lude åk laga

ren s gr:111sknin g :l v ha veriurlåt::~ndena, som upprcitrats inom flygvapnet, len 

till art sk:il ej funnits föreligg:1 till vid~ re åtgärd. Se Militi eom bud smannens 

ämbetsberättelse 1959 s 219. Jfr not 9 ovan. 

'" Till grund för denn:t kun t;ö rel sc låg en förv:ix li ngsolyck::t på Maria sjuk hus 

i Stockholm, som ledde till 4 människors död. Polisen underr:itt:tdes om ol yc

bn först 4 dagar efter heindelsen och alh läkare och sjuksköterskor frik:in d t•' 

från :tnsvar. Till förebygg:~nd~ av upprepni ng före skriver lex Maria a tt i dy

lik a fa ll , ·'där det ej är uppenbart .ttt vå rdslöshet eller försummel se vid bc

h:mdlin gen icke föreligger" (jfr TjRM T :110111. 716), sjukvårdsinrättnin gens 

styresman omeddbart skall ~öra ~nmäbn till Medicin~l s ty rel scn och till po· 

lisen ( l §). 

"' Odelberg, Likartidningen 1966 (nr 40) s 3752 . 
14 Jfr Da gem Nyheters underleda re d . 10 okr. 1966. 
15 Se Domarereglerna 16.7. 
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värdighet, utbildning, marktjänst m. m.10 Flottan kan drabbas av 

likn ande jäv. När kustartilleriets bogserbåt Barbara förliste år 1950, 
ifrågasattes vid den följande utredningen om icke Marinförvalt

ningen, när den projekterat bygget, räknat fel på hennes stabilitet, 

och om icke detta fel föranlett att Barbara ej varit i sjövärdigt 

skick enligt Sa § sjölagen för sitt uppdrag. 17 Marinförvaltningens 

vittgåen de uppgifter när det gäller elen till flottans förfogande ställ

da materielens konstruktion medföra tydligen att särskild försik

tighet emellanåt kan vara påkallad för att undvika jävssituationer. 

V:~d så lunda anförts om jävsaspekternas betydelse torde visa att 

de icke böra negligeras såsom motivering till åklagarens och polisens 

domin erande stäl lnin g vid flottans haveriutredningar. Men de väga 

å andra sidan hell er icke särskilt tungt. Vad insinuationen beträffar 

märkes att sjöbefä let genom lex Vanadis i huvuddelen av fallen 

i vart fal l är skyddat mot skadeståndsanspråk. Personalens ekono

miska intressen äro därigenom icke lika hårt angagerade som lä

karnas. Flottans haverier föranleda vidare ytterst sä llan förlust av 

människoliv eller ens personskada. Olyckan innebär därför sällan 

samrna tragik som hav erierna i fly gvapnet och känslorna engageras 

mycket mindre. Vad konstruktionsjäv och liknande omständigheter 

beträffa spe la de i flottan i van fall icke stö rre roll än i flyg

vapnet och borde därför ej heller tilläggas någon proportionellt 

större vikt. 
Med den utformning som flottans haveriutredningsförfarande 

fått i praktiken spelar nu åklagarens och polisens tänkta dominans 

ej a lltför stor roll. Dess huvudeffekt är (bortsett frå n avskrivnings

praxis, som synes vara felaktig) en viss irritation hos personalen, 

som icke kan frigöra sig från instä llningen att det är en chikan att 

höras av polisen rörande hur man skött sin tjänst. Onekligen be

trak tar icke a lltid allmänheten den misstänkte som oskyldig enbart 

därför :ltt åta let mot honom till sist avskrevs .1M Or denna synpunkt 

16 SOU 195 5: 42 s 153. Problemet löst~ s scdcnncr:l ,;en om inför~nde ~v möjlig

heten t ill utr t:dning genom sirskild undersöknin gskommission. 
17 Sc Militicombud~nunnens cimbetsbcrättelsr 1953 s 146. H~veriutrcdningcn 

skedde i d ett~ fall i form l v förundersökning jämlikt 23 b. p. RB och Marin

för v~l tningens :1nsva r :-tktu :J. Ii ;erades genom det utlåtande kommerskollegium 

på förundersöknings ledarens anhå lla n avgivit bet r. Barbara. 
18 J fr Ek elöf, Ritte~;;å ng V (Swckholm 1966 ; In stitutet för rättsvetenskapl ig 

for skning XL VI) s 80 f. 
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kan det föra något gott med sig när sjölagen 302 § nu i bilden in

för ett konkurrerande haveriutredningsförfarande, som kan initie

ras av bland andra fartygschefen . Eftersom polisen icke skall un

derrättas om sjöförklaring19, synes det i avbidan på att situationen 

klarnar genom tillämpningskungörelse eller reglementariska fö re~ 

skrifter, möjligt att hela hänskjutningsfrågan bör få anstå under 

sjöförklaringen. 

19 Se KProp 1966:145 s 159. 
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Förteckning över anförda författningar m. m. 

Lagar, förordningar och kungörelser 

Strafflag 16 feb. 1864 

1948 å rs ändringar däri 

Strafflagen för krigsmakten 7 okt. 1881 

1883 å rs ändring däri 

Sjöl ag 12 juni 1891 SjöL 

1914 och 1967 års ändringar däri 

Strafflagen för krigsmakten 23 okt. 1914 SLK 

Lag om krigsdomstolar s. d. 

Militär bestraffningsordning 17 dec. 1915 

KK 15 jan. 1937 ang. anmälan till polismyndighet rörande v1ssa v id behandling 

å sjukvårdsinrättning uppkomna skador m. m. 

Rättegångsbalk 18 juli 1942 RB 

Lag 9 juni 1944 an g. behörighet för militär befälhavare att ålägga ersättnings-

skyldighet 

Militära rättegångslagen 30 juni 1948 RL 

Militära rättsvårdskungörelsen s. d . RK 

Lag s. d . ang. införande av lagen om ändring i strafflagen m .m. 

KK 19 nov. 1948 med särskilda bestämmelser om laga domstol militära mål 

m. m. 

KK 29 feb. 1959 om undersökning av militära luftfartsolyckor 

Brottsbalken 21 dec. 1962 

Lag 20 mars 1964 om införande av brottsbalken 

Åklagarin struktion 29 okt. 1964 

N. J. A. = Nytt Juridiskt Arkiv. 

R eglementen och föreskrifter 

Reglemente för marinen, del II (1909) 

Reglemente för marinen, del I (1915) 

del III (1915) 

R eglemente för marinen, del I :B (1931) 

del II (1931) 

FCF Föreskrifter och anvisningar angående 

förfarandet i ersättningsmål m m 

första gången fastställda 29 nov 1949 

Tjänstereglemente för marinen, del I (1952) 

Tjänstereglemente för krigsmakten (1960) 

Förvaltnings instruktion för marinen (1963) 

sjötjänstreglementet för marinen (1964) 

BrB 

RM I/1915 

RM I B (1931) 

AFSE 

TjRM I 

Provisorisk instruktion för fartygs- och båttjänsten vid marinen (1965) 

TjRK 
FIM 

SRM 

IFM 
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Vi ssa i förkortning åberopade tidssk riftsserier 

Tidskrift fö•· lagst iftning, lagskipning och förva ltning, Naum a ns Tid sk 1·i ft 

utgifven af Chr istian Naumann (l. årgången 1864. Stockholm) . 

Nytt Juridi skt arkiv, avd. I. Tidskrift för lagskipning; avd . II. 

Tidskrift för lagstiftning. Grundat av G. B. A. Holm. 

(Stockholm) NJA (I) & l l 

Nordiske Dommc i Sjofartsanliggendcr. Utgitt av Nordisk 

Skibsrcderforening (Oslo) 
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lEDAMOTEN 
STIG STROMBÄCK 

Frankrikes Krigshögskolor -

Ecoles Superi€!yres de Guerre 

D enna artikel ger en allmän orientering om Ecole Militaire och 

om nuvarande högskolors målsättning, organisation m m. 

En andra artikel kommer att särskilt behandla Ecole Superieur de 

Guerre Navale och Cours Superieur lnterarmees varvid jämförelser 

görs med den svenska Militärhögskolan. 

Historik kring Ecole Militaire 

De f r a n s k a k r i g s h ö g s k o l o r n a är belägna i Paris och 

inrymda i den klassiska byggnaden vid Ecole Militaire, ibland även 

kallat Universite Militaire de Paris, som är ett mer än 200-årigt 

centrum för den högre militära undervisningen i Frankrike. Bygg 

naden, som är belägen vid Marsfältet mitt emot Eiffeltornet, är inte 

ett av de mest kända men väl ett av de mest monumentala byggnads

verken från 1700-talets Paris. Institutionen Ecole Militaire inneslu

ter i sig en stor del av Frankrikes mångskiftande historia, vilket av 

naturliga skäl alltfort kan spåras inte bara i de monumentala bygg

naderna och konstverken utan i hela atmosfären kring de högskolor, 

som där är samlade och som ger en för studierna stimulerande "esprit 

de maison". 

D e närmas te l 00 å ren innan Ecole Militaire grundades år 1750, 

var den högre undervisningen förlagd till Hotel des lnvalides, där 

armemuscum numera är beläget. 
Vid gnmdand et av Ecole Royale Militaire, såsom ett centrum för 

den högre krigskonstcn, intogs, förutom av konungen Ludvig XV, 

en framträdande och illuster roll av marquisinnan, madame de Pom

padour. Redan valet av plats har ett speciellt intresse. 
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Ecole Militaire under Eiffeltornets valv. 

Champ de Mars, där Ecole Militaire blev placerat, utgör näm
ligen en del av de från historien kända Champs de Grenelle, där 
romarna under Julius Cesar besegrade gallerna år 52 f Kr. 

Arkitekten var Ange-Jacques Gabriel (1698-1782), som bl a 
även utformade Place de la Concorde och Petit Trianon. För den 
konstnärliga utformningen, med de vackra byggnadsformationerna 
och skulpturerna m m i Ludvig XV :s stil - rokokostilen - syns 
den illustra marquisinnan ha haft ett dominerande inflytande. Hen
nes motto lär också ha varit att i den miljö som skapades söka upp
muntra krigarna till att behålla tmgdomens friska syn ända till slu
tet av deras karriär. 
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Genom den konstnärligt vackra utformningen blev Ecole Militaire 
redan från början ett populärt mål för alla celebra Paris-besökare. 
I dess historia finns även ett besök av en svensk monark, nämli
gen Gustav III, som under namnet le "Compte d'Haga" gjorde ett 
uppmärksammat besök vid militäruniversitetet den 15 juli 1784. 
Gustav III :s besök torde även ha haft samband med svenska offi
cerares studier vid Ecole Militaire och dess föregångare. Studier av 
svenskar vid franska universitet och högskolor har förekommit än
da sedan medeltiden. Under den stora alliansens tid (1631-1806) 
kulminerade antalet studerande varvid antalet svenska officerare i 
Frankrike var särskilt stort inte bara vid de militära utbildnings
anstalterna utan även vid Paris-universitetet, som sedan 1200-talet 
hade två Colleges Scandinaves. Frankrike var landet där krigskons
ten nådde sin höjdpunkt. I det sammanhanget bör noteras att åtskil
liga svenskar kom att tjäna i de franska armeerna vilket bl a ledde 
till att Ludvig XV 1740 lät uppsätta ett franskt regemente vars 
alla officerare var svenskar - le "Royal Suedois". Traditionerna 
från detta regemente har bevarats till våra dagar genom le "4:e Regi
ment d'Infanterie" i Sens där Prins Bertil sedan 1938 är "caporal 
d'honneur". De historiska källorna återger även att under 16-, 17-
och 1800-talen åtskilliga svenskar tjänade i den franska flottan 
där somliga även fick föra befäl på större skepp. 

Självfallet finns den stora revolutionen för att inte tala om de 
N apoleanska epokerna rikt representerade i Ecole Militaire's his
toria. Vid terrorns början i augusti 1792 stormades byggnaden av 
de revolutionära med stor förstörelse som följd av konstverk och 
andra inventarier bl a i kapellet (la Chapelle Saint-Louis) och i 
biblioteket. 

Napoleon Bonaparte passerade institutionen inte bara som mili
tär elev utan hade även konfirmerats i kapellet - signifikativt med 
tanke på hans senare bana. Som förste konsul efter Brumaire-kuppen 
1799 ordnade han sitt högkvarter vid Ecole Militaire, dit han även 
lät förlägga sitt "Garde Consulaire", embryot till la "Garde Im
periale" och dagens la "Garde Republicaine". När garnisionen var 
som störst uppgick den till inte mindre än 7.000 man och 800 häs
tar. Den 3 december 1804, dagen efter sin kröning, utdelade Na
poleon, stående på en gigantisk tribun framför la "Porte d'Hon
neur", till de militära förbanden de romerska örntecknen (les Aig
les), vilka sedan fördes till alla flaggor och fälttecken såväl under 
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första som andra imperiets dagar. Höjdpunkten på les "jours d.,: 
gloire" hade uppn åtts. 

U n der mitten av 1800-talet var exercisplatsen Marsfäl t: et of ta 
sam lingsplatsen för politisl.;:a demonstrationer och vid februar ire
volutionen 1848 utsattes universitet ånyo för förstörelse men rc<,
taurerades och blev en central institution även för andra imper iet 
under Napoleon III samt för de följande republikerna fram till v ;t
ra dagar. 

Inför världsutställningen 18 89 skildes Marsfältet från Ecole Mi
litairc och blev senare den parkanläggning som dagens turister mö
ter, när de besöker Eiffel tornet. 

Under andra världskriget var Ecole Militairc helt naturligt ur 
funktion - ockuperat av tyskarna - men återtogs av gen eral 
Lcclcrc's pansardivision i samband med Paris befrielse den 25 au
gusti 1944. U n der kriget hade en tillfä Il i g stabsskola varit anord
nad i Rabat i Afrika men bristen på stabsutbildade officerare var 
mycket stor vid de franska styrkorna och därför återupptogs un
dervisningen vid Ecole Militaire redan innan kriget var slut, när
mare bestämt i december 1944. 

Det skulle föra för långt att här söka beskriva de magnifika 
salarna och konstverken framför allt i huvudbyggnaden, le Cha
teau. Dc historiska porträtten och statyerna är talrika men ej kom
pakt utan smakfu llt placerade. På hedersplats fir,ner man föru tom 
den illustra madame de Pompadour ofta namn på tidigare profes
sorer t ex från detta sekel marskalkerna Joffre och Foch, amiraleu 
Castex och även en brigadgeneral, Cha rles de Gaulle. Porträtten 
av dessa personer vars historia ofta är Frankrikes, inramas av en 
arkitektoniskt vacker miljö i vilken även ingår ett stort välskött 
bibliotek om ca 700.000 band jämte dossieer och tidskrifter berö
rande alla de vetenskaper, som studeras. Men nu till de aktuelb 
högskolorna. 

Högskolornas målsättning, organisation m m. 

F r a n k r i k e s k r i g s h ö g s k o l o r, som i Sverige motsvaras 
av Kungl Militärhögskolan, utgörs av: 
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för armen: Ecole Superielll·e de Guerre (ESG), som lyd er 
under Chef d'Etat-Major de l'Armee de Terre, 
för marinen: Ecole Superieure de Guerre Navale (ESGN), 
som lyder under Chef d'Etat-Major de la Marine, 

för flygvapnet: Ecole Superieure de Guerre Aerienne 
(ESGA), som lyder under Chef d'Etat-Major de I'Armee 
de l' Air, samt 
gemensamt för försvarsgrenarna: Cours Supcrieur Inter
armees (CSI), som lyder direkt under en a v regeringen ut
sedd general/amiral, som är general-inspektör för den högre 
militära undervisningen (Officier General Directeur de 
l'Enseignement Militaire Superieur): 

Inom armen och flygvapnet finns särskilda stabsskolor (Ecoles 
d'Etat-Major) av tio resp tre månaders längd, vilka vanligen ge
nomgås före de egentliga krigshögskolorna. Marinen har ingen dy
lik stabsskola men motsvarande undervisning i stabstjänst m m sker 
vid tjänstegrensskolor och vid Ecole Supcrieure de Guerre Navale. 

Vid Ecole Militaire finns även följande högskolor som i likhet 
med CSI lyder direkt under generalinspektören för den högre un
dervisningen: 

försvarshögskolan: Institut des Hautes Etudes de Defense 
Nationale (I H E D N) som grundades 1910 och har 
en kurstid om 8 månader. Eleverna är valda ur ungefär 
motsvarande civila och militära områden som vid vår FHS. 
Centre des Hautes Etudes Militaire, vars elever utgörs av 
generals- och amiralspersoner samt överstar och kommen
dörer. Kurstiden är 8 månader (halvtidstjänst). Denna 
högskola har ingen direkt motsvarighet hos oss. 

M å l s ä t t n i n g e n vid krigshögskolorna är i princip densam
ma d v s att utbilda officerare för högre befäl och för tjän st i hög
re staber. 

O r g a n i s a t i o n e n vid de tre högskolorna följer i stort sam
ma mönster men lärarantalet varierar och är självfallet störst vid 
ESG. Av det föregående har framgått att varje krigshögskola ly
der direkt under sin försvarsgrenschef (t ex ESG under Chef d'Etat
Major de l'Armee de Terre) och förestås av en chef av generals 
grad vid ESG och ESGA och av amirals grad vid ESGN. ställ
företrädande chef, tillika general, finns endast vid ESG. 

skolchefen biträdes närmast av en studiedirektör (Directeur des 
Etudes) motsvarande linjechef vid MHS, som vid ESG och ESGA 
har överstes grad, vid ESGN kommendörs grad. skoldirektörens 
uppgift är att planlägga verksamheten, engagera föreläsare utanför 
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högskolan samt att samordna undervisningen. Antalet heltidsanställ
da lärare/administratörer vid resp högskola är ungefär lika ston 
som antalet elever. Detta förhållande visar vilken vikt man lägger 
på att undervisningen skall ge önskat resultat. 

E l e v a n t a l e t per kurs är: 
vid ESG 80, varav 20 utländska 
vid ESGN 25, varav 5 utländska 
vid ESGA 20, varav 3-5 utländska. 

De franska eleverna tas ut efter ansökningsförfarande, varvid 
man till varje kurs även söker få med någon ingenjör, läkare och 
intendent. Uttagningen sker dels på grundval av vitsord och dels 
på skriftliga och muntliga prov. 

Till varje kurs antas utländska elever, vid ESG särskilt från län
der i det f d franska samväldet. För utlänningarna görs det un
dantaget att de i vissa ämnesavsnitt inte får följa samma föreläs
ningar som de franska eleverna. 

S t u d i e r n a vid ESG omfattar 19 månader, vid ESGN 15 
och vid ESGA 12 månader. Anledningen till den längre utbildning
en vid ESG är främst studier av det subversiva kriget, som primärt 
ansetts beröra armens verksamhet. Under senare år har emellertid 
undervisning inom detta område även införts vid de övriga hög
skolorna. 

De tre krigshögskolorna arbetar fristående men ett antal föreläs
ningar av gemensam natur är samordnade. Dessutom förekommer 
föreläsningar om resp försvarsgrens uppgifter, organisation och ut
rustning m m av lärare ur aktuell försvarsgrens högskola. D et 
existerar sålunda ett samarbete mellan de olika högskolornas un
dervisning, men detta har ej samma omfattning som det reglerade 
samarbetet mellan arme-, marin- och flyglinjerna vid MHS i Stock
holm. Den bristande samordningen kompenseras emellertid av den 
gemensamma och för alla elever obligatoriska Cours Superieur In
terarmees (CSI), som varar fem månader och följer direkt efter 
första läsåret vid ESGN och ESGA och efter 15 :e månaden vid ESG. 
Utbildningen vid ESG, ESGN och ESGA är sålunda främst an
passad för att tillgodose den egna försvarsgrenen. CSI är däremot 
en för alla försvarsgrenarna helt integrerad kurs under särskild skol
ledning. 
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Jämsides med den militära utbildningen bedrives under hela kurs
tiden utbildning för att hö ja elevernas allmänna kunskaper om po
litiska, juridiska, ekonomiska och administrativa m fl problem, vil
ket sker i stor utsträckning i Paris-universitetets regi. 

Den övervägande delen av utbildningen sker i form av applika
toriska studier, varvid en grupp lärare konstruerar problemställ
ningarna och lämnar kritik över elevernas lösningar. Den dokumen
tation och de litteraturanvisningar som utlämnas för de olika app
likationerna tvingar eleverna till koncentrerade studier, som emel
lertid underlättas genom en föredömlig service från det stora bib
lioteket vid Ecole Militaire och från de olika högskolornas refe
rensbibliotek. 

Växelstudier vid franska mi litära staber och förband samt vid 
statliga och privata verk och industrier utgör ett betydelsefullt 
komplement till undervisningen. Vid de studieresor som företas äg
nas stort intresse åt allmänt sociala och kulturella förhållanden. 
Förutom omfattande resor inom Frankrike får varje kurs göra van
ligen två utlandsresor, ibland till långt avlägsna delar av jord
klotet. 
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LEDAMOTEN 
ROLAND ENGDAHL 

Den civila övervakningen 
till sjöss 

Kärnan i den civila övervakningen längs våra kuster utgöres se
dan lång tid tillbaka av tullverkets kustbevakning. Inom vissa sek
torer av denna övervakning verkar också sedan gammalt lots- och 
fyrpersonal samt, speciellt fö~ sjöräddning enheter ur sjöräddnin gs
·'::·il lskapet. Sedan sommaren 1965 har främst inom Stockholms och 
Göteborgs skärgårdar den polisiära sektorn förstärkts med särskilda 
polisbåtar. 

För att bl a lösa frågan om en från ekonomiska och rationella syn
punkter rimlig gränsdragning mellan tullens och polisens verksam
het inom vissa samnianfallande arbetssektorer tillsattes i juni 1965 
en utredning uneler ordförandeskap av bankdirektör G. Renium~, 
vars resultat framlades i november samma år. Efter remissbehand
ling under 196() har å rets riksdag fattat beslut i enlighet med fina ns
ministerns förslag i 1967 års statsverksproposition varav följan de: 
må citeras: "Kustbevakningen bör liksom hittills svara för den re
guljära sjöövervakningen längs kusten. I vissa fail kan, såsom ut
redningen berört, kustbevakningens och polisens uppgifter nära be
röra varandra. Jag anser det angeläget, att uppgifterna i sådana fall 
samordnas, så att tillgänglig personal och materiel utnyttjas effek
tivt. Denna samordning ankommer i första hand på generaltu ll 
styrelsen och rikspolisstyrelsen att svara för." 

Den civila övervakningen till sjöss har av naturliga skäl fle ra 
huvudmän - generaltullstyrelsen för den tullnära sektorn, överbe
fälhavaren för den militära, rikspolisstyrelsen för den polisiära, sjö
fartsstyrelsen för sjösäkerhet och sjöräddning. Bland andra ti ll 
synsmyndigheter och intressenter i övervakningen till sjöss och v id 
kusten kan nämnas utlänningskommissionen, veterinär-, medicinal·
och fiskeristyrelserna, kommerskollegium, nordiska oljeskydds 
unionen samt från den l juli i år naturvårdsverket. 

H ur de aktuella övervakningsuppgifterna fördelar sig på olika 
slag av farvatten kan schematiskt åskådliggöras i tab. sid. 252. 
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Modern tulljakt pli bevakningsuppdrag utanför kusten. 

Depl . 16 ton, fart över 20 knop . 

Övervakande organ. 

Tullverkets leustbevakning, som omfattar 60 bevakningsbåtar, 50 
bila r samt ett på sju sambandscentraler uppbyggt, kusttäckande b;:ts
ra clion~-it är ensam om att verka inom samtliga sektorer av den ci
vi la övervakningen till sjöss längs hela svenska kusten såväl inom 
som i vissa fa ll även utanför svenskt sjöterritorium (se tab. sid. 252). 
Här må dock inskjutas att n~ir det gäller ui_)pgifter enligt punkt 4 
i tabellen har kustbevakningspersonalen inte några särskilda befo
genheter man arbetar därvid i direkt samverkan med eller på upp
drag av polismyndighet. Inom övriga delar av den polisiära sektorn 
är kustbevakningens befogenheter i vissa fall författningsmässigt klart 
reg lerade i andra fa ll baserade på praxis. I den förenämnda Ren
lundutredningens överväganden - till vi lka Kungl. Maj:t och riks
dagen i huvudsak anslutit sig - framhålles, att man i sistnämnda 
fall bör komplettera författningstexten, så att denna bättre än nu 
ansluter sig till den prax is som utbildats. Det gä ller i för sta hand 
jakt- och fisketillsyn men även naturvårdstillsyn. Riksdagens ställ-
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Den civila övervakningen till sjöss. 

Inomskärs Yttre fjär-
I öppen sjö (nautiskt dar samt 

Verksamhet skyddade till sjöss (inom och 

fjärdar i kustens utanför 

och far- omedelbara svenskt ter-

l leder) närhet ritorialhav) 

l. Tullkontroll med smugglings-
bekämpande verksamhet x x x 
(ink!. sjöfynd, karan-
tänsuppg. m. m . 

2. Gräns- och havsövervakning x x 
3. skyddsområdestillsyn (in kl. x x 

tillsyn mil. anläggn.) 

4. Allmän polisiär tillsyn (X) (X) 
s. a. Jakttillsyn x x 

b. Fisketillsyn x x x 
6. sjötrafikövervakning (ink!. x x x 

å tg. mot vattenförorening) 
7. Naturvårdsdllsyn x x 
8. Tillsyn kontinentalsockeln x x 

9. Säkerheten på fartyg x x 
10. Sjöräddning x x x 

11. Div. servicebetonade uppg. 

l 

(sjuktransp. transp.hjälp x x x 
åt myndigheter m . m.) 

Anm. X anger åliggande för kustbevakningen. 

ningstagande till en i januari 1967 väckt motion om kustbevakning
ens befogenheter avseende fisketillsynen låter förmoda, att formalia 

dessa avseenden nu kommer att riggas till. 

Lots- och fyrpersonalens huvuduppgifter är att utföra lotsnina 
respektive utöva tillsyn över fyrarna . Verksamheten är inte inrik~ 
tad på övervakning i egentlig mening och berör därför endast vis
sa men därför inte mindre viktiga sektorer av den civila övervak
mngen till sjöss. Det gäller bl a inrapportering av främmande far-
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Lotskuttern i Sandhamn med lots ombord. 

tygs rörelser vid kusten, varvid observationer optiskt och med radar 
kombineras med de iakttagelser som kan göras i samband med lots
nmg. 

Lots- och fyrpersonalen har sålunda en viktig roll i landets in
cident- och kuppberedskap och har vid mobilisering dessutom vissa 
speciella uppgifter t. ex. förstöring av sjösäkerhetsanordningar i 
leder och vissa hamnar. 

Den nuvarande lotsorganisationen omfattar 64 lotsplatser förde
lade på sex lotsdistrikt. Varje lotsplats förfogar över någon eller 
några lotskuttrar och lotsbåtar. Därjämte finns ett antal båtar spe
ciellt utrustade för sjöräddning. 

Enligt föreliggande utredningsförslag') som i princip antagits av 
statsmakterna skall lotsorganisationen genomgå en mycket långtgå
ende rationalisering som bl. a. innebär att närmare hälften av de 
nuvarande lotsplatserna upphör som självständiga lotsplatser och i 
stället organiseras som lotsuppassningsställen. Därjämte skall vissa 
1) Lotsorganisation sutr~dningen. 
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Flertalet fyrskepp kommer att ersättas med obemannade kasunfyrar. 

lotsplatser helt dras in. Förslaget bygger på att tillkallande av lots 
normalt sker genom förutbeställning per radio. 

Antalet i dag bemannade fyrar uppgår till 43 varav tre är kasun
fyrar. Härtill kommer åtta fyrskepp. Under den senaste tioårsperio·· 
den har 30 fyrar och fyrskepp avbemannats. Nu skall detsamma 
ske med ytterligare tjugo fyrar varjämte så gott som samtliga åter
stående fyrskepp skall ersättas med obemannade kasunfyrar. 

Antalet mot havet vakande ögon kommer sålunda inom kort att 
kraftigt nedgå. Att detta menligt inverkar på möjligheterna att till
godose totalförsvarets behov av övervakning till sjöss är uppenbart. 
Men även sjöräddningen berörs, då det synes ofrånkomligt att dc 
förestående indragningarna kommer att minska sjöfartsverkets ka
pacitet och beredskap också för denna verksamhet . 

Sjöräddningssällskapet , eller "Svenska sällskapet för räddning af 
skeppsbrutne", som den fullständiga benämningen lyder, intar en 
speciell ställning bland de sjöövervakande organen, dels genom att 
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Räddningskryssaren "K. A. Wallenberg" stationerad vid Örskär. 

dess verksamhet är helt inriktad på sjöräddningssektorn, dels genom 
dess privata och på frivillig grund vilan~e stat~s. Ekonomiskt_ är 
verksamheten baserad på donationer och msamlmgar samt v1ssa 
mindre bidrao- från länsstyrelser och kommuner. 

Sällskapet håller f. n. 23 livräddningskryssar.e av varierande stor
lek från nittio ton till två ton. Flertalet båtar är stora och bastanta 
med farter omkring tio knop. På senare tid har emellerid även lät
tare och mera snabbgående båtar anskaffats. 
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Vissa av sällskapets enheter har fast anställd skeppare medan be
sättningen i övrigt helt eller delvis uppbådas på frivillig väg. Andra 
båtar har helt frivillig besättning. 

Båtarnas insatser i sjöräddningen baseras liksom övriga i den ge
mensamma sjöräddningsorganisationens enheter på de larmmedde
landen och övriga underrättelser som utsändes genom televerkets och 
krigsmaktens sammanlagt sex kustradiostationer. 

Nykomling bland de sjöövervakande organen är sjöpolisen, vilken 
sommaren 1965 genom en riksdagsmotion tillkom som försöksorga
nisation. Den bygger på den tidigare hamnpolisen och omfattar sam
manlagt tio mindre båtar i Stockholms (6), Göteborgs (3) och Karls
krona (1) skärgårdar. 

Sjöpolisens uppgift är enligt rikspolisstyrelsens instruktioner (ap ril 
1966) för sjöpolisverksamheten " ... övervakning av ordning och 
säkerhet till sjöss, på öar och holmar, utmed badstränder, på cam
pingplatser, i hamnar och på kajer, vid regattor och vattenfester 
och inom områden som har anknytning till svenskt farvatten." 

Övervakning av ordning och säkerhet på inre vatten. 
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För att undvika dubbelarbete och konkurrens mellan tull och po
lis inom de skärgårdsområden där båda är verksamma skall fram
deles gälla den av Renlundutredningen föreslagna gränsdragningen 
mellan dessa. Detta innebär att polisen främst skall inrikta sig på 
upprätthållande av allmän ordning, brottsspaning, förpassning m. m. 
d. v. s. uppgifter som ligger utanför kustbevakningens allmänna be
fogenhetsområde. När det gäller sådana polisiära uppgifter till sjöss 
som författnin gsmässigt åligger båda dessa organ skall polisens verk
samhet ses som en komplettering till kustbevakningens. 

N uvarande och framtida övervakningsbehov till sjöss. 

Tullbevakning. 

Kustbevakningens andel i tullkontrollsystemet består i första hand 
av den allmänna tillsyn, som utövas under patrullering i kustbandet 
med uppgift att övervaka att samfärdseln till och från_ tullområdet 
försiggår enligt tullstadgans och tullordningens föresknfter. Denna 
tillsyn utgör ett led i den fiskala och kontrollerande verksamhet, som 
tu llverket utövar på de s. k. tullplatserna. 

Förutom denna allmänna tillsyn tar kustbevakningen även aktiv 
del i den direkta smugglingsbekämpningen såväl till sjöss som i av
sides belägna hamnar och lastageplatser, där lokalbevakningens till
syn är mer eller mindre sporadisk. Minst lika viktigt är att trafiken 
till och från tullområdet kontrolleras med hänsyn till allmän sä
kerhet, sanitära och sociala intressen. För en stor mängd varuslag 
(vapen, ammunition, levande djur och växter, narkotika m. m.) gäl
ler särskilda bestämmelser i fråga om in- och utförsel. Aven kon
t rollen av dessa bestämmelsers efterlevnad kräver tillsyn och en 
övervakning mellan tullplatserna. 

Den andel, som kustbevakningen har i tullkontrollsystemet, ut
gör sålunda en av förutsättningarna för att det tullsystem skall 
fungera, som nu tillämpas och som åtminstone i sina huvuddrag ka1: 
förväntas bestå under överskådlig tid. Kustbevakningens roll häruti 
har i stort sett varit oförändrad sedan tillkomsten av nuvarande 
1927 års tullstadga, om man bortser från den s. k. stora spritsmugg
lingsperioden, som slutade i och med utgången av 1930-talet, och 
under vilken kustbevakningens verksamhet till största delen var 
inriktad på ren smugglingsbekämpning. 
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I vad avser framtiden synes allt tala för att behovet av en över

vakning till sjöss för tullkontroll- och smugglingsbekämpning kom

mer att kvarstå oavsett hur integrationen på tullområdet utvecklar 

sig. Sådan kontroll utövas även mellan länder, som utgör ett helt 

integrerat frihandelsområde, t. ex. Benelux, och EEC-länderna. Aven 

om tullbarriärerna avvecklas, kommer det ändå att finnas förh ål

landen, som inbjuder till illegal trafik t. ex. olikformigheter i den 

interna konsumtionsbeskattningen, olika tillgång på skilda varuslag 

inom respektive länder, valutarestriktioner, speciella- in- och utför

selregleringar. A ven om den fiskala verksamheten får allt mind re 

betydelse för statsbudgeten utgör tullsystemet ett viktigt reglerings
instrument för handeln och näringslivet. 

Med hänsyn till att Sveriges gräns mot kontienten helt utgö res 

av sjögräns, torde kustbevakningen även i framtiden få en väsent

lig uppgift i tullkontrollhänseende. Det förhållandet, att trafik

intensiteten i våra farvatten har ökat markant under efterkrigsåren 

och kan bedömas ytterligare öka samtidigt som tullkontrollrutinen 

liberaliserats inom den trafikexpedierande verksamheten, torde sna

rare peka mot ett ökat behov av allmän tillsyn och övervakning 

från kustbevakningens sida. De liberaliserade trafikbestämmelserna 

berör inom kiJStbevakningens arbetsområde främst småbåts- och 

fiskebåtstrafiken, inom vilken på senare tid en klart ökad smugg

lingstendens har kunnat konstateras. De är därför angeläget att upp

rätthålla den preventiva verkan mot smuggling över sjögränserna, 

som förekomsten av ett aktivt sjöövervakande organ har. 

Gräns- och havsövervakning. 

Enär aatalet i fredstid rustade kustradarstationer (ksrr) är myc

get begränsat och för övervakningsuppgifter, t. ex. för identifiering, 

omedelbart gripbara örlogsfartyg endast disponeras punktvis, 

måste den för totalförsvaret erforderliga gräns- och havsövervak

ningen i väsentlig mån baseras på civila övervakningsorgan. Härvid 

har tullverkets kustbevakning, som i krig är integrerad i marinens 

kustbevakning, kommit att i stor utsträckning medverka i över

vakningen även i de avseenden där krigsmakten är ansvarig. Sam

arbetet i fred mellan tullens organ och de militära myndigheterna 

övergår via medverkan i kupp- och mobiliseringsberedskap i fred 
till ett smidigt inpassande i krigsorganisationen. 
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A v försvarsstaben utförda studier och utredningar har påvisats be
hov av en förbättrad övervakning av vårt territorialhav med ökade 
insatser såväl med militära som civila organ. Den minskning av 
lots- och fyrpersonalens medverkan i övervakningen, som följer av 
pågående organisationsändringar, bör därför enligt överbefälhava
rens mening kompenseras på något sätt. OB har med anledning 
härav i bl. a. samband med den förenämnda Renlundutredningen 
begärt en allsidig utredning om hela det civila och militära över
vakn ingskomplexet och har härvid särskilt tryckt på behovet av 
att få en samlad överblick över verkningarna av på olika håll vid
tagna eller planerade rationaliserings- och besparingsåtgärder. 

Denna fråga kan sägas ha ytterligare accentuerats genom de be
skärningar av krigsmakten som nu synes ofrånkomlig. Vilken för
stärkning som härvid skulle behövas inom t. ex. kustbevakningen för 
att kompensera minskningen i andra organs övervakningskapacitet 
är måhända svår att precisera. Så mycket kan dock sägas utan sär
skilda utredningar, att av tullverket planerad ersättningsbyggnad 
av fem tullkryssare är ägnad att möjliggöra en även från andra 
synpunkter önskvärd, mera rationell utsjöbevakning.1) 

Skyddsområdestillsyn. 

En ny skyddsområdeskungörelse träder i kraft den 1 juni 1967. 
H ärvid har tillsynen av att utlänningar eller utländska fartyg inte 
olovligen uppehåller sig inom skyddsområde eller kontrollområde 
ålagts polismyndigheten under medverkande av krigsmaktens och 
tullverkets personal. Närmare anvisningar skall meddelas av riks
polisstyrelsen i samråd med överbefälhavaren och generaltullsty
relsen. 

Den nya kungörelsen innebär vissa lättnader i förhållande till 
tidigare bestämmelser. Ä andra sidan torde bevakningsinsatserna 
åtminstone inom vissa områden behöva förstärkas . 

Den övervakning som inom skyddsområde sker från sjön och av 
trafiken på sjön ombesörjes sedan gammalt till större delen av kust-

1
) En tullkryssare för v::trje kustdist rikt plus en vid Gotland. 

Aldre tullkryssare och modern tullracer. 
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Polisb!J.t p!J. patrullering i Stockholms hamn. 

bevakningen, vars tjänstemän dessutom i stor utsträckning fungerar 
som tillsynsmän vid militära, icke bemannade anläggningar. Över
vakningen fullgöres inom ramen för den dagliga tillsynen av trafi
ken inom våra kustfarvatten och är ett typiskt exempel på kust
bevakningens metodik, att i en och samrna verksamhet inrymrna 
flera uppgifter samtidigt. 

Allmänpolisiär tillsyn. 

Till sjöss är behovet av sådana ingripanden inte särskilt framträ
dande - möjligen bortsett från problemet att tillrättaskaffa stulna 
båtar. Här får polisen betydelsefull hjälp av kustbevakningen i fö rs
ta hand i fråga om efterspaning av större och mera värdefulla bå
tar. Ett viktigt moment är härvid snabbheten i stöldrapporteringen, 
där tullverkets sambandscentraler har en nyckelroll. 

I övrigt är behovet av allmänpolisiära ingripanden i kusttrakterna 
begränsat till vissa skärgårdsöar i samband med sommarhelger m. m. 
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och faller härigenom till stor del utanför ramen för "övervakning 
till sjöss". 

J akt- och fisketillsyn. 

Övervakningen avser ingripanden i havsbandet och till sjöss dels 
mot olovlig jakt som kränker kronans rätt, mot jakt på förbjudna 
tider eller med förbjudna metoder, dels mot kränkning av rikets 
fi skegräns, mot olovligt fiske som kränker kronans rätt, mot fiske 
på olaga tid eller med olaga redskap. 

Inom flera av landets kustområden men särskilt på syd- och väst
kusten föreligger ett delvis starkt behov a v ökade övervakningsinsat
ser. Inom vissa områden t. ex. ytterskärgårdar och till sjöss har en
dast kustbevakningen resurser härför. 

Fr. o. m. den 1 juli i år kommer utflyttning att ske av fiskegrän
sen på västkusten från fyra till tolv distansminuter med rätt dock 
fö r danska och norska fiskare att bedriva fiske innanför denna 
gräns intill territorialgränsen. 

För den utökning av bevakningsverksamheten som följer härav 
bedöms kustbevakningens båtresurser vara i stort sett tillräckliga 
och för att förbättra möjligheterna till noggrann lägesbestämning 
införes successivt Decca-Navigator på tullkryssare och vissa tull
jakter. 

S jötra fikövervakning. 

Härmed avses dels övervakning av gällande sjövägsregler, sjötra
fikförordningen och sjötrafikkungörelsen samt i anslutning därtill 
utfärdade länskungörelser, hamnordningar m. m., dels ingripanden 
som kan vara nödvändiga för att förhindra sjöolycka med fritids
båtar, dels allmän medverkan i sjövettspropaganda. Till sjötrafik
övervakning räknas även åtgärder mot vattenförorening, t. ex. olje
utsläpp. 

I fråga om ordningen inom siötrafiken har en väsentlig och fort
löpande förbättring kunnat konstateras, seda11' kustbevakningen i 
början på 1960-talet engagerades i övervakningen av denna verk
samhet. Detta gäller trots den kraftigt ökade fritidsbåtsverksam
heten. Förbättringen kan illustreras med den sjunkande frekvensen 
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av antalet förseelser, som upptäcks under kustbevakningens allmän
na tillsyn och särskilda trafikkontroller till sjöss. Under år 1962 
gjorde omkring 10 Ofo av de kontrollerade småbåtsägarna sig skyl
diga till åtalbara förseelser, medan frekvensen sedermera successivt 
sjunkit och uppgick 1964 till 2 Ofo och 1966 till mindre än l %. 

Mot bakgrunden av denna utveckling synes det troligt att pro
blemet med småbåtstrafiken skall kunna bemästras även framd eles. 
Uppenbart är att den sjövettspropaganda som med stor eneroi be
drivs från olika håll och som omfattas med ett ökande intre;se av 
båtfolket är av största betydelse. 

Naturvårdstillsyn 

Tillsyn av naturreservat, fridlysta öar m m fullgöres i havbandet 
av kustbevakningen efter framställning från länsstyrelse eller, som 
i vissa fall, enligt praxis men inte enligt särskild föreskrift. 

Sedan det nya naturvårdsverket trätt i funktion torde man kun
na räkna med att denna tillsyn kommer att ges en fastare utform
mng. 

T il! syn enligt kontinentalsockellagen . 

Sedan den l juli 1966 har genom lagen om kontinentalsockeln och 
till denna fogad kungörelse de sjöövervakande organen fått ett v;i
sentligt utvidgat bevakningsområde. Dettas sträcknino framgår av 
fig. sid. 265. o 

Tillsyn av att sagda författningar efterlevs tillkommer kommers
kollegium liksom handläggning av ärenden rörande tillstånd att ut
forska eller utvinna ämnen på eller under havsbottnen. För att ut
öva nämnda tillsyn skall sjöfartsverket, tullverket och polisen efter 
framställning från kollegiet lämna erforderligt biträde. 

A v l~gen berörd verksamhet har hittills varit av ganska liten 
omfattmng och mest berört sand- och grustäkter utanför Skånes 
kuster. Enligt uppgifter i dagspressen kan det inom kort bli aktuellt 
med oljeletning utanför Gotland. Vilken bevaknino som kan be
~övas ~ärvid får framtiden utvisa. Väsentligt synes :ara att tillgång 
fmns t1ll för uppgiften lämpad båtmateriel och sjökunnig personal. 
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Kontinentalsockelgränser Nordsjön och Östersjön . 

Den nya lagen om säkerheten på fartyg och till denna fogad 
tillämpningskungörelse kräver en avsevärt ökad kontrollinsats från 
tillsyningsmyndighetens sida, d v s från sjöfartsstyrelsen och under 
denna statens fartygsinspektion. I lagen har därför inskrivits att 
polis-, tull- och lotsmyndighet är pliktiga att lämna tillsynsmyndig
heten erforderligt biträde. 

Utöver för kontroll av fartygs nedlastning vid in- och utklare
ring aktualiseras sådan medverkan vid tillsyn .av bl a sjötaxi- och 
passbåtstrafik uti skärgårdarna samt i vissa fall vid kontroll av 
fiskebåtars tillsynsböcker samt för uppföljning av att vid tillsyns
förrättning gjorda anmärkningar blivit åtgärdade. 
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Räddningskryssaren "Fritz Scheel"- 51h ton, 26 knop- stationerad vid Grötv ik. 

Inom ramen för sjösäkerheten ligger också tillsyn enligt vissa ny
tillkomna moment i sjölagen bl. a. avseende ansvarsbestämmelser vid 
onykterhet till sjöss. 

Sjöräddning 

Den nuvarande svenska sjöräddningsorganisationen bygger på 
1960 års överenskommelse mellan sjöfarts-, tele-, luftfarts- och 
generaltullstyrelserna samt marinen, flygvapnet och sjöräddningssäll
skapet. Sedan 1966 är även rikspolisstyrelsen ansluten härtill. Orga
nisation, materiel och former för samverkan vid sjöräddningsfall 
har sålunda prövats under en lång fö ljd av år och har härvid visat 
sig i huvudsak motsvara rimliga anspråk. 

Detta förhållande utesluter dock inte att vissa åtgärder både kan 
och bör vidtagas för uppnående av högre effekt. En angelägen för
bättring är härvid att komplettera sambandsnätet, så att i en sjö
räddningsaktion deltagande båtar och helikoptrar kan kommunicera 
direkt med varandra (per radio) på och i närheten av olycksplat
sen. Detta är f n endast i vissa fall möjligt. Inför den utveckling 
som nu sker på sjöfartsradioområdet, synes det lämpligast att lägga 
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sådan trafik på det s k mantnna bandet (156 MHz) och att där 
så inte redan skett förse berörda enheter med sådana radiostationer. 

En annan aktuell fråga är vilka åtgärder som bör övervägas för 
att underlätta den samordning och ev. hushållning med sjörädd
ningsresurserna som kan behövas vid mer komplicerade sjöolycko:·· 
I en propå till sjöfartsstyrelsen har generaltullstyrelsen framhållit 
att det i förenämnda överenskommelse rekommenderade samråds
fö rfarandet skulle avsevärt underlättas, om de för verksamheten 
närmast ansvariga regionala (lokala) cheferna eller representanter 
för dessa i förekommande fal! kunde sammanträffa på en gemen
sam uppehållsplats för överläggningar och överenskommelser samt 
för uppföljning av härav betingad aktivitet. Som tänkbara. plat~cr 
för sålunda "samordnad ledning" har nämnts bl a kustradtostatto
nerna samt tullverkets sambandscentraler. 

Det allvarligaste problemet är emelle~tid - särskilt på sikt -
hur man skall kunna kompensera de negativa verkningar för lan
dets totala sjöräddningskapacitet och -beredskap som följer av 
pågående specialisering och rationaliseringsverksamhet inom lots- och 
fyrväsendet. 

Tullverkets kustbevakning svarar f n för mer än hälften av dc 
totala statliga sjöräddningsinsatserna. Denna omfattande medver
kan är väsentligen en följd av den ständigt pågående sjöövervak
ning som kustbevakningen utför. Det synes därför ligga nära till 
hands att söka nämnda kompensation i den förstärkning av kustbe
vakningen, som är angelägen även med hänsyn till andra sjööver
vakningsuppgifter. 

Avslutning 

Av det sagda torde framgå att den civila övervakningen till sjöss 
rymmer ett omfattande problemkomplex, som genom samhällets och 
sjötrafikens föränderlighet sannolikt aldrig kan finna någon slutgil
tig lösning. Kungl. Maj:ts av riksdagen godkända uttalande att kust
bevakningen skall svara för den reguljära sjöövervakningen längs 
kusten, innebär dock ett klart ställningstagande från statsmakternas 
sida och därmed en fastare utgångspunkt för berörda myndigheters 
överväganden, beslut och åtgärder under den framtid, som nu låter 
sig överblickas. 
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LEDAMOTEN 
l. FORSMAN T ag bort fotografierna 

Hjalmar Gullberg led under en lång följd av år av en ohygglig 
sjukdom (myasteni). Han var väl medveten om att den skulle bli 
orsaken till hans slut. Innan Hjalmar Gullbergs döda kropp en juli
dag 1961 återfanns i sjön Yddingen intill hans älskade Greta Thotts 
"vita hus" i Bökebergsslätt hade han under ett uppehåll i de svåra 
plågorna skrivit dikten "Tag bort fotografierna", som ingår i hans 
sista diktsamling - Ogon, läppar. 

Tag bort fotografierna! Vi döda 
är känsliga för dylikt första tiden. 
Anpassningen sker inte utan möda 
till fride~ över allt förstånd, till friden 

som ni har unnat oss i dödsannonsen. 
Släpp oss! Er sorg förlänger vår begravning. 
Namn och profil i marmorn och i bronsen 
när vi ska byta form och ändra stavning, 

är hinder som vi hellre vore utan. 
I natt är vi den snö som faller flinga 
vid flinga ljudlöst. Ansiktet mot rutan, 
vems namn är det du ropar? Vi har inga. 

Gullberg uttrycker här sin uppfattning om eftermälan efter döden. 
Gullbergs dikt kommer lätt i tankarna efter en genomläsning av 

decembernumret av TiS med dess fjorton minnesteckningar över un
der året avlidna medlemmar av örlogsmannasällskapet. Av hävd ger 
sällskapet sina avlidna medlemmar denna form av hedersbetygelse. 

Men är man säker på att alla verkligen önskar bli föremål för en 
sådan minnesteckning? Gullberg är kanske inte ensam om sin upp-
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fattning. Reflexionen kommer naturligt, sedan man i samma num
mer av tidskriften i den avgående ordförandens (amiral Bergelin) 
anförande fått del av vissa synpunkter på sällskapets stadgar och 
verksamhet. 

Genom att regelbundet läsa örlogsmannasällskapets meddelanden 
och årsberättelser och vid några tillfällen även deltaga i de delar 
av sammanträdena som icke medlemmar har tillträde till får man 
knappast ett intryck av något aktivt och engagerande utan snarare 
av ett sällskap som stelnat i sina högtidliga former och som inte har 
tillräcklig förmåga att anpassa sig efter en ny tids krav. 

Det var därför intressant och glädjande att i amiral Bergdins an
förande konstatera att fyra ledamöter redan 1963 föreslagit vissa 
ändringar i stadgarna i avsikt att därigenom öka underlaget för säll
skapets rekrytering och för att stimulera dess verksamhet. 

Det särskilda utskott som tillsattes för att bereda dessa förslag kom 
- enligt amiral Bergdins anförande - i april 1964 med ytterligare 
förslag till genomgripande förändringar av sällskapets verksamhet 
och struktur. Dessa förslag - som de redovisas i tidskriften - skulle 
innebära en djupgående förändring och modernisering. Sällskapet 
skulle bli organ för kontakter mellan marin personal på olika tjänst
göringsplatser, forskningsinstitutioner, företag m m. Sällskapet skulle 
hålla kontakt med fack- och dagspress samt utländska mariner. In
satser skulle göras i den allmänna försvarsdebatten och sammanträ
dena skulle i stor utsträckning ges form av debatter. 

Här får man målat för sig ett aktivt försvarspolitiskt forum, som 
genom sin struktur och verksamhet kan engagera; ett forum, där 
bildlikt talat vattenglas och stearinljus sopas bort, där ideer föds och 
tankar bryts. Ett sådant sällskap skulle kunna tilldra sig medlem
marnas intresse och utåt få stor betydelse för vår försvarsgren. När 
intresset är väckt kommer resultaten att följa. 

Hit skulle prominenta och intressanta representanter för stats
makt, totalförsvar, press och näringsliv kunna inbjudas som inledare 
eller deltagare i debatter och orienteringar. A.mnena fick självfallet 
inte enbart vara av snävt marin karaktär utan omspänna en vidare 
sektor av samhällsverksamheten. Det finns med säkerhet goda per
sonella och intellektuella förutsättningar inom . vår försvarsgren för 
ett sällskap av denna typ och på sikt skulle det även kunna få be
tydelse för vår egen utbildning och utveckling. 

En sådan vitalisering och ändrad uppläggning av sällskapets verk-
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samhet förutsätter emellertid en väsentligt ändrad form för dess 
medlemsrekrytering. En kraftig föryngring är nödvändig och en 
förutsättning för varje annan reform som syftar till en aktivisering 
av verksamheten. Kaptener och löjtnanter har som regel sådan er
farenhet, kunnande och mognad att dc vii kan bidrag::t till si ll
skapets verksamhet . 

Det särskilda utskottets ov::tn delvis relaterade förslag ku nde 
emellertid inte antas. Innan beslut fattades hade förs laget gjorts t il l 
föremål för en särskild opinionsundersökning bland mecl lemmarn ;1 , 
Det hade därvid få tt "mogna en tid under resOEemang med leda
möter som tillhörde eller som kunde antagas i en framtid kom nu 
att tillhöra marinens ledning". Efter denna procedur beslöt sä ll
skapet att inte anta förslaget . 

I stäl let genomfördes efter ny berednin g vissa ändringar av or
ganisatorisk art av stadgarna. 

De nya tankarna har fa llit - kvar står det gamla sällskapet f rån 
år 1771. 

Traditioner är väsentliga och värdefulla. Vi har anledning att slå 
vakt om våra rötter i Jet förflutna. Men traditionerna skall ses som 
bakgrund till den verksamhet i nuet som de understödjer och mo
tiverar. Det är verksamheten och dess resu ltat som är det väsent
liga och som i detta fall ger sä ll skapet dess särskilda berättigande. 

Det behöver inte finnas något motsatsförhållande mellan en akt iv, 
utåtriktad verksamhet i sällskapet och dess värnande om goda t ra
ditioner. Orlogsmannasällskapet borde därför kunna bedriva sin 
verksamhet i enlighet med det särski lda utskottets förslag. 

Väsentligt är att det i dagens situation finns ett behov av en ak
tiv marin sammanslutning, som genom sin verbamhet kan att ra
hera och aktivera med lemmar och tilldra sig intresse och uppmärk
samhet från utomstående. Det senare är det inte minst väsentliga i 
vårt nuvarande förändrade försvarspolitiska klimat. Vi behöver ett 
forum, som drivs och sköts med ett sådant syfte. Orlogsmannasäll
skapet skulle i kraft av sina traditioner och sitt goda anseende och 
som gemensamt marint sällskap kunna vara särskilt lämpat för det
ta ändamål om dess stadgar modifierades. 

Förslagen bör därför ställas på nytt i sällskapet och prövas mot 
denna bakgrund. 

Ett sådant "nytt" örlogsmannasällskap måste också ha en tid
skrift a v annan karaktär till sitt förfogande. En tidskrift som kan 
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intressera även utanför den egna kretsen. Den måste först och främst 
ges en redaktion som kan och har r;itt att självständigt framföra 
tidskriftens åsikter i väsentliga frågor - en ledaravdelning m a o 

Den bör också i större utsträckning än nu byggas upp kring 
s k temanummer. 

Med all respekt - och ärligt menad respekt ·- för det vackra 
syftet med sällskapets minnesteckningar över dess avlidna medlem
mar och den utformning de har givits av goda kamrater är de för 
mig exempel på sådant som inte ryms i en tidskrift med ambition 
att nå utanför den egna begränsade kretsen. Minnesteckningarna 
bör vara en föreningsangelägenhet på det årliga högtidssammanträdet. 
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KONTERAMIRAL 
S SERGELIN 

T og bort fotografierna -
ändra sällskopets stadgor 

Ett genmäle av hedersledamoten Berge/in 

Ledamoten Forsmans artikel "Tag bort fotografierna" är väsent
ligen en kritik av att stadgarna för örlogsmannasällskapet inte änd
rats på ett sådant sätt att sällskapet kan bli ett aktivt försvars
politiskt forum. Med stöd av mitt anförande på högtidsdagen 1966 
anser F sig kunna konstatera att ett förslag i den riktningen av
visat~. Han kräver även att yngre ledamöter väljs in och att tid
skriften skall få en annan karaktär. Inledningsvis ställer han frå
gan, om sällskapets ledamöter vill bli föremål för minnesteckning 
efter döden. 

Eftersom F helt synes grunda sin artikel på mitt anförande och 
då jag dessutom var ordförande under tiden för tillkomsten av de 
nya stadgarna - i vilket arbete F inte tog del - är några komp
letterande ord kanske av värde för sällskapets ledamöter och andra 
läsare a v tidskriften. 

Mitt anförande var avsett att ge de närvarande gästerna (och 
läsare av tidskriften) någon inblick i att örlogsmannasällskapet 
inte bara vårdar gamla traditioner utan också försöker att utveckla 
och anpassa sin verksamhet efter vad vår tid kan fordra. Åsikten 
om att kontinuerlig utveckling är av godo delas av de flesta. Åsik
terna om grad och sätt skiftar. Jag delar F önskan om att sällskapet 
skall driva en aktiv verksamhet, dra till sig uppmärksamhet från 
utomstående och ge ut en tidskrift som väcker intresse även utan
för den egna kretsen. Allt detta är teoretiskt möjligt såväl enligt 
de äldre stadgarna som enligt de vilka nyligen antagits av säll
skapet och underställts Kungl Maj:t. Däremot bedömer jag det orea
listiskt att ge sällskapet en stor organisation eller att enskilda leda
möter skulle vilja på sin fritid och utan ersättning ta på sig upp
gifter av tjänsternässig natur åt sällskapet. De nya stadgarna före-
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skriver inte någon stor organisation men dock en större och, hoppas 
··ag för vår tid lämpligare styrelse än vad de tidigare ämbetsmän
~e~s ledningsgrupp utgjorde. Det finns inga formella _hinde: för 
att styrelsen strävar efter att göra verksamheten effekuv enhgt F 
önskemål. 

Så litet om rekrytering av nya ledamöter. Både de gamla och de 
nya stadgarna förutsätter att nya leda_möte~ inv~ljs efte.: förs~ag av 
någon som redan är ledamot, men de mnehaller u;gen fore~knf.t om 
viss minimiålder. Enligt de gamla stadgarna skulle de ordmane ~e
damöterna tillhöra marinens kårer eller stater. Denna föresknft 
har utgått i förslaget. "Svensk man, känd för skicklighet i och verk
sam inom någon av de vetenskapsgrenar, som utgöra sällskap~ts 
verksamhetsområde, och av vilken kan förväntas att han akuvt 
kommer att befrämja sällskapets syfte" (de nya stadgarna § 2) kan 
alltså föreslås till inval. Om den föreslagne därefter blir invald, är 
beroende på sällskapets vid val röstberättigade ledamöters åsikter. 
Vill man se en föryngring av ledamöterna, gäller det sålunda att 
påverka de röstberättigades åsikter,,; ex genom_ a~:iklar i ti~skrit,
ten. Man får dock inte glömma att de unga bhr aldre med aren , 
varför man blott kan nå en måttlig sänkning av medelåldern. 

Sällskapets tidskrift är ett av de medel, kanske det främsta, som 
sällskapet har för att göra sig känt och verka i en vidare krets än 
vad marinen ut<YÖr. Förslag till förbättringar har diskuterats många 
gånger och försÖk har gjorts. Seriösa författare har aldrig avvisats. 
I mångt och mycket är ekonomin avgörande. Som ordförande var 
ja()' tacksam för att det lyckades ledningen för tidskriften att hålla 
det>nsamma vid liv i ett allt hårdare klimat för publikationer av 
aktuellt slag. Må unga och goda krafter göra nya försök till för
bättringar! 

I frågan om sällskapet skall hedra avlidna ledamöter med en 
minnestecknin()' eller inte har traditionen måhända utslagsröst. De 
avl idna ledamÖter som inte fått en sådan hedersbevisning, har un
der livstiden anm~lt till sällskapet, att de inte önskade någon min
nesteckning på högtidsdagen eller i tidskriften. Förf~ringssättet st~r 
givetvis öppet för alla och, så vitt jag vet, har en dyhk önskan allnd 
respekterats. 

Den av F i artikeln framförda kritiken slår sålunda enligt mitt 
förmenande i stort sett in öppna dörrar. Vad som förekommer vid 
utformade av stadgar är till betydande del en sällskaps interna 
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angelägenhet. Det b?r knappast redovisas annat än i stora drag 

som skedde genom mitt anförande. Jag beklagar att mina ord delv is 

förde led~moten Forsman vilse. Både han och jag hyser säkerligen 
en varm onskan om att örlogsmannasällskapet skall kunna driva en 
verksamhet som blir till nytta för vårt försvar och därvid frä mst 
för marinen. 

274 

Lifterafur m. m. 

SOV JET ISKA FLOTT AN UNDER ANDRA VÄRlDSKR IGET 

Die Sowjet-F iotte im Zweiten Weltkrieg av ett sovjet iskt författarkollektiv 

un der led nin g av konteramira l N A Pitcrskij. 581 sidor. Verbg Stalling 1966. 

Förel iggand e bok är en rysk utgåv a av ett 1964 utgivet sovjetiskt verk, som 

är den första sovj.:tiska skildringen av röda flottans totala insats på alla sjö

krigsskådeplatser unel er and ra värld skriget. Vissa mindre delar av originalet, 

som behandlar den ryska sjömakten f1·am till första värld skriget samt flottan s 

insatser under ryska revolutionen har utelämn ats. Man har så ledes medvetet in

skränkt sig till att visa uppbyggnaden av sovjetflottan från praktiskt taget ingen

ting efter revolutionen fram till andra världskriget och flottans insatser uneler 

kr iget. 
Därutöver har emellertid den kända t yska historikern Jurgen Rohwer sam

ma nstä llt en utförli g kommentar på över 100 sidor , där uppgifter ur elen sov

jetisk a texten kommenteras och ev tillrättalägges. Rohwer, som har tillgång till 

tyska a rkiv och dokum ent från krigstid en, har därigenom kunna t återföra många 

av de sovjetiska uppgifterna till sin a rätta proportioner. 

Att här ge ens ett kort sJmnundrag av sjökriget på dc avsnitt där den sov

jetiska flottan va r cngagered sk ulle föra al ldeles för långt. Låt mig bara nämna 

några karakt~ri s ti ska drag av den sov jetiska insatsen. 

Framförallt spelade de mindre fart ygen en .1llt dominerand e roll på a lla fron 

ter. Flottan va r armens förlängda .um på ha vet. Fa rtygens insatse r och taktik 

fi ck ofta anp:ma i ig till 3rmens behov . Därav fick hela sjökriget karaktär av 

"Kic: inkri r"t;", som tvskarn8. o fta beteckn ade denn a art av krigföring. Detta åter

spegla~ givet vis i boken, d :i r otaliga mindre en heter och deras ofta ytterst loka lt 

begrämade in sat~er ~ kildr~,s . 

End ;l'; t vid någ ra enstaka ti llfä llm in sa ttes farty g av jaga rstorlek. Detta ::-~

träfhde v id operationer i Svart.1 have t, dir jagare • användes vid beskjutnin s 

av ty ~ka kustsrällning.u och vid striderna om Krimhalvön . Vidare ins.ntes sov

jetisk?. jaga1 e i Norra ishav d, där eskorten av allier,1de konvojer r iii Munnamk 

och Archangelsk på den sista sträckan förstärktes med sovjetiska tartyg . Huvud-
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bördan av striden med tyska ubåtar och flyg vid dessa konvojoperationer bar, 
emellertid a v engehka och amerikanska stridskrJ Eter. 

D<,tta förhållande, att det här nästan bara finn s mindre fartyg att skriv1. 
om, är naturligtvis dc sovjetiska författ arnas dilemma. Här finns inga sjöslag, 
inga kryssarstrider och bortsett från enstaka ubåtsoperationer i Ostersjön och 
vid Nordnorges kuster, ingen handelskrigföring att skildra. Här återstår endaot 
krigets vardag med sina små episoder, som upprepar sig på alla fronter och un
de r hela riden från 1941 t ill 1945. 

Dessutom ski ldras i boken på många ställen insatsen av röda flottans man
skap vid striderna på land, såvä l vid försvar av sovjetiska områden vid Oster
sjön, Svarta have t och Ishavet, som vid anfallsoperationer isynnerhet i Svarta 
havet. Leningrads försvar intar här en central plats och man läser ofta, hu,· 
marinförband kommer armetrupperna till hjälp och därigenom förvandlar ett 
hotande nederlag inte till seger utan åtminstone till lokal framgång. 

Författarna beskriver inte så mycket ett fartygs insats vid en operation, 
utan utväljer en soldat, en sjöman, en partimedlem och låter honom , ofta in
spirerad av kommunismens och det socialistiska systemets ideal, utföra sina be
drifter. Bokens uppgih är inte <:tt vara ett historiskt vetenskapligt verk, utan 
målsät tningen är att "för en större sovjetisk läsekrets och där framföraflt för 
den sovjetiska krigsmaktens soldater" teckna bilden av röda flottans väg genom 
kriget. 

Har man detta klart för sig och dessutom håller i minnet, att enligt sovjet isk 
historieuppfattning, . socialismens fördelar och partiandans inverkan på den en
skilde soldatens handlingar al ltid måste påvisas och inpräntas i läsaren, kan en 
västerländsk läsa re över huvudtaget förstå stilen i boken. 

Den sovjetiska soldatens överlägsenhet, oftast som enskild individ eller ibland 
som ett helt förband är det cent rala temat i boken. Objektivitet eller - än nu 
värre - kritik av den sovjet iska ledningens bedut lyser med sin frånvaro. Fien
dens iörluster förstoras och egna omnämns knappast. Eftersom det även bland 
läsarna måste finnas deltagare från kriget, går det inte att förtiga alla sov
jetiska förlu ster. Medvetet nämner man förlusten av ett mindre fartyg och då 
givetvis alltid i hjälcemodig strid med en överlägsen fientlig styrka. Och natur
ligtvis anförs även då exempel på en enskild sjömans tappra insats, som v1sar 
den överlägsna stridsmoralen . 

Ett annat betecknande skildringssätt är att beskriva, vid t ex de sovjetiska 
ubåtarnas insatser, operationen med framgångarna till strax före sänkningen, 
vilken då inte nämns. 

Här är den tyska kommentaren till ovärderlig hjälp genom sammanställningen 
slutet av en omfattande notapparat som genom mängden av fakta och sin 

sakliga stil står i bjärt kontrast till den sovjetisk texten. Stilen och ordvalet i 
denna text är sannerligen inte saklig. Därför är det vid läsning av boken näs· 
tan välgörande att från den tendentiösa sovjetiska texten "koppla av" med några 
rader sakligt framställda kommentarer i en not . 
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Boken representerar en tyvärr inte sillsynt form av sovjetisk historieskrivning. 
Låt mig avsluta denna granskning med ett sti lexempeL 

Ubåten S-56 förföljdes av tyska ubåtsjaktfartyg under 24 timmar. Besättningen 
ir vid slutet av sin fysiska förmåga. Männens apatiska tillstånd rapporteras av en 
partim edlem till fanygsch .:! fen med kommentaren att "kommunisterna håller ut". 
Chefen vänder sig till sin besättning och säger att icke-partimedlemmarna får 
vila sig och ber att kommunisterna även skall sköta deras åligganden. Resultatet 
bli r att samtliga ber att få bli betraktade som partimedlemmar och att de i förc
kommande fall ansöker om medlemskap, vilket vid ett i all hast anordnat par
timöte beviljas. 

L. L. 
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Notiser från nar och fjärran 
Sammanställda av mannens pressavdelning 

Australien 
l genkänningsnummer 

Jagarna BOBART och BRISBANE har fått igenkänningsnumren D 39 resp 
D 41. 

Ubåtarna ONSLOW, OTW A Y , OVENS och OXLEY har fått igenkännin g>
numrcn S 60, S 59, S 70 och S 57 respektive. 

(Marine News, mars 1967) 

Belgien 
Min svepare 

De från Norge förra !l.ret över för da minsveparna LAGEN och NAMSEN har 
fått dc nya namnen /\ . F . DUFOUR och DE BROUWER. 

Minsveparna A RLON, BASTOGNE och ROESALEARE överfördes till No q;e 
1966 och fick namnen ALTA , GLOMA och TANA. 

(Marine News, mar> 19671 

Finland 
Korvetter 

En ny korvettyp skall byggas i Helsingfors. Framdrivningsmaskineriet komm er 
att bestå av gasturbiner typ Bristol Siddeley Marine Olympus på 22.000 hkr 
och två dieselmotorer. 

(Mari ne News, mars 1967) 

Frankrike 
AtomubJt 

Den första franska atomdrivna ubåten, REDOUTABLE, sjösattes den 29 mars 1 

C herbourg i närvaro a v bl a president dc Gaulle. REDOUT ABLE köl striicktes i mars 
1964. Den nya ubåten har dimensionerna 128 X 10,6 meter och deplacerar i u-lä!.;c 
närmare 9.000 ton. Farten uppgår till 25 knop i marschläge och 20 knop i u-läge. 
Besättningsstyrkan uppgår till 135 man. 

(Nice-Marin rn fl , mars 1967) 

BogserbJtar 

Två nya franska bogserbå tar sjösa ttes den 17 december förra året i Lorient. 
l februari i år sjösattes ytterligare två av samma typ, och i april skall den femte 
bogserbåten gå av stapeln vid samma varv. 

(Marine News, mars 1967) 
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Italien 
Robotkryssare 

Den 5 februari SJOSattes vid ör logsvarvet i Castellammare di Stabia robot
kryssaren V ITTORIO VENETO. Detta fartyg får ett deplacement på 8850 ton 
och mäter 170 X 19,4 .X: S,24 meter. 73.000 hästkrafter driver kryssaren och kan 
ge den en maximifart av 32 knop. · Bestyckningen utgörs huvudsakligen av ett 
robotsystem Terrier-Asroc och åtta 76 111111 kanoner samt torpeder. Besättnings
sryrkan är 560 man. 

(R i vista Marittim a, mars 1967) 

Kanada 
Ny robot 

Kanadensiska flottan skall utveckla den amerikanska luftvä rn sroboten Sea 
Sparrow och installera systemet på bl a dc fyra nya helikopterförsedda jagarna. 
Systemet består av Sea Sparrow III med holländsk eldledningsutrustning och en 
kanadensi sk a v f yringsramp. 

(Navy, mars 1967) 

Malaysia 
Minsvepare 

Se under Storbritannien: minsvepare! 

Nederländerna 
Fregatter 

Av de sex nya hollä ndska fregatterna av VAN SPEIJK-klass är nu fem 
sjösatta. Den sjätte och sista, !SAAC SWEERS, kommer att sjösättas inom kort . 
Fregatterna är i stort sätt av samma typ som de brittiska LEANDER-fregatterna 
och har 2850 tons deplacement. Dimension erna är: längd 113 m, bredd 12 ,5 m 
och djupgående 4,3 m. En 12 cm kanon, ubåtsjaktvapnet Limbo och luftvärns
roboten Seacat ingå r i bestyckningen. fartygen är även försedda med var sin 
Wasphclikoprer. Farten är 28,5 knop och besättningsstyrkan 253 man. 

(Herkenning, mars 1967) 

Norge 
UbJtar 

Den sista av de femto n ubåtarn a, som byggs vid varv i Västtyskland , be
räkn as vara färdigställd i juli i år. 

(MS/Press, april 1967) 

KanonbJtar 

Av dc projekterade norska kanonbåtarna är nu 1110 levererade. 

(MS/Prcss, april 1967) 
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Minsvepare 

Se Belgien: minsvepare! 

Fiskeriuppsyningsfartyg 

Ett nytt fiskeriuppsyningsfasrtyg, NORDKAPP, har överlämnats till sjövärnet 
och skall stationeras i Nordnorge. 

(MSiPress, april 1967) 

Landstigningsfartyg 

Leverans a v två nya landstigningsfartyg skall ske under senare delen av 1968. 
(MS/Press, april 1967) 

Portugal 

Fregatt 

COMMANDANTE ROBER TO IVENS kölsträcktes vid Atelier; et Chantiers 
i Nantes i Frankrike den 13 december förra året. 

(Marine News, mars 1967) 

Sovjetunionen 

Fartyg i Östersjön 

Over en fjärdedel av den sovjetiska flottan är baserad i Ostersjön enligt en 
västtysk uppgift. Sovjetunionen har f n i Ostersjön fem konventionella kryssare, 
20 konventionella jagare, 20 cskortjagare, 100 övriga ubåtsjaktfartyg, 185 snabb:~ 
patrullbåtar, varav 65 robotbestyckade, 130 minsvepare, 70 landstigningsfartyg, 
80 ubåtar och 200 marinflygplan. 

(Navy, mars 1967) 

Ny fartygstyp 

Enligt ett APN-meddelande har sovjetiska ingenjörer utarbetat en helt ny 
fartygstyp. I fartygets för och akter finns några fritt roterande cylindriska 
valsar med 2-4 meters diameter. Då fartyget ligger stilla sjunker valsania 
ned under vattenytan, men vid rörelse höjs hela fartyget , så att vattenmotståndet 
blir minimalt. Fartyget kan nå en hastighet av 300 km/tim med vanlig jet- eller 
vattenjetmotor. Det kan gå upp på land och behöver därför ingen kajplats . 

Enligt svenska bedömare förefaller detta fartyg underligt. För 3-4 år sedan 
hade en svensk uppfinnare ett liknande förslag. Farkoster av detta slag går att 
åstadkomma, men troligen är uppgifterna baserade på en teoretisk konstruktion, 
som ej är praktiskt visad. 

(MS/Press, april 1967) 
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Storbritannien 
jagare 

Jagaren SLUYS har överlämnats till Iran i South:~mpton den 26 januari i år. 
Fartyget har fått det nya namnet ARTEMIS. 

(Marine News, mars 1967) 

Fregatter 

LEANDER-fregatterna CHAR YBDIS och SCYLLA har kölsträckts i januari 
resp februari i år. 

(Marine News, mars 1967) 

Atomubåt 

Atomubåten VALIANT gjorde nyligen en färd i u-läge från England till 
Singapore. En mängd olika prov utfördes under denna resa för att utröna VA
LIANTS egenskaper under olika förhållanden vid en lång undervattensfärd. 

(Navy, mars 1967) 

Ubåtar 

TALL Y HO har sålts till T.W.Ward Ltd för skrotning i Briton Ferry. 
WALRUS har haft en brand ombord under varvsöversyn i Rosyth i februari 
år. 

(Marine News, mars 1967) 

Minfartyg 

Minfartyget ABDIEL sjösattes den 27 januari vid John I. Thornyeraft & Co 
Ltd i Southampton. ABDIEL drivs av två Paxman "Ventura" dieselmotorer och 
kan göra 15 knops fart. Längden är 81 meter, bredden 11,7 meter och deplace
mentet 1500 ton. Besättningen uppgår till 123 man. 

(Mari ne News, mars 1967) 

Minsvepare 

Minsveparna LULLINGTON och THANKERTON överfördes under 1966 
till Malaysia och fick de nya namnen TAHAN och BRINCHANG. 
Forsknings- och stödfartyg 

Royal Navy har under flera år haft HMS PROTECTOR stationerad i Syd
atlanten under den antarktiska sommaren som Ice Patrol Ship. Fartyget måste 
nu på grund av å ldersskäl ersättas. Det tioåriga danska handelsfartyget ANITA 
DAN har inköpts av Storbritannien och skall nu byggas om för att tjänstgöra 
som hydrografiskt och oceanografiskt forskningsfartyg och som stödfartyg för 
den brittiska Antarktisgruppen . 

. (MS/ Press, april 1967) 

Flygplan 

Den brittiska regeringen har beslutat inköpa ytterligare 40 flygplan av typ 
F-111 från USA. Kritiker har kallat F-111 det mest slående exemplet på vilka 
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militära projekt Storbritannien ej längre har råd med. Det beräknas att varje 
plan kommer att kosta upp till 16 miljoner dollars, och leveransen skall p3. 
börjas 1969. F-111 skall officiellt fylla den luck a i det brittiska flygvapn et, 
som uppstår fr o m 1969, d 3. de nuvarande bombplanen tas ur tjänst, fram til l 
1975, d3. en ny fransk-brittisk flygphnstyp pbneras tagas i tj ;inst - om den 
nu öve r huv ud tage t kommer till stånd . 

Kryssare 

(The New York Times, april 1967) 

USA 

Kryssarna FLINT och FRESNO har skrorar s. 

(Marine News, mars 1967) 

Patrullb!itar 

Sex patrullbårar av ryp NASTY skall byggas på licens av John Trumpy & 
Sons Inc. i Annapolis. D . Napier & Sons Ltd skall leverera fartygens diesel
maskineri. 

(Marine News, mars 1967) 

K.monbåt 

Kanonbåten ASHEVTLLE, som levererades i :1ugusri förra året, är ert a v 
vä rlden s snabbas te fartyg i sin klass. Deplacementet ä r 240 ton och längden 
50,5 meter. Bestyckningen utgö rs av en snabbskj utande 7,5 cm kanon, en 40 mm 
luftvärnskanon oc-h tv3. kulsprutor. Skrover är helt i a luminium och överbygg
naden i aluminium och glasfibermater iaL Ytterligare ett fartyg av denna typ 
har levererats och femton till är under byggnad. 

(All Hands, mars 1967) 

Forskningsfar tyg 

Två nya forskningsfartyg för oceanogr.1fisb studier håller på att byggas i 
USA. De blir 75 meter långa, 14meter breda och kommer att deplacera 1915 ton. 

(All Hands, mars 1967) 
Fartygsbyggnad 

42 av de 45 större örlogsfartyg, som sk:dl påbörjas under innevarande bud
ge tår enligt gä llande planer samt 311 mindre enheter ska ll en li gt uppgift byggas 
vid privata varv i USA . Detta innebär, att närmare 2.000 miljoner dollars går 
till de privata varven. 

Nybyggnadsprogrammet omfattar ett atomdrivet hangarfartyg, en atomdriv en 
fregart och fem atomubå tar. Dtssutom ingår bl a tio eskortjaga re och el vcl 
större bndstigningsfartyg i programmet. 

Det atomdrivna hangarfartyget blir w förbättrad version av ENTERPR!SE 
och kommer arr drivas av endast två reaktorer till ski llnad mot före gå ngarens 
åtta. Längden blir 333 meter och deplacementet ca 91000 ton. 

(Wall Street Journal, februari 1967) 
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Västtyskland 

skolfartyg 
Frcg:nten SCHARNHORST, som sedan 1962 tjän stgör som :~rtilleriskolhrtn; 

i Bundesmarine, skall genomgå en omhttande varvsö versyn vid P:~lmers Hcb
burn Works, rillhönnde Vickers Shipbuilding Group i England. SCHARNHORST 
är identisk med den f d bt·iniska fre g:t tten MERMA ID, som 1959 överlämnades 
til l Vämyskland . 

(Wehr und Wimchaft, mars 1967) 
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