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tyska trupptransportfurtj's# aom Moro p? vUg till c>oh från Finland,
mod eskorteiand® L-veneka flrloeafartyg sÄvMl 1 svenskt yttre vatten
0om InorasKtra,

^• ^jeotammelaemao tlllto:;mln^ 1 allmiinhBt.
:e angivna iDoataininelsema ha prinol;iiallt tillUnipats gont-

emot alla fartyg, oavsett den CLagg de «?rt, Ect llggor emGllortld
1 sakens natur, att beotämiTioloeina a& gott som uteslutande komndt

fBruton svenska, sådana fertyg som tillliHrt endast
den ena krigftJrande parten eller av denna ockuperat land,

5. keotSmaelaemaB tlllttaonlng 1 aärakilda fall.

i"©t ligger 1 sakens natur, att de ovan angivna svenska be—
stUjnmelsema fHr sjHfartakontroll nHrmast avsAgo ett övervakande av
trafiken till och frAn avenska hamar. rot var UTCcnbarligen ett
svenskt Bnskoall att dfirvld 1 frftasta runnet Bvorvalca trafiken pft kve-
rlgee största handslshantnar (i^tockholin, Cfötehorg och '^ngermanSlvens
fflynnlng) fivcnöom pä de hammr, soa darjflmto voro befHstado (fHrutora
de ovannämnda Karlskrom och I-•Iröaund), Av deaoa ékHl utgjorde ur
sprungligen de fem ovan angivna hamnarna med angrfinBande och utaifOr-
llggaado sk-örgfirdar förbjudna onuAden. redorniera tillkom stt antal
handelshannar nellan Strömstad och Stcdtholm, vilka kunde f^nkao bilda
brohuvuden DVr on invaaLon efter eamma rtinster ooir. den i ffarvlk, a ril
1940.

Den trafik Hanfis mod rjvonska kusten, som loks utgflr frdn el
ler Sr destinerad till svonsk 'la.-^n, har d'lro.-ot Icke varit och Ut icke

heller något direkt förenål ff-r ovenskt intresse, oott ur ovan angivna
synpunkter för ojöfartstontrollonn anordnande-. Donna trafik övervafcie
och akyddao inne på alla ovens- a vatten, enör detta ing'r i kveilgoe
skyldighet eftsom neutral rakt. Tion den blir icke underkastad någon kon
troll förrfin den Inkommer 1 ff^rbjudet område, och denna kontroll avser
då 1 första hand att utrJtia deotlnatlonen, -r donna destination Icke
svensk baan, återstår från svensk sida endast att kontrollera att

denna destination vidhållea, : nder förutsHttning att destlnationen
vldh&llea sant att S fartyg'en icke vidtages eller vldtarlts åtggrd.
eomatrider mot (fle svenska nflutralltstsbeatgmmelaema eller att far

tygens fra^pfciun. o i övrlprt c:! aaaacs InnebMra nSgon risk för nyerl/res

suveränitet eller neutralitet, tia dessa fartyg såvfa fått framgå i
svenskt inre vatten aom öven uri^stSdeo ankra (dock ondast 1 sainband

mod lotsbyto, i fall av :r:örker eller tjocka sant - vid ett tlllföHe -

1 samlfönä med ginindstötning), n primnr förutsSttning har givetvis

Sven varit, att fartygen Murit Jrandelsfartyg. rock har intet avseen

de fUsto vid handelofartygens laat, utan donna hor kunnat utgöni oåv.'a

handelsvaror som trupper eller '-rigoniatorlel.

Ku nHmnd trafik ned t.ex. tyska fartyg Sr icke på något
Bött Jämförbar mod de norska fiirtygens utpasoage från Göteborg den
31/5 1942, r« norska fartygen voro icke 1 trafik ISngs mod kusten
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tttm hade lagat u. plagda i Göteborg ooh Hiubgada dl rifrfin orgä till

brittisk hamn* A den vsro dJfrfSr direkt tillåliQ>liga ej blott kungb-
releens best&nmelser om ejbfortskontroll utm bven do sbrbestHmmel-

eer fbr upplagda fartyg» som chefen fbr mrinen utfbrdat den 24 okto

ber 1941 med stdd av eagda kungSreleea § 8 a ooh som inneburo» att
fartygen efter avgängen frSn Cbteborg icke finge onlSpa annan svensk

hamn eller ankaretittning*

Det Hr dar.lgmte uooenbart. att deesa fbrtyge framfarande

ofl sveiakt vatten innebar en riak f8r Sverigee neutralitet. Det var

på svenskt häll bokant» att åtgärder vidtagits fbr fartygens upp-

hrlagniag eller sänkning» ooh det låg synnerligen nära till hands att

antaga, att deesa ätgSrder event* skulle fSrae In på svenskt vatten»

om de norska fartygen under IHngre tid fått uppehålla sig eller fram

gå diirstädes* Det låg med andre ord mycket nära till hands att anta

ga» att en ny affär "Altmark" 1 så fall kunnat tQ>pstå.

Av dessa skäl utnyttjade svenska myndijd^eter - uteelutande

i avsikt att tillvaratage Sverlgea egna intressen - sin obestridliga

rätt att fastställa visse villkor ooh särbeetäiaDelser fbr de norska

farty^gene utpas^ioge. Det izmobar i ejHlva verkat ett betydande till-

mbteegående av brittiska intressen, att de svenska myndigheterna här

vid togo risken av att låta de norska fartygen utnyttja hela det

yttre territorialvattnet på västkusten fWr utbrytningen,

atockholm don 1 jvml 1942*




