1940.
103:e årgången.
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Utdrag ur årsberättelse i förbindelse::
väsende.
,Avgiven av ledamoten i KöMS, kaptenen vid flottan G. G. Landström.

När de nu pågående krigen en gång avslutats, komma säkerligen många för det militära förbindelseväsendet värdefulla erfarenheter att bliva uppenbarade. För närvarande äro,
av naturliga skäl, källorna om det militära föl,bindelseväsendet om möjligt ännu mindre givande än tidigare. Beträffande det svenska militära förbindelseväsendet föreligga f. n. skäl
att i en årsberättelse i huvudsak endast beröra fövhållanden ,
som kunna öppet diskuteras.
Det publika fö11bindelseväsendet -- såväl det internationella som det svenska - har rönt .stor inverkan av de pågående krigen. De internationella fjärrförbindelsemedlen och de
olika slagen av trafik hava ålagts ett flertal , skiftande restriktioner, grundade på dc internationella överenskommelser och
sedvänjor, som på detta område äro förefintliga. För en neutra:l stat föreligga på detta område åtskilliga problem och det
har därför synts föredraganden lämpligt att ägna relativt stort
Utrymme åt med förbindelseväsendet sammanhängande inter nationellrä ttsliga frågor , sedda främst ur den neutmles synPunkt.
Det svenska förbindelseväsendet har, under den tid denna årsberättelse om:fattar, erhållif en rikhaltig samling nya,
grundläggande förordningar , vilkas innehåll äro av sådan art,
~tt föredraganden ansett det länl'pligt att bringa deras tillvaro
hll mera allmän kännedom.
Tidslcrift i Sjöväsendet.
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Det internationella förbindelseväsendet.

I.

Intem ution ella förbind elsel.:onferenser.

Telegraf- , telefon- och racli oJ..:onf e rensen i J(u iro fel n uCif"i
- npril 1938.
För dc viktigaste besluten vid denna konferens har t edo.
''Örelse
lämnats i en artikel i TS 12/38.
b
Intemotionella rådgivande telefonkommitten (CC l F ) höll
sitt tolfte plenarsammanträde i Kairo den 4 och 5 feb ruari
1938 i samband med O'v an nämnd konferens. Vid sam nut n.
trädet behandlade<> en b a r t trafik- och laxefrågor och rast.
~tälldes vissa av rapportörkommissionerna för dylika f r agor
föreslagna ändringar i dctaljföreskril'lcrna rörande elen in ternationella telefontra:fikcn.
För behandling av telefontekniska och därmed salwnanhängande frågor snmmanträddc CCIF :s tekniska rapp or tör.
kommissioner i Oslo den 16 juni- 2 juli 1938.
En nordisk telegwt- och telefonkonferens, vari d l' ltogo
ombud fr-ån Danmark, Finland, Norge och Sverige, höll s ; Köpenhamn den 19 no-v em.ber 1938. Vid konferensen dr~-n~_tdcs
f rå b"Or rörande taxorna för telefonsamla l mellan de nonh skn
.
länderna ävensom planer på att för telefontrafiken mellcm it
ena sidan Jylland och å andra sidan Västsverige och Syd n org~
anordna en direkt fö-rbindelse Göteborg-Nordjylland.
Racliotelefonikonferens i Haog 21 - 15 november 1938.
På inbjudan av nederländska post- och telcgraffö rntll·
ningcn höll~ på ovan angiven plnts och tid en konferen s för
revision av gällande regionala avtal beträffande frekv e 1scr,
som skola användas vid radiotelefonering till och fnl.n L•rtyg
utrustade m.ed radiotelefonistationer av ringa effekt, vilka aY·
tal träffats dels i Lissabon 1934 mellan länderna runt • ord·
sjön och dels i Stockholm 1935 mellan länderna runt Os tcr·
sjön. Dessa avtal ersatles med ett nytt regionalt a v tal gälla W
de såväl Nordsjön som Östersjön.
..
Inom dc av Kairolwnferensen för här behandlad l ·afd'
avd~ladc frekvensområdena haya dc i avtalet deltagande Iän-

-207, tilld elats s~irskilda frek\·ensband för olika slag av tradcrn'1
o
.
.
•
••
.. k !11· u1. Salunda hava avdelats frekvensband att anvandas
11
ku ststn tionerna, av fartyg vid trafik med ku slstationer, av
•J V
'. ~ t)'".o sinsemellan samt slutligen
för mera lokal trafik. Sist•
f
nämnda frekvensband avses att användas av fartyg, Yilka-,
stationer utstrå la en effekt av högst 20 wall.
Union Jntcrnuti onole cle Rucliocliffusion (UIR), Rryssel 7-19 n ovember 1958.
Enligt besluten vid Kairokonferensen skulle under förra
hälften av 1939 en europeisk rundradiokonferens sammankallas för alt reglera rundradiostationernas frekvensfördelning
m. 111 • UIH :s samman träde i Bryssel utgjorde e n förberedande teknisk konferens till den europeiska konferensen och r esulterade i ett försing Lill ny frckYcnsförclclning m . m. , vilket
förslag sedermera användes som utgångspunkt för förhandlingarna vid
Den europeiska rundt(l!diol.:onferensen i Montr eux j"ebnwri-april 1939.
Efter åtta veckors arbete lyckndcs man avs luta en >>ConYention europeennc dc r a diodiffusion, \[ontreux 193~h samt
enas om en till elensamma fogad »Plan dc \1on trcux de repartition des frequenccs entre les stations dc radiodiffusion dc la
region e uropeennc ».
Givet är, att en elylik konferens stä lles inför mycket svåra
problem, beroende dels på det ständigt ökande antalet rundradiostati oner, dels på varje stats fordran att få så goda d is trihutionsförhållandcn som mö j l ig t och dels sl u t! igen på ck
många g~mgcr aY rent politiska skäl frnmförda kraven på slor
effekt.

Enligt den i \[adrid 1932 uppgjorda frekvensfördelning en
dispon ernclcs för rundradio på h\ngvåg och mellanvåg sam lllanlngt 1.123 kc/s, enligt besluten i Kairo 1938 sammanlagt
! ,265 kc/s. Vid tiden för aYSlutandet av Luzcrn-övercnskom lllelsen Hl33 hade man att fördela 233 rundradiostationer inom

~-:25 ~e/s, vid~l\Iontrcux-~onfe~·en sen ~älldc_dct a~t inon~ 1.~65
Is fordela 313 rundradwstalwncr, Yilkct mnchar en oknmg
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i antal s tationer seelan 1933 av 63 %. För a tt kunna inpassa
alla s tationerna måste man tillgr ipa en indelning av vågorna
i olika slag. Sålunda avses t e vissa frekvenser för enelast en
station, på vissa andra frekvenser å ter förekomma ett fl ertal
i olika länder eller inom samma land belägna stationer; i ~ist.
nämnda fall arbeta stationerna antingen frislående frå n var.
andra eller <h-ivas synkront.
Användandet av )) delade vågor» innebär givetvis vissa slör.
ningsrisker ; för att i möjligaste mån förminska dessa h ava
bestämmelser införts angående antennkonstruktionen vid ett
stort antal stationer. Tre olika slag av antenner angivas : Di.
rektiv antenn i viss rikl11ing, antenn som skärmar mot siindning i viss riktning och slutligen antenn, som reducerar r y mdstrålningen i Yiss riktning.
Den högsta tillåtna effekten höjdes beträffande stationer
arbetande på frekvenser under 240 kels (våglängder ÖYer 1.250
m) till 500 kw under dagen och 200 kw under natten från Luzernplanens 150 kw.
Monfreuxplanen fastställeles alt träda i kraft elen 4 m ars
1940 kl. 0001 GMT. Med anledning av rådande förhålland en
föreligger givetvis en viss osäkerhet, huruvida de av planen
föranledda förändringarna kunna träda i kraft angiven <lng.
Det sannolika synes vara att planens ikrarfth·äd ancle kom mer
att t. v. uppskjutas.
I samband m ed rundradiokonferensen i :Montreux ägde
även en regional konf erens för fördelning cw l.:uststationcrnus
arbetsfrel.:uenser inom frekvensområdet 415- 485 ke/s n nn .
Fyra olika nstal uppgjordes: för Östersjön , för Engelsk a ka·
nalen och Nordsjön, för Atlanten och ~orclaft·ikas kust, ~n ml
för Medelhavet. Avtalet trädde i kraft den 1 september l \1:)9.
För a tt närmare studera o~h benrbeta tillgängligt m a teriel
rörande i :M ontrcux-pbnen angivna olika slag av riktade nn·
tenner sammanträdde UIR i S:t Mord:. i juni 1939. Arbc!C 1
Bryssel i aug usti 1939, men har l. r.
avsågs att fortsättas
uppskjut i ts.

Internationella rådgivande mcliok ommitten (CC IR) har
Janerat sitt nästa möte till juni 1940 i S tockholm, men det
forde var a t vivel underkastat, huruvida detta möte kommer
till stånd.
II.

Runclmdio.

Rundradions anv~indbarhet för p ropnganclaändamål insågs m yck et snart, och den har också flitigt utnyttjats i propagandan s tjänst. Man erinre sig rikskansler Hitlers ord:
»Olme Kraftwagen , ohne Flugzcug und ohnc Lautsprecher
hätten wir Deutschland ni ch t ewbert».
Vid krigsutbrottet i september 1939 igångsattes på rundradio ett pr opagandakrig, vilket åtminstone kvantitativt är av
mycket stor omfattning. Ett m era detaljerat studium av denna kri gföringsform tillåter icke utrymmet; här skola enelast
angivas några av dess huvuddrag.
Över såväl engelska som tysk a stationer utsändas nyheter
m. m ., el. v. s. propagnnda, på ett tjugotal språk m ed utn yttjande av såväl lå ng- som kortv åg. Den engelska propagandan är h uvudsakligen inriktad på e tt undergrävand e av den
nazistisk a regimen och den tyska på försöl,;: att ställa engelsmännen i en så dålig dager som möjligt - b åde historiskt och
under nu pågående krig . ~Ian k an icke värja sig mot ett
myck et bestämt intryck , att b åda länderna i otillåtet stor utsträckning synda mot en av propagandans huvudregler - att
hålla sig till sanningen. Det förefaller också som om man
ganska ofta vore i avsaknad av tillräckligt propagandamatcriel,
enär man ofta kommer med ofantligt puerila sakm, vilka en dast för svaga propagandans evenlnclla effekt.
De s. k. nyhetsutsändningarna på främmande språk äga
alltid ru m på bestämda ticler och frekvenser. Dessutom förekomma, instuckna i dc vanliga programmen mellan ett par
tnusiknummer el. dyl. , då och då propagandameddelanden av
oftas t ganska beskt innehåll.
I Tyskland utfärdades i början av kriget förbud mot av1
Yssning av främmand e rundradioutsändningar och höga straff-
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sa lse r fa ststä lldes för brott mot denna förordning . E ng e l~.
männen h a 1·a beträtt en ann an väg oc h publicer a nu nw ra i
sina tidningar ticler och frokYcns er för de tyska utsä nd n ing<n· .
n a p å engelska .
Den frans ka radiopropa gandan synes va r a den bäsl k dda
och den utmärker sig i a llm ~inh ct för måttfullhet.
Man skulle, m ed e rfare nh e lerna från septemb erkrisen 1D3B
i minne, hava väntat sig, a lt en organiserad r a diostörn in g i
~lor skala omedelbart skull e h ava igångsatts vid krigsutb rot tet.
Så blev -emellcrhd fallet en dast i ringa ut sträckni n g och det
drö jde gan ska länge , 1nn::m man kund e märka n ågon mera
h cs \'ärande störningstjänst Även seda n man kunnat fö rm~ir 
ka, a lt en organiserad störn ing för elåg, dröjd e det eme llerti d
en tid , innan någon högre grad av effektivitet uppn ~tdd es . Del
förefa ller , som om störning i r egel insattes mot sådana sii. ncl.
ningar, vilka kunna betecknas som farliga . Man skulle med
andra ord kunna säga, att när organiserad störning m ot en
sändning förekommer, är delta en antydan om , alt if6tga,·ar a ndc sändning har givit eller f ruktas giva goda resultat. Dylik or ga ni serad störning äger seelan mitten p å n ovem.b er regelbundet rum mot dc engelsk a utsändningarna på spansk a och
i viss utsträckni ng n1.o t enge lsk a och franska utsändnin ga r på
tyska .
Den f in sk -ryska kampe n föres äv en i etern. Dc r ysk a ut~änclningarna såväl fö re k rigsutbrottet som und er kri get utmärka sig för m ycket starka o nlaiag. De finska u lsiind·
ni ngarn:-1, även dc på rys ka , äro hållna i en m yc ket lugnarl loJ\.
,, Väglän gdsstölder ,, hava föreko mmit vid ett f ler ta l till·
fäll en såvä l uneler krig et i Pol en som uneler den finsk -rysl;_a
k-ampen. Sålunda h::tva ryssarna passat på aU använda L.tl hiS
våglängd vid ett fler tal tillfäll en för utsändning p å f i11 Sk3 ·
Den fi nska rundradion har ntrnat fö r dylika händelser och
mccldela l, att lyssnarna böra ge akt på hallåmännens r ös ter:
dc finska stationerna använda sina ordinarie hall:\ män , y i tl; ~J
lyssnarna i allmänhet torde känna igen.
Det är en ovillk orlig ford ran vid ut sändning på frii mmft!l'
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·a"k a tt vedcd)Örandc fullt och h elt behärsk ar ifrågava de sPl ,
. nde spr å k , en är a nnars elen avseelda propagandaverk an torla kunna anses till s tor del fö rfelad . Vad beträffar dc tre
deormakternas utsan
.. d nmgar
.
o l
k·an man
pa" vara n el ras spra;;.
~~nstatera, att sp rak ski ckli ghe ten står h ögt.
J slutet av n ovember 1939 påbörjade Königsberg p ä våglängd 29 1 m va rje k väll kl. 2220- 2240 utsändningar p å svenska. Fr. o. m . den l 4 janua ri 1940 äge r n yhetsu tsändningen
rum kl. 2140- 2200, och kl. 2220 följ c·r en andra utsändning
omJa ttancl e "inform a tioner, kulturprogram och svar p å brev ,.
I utsändni nga rna uppman as de sven sk a lyssnarna efter
ryskt m ön ster - att uneler vis'i ad ress skriftligen f ramföra
sin uppfa ttning och sina önskemå l om sändn in garna. Den
tyska p rograml edningen är icke sen a tt utnyttja det inkom mande br cvmatm.-iclc t för en propaganda, som ick e till alla
delar k an anses smaklig.
Moskva utökade redan i september sina utsändningar p å
svenska till varje kvä ll.
Föruton1. ,d e ofificiella rundra·diostalio ncrna föPokomma
några etern s fribrytarc, vilkas verk sa mhet samt och sy nn er ligen r·i kta'l.· sig mot den nationalsocialistiska r egimen i Tyskland. Dessa stat io ner äro , Der deuts{:h e FreiheitssendeP ,
»Der freie Dcutschlandssendcn och , Der Österrcichische
Au.sland ss·cnclcr , ,

B.

Det svenska f örbindelseväsendet.

III.

Allmänt.

F ör inhämtande av statistiska uppgifte r hänv isas till i
Sveriges Officiella S ta tistik intaga å rsberätt elser beträffanclt>
Telefon och T elegraf resp. Postverk et.
Trädtelefon nätets auto m atiserin g for tgå r planenli gt; så-lund a h ava un ele r år 1938 bl. a. å 145 växelstationer upp satts
~llltoma ti ska la nd sväxlar enligt teleg rafver kets koorclinatväl Ja.rsystenl.. En m ycket instruktiv ar tik el nn gåcndc >> Landsau-
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lomaliseringen i Sverige )) återfinnes i Kungl. TelegrarfstyreL
sens tekniska meddelanden 1937 , häfte 10- 12.
Den nya kustradiostationen i Malmö för telefontraf ik har
färdigställts och tagits i bruk.
Efter tillkomsten av den nya kuststationen vid Stavsniis
har Vaxholms kuststation blivit nedlagd , varefter m ater ielen
enligt bemyndigande i kungl. brev elen 10 juni 1938 ula n er.
sättning överlämnats till marinen.

Boden radio har övertagits av armen.
Den planerade förflyttningen av Göteborg radio till Vallda
(sändarstation) och Onsala (mo ttagarstation ), båda b rlägna
väst Kungsbacka, har på grund av statsfinansiella skä l t. v.
uppskjutits.
A1•betet med ::mläggandet av en ny mottagarstation för
kommersiell radiotrafik (fast trafik) i Lidingby vid En k ii ping
har avslutats. Radiocentralen i Göteborg, varifrån ti digare
den regelbundna radiotelegraftrafik en :m ed :utlandet ombe·
sörjdes, flyttades i april 1938 till den nyinrättade radiocentralen å Stockholms telegrafstation. Samtidigt hänned togs
den ovannämnda nya mottagarstationen i bruk.
Sändarstationen i Grimeton har utrustats med tre korl·
vågssändare, vilka arbe ta inom våglängdsbandet 18-~5 m
och användas för telegramtrafiken till USA. Do ursprungligen
för Amerikatrafiken avsedda Alexanderssonsgen eratorerna an·
vänelas numera för elen europeiska trafiken.
Den 16 januari 1940 öppnades - t. v. på försök - c.irekl
radiotelegrafförbin delse med Rom.
Den nya rundradiostationen i Luleå med en anten mffekl
av 30 kw har tagits i bruk och ersatt rundradiostationen i
Boden.
Rundrodiastationen i Stora Tww socken med en an tenneffekt av 100 kw påbörjade sina provsändningar i slutet av
1939 och togs i bruk den 15 december, varvid samtidigt: rund·
radiostationen i Falun togs ur trafik.
Motola rundradiostation har försetts med en J 2 kw kor!·
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Sta lionen användes
, sändare med riktantenn mot USA.
.
.
..
.
,.ags '
n
under dc tider, då
'o"r elen fasta radwtele!!raitrafJke
~
"yCIl f
a dradiautsändning icke pågår. Med denna komplettering av
l
o
].
] l
.. .,. t
.. d
.
run
de fasta statJOnerna ar e t moJ 1g · att mec e st rac 10 na svens c1
fartyg pra ktiskt Laget över hela jordklotet.
De kommuna/u polismyndighetemu hava börjat förse sig
med radioutrustningar för sin pa1 milverks amhet Anläggningarna bestå i regel av en fast sändarstation, från vilken
förbindelse medelst telegrafi eller telefoni upprätthålles till
med radioutrustning försedda polisbilar. F. n. är polisen i
Stockhohn, Göteborg, Norrköping, Borås, Örebro oeh Katrineholm försedd med dylika installationer.
I pressen hava å lsk illiga gånger förekommit omnämnanden av den seelan september 1939 i utrikesdepartement et anordnade mottagarcen tral en för främmande runclraclioutsändningar. Det märkliga med denna mottagarcentral är endast
den sena tidpunkt, till vilken man tydligen ansett sig kunna
upp skjuta ·dess etablerande. Enligt föredragandens :\sikt borde
dess födelsedag hava förlagts till senast hösten 1938 och helst
borde den hava varit i verksamhet sedan flera år tillbaka.
Försök m ed trådradio hava av telegrafverket anordnats i
Karlshamn, Stockholm och Änge. Ur militär synpunkt ~iga
dessa försök betydande intresse och det ~ir också bekant, att
man såväl i England som Tyskland ägnat frågan stort intr·esse, främst med hänsyn till möjligheterna att kunna undandraga fientlig a flygare de goda orientcringsmöjligh eler, som
åtminstone de s lurkare rundradiostationer na utgöra. Med hänsyn till rikets försvar måste det anses vara av väsentlig betydelse, främst ur luftförsvarssy npunkt , att trådradioanläggningar komma till stånd i sådana trakter, som kunna förväntas bliva utsatta för luftanfall, och då platser, som kunna tjä na till hjälp vid ortsbestämningar för anfalls insättande.
Under år 1938 har i samarbete med finska post- och telcg.~afstyrelsen nedlagts en andra lelefonpupinkabel mellan Norrtalje och Mariehamn. Kabeln innehåller tolv fvrskruva r för
fyrtråds- enkanalsystem och tv;l ,r acliopar, förcl~ lacle på tva
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symmet1·iska halvkablar. Härigenom erhålles 2-! ta l- och 2
radioförbindelser.
Kablifieringcn av dc stora riksledningsstråken ha r foq.
satt i planlagd omfattning.
IV.

Författningar, instruktioner m. m.

Antalet förfatlningar m . m . berörande förbindelscviisen.
det har, uneler den tidsperiod årsbe1·ättelsen omfattar, Yari(
ovanligt stort, beroende dels på vissa moderni seringar , deb pa
det utrikespoEtiska läg et, De viktigaste författning arna 111. 111.
~ kola här nedan n ågot närmare beröras.
Kungl. kungö relse inne/attand e vissa ncutrulitelsbestiilllm elser (SFS 187/38).
Betr}iffandc denna kungörelse hänvisas till vad so m anföres under avd . VIII.
InsiTul.'iion j'ör telegrufstyrels en vid krig eller kri gs/mn
(SFS 487 /38).
Denna i n s trul' li on crs~ltter s{l\räl tidigare gällande in ~ l r uk
tion (SFS 436/22 ) som kungörelsen a ngående elen ekono mi ska
förvaltningen vid krig"lelcgraf (SFS 4:37 /22). Begreppet k rigstelegraf, som i praktiken säkerligen hade inneburit åtsk ill iga
hetungande konsekvens er, har nu försvunit. En ersättnin g för
detsamma återfinnes , i en smi di gare form , i instruktionen s -±§.
Reglem ente för b elordring au /.iiirr/örbindelsemecldelrtndell
vid ];tig eller krigsj"a ru (k rigstelegru/reglemente) (SFS 4-88/SS).
Ersätter krigsl c legrnfreglcmenlet av år 1916 (SFS :1 5, 16).
0l"ya klasser aY te legram och lclcfonsamtal h ava in iört s
och i samb~1 nd härmed även nya beslämmelser :mgåcnde "()rcträclesrätl. Förutom dc i fred m cdg iYna slagen av telq , rant
och t e l efon~amtal tillkom ma i i n länels k trafik:
Statsordcrtelegram och statsordersmntal;
Luftförs vars telegnun och l uflförs varssamtal ;
stalsblixttelegram och statsblixtsamt:ll;
S tatsi ltclegram och statsilsamtaL
Vissa bestämmelser finnas a ng~tencle vilka , som fft an·
Yäncla dc olika slagen av telegram OCh telefonsam t:1J. () \·f!Jl
angiv na telegra m och telefon samla l befordras i angin' ll in-

··relcs O rdning, med företrädesrätt framför

anclr~1

telegram och

b~ fons amta l, med und antag för slatsilsamtal , ,-ilka befordra-;

te__ ~ nast dter vanliga blixtsamtaL Därest antalet blixtsamtal
·
nal
·or
utsa··t·tas r··
·ulle bliva så stort , alt stats1·1 samla 1en (·1··angenom
l
..
l
·r
"l!""
k
1
.
sk
, sevärda väntetl( er, ·an en h aggs a vg1 t av 1ogs 30 k·ron or
,t:r samtalsperiod utga för blixts::unlal. ~Iissbruk av företrii.~esrält medför a nsvar för tjänstefe l. Slatsordcrtelcgram, luflförsvarstclegram, statsblixllclegram och molsvarande sam tals sia'' hava brytnings rätt
° För vissa slag av samtal utfärdar chefen för försvarssta ben anvisningar angående vi lk a milit~ira myndigheter m. fl.,
som äga rätt att använda dc olika slage n av samtal.
En överenskommelse angående sättet för ·debitering och
likvidering av kostnad er för telegram och tclef'onsam1al m. m.
enligt krigs telegrafregl emen tet har , med tillämpning från den
1 decenlJber l 939, träffats mellan dc mil i tära för va ltninga rn fl
å ena sidan och te legrafstyrelsen å den andrn.
De nya samtalsklasserna i krigstelegrafreg lcm.cntet m edgiva, att samtal kunna expedieras med sådan hastighet och
bryta andra samtal till en sådan omfattning, alt krav p å stor
skyndsamhet därigenom måste anses vara i h ög grad tillgo dosedda.
Krav på »direkta telefonförbindelser, framföras emellertid i ganska stor uts träckning. Avsikten m ed den direkta te lefonförbind elsen är då att Yinn a en föt·binde lsc m ellan ifr~t 
kommande telefonapparater (befäl ha vare), som går säkra n•
och ännu snabbare alt ·e tablera och vid vilken risk en för all
motstationen skall vara 11pptagen av annat samtal är h ell utc sh.tten.
Ehuru utförandet av en sådnn anordning i allmänh et ur
teknisk synpunkt icke e rbjuder större svårigheter odt ehuru
Under vissa omständigheter - främst när det gäller lokala lc<l nin.gar - en dylik anordning k an vara b åde berättigad och
llödvändig, är densamma emellertid förknippad med viss:1
llackdelar, vilka här n edan något skola beröras.
Tillgången till riksledningar är av naturliga skäl starkt

1

-
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begränsad. Utförandet av här avhandlad anordning medfö •
1
att för varje fall en riksledning undantages från dem, SO lll sti
till förfoga n de för att avveckla 6vrig trafik; ju färre r iksled.
n ingar som finnas på ifrågavarande linjesträckor, desto s törre
ingrepp i den övTiga trafiken kommer, procentuellt, d en ifri\.
gasatia a nordningen att modföra.
Det rationella utnyttjandet av en telefonförbindelse för.
bättras ju större antal samtalsminuter elensamma kan avveck.
la per dag. Det är självfallet, att en ledning, som kan a vveck.
la flera abonnenters samtalsbe>hov, ställer sig driftsekon omiskt
gynnsammare än en ledning , som enelast kan avveckla en
abonnents samtalsbehov. Driftsekonomiskt sett är därför en
anordning med ctirekta förbindelser, där den kan utföras. mycket ogynnsam.
Den direkta förbindelsen är givetvis avseeld att k omma
till användning för särskilt brådskande och viktiga sam tal.
Genom att samtliga av anordningen berörda ledningar 111. m.
undandragas telcg,r afverkets omedelbara kontroll , finnes ingen
möjlighet' att- därest ett fel skulle hava uppstått på led ning
eller apparater - snabbt lokalisera och avhjälpa fel et. Om
däremot ett fel uppslår på ledningar eller apparate r, som stå
under telegrafverkets omedelbara kontroll , hava telefoni ste rna
i dc flesta fall möjlighet - och därigenom skyldighet - alt
tillse, att felfri ledning väljes för samtalet eller att k oppla
samtalet fram komlig väg .
Den omständigheten , att en direkt förbindelse anordnats,
kan aldrig effektivt hemlighållas för energiska kunsk apare
och ej h eller är det möjligt att garantera, o tt obehörig a vl ys_s:
ni ng icke äger rum . :M en om här a vhandlacl anordn ing at
Yidlagen , kan en kunsk apare, sedan h an fastställt vilken lc~
ning, som är avsedd för sagda anordning, koncentrera sJil
verk samh et till denna. Om däremot samtalet uppsättes ge·
nom telegrafverkets försorg, står han för varje tillfälle i likll
stor ove tenhet om vilken ledning, som ifrågavarand e ögow
blick användes för det samtal, han önskar avlyssna .
. D~irest överhöring genom något tekniskt fel föreko nJ il1er

]an två ledningar, av vilk a den ena är avseeld för här om 111el ~ anordning , k onuner d etta fel att för varje på densamma
tal~- -Jat samta·l medd:'öra risk för avlysning , under det att om
utv a~
.
. gang
"
"
t Jet slump vis ·f"'or varJe
uppsa.. t·t es pao nagon
av c1e
sa!ll
a
"
d
l
d
·
o d
..
l
..
·
. förfogande s laen e e nmgarna, sa an over 1onng
en d as t
t1 ~ över förekomma, om det u ppsä ttes på den med sagda fel
b: häftade ledn ingen. Sannolikheten för sådan överhöring
b.
nun skas alltså ·ju s tÖrtTe antalet till förfogande stående lednino·ar är .
"I den m ån här berörda anordnin g förmenas innebära nåeran fördel, därigenom att en eventuell skadegörelse på telefonstationerna icke skulle drabba sålunda dire ldkopplade förbindelser , m å här endast framhållas , all direktkopplingen just
sker inom telefon stationen, varför en skadegörelse i lika grad
kan drab ba denna som övriga förbindel se L Därjäm te bör
ihågkommas , att en s:Jdan förbindelses värde kan helt äventyras och fö r vändas i nackdel, dä~·est av misstag på någon aY
densamma berörd telefonsta tion förbindelsen av förbiseende
brytes.
Av an fö rda sk~U synas i de allra flesta fall fördelarna av
sådana anordn ingar vara mindre än d e med d em förknippade
nackdelarna, varför s~1clana förbindelser - särskilt om de avse längre dis tanser eller taga i anspråk i övrigt relativt svagt
tillgodosedd a ledningsstråk endast böra komma ifråga ,
därest undersökning för varje s~ir skilt fall k an påvisa, att fördelarn a öv erväga nackdelarna .
Kungl . ],·ungörelse cmgåendc sjöfarten inom svensit l..:ust vatten uneler utomordentliga j'örh ållanden (S FS 591 /38 m ed
tillägg S FS 662/39).
Kungörelsen inneh åller bl. a . vissa b estäm m elser angåen de
signalerinasföl'f'arande
i samband med prejning och färd
•
t">
1
minerat farvatten , allt i vad gäUer sjöfarten inom svenskt
kustvatten • I\Lm t">«öre l sen trädde i vissa delar i · kraft den 2-±
oktober 1939 (SFS 74±/39) .
l nstru k ti on för statens meteoral ogisl~- hy d ro g ro fisl·a an~>tct[t uic[ k rig eller krigsfara (SFS 51 /39).
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Anstalten skall vid utövningen av sin verksamhel i fr än _
1
"ta rummc_t tillgodos ~- för_svare~~ -~ rav. l~1om anstalten skalj
\·ara orgamserad en sarskild nu !I tara vdelnmg. Anstaltell skal)
i samräd med chefen för försvarsstaben i erforderlig u tsträck.
ning meddela allmänheten ,k ännedom om beslutade in skränk.
ningar i utsändandel av uppgifter från anstalten.
Kungl. kungörelse angående enskildas innehuv (W breu.
r/uvar vid krig eller l.:rigsfora m. m. (SFS 73/39).
Innefatta r bestämmelser angående brevduvors infiirando
till eller utförande från riket, försä,J jning, märkning , an mii la 1;
om innehav m. m. Brevduvor kunna vid behov rek vire ra~.
Inom parantes må nämnas, att antalet brevduvor i landel elen
1 september 1939 utgjorde omkring 18,400.
Kungl . kungörelse angående tillämpning vid förstä rl.t försvursberedskap (W vissa bestämmelser (SFS 573/39).
Innehåller bestämmelser, att bl. a. följande bestäm m elser
skola - i vissa fall i särskilt angivna delar - träda i kraft
vid förstärkt försvarsberedskap, nämligen instruktionen för
gcneralpmststyrclscn vid krig eller krigsfara, kungörelsen rörande postbehandling vid krig eller krigsfara, instruk tionen
för telegrafstyrelsen vid krig eller krigsfara, krigstelegrnfreglemcntct, instruktionen för SMHA vid krig eller krigsf:ua,
kungör'e lsen nngåcnde enskildas innehav av brevduvor.
Kungl. telegrafstyreisens kungörelse angående insh·riin /;ning i rmvändningen ou radioanliiggning ä svenska j'mt y g och
iuj'tfartyg (SFS 61-'t/ 39), samt
Kungl. telegrufstyreslens kungörelse nngåencle ins kriinl;ning i användningen (tv rudioanläggning d frönunrmde j'mtyg
och luftfartyg (SFS 615/39).
Hörande dessa författningar se avd. Vlii.
Kungl. kungörelse angelende förhinclmnde av skadeg örelse
d vissn telegmf-, telefon- och radioanläggningar i riket vid J."rig
eller krigsfal'(i m. m. (SFS 761/39) ålägger tclegrafstyrelsrn att
Yidtaga åtgärder för ovannämnda anläggningars skyddande, fÖr
snabbt avhjälpande av driftavbrott samt för säkerställande i övrigt av trafiken. Det åligger militär- och polismyndigheterna ~tt

framställning lämna telegrafmyndighet biträde vid ovanefter
o
••
1er. v·1 el i"u 11 gorance
.. . 'l av d yhkt
..
c]a atgan
uppdra u åtnjun~un 11
t:>
ter tjänsteförrättande personal polismans skydd och befoueruhet.
"
Lag om unläggningm- för radiotelegrafi och radiotelej'oni
(SFS 795/39).
Ersätter lagen den 16 maj 1924 om utförande och utnytlj~nde av elektrisk anläggning för telegrafering eller telefonering utan tråd m. nL (SFS 121 /24) samt 29 § förordningen
den 26 ma j 1922 om luftfart (SFS 38:'3/22).
Enär denna >> radiolag » utgör den grundläggande faktorn
i rättshänseende, synes det lämpligt att mera i detalj granska

densamma.
Den äldre Jagen avsåg anläggningar för >> telegrafering och
telefonering utan tråd >>, vilket icke täcker en del nyare tilllämpningar på radioområdet såsom överföring av bilder medelst radio, radiopejling m . m. En annan anmärkning mot
själva terminologien var, att radioöverföring numera även f örekannner med användning av >>tråd >> (jfr a vd. III). Med
hänsyn härtill omfattar elen nya lagen alla slags anläggningar
för radiotelegrafi och radiotelefoni, samt angives i lagen, att
med anläggning för radiotelegrafi eller radiotelefoni förstås
anläggni mt för iivcrförinoh med radiovå<>·or
av varJ·c slao
b
,_
cav
tecken, signaler, skrift, bilder eller ljud.
Den äldre lagens uttryck >> utföra och nyttja >> har förtyclli?ats så, att klart framgår att jämväl innehav av raclioanläggt:mg faller uneler lagens bestämmelser. Begreppet >> stationärt
fartyg , - en kvarleva från internationella konventionen angående telegr afering utan tråd, Berlin 1906 -- ansågs icke
längre b eh öv li l::>'
ot
Lagen
innebåller
bes lämmelser ·1- änwäl om radion.
n lä Ob
cru·
·
Jnngar på svenska luftfartyg, varjämte angives att Kungl. Maj:t
·- k·nJ.
"I!t er r··or ra d"wan ]""aggmngar
.
lkan. la··l11 na f orcs
pao utländska
-~lftfartyg . I lagen angives även, att Kungl. Maj:t äger utard f...
.
.
, a oresknfter om nytt_Jande av radwmotta~:mmasal)Parat
a f-·
~
~
Ianunande fartyg och luftfartyg inom svenskt territorium.
<J
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Det Yar synnerligen angeläget, att i lagen av den l!i lllu·
1924 angivet straff för o·l ovligt innehav eller brukande av ta~
diaanläggning skärptes, varjämte vid sådan överträdelse l'Q.
diaanläggningen borde förklaras förverkad , därest ick e för.
seeisen skett av förbiseende eller omständigheterna eljesl vol'e
synnerligen mildrande. Beträffand e motiven till den iinsk.
vä>rda straffskärpningen må anföras nedanstående utdrag ur
siatsrådsprotokollet i ärendet:
»Särskilt med häns yn till dc nuvarande utrikesp olitiska
förhålland ena synes det angeläget, att den statliga kon trollen
över fjärrförbindelser genom radioteleg rafi eller radiotelefo ni
effektiviseras. De t f·r a mstå r därvid som önskligt, att straffet
för olovligt innehav eller brukande a v radioanläggning skärpes. Det i detta hänseende framstä llda förslaget synes vii i av.
,-ägt. Genom att straffmaximum sättes till fängelse vi nnes
ick e blott en effektivare avskräckning i fråga om b rott av
ifrågavarande slag utan även en annan, icke mindre b etydclEnligt lagen om vissa tvångsmed el i brottsmål
~;efull förd el.
kan husrannsakan för utrönande av omständighet, som kan
vara av b etydelse för utredning om brott, äga rum allenast i
de fall , då skälig misstank e föreligg er att brott, varå efter lag
kan följa strarffarhete eller fängelse, blivit begånget. Vid m isstanke att radioanläggning obehörigen innehaves eller n yttjas,
kan sålunda enligt nu gällande stadganden husrannsak an icke
- utom i vissa av utomordentliga förhållanden betingade sä rskilda tillfällen - äga rum om ej därjämte skälig missta nke
förefinnes om grövre brott, t. ex. spioneri. Denna olägenhet,
som i nuvarande läge kan få b eklagliga verkningar, blir ge·
nom de t föreslagna straffstadgand et undanröjd:»
Som framgår av o·v anstående m åste bestämmelsern a om
sbra.f'fsa ts anses som en av de allra viktigaste, för att Jagen
såsom sådan skall giva möjlighe t till en ord entlig övervakning.
Det torde också få anses som. ett tidens tecken, att den end~
punkt, i vilken riksdagen fa nn anledning till erinran !11°t
Kungl. Maj:ts förslag, gällde straffsatsen, vilken i vissa f~~II
ansågs för låg. Andra särskilda utskottet anför härom i sdt
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. , Utskottet har vid sin granskn ing av förslaget icke
.
tl:railde .
~ nit anlednmg till annan erinran än såvitt angå-r den i 5 §
~u~'1o·na straffbestämmelsen. I denna utgöres minimum. av
d er.
o
.
h maxunun1
b..
o
lllt'
av f"angel se 1. tvao mana
. o·ofel11 dags· oter oc
1
hänsyn till de allvarliga risker, som i vissa fall måste
~ed
1
innehav eller nyttjande av
es
ans vara förbundn a m ed olovligt
:·adiosändare, framför allt i tider av utrikespolitisk spänning,
har utskottet funnit denna strafflatitud vara alltför låg för
ostadkonunande av ett effektiv t b ekämpande av förseelser av
"
a
ifrågavarande slag. A andra sidan torde i vissa fall b estäm Ulelsen drabb a förseelser , för vilka det föreslagna straffmininnun synes väl högt. » Utskottet föreslog slutligen, att
straffet skulle hes lämmas tiH »dagsböter eller fängelse ».
Med denna ändring anlog riksdagen KungL Maj:ts fö·r slag. Lagen h·ädd e i krruft elen 11 november 1939.
Kungl. kungörelse angående nyttjande inom svenskt territorium av radioanläggning eller radiomottagningsapparat å
främm ande fartyg eller luftfartyg ( SF S 796/39).
Ersätter kungörelsen den 25 juli 1924 (SFS 383/24 ) angående nyttjand e i rike t av radioanläggning å fr.ä mmande fartyg och är en direkt följd av den nya radiolagen samt trädde
i kraft samma dag som d enna.
De huvudsakliga nyheterna i kungörelsen äro, att kungörelsen gäller även luftfartyg, att nyttjandet av radiomottagningsapparat reglerats , att vissa befogenheter överförts från
chefen för marinstab en till chefen för försv arss taben samt att
straffsatsen ändrats från böter till dagsböter eller fängelse .
Lag om vissa tvångsmedel vid krig eller krigsfara m . m .
den 9 januari 194 0 ( SF S 3/40) samt
Kungl. Jl!Iaj:ts kungörels e angående tillämpningen av lagen den 9 januari 19/JO om vissa tvångsmedel vid krig ell er
krig sfara m . m. (S FS 5/40).
Lagen stadgar bl. a. , att under vissa angivna omståndigheter m å expedier.in g a v post - och telegrafförsändelse in stäl las eller fördröja s eller försändelsens inneh åll granskas och
censureras samt expe di ering av telefons am tal inställas eller
Tidslo·i[t i Sjöväs en clet.

15
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fördröjas eller samtal avlyssnas eller ock telefonappara t f··
01'
viss tid eller tillsvidare avstångns för samtal.
Kungörelsen innehåller erforderliga tillämpni n gsföre.
skrifter.

Bland den militära föl'bindelse tjänsten berörande ny til\.
komna instruktioner m. m. må nämnas Reglemente för k us t.
signalväsend et, vilket numm·a icke är h emligt, - - .
:-amt Luftförsvarsreglemente (LR) , d e båda sistnämnda ge:
mensamma fÖI' samtliga försvarsgrenar.
Chefen för marinen har utg ivit ,,Anvisningar i sjöfa rts.
skydd för h and elsfloHan under n eutralite t och krig ", i vilka
förbindelsetjänsten beröres dels i ett särsk ilt k apitel, dds i
samband med internationellrättsliga regler.
Inom armen h ava utgivits Fältreglemente (FR), Sig n81instruktion för armen (Signal IA) samt Provisoriska bestämmelser för signalering med signaleluk ar (armens go 2G87/:l9).
Inom. flygvapn et hava utgivits signalinstruktion för flvgvapnet (Signal IF/3 8) i en stencilerad upplaga, Signalhandbok
för Flygvapn et (Signal HF) samt Ordnings- och säkerhelsföreskrifter för flygning (OSF).
V.

Telegram- och telefontmfiken, huvudsakligen omk ring
tiden för krigsutbrottet.

Visserligen har statistik rykte om sig att vara elen svar·
taste av lögner, men det torde å andra sidan icke k unna för·
nek as, att statistiska uppgifter många gån ger kunna vara aY
värde. De t har därför synts föredraganden vara av en viss
betydelse att med några statistiska uppgifter belysa tcl egrnJ1l·
och telefontrafiken i första hand omkring tiden för krigsul·
brottet i september.
Telefi ramtrafik en.
Antalet inländska teleg ramexpeditioner vid Stockholm' te·
legrafstation utgjorde under tiden 1G augusti-Hi septembr r
1938 178,215 och under samma tid 1939 23G,191, d . v. s, cJJ
ökning mot föregående år av :12,5 %. Det störst::l antalet te·
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e•'r:JJ1l per dag expedierades den 2 september 1939, då antalet
1
en ökning av 92 % i jämförelse
up"po" ick till 14,288 utgörande
,
.
.
,
med motsvarande dag 1938. Den l september 19:39 expedie.
rades 12,005 telegram mot G,03G föregående å r innehärande
en öknin g av 92 %.
Antalet utländska telegram, utväxlad e övor teleg r afstatioIlerna i Stockholm, Göteborg och 1\fa lm ö, började visa en kraf tig stegring redan den 22 augusti. Den 27 augusti uppgick
antalet telegram till ungefär 11 ,500 och höll sig seelan till den
16 september som regel över 10,000 per dygn med max immn
den 8 september, då ungefär 12 ,700 telegram utväxlades. Öh:ningen mot för egående å r uppgick under tiden 15 augusti-Hi
september till 4 7 %.
Antalet nattexpedi tion er vid Stock,holms centraltelegrafotation (radioeenlralen undantagen ) ökades under a ugusti 193H
med 23 % och under september 1939 m ed 1G9 % i jämförelse
med motsvarande m ånader 1938. Det totala antalet nattex peditioner utgjorde under septemb er 1939 29,280 eller i m edeltnl i det närma ste 1,000 per natt.
Nedansl ående tab ell torde även giva en uppfattning om
telegramtrafik en s storleksordning.
Aug.
1938

-

Aug.
1939

Ök~i ng
l

o/o

Sept.
1938

Sept.
1939

Ökn in g
i

0

/o

Använda taxerade telegram :
Inländska .................. 223,260 238,736
Utländska .... ........... .. . 77,720 95,726

7
23

226,379 274,612
92,446 133,038

21
44

8
21

158,151 198,057
92,Ei56 124,925

25
35

Anko mna taxerade telegram:
Inländska .......... .. ...... 167,469 182,117
Utländska .. . .. ............. 80,180 97,340

Av inl ändska taxerade
telegram utgjorde:

~tatstelegram ........ ....
sltelegram ..................
t~~stel egram utan föhadesrätt ... ... ..... .. ..

1,737
485

3,976
727

129
50

3,296
675

173

216

25

203

13,847 320
2,535 275
329

62

-

l\Icdelan lalet ord

-
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utländsk a telegram var :

An- -~

Avgående

1939 juli

13,7

l

kommand e

14,0

aug.

14,3

14,6

sept ........... .. .... .... .

21,8

21,4

H ela antalet ord i m ed utlande t utväxlad e terminal lele.
gram utgjorde under
septemb er 1938 2,598,05 ()
augusti 1938 2,199,268
er 1939 5,561,7 81
septenili
2,778,282
augusti 1939
Okninge n i sep tember 1939 uppgår till 114 %, m en den
absoluta ökninge n - närmare 3 millione r ord - säger mera
om trafiken s storlek.
En kort analys av d e ovan givna uppgifte rna ger anledning till följand e slutsatse r:
Den politiska situation en augusti- septemb er h ar i hög
grad påverka t trafiken. Beträffa nde den inländsk a telegramtrafiken föreligga dc kraftiga ste ö-kninga rna den l och 2 september, alltså just i samband med krigsu tlwottet . Del sto-ra
antalet s tat steleg ram under sep temb er ty der på, alt stab myndigheter na i stor u tsträckn ing nödgats använda telegram för
sina angclägell!heter, kanske främst i samband med intagande t a v förs tärkt försvars bereds k ap. -- Ökningen av den utländsk a trafiken var att fö r viinta,
ehuru den n å dde e n omfattni ng, som man kanske ej räknat m ed .
Ökningen i m edelanta let ord i utländsk a telegram , särskill•
under septemb er 1939, samman hänger främst med de r cslrik·
tioner ifråga om använda ndet av code och chiffer , som i ett
flertal länder - dock ej Sverige - infördes omedelb a rt yid
krigsutb rottet.
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Ett k apitel för sig i fråga om telegram trafik en utgör den
fasta trafiken ~ver Stockho lms r adiocen traL Den to tala trafiken uttryckt 1 antal ord per vardag utgjord e tidigare ungefäT 24,500, men h ar från början av septemb er till senare hälften av decembe r 1939 i m edeltal uppgå tt till om.kring 60.000.
Högsta an talet ord för en dag {13 sept.) uppg år till c :a 83,200 .
Denn a avsevärd a ökning kan till en del hänföra s till den
allmänna ökninge n i tclcgram trafiken: , m en till största delen
måste elen sökas i det förh ållandet , att telegram trafiken efter
krigsutbr o ttet i ökad utsträck ning måste avveckla s med an vändande av dc fasta r a dioförbi nd elserna. Detta ä1· i sin tur
beroende på att våra k a belförbin delser till stor del gå ö,v er
Tyskland , varigeno m t. ex. trådtrafi ken till Frankrik e ej kun nat fortsätta över dessa kablar. Även om kab elförbind elserna
med E n gland skulle kunna avveckla en relativt starkt ökad
trafik, fö religger ingen säk erhet, al.t engelsm ännen skulle vara villiga att p å laga s ig en ökad transitot rafik. Även om i nu varande läge delvis nya diri geringsv ägar kunna t väljas, måste
inan komma ihåg, att vi, därest vi bliva indrag na i krig, icke
till utland et äga kab elförbind elscr, som kunna garanter a vår
telegram trafik. Skapanc le t av fullgoda och vitt utgrenad e fasta
radiofö-rb indelser m ed utlandet m åste därför a nses var a en
för vårt nationel la liv viktig krig sförbere delsc. Med hänsyn
till nutida krigsrföri ngsmcLo dcr böra reservs tationer vara planerade och erforder lig materiel finnas inom land et.
Telefont rafiken .

Antalet lokalexp editione r vid Stockho lms t elefonsta tion
(innerom rådet) har enda st beträffa nde veckan 28 augusti- 3
septembe r visat avsevärd a differens er mot förca å encl c år. Den
s~örsta b elastning en förelåg elen l septemb er, ~å antale t upp .l· r~nt t al 1,700,000 mot 1,200,00 0 samma dag 1938.
"lck t'll
l
01
att erhall a e tt begrepp om trafikens intensite t kan näm~a~ , att sagda dag uppgick antalet expediti oner i namnan ropsaOrdet unel er ticlen 1000- 1100 {brådast e tid) till 30,827 , d. v. s.
tt varje telefonis t {36 vid full b esättning ) i medeltal förmecl1
ade ett samtal var fjärde sekund.

p--.
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Antalet inländska rikssamtal ökades under seplcin]) 01.
endasl med 11 % i jämförelse n'led september 1\l:Js
Dessa 11 % inneb~ira emellertid en ökning av ungefär 600,0oo
samtal. Antalet ilsamtal utgjorde under september 1 93~
149,790, innebärande en ökning med 252 % i jämförelse I1led
septembe r 1938.
Antalet avgående utländska samtal från Stockholm ~ re
dovisningsområde visade en stegring av ibland över 100 ~~
umler tiden 21 augusti 3 september och trafiken höll sig ilYen
därefter betydligt över den normala. Vid toppbelastnin g ex.
pedieracles c :a 1,200 samtal per dag.
Antalet avgående rikssamtal från Stockholms recloY is.
ningsområde den l september uppgick Lill i runt ta l :·H ,500
Under normala fö t hållanden expedieras maximall c:a 2-l, OOO
samtal.
De anförda exemplen hänföra sig visserligen i huv udsak
till Slockholm, men d e giva säkerligen även en ungefärli g b ild
av färhållanclena i hela landet. Den kraftiga belastning, för
vilken särskilt interurbantrarfiken kommer alt utsättas Yid
liknande tillfä llen som i septemtber 1939, visar dels på behovet att för särskilt viktiga och brådskande samtal äga ti ll gang
till de exclusi va samtalsklasserna i krigstelegrafreglenwn te\,
dels att dessa samtalsklasser, om så skulle visa sig nödYändigt, kunna bliva tillåtna redan före in tagandet av för slärkl
försvarsberedskap ,
19~H)

1

VI.

Försuursstaben.

VII.

Marinen.

I föregående årsberättelse framhöll dåvarande föred raganden behovet av ytterligare en radioingenjör i mari11föt:·
vallningen . Genom beslut av 1939 å rs lagtima riksd ag bt·
fölls marinförvaltningen s framställning i ifrågavarand e' a,·.
seende och belfattningen upptogs på ordinarie stat frå n och

-

1ne

d den l juli 1939.
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Befattningen tillsattes den l decem-

ber 1939.
I anslagsäskandena för budgetåret 1940- 41 har marin ... rvallnin gen föreslagit tillsättandet av ytterligare en radiointo J·o"r· vilken skulle avses för tjänst på kustflottan .
'
<1Cll
" En fortg ående ökning av kadern av radiostyrmän och radiomän har ägt rum uneler de senaste åren. Ytterligare ök·11a är dock erforderlig för att fylla dc alltjämt ökade •kra'
111 o
ven på radiopersona L
För att söka öka tillgången vid mobilisering av radiout bildad person al - i första hand å hjälpfartygen - utfärdades genom mo 340/38 »Föreskrifter för uttagn in g och utbild11ing av värnpliktiga till radiomatrosen. Resultatet av kur sen var på det hela taget tillfredställandc. Av ursprungligen
uttagna 10 elever måste två ski lj as från kursen på grund av
bristande förm ftga att fö>lja undervisningen i radiosignalering.
De kvarstående 8 besutto vid utbildningens slut en mottagningsförm åga av ungefär 80 tecken i minuten.
I »Sko>lreglemente för flottans manskap, VI. Värnpliktiga
(SIW: lY) 1939 >> har för utbildning av värnpliktiga till radio matroser n u införts en särskild kurs för >> Racliomatros utan
radiocertif ikat av l. eller 2. klass >> . Avsikten med utbildningen
angives vara alt bibringa eleverna dc kunskaper och färdigheter, som erfordras för att kunna tjänstgöra såsom vakthavande radiomän på hjälpfartyg. Genom elen verkställda ökningen av värnpligtsticlen till 340 dagar synes utbildningen
kunna komma att bedrivas under så lång tid , att en mottag nin gsfärdighet av c :a l 00 tecken i minuten bör kunna upp nås, varjämte det även bör vara möjligt att låta eleverna erhålla praktisk tjänst ombord.
Trådförbi ndelsernas betydelse för marinen i dess h elhet
Och för flottan isynnerhet har i väsentlig utsträckning ökat
Under senaste liden. Detta slag av förbindelser har sedan
länge inom flottan betraktats som en sak av relativt unclerOrdnad betydelse och man har icke h eller funnit de t erforderligt a t nedlägga någon djupare utbildning på området. Det

-

synes emellertid, som om tiden nu vore m ogen för en ändri n,,
härutinnan och i varje fall synes det föredraganden etfor de 1~
ligt, att i utbildningen till förb indelseofficer trådrförbindclse 1_
na tilldelas en stÖtTe plats än vad f . n, är fallet. Däres t s1•l
icke sker, komma vi att på detta område b liva e.fterblivna och
ur stånd att på bästa sätt tillvarataga trådföi"IJindelsrrnas
mångahanda möjligheter.

C.

Internationellrättsliga fråg or , censur m . m.

VIII.
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Det neutrala Sverige.

Föredraganden får här, till undvikande av missförsland,
förutskicka, att i fråga om i denna avdelning upptagna spörsmål den metoden valts, att som regel först behandla all!mi nna
synpunkter för att därefter lämna en översikt av i Sverige vieltagna åtgärder jämte en granskning av desamma mot bak.
grunden av de av föredraganden företrädda a llmänna synpunkterna-,
Genom bL a, kungörelse elen l septcm.ber 1939 (SFS
586/39) förklarade KungL Maj :t, att Sverige skall vara neutralt under nu pågående krig mellan främmande makter. Härmed inträdde också åtskilliga problem rörande förbin delse·
väsendet och dess ställning vid neutralitet.
Hävdandet av rikets neutralilet och kravet på att få densamma respekterad innebära. skyldigheter och föqJlik tcl ser
både för oss själva och mot krigförande makter. I m ycket
stor utsträckning måste härvid det genom ett flertal internationella överenskommelser reglerade förbindelseYäsendct ägnas en omsorgsfull granskning, så att detsamma icke k onuncr
till använing på ett sätt, som kan äventyra rikets neutral itet.
I de svenska neutralitetsbestämmelserna (SFS 18 7/38),
som äro grundade på Haagkonventionen 07: V, återfinnes ifrå·
g a om förbindelseväsendet följande:
'' Det är förbjudet för krigförande eller personer i d crfl 5

... st a tt in om svensk t territorium inrätta eller · driva statio-

tJa~1 för radi otrafik eller uppsä tta någon annan apparat avsedd

nel t'äna som k ommunikationsmedel med krigförande styrkor
. " ell er 1. lu f ten,
. l SJOSS
J
tJI
.tt lands,
1111

'1

De krigförand es rörliga radiostationer, tillhörande slrids ·rafter ell er ej, må icke inom svenskt t erritorium begagnas
;ör avsändande a·v radiomeddelanden, u lom. i fall av nöd eller
för korrespondens med svensk myndighet över svensk kusl··
eller markradiostation eller svenska marinen ti ll hörig fartygsradios tation, ''
I detta sammanhang synes böra erinras om dc av en juristkommitte, som sammanträdde i Haag 1922- 23, avgivna
förslagen lill r egler rörande radiotelegrafi i kr ig. Det huvud sagliga innehållet i delta förslag återfinnes i Handbok i internationell r ä tt för marinen , mmn 177, Såsom neutralitetsvid rigt und ers töd räknas , enligt del omnii.mnda förslaget, att neutralt fartyg, då det befinner sig å det fria havet, p å radiotelcgrafisk väg avsänder för fienden avsedda upplysningar angående strid sk rafterna eller krigsoperationerna. Vidare må
erinras där om, att enligt samma förslag , ett med radioinstallation förse tt far tyg, som av ohcfen för en krigfö rande makts
örlogsfa rtyg uppmanals att hålla sig på avstånd från örlogsfartyget ell er att i dess närhet ick e göra bruk av sin radio och
icke efterkom mer denna anmaning, risker ar alt av örlogsfartyget bliva behandlat som fientligt fartyg.
Ehuru Haagförslaget icke b li vit av n ågon makt antaget,
tillämp as det emellerlicl. I den tyska prisordningcn, artikel
39, ingå ovannämnda bestäm.melscr under , feindscligc Unterstii. tzung ,, .

.

F öljande åtgärder hava vidtagits

lnskr"
·an lmingar:

fnlga om rena trafik-
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Den riir/iga t raJ'il.:en.

Den 3 september utgick fr ån lclcgrafstyrelscn till sa 111 t.
lig a fartygsstationcr , dels som skrivelse, dels per radio
l ) upp m an in g att n oga ia ktta ga dc bestämmelser ~ll lg aen .
de radiosignalering i frä mmand e länders territor i a l v~\Hen so 111
voro eller kund e bliva utfärdade,
2) förhud mot vissa positionsuppgifters lämnand e,
3) m eddelande att radio trafik en skull e in skrä nk as til l det
nödvändigaste.
Den 4 september utfärdades dc under av d . IV omniim nlb
kungörelserna (SFS 614/39 och 615/39) .
Härjämte utfärdades en , pl\11 beträffande överva ka ndet
av radiaanläggningar å främmand e fartyg. som iiro fö r"edda
med radiosändare ». Denna PM inn eh å lle r d eta ljerade b es läm.
melser för hur och av vem ö·v ervak ning skall verkställas.
Vissa undantag från förbudet för svenska far tyg att an·
vända r a diosändare inom svenskt territori a lva tten h a n1 be.
Yiljats b argningsbolng och liknande sammanslutninga1.:· .
Den 5 september utgick frå n telegrafstyrelsen fu lJ unde
meddelande: , Till förh indrand e av radio trafik , som k an ii rcn·
tyra rikets neutralitet är utväxlingen av t elefons u1~1 t~1 l nlC I~nn
fartyg och abonnent i land icke längre till å ten. Erfordl' rliga
meddelande få dock överbringas såsom telegram.
H ä rj ä mte hava utfärdats vissa föreskrifter angåen de ul·
sändning i rundradio till fartyg på havet.
I anledning aY den a llt m er intima uppmärksamhet , sc>lll
ägnades dc neutrala staternas å tg ärder, b efa nn s det n~idv~1 1 ~:
digt att i slutet av november utsä nd a ett m eddelande till f;u
.
tygsstationerna a v följa n de lyd else:
ncu.
l·t ·l"« ktl"'
· · sl(0'
· t···or·kl ara L s1g
'
. "'"''"t
, p ~t grund av a t.t S vcngc
traJilet uneler nu pågående krig m ella n frä mma nde m a k ~ e~ ,
får Telegrafstyrelsen beordra befä lhavare och radiocxp cddO·
rer att noga tillse, alt radiotraf ik från . r örli g sta tion icke J.::;
n ehåller uppgifter angående krigförande makt~ örlogsfar~~~l
och luftfartygs lägen och åtgärder m. m. eller overhHvndt.t,

' l]'l nd en , som kunna vara av betydelse ell e r lill skad a för
rrhll '
o. o·f O··rande m a kt. "
l' fl "Den
16 decmb er 1939 utfärd ades förbud mol utviixling av
. . ta r adiotelegram mellan luftfartyg och svenska mark-

pnvll '
station er.
Radioanwtörer.
I un derdånig skrivelse till Konungen den 2 scptcntb er hcmtäUde chefen för försvarss tab en , alt tillstånd att utföra eller
~ 1ttja radioanläggning för experimentändam ål (amatöranläggt'
l
··1 .
. .aS. D y 1·1
J)· a) t v icke matte l)eVllJ
J -i:a anso-i:nmgar 1ava c ·
mn, · ·
ter nämnda datum icke b eviljats.
I och m ed förstärkt fö rsvarsberedskaps intagande utfärdades gen er ellt sändningsförbud fö r alla amatörer , varjiimte
till varje amatör utsändes ett p ersonligt m ed del and e h ärom .
Samtliga amatörer f in go avg iva sk r iftlig förbindelse att iakttaga sändningsförbudet Ett och annat missförstånd uppstod
i början, och att i en sCt s to r skara någon kverulant måste förekomma, ä r ju ej a tt förvå na sig över, m en man kan g·olt
säga, a tt a m atörerna lojalt följt fö rbudet.
o

Run drndio.

För a llmänheten direkt pMagliga inskränkningar ha va
endast berört väderleksrapporter och liknan de utsändninga r.

Dc vidtagna trafi kin skränknin garna ansluta sig praktiskt
taget h elt och h å ll et till dc framställda kraven och de t kan
vara på sin plats att franrh åll a, att Sverige i detta avseende
Vidtagit striktare å tgärder än, så vitt bekant, and ra n eutraLt
länder. De sven ska ncu tralitetsbestämmelserna (SFS 187/38,
jfr ovan) äro em ellertid , enligt föredragandens ås ikt, i detta
avseende icke tinfyllcst, enär dc end ast rikt a sig mot dc kri gförande, m en ick e innehålla b es tämmelser för vad den svenske
Uleclhorgaren har att iakttaga.
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"'
tele.

Vissa särsl;ilda bes tämmelser rörande d en svenskfl
j'ontmfiken h ava sedan mitlen av sep temb er 1939 u tfin·dats
Dala och huvudsakliga inneh åll i dessa olika b estänu nelsc,:
framgå av nedanstående sammandrag.
Genom b eslut den 15 scplemrb er förordnade Kungl. ~ laj:t
a tt beträffande pri vattelegram. från Sverige till utla n det även:
som angående priva ta radiotelegram skull e /rcln och m er/ den
17 sep temb er kl. 1930 följande iakttagas:
l. Ar telegram h elt eller delvi s avfattat p å code, skall
telegramoriginalet vara försett med uppgift å codens n::unn
(saknar codcn namn , angives »privat co de »). Vid intelefone.
ring av codetelegram skall avsänd a ren lämna dylik uppgift,
vilken av den m ottagande tjänstemann en antecknas a telegramblanke tten .
2. Ar telegram helt ell er delvis avfatlat på chifler, skall
telegramoriginalet vara försett med uppgift härom. Vid intelefon erin g av chiffertelegram skall avsända r en lämna dyli k
uppgift, vilken av den n'lott agande tjäns temannen antecknas å
telegramb l::l nke tten.
3. Telegram skall hava underskrift. D enna k an u tgöras
a v t elegramadress.
4. A. telegram , som direkt inlämnas å telegrafanstalt,
skola var a antecknade avsändarens namn och fullstäncliga
adress. Vägras dylik anteckning, sk all telegrammet icke mottagas; de tsamma gäller i de fall, d å vid intelefon ering av telegram från allmän samtalsapparat avsändaren vägr ar u ppgiva
namn och fullständig adress.
5. U Lländsk unelersåte äger ick e rätt att intelefonera te·
legram och skall .vid telegrams inlämnande å telegrafanstalt
utan anm odan styrka sin identitet gen om uppvisande av r e·
derbörlig legi timationshandling. Han skall tillika å telegraJll·
originalet till telegram utan a nmodan anteckna för- och till·
namn och fullständig adress.
ft
6. Avsändare av code- eller chifferteleg ram är skylclh
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, a nfordran uppvisa den code respektive chiffer , som
a vänts för telegrammet.
n.l1 Med giltighet /rcln och med den 3 n ovember gällde, utöver
nJ:edclelade föreskrifter, fö ljande sä rskilda bestämmelser
· tJ'll u tl an clet samt av' s venge
f' ran
·
ovan"aa om pnvattelegran1
.
i fra.,c
cte pri va ta radwtelegnun :
,
"aeJ1
1. Telegram p å hemli gt språk (code eller chiffer) mot"
taaes till befordran enel ast under förutsättning , all avsändaren
bifoga r en o rd agrann öve rsättning av teleg ramtex ten till klart
språk enligt den använda coden respeklive chiffern. Dylik
översä ttning b enämnes klartext .
Inlämn as telegramm et direkt å tciegrafans talt, skall klartexten vara skriven {l särskilt blad. De tta blad skall av avsänd aren vidfästas telegra mmet.
Då telegram intelefoneras från abonnent , skall, seelan telegramm et nedskrivits och k ollationerats, avsändaren uppma nas uppläsa den mot telegrammet svarande klart exten. Den na nedskrives av den mottagande exped itören å sä rskild blankett och vidfästes telegramm e t.
A klart extblankett införas från originaltelegramme t föl jande uppgifter , nämligen inlämningss tationens namn , telegrammets inlämningsnumme r, datum och klockslag samt
adress och underskrift. Dessutom skall å väl synlig pla ts å
klartextblank etten m ed blåp enn a skrivas ordet >> Kla rtext».
Ll

pca

2. Avsändare av telegram på h emligt språk är skyldig
att, om Telegrafs tyrelsen så förskriv er eller vederbörande stalionsbefäl för särskilt fall så finner erforderli gt, a ntingen: i
förväg depone ra coden (ch iffern) hos telegrafverke t eller ock
företc densamma vid telegr~unmets inlämnande.
3. Klartex tblank etterna sk ola daglig en , senast vid dagVaktens slut, uppsamlas och inläggas i kuvert med ad ress
»Klar text, Kungl. T elc.grafstyrelsen , Stockhohn C» samt därefter omedelbar t p os ta s. I dylikt kuvert få icke inläggas andta handlingnr ä n klartexter.
Från och med den 7 december gällde b e träffand e såYäl
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inländska som ulli:indska privattelegram följande hcst:
1
. 'll).
1nelscr:
l. Telegram skall vara avfattat p:l. klart språk och giy
en för tel egrafpersonalen begriplig mening. Endast svenska<\
danska , norska, engelska, Iranska , italienska , spanska Ocl;
tyska språken få användas. Förutom dessa språ k får i tele.
gram till och från Finland användns finska språket sa nlt i
telegram till och från Socialisliska Hådsrepublikernas L'ni 011
ryska språket.
Code ell er chiffe r äro så lund a icke till å tna i p riYatte.
lcgram.
Inlämrw.s telegram, som icke uppfyller ovanståen de be.
stämmclser, skall telegrammet ick e motla,g as.
2. Telegram ska ll vara förselt med und erskrift, ' ilkcn
ä ven kan utgöras r"· telegramadress.
3. }\. telegram , som direkt inlämnas å telegrafans talL
ska ll an teckna s avsändarens n amn jämte fullständiga ad ress.
Vägras c~y l ik anteckn ing, skall telegrummel icke m o ll a8as.
Detsamma gäller i dc fall, då vid intelefonering av telegram
från a llmän samtalsapparrtt avsändaren vägrar uppgiva namn
och fulständig adress. Vid intelefonering från abonncn ta ppa·
rat behöver namn och adress tills vidare ~eke uppgiva s.
·L Utländsk undersåte äger icke rätt att intelefoner a te·
legram och skall vid telegrams inlämnande ;t telegrafan stalt
utan anmodan slyrka sin identitet genom uppvisande aY ve·
derhärlig legitimatiomhanclli ng. Han skall tillika å tel eg ram·
originalet utan anmodan anteckna för- och tillnamn ~am t full·
sti:indig a.clrcss.
D~l. legitimationshan<ll ing uppvisas , skall den m olta ga nde
tjänstemannen å tcl egrmnoriginalc t göra anteckning hiironJ
genom ::mgivande DV legitimalionshandl ingens art.
5. Ovanstående bestämmelser gälla icke statstclcgranl,
meteorolog iska telegram och tjänstctelegram.
1
Fr . o. m. den 16 }anllati 1940 gälla, med upphä van de 3 .
tidigare föreskrifter , för tel cgr::untrafikcn hestämmc1s cr a'' i
lniVUlhak samma inn0hftl l som h cs tämmclscr nn av den 7 dc-
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er m en med elen viktiga förändringen, att vissa angivna
..
•
ce1n JJ
r medgJVas , om avsandaren bifogar klartext och om kol
.
'
c
j{oc
är mcdgJven i adresslandet Fr. o. m. den 26 fomwri äro
·
den •
·li"·a re tre k oder medgivna.
•
vtt cJ o
Bc träfrfancl e privata telefon:mmtal, såväl inländska som
·
utl ändska, gälla från och med den 7 december följande bestämmelser:
Samtal får föras en dast p ~t svenska, danska , norska ,
engelska , fran ska , italienska, spanska och tyska språken. Förutom dessa språk får i tel efonsamtal till och från Finland användas f inska språk et och i telefonsamtal till och från RyssJand r yska språket.
Hemli gt språk är icke tillåtet.
Dessa b estämmelser äga dock ej tilHimpning i fråga om
samtal fr å n sådan myndighet eller person , som äger rätt alt
utväx la statssamtal i i n ternationell trafik och dc gäll a ej heller samtal från och till svensk statsmyndighet.
Kontroll över att förcst~tende bestämmelser efterföljas
skall ske i den mån så är för vedcl'l)Örande station särskilt f ö.
reskrive t eller si:i r skilcl anledning till sådan kontroll anses
föreli gga.

IX.

Vissu undrn neutrala länder.

Dc flesta n eutrala länder ha va i en eller annan form vid.
tagit särskilda å tgärd er beträffande sitt fö J·bindclseväsend e
IUed anledning av det pågående kriget. Här n edan skola endast beröra s danska och norslut åtgärder.

Danmarle
Den 2 september utfärdades en förordniua0 med förbud
·
..
·
·
ti
att
om
uppg1fter
lamna
o ff cnt1·tgt e11 er pnvat
eU . ll. ob eih"onga
laster.
och
rörelser
et att omtala fartygs positioner,
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Den 3 sep tember utfärdades en »Bekendtg örelse otn ek
traordine rt Radiomat eriel i Skibe l> , vari förordnad es de ls a:·
däröver - m el[ un.l
varje dans,k t fartyg på 20 bruttoton eller
..
dantag för fiskefarty g - i Nord- och Ostersjöfa rt och lllclian.
laggande farvatten skall vara utrustat med racliOinotl agnings.
apparat i stånd att under normala förhålland en m.ottaga lit.
sändninga r från Köpenham n och Kalundbo rg rundradiasta.
tioner, dels att varje danskt fartyg utanför ovan nämn da för.
vatten skall vara utrustat med radiomott agningsap parat i stånd
att under normala förhålland en mottaga utsändnin gar från de
danska kort vågsruncl radiostati onerna.
Marinmin isteriet och ministerie t för handel, industri och
sjöfart hava gemensam t utgivit »Skibsfar tens betry,ggelse under krigsförho ld. Vejlednin g for handelsfla adens befallnings.
mrencl ». Ett kapitel - »Signaleri ng, Telegrafe ring m . I•l . >> _
ägnas förbindels emedlens användnin g och innehålle r bL a. en
del allmänna anvisning ar angående r adiosigna lering vid neutralitet och krig.
I slutet av oktober förbjödos privattele gram på chiffe r till
Damnark och beträffan de privattele gram på code föreskrevs,
att uppgift å codens namn skulle återfinnas först i texten.
I början av nove1nber bestämde s, att privattele gram på
klart språk till Danmark få vara avfattade endast på vi ssa angivna anspråk.
Den 5 januari 1940 utgavs en >> Bckendtg örclse angaacnde
Jndskrren kni ng er i Benyttelse n af Hadiostal ioner i Skibe och
L uftfartöje r». Kungörels en, vilken angives ingå som led i
Danmark s neutralite tsåtgärder , innehålle r i huvudsak följande:
H.adiostat ioncr p å danska och främ.man de fartyg ell\'r lull
fartyg få på och över danskt territorium endast användas fÖl'
korrespon dens mod danska staten tillhöriga radiostati oner.
Telegram få endast utväxlas i fartygets tjänst; betriiff;W
de danska fartyg gäller detta även utanför danskt terri toriuJTI·
Offentlig korrespon dens över danska markstati oner är för·
bjuden .
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Radio telefonsam tal med abonnent i land över danska kuststationer äro icke tillåtna.
F ar tygs radiosänd are få icke användas i dansk hamn.
:Radiosänd are skall där förseglas. Fartyg skola kunna avlyssna de danska rundradio stationern as utsändnin gar vid
mörkläggn ing, luftförsva rstillstånd eller mobiliseri ng.
överträde lse av bestämme lserna straffas enligt strafflage n.
F örbu d har utfärdats mot användan de av amatörsän dar anläggning.
Norge.

Inga inskränkn ingar gälla ifråga om telegram till Norge.
För privattele gram från Norge gäller, att av klart språk
endast vissa språk äro tillåtna; code får användas , om coden
deponeras hos tclegrafsty relsen. En tilläggsav gift utgår för
varje codeteleg ram. Telegram skola vara försedda med underskrift. Utländsk underså te är skyldig att framvisa legitimatioshan dling. Chiffertel egram äro icke tillåtna.
Privata telefonsam tal få föras endast på vissa angivna
språk. Hemligt språk är icke tillåtet i telefonsam taL Dessa
bestämmels-e r gälla vid samtal såväl inom landet som med
utlandet. H.adiotele fonsamtal få endast utväxlas mellan norska
stationer och endast på norska.
X.

Krig förcmcle lände l'.
Franlail.:e .

Med verkan från den 28 augusti 1939 infördes följand e
restriktion er beträffa nde telegraf, telefon och radio.
T elegraf: Chiffer och code äro förbjudna i all telegrafkorrespon dens. I inländsk trafik och trafik med koloniern a
och protektora ten får endast franska språket användas.
För avsändan de av privat internatio nellt telegram erfo-r dras först och främst att man hos poliskomm issarien eller even·
·
tuell t 1naucn
rten sl\:aff ar ett visum p å telepa Inl"ammngso
gral11m-c t. Utan sådant Yisum får telegramm et icke inlämnas.
o

•

Tidskrift i S jöväse ndet.

16

-
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Vissa pressmän äro dock b efriade från skyldigh eten alt sk uffa.
visum å presstelegram.
Efter inlämningen granskas telegrammen av censuren
som åsätter varje telegram granskningsstämpel , innan del få 1:
befordras.
A adressorten äro interna tionella telegram underk a~ lalle
samma formaliteter och mås le alltså ha censur- och p ol isvi.
sum innan de få avlämnas.
Vid inlämning och avlämning av inländskt telegram lill
eller från vissa utmed kusten och gränserna belägna c~c pa r tc
ment erfordras likaledes polisvisum. För tel egram llll ell er
från fransk koloni eller prolektorat är sådant visom ohliga.
lori sk l.
Telefon: Telefonering får äga rum blott från abon ncn,tapparat, som C.J ar upplåten för a1lmänt bruk, eller fr an sadan allmän samtalsapparal, som kan kontrolleras av l~:Pg raf
verke ls tjänstemän. Andra allmänna samtalsapparater aro av:
stängda, likaså alla för allmänheten tillgängli~a appar:1Lcr t
kafecr restauranter, tobaksaffärer o. dyl. Vaqe tc1efon~1 hon
nent ä~· ansvarig för de samtal, som utväxlas från hans apparat.
Privata internationella samtal få ej befordras.
Inom krigszon eller i departement be\äget vid kus!l'n _eller utmed <>ränserna för interurbantelefonering ske end as l Jll·
0
om samma departement. I övriga departement f~r _mal: tele~
fonera även till angränsande departement, dock CJ hll snclan.
som äro belä<>na vid kusten eller runt gränserna.
Tclefonc:ing får ske endast på franska. Samlalen ·i,·ervakas av censuren.
_
Dc
Radio: Privata sändareanläggningar få ej använda s .
ställas till statens förfogande. Niattagningsapparater få i
cip behållas, men militärmyndigheterna kunna, då så ~ 1 115 '
.. nlpli<>t
la
<
o ' lä<><>a
oo beslag~ I)å dem.
tcnHanclclsfartyb skola uneler uppehåll i hamn hava aJ1 ,
nen urkopplad. Om militärmyndigheterna så påfordra , .-;J;.ol·;
··
R cpara t.wn a I a erJ oanFi
''o- nt ng
radiostationerna forseglas.
•
c oo
·
bamn får ej göras ulan militärens medgivande.

pn::

o

•

Sändning inom franskt territorialvatten är förbjuden med
ntao· för nödsignaler och nödvändiga meddelanden, som
un da
"
..
.. ·a SJ·ö[artssakerheten.
roi •
Sändning från icke militärt flygfartyg över franskt territorium är förbjuden utom beträffande meddelanden angående
flyg sä'J;.erheten eller upplysningar rörand e fienden.
All privat radiotelefontrafik är inställd.
Lättnader i telegramtrafiken hava sedermera införts, det
att vissa namngivna koder få användas.

Storbritannien.
~led stöd av Dcfcncc Regulalions, 1939 (Emergency Powers) utfärd ades den 28 augusti 1939 a v amiralitetet en »vVireless Telegraphy (Ships) Order '' i vilken stadgas:
l. Föl'lmd för envar ontbord på vilket som helst fartyg
inom Storbritanniens och Nord-Irlands »tidal waler» att använda radiosändare.
2. Meddelande att enva'r å handelsfartyg inom Storbritanniens och Nord-Irlands territorialvatten, med undantag av
i mom. l nämnda vallen, och envar å brittiska handelsfartyg
var h elst dessa befinna sig, med ovan nämnt undantag, äro
skyldiga alt å tlyd a av amiralitetet utfärdade bestämmelser angående radiosignalering.
Denna order har sedermera kompletterats med bestämmelser, att främmande fartyg inom brittiskt territorialvatten
få, utom i fall av nöd, sända meddelanden till brittiska kust-stationer för vidare befordran. Endast engelska och franslw
språken samt internationella signalboken få användas.
Den 2 september utfärdades nedanstående bestämmelser
r_örancle telegramutväxlingen med Slorbrilannicn och övriga
hll brittiska imperiet hörande länder:
Telegram skola vara avfattade på klart engelskt eller
franskt språk.
Avsändarens namn skall vara angive t i underskriften .
Registrerade telegramadress er äro icke medgivna såsom
adress eller underskrift.

-
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Telegra m befordr as på avsänd arens risk och äro under.
kastade censur.
Iltelegr am äro icke medgiv na.
Ovanst ående gäller även statstel egram utom brittisk a sa1111
radiote legram till fartyg eller luftfart yg över brittisk a slatio.
ner men icke telegram som utväxla s via Storbri tannien l1led
länder utanför brittisk a imperie t.
»Till brittisk a imperie t hörand e länden uppgå till un.
gefär 70.
Vissa lättnad er i ovanstå ende bestäm melser hava senare
tillkom mit, bL a . få fr. o. m . den l januari 1940 vissa namn.
givna koder använd as.

Tysklan d .
Rörand e telegram till Tysklan d föreligg a inga res lriktio.
ner, däremo t få e ndast vissa firmor och persone r, som. er h:'Ulil
tillstån d av myndig heterna , sända telegram till utlande t.

Finland .
Vissa restrikt ioner beträffa nde telegram - och telefontra·
fiken voro införda före krigsut brottet. Den 12 decemb er ul·
färdade s ett tillkänn agivand e angåen de använa dnde aY posl.
telegraf och telefon under krigstid av i huvuds ak följand e in·
nehåll:
Förbju dna äro alla meddel anden, som kunna inverl.-a men·
ligt på ril.:ets lärsvar eller den allmänn a säkerhe tens bevm onde.
L

Postf'örsändelse.

I in- och utländs ka postför sändels er tillåtes tillsvi da re ail
förutom finska och svenska använd a endast danska , en gelsP·
franska , italiens ka, norska och Lyska sp r åken.
Som omslag spapper för post- och järnväg spaket är fär·
bjudet att använd a tidning ar eller annat med trycksk rift W
311
sett papper och får ej heller i paket inneslu tas brev eller .
nat m eddelan de.
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Till utlande t är det förbjud et att sända handlin gar eller
med statliga eller kommt mah och
paPp er , som äro försedd a
kyrkliga ämb etsverk s och myndig heters sigill, stämpe l eller
dessas avtryck .
Likaså är ><let föi'b.iudet, att till utlande t sända av sigill
eller stämpel framstä llda fotogra fier , tecknin gar, bilder, klicMer, matrise r eller medels annat förfarin gssätt av dem tagna kopior.

II.

Telegta m och samtal.

I inhems k telegraf - och telofont rarfik är det tillåtet att använda end ast finska och svenska språken . I telegram från
Finland till utlande t samt i samtal med utlande t tillå tes förutom fin ska och svenska endast använd ande av danska ,
franska, en gelska, italiens ka, norska och tyska språken .
Till expedie ring inlämn at Lelegram, utom affärs- eller
presstel egram, får ej innehåll a mera än 30 ord , adresse n och
undersk riften inbegri pna.
Avsänd are av privatte legram bör å telegram blanket ten anteckna sitt namn och noggra nn adres samt vid anfordr an förete legitima tionsbev is.
För privatp ersoner är det förbjud et att använd a chiffer
och code (överen skomm et bokstav ssystem ).

-
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ds- Allt som förekommer äro några ytterst knapphändiga
itel i ärendet i RM I A och RM II, och ej h eller återfinnes
o
. pao k ursp l anerna f"or nagon
...
kaP
av flotänlnet »expe di t.·JonstJansh
kan
kapitel
nyssnämnda
Av
kurser.
och
skolor
otaliga
tan s
det i RM II frånses i fortsättningen, enär däri huvudsakligen
endast uppräknas journaler, liggare etc., som förbands- och
fartyg schefer skola föra samt sådana rapporter som de vid
fastställda tidpunkter hava att avgiva. I kapitlet i RM I A
borde sålunda återfinnas för såväl jsö- som landexpeditioner
creruensamma riktlinjer och detaljföreskrifter för expeditions"tjänstens bedrivande, och så torde väl också få anses vara
avsikten m ed kapitlet 9 i nämnda reglcmentsdel.
I de tta avhandlas på knappa tolv sidor - häri frånräknade dc två, på vilka något onwtiverat inmängts vissa förcskrifter om personalens rullföring m. m. - såväl tjänstemeddelanden som expeditionstjänst Det säger sig självt att på ett
så begränsat u trymme finnes ingen som helst möjlighet att
tillnärmelsevis kunna meddela, vad som erfordras för att sköta en expedition, vilket också bestyrkes vid genomläsning av
kapitlet.
Till att börja med förefaller dettas uppdelning i avsnitten
»tjänstem eddelanden >> och >> expeditionstjänsb> ej vara till fördel för översk ådligheten, åtminstone icke i den utformning dc
här givits. I förstnämnda avsnitts bestämmelser .för tjänstemeddelandens avfattande borde t. ex. kunna förväntas, att allt
härom funn es samlat. Så är do.ck ingalunda förhållandet, i
det att b estämmelserna för meddelandens diarieföring och till
dels även föreskrifterna för meddelandens undertecknande
återfinnas i andra avsnittets sista paragraf med rubriken >> expeditionstjänstens ordnande >> .
Föreskrifterna för eliarier och register m. m. äro icke tillfyllest. Det har lill synes helt förbisetts, att stÖITe expeditioner kunna behöva dela upp sina h andlingar på "detaljen> ,
»dossieen, -eller vad dc n u må kallas med hänsyn till är endenas n atur. Inom en expedition av sådan omfattning som
t. ex. allmänna avdelningens i BAS stab, där handlagda ären1

]Jt

En eftersatt tjänstegren.
Utdrag ur anförande av ledamoten i K:M:OS, kaptenen C. A. B<·.-kow,
hållet jäml. Sällskapets stadgar § 31.

För var och en, som kommit i någon beröring med ljänsten vid flottans militära expedition er står det tämligen klart,
att allt icke är som det kunde och borde vara på delt a område. Påståendet gäller generellt om än i olika grad b eroende på expeditionernas on1'fattning och expeditionsofficerarnas
eller adjutanternas större eller mindre erfarenhet av tj än sten
i fråga. Förefintliga brister hava i sär skilt hög grad framstått i samband med och efter inträdet av nuvarande förhållanden, då en rad större expeditioner såväl ontbord som i land
nyupprättades eller svällde ut, och då rådande knappa personaltillgång tvingade till att i befallningar som expedition sofficerare (adjutanter) konm1:endcra i expeditionstjänst ocrfa ren
personal eller att utbyta kanske sedan lång tid tillbaka tj ä nstgörande expeditionsofficerare av stammen m-ot nyink ·tl lacl
och för tjänsten vid expedition helt främmande personal ur
reserven. R0dan här må dock framhållas, att påtaladC' olägenheter främst sammanhänga med brister av organisalorisl;
arl och att personalen icke kan lastas för desamma; f unnes
bara ledande och klarläggande föreskrifter att tillgå och gåves åtminstone den personal, vilken närmast har att svarn
för expeditionstjänsten någon undervisning i sådan verk sam·
het, skulle mycket vara vunnet. Beklagligtvis stå emellertid
icke några sådana ledande och klarläggande förcskrifl <'r till
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elens antal senaste kalender år uppgick till omkring fem lusen
varav över två tusen av hemlig natur, är ett sådant tillYäga:
gångssät t ofrånkom ligt och även genomfö rt. Liknand e hr
<;jö.
förh~tllandct vid övriga MDS-sta bcr likson1 vid de större
iirföl'
h
ler
styrkorn as expeditio ner. Avsakna den av föreskrif
har emellert id bl. a. medfört , att diaricupp läg,gning en - ut.
förd på sätt vederböT ande expeditio nsofficer funnit vara mest
praktisk t - Yisar en påtagba r förbistri ng icke blott i fråga on1
antal och benämni ng på »detaljer » utan även i vad rör iircn.
denas fördelnin g på detalj. En nyligen förelage n jämfö rande
granskn ing av diaricup pläggnin gen vid ett tiotal av dc större
expediti onerna, har givit belägg för detta påståend e. Sason1
ett bland otaliga exempel må här anföras, a tt e tt ärende rörande internati onell rätt, vilket är av typisk mobnatu r , befanns vara fördelat på följande olika vis:
på >> Operatio ns »-detaljen ,
»Undcrrä ttelse »-detaljc n ,
» den myndigh etscletal j, varifrån ärend et a ukommer eller till vilken det a v går. BAY
expediti on var den enda med »myud ighctsregis ter ».
»Operati ons >> -detaljen ,
CMDÖ
»mobilis erings »-de ta l j en, samt
CKF
CGE och CÅHE på detalj utan annan boksta vsbe·
nämning .

hos BAS
» BAO
,, BA V

))

))

))

-
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Vid övriga expediti oner - samtliga nyupprä ttade - ha de
uppdeln ing av diariern a icke ägt rum. Behov härav angavs
emellert id föreligga , enär ärenden as antal redan efter de gangna få månade rna börjat växa vederbö rande expcditio nsoffice·
rare över huvudet .
Blotta förekom sten av ett sådant behov av diarierna s upp·
delning på detaljer, och dessa i sin tur på flera eller fiin·e
underav delninga r angi·v er, att föreskrif ter äro erforder li ga {~ r
15
att skapa enhetlig het i diarieup pläggnin gen. Endast på sa "
kan också vinnas , att den som kommen eleras från tjänslgiir ing
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.· 1 en es pcdition till en annan , har möjlighe t alt snabbt kunna

'~~ta

sig in i organisa tionen och tjänsten vid den nya cxpedi si,onen, vilket und er nuv arande omständ igheter icke låter sig
1
· c·
·01·stan d 1· J'Taga om det som
'or au· un e1VI·1<a a llt· m1ss
<~öra. p··
~ u anförts b eträffand e diarieför ingen, må till slut framhåll as ,
att j{ravet på uppdeln ing på »detalje n etc. , icke får unelanskymma det oavvislig a behovet av att ärenden a i:i.ven måste
införas i eH kronolog i skt register.
På alltför många ställen i reglemen tet överhuv udtaget bliva efterfors kningar efter föreskrif ter gäckade a v uttryck så som »enligt vad därom särski lt s tadgas », »såvida icke annat
fö reskrives » etc. l alldeles särskilt hög grad synes delta var~t
fallet i förevara nd e kapitel, på vars omförm älda tolv :,idor
nämnda eller liknand e uttryck återfi nnas på icke mindre än
sexlon olika ställen , ulan a tt hänvisni ng lämnas till Yar stadgandena eller föreskrif terna i.iro att återfi nn a.
Det förekom mer vidare ett icke ringa antal oklarhet er
utan motsvar ande förklarin gar. Sålunda föruts~ittas benäm ningar på vissa å tgörande n och åliggand en av expeditio nstjänstn a tu r vara allmänt kända till sin innebörd , ehuru så icke
alls kan anses vara fallet i verkligh eten. För huru många är
det t. ex. utan vidare bekant, vad son1 menas med »missiv ,,
huru »k ontrasig nation » utfö·res och vad den in ncbär hl. a. i
fråga om ansvarss kylcligh et, huru »hifogni ngstcckc n » ser ut
e~c.? Därtill förekom mer åtminsto ne en direkt felaktig upp"Jft
? ' - .J ryggen s k'a11 ]""amnas en margina l om minst tre och
ICke som angives två cm. breeld - , varjämte vissa föreskrif ter
kunna efterlysas, t. ex. för kollation ering. !\få det förvåna
0111
av osäkerhe t sprider si:.r~ hos den ' som skall föreen känsla
· .
st '
_a expeditw n och av denna anlednin g söker föreskrif ter här.
. k .
·t t d o l
for i reol
a 1an 1 apttlcts s1sta paragraf finn er sig
t> emen ·c ,
sk
..
d .
. r··
l cf
sr·Ola Vai·a ,_ - - - c 1 en ansvang or or nmgen daroch att föreskrif terna angåend e expediti onstjäns ten såVä~~es
1
tion ~:tta r eglemen te som i gällande författni ngar och instruke1 Iakttagas o. s. v. »?
Ovan påtalade brister äro, som också framhåll its , endast
o

o
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excm.pel på att nu befintliga föreskrifter icke äro tillriic ktiga
DärutÖ'ver må framhållas, att det knappast är möjligt a IL llleci
ledning av desamma kunna fullt korrekt avfalla en tjänste.
skrivelse, varjämte direktiven för själva expeclitionsl jii nsten
äro för magra. B estämmelser saknas vidare för h u ru al!.
männa order m. m. skola uppställas , vilket har till föl jd att
bl. a. nästun alla marindistriktsstabe r tillä1npa olika siilt Yid
redigeringen av sina order. Här borde utan större svarighet
kunna skapas enhetlighel all gälla icke blott marindislnk tsor.
der utan ~i.ven stations- och varvsorder liksom kusla rt illcricts
regcments- och bataljonsorder nL m. En dylik, för marinen
standardiserad ordcrform, kan naturligtvis endast av se ,, den
inre tjänstens , ord er och ej order för t. ex. operativ ell er an.
n an specialverksam h e l.
Skäl synas sålunda föreligga för en omarbetning och Yäsentlig utökning av föreskrifterna i kapitlet 9 i R~f l .\.. Det
bör därvid allvarligt övervägas, huruvida d et icke skulle Yan
mest ändamåls enligt att slopa alla , i olika reglcmcntsd da r förekommande bestämmelser för ·e xpcditionstjänsten och därmed sammanhängande frågor, samt i stället sammanföra dem
i en »handledning » eller »instruktion » för expoditions ljäns len
vid marinen , d. v. s. till en motsvarighet till den ins truktion
för expeditionstjänslcn , som sedan länge tillämpats vid ar men.
För övrigt skulle det kanske vid närmare undersökning v1sa
sig vara så väl mes l ändamålsenligt som ä ven genom fö r~Jart,
all skapa en för :lila försvarsgrenar gernensam cxpellltwns·
tjäns Lins truktion.
..
I d etta samma nhang bör icke h elt förbig å s d -Ian d hok for
stabstjänsten vid flottan ». Dess föreskrifler i vad g ii! ler ~~·
)editionsl jänst äro enlCllertid färre än rnan h ar anledn ing van·
•
I
.
JS
ta si" och utoöras endast av några korta moment m ed anv ·
<
,
n
1 ·s
ninn·ar för såd an tjänst vid sjög~1encl e staber samt för orccl
o
'
.
~
uppställning och formulering. l\led unelanlag för v ad Sl ·r
avser d en operativa ordcrtcknikcn, böra d essa ulbr~·tas ui
handboken och utökade, omarbetade och exemplifierade :
.,.
t... ,. .trnh
l tons Jans lll '
s tället ingå i den nyss föreslagn a expcu
lion cn .

-
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Beträffande undervisning i expeditionstjänst och vad d ä r. }lÖrer meddelas sådan i viss begränsad utsträckning i s å , ·~ll
ull
· h ogs
.. k·olan. Av
·o"krigs- som SJ...O kT1gs
kursplanerna för s jö sjfficerslinjen i förstnämnd läroanstalt framgår, alt förutom
~en allmänna reglemenlskännedo m, i vilken även ingå kaitlen i både RM I A och JD-1 IJ rörande cxpeditionstjän s i, och
~ari kräves alt kadetterna skola bibringas så god kännedom
att bestämmelser hastigt kunna återfinnas i desamma, förckomma expeditionstjänsten berörande ämnen enda s t i aspirantskolan, där »någon färdjghet i uppsättand e av tjäns teskrivelser» är föreskriven, samt i 3. sjökursen, vari fordras , kännedom om order och fartygshandlingan . Den färdigh e t, som i
aspiranlskolan, - d. v. s. endast några få månaclc·r efter antagnin gen till aspirant och nära 3 år för e officersexamen - fordras av aspiranterna i uppsällandet av tjänsteskrivelser, torde på anförda skäl kunna förmodas resultera i fårdighet alt
rält formuler a t. ex. en permissionsansöka n. Under årens lopp
och med det pensum, som avfordras kadetten i 3. sjökursen,
tord e emellertid den nyvordne officeren få anses innehava d e t
mått av kunskaper i expeclitionstjänsl, som skäligen kan avfordras en fänrik.
Annorlunda ställer det sig beträffande utbildningen i sjö krigsh ögskolan. I dennas allmänna kurs få eleverna ingen
u~dervisning alls i förevarande ämne, och i stabs- och övriga
hogre kurser var det lika illa ställt till för endast n ~tgra få är
sedan. Då kunde del icke sällan inträffa, att en officer blev
~medelbart efter genomgången stabskurs kommenderad i ad Jlltantshefatlnin.g ombord eller till tjänstgöring i marinstabe n
eller andra staber i land , ulan alt han d essförinnan haft n å g.~n som helst beröring med floHans expeditionstjänst Till
fortret
·
f'
..Cor· lJef"ll
a 1avaren, stabs- eller avdclnmgsch
cfcn , till för. ai~g for tjänsten och icke minst till bedrövelse för officeren
lfraua ...
. .
.
..
,
..
, to SJa 1v!
Ty mgen kunde JU forsta
annat an a ll den , som
g~tt stabskurs skulle vara specialist IJå nåa:ot J·us t stabstJ.}in slcn
sa n·· .
k arahggand c och d essutom - som m ~ånga anse ·-· så en e1t' so··•n expe d 1t10ns
. ·
·· t en. S e el cnnera har stab skursens
tJ·ans
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i:imnc »marinorganis a tionslära >> utökals till att omfatta " llt:\,
rinorg::misalio nslära och stabstjänst». U tökningen ha r dock
skett mera till namnet än till gagnet, i det densamma ick P ntot.
sYara ts av erfoTClerlig ökning av timantalet, till men fii r <le
tillämpningsöv ningar, vilka, näst utfärdade föreskrifter, iho
.-\och O även för inhämtande av kunskaper i exped ili onstjän, 1
Såsom fartygschefer å flottans mindre, lätt a f[n·tyg, ko 111 :
menderas i allmänhet unga ofificerarc, vilka förutom sjök rig:·.
skolan ännu ej genomgått mer än specialutbildn ingen till va.
pentjänst eller möjligen sjökrigshögsk ohns allmänna kurs.
Utb ildningen i min- , ubåts- eller andra vapenkurser och va.
penskolor innefattar emellertid icke någon expeditionslj iinst,
frånsett en y tlig genomgång av otaliga , Jner -eller mindr P nöd.
vändiga, men alltid lika tillkrånglade ekonom iska föreskrif ter.
-

-·-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- .

Behov föreligger därför att upptaga ämnet expe dit ions.
tjänst bland dem, som ingå i officerens vapentjänstuth ild ning,
varjämte även för reservofficerar e, vilka vid FF ell er mobilisering av~cs såsom fartygschefer å strids- eller hjälpfartyg. bör
anordnas en kortare kurs i detta ämne , då de äro in kallade
till repetitionsövn ing. Samma önskemål framstår även för
de underofficerar e och flaggkorpraler i r eserven, vilk a :t v~es
bliva kommenderad e i uppbördsstyrm ans- 'eller ende st yrmans·
befattning vid FF eller mobilisering.
_.--4-----

-

-- -- -

Alt expeditionstjä nsten betraktas som. en bctyd c1scfnll
tjänstegren vid ann en belyses även av förhållandet , n t l be·
fattningen som avdelningsche f vid armestabens expeditions·
avdelning , skall bestridas och även bestrides av major 'id ge·
nerals ta b skåren.
I detta sanunanhang böra icke heller glömmas bor t de
fru k lb ringande rcsul ta ten a v kustartilleriets reservorf ficersför·
hunds korrespondens undervisning, i vilken även ämnet , stabs·
och cxpeditionstjä nsb ingår.
För den uppryckning av expeditionstjä nsten vid flo ttail:
vilken på ov:tn anförda skäl m å ste anses motiverad, kunnn el
forderliga å tgärder i sammanfattnin g angivas vara:

»handledning >> eller >> instruktion >> i expcclilions 1. En
·änst uta11betas. Denna bör omfatta alla föreskrifter för
~~äns ten i fråga , utom i vad gäller förvaltning. Den skall va ~-~ väl och i detalj exemplifierad. l samband härmed böra
~]la fö reskrifter för expeditionstjä nst i RM I A och RM ll ut,,å vilket är så mycket lättare att nu genomföra, som mnar;e~ningen av reglementena tillsvidar e är vilande och dessa sålunda ännu icke blivit fastlåsta till sitt innehåll. Såsom förut
antydnin gsvis framhållits, bör det härvid undersökas , om det
icke vore i överv~igand c grad fördelaktigt atl göra handledningen gemensam för marinen eller rentav för h ei:J. försvaret.
~åg r a som helst tekniska svårigheter att ås ta.d komma detta
föreligga icke, och blir så fallet böra även expeditionstjän stbestämmelserna i R:\1 HI A utgå.
2. Utbildningen i ämnet expeditionstjä nst förbättras och
meddelas
a) i de vapentjänstku rser och -skolor, efter vars genomgång eleverna av såväl slam som reserv kunna beräknas bliva
inom något: -eller några å r kommenderad e såsom fartygschefer
cUer förs te officerare,
b) i KSHS stabskurs,
c) i samband med stabstjänstövn ingar för den personal,
som vid FF eller mobilisering är avseeld alt kommenderas i
expeditions- (stabs-) tjänst i land eller ombord, samt
d) i särskilt anordnade expeditionstjä nstkurser för dc uo ,
vilka avses som expedi lionsuncleroffi cerarc vid större cxpcdit!oner i land eller ombord samt för dc styrmän på aktiv stat ,
ogstat eller i reserven, vilka skola tillträda befallningar som
u~pb örds- eller endestyrmän å de mindre fartygen . Undcrvislltngen i denna kurs kan begränsas till att omfatta diarieföring ,
expedierin g, m ångfalclning, distribuering m. m. av föredragna (slutbehandlad e) ärenden.

-

-
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a » elen norska neutraliLets leden till hinder för den där
orterna från Nar~ hPP;åendc sjötrafiken, främst malmtransp
.
ua 111o
'k till Tyskland . Fartygen skulle Lvmgas ut på internatio ·
1
' ' Jl t vatten , där dc kunde unelerkastas de allierades kontroll
.
.
ne
ocb uppbnngnm g. .
r samband med eller strax efter minläggnin gen blev en
tysk 9,000-tonna re, >> Rio de JaneriO >> , sänkt nära Lindesnes .
De l visade sig att f a rtyget var lasta t m ed uniformera d e tysk a
trupper och krigsmateri el. En stor tysk flotta rapporterad es
vid samma tid på nordgående genom Stora Bält och Öresund.
De alli erades minutläggn ing inom norskt territorialva tten
möttes icke av några norska motåtgärde r anna t än i form
av diplomatisk a protester. Några andra sjömilitära åtgärder för aU möta situationen än släckning av kustfyrarna synas ick e h a företagits från norsk sida.
Strax efter midnatt natten till elen 9 april stävade tyska
krigsfar tyg , bland dem ett par större kryssare, in i Oslofjorden. Därmed inledd es kampen om Norge i s tort. Kustbatterierna vid fjorden öppnade eld mot de tyska fartygen.
Samtidigt med den tys:ka framstöten lmot elen norska
huvudstaden lanelsaHes styrkor på andra platser utmed norska
kusten från transportfa rtyg, understödd a och skydelade av Ö:lflogsfartyg. Så var fallet i bl. a. Trondheim och Narvik. Dc
i Narviks hamn liggande norska pansarbåtar na >>Norge >> och
»Eidsvold >> blevo torpederade innan de själva hunna sätta si··r
C>
'j
h_ l egentligt motvärn. Fartygen gingo snabbt till botten , varVId över 500 man b eräknats h a omkommit.
.. Ockupation en av Narvik skedde delvis genom fullkomlig
overi·umplin g uneler användande av en krigslist. Av allt alt
döma h ade tyska transportfa rtyg tidigare löpt in i hamnen,
lllaskeradc som fredliga kofferdister men med trupper gömda
~lltbord . Detta gällde hl. a. e tt stmt valkokeri , som helt en,elt >> kidnappade >> dc norska tjänstemän, vilk a konunit oml)Ord f " .
.. . . .
Detta fartyg vann ryktbarhet som
0 1 vanhg visitahon.
e
n ny >>trojanska häs ten >>.
Ehuru de norska batterierna vid Oslofjorelen förde en kort
.

sjökrigshändelser i det pågående kriget.
15 mars- 15 april 19±0.

Perioden 15 mars- 15 april inleddes und er in t r ~ ck av
den två dagar tidigare slutna freden mellan Finland och Sov.
jetunionen. Därmed följde en tillfällig avspänning i norra
Europa.
E f le~· några veckors tämligen obclydl ig aktivitet i stormaktskrige t utvecklade sig händelserna med lavinartad hasttighet i början av april. Scdan engelsmänn en utan fö regåendc varning utlagt minfält på norskt vatten, svarade ty ska rna
så gott som ögonblicklig en med att ock~pera Danmark och
landstiga i Norge för att >> skydda dessa Hinders neutrali tet».
Dc därpå följande sjös triderna vid och utanför Norge ul·
vecklade sig till vad man betecknat som världshistor i ens hittills största sjödrabbnin g. Operationso mrådet sträckte ~ ig ul·
med hela den norska kusten i Skagerack, )l"ordsjön och norra
Atlanten. :!\fan har beräknat att på tysk sida d eltagit ett 100·
tal fartyg och omkring 1,000 flygphm , på dc allierad 1•s 150
fartyg och 600 flygplan. När detta skrives är det änn u omöj·
ligt att helt överblicka drabbninge ns förlopp och de stri dandes
förluster. Än mindre kan man förutsäga någonting om dc
omedelbara fö ljd erna av slaget.
Det var elen 8 april tidigt p[t morgonen som engelska och
franska sjös lyrkor minerade farvattnen utanför Narvi k J{ris·
tiansund och Aalcsund. Avsikten var ait på dessa ställen , nr·

-..

•

-
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men framgång srik kamp mol den inträngan de fiende n, k _
1111
de man icke hejda tyskarnas framträng ande till huvud~ laden
landväg en, sedan trupper land satts söder om Oslo. Et t ful'.
Lyg, som av norrmänn en uppges vara tyska slagskepp et Gnei.
scnau medan tyskarna själva ange del till 10,000-Lon :,kryssa.
ren Bliicher, sänktes i Oslofjord en sedan batteriern a fö rst ska.
dal det sv~n·t och fartygel slutligen gåll pa en eller möjligen
flera minor. (Enligt vissa uppgifter skulle både Gncisenau
och Bli.icher vara s~i.nkta). lJuder denna förs ta fas av opera.
lianerna förlorade Ly skarna vidare kryssarna »Karlsruhe,
(6,000 ton) och >> Emden » (5,400 Lon) samt troligen en jaga.
re. »Emclen » sänktes av den avsevärl mindre norska minut.
läggaren , Olav Tryggvas on ». Även norska jagaren »,\rgen
uppges ha bringal ell tyskt örlogsfarl yg till undergån g innan
den själv blev sänkt.
Efter den Lyska aktionens inledande började del slora s]a.
o·et
till
S ]. ÖSS.
En()'elsmä
nnen torde på ett tämligen tid ig t siao
.
;:-,
clium ha haft klart för sig vad som förestod. Genom flyg spaning och sjöspanin g hade man k ä nnedom om att tyska fartyg
voro till sjöss, och två olika slyrkor sökte gens·k jula tysk arna.
Detta misslycka des emellertid två gånger. Engelska jagaren
flowwon n, som genom elt missöde sackat efter sin fl ottilj,
fick kontakt med tyskarna och sände rapporter tills dess radio plötslitg tystnade. Clowworm hade sänkts.
Det stora slaget karak teriserade s dels och framför allt ar
fram"·åno -srika enoclska angrepp på en tysk transpor Lflo tta 1
" ,., ,
"
..
... .
·
. .·d . .. a
Skagerack , och dels av att en mangd
forbittrad e slu Cl 1as dc
på ~lika plalser utm.ed kusten och i luften. Anfallet p h Iran:·
portflotta n med främst ubåtar resulterad e i alt troligen 9 a
10 fartvo· mö]'li ()'en ännu flera, hlevo sänkta. Niyckd folk
,l t> >
•
h
.l · 1
d·
beräknas ha följt dem i djupet. Transporl floltan, som s·~),,.
dadcs av tyska jagare och mindre fartyg , torde ha blivi l ski J1or
1
till stor del i närh eten '
ra el . Dess c'., st1·1'dcr förs im'in<>'O
t:>t>
t:>
• nnJ'
svenskt teiTitorial vatlen, men några ncutralitetskrän 1nJI J1 ~' _
1
förekomm a ej . Den svenska floHan utf o.. rel e s t"ancl'tg v n]·' thftl
. ,
... "l a tt· o",·ci·skl'I.da tern iO
ning för alt aYvisa eventucl Ja f·orso,;:
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. Jn-ränsen.

Sjunkand e fartyg,

kanonern as

mynnings ilam-

riaor0 och strao ll.;:as t·arnas 1·Jus l.;:ag
.. l or l.;:unel e ty dl'1gl o:uservera
"s
111
f

flera kus torter i norra Bohuslän.

Kanona·de n var synE'tt mmclrc
.
anräddade
från
sänkta
Lyska
fartyg
föreles
i
land.
lal
Vid Narvik gick en engelsk jagarestyr ka om fem fartyg
på mo·r gonen den 10 april till angrepp mot dc där befintliga
tyska fart ygen. Förluster na anges såsom svåra på båda sidor. Engelska jagaren Hunter sänktes, Hardy måste sättas
på grund, Hotspur skadades svårt och Hostile lindrigare . Sju
tyska handelsfa rtyg, antagligen transportf artyg , och en tysk
jagare sänktes,
Detaljer och tidsuppgi fter från de olika faserna i sjöstriderna lå ta sig ännu så länge med svårighet urskiljas. Så mycket torde emellertid vara klar t, att kampen under dagarna
9-11 april pågick inom flera avsnitt av det väldiga sjöområdet. Ideliga sammans tötningar ägde även rum mellan fartyg och anfalland e flyg. BL a. sänktes engelska jagaren Gurkha, och slagskepp et H.odney skadades av flygbomb er. slagkryssaren R enown utkämpad e enligt uppgift av Churchill en
framgångs rik sb·icl med tyska slagskepp et Scharnho rst och
en 10,000 tons kryssare. Scharnho rst skall efter c :a 10 minuter ha dragit sig ur striden sedan den fått tl:äffar i förliga
överbyggn ad en. Från tysk sida dementera s uppgiften att
Scharnhor sl är skadad. Tyskarna tillskriva sig avsevärda
framgånga r under striderna, bL a. skall ett hangarfar tyg ha
tillfogats allvarliga skador. Engelska flygstyrko r angrepo de
tysk::t fartygen i Bergens och Trondheim s hamnar. Enligt
engelsk uppgift skall en kryssare och en jagare ha lräf.fals
OCh troligen sjunkit.
Vid sitt anförande i parlamen tet redogjord e Churchill för
stridernas förlopp och uttryckte som sin uppfattnin g, att den
1
!ska flottan genom dessa och tidigare förluster blivit allvarhgt stympad, särskilt i fråga om det betydelse fulla kryssar~aPnet. Påstående t att även tyska ficksl::tgsk cppel , Admiral
cheer, blivit svårt skadal av en ubåt dementera s från Berlin.
2,
o

ran
l oc l1 11a
·1 oll an d e oc l1 h"or d es va.
"l
.
star,;:
nel 11·aen
o

ldshi[t i Sjöi:äsen det.

17

-- 254 -

Under kampen om och vid Norge ha en serie ::tY y tterst
vikti"a minfält tillkom mit. Redan på ett t idigt stadimn Ut,
0
lade tyskarn a e lt fält från L indesne s i Norge till dans k,\ lan.
d t uno-crfär i höjd med Limfjo rden. Avsikte n var n atu rligt.
e
o
.
..
l
vis att söka hindra den engelsk a flottans f ramtran
ganr L' och
säkra de eana trupptr ansport erna till Norge. Några da ga r ~e0
a svaret i fonn av ett vids träckt mi nfält
nare l-.on1 · det enrrelsk
o
utefter hela norska sydkust en från strax sörler om Bergen
ack i ena riktning en och utmed dan.
san1 t VI·d ai·e ned 1· Ska•rer
n
ska västkus ten ned till den tyska åt andra hållet. Från
svenskt territor ialvatte n lämna des öppen en 20 sjömil bre~\
ränna av fritt valten ut i Nords jön.
Sedan engelsk a jagare, underst ödda av slagske ppet \\' ars.
pile, lördage n den 15 april gått till nyll a~grepp ~~:ol " m·yik,
enaelsk
·' 1 uppuift
cr sj· u tyska pgar e sankte~ eller
varv1'd ·e n l 1'crt
o
o
0
·
'
.
blevo försatta ur stridba rt skick, utökade s det engelsk a ~-~1 111 ·
fältet under natten till söndag en till att omfatta h ela sodra
Östersj ön och tillfarts lederna till delta vatten. :Någ1:a mi_nor
utlades eii1ellertid icke på svenskt territor ialvatte n. Mnni\l aggningen torde ha utförts av flygpla n och möj li g~n ub_{d~H - Den
1ordliga aränsen för det nya m infältet samma nfall er 1 l\.a ll cgatt
:ned det ~idigare engelsk a fältet, i Öster sjön går gränsc1_1 strax
söder om Memel och följer 55 ° 30' nordlig bredd 1_111 den
svenska territor ialgrän sen. Uppenb arligen kunna icke nu nor ha
unnit utJäcraas i nåaon större omfattn ing under denna korl.t
ll
00
o
. ·ar·
tid men å andra sidan få vattnen betrakt as som. f arr1g<1.
'
'
N
..
· adc ·1tl sit' ute·
för dc tyska transp0 1·terna till arge 11·
) 1 ]1anv1s,
'
:
'
_
.
.
·
If" . .
slutanrl e luftvä a en tills mmsve
pnmg hunmt u 01 as. p •:t tvskl
.
.
"
o
.
..
l·
.· ·a det cn·'els],a
håll är man emeller
tid b enagen
att -..a1.a kl eusei,
'"'
meddel andet om minlägg ningen som , bluff ».
ff· . 1d .
11led o J
En uplY'ift fr å n den engelsk a k ngs
e
mngen
. k
o
cicll karaktä r, alt engelsk a trupper lan d sal·t s l. Norgc, h ''H jG c
bekräft ats. Den element eras kategor is k t från Berlin.
. ·ol
· l d l · smn tJcl lo
Den t~r ska aktione n n1ot Danma r1z, som 111
e les , '
--ue
m ed den mot Norge, kom lika överras kande. Den Jll 0 _.
1
nästan intel som helst motstån d. P il morgon en cJen q· '•qJJI

-

255-

·nträngd e tysk a sjös tridskra fter i Köpenh amn, Gcdser, Korsör,
I Köpenh amn
tyckas de tyska far tygen h a. passera t förbi batterie rna utan
att ens obser veras. Ockupa tiOnen genom tyska stridskr after
till ]ands, till sjöss och i luften var genomf örd på så gott som
en en da dag. Danma rks regerin g för klarade sig antaga det
tyska anbu det om skyeld för landels neutralitet.
De ty sk a och engelsk a komme n tarerna ti ll infallen i Nor"e och Da nmark ha naturl ig tvis vari t mycket olika. Medan
"
tyskarna
h ävdat, att en allierad in vasion i ~orge var planera d
uch a tt de tysk a åtgärde rna framtvi nga ts för atl förebyg ga
denna, förklar a engelsm ännen att Tysklan d sedan lång tid
tillbaka orga niserat sig för aHaeke n på dc båda skandin aviska
länderna. Otvivel aktigt måste en aktion som den tysk a mot
\'orge kräva omfatta nde och långa förbere delser i utskepp ningsh amnarn a, men att i övrigt yttra sig om förspele t tiil
dessa de förs ta verklig t stora kraftmä tningar na i kriget är
ännu för tidi gt. Först sedan h ändelse rna kommi t i visst historiskt p er spek tiv bli dc lätta re a t t urskilja i si t t r älta sammanh ang .
I förhålla n de till drabbn ingarna under tiden efter 9 april
är allt annat, som inträffa t under den per iod denna artikel
omspänn er , täm ligen betydel selöst. Tyska flygstri dskraft er ha
bomborder a t Scapa F low någr a gånger, och engelsm ännen ha
·om svar a n gripit ön Sylt och anläggn ingarna där. Båda parter tillsk riva sig framgå ngar medan de samtidi gt clement cr:t
motstån darens uppgift er. I verklig heten torde dc ~"tstadkom
na skadorn a på farlyg och i land ha varit tämlige n obe tydliga .
Svensk a handels floHan har vari t förskon ad från sv~otrarc
förluster i jämföre lse med de närmas t föregåe nde månade rna .
De svenska förluste rna liksom för lusterna inom övriga neu trala och k r igföran de örlogs- och handels flottor framgå som
~'anli gt av den följand e översik ten. Uppgif terna äro p[~ grun ~l
<1.: ' 0 '111ständi ghelern a prelimi nära och måste lämnas med
en
155
reservat ion för förluste rna i den senaste vecka ns sjöstrid e r.

~fiddelfart m. f l. hamnar utan alt h in dras.
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Förlustlista 15 ma rs- 15 apr il 194
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Na mn
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Uppgifter angående främmande mariner

fa~·tyg.

4,853 l Handel sfartyg l
Jngosla viska fm·tyg .
4,520 l Handel sfartyg

l

:Mina

(U F M n:r 4/40)
hämtad e ur fack- och dagspress a v Marine ns p resselda lj
uneler tiden 16 mars- 1fi april 1940.

Mina :

Inne·h ållet i här återgiv na UJlpgift er står helt för de som källa
angiYna pressor ganens räkning.

Aktuella spörsm ål, översi kter, jämfö relser m. m.
Örl()gsf lottorn as• 1·yggra d.
a
Enligt uppgift er, publice rade i till Tysklan d gränsad e neutral
sjö~
ha
januari
på
början
i
rg
Hambu
i
Voss
och
stater, sk ull e Blum
stapelsatt cle;t tredje stora tyska slagske ppet i t yska flottan, som
m.ånad.
juli
a
sistlidn
sattes
ts
Om n yhe-ten är sann, har byggan det av detta fartyg förcera
ck och
betydlig t sn abbare än dc två andra av s amma t yp, Bismar
n den ena
Tirpitz, som , påbörja de r esp. 1936 och 1937, löpte av stape•l
den sjöatt
,
möjligt
är
Dot
året.
förra
april
i
i februari , den andra
varje fall
satts i ett mindre l ångt framsk ridet byggna dsstadiu m. I
påstått:
.synes det helt omöjlig t att sätta elen i tjänst i år, som man
dsbyggna
i
rekord
de
slå
skulle
t
kraftig
man
att
,
~et skulle fordras
- som
hel, som kom till vid byggan det av R enown - på 32,000 ton
ä r ännu
färdigst älldes på 18 månade r under förra kriget, och det
cerat
kompli
a
er
m
och
törre
s
både
ett
om
sig
rör
det
svårare eftersom
tr,o ligt att Bismar ck och Tirpitz äro färdi ga
f~rtyg. I stället ära vdet
1940.
tlll strid i mi t ten
re Den stora ökninge n i Tyskla n ds s jömilitä r a styrka, som blir
av de viintadc till.S~ltatet härav, komme r a tt mer än komp enseras
.s otten t ill en gelska och frnns·k a f lottoma .
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De två fö,rsta brittiska 35,000-tonnama, King George \ OcJ
1
Prince of \V ales, sjösatta den ena i feb ruari, den andra i ma j 1!l3g
d. v. s. ungefär samtidigt med Bismarck och Tirpitz, komma ii ke.'
ligen att bli färdiga unged:är samficligt med dessa, kanske t. o. 1;1•
före dessa, om man tar hänsyn till ej bara arbetets fullborclan cl•• uta 1;
till den nödvändiga militära träningen, för vilken brittiska Jl >lta11
är betydligt bättre fö,rbercdd. Duke of York, J ellicoe och l l••atty,
sjösatta i september-december förra året, följa dem tätt eiir·r.
I Frankrike påbörjades Riclwlieu i slutet av 1935, sjösattes i
januari 1939 och bygges nu fårdig i Brest. Samma är förh ållandet
med Jean Bart, som följer några månader eHer. Under diskus.-.,ionen
om anslaget till nationalförsvaret i s lutet av december bckri ftade
M. Daladicr inför Parlamentet den be•tydelse, regeringen til l111 äter
örlogsflottan, i vilken linjeskeppen alltid bildar »ryggraden » •·nligt
ett brittiskt uttryck. »Vi komma ej att l åta oss pusseras till ;;jöss,,
sade han , »och vi ha beslutat att påskynda med varje medel b\·.!.!.!!audet av kraftiga slagskepp om 35,000 ton, som, hoppas jag, ska ll till.
försäkra Frankrike och Storbritannien det fortsatta herravälclrt övc 1•
oceanerna, som dc ha sedan fyra månader·».
Man kan då räkna med att färdigstä llandet av de två fö rsta
tyska 35,000-tonnarna konuner samtidigt med 5 eller G en gel ska och
franska sla_gskepp av samma tonnage.
Dessa fartyg ha konstruerats för att lösa problemet, att Jii rena
under samma begränsade tonnage en offensivkraft, ett skyeld ol'h en
fart, som visserligen ej är ett maximum, eftersom det vore omiij ligt,
men avvägda så att de uppnå största möjliga militära re ulta t. Det
finnes olika lösningar, av vilka var och en representerar meningen
hos ett amiralitet och dess tekniska resurser.
Som huvudbestyckning ha dc franska och tyska sl agskeppcn
åtta 38 cm kanoner i två kvaclruppeltorn hos dc förra och fyr a dub·
beltorn hos de senare. Engelsmännen ha tio 35,6 cm kanoner. De
italienska slagskeppen ha nio 38 cm och do amerikanska nio 40 (i cm
kanoner.
Som sekundär bestyckning b a engelsmännen och fransm,mnen
medelsvårt artilleri, som kan användas både mot flygplan oc-11 mål
på vattne,t : 1(}..--..13 cm kanoner på King George V-typen och 1 ~-15
cm på Richelieu-typen. I andra flottor finnes däremot speciellt lv·
artilleri: i Italien tolv 15 cm kanoner mot flytande mål och tolv
90 mm mot flygplan; i Tyskland tolv 15 cm och tio 10,5 cm ; i USA.
tjugo 12 cm, varav tolv lv-kanoner.
Vad beträffar farten gå gissningarna ut på minst 30 kn np på
1
de italienska och franska slagskeppen, 28 knop på de engel.~l a, ~
tyska.
och
knop på de amerikanska
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I nga officiella uppgifter foroligga angående do olika fartygsernus skydd, men det är tydligt, efter vad som har förekommit,
tYf 111 an i Tyskland och USA. har tillgodosett skyddet på bekostnad
at fa rten, under det man i Italien utvecklat rörligheten på bokostav d av skyddet. Vad beträffar de f ranska slagskeppen har man kuntillf öra skyddet en av!>evärcl vikt, som vunnits genom att ställa
~;p de grov~ ka~onern_a ~ kv~clruppoltor~.
Ingen tlllgnpen losmng ar fullkomhg, e.ftorsom var och en är
ett resultat av en kompromiss, orsakad av det begränsade tonnaget.
:Men japanern a, som e.j velat ansluta sig till Lonelontraktatens bestämmelser, ha stapelsatt slagskepp, om vilka man ej vet storleken,
men som enligt den utmärkta år krifton Flottes de Combat skola
deplacera nära 43,000 ton. Efter deras e·x empel har USA. beställt två
om 45,000 ton, Storbritannien två om 40,000 ton, och enligt vissa
rykten skall det tredje stora tyska slagskeppet cleplacera 41,000 ton.
Vid byggandet av dessa nya Jartyg försöker säkerli gen varje
maJd att stärka clo element, som delvis blivit missgynnade inom 35,000
tons-deplacementet. De engelska Lion och Temoraire skola bestyckas
med nio 40,6 cm kanoner och deras fart kommer att översti ga 29
knop. De ameri kanska Iowa och Montana skola ha tolv 40,6 cm och
göra 33 knop. Man s äger, att do uneler byggnad varande japanska
skeppen ha ännu grövre kanoner, ända till 45,7 cm. Tonnagekapplöpnin gen har åter börjat, och det är omöjligt att s äga, var elen
kommer att sluta.
(Le Yacht, februari 1940.)

0\

Sjöhandelskri g et.

Uneler k ri get 1914- 1918 förorsakack tyska rnas tillgripande från
april 1917 av det oinskränkta ubåtskrigot under några månader
oroand e förlust er. Detta måste man kom 11.1 a i håg för att förstå
varför tyskarna vid början av det nu pågåondo kriget vänbele sig
så mycket av ubåtarna.

Tysk arna bö rj ade kriget 1914 med 28 ubåtar. Dc ökade dorns
autal betydligt, så att, fastän do fö rlorade ett fyrtiotal fram W l
slutet av år :1.916, de kunde börja det oinskriinkta ubåtskriget nå
Våren 1917 med 125 ubåtar.
DeHa år sänkte do 6,623,000 fartvgston, varav 542,000 ton i april
och 517,000 ton i juni. Mon ententc"n vidtog dc nödvändiga motåtgarderna genom att sätta i tjänst ett stort antal ubåtsjaktfartyg och
>

-

-

262-

263-

införandet av konvojsystctuet. Tyskarna satte i tjänst 78 nya ui, ,~Ltat
men förlorade 66. Ar 1918 sattes 74 nya i tjänst men 70 förl m acies
utom clC'm, som förstördes vid utrymningen av ZeebrLiggc, l'o h och
Cuttaro. Ar 1918 sänkte dc bara 3,198,387 ton fientliga och n eut rala
tartyg. Inalles sänkte ubåtarna under världskriget 5,408 fartyg, ~len
av dc 326 ub åtar, som vom i tjänst, sänktes 176 och i synnerhet l.vc ka.
de man ickl' längre ska.Ha nya llesättningar till ersättning 1ör dcu1
som gingo Jörloradc.
Tyskarna t rodde säkerligen icke att de med sina c :a 60 u ll atar
vid början av det nu pågående kriget skull e kunna uppnå rc,ul tat
jämförbara med dem från 1917. Vid fientlighetemas början \ i~ad~
det sig, att de i föväg hade posterat sina ubåtar vid sjöhand•·lsviigarna til.l England och :Frankrike. I själva verket sänkte ub i\ t.a rn,1
i september 156,000 ton engelska handelsfar tyg, som övcrraska dr•.-; ensamma utan konvoj och obeväpnade. Men så fort konvojern a organiserats, s änktes av ullåtarna uneler oktober ej mer än 65,000 ton .
Konvojsystemet har visat sig särs kilt e.fiektivt, samtidi g t Hom
de stora handc•Jsfartygen i allt stör re utsträckning ha armerat;; med
kanoner av minst lika grov eller t. o. m. grövre ka liber än uJ. i\ ta rna
samt med lv-k ulsp rutor. Dessutom äro eskortfartygen :försedd a med
kraftigt lv-artill<'ri, vilket hittills praktiskt taget upphä vt faran \ rån
luften . F r am till den 15 november ha a v 3,070 konvojc r aclP Ja r t~·g
enelast 7 gått förlo r ade.
Unde r sa 1mna tid har den brittiska kout rabanclskontroll cn besl agtagit 427,000 ton varor av olika sl ag, destinNade till Tyskland
och elen franska omkr. 300,000 ton. :Man uppsk attar ti ll ett tj ug·otal
antalet sä nkta tyska uhåta r.
lledan seelan för e kriget syss lar man för övri gt i Englan d ll!ecl
att forcer a byggandet av handelsfartyg. Scdan fic•nt li ghetornas början ha 57,000 ton sjösatts och Z7,000 ton inköpts. \Vinston Church ill
har också meddelat, att uneler de två första krigs månadern a har
brittiska handelsflottan trots dc tyska att ackerna transpol'l<' rat
10,250,000 ton handelsvaror av olika si ag.
England och F r ankrike ha metodiskt Jörbcrctt kampen mot tbåtarna. D c uppnådela resu ltaten kunna bli ännu bättre, ty an <Llct
konvojJurtyg och ubåtsjaktEartyg stige raskt. Hanclelsfartygl' l1 sko·
la snart bestyckas med kanoner och redan ha många framgån f'·'rika
artilleristrider utkiimpats mot fientliga ubåta r.

Dessutom medför ubåten enelast ett begränsat antal sådana.
;~~ gäller ~å för cl:n att närma s_i g m ålet så mycket som möjligt
utnn att bh sedel, sa att det angnpna iart:~·gct när det får se ut~·
-·utningen eller torpeclbanan, ('j har tid att gira undan. Uneler
]'
.l
t
sj,J
atten kan, u om VJC synneT 1gen klart månsken, periskopet ej an~ändas och anfallet äger rum i :y tläge. Det är att märka att i synnerhet uneler mörka nätter, ubåtens obetydliga silhuett i över vattensläge gör den svår att upptäcka, så att de'!l har möjlighet att komma
mycket när a.
P å g run d av sin låga fart uneler vattnet måste ulläten för att
kornrna i skjutläge vid sj öhandelsvägarna gå fram i övervattensläge
intill ett sådant avstånd, att motståndarens masttoppar synas. Den
Jöper ringa risk att upptäckas av utkiken i masttoppen. Scclan elen
kornmit fram till lämpligt avstånd, dyker elen vid anfall på dagen
för att invän ta det lämpliga ögonblicket och låter pe riskopet enelast
då och då sticka upp, för att riskerna för upptaokt skola bli så små
som möjligt.
För elen händelse det är en konvoj, eskorterad av överyattl'nsfartyg och f'l,ygplan, blir anfallet betydligt sv lirare och far] igare.
Det kräves då av ubåtsk aptenen en sällsynt blick för sin uppgift,
mod och kallblodi ghet och av besättningen en perJckt manövcrskickJighet. Det nar emellertid uneler andra krig enelast mycket sällan
hänt, att en ub åt lyckats efter varandra torpedera två eller tre båtar i en konvoj efter att ha smugit sig emellan eskorten och dc konvojerade fartygen.
För att minska torpedanfallets fr amgång är det nödvändigt att
st~~~igt visa största vaksamhet, natt som dag, att gå med högstil
lllOJhga fart och att navigma i sicksack, när man tror sig hotad.
När ubåt en träffar på ett ensa mt byte fö redrar elen att an oTipa
."
med sin kanon för att spara på torpecler~a.
beallmänlwt
i
ubåtarna
tyska
de
Uneler världskriget voro
styckade med on elle r två 88~105 mn1 kanoner. Dc> stora unclcrvatt~nskryssarn a hade 15 cm kanonPr. DPtta tillät ckm att anviinda
SJg av kanmwn mot obestyckade• och chidör iörs1·arslösa Jart~'g.
Ibland förlit ar sig ubåten på sin abc-tydliga målyta och angriper bc~tyckade fartyg, varvid stridPn ibland var ar länge. Men i allmänet Yågar ubåten ej ge sig in i on för elensamma så riskabel strid.
Vare härmed hur som helst: ubåtarna ha sänkt flera fart\· o· mPd
l
· "'
<anon än med torped.

Ubåtens vapen äro torpeden, kanonen och minan.
Torpeden har relativt begrä nsacl räckvidd - några tus(' n Jneter - och dess träffsäkerhot är mindre god på avstånd över 1.500 me·

äro en del ubåtar konstruerade för att uneler Yattner.
f ..alla Slutligen
.
tnmor. Det gäller att uta n att synas komma i n;irhetc•n av

.
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stranden, utanför en hamn eller vik tiga punkter såsom i n~it·heter
av fy rskepp, angöringsbojar etc. ::lå snart minoma fällts, avlä!!sna;
sig ubåten.
Sådana operationer nödvändiggöra ofta passage i närhctc•n av
vaktfar tyg, tvärs igenom eller uneler minfält, hur svåra än \ä der.
leksförhållandena äro, eller riskera att fastna i spärrnä t. Det for([.
ras h~irvicllag li ka myck et uthållighet och skicklighet som mod. Vid
slutet av världskriget ledde utläggarrdet av minor med ub :'t tar til]
mycket s ämre resultat, beroende på att minsvepnings- och m inför.
stäringsmetoderna f ulländats . Likväl tvingar det motståndan n att
avdela avsevärd personal och materiel fö r att bc•k ämpa minl: aran.
Ubåtarna gjorde ej allt det man väntade av dem och tysk a amj.
ralitctct skärpto handelskriget genom användning av övcrvattens.
fartyg. Så orsakade kryssaren Emdcn under förra kriget stora iö1··
luster i Indiska Oceanen, innan den blev förstö rd. Några tysb1 han.
clelsfartyg, som ändrats till hjälpkryssare, gjo-r de också avse•vti rd skada. En av dem, \Volf, höll s jön under 45-1 dagar, gick en sträc ka om
64,000 s jömil och återvändo till Tyskland efter att ha sänkt ~1 0,000
ton fientliga och neu trala fartyg.
Numera, då det finnes m cd kraftigt artilleri brstyckadl' handelsfartyg, ä r använ dning av hjälpkryssare mera riskabeL Dd är
därför Tyskland som kaparfartyg tagit till sina r yktbara fi<' kslagskepp av Deutschland-typ. Officiellt på 10,0DO ton och krafti gt pans·
racle äro de snabba och armerade med tungt artillel'i. Det är mot·
ståndare, fruktade av handelsiartyg och lätta kryssa re. De Jo rdra
i allmänhet krigsfartyg, som äro bå de snabbare och starkare. .L lkten
efter dem organiseras s amtidigt i form av förföljelse av de fa rtyg,
som fö rse dem med förnödenheter. Atgär derna ha nu lett till det
sensationella förstö·r anclct av Aclmiral Graf Spee. Det var icke upp·
muntrande fö r tyskarna.
(La Franco M.ilitairc den 29 februari 1940.1
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·eda på vilket namn de·n nuvarande kryssarc'n Liitzow skall f.å.
ska prossen har flera gånger meddelat, att 60 t:-·ska verkst a. t illfället ä ro sysselsatta med byggandet av sma• u b a• tar, vr'llms
..Dan
o-år att ve rkställa på en månacl.
fora llsa" ttnino·
der J]l
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b
har. hangars;UII E~ n j'1öO't News Chronicles Amsterdamskorrespondent
.
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. . ssaren
krY a källa medför fartygen 40 f lygplan och har 16- b cm kanosa~JJ1 Med ett deplacement på 19,250 t on gör elen 32 k nop.
(Le Yacht, mars 1940.)
neJ.
f,l.tt

1

l tal ie·n.
U båten Michclc Bianchi, byggd på Oclcro Tcrni Orlando-varvet
Spezia, skall bö·rj a sina provturer.
Man skall i Spezia sjösätta ubåten Ale " anclro Malaspina, inående i programmet från januari 1938. Den dcplacerar J,036 ton
~ed en längel på 75,30 m, breeld 6,82 m och 4,72 m djupgående. Med
sina 3,600 hästkrafter når den en J'art om 18 knop.
(Le Yacht, mars 1940.)

Budget: Den italienska budgeten f:ö r 1940- 41 räknar med
34,895,587,290 lire i sammanlagda u tgifter, var av till försvaret
10,843,086,238 lire (öknin g 2,568 lire). Till marinen anslås 3,350,591,838
lire, till armen 4,230,816,400 Iirc och t ill flygvapnet 3,261,678,000 lire.
(Norsk Tidsskrift f or Sj0vcsen, mars 1940.)

Danmark.

Byggnadsprogram och budgeter, uppg.ifter angående
personal och materiel m. m .
Tyskland.
D. B. N :s representant har elen ~o januari meddelat, att fic~·
slao-skoppet Deutschland skall döp as om till Liitww. Namnet D t utse :
eJ
.
b
land skall reserveras åt ett slagskepp uneler byggnad. :Nian 11ur

Förslag till ny försmrsla g. I F olketinget har f ramlagts försla g
till ny lag om D anm arks försvar, som har flera drag av int resse.
m. a. föresl å upprättandet a\' en försvarsstab, vars chef skall vara
llledlem av statsrådet. Chefen för fö rsvarsstaben kan va ra amiral
eller general. Tian har i fred det direkta befälet över försvarets
olika grenar och l eeler i k rig direld uneler Konunge n det samlade
försvaret.
F öt· flottan och kustvärnet föresläs minst fö ljande materiel : 3
artillerifarty g på tillsammans c:a 24,000 ton, 6 minkanonb åtar (s am-
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manlagt 6,000 ~o n ), 3 u~åtm: lJå osamm~niagt 3,000 ton: 12 ul,a tar D:\
sammanlagt 2,b00 ton, 3 mmubatar pa samma n lagt 2,000 ton (all
ubåtstonnage beräknas i övervoattens:äge), 40 mot~rtorpcdb rlt ar )l~
s amm anla gt 1,000 ton, 6 torpedbatar pa samm anlagt 3,000 to n , l krys.
sare på 5,000 ton, kungaskcpp, sjömätningsfartyg, vaktbåta r n1 . Il)
på sammanl agt 4-5,000 ton.
·
Artillcriiartyg, kryssare och minkanonbåtar avses över gi't i reserven, när de bli 24 år gamla, ubåtar e:fter 18 år och motortorped.
båtar efter 12 år.
(Norsk Tidsskrift for Sjovescn, ma rs 194tl.)

Il' land.
Gnuullliggande•t av flottan. I r lands första krigsfartyg, motortorpedbåten M 1, övertogs i Chelsea elen 29 januari 1940·. I n al les har
beYiljats 250,000 pund till inkö·p av 6 motortorpedbåtar och trålare.
(Norsk Tidsskrift for Sjovescn, mars :t940.)

Jugoslavien.
J agaren L jubl jana sjönk den 24 jan u a ri i Ch ibeniks (St.AJ<' llicos)
hamn. Den åte r vä n do till sin ankar pl ats, då den av en kr aftig
vinelstöt drevs u r k ursen och giek på en klippa, där den slogs sönder.
De första rapporterna talade om att det fa~n.s omkomna. E nligt
vad vi veta har icke något säke'l't antal meddel ats. Eftersom farty get
ligger på grunt vatten, h oppas man kunna b ärga det vid himpligt
väder .
Ljubljana, som byggts i Jugosl avien enligt ritningar av Loire·
ve rkstäderna, löpte av stapeln i juni 1938 vid Ya r row-va n,ret i Kral·
jevica. Dess data voro: deplacement 1,200 ton 1(\Vachington), längel
96,40 m, br edel 9,30 m, djupgåc·ndo 2,90 m, bestyckning 4-12 r·Jll ka·
noner, 2 st dubbla 40 mm lv-kanoner, 2 lv-kulsprutor och 2~:1:) c!ll
treppcltorpedtuber, Parsons turbiner om 44,000 hkr, fart 38 knop.
(Le Yacht, mars 1940.)
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N~w York Shipbuilcling Co_.har de_rr.
.städer

1

9 . dece mber v~d. sin a yc~·~~
Camclcm, New Jersey, SJosatt bJalpfartyget Prmne om 9,4
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Fartyg et är avsett att användas som de p å- och Yo rkstadsf artyg
l likhet m ed sitt systerfartyg Dixie skall elen
fot01.; 16,5 k n op. Don avses t j äna som bas åt 1.8 jagare.
" ' Electr ic Boat Uo s jösatte den 5'7 janu ari i Groton, Connecticu t,
båten Taut og om 1,450 ton.
u
Bangarfartyget 'vVas'lJ, som hålle r på att färdigställa s vid BetheHl Steel Co :s varv i Quincy, f örstöreles i slutet av januari genom
l~dsvåda. Skaclorna uppgå t ill betydande belopp, m en hindra icke
~ ,o·gets f ull bordande. Pressen har ta lat om sabbotago m en ingen
o~f'icieU bekräftelse har kommit härom. :Nian vet emellertid, att lik nande händelser ha f r amtvingat k r aftiga motåtgärder i alla lande ts
industricent r a.
Represen tanthusets finansutskott har elen j 3 februari godkänt
marinb ucl gete n , u ppgående till 966,772,878 dollars, en minskning på
112,000,000 dollars från regeringen s ursprungliga förslag. Utskottsbetänkandet begär att varje ny enhet skall vara individuell t öve rHigsen motsvaran de typ i utländska ma riner.
Marinutskottet har några dag a r senare antagit f lottprogr ammot
för tv å år med ber äknade utgifte'l· om 654,902,270 dollars. Detta program upptager 21 stridsfar tyg och 22 hjälp:[artyg i ställ et för 77
enheter unele r tre år enligt regeringens forslag. Antalet ubåtar och
kryssare har minskats, men de tro stora hangarfartygen ha bibehållits. Anta let flygp lan i flottan skall ökas från 3,000 till 4,500.
Regerin ge n har infordrat anbud från va rven intill elen 7 maj
för byggandet av två 35,000 tons linjeångare, möjliga att ändra till
hangarf ar tyg.
Kamm a ren h ar förkastat, med 123 röster mot 114, törslaget om
befästanclet av ön Guam. En del tidnin gar u ttala att denna räds la
för att ej r et a J apan är föga fö r enlig med do nyl i g~n företagna finansi ell a åtg ärderna, som underlätta hj älpen till K ina .
Två f lyg-Hottbaser skola anläggas i Al aska, den ena i Fairbanks,
den andra i Anchorage. 4 mil j. dollars ha beräknats i budgeten för
1940 för den första.9 ut rustning.
En motortorpedbåt om 81 fots (24,65 m) längd är för närvarande
under byg gn ad enligt ritningar av M. A. Vl. \V. van Hoorn, ingenjör
vid St. Cr oix Shipbuilcling Co., Baypo rt, Minnesota, för en utiänclsk
l'egerings r äkning.
Båt en har on största brodd av 4,27 m och är försedel med tre 12cyJindriga 900 hkr:s motorer. Brän.sletankarnas kapacitet uppgår
{ill Omkr. 1,350 J., givande en aktionstid om 10 timmar. 1J:aximilastigb etPn komm or att närma sig 50 knop.
(Le Yacht, mars 1940.)

to,~ · ·agarflottilj erna.
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Litteratur.
Nauticus 19'40. Årsbok för Tysklands
maritima intressen. Utgiven på f öranstaJ.
tande av ,, Qbmkommando der Kriep:smarine» av Admiral z. V. Gottfried II ansen.
23:e årgången. Förlag E. S. Mi ttler &
Sohn, Berlin.
Arets Nauticus skiljer sig i ett avseende från sina före gimgare.
:Man spårar nämligen ganska genomgående en fientlig in_stlillning
gentemot Storbritannien och detta trots att de flesta artlklarna 1
bo,J-::en S'lutskrivits före utbrottet av stormaktskriget. Genom att ~å
lunda vissa artiklar icke skrivits nJJecl den nödvändiga objektiva
blioken på problemen, utan i'ärgats av antiengelska synpun~der, ha
artiklarnas värde i viss mån lidit härav, vill<:et ä1· beklagh gt med
hänsyn till denna annars synnerligen vederhäfti ga och välre (l igera·
de årsbok.
.
.
. l .
Liksom föregående årsbok, är dem nuvarande mdelad 1 sex
lar. Den första utgöres av en militärpolitisk, den andra av c1t 1111h·
tärteknisk, den tredje behandlar handelssjöfart och handelsfartygs;
bygge, den fjärde luftfart och luftfartygsbygge under ;let ntt de_
femte avhandlar rent ekonomiska spörsmål. Sista avsmttet nv bo
ken utgöres av en statistisk del till största dolen omfattande cl~~ers_e
'l l"ancl ers h ancl e b•'· Jofaii
uppgifter rörande stormaktsflottorna oc h ol 1m

;e

och transoceana förbindelser.
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Förenta staterna, Medelhavet o och i de nor:le.~rop~IS ~-a ann~ ]Jerullas upp. I samb and med fragan om den .Alanclska ogrupp• D

,.. tande gemensamt av Finland och Sverige och denna f r ågas fall,
f.:nmer f örfattaren in på n onaggretionspakterna med Danmark, Estk d och L et t l an d samt Sveriges och F in l anels förkl aringar, att de,
Jan
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Slg
r ,skland. Do slu tsatser författaren kanuner till stå i viss lUOtsätt~11 0' t ill läget för dagen (15 ap r il 1940).
Hl o
I on ar t ikel betitlad >>Die kleinor en Kriegsmar i nen im Kräftespiel der Gr ossmächte» lämnar amiral Prenzel en översikt ö,v er de
mindre m ar in e-r nas f lottbestånd och marina politik. Be,t r äffande
Sveriges m ar inpolitik f r amhål l or f örfattaren , a t t detta land föl jer
en politisk kurs, som avser rent kustförsvar och säln·andet av sj öförbindelsern a m ed öarna Gotland, Oland och Bornlw lm(!). Gotl an els
stora sjöstr ate,gisJ, a boiyclelse unde,r strykes och att det oförsvar at
kan bli ett l ätt byte' iör en annan sjömakt. Bornholm, som av m iss ·
tag kommit med , har redan blivit detta l ätta byte f ör en »annan sjö makt» . R örande Danmarks försvarsp r oblem skriver födattaren bl. a.
att det f ör Tyskl and är a v avgö r ande betydelse, a t t tilloppen till
Ostorsjön äro i h änder na på en stat, som är i clet lä ge't och har viljan >> die n outralit ätswidri go Bcnubung seiner Gowässer zu verh iu dern. >> Aven Norges försvarsp r oblem äro, för emål för beh andling och
författaren f r am hål ler faran av at t Norge icke av ogen kraft k an
försvara sitt l an d och si n stor a h andolsilofta. Landet löper därför
fara, att f örlor a förfogande r ät t en över sina handelsfa rtyg, vilka då
iställ et komma att bliva av .stort värde fö r den »starkaste sjöm aktem>.
Am i ral Gladisch behandlar i en artikel om sj ökri gsrätt spörsmål rörande denna för närvarande mycket ömtåliga f råga. En t idigare tysk st åndpunkt träder mer och mer till baka enär Tysklan d
en ergiskt och k l art har dragit ko nsekvenserna av elen hä nsynslösa
engelska sjökri gföringen uneler värl dS'kriget 1914-18. Avr>n p ro blemen i hithöiran de frågor r ö,rancle krigfö r ingen i luften tagas upp t ill
behandlin g va r vid svårighetmua att dr aga en k l ar gr äns mollan m ilitära och icke militär a mål :framhåll as. Civilbe,foUmingen skall så
vitt möjligt bovaras från krigets fasor, mon författaren frågar samtidigt: >>V ar ligga gränserna? Vilka mål äro så mi litärt viktiga, att
kriget nödvändiggör Lloras törstörande ?, F r ågo rn a to r de i detta nu
redan h a besvarats av vissa k r igförande. Begreppe,n sjök rigsrätt,
luftkrigsr ä t t och icke minst fo lk r ätt ha undergå t t en total omvärdering.
I en artikel »Das Meor im politischen Schicksal E u ropas» skildrar professor Dr. Otto Schecl havets betydelse i Europas historia.
Germanern as trängtan till havet och vad som kunde finnas därbort.·
0
_lll, Hansans betydelse som tysk sjömakt och grundandet och utveekhngen av elen engelska sjömakten behandlas utförligt. I avsnittet
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röranek rlen c·ngoJska '=!jön:taldt·n hiller Jödattareu . följande hiit rn
ord öve r England. »Under fn··d öve rföll .England Danmark och J·ii.
vallt' den på Köpenharn us redd \[ggandc avriggade da nska rlo ttn n.
])d var ing<'i hjä\t,•clå d. Och ]lol itis kt var c\0t en s tor dtusk ap, ty
ur hancklssyJl punki hade Danmad.;-, r•·n är krig v>tr oundviklig t, V<· lnt
sbill>t sig på l'llgl'lsk sida. Nu tYingadr· N det över på iransk sida ot· h
England hade skai'Jat sig en fiende inom dt områd<', vanost eld ir· J;,,
önskade någon motståndar e » (1 8lY7). Frågan om Dan marks fram l ida
ohcroenclc har återigen aktualisera ts genom den tyska ockupationr ·u.
I andra dclrn ges av kontorami ral Unn r ad en intressant i nhl ick
i den nutida navigation en och dess hjälpilleckl . Härelter Iölj l'r <' it
p>tr artiklar rörancln s kepps byggnad och Jr i\g-or rörancle rlcn t\~kn
ör logsflo tta n s förvaltning .
Tredj e delen inlcdrs Jned r·n a rtikt•l rörand<' ut veck li nge n av
järnfartyg sbyggd från eks'=! början och intill dra dagar. I. SaJ III II:t
del redogör konsul D . H. Bernha rd :J:ör dc>n stora uppgiH so 1u l:rc·1twns l1anmar fyllt i handc•ln med Jrämmancle l~inckr. Enbart stat<·n
BrL'tnen har lagt ned icke lltiudr<' än LJQ() llliljoncr RU \'råu oclt IIH'ri
Bremerhav ens byggantlc till oc\1 med Lk '=!to ra kolexportan l >igg u i n gama i Hi.ittenhav en.
I åter uppbyggan det av dt•n tyska valtång-arf lottan lä111nar poJis presiclcnt Carl Christim1 scn <'ll i n gåPrHlo ski le\ r in g rö·raml<' 1 nl l'ångeril'ts historia. Tyskarna ha alltid va ri t djupt intre.'<S<'rarl <' nv
rlPllll>t :[ör fett- och oljeförsör jningen så viktiga »indust ri » och ie k<'
llli n d re iin :fem stora rederter syssla L'nbart nwd va l \'å ngs t och T _,., ;, _
land ägl'r s ju valfångstll ott.or 111\'Cl 0tt t.rnuurge p_å 1.40,000 \JJ.·ut1 o r<' gi sterton.
För första gången har en arti k<'·l in förts i Naut~cus författ ad a Y
Dl't ;ir lord Stamp, ;;o,tn skr i1·it n i1g r a ord rör a11d<·
utlänning.
·n
1
brittisk sjöfart och brittisk världshaml l'l. Amiral Hansen fralnhåller också i :föronll't, att denna uppsats n•clan J il'ra tnånndr'r l'ii r<'
krigl't överlämna ts till honom för att iniöras i Nauticus.
Fjänlc ckkns första artikl'l lwhanrllar >> Organis>t tion un d lldri<'h clr•s Ft•rnluftve rh·hrs alll'l' L;indcn> och ko,nt plPttnas nw d <' 1il
andra a.rtikr•l röra111lt' dr•n ie·kniska. utH'ckling< 'H al' dL· l'l .n tn t:l'-'k ·
ner vilka äro insa tta i tralik på de tt·ans m't'fllla routl'rna. l nt re:s·
:;anta >i t·o uppgi ltPrna riinwck Jlygstr;icko r, Jl,,·gtitlt-'r ut. n1. Son l
<'X ('mpe l må nämnas nedanståen de. Fdtn Fran\durt./1\l aygår - un18
rler nonna l>t ticler - vm·:i<· onsdag r•tt Jl.1·g·p\an iiv<'r .Marsl'i.lil'- L sabon-La.s l'alHJ>J s--.Batltursi-N atal -Rec itl'~ Bahia-Hio tle Ja nr·iro
-8antos-: F lorian apolis-l'or to AllPgrP-l~ucnos A i r L's-Mr'nrlo;~, :l l i
Santiago d<' Chilr' . sträckan är 15,050 km och rl'Salt tar ('ncl n.-l ~;
rlag:ar i anst>råk. FJygplan<'n utgöras av trrmotorig a Juttk<•r.-;p] no

l!

()Ch Jy nH otoriga 13\ulun ~ Voss- uclt Dornil'rjda n och liJHlL'r väg<·n
o·öras tretton mcUanland Hingar. lmperial Ain1·ay:; linje Irän EngJaucl till Australien utgör ett annat L'Xt'mpel. Tre g å ngL'I.' i veckun
avgår från Soutl1antto n ett fyrmotorig t Short >> En 1pire >> -plan. R<'sa n gå r öve·r Ath&n-Da sra- Karachi-U aJcutta- !J ang·kok-S ingapo r<'
J{esa n tar
-Soerabay a-l'mt J)nrwin - TO \I·nsviLI<' oeh t i ll Sidn<'·_,..
lllind 1·e
ickr·
rl<'n
pi\
g-(irns
iliP:<II'
anlandn
Jlwll
1.0 da ga r och i.jugoi'<'Jil
än 20,800 km långa Ilygsträek< m.
, ]) e tys,ka kolonialan språk<·n o('h lttlande h> utgör J<'JJJte rlr·l<·n,;
inled ande artikt'l och ~ir l'iirl'attad a1· ,,tHi s;;ckrdrrar Pn Dr. Ernst
Trenclclenb urg. FörfaHare n lwhancll>tr i olika avsn i tt de n rältsmuraliska siclan av kolonialans pråh·n, dl:'n <'kono111isk a JwtydPlS<'n oclJ
s lutligen en vtirldsekon omisk .sammanfa ttning av koloniprob lcnwt.
Det från tysk s ida l'l<'rfaldiga gåJJg<'r fran1 förda krHY"t på koloni<·r
ba r ingåPndE' hrltantllats i o·l ika artiklacoc li <k s.1·npunkt<>r, so 1n h~ir
f ramföras, röra sig inom dt alltl'öL· sniivt oJnri\dP för att. kunna an ses vara avgörande J ör l'ri'!ga n.s lös ni n:.r. Stnr1n a kt s krigds utgå u g
komill er att avgöra lösningen a1· delta myrkr·t OJiltvistadt' prolJ\ em .
Två. art i k l n r rörmHI<' HcrliL'n ~ hawl<'l.,fiit·l•i tHIPist'r l il<' tl 1 ra n ~
oceana länder ocli >> Di e JlNIPut ung der wirtsr lmJ1.1iclJPil Dl'ziehung< 'n
Deutsc hl ancls zu dPn HauPrnstna t,·n Siidost,• uropa.:;>> lwhnndla ]!å C't1
sakli gt sött sjöl'ari<'n O<'lt fiit·sör,jning·s JJI'ol>it'JIWn i Italien och p tl
Balkan.
Fomte de·lt'n av.~luta s med <'H av Staat-srat Karl. .Lin lll'lllann Jörf'attacl artikel rörancll' >> Die Urunclz(igt} dt• r d<'utsc lwn AussrnlJan del s]Jolitik mit lwsnnclncr Bl' r (icks i.chhg ung· tJ,,,, DlwTse;•\ianck ls». lJp]l.satsen avhandlar den mtvarand<~ tyska lwndPi spolitik<•n och dL'J.mas
inverka n lJå hal1Cll'lssjöl 'artcn till fjärran liiiHler. i\nllliil·knin gsvä.rl
ar det betydligt utöLkacl0 var uutbytd nw\lm1 dl't '1\ s ka riket och Sydoch Me.Uanamm ikas state r.
. Den s is ta rlelPn innehåller rPJJa s tatistisk;! uppgilt<'r rörande
0
~llca ~än el e rs ör logsJ:Jottor, sko•v ps.fa rt, u tri kt'6 hmtllc'l 111. lll. Av S Pl' Clellt mtressc iiru uppgif terna rörandl' toqH·tl<·t'. lltinnr ucli :[1\,o·bom ber. Torp edernas S]lriinglaclc lningar vari<·ra lllc.\Jan 1GO-i3:JO L~· tro..
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dning på 133 kg och ku 11 •
Sj unkb ombe rna angiv as ha on s-prä nglad
1G- 140 mete r. FJ ygbomiJL'rna instä llas 11å Lljup va ri erande· me·Jlrm
gbom ber, pans a rsvrä ngbo lll hl' r
na uppd elas på splitt orboH 1ber, sprän
brand bomb er. Split torlJon1:
och
er
bomb
gas- och fosJo rbom ber, ubåts
anvä ndas mot lo·vancl c lllå[
born a samt gas- och fosfo rbom berna avses
23 kg. Ubåt sbom .brm a äro Jiiroch ha därfö r on uast on vikt av 11som gör att bolll br.ma P j <lt•i11g
rLln
so uda med en fönlr öjn ingsa no
djup. Dran dbom bPrn a utwc·kla
toner a förrä n på ungc>Jä r :1 ii mete rs
geno mslå r rn 2ö0 kg l HJ JJJ\J
on hetta på 2,G00 °. På G,OOO n1 e·i ns höjd
on plått jockl ek a1· l /U
bomb
kg
500
e•n 130 mm tjock plåt och en
m /s träng er en 100 kg helinb
mm. Mod on ansla gsha stigh ot av 300
En 1,000 kg bomb träng er u ndc·r
0,55 m djup t in i arme rad beton g.
till ett djup av 1,23 m.
gen
samm a i'öru tsättn ingar in i beton
i nnas do störr e sjö maki c·rnns
återf
l
tabol
lig
I en myck et utför
mllit fira anläg gnin gar, Yarv,
strat egisk a base'l· mod angiv ande av
dock or m. m.
clo do vikti gaste· l>i n•IC' t'Avslu tning · göres m ed uppg ifter röran
p ps by g g n ads:in dustr i.
nas utrik eshan del, fiske flotto r och sko
a o·n betyd ande' eld n1· dc•
n
Bildm ateri alot är utmä rkt. Re.da h
I cko mins t svårt sb ll
ats.
skörd
pen
sskep
å bilde rna återg ivna örlog
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obety
tyg förin tats geno m insat ser av den
e.
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