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Årsberättelse i sjökrigskonst och 
sj ökrigshistoria. 

Avgiven viLl Sällskapets högtidssammanträde den 15 november 19ö5 
av ledamoten R. W etterblad. 

A ven om de båda år, som gått, sedan närmast föregaende 
årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria avgavs, icke 
medfört sådana väpnade konflik ter, al l någon sjökrigföring av 
dominerande art därunder ägt rum, s ~t hava icke dess mindre 
inom olika delar a v sjöstrategiens omri\de tilldragelser ägt rum, 
vilka var för sig äro av största betydelse och i en framtid kunna 
komma att avsevärt influera ej endast på marinpolitiken i 
världen utan även mer eller mindre direkt på det politiska 
förh ållandet mellan olika makter. Det är nog till en viss grad 
sant, att ett lands utrikespolitik skall vara bestämmande för 
omfattningen av dessa rustningar till sjöss, till lands och i 
luften, men det omvända förhållandet är icke utan betydelse, i 
det att den militära styrkan hos eH land i förhållande till ett 
annals är en faktor av rang vid ingåendet av allianser, Yid 
lösandet i önskad riktning av uppkomna divergenser o. s. v. 

Avgörandena beträffande beskaffenheten, kvant i lalivt såväl 
som kvalitativt, av de olika ländernas väpnade maldmedel ha 
också sedan väddskrigets avslutande kommit att spela en fram
trädande roll i elen internationella storpolitiken. En amerikansk 
sjömilitär skriftställare uttrycker saken sålunda: »Flottpro
grammen angå inle bara fini:msministrarna och mariningenjö-
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rerna. Program ha tillkommit som byleso!Jjekl vid internat io

nella konferenser . . . » JVIan kan ej friinkännu uttalandel en Yis. 

sanning. 
Föreliggande herätlelse avser alt lämna en kort framstilil

ning av vissa utvecklingsfaser inom det område av storpolit i

ken, som fått benämningen nedmslningen till sjöss. 

I artikel 23 av den f1r 1922 mellan Förenta staterna, Eng

land, Frankrike, Italien och Japan avslu tade traktaten angacnde 

begränsningen av ru~tningarna till sjöss (vVashinglonlrakla le n) 

stadgades, att traktaten skulle förbliva i kraft till den ;n decem

ber 1936, och om ingen av de kontraherande maktema LY; I a r 

före sagda datum tillkännagivit sin avsikt vara att uppsäga cl•·n

samma, skulle den fortfarande gälla till tvi'! år efter uppsägning. 

Den 29 december 1934 tillkännagav Japan sin avsik t 'l ll 

uppsäga traktaten. Traktatmässigt skola då de kon traherande 

makterna inom ett år efter uppsägningen sammanträda til l 

konferens för att överenslwmma om vad som skulle kunna triida 

i stället för Washingtontraktaten. Inför denna situation, so1t1 

nu är eller åtminstone borde vara nära förestående, må en korl 

reka pi lulation av Was h inglonlraktalens huvudsakliga innehall 

här vara på sin plats: 

W ashingtonlralda ten. 

Tonnagesumman för slagfar tyg (slagskepp och slagkryssare) 

samt hangarfartyg begränsades för de fem kontraherande mak

terna till 

Förenta staterna ................. . 

Brittiska riket ........... . ... . ... . . . 

Frankrike .. . .... . ................ . . 

Italien ........................... . 

Japan . .. ........................ . . . 

Slag:[artyg 

525,000 ton 
525,000 » 

175,000 » 

175,000 » 

315,000 » 

Hangar 
fartyg 

135,000 Lon 

135,000 

60,000 

60,000 » 

81,000 » 

I överenskommelse angavs namneligen vilka de örlogsfar

tyg voro, som skulle slopas i och med att överenskommelsen 
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trädde i kraft , och i vilken mån ersältning finge byggas för så

lunda slopade eller under traktaltidens gnng p:l grund av upp

nådd ålder för utrangering avförda fartyg. 

England var den enda av makterna, som i enlighet med 

dessa bestämmelser fick rätt att omed ~lbart sälla slagskepp på 

stapeln - de sedermera under namnen Nelson och Rodney 

färdigställda slagskeppen. 

Intill utgången av 1936 ägde emellertid samtliga makter er-

sätta en del av si tl slagskeppstonnage med nya fartyg, varvid 

England skulle E1 färdigs tima 6 fartyg utöver de två nyssnämn

da, Förenta staterna likaledes 5 och Japan 3. Frankrike finge 

nyhy~ga 175,000 lon slagfartyg och Italien 150,000 ton slagfartyg. 

De häda sistnämnda makterna hade förbehållit sig rätt att få 

använda den medgivna tonnagesumman efter eget bestämman

de, dock m ed den inskränkningen att intet fartyg i storlek finge 
överstiga 35,000 ton. 

_Siffran 35,000 ton var den allmänt överenskomna maximi

gränsen för slagfartygens storlek. I övrigt var ingen annan 

restrikt ion sa L l på dessa fartyg ii n att deras svåra artilleri fixe
rades till maximalt 40,G cm. 

Hangarfartygens storlek begränsades till 27,000 ton, dock 

ägde var och en av malzterna hygga högst 2 dylika fartyg med 

ett maximideplacement av 33,000 ton. Denna bestämmelse var 

tillkomm2n med hänsyn lill Förenta staternas önskan att kunna 

använda de under byggnad varande slagkryssarna Lexington 

~ch Saratoga för ändamfdel, sedan de slopats som slagkryssare 

I enli ghet med bestämmelserna ovan. 

Bestyckningen å hangarfartygen begränsades till högst 10 

st. 20,3 cm:s kanoner. 

Inga andra fartyg än slagfartyg och hangarfartyg finge i 

tonnage överskrida 10,000 ton. Transportfartyg eller andra 

trängfartyg berördes ej av denna bestämmelse. 

De örlogsfartyg, som utan all vara slagfarlyg, i fortsättnin

gen komme att byggas av makterna, finge ieke föra grövre be

styckning än 20,3 cm :s lzanoner. 
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De båda sist angivna bestämmelserna blevo de, som ko1nnir 
att angiva bestyckning och storlek på de s. k. -"7ashinglon
kryssarna. 

Ytterligare några detaljbestämmelser må anföras: 
De vid överenskommelsens ingående förefintliga slagfarty _ 

gen och hangarfartygen finge icke ombyggas utom. för erh;l
lande av bättre skydd mot anfall från luften eller under Yaltnet 
och enligt följande särskilda regler: 

Fartygen finge förses med bulge eller blisler eller däcks
skydd mot luftanfall, förutsatt att sålunda uppkonunen ökning 
av deplacementet ej överstege 3,000 ton pr fartyg. Förändring 
av sidapansar eller utbyte av bestyckning eller ändring av upp
ställningen av dy likt finge ej verkställas, med det undantagel 
dock aH Ilalien och Frankrike inom den angivna ramen iigde 
öka hepansringen saml kalibern på skeppens svåra artilleri in
till 1!0,6 cm., varjämte England finge fullborda vissa p<\bör_jade 
ändringar av bepansringen å ett slagskepp. 

Slutligen må också erinras om förefinlligheten aY vissa be
stämmelser, vilka reglerade baseringsförhållandena i Stilla ha
vet, och vilka i sinom tid ledde till upprättandet a v Singapore
hasen, samt överenskommelsen om förhud mot uhåtshandelskrig. 

Resullatel av vVashingtonkonferensen omfattade sålunda 
endas t en del av de fartygskategorier, man från hörj an tiinkl 
sig inramade av inskränkande bestämmelser. Motståndet från 
de olika makterna med deras skilda intressen hade Yarit för 
stort, ingen enighet hade nåtts, yarken ifråga om kryssare. ja
gare eller ubåtar. Den förulvarande rustningstävlan inom alla 
områden blev på så säll nästan automatiskt koncentrerad till 
dessa farlygslyper. Del blev Londonkonferensens av ai· 1930 
uppgift all söka finna formler, vilka kunde bringa denna täYlan 
alt följa vissa banor och hMla sig inom angivna gränser. 

Ett av stadgandena i vVashingtontraktalen angay alt en 
konferens borde anordnas efter 8 ,)rs förlopp för att undersöka 
hurm-ida och i så fall vilka förändringar som borde göras i 
traktalen för alt tillgodose möjligen inträffade tekniska ,Jch 
velenskapliga framsteg under de gfmgna <1ren. 
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i\·led stöd av denna bestämmelse fick man även möjlighet 
att taga upp till behandling slagfartygens och hangarfartygens 
problem vid Londonkonferensen. 
· Utvecklingen be träffande dessa fartyg hade eljest följt de 
utstal;:ade linjerna, dock med det undantaget att varken Frank
rike eller Italien utnyttjat den rätt att stapelsätta vardera 
tvenne slagskepp, som traktaten medgivit. 1\'Ioderniseringen av 
äldre slagfartyg hade emellertid fortskridit på olika håll. Sär
skilt må här erinras om de dyrbara ombyggnadsarbetena å de 
amerihanska slagskeppen, där bl. a. åtgärderna att genom för
ändrin g av de sYåra pjäsernas elevation öka skottvidden på sina 
håll ansågs innebära en avsevärd tumning på vissa paragrafers 
J Washin gtontraktaten rätta tolkning. 

Londantrak talen. 

All uppnå en ny överenskommelse beträffande slagfartygen 
möll ~ i London ich någon svårighet. Ekonomiska skäl lade i 
de fl es ta intresserade länder oöverstigliga hinder i vägen för ett 
realiserande i en nära framtid av de tidigare medgivna nybygg
naderna. England, Förenta staterna och Japan överenskomma 
därför att under Londontraktatens giltighetstid - vilken var 
densamma som W ashingtontraktatens, alltså till utgången av 
1936 - inställa all nybyggnad av slagfartyg. Därjämte innebar 
överenskommelsen en viss fortsatt utrangering av äldre slag
fartyg, uppgående för de angivna makterna till resp. 5, 3 och l 
fartyg. 

En jämförelse mellan tonnagesummorna för dessa makter 
beträffande slagfartyg i enlighet med båda traktaternas bestäm
melser visar följande: 

England .... . ...... . .. ... _ ... . . . . . 
Pörenta staterna .. - ... . ........ · · · 
Japan ..... _. _ ...... ... ... . .. ... - .. . 

Washington
traktaten 

;)25,000 ton 
525,000 » 

~115,000 » 

London
traktaten 

430,009 ton 
456,000 » 
273,000 » 
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Beträffande Frankrike och Ilalien innebar Londont rakta len 

ävenledes inbiberandel av de i vVashingtonlraklalen medgivna 

slagfartygens byggande, med undantag för de far tyg på intill 

70,000 ton för vardera landet, Y i l kas stapelsältande vari l a 1 sett 

äga rum åren 1927 och 1929, m en ännu vid lidpunklen för 

Londonkonferensen ej kommit till stånd. 

Ifråga om hangarfartygen mötte det ej heller några s\·arig

heter all nå fram till en ÖYerenskommelse. Inom kalegot icn 

hangarfartyg inrangerades nu även fartyg under 10,000 lon, 

uteslutande aYsedda alt bära flygplan. Dc förulvarande lonna

gesunnuorna ändrades dock ej häri genom. 

I överenskommelsen rörande kryssare och jagare dcllogo ej 

Frankrike och Italien. Dc andra lrc makterna enades om fö l

jande defini ti oner: 

Kq•ssa re: öven·attensfartyg mell unelan tag för slagfartyg och 

h angarfartyg, med ett deplacement överstigande 1,850 standardto n 

eller besh·ckacle ;ned kanoner av g rö vre kaliber än 13 cm. 

Tvenne unde rkatego rier kryssare skulle finnas, nämligen kr~·, 

sare, tör ande kanoner över 15.:j cm :s kaliber, och kryssare fö r n111 le 

kanoner, ick e överstigande 15,5 cm :s kaliber. 

.Jag·are: övervattensfartyg· med ett standarddeplacement id~e 

överstigaDLle 1,8i!O ton och ej bestyckade med kanoner av större k:tli· 

ber än 13 cm. 

Inom jagarkategori en finge högst 16 °/o av det tillgängliga ton

naget utn,dtj as för fartyg på öve r 1,500 tons standardclepl acemem 

(alltså för s. k. flottilj leclare). 

Följande tonnages iffror överens komm os och fingo icke ,·a 

ra ön:rskr idna den :ll december 1936: 

Kryssa re med ö\·er 15,o. cm :s kan. 

Kryssat e med högst 15.ri cm:s kan. 
Jagare . . . . ... .. ...... .... . .. . . 

:Före 11 ta 
.England state rna .la pa ! 

1-tG,SOO 180,000 
192,2()0 1-!3.500 

L.:>O,OOO 150,000 

108,-tOO to n 
100,-!50 >) 

105,500 » 

I samhand med dessa tonnages iffror angaYS maximiantald 

far tyg in om kategori en s tora kryssare till för Förenta staterna 

18, för Englano Li och för .Japan 12. 
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E n öYerfly llning av tonnage mellan kategorien mindre 

ln·vssarc och jagare medgavs, dock finge densamma uppgå till 

hö-gst 10 °/n a y det tillåtna Lo la l tonnaget i den ka tegori. Lill 

vill<m överfly ttningen skulle göras. 

I fråga om ub~1Lar enade sig alla fem länderna om storleks-· 

begränsningen 2,000 ton och maximikalibern på artilleriet 13 

cm. Några un danlagsfar tyg av s törre tonnage och med grövre 

bes tyck n i ng m edgåvos dock. 
Begränsn ingen av tonnagesumman för ubå tarna kunde ej 

på samma sä ll genomföras. ILalien och Frankrike ställde sig 

avvisande, und er deL de övri ga makterna enades om lika stora 

slutsiffror för varj e land, 53,000 ton. 

Utöver för nu nämnda ka tegorier fartyg innehöll traktalen 

bestämmelser rörande dels en del speciatfartyg, vilka alltj ämnt 

skulle El ing:'t i de olika fJoLlorna, dels en kategori fartyg, s. k. 

fri a fartyg - cxempt vessels - i huvudsak fartyg på under 

600 ton eller m ellan 600 och 2,000 lon men med högst 20 knops 

fart, vilka voro undantagna från varje begränsning. 

Londontrak tatens giltighetstid skulle, som förut angivits, i 

huvudsak utg~1 den ~31 december 1936 . 

En reserva tionskl ausul av fö ljande lydelse fanns dock in

tagen i traktaten: 
»Om under den föreli ggande traktatens giltighetstid någon 

av de höga fördragsslutande makterna anser, att dess krav på 

nat ionell säkerh et m ed avseende på örlogsfartyg, underkaslade 

begränsning genom avd. III i föreliggande trakta l» (den avdel

ning som berör Föreula sta ternas, Englands och .Japans över

enskommelse ang. kryssare-, jagare- och ubå tstonnagets be

gränsning) »i ma lericllL avseende blivit berörda genom nybygg

nad av n ~1gon annan makt än dc, som hava avslutat fördrag 

genom avd. III i föreliggande t raktat, skall ifrågavarande höga 

fördragsslutande par l underrätta de andra i avdelning III om

nämnda parterna rörande den erforderliga ökningen i dess eget 

tonnage inom en eller flera kategorier av ifrågavarande örlogs

fartyg, med angiYande i detalj av den avsedda ökningen och 

skälen därför: orh skall parlen ifråga vara berättigad att Yid-
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taga sädan ökning. Som följd härav skola övriga i avd. II I 
omnämnda parter vara berättigade till proportionsvis motsva
rande ökning i den elle1; de specificerade kategorierna; och skola 
bemälda övriga parter på diplomatisk väg omedelbart rådgöra 
om den sålunda uppkomna situationen». 

Efter Londontraktaten hava ansträngningarna på olika håll 
ägnats åt försök att till densammas väsentligaste delar, dem 
rörande begränsningen av kryssare- , jagare- och ubåtslonnaget, 
lmyta även Frankrike och Italien, och ett flertal direkta el ler 
förmedlade underhandlingar ha ägt rum. 

RompaJden 1931. 

Sv~1righeterna visade sig omedelbarL ty del gällde även alt 
sammanjämka Frankrikes och Italiens sins emellan olika krav 
på mängden lätta stridskrafter. Italien önskade alltjänml lika
berätligande med Frankrike, medan denna makt fordrade en 
avsevärd överlägsenhet och följaktligen avvisade uts träckande 
av Washingtontraktalens relationstal för slagfartyg och hangar
fartyg till kryssare, jagare och ubåtar. Efter långa förhandlin
gar tycktes man ha nått fram till en överenskommelse mellan 
de båda makterna, åstadkommen under engelsk regi, den s. k. 
Rompakten 1931, vilken emellertid i sista stund föll. 

Pakten skulle innebära ett fastställande av tonnaget för 
lätta stridskrafter vid utgången av 1936. Frankrike skulle då 
äga en överlägsenhet i icke överåriga fartyg gent emot Italien 
som ungefär molsvarade den tyska flottans storlek. Därtill 
skulle Frankrike behålla c:a 80,000 ton mer överåriga fartyg än 
Italien. A ven beträffande ubåtarna simile Frankrike vara öYei
lägset Italien. 

Beträffande slagskepp avsågas båda makterna stapelsätta 
fartyg om c:a 22,000 ton med 30,5 cm:s kanoner, alltså i enlighet 
med de engelska önskemålen beträffande storleksbegränsningen. 

En nyhet var att i överenskommelsen de små kryssarna och 
jagarna sammanförts till lätta fartyg , för vilka en gemensarn 
tonnagesumma fastställts. 
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Fdgan om ersä ltningsbyggandet Yar besYärlig. Frankrike 
ville här taga med sina öyeråriga fartyg, för att dymedelst få 
en bättre utgångspunkt för sina krav äYen vid kommande trak
tatförhandlingar. :VIan önskade s~tlunda efter 1936 kunna er
sätta även ovannämnda 80,000 ton, varigenom en öYervikt gent 
emot Italien på ej mindre än 230,000 ton skulle kunna bibehål
las. I delta hänseende ville Frankrike ej göra några ~flergifler 
och omintetgjorde därför överenskommelsen. ~Ian fann det 
fördelaktigare att hålla de olika frågorna sväYande till den all
männa nedrustningskonferensen, kanske för att på delta sätt 
ha ett påtryckningsmedel på de övriga sjömakterna och däri
genom od:så koppla samman sjörustningarna med luft- och 
landrustningarna vid nedrustningskonferensen på annat sätt än 
som skulle behöva göras, om de förra redan voro reglerade 
genom överenskommelser för en tid framåL 

Neclrus lningsl;onferensen 1982- 1934. 

Förspele t till nedrustningskonferensen hade pågått i m ånga 
år, genom den s. k. förberedande ncdrustningskommissionen:'> 
arbete, då konferensen äntli gen i februari 1932 sammanträdde. 
Konferensens ulv~ckling, dc huvudsakliga olika förslag som 
under densamma framlades m. m., ha för tiden fram Lill slutet 
av 1933 redan herörts i föregående årsberä ttelse; här skola ·~n
dast några särskilda fakta göras till föremål för belysning av 
det inre sammanhanget i flottn ~drustningsfrågans utveckling 
fram till innevarande tid. 

Del vid nedrustningskonferensen framlagda kOlwenlionsut
kastet avsåg en tonnagebegränsning såväl beträffande Lotalton
nagel för Yarje makt som tonnaget för varje fartygsklass inom 
de olika flo ttorna. Della var i de s lora sjömakternas anda, 
andra däremot, däribland Frankrike och Italien samt de min
dre sjömakterna, strävade efter friare möjligheter att inom ett 
Visst totaltonnag~ disponera större eller mindre procentuell 
andel för sådana farlygstyper, vilka bäst lämpade sig för veder
börande lands speciella sjöstrategi. Denna ståndpunk t hade till 
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någon del kommit fram i det nyss omnämnda förslaget till 

Rompak ten, där j u mindre hyssare och jagare med a vseendc a 
tonnagesumma skulle sammanföras till en enda kategori . 

Man nödgades nu ga Yidare på denna väg och söka lösa 

frågan om räl ten till ÖYcrföring av tonnage fran en fa rtygsidass 
till en annan. De mindre makterna yjlJe man sålunda medan 

"' full räLL till överföring inom totaltonnagets ram, de större di1 r-

emot skulle Hr mera inskr~inkl räLL i delta hänseende, en r:iu. 
som stod i eL L om ,-än L förh llllande till Y ars och ens tolallonna~e . 

Belysande för denna frllga kan Ilaliens strävanden h äru tiunan 

sägas Yara, då dc klarlägga det intima sambandel m ellan sjö

rustningar och utrikespoli L i k. Italien var, som ova n n ämnts. 

anhängare a v totaltonnagcbegränsningen, men ville ej ga llled 

på att de mindre makterna ensamma till erkändes frihel i delta 

hänseende. Nian s ~1g nä m) igen häri en möjlighet för en stor 

makt at t Yia en med densamma förhunden mindre makt skaffa 

fartygslyper, för vilka den Magls restriktioner i hyggnadshiin

seende. Här var det kombinationen Jugoslavien- Frankr ike. 
som Yäl närmast var i åtanke. 

f<'r ~1gan om fartygstypernas egensl--:aper bJey under nerirus t

ni ngsl<onferensen förem{tl för olika förslag . 
Engelsmännen önskade, i anslutning till Hoovers hekanln 

förslag om nedskärande av antal och tonnage inom de olika 

fartygsklasserna för resp. örlogsflottor, minska slagskeppen,; 

storlek fdm 35,000 till 25.000 ton samt bestyckningen fra n JO .u 

till 30,5 em:s J,a liber. Själva ville de för övrigt g:\ }i.n Ei n ~tc: 

e tt. slagskepp om 22,000 Lon, beslyckat med 28 cm:s J,anoner yar 

önskemål et, vilket dock sammankopplades med a LL kryssailla 
skulle maximeras till 7,000 Lons fartyg med 15,:; cm :s ],anoncr. 

Japanerna företrädde önskem ålet om nedsättning i Lonnagel 

för de stora kryssarna till 8,000 ton och för de mindre kryssarna 
till 6,000 ton. N~tgon tonnageskillnad finnes icke stipulerad 

mellan de olika kr~·ssarlyperna, det är endast kanonkalibern, 

som f. n. avgör klassindelningen. Vissa trevare gjordes vidare 

för full öwrföringsrält m ellan mindre h·vssar- och jag:1r 
klasserna. 
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Ubå tarnas Lotala avskaffande stod på den engelska önske

listan, men Frankrikes och de mindre m akternas molstånd 

tor de nog övertygat om det fruktlösa i dessa strävanden. E J 

heller försöket a tt genom minskning av den enskilda ubå tens 

tonnage till högst 250 Lon inskrä nka dess utnyttjande hade 
några utsikter. 

När Mae Donald i mars 1933 sökte hlftsa nytt liv i konfe

rensen genom sill nedmstningsförslag , avsåg detta beträffande 

sjörustningarna föga annat än eLL vidmakth~illande för de tre 

stora sjömakternas del av del intill utgången av 1936 genom 

\ Vashington- och Londontrakta terna regler ade lägel, varj ämte 

man å nyo ville söka inlemma Frankrike och Italien inom mot

svarande klausuler och även få Tyskland med. För Frankrike 

och Italien innebar förslaget cLL inskränkande av deras nybyg-· 

gen, i avseende p~1 såväl stora och små kryssa re som jagare oclt 

ubå tar , varjämte för Frankrike något y tterligare slagfartygs

bygge utöver del då redan p2lbörjade Dunkerque icke skulle få 

äga rum. Italien skulle därem ot medgivas rä tt stapellägga e tt 

slagfartyg om 26,000 ton med artilleri av högst :.l3 cm:s kaliber. 

Tysklandslulligen skulle förbinda sig a lt icke före 1937 påbörja 

ytterligare hyggande a v slagskepp som ersä ttning för de be
fintliga. 

För de andra sj ömakler, vilk a ej biträ tt Londonfördrage l, 

skulle gälla förhud all före l 936 ar s utgång bygga stora krys 

sare. Små kryssa re och jagare skulle sammanföras till en enda 

kategmi i tonnageavseende. Ingen m akt skulle ifråga om dessa 
båda L_vper eller ub~tlar få Ö\'Crskrida del Lonn agebest ~md, veder

börande inneh ade 1932. 
En särskild konferens, berörande alla sjömakler, men ej a lt 

förväx la med den, som i anslutning till bes tämmelserna i 

Lonelontraktaten ändock skulle äga rum under 1935 - borde 

sammankallas före utgången av 1936. 
Till n ågot r esulta t ledde icke den en gelska planen. 
19;33 gick som bekant till ända utan a LL föra några av ned

rustnin gskonferensens stora fd gor n ärmare s in lösning. Under 

såväl ~lut e t av l93J som ett stycke in på 193-l pftg ingo emellertid 
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mera direkta förhandlingar mellan vissa av makterna. \ven 

om dessa förhandlingar i huvudsak rörde sig inom andra om

ri-lden i'm sjörustningarnas, må dock några antydningar om 

dem göras. 

Förhnncllingor 111. m. vid sidan av nedrustningskonferensen. 

Sedan Tyskland i millen av oktober 1933 lämnat na tioner

nas förbund och nedrustningskonferensen, växlades under de 

närmast följande m~madcrna ett antal noter och fördes under .. 

handlingar med grannen i väster. Ändamålet var att få fram 

båda ländernas speciella önskemål, för att man skulle komma 

över st illaståendet, men bakom en viss öppenhjärtighet la g å 

ena sidan den tyska avsikten att söka inhösta mera av de tidi

gare diplomatiska framgångarna och å den andra den franska 

strävan av förskansa sig bakom NF och Versaillesfreden och ej 

lockas till direkta oeh fristående överenskommelser med den 

forne fienden. 

Förhandlingarna intill nyåret 1934 ledde visserligen t ill en 

del franska medg ivanden. men Tyskland vidhöll alltjämnt och 

framför allt kravel på omedelbar och praktisk jämlikhet. Det 

blev alltmer tydligt, att om andra makter ej ville avstå fr:in 

vapen, som voro Tyskland förbjudna, så komme detta lan d i 

stället alt självt förse sig med sådana. 
Den 29 januari 1934 kom fran England ännu ell förslag ti ll 

sammanj ämkning av de tysk-franska motsättningarna. Upp

seendeväckande i detta förslag var deklarerandet av principen, 

att vapen som voro medgivna en stat, i längden icke kunde för

vägras en annan stat. Delta var en åtgärd, vidtagen i avsikt 

att bringa Tyskland tillbaka till Geneve. 
Beträffande sjöstridskrafter vidhöll England i förslaget 

sina tidigare inför nedrustningskonferensen framlagda syn

punkter, men var berett att företaga vissa modifikationer med 

hänsyn till den nära förestående 1935 års flottkonferens. 

Ifråga om flygstridskrafter avsågs att alla länder skulle äga 

lika rätt till sådana, såvida icke en plan för slopandet av allt 
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1nilitärflyg skulle kunna åstadkommas inom 2 år. Inom loppet 

av den följande åttaårsperioden skulle makterna, Tyskland in

begripet, uppnå överenskommen omfattning av fl~rgstrids

Iuafterna. 

Därest överenskommelse träffades i övriga nedrustnings

frågor, var England berett underkasta sig kontroll ÖYer rust

ningarna. Ett huvudvillkor var dock att Tyskland återvände 

till Geneve och nationernas .förbund. 

I anslutning till dessa nya engelska förslag besökte iVIr 

Anthony Eden Paris, Berlin och Rom för att rådgöra med resp. 

regeringar. De brittiska förslagen vunno i eke något vidare 

gynnsamt mottagand~. 

I England blev regeringen därför så småningom alltmer 

övert)·gad om, att nedrustningskonferensen komme att miss 

lyckas och atl Englands åtgärder att minska sin a rustningar ej 

konune att vinna efterföljd. Man började finna nödvändigt aLL 

vidtaga åtgärder för alt komma ur en situation, som man ansåg 

farlig både för det egna landet och även för Europa. Sympto

matiskt för denna uppfattning är clt yttrande av Baldwin i 

april 19:34: » .... Om alla våra ansträngningar misslyckas och 

jämlikhel ej står att vinna, kommer regeringen all laga att 

intet land inom anfallsdistans från England fortfar att Yara 

överlägset i avseende å luftmakt». 
Då de tyska budgelsiffrorna för 1934 publicerades. ,·isade 

det sig all en ökning föreH1g beträffande de marina anslagen 

på 50 millj . mark, beträffande armen på 175 millj. mark och 

för flygväsendel 1:32 millj. mark. jämfört med föregående Jmd

getår. Engelska regeringen begärde förklaring på dessa siffror. 

Tyska regeringen svarade att Versaillesfreden icke innehöll 

några koslnadshegränsningar; de ökade anslagen voro nödYän

diga för all möjliggöra riksvärnets omorganisation till korltids

tj änsl, de marina anslagen avsågo ersältningsbyggnad och den 

eivila flygbudgetens ökning hade både tekniska och pol i t i ska 

·orsaker samt auåg silväl det civila flygväsendets omorganisation 

:som civi lbefolkningens skyddande mot luftangrepp. 

Den tyska militi1ra aktivilelen framkallade naturligen oro 
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i Franhike, och i millen av apri l 19iH framhölls i en fransk 

not, a ll de senaste ökningarna i den militära, marina och flyg

lJUdgelen hade undanryck t förutsättningarna för dc under 

handlingar, vilka förts vid siclan av nedrustningskonferensen. 

Frankrike kröp ånyo bakom konferensen och ansåg det vara 

dess sak all l;.onslal~ra huruvida nedrustning längre var m öjl ig 

samt i va rj e fall klarlägga förhållandena, så all världen kunde 

bilda sig en uppfattn ing därom. 

N e el rustningsJ,·onf erensens ajournerande . 

Nedrustningskonferensens sammanträde den 11 juni 193-1 

var sannolikt den reella avslutnin gen på hela nedrustnings

epoken, sådan den fortgfltt alltsedan v~rsaillesfreden och natio

nernas förbundsakt blåst liv i densamma. Formellt fortlc\·er 

visserligen nedrustningskonferensen ännu. Sekrelcriatet har 

fått i uppdrag att vidtaga nödiga mått och steg för att säker

ställa att konferensen vid upptagand~ av förhandlingarna skall 

kunna för eläggas ett s;) fullständigt konventionsutkast som 

möjligt. Vid sista sammanträdet antydde presidenten, Hcn 

derson, alt del borde ligga i de närmast intresserade makternas 

hand att överlala Tyskland alt återvända till Nationernas för

bund; innan så skett hade man intet annat att göra än vänta. 

Mr Arthur Henderson har som bekant sedermera hös len 19:i:J 

avlidi t. 

Tyska rustningar och luj'I-Locamo. 

Det har alltseelan del tyska utträdet ur Nationernas förbund 

i oktober 193:1 varit utom allt tvivel alt Tyskland uppruslat och 

a l t Versaillesfredens rustningsklausuler ej längre respelz Lerats . 

I april 1934 innefattade exempelvis åtgärderna för riksvärnels 

ombildning inkallelse av 200,000 man till 18 månaders tj änst. 

Den nya organisationen uppgavs då omfatta 21 divisioner. 

Det blev också klart alt Tyskland höll på att sälta upp cl l 

fl ygvap en, m en alla åtgärder beträffande detsamma böllos m yc-
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j,et hemli ga. Yid i1rsskiflcL 1934- 1935 torde Tyskland em eller

tid ba ägt 600- 1,000 flygplan för krigsbruk. 

I slutet av november tog \Yinslon Churchill inf6r engelska 

parlamentet upp frågan om det tyska flygvapnet samt framhöll 

att Englands försvar, framför allt luftförsvaret, icke var tillfreds

ställande. Regeringen beslöt göra vissa framställningar i Berlin 

i avsill all framhålla, alt ökningen av krigsmaklen och upprät

tandet av e tt flygvapen vore ett faktum och att brittiska rege

ringen med alhar emotsåg effekten härav på uppfattningen i 

Europa , dii det kunde försvåra ell snabbt lösande av de inter
nationella problemen. 

Inför parlamentet lämnade bri tliska regeringen senare vissa 

uppgif ter beträffande de tyska rustningarna under konstaleran

de all hela frågan ej var engelsk-tysk utan m åste betraktas som 

ett europeiskt problem aY s tor räckvidd. För att lugna oron i 

England lämnades därefter vissa r edogörelser för de egna för
SYarsproblemen. 

Efter ett möte mellan engelska och franska ministrar i 

London tillkännagavs den 3 februari 1935 alt England och 

Frankrike planerade en ny pakt, varigenom man skulle förbinda 

sig alt med flygstridskrafter lämna bistånd till den av under

tecknarna, som bleve föremål för oprovocerat anfall. 

Italien, Tyskland och Belgien inbjödos ansluta sig till en 

sådan konwntion. Som ytterligare lockbete för Tyskland att 

återvänd a till NF antydde man möjligheten av en överenskom

melse m ellan Tyskland och andra stater, avseende lika rätt i 

ett syslem för säkerhet, ~vilket skulle innehålla regler, ersä ltande 

de delar av Versaillestraktaten, vilka avsågo de tyska rustnin
garna. 

Denna pakt angavs av Si~· John Simon som ett lufL-Locarno. 

Den skulle även inneh ålla en överenskommelse om begränsning 

av parternas luftstridskrafter samt vidare om förbud mot bom-· 

hardering från luften av platser bakom den egentliga fronten. 

, Italien och Belgien voro gynnsamt stämda mot förslaget. 

f yskland kom med förbehåll samt fann d et nödvändigt att i 

separata konventioner först klara upp en del principfrågor med 
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de olika intresserade makterna. Man fann emellerti d förslage t 

från England och Frankrike tyda på ell erkännande ay att 

Tyskland hade en luflmakl samt tog detta som ett bevis fö r au 

åtminston e ett av förbuden i Versai llesfreden i tys thet upphör t. 

Den tyska noten framhöll, all man ämnade nudersöka mcd\elt 

a tt förekounn a en kapprustning, vilken uppkanunit till fö lj d av 

de högt ruslade makternas misslyckade försök att genomföra 

den nedrustning, fredsfördraget hade avsett. 

Sovjetunionen, som officiellt gillade pakten, var del oak tat 

något misslänksam mot denna, som endast berörde Västeuropa. 

Pravda sp{ldde att den skulle resullera i tysk upprustning 

E nge lska regeringens »white paper» i mars 1935. 

l samband med framläggandel inför parlamentet av ~iskan

dena för försYarsändamål för det kommande hudgetåret publi

cerade den engelska regeringen den 4 mars 1905 ett dokument 

- ell »white paper» - aysett att tj äna som en allmän moliY<:

ring för de olika kraven. 
Dokumentet hörj ade med en rekapitulation aY de Yiktigas le 

metoder, genom Yilka regeringen sökt bidraga ti ll tryggandet aY 

for tsatt fred. Dessa hade främst varit: 

Stöcl å l I\F; 
Arbete på åstadkommand et av kollekti' säkerhel och Linsia 

av trygghet genom bl. a. 
Briancl-Kellogpakten 1928, där man fördömde kriget som 

elt instrument i politikens tjänst; 
Locarnofördragen beträffande Yissa stater i västra Europa 

(dess senaste utveckling det engelsk-franska förslaget om luft

pakt); 
Försök atl skapa en allmän inlcmationell förståelse framför 

allt mellan länder, som vari l fiender i Yärlclskri ge l: 

Arbete på a ll åstadkomma en reduktion och begränsning ar 

rustningarna. 
Den allmänna opinionen i England hade varit böjd att anse 

att ingenting erfordrades för vidmakthållandel av fr eden utöver 
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del förefintli ga internationella politiska maskineriet, och att de 

äldre förSYarsme toderna - med flottor, anneer och flygstrids

krafter - icke längre vore erforderliga. Världshändelserna hade 

emell ertid Yisat a lt detta vore ett för tidigt antagande, att myc

ket återstocle innan fullkomlig trygghet kunde nås utan att man 

bakom sig hade medel att försvara sig i händelse av anfall. 

Tilldragelser i ol ika delar av världen hade visat att makterna 

alltjämnt vore hereelda att använda maktmedel på grund av 

vad de ansägo vara en nationell nödYändighet, och man hade 

lmnnal konstatera, alt när så skett, hade det förefintliga maski

neriet för fredens beYarande ej kunnat skänka trygghet gent 
.emot en angripare. 

Regeringen ansåge sig ej längre kunna sluta ögonen inför 

det faktum a tt ell väl avpassat försvar alltj ämt erfordrades för 

säkerh eten och för att sätta riket istånd att spela sin roll vid 

1rppräUhållandeL av freden i världen. 

Parlament och nation hade flera gånger Yarnats för att all

varli ga bri s ler förefunnas inom alla försvarsgrenar. Man när

made sig nu en punkt, då man ej längre ägde de erforderliga 

m edlen för försvaret gen t emot en angripare. 

Efter a lt ha påpekat att nedrustningskonferensen kommit 

t i!l slillaslåencle, fr~mhöll man aU såframt ej ett program upp

gJordes för försvarsgrenarnas sättande i gott skick, skulle landet 

.ej längre äga en tillräcklig försvarsstyrka, man skulle ej kunna 

trygga sjökommunikationerna, folkförsörjningen eller försvaret 

av de viktigaste städerna och deras befolkning mot flyganfalL 

Några av de i dokumentet framlagda synpunkterna beträf

fande försva rsgrenarnas uppgifter m å här i utdrag citeras: 

»Livsmedl.'lstillförsel och imperiets försörjning. 

I händelse av ett fredsbrott blir flottan som alltid elen försvars

gren, som kommer i främsta rummet vid upprätthållandet av de livs· 

viktiga fö rbindelserna. Våra speciella försvarsproblem betingas för 

{\~t första därav, att de livsmedel och råvaror, som vårt land behöver 

for sitt u ppehälle, måste t illföras sjöledes och för det andra av det 

brittiska imperiets säregna beskaffenhet o~h den omständigheten att 

des:;; samtliga delar i större el ler mindre utsträ ckning för sin väl,färd 

Tidskrift i Sjöväsendet. 42 
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och i några fall t. o. m. ·för hela sin existens äro beroende av mant bna 

förbindelser; i sista hand lita dessutom i mperiets olika delar ]>:t att 

erfo rderliga styrkor och förråd skola överskeppas t ill dem, då det g~ll

ler att motstå angrepp och a t t skydda deras intressen och integritd. 

Alltså utgör säkerheten hos sjöförbindelserna t ill vårt land sa 111 t. t i Ii 

och från imperiets a"lla delar elen grund varpå vårt försvarss.\ ~te 111 
bygger, varför utan all a andra åtgärder enelast kunna vara a\ fög a 

gagn. 
Så länge flottan är stark nog att fullgöra denna uppgift oc:h de 

andra försva rsgrenarna äro ru3tade fö r samarbete vid förs varen. av 

hamnar och farleder, kommer vår t ill försel av livsmedel at t knnna 

fortgå obellindrat; imperiets olika delar komma att ömsesidigt kunn a 

unelerstödja varandra i elen utsträckning de själva anse för gott O<·lt 

handeln dem emellan och med elen övriga vioir lden ko mmer att kun11a 

upprätthållas. Uraktlåter man nu att vidtaga til lr~lckliga ansbili Pr 

för f lottan odt de övriga försvarsgrenarna skall detta i hände h' n v 

krig kunna medföra att tillförseln av livsmedel reduceras till ''-'~i lt

gränsen, omöjliggöra att impe·riets olika delar understödja varandra, 

leda till handelns avstannande och til lfoga samhället oberäkPl'li g 

skada. 

Luft och hav. 

Utvecklingen av flygvapnets effektivitet och räckvidd har iika l 

vårt lands sårbarhet. Detta utgör ytterligare en försvarsbörcla , 'llC il 

.fastän man påtagit sig denna, återstår ändå att skydda sjöförbi,ulr l

serna till de brittiska öarna såväl som till imperiet i övrigt. l• ly g

vapnets ökade effektivitet har - även om den kommit att ·(ör undr a 

andra om råden av krigföringen - likväl fortfarande Hinmat v[Hn 

handelsfartyg på de stora världshaven lika utsatta för flottangrepp som 

fö rut. Nödvändigheten av ett sjöförsvar kvarstår därför oförätHlrad . 

Huvudf lottan är den bas på vilken vår sjöstrategi vilar, men de t 

skydel den kan bjuda är sällan tullkomligt. Den möjligheten f i · nes 

alltid att enstaka fientliga förband lyckas undvika huvudstyrkan uch 

verkställa anfall på landområden och sjöhandel. För bekämpaudd al· 

sådana angrepp kräves ett betydande antal kryssare utöver cle m 'lO lil 

ingå i huvudflottan. 

Erl'orderlig maritiln styrka. 

Flottans styrka är f. n. fastslagen genom W ashington- och I"on

donfördragen. "Meningsskiljaktligheter ha uppstått mellan ländern a, 

sedan dessa fördrag slötos, vilket framgår dels av att J apan ny l igen 

tillkännagav, att det ämnade f rånträda Washingtonfördraget. del& 
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också av cle nybyggnadsprognnn. som genomiöri s eller planerats av 

en del europeiska stater. 

Engelska regeringen h_opp~s kunna komma till en sådan uppgö

rel se, att kapprustmngar hll SJÖss undvikas, medan det lämnas oss 

fritt att hå lla vår flotta vid den styrka, som motsvarar vårt absoluta 

behov. Härvid måste en beriikning göras över antal et tilL varje typ 

]Jörancle _fartyg, som tillsammans konstituera flottan, och det är av 

största vtkt ntt det ur dessa beräkningar framgångna minimiantalet 

farty,g· viclm akihålles. Lika viktigt är det ocksä att vår flotta hålles 

up to date i alla avseenden, att elen är förseeld med tillräcklig och 

välövad personal, tillräckliga fl .1·gstridskrafter (vilka bliva allt vikti

gare iör f lotta_n). vapen av modernaste slag. reparationsanordningar 

samt erfo nlerhga reservförråd av bränsle, ammunition m. m. förde

Jade på liimpliga baser. Utan dessa möjligheter. eller om vår; fartyg 

äro nunclre väl utrustade än en eventuell fiendes, komma alla de pen

gar, som g1v1t:l ut, att rara bo rt kastade. eftersom fartygen ej kunna 

lösa sin fö rsva rsuppgift Ett ineffektivt försvar bet~·der ej blott 

slöseri utan nederlag. 

Hamnskydd och moderniserad materiel. 

Flottans baser och förrädskornpletteringsplatser, samt de ham

na r. där handelsfart:vg lasta och lossa, kräva fö rsvarsanordni11 gar 

mot_anfall från sjön oeh från luften, krav som växla med deras geo

grafiska läge och övriga förhållanden i varje enskild hamn. Utan 

såclana försvarsanordningar skull e docko rna, reparationsanstalterna 

bran.sleförråden och i hamn liggande haneleJsfartyg vara utsatta fö1: 

att förstöras eller tagas oclt flottans aktionskraft skulle förlamas. 

Fö_r närvara n de behöva våra försva rsanordningar i hamnarna 

lllodermseras. Uneler nu rådande för hå llanclen är försvaret av ham

narna byg·gt på samverkan melbn de tre försvarsgre narna. Men det 

huvudsakliga ansnnet faller på krigsministeriet. 

Sann·erkau Yid knstskydd et. 

. Th e Royal Air Force har (i samverkan med markförsvaret) som 

stn främst a uppgift att skyelda det fö renade konungariket och först 

~c~~ främst L~ n don mot anf~ll från luften. Det ställes också flyg

~tudskrafter t1ll forfogande fö r allmänna försvarsuppgifter i mellersta 

?stern, In dien och f järran Ostern, såväl som för samverkan vid kust-

forsvar t ( . ·'t f 
. e en uppg1l som . n. noga studeras av de tre fö rsvarsgrenar-

~a hllsammam:). Dess utom uppställer det specialträn ade och -utrus

f~de eskadrar föl' samverkan med armen och en de1 av personalen för 

ottornas f lygvRpen. Lufteskadrarna i hemlandet utgöra dessutom 
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en reserv av luftstridskrafter, som i nödfall kunna användas var son, 

helst i världen. 
Den tekniska utvecklingen i luften går mycket snabbt med u1• .. 

seende på exempelvis fart, stighöjd, aktionsradie, lastkapacitet och 
potentiell förstörelseförmåga. Omfattni.ngen av det område p~ k~u
tinenten varifrån luftangrepp kunna nktas mot oss, vaxer stand1g[ 
och kon;mer att så göra; och om i händelse av krig en fien de vore i 
besittning av till Engelska Kanalen gränsande länder sknlle Ll e~ om. 
råde av Storbrittanien, som vore utsatt för hans angrepp, ytterhgare. 
ökas. An greppets tyngd sknlle ökas på grund av bombplane~.s fö r 
m åga till täta anfall och elen större. bomblast. de ku~de meclf~ra .~å 
kortare sträckor. Okningen av hastlghet, aktwnsrache och stJghoJcl 
unelerstryker svårigheten att få varning i tid och att sätta försv ars
luftsridskrafter i aktion under förhållanden, som äro gynnsamma ±ör 
att slå tillbaka anfallen. På grund härav framstår betydelsen av att 
vissa områden på andra sidan Kanalen och Nordsjön, få behålla sia 
integritet, vilket under århundranden varit och alltjän:nt ä:· aY" livs
viktigt intresse för oss ur sjöstrategisk synpunkt, nu storre an nagon
sin med hänsvn till luftförsvaret. 

li'lygmi1;isteriet och andra departement, som beröras av denna 
fråga, ägna stor uppmärksamhet åt luftförsvarets problem. Em.eller
tid har det hittills förefallit som om det enda, varigen~m en. be:a p n ad 
angripare kunde avskräckas, vore att man själv är 1 bes1ttnmg a\· 

fullgoda medel för en motattack. 

Enligt underhusets beslut elen 30 juli 1934 änmar regering.en att 
samtidigt med de defensiva förberedelserna med landets v~pnr1cle 
styrkor också :[ö ranstalta om vissa förs iktighetsåtgärder, särslo.lt ~Y
sedda för civilbefolkningens skydd och för säkerställandet ~v vJk:lgn 
samhällsfunktioner mot verkningarna av bombanfall fran lonHelL 
Motsvarande åtgärder ha redan vidtagits av de flesta makter pn l~on
tinenten och alla de, son1 närmare sysselsatt sig med denna h·a ~r.. 
äro ense' om att detta är ett nödvändigt komplement till försYn rsat-

.. T t "k ducern de gärderna, varigenom man så långt som mOJ 1g so "er re ' 
oundvikliga förluster och lidanden, som följa på ett luftangrep p. 

TysUcmds ås idosä ltande av .. Fersaillesfredens 
rustningsbestämmelser. 

.. J d d l' l · t' · · fehruafl Efter den förut omnamnda .on on e'- ara JOnen 1 . .. 
1
. 

1935 angående den föreslagna luftpakten arrangerades etl ]Jeso' 
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i Berlin av Sir John Simon och .Mr Eden för alt dessa skulle 
få tillfälle att med Hiller diskutera en del frågor. Just innan 
de skulle avresa, hade emellertid det engelska »whitepaper» 
publicerats. Vissa anmärkningar häri beträffande den tyska 
upprustningen hade orsakat förbittring i Tyskland, och när be
söket så kom att uppskjutas till följd av aU Hitler ådragit sig 
förkylning, kom detta »sammanträffande» att väcka viss sensa
tion i pressen. Besöket kom till stånd längre fram i månaden. 
Det är utom allt tvivel att Hitlers öppna uttalande rensade luften 
från en hel del moln, som höljt den internationella horisonten. 

Innan de l uppskjulna besöket kom till stånd, hade i Tysk
land den 12 mars offentliggjorts elt dekret att personalen i flyg
väsendet tilldelades militära tjänstegrader o. s. v. liksom i de 
andra försvarsgrenarna. Och den 16 mars kom den nya lagen 
om försvaret, varigenom den allmänna värnplikten infördes och 
armen indelades i 12 kommandon på tillsammans 36 divisioner. 

I en sammanfattning inför parlamentet angående besöket i 
Berlin framhöll engelske utrikesminislem den 8 april att Tysk
land ej vore berett att underteckna den s. k. oslpakten, och 
framför allt ej ville ansluta sig till en överenskommelse om 
ömsesidigt understöd mellan Tyskland och Ryssland. Hitler 
ville ej heller inrymma Lithanen i en non-agressionspakt. Han 
hade påpekat svårigheten att i dylika ömsesidiga pakter kunna 
identifiera angriparen. 

I fråga om de tyska rustningarna till lands hade framhållits 
att Tyskland behövde 550,000 man av alla vapenslag. Nian 
krävde rätt till alla vapen som andra länder hade. I fråga om 
sjöstridskrafter yrkade man, med vissa undantag, på 35 °/o av 
det brittiska tonnaget I luften ville man få paritet med Eng
land eller Frankrike, såvida ej utvecklingen av det ryska flyget 
nödvändiggjorde en revision av dessa siffror. Tyskland vore 
berett att underkasta sig ett system för rustningarnas överva
kande tillsammans med andra länder. 

Hitler hade vidare hänvisat till ett tidigare yttrande, att 
Tyskland ej skulle återvända till NF om det skulle betraktas 
som ett land med mindre rättigheter än andra. Han hade vi-
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dare påpekat Tysklands underlägsenhet, sålänge del CJ. ·· .._, agde 

n ågra kolonier. 
Den 29 april offenlliggjord ~s meddelandet om alt '1\sklanu 

~1a.de ~2 ub{ttar under byggnad. Detta Yar det första öppna 

as1dosattandet av de marina klausulerna i Versaillesfrede'l. 

Den stora oro, som den tyska upprustningen framl;.allade i 

Franhike och, om än i mindre omfattning, i Ilali ~n, gay anled

ning till en sammankomst i Stresa mellan representanter för de 

forna al.Lierade makterna den 11 april. Sammankomslen amags 

synbarligen Yara m' största betydelse, ty där infunna sig pre

miär- och utrikesministrarna Mae Donald och Sir .Jolm S i1110n. 

Flaudin och LaYal, under det l\Iussolini yar Yärd och ordförande. 

l\lan måste nu medge, a lt de tyska deklarationema hade 

rubbat hela grundYalen för en nedrustningskonferens. 

De praktiska restlitalen av Slresa voro: 

ÖYerenskommelse om en gemensam linj e med h änsyn t ill 

en tillämnad fransk protest i l\'F beträffande den tyska t•pp

rustningen. 
Beslut om ett sammanträde för att ordna vissa centraleuro

peiska frilgor, främst säkerställandel aY Österrikes oberoende. 

Beslut om ulvecldande av luftpakten för Västeuropa. 

Samtycke till en undersökning av kraYen från OsletTJke. 

Ungern och Bulgarien om en reYision aY deras militär för

hållanden. 
Konferensen uttryckte de deltagande makternas aYsik l att 

med alla lämpliga medel molsälla sig ensidiga uppsägand c>n av 

trak tater, varigenom freden i Europa bragtes i fara. och ati för 

ändamålet åvägabringa elt nära samarbete. 

Den 14 april publicerades lexten till Frankrikes hän ' :in

delse till NF på grund av rysklands rustningar, främst med 

hänsyn till det tyska tillkännagiYandet den 16 mars om yårn-' 

pliktens införande. Detta var, enligt noten, kulmen ptt langa 

och i all hemlighet metodiskt genomförda ansträngningar. 

Frankrike anklagade Tyskland för att ha brutit det löfte, 

som gaYs, d21 Tyskland inträdde i NF, att iakttaga de förpliktel

ser, som härrörde fr:1n trak taterna. Frankrike försvarade si na 
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egna m ilitära å tgärder och gjorde Tyskland ansvarigt för miss

lyckandet av försök en alt ~1 slaclkomma kollektiv säkerhet genom 

pak ter om nonagression samt konsultativt och ömsesidigt un

ders töd . Frankrike begärde all R[tdet skulle undersöka lämp

liga medrl all lösa den uppkomna situationen samt att före

bygga dess återupprepande. 

Den lG april unders tällde Laval rådet en resolution, som 

förd ömde Tysk lands ~ls i clusätlande av de militära restriktioner

n a. Polen kri tiserade först resolutionen, men följde sedan ma

joriteten. Danmark föreslog en del tillägg, och då dessa avböj

des, avstod man från att rösta. 

Resolutionen, som fördömde Tyskland och fann det saker 

till mer än ell halv t duss in brott samt angav alt elt sådant för

farande äventyrade förbundels hela existens, utmynnade i den 

poli ti ska och diplomatiska oförmågans sista resur~ - en 

kommiue. 
Denna kommiltes uppdrag blev att undersöka åtgärderna 

för att göra förbundsaklen mer effektiv samt definiera de eko

nomiska och finans iella Mgärder, som skulle kunna vidtagas i 

framli den, om en stal, vare sig medlem i NF eller ej, skulle 

bringa freden i fara genom ensidigt åsidosättande av internatio

n ella förpliktelser. 
Tyskland bestred i en not den 20 april rättigheten hos de 

nationer, vilka Yoro ansvariga för resolutionen, att döma Tysk

land. 

Den lysk -engelska floUöuerenskommelsen. 

I sitt stora, pa m ånga h åll i världen med mycket intresse 

em otsedda tal den :21 maj 1935 sammanfattad:! Hitler den tyska 

u ppfaUningen om behovet av militär säkerhet på följande ~ätt: 

Den t yska rik3regcringen har tillkännagivit påbörjandet av det 

· n!a tyska försvarets uppbyggande. Den skall ej under några omstän. 

digheter vika därifrån. Den ser ej i genomförandet av programmet 

något hot mot andra nationer, varken till lands, till sjöss eller i luften 

Men den är alltid beredd att i sina rustningar vidtaga samma !.Je~ 
gränsningar, som andra länder vidtaga. Den tyska riksregeringen 
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har också redan angivit bestämda gränser för sina avsikter. Den ha r
därmed på bästa sätt visat sin goda vilja att undvika en obegräno,all 
kapprustning. 

Dess begränsning av elen tyska upprustningen i luften till parite t 
med de andra båda stora västmakterna möjl iggör vid varj e tidp unkt 
fixering av den övre gräns, som Tyskland med dem förpliktar sig att 
hålla. 

Begränsningen a v elen tyska flottan ligger vid 35 Ofo av den 
engelska ännu 15 1'/o under elen franska flottans totaltonnage. D,t i 
olika presskommentarer gjort.s gällande att detta krav blott vore en 
början och :framför al lt komme att stegras vid inneh avet av kolo nier, 
förkll'-rar den tyska riksregeringen bindande: denna fordran är för 
Tyskland en s lutgi ltig och bestående. 

Tys kl and har varken avsikten ell er nödvändigheten eller ens för. 
mågan att inleda en ny kapp rustning till sjöss. Den tyska riksrege
ringen erkänner den tvingande nödvändigheten och därmed det beriit. 
tigade av ett dominerande skydd till sjöss för det brittiska världsviil
det, på samma sätt som Tyskland självt omvänt är beslutet vidtaga 
allt som är nödvä nd igt för vän landet av dess egen kontinentala exi
stens och frihet. Den tyska regeringen har den uppriktiga avsikten 
att göra allt för att uppnå ett sådant förhållande till de brittiska 
folken och staterna, att ett upprepande av den hittills enda kampen 
mellan de båda nationerna .för alltid måtte förhindras. 

Tyskland är berett till överenskommelse om begränsning av stotlek 
oeh bestyckning på örlogsfartygen samt om avskaffande av ubåtarna. 

Det väsentli gas te av delt a program h ade dryftas mellan 
Hi tler och Simon redan u nder den sis tnämn des besök i mars i 
Berlin , och i England h ade man frå n början ansetl det bättre 
och fördelak tigare a lt söka p :1 samförs tå ndels väg bringa fr ågan 
om dc tyska flottrus tningsplan ern a till klarhet m ol att endast 
taga emot tillkännagivandena och sedan låta T yskland handl:1. 
för sig sj älvt. På ett t idigt s tadium synes därför u nderhand 
Jingar ha öppna ts om ~1 s ladkommande av en konferens mellan 
England och Tysklan d i Lon don, h elst redan i bör jan av m aj. 
Av olika skäl dröjde de l emeller ti d t ill den 4 juni, innan de 
lysl'a ombuden an lände till London, men sedan gick det sa 
mycke t snabbare, och redan den 18 j un i kunde man för ett för
vima l Europa visa fram resulta tet i fo rm av en öYerenskom
melse. vars betydelse kanshe t. o. m. bliv it s törre än man från 
början var beredd anse. 
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Förheredelsem a lill fö rh a ndlingarna fö lj des med spänn ing 
från olika h ::1 11. P å fransk si da Yillc ma n göra gä llande, a lt för
]Jandlingarna slwlle bliva av ren t tekni sk natur, ingen politiker 
av rang skulle deltaga däri , överläggningarna kunde icke ändra 
någo t av fr edsfördragens in neh åll . men en gelsmännen voro 
01ycket bekym rade ÖYer de tyska anspra ken och ville ren t prin
cipielll se ll f(! orden tli g klarhet beträffande desamma. Engels
männens h ä nder vu re för övrigt bundna a v de gaml a flotlrust
ningstraklaterna och m an kunde ej före 19:l6 ingå något nytt 
avtal. 

De tyska förh andlarna utgjordes av ambassadören von 
Ribben trop j ämte l v å sjöofficerare. E n glands representanter 
voro unders la tssekreteraren i u lrikesdeparlemen let Crai gie, som 
ävenledes bilräddes av lYenne sjöoffi cerare, varjämte u trikesmi
nister Hom·e och förste am ira litetslorden J.<.; yres- l\'lonsell dellogo. 

Tillkännag ivandel den 18 j un i om den avslutade tysk
engelska flo ttöverenskommelsen skedde genom följ an de not från 
Sir Samuel Hoare till m inister von Ribhentrop : 

Eders Excellens! 

Unel er cle ~enaste clagarnrr ha ombud för tyska rikets regering 
och H ans Maj: t:s regering i de förenade konungarikena haft överlägg
ningar, vilkas huvudändamål bestått i att bana väg för en allmän 
konferens till begränsande av rustningarna till sjöss. J ag gläder mig 
åt att kunna medeleJa Eders Exc. den engelska regeringens formella 
antagande av de fö rslag från den tysk a regeringen, som i dessa över
läggningar framförts, och varigenom den framtida styrkan hos den 
tyska flo ttan i för hå l.l ande till det brittiska vä ldets samlade sjöstrids
krafter skall stå som 35 till 100. Hans Maj: ts regering ser i detta 
förslag ett utomordentligt betydelsefullt bidrag till en kommande 
lllarin rustningsbegränsning. 

Den tror också, att den enighet, man nu nått, och vilken från 
denna dag betraktas som en giltig och slutlig överenskommelse mellan 
de båda regeringarna, skalL underlätta en blivande allmän överens
koJUmelse om rustningsbegränsning för alla världens sjömakter. 

Hans :Maj :ts regering godkänner vidare de förklaringar, Yilka de 
tyska ombuden avgivit beträffande metoderna för tillämpning av den 
angivna grundprincipen. Dessa förklaringar kunna sammanfattas 
en]. föl jande: 
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a) St,'·rkeförhå llanclet 35: 100 skall vara ett ständigt förl t:l\l anu 

d. v. s. totaltonnaget för tyska flottan skall aldrig ÖYerstiga Ti "'o a~~ 
de förclrag·smässig·t fastställda brittiska sjöstridskrafternas, el] pr _ 0 

~ ~ 
111 

i en framtid inga fö rdragsenliga gränser härför skulle förefi n •tas ........ 

en procentsats av 35 av det faktiska totaltonnaget hos det britt iska 

imperiets sjöstridskrafter. 

b) Därest i en f ramtida allmä:!l traktat om begränsning a, rust

uingarna till sjöss metoden för begränsning genom överen,k·Hnna 

styrkeförhållanden mellan olika makters flottor icke skulle !'i ro lin

nas, skall tyska regeringen ej yrka på infogandet i en elylik <11\ llliit, 

överenskommelse av de i föregående moment n iimnda styrkdör l ,,J \a 1,. 

dena, förutsatt att. den för nedrustningen till sjöss antagna illd o<len 

är sådan, att Tyskland får full garanti att dessa st.nkeförha ll,nden 

ändock kunna upprätthållas. 

c) T~·skland skall under alla förh ållanden vidhålla propo rt >nen 

35: 100, d. v. s. detta styrkeförhå ll ande skall ej influeras a1 <n dra 

J !luders hrtygsbyggnadsprogram. 

Skulle elen tidigare normala jämYikten i sjörustningarna 't örn ~ 

genom några. onormala b)·ggnaclsåtgänler hos andra makter, förh, •ld\. 

ler sig tyska regeringen rätt att begära att engelska regerin g(" pri l

var elen sålunda uppkomna situationen. 

d) T.rska. regeringen ansluter sig beträffande rustninga r,,, tili 

sjöss till det S~'stem, där fa r ty gen indelas i kategorier, van·icl 11 1 ''x l mi

tonnage och maximikaliber fastställas fö r fa r ty-gen inom varj(• ka te

gori och det för varj e land tillmätta totaltonnaget uppdelas i'" l' ar

t~rgskategorier. Följaktligen är tyska regeringen beredd att n 1r l för

behåll en l. f) nedan tillämpa den 35-procentiga relationen på t on 'l aget 

inom va r je förefintlig fartygskategori, och att göra varje a \ • kelse 

härifrån beroende av därom i en kommande allmän nedrustni n,~>t rak

tat träffade överenskommelser. Om en allmän neclrustning·si n> ktat 

ingås, eller om etl kommande allmänt fönh·ag icke skulle i nnPh <'dl<t 

några bestämmelser rörande kategoriinsh·änkningar. skall arl och 

omfattning r.v elen tyska regeringens rätt att ändra det 35-pror d iga 

förh ål landet inom en eller f lera kategorier regleras genom ii' rr. us· 

kommeJ ser mellan regeringarna med hänsyn till rådande omstin<lig

heter. 
e) Om och så länge andra större sjömakter bibehålla eu ruLlD 

kategori för kryssare och jagare, äger Tyskland rätt att ha en kate · 

gori Jör båcla dessa :f:art:vgsklasser, även om två kategorier ;iro att 

föredraga. 
f) I fråga om ubÅtarna har Tyskland emellertid rät t att ;iga 

ett lika stort ubåtstonnage som brittiska riket utan att dock u rför 

totaltonnaget får överskrida de 35 %. Den tyska regering<· för-
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pliktar sig _emellertid att utom under nedan angivna omständigheter 

icke med sitt ubåtstonnage överskrida 45 Ofo av det brittiska ubåts 

tonnaget. Skulle ett sådant läge uppkomma, som enligt tyska rege

ringens uppfattning gör det erforderligt att göra bruk av dess rätt 

t ill mer än de förut omnämnd a 45 Ofo, äger tyska regeringen rätt 

cHirom meddela den brittiska samt går med på att gör a frågan till 

föremå l för vänskaplig överläggning innan denna rätt utövas. 

g) Då det är högst osannolikt, att beräkningen å de 35-procen

t iga styrkeförhållandena inom varje kategori ge tonnagesiffror .som 

äro jämnt delbara med de tillåtna maximisiffrorna för det en~kilcla 

farty~ets to~nag_e inom sa mm a kategori, kan det visa sig erforderligt 

att ~or~ utJamnmgar, så att Tyskland ej hindras att fullständigt ut

ny_ttJ_a, s ttt tonn_age. Det har därför överenskommits, att de tyska och 

bntt isKa regermgarna skola överenskomma om vilka utjämnin"'ar 

som äro nöd,·ändiga för ändamålet. Man är ense om att detta ick~ 
får leda till större eller bestående avvikelser från förhållandet 35:100 

beträffande totaltonnageL 

Under hänvisning till mom. c) ovan har jag äran meddela Eder 

att brittiska regeringen tagit kännedom om förbehållet samt godtagit 

elen däri krävda rättigheten, uneler förutsättning att fö rhållandet 

35:100 kommer att bibehållas, därest ej annat överenskommes mella11 

cle båda regering:una. . 

. J ag har äran hemställa, att Eders Ex c. ville meddela mig. huru-

VIda den tyska regeringens förslag blivit rätt återgivna i dem~a not. 

Det tyska svaret löd : 

Eders Excellens! 

.. Jag ha r äran bekräfta mottagandet av Eders Exc. skrivelse vari 

N l .. haft _viinl igheten i Eder regerings namn meddela mig följ~n de: 

(Har fol]cr en tysk översättning av elen ovan refererade noten.) 

. Jag har äran bekräfta att tyska regeringens förslao- blivit rik-

tigt f~tergivna i ovanstående skrivelse, och finner därav, :tt brittiska 

regermgen nntager förslaget. 

Tyska regeringen är å sin sida också av den uppfattningen att 

elen överenskommelse, som elen nu ingått med den brittiska reg~rin
gen, och :son:. den :från och med dagen betraktar som giltig, varaktig 

och sluthg overenskommelse mellan makterna, skall underlätta en 

a.l~män överenskommelse rörande dessa frågor mellan alla världens 

SJ omakter. 

Följ ande lyska kommentarer tjäna till förl~'dligande ay 

överenskommelsen: 
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1) Den hl i vande fördragsenliga styrkan för tyska flottan 
är slutgiltigt och bindande faslst~illd till 35 °/o av Englands 
flollslvrka, och f. n. följaktligen av den fördragsenliga slyrl<a, 
vilke1; ej får öYerskridas före u Llöpandel av flottfördragen med 
utgången a v 1936. 

Om icke ell nytt fördrag kommer att träda i de gamlas 
ställe, skall den faktiska s tyrkan på engelska flottan tjäna som 
m åttslock Sälter man del engelska traktatsmässiga to tallon
nagel till 1,201,700 ton, kommer Tyskland upp till en styrka av 
-±20,595 Lon emot hi t tills 156,000 Lon inklusive reserYmatcriel. 

2) De :l5 o;0 skola hänföra sig till de olika fartygsklasserna 
pi't sätt England hittills i flottfördrag och projekt eiterslräYat. 
Därav följ er : 

F;ut.\'gskla~s 

Slagskepp 
Hangarfartyg ... .. .. . . . . . 
Slora kryssare ..... . ... . 
Sm[t » ......... . 

.Jagare 
L'ba lar 

Engelsk 
fö rclragsmässig 

st ~ · rka 

525,000 Lon 
1:35,000 ') 
1-!6,800 » 

192.200 » 

150,000 )) 

52,700 » 

Tysk st~· rka 

183,750 ton 
47,250 )) 

51,380 )) 

67,270 » 

52,500 >> 

18,4-±5 » 

(23,715) 

:3) \'ad beträffar storlek och kampkraft för de olika far
tygs typerna, torde TYskland ha anslutit sig till de engelska 
s trävand ena all håll~ dem låga; exempelvis slagskeppen på 
25,000 ton med högst 30 cm:s artilleri. Emellertid ligger ut
slage t härvidlag i Italiens och Frankrikes händer, vilka med 
sina nybyggnader på 35,000 lon till fullo utnyttjat de alltj ämnt 
bestående maximigränserna i fördragen. Hangarfartygen har 
E naland önskal minska till 22,000 ton ; detta skulle för Tyskland 
bet~· da möJ'ljo·h ~t att anline-en lwgga 2 sådana eller flera mindre • b u v U 

0 

fartyg. För de stora kryssarnas del ger sig antalet 5 eller ocksa 
ell större antalmed mindre tonnage, typskillnaden mellan krys
sarklasserna är ju ej tonnagesiffran utan artilleribeslyclmingcns 
kaliber, 20.~ eller 15,5 cm. 
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4) Kryssare och jagare får Tyskland sammanföra till en 
fartygsklass, på sätt som i praktiken skett i Frankrike och Italien 
beträffande de flottiljledare, vilka med sina nära 3,000 ton 
komma mycket nära de lätta kryssarna. För jagarna gäller 
elj est normalstorleken 1,500 ton, för ett mindre antal 1,850 ton. 
Dessa särbestämmelser behöva emellertid till följd av samman
förandel av kryssare och jagare ej komma till användning. 

5) För ubåtarna har medgivits paritet med den engelska 
ubålsstyrkan, under förutsällning att totaltonnaget för alla Idas
ser håller sig inom 35 °/o av det engelska totaltonnageL Enligt 
Londontraktal en lill ~rkändes såYäl England som Japan och 
Amerika samma ubålstonnage. Tyskland har emellertid för
Idarat sig ej avse atl öyerskrida styrkan -±5 °/o. Detta betyder 
med 600-tons ubilar 40 stycken. 

6) Elausulen under mom. c) och f) , all vänskapliga för
handlingar skola påbörjas i händelse av utomordentliga bygg
nadså tgärder hos andra makter, vilka störa jämvikten, eller om 
en höjning av procentsiffran för ubtttstonnaget anses påkallad, 
ger en viss, ehuru ej så omfattande motsvarighet till artikel 21 
i Londontraklaten. 

Den 22 juni avslutades de fortsatta förhandlingarna i Lon
don beträffande s[tdana frågor som kommande kvalitativ be
gränsning, kommande byggnadsprogram o. s. v. De andra re
geringarna hlevo förtro ligt underrättade om vad som förevarit. 
Franska regering en blev ä Y en inb j u den sända en delegation till 
London. Den 25 juni meddelade förste amiralitetslorden alt 
Tyskland förldaral sig berett i h ändelse av krig avslå från 
oinskränkt ubåtskrig. 

Publicerandet av överenskommels2n gav givetvis upphov 
till en hel del kommentarer. I England framhöll man, att det 
skulle yara högst beklagligt, om Frankrike komme att betrakta 
denna praktiska och välkomna överenskommelse med misstro 
och därur fmna anledning alt ytterligare öka sin flotta. I så
dant fall m åste bltde brittiska och tyska regeringarna tänka p~t 
att rusta mera. Slorbriltanien hade ej slutit elt nytt vänskaps
förbund för a ll dänn ed uppgiya det gamla. Tvärtmn måste nn 
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a llting- göras för alt vinna andra m akter för rustningsfördr::ta 
- "' och man måste framför allt befordra en väs tereuropeisk luflpal< t. 

De franska tidningarna ansågo däremot överenskommelsen 
betyda slutet pa den fransk-engelsk-ilalienska Stresa-poli lil;;e11 
och ej ägnad att befordra sys temet med kollekliv säkerheL 

Franske marinministern berörde vid elt besök i Brcsl i 
samband med vissa flottövningar i elt tal den 27 juni den Lysk
engeiska flottöverenskommelsen, och fann för sin del all cleu 
tyska fiollans fyrdubbling måste komma att utöva inflytande 
på den franska flottans blivande utveckling, framför allt i fraga 
om slagfar tygen. Då Frankrike emellertid redan hade u n(ler 
byggnad eller beviljade ej mindre än 124,000 ton örlogsfart~·g, 
vore en god början gjord. 

Dagarna före delta besök i Brest hade deputeradekamma
rens marinutskott hemställt till regeringen a lt vidtaga alla ma lt 
och s teg för att Frankrike såväl i Allan len som i Medelhavet 
s tändigt skulle kunna h ålla de sjöstridskrafter, som erfordrades 
för att säkerställa landels tryggheL Delta vore motiverat med 
att den Lysk-engelska överenskommelsen gjort slut på Versailles
fredens bestämmelser rörande tyska flottan, och att den ha\.le 
som nödvändig följd Frankrikes fullständiga rörelsefrihel ]w

träffande rustningarna till sjöss, till dess någon ny, allmiin 
överenskommelse kunde träffas. Frankrike hade godkänt \ Yus
hingtonöverenskommelsen endast på basis av fredsvillkoren i 
Versailles. 

Den 9 juli offentliggjordes följande tyska nybyggnadsplan : 
För utbyggnad av den i flottöverenskommelsen med Englnml 

fastställda omfattningen av 35 °/o av den engelska flottans tonnage 
!Java följande nybyggnader sattspä stapeln eller skola bliva det und.-r 
loppet av 1D3i5 : 

:2 pansarskepp om vardera 26,000 ton med 28 cm :s kanoner. 
2 kryssare om 10,000 ton med 20 cm :s kanoner. 
16 jagare om 1,625 ton med 12,7 cm:s kanoner. stapelsatta 193-± 

oeh 1935. 
:!O ubåtar om 250 ton. Den första ubåten har den 2!) juni kommit 

i tjänst. 
6 ubåtar om 500 ton. 
~ ubåtar om 750 ton. 
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Dygg,lmlet ay ett första hangarfartyg samt planerna för stapcl
s;ittandet under 1036 ()ch följande i'lr av ytterligare slagfartyg i enlig
het med g rundsa tsen om ln·alitativt likaberättigade äro under förb e
redelse. 

öuerensl,:ommelsenw och lwalil elsutuecl,:lingen . 

De fl es ta ex isterande slagslzepp i dc olika stormaktsflottorna 
ha under uppeh[t!let i nybyggnad ombygg ts till dryga kostnader. 
Resulla len ha i vissa fall Yarit överraskande. Förenta s taternas 
slagskepp av I Te'" i\Iexico klass ha lrols a lt 3,000 lon extra 
skydd tillförts dem - cll till bombskydd inbyggt extra pansar
däck Yäger en h el del - nu fått ökad fart. och anses aY engelska 
fackmän i näslan varje hänseende kunna mäta sig med Nelson 
och Rodney. 

)i.n mer öYenaskande är ändringen av de ilalienska slag
skeppen Contc di Cavour och Giulio Cesare. Farten torde ha 
öka ts från förulvarande 22 knop till 26 lmop under det huvud
bes tyckningen minskats från 13 till 10 30,G cm :s kanoner. (Ett 
trippellom borttaget). Om ändringarna visa sig lyckade, lär man 
avse omändra även de båda Merståen de italienska slagskeppen. 

Liknande principer kommo i tillämpning vid ombyggnaden 
av fran ska slagskeppet Lorraine, där man ävenledes tog bort 
ett midskeppstorn samt kunde få upp farten från förutvarande 
21 till 23 knop. 

IHan har give tvis på olika hMl använ t uppehållet i slagfar
tygshygge lill ell grundligt övervägande lu~r elen fartygstyp 
skulle komma att se ut, som i sinom Lid borde ersii.lla de nu
varande s tora ar till eribärande fartygen i stormaklsflolloma. 

Frankrike och Italien, de båda makter, vilka genom trak
taterna få ll sig medgiven rätt till slagfar tygsbygge före 1936 års 
utgang, ha däremot kunnat skrida till verket och lMa sina pla
ner taga ges talt. 

För det förra landet är det till en början de båda slagfar
tygen av typ Dunkerque, Yilka nu redan äro ell gott stycke på 
Väg - typfartyget sjösatt i början av oktober 1935 - . De re
presentera med sina 8 st. 34 cm:s kanoner samt en fart på 29-30 
knop närmast den typ, som tidigare benämndes slagkryssare. 
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Italiens båda 35,000 tons slagskepp (S st. 38 cm:s kanoner. 
29 knop enligt obestj;rkla uppgifter) stapelsalta 1934- 1935 äro 
etl uttryck för den rivali let m ellan de båda medelhaYsmak Lerna, 
som på annat ställe i årsberä ttelsen belysts. Det kan h an sitt 
intresse a LL höra följande motivering för dessa slagfmtygs ti ll
komst: )) Andamå let är att ge den iLali enska flottan den organi
satoriska sammansätlning, som är nödvändig med h änsyn till 
brislen på överenskommelser om kvalitaliY begränsning >>. 

I della sammanhang kan också erinras om all man i Italien 
för några år sedan salte slagflo ttan p ~t indragningsstal genom 
att lägga upp samtliga slagskepp och endast ha lälla fartyg 
rustade, men alt man snart nog fr ångick den operativa uppfatt 
ning, som torde legat till grund för åtgärden, och i stället skred 
ti ll den föru L omnämnda moderniseringen. Denna kan nog 
även anses vara tillkommen som det snabbast effektuerade 
svaret p~1 s tapelsä tta ndel av dc franska slagfartygen ay typ 
Dunkerque. 

Innan de iLalienska 35,000 lons slagfaltygen beslutats, hade 
slagfartygen i England varit föremål för åtskilliga offentl iga 
och officiella uttalanden. Belysande för den engelska regerin
gens ståndpunkt till vissa av de härmed sammanhängande pro
blemen är följ ande uttalande av förste amiralite tslorden i m iLLen 
av mars 1934 vid framläggandel aY äskandena för sjöförsYar~t 
hudgetåret 1934- 1935: 

>> Det är nöclvä'ndigt för flottan att ha slagskepp, starka nog att 
kunna h ålla sig flytande tillräcklig tid gent emot varje slag av anfall 
- artill e rield, torpeder, minor, flygbomber. Det är tekniskt omöj ligt 
att inrym ma erforderligt skydd mot alla dessa slags anfall pi'. ett 
fartyg om 10,000 ton. Det f rämsta skälet är att slagskeppet skall va ra 
överväldigande överlägset den därnäst kraftigaste typ av fartyg m~d 
vilken det kan komma i kontak t . . . . . Om slagskeppet minskas t1ll 
lO,OOO ton. eller om olikheten mellan slagskeppet och kryssaren blive r 
alltför ril~ga komma alla de mindre makter vilka f n. ej ha slön·e 
fartyg än kr~ssare, omedelbart i ett läge, sol~ kullkastar all a el e om
sol·gsfullt gjorda beräkningarna rörande relativa styrkeförhållanden 
för de andra makterna, antingen genom att de bilda maktgupperinga r 
för sig själva eller förstärka någon av stormakternas stridsk r8 t te r. 
Det är emlas t Yårt innnehav av slagfartyg, vida överlägsna kryss<ll'na, 
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50111 sätter oss i stå nrl att aecepte ra en så ringa sty rka som den, vilken 
är inbegripen i >>One Power-standarclen>> . . . Varken t ekni skt, stra
tegiskt, ekonomiskt, politiskt eller ens ur pacifistisk synpunkt kan 
Eng land acceptera ett slagskepp på 10,000 ton >> . 

I det förut behandlade engelska »while paper» mars 19:35 
återkommer c:ngclska regeringen till slagfarLygsfrågan. Det 
h eter nu: 

>> I huvu dsty rkan lir slagskeppet elen grundbeståndsclel, på vil ken 
}1e1a vår sjöstrategi iir uppbyggd. Alcl ern på våra s lagskepp gör det 
nödvändi gt att tidigt påbörja deras erslittancl e, men nybyggenas om 
fattnin g komm er att vara be roende a\· de beslut, som. fatt as på elen 
kommande flottkonferensen. X är v å ra nuvarande s i agskepp byggLles, 
räknad e man ic-ke med luftangrepp i den :[orm de nu ha få tt, .w en 
-de ras luftvä rnsartilleri h å ller på att ökas för att cle skola vara istånd 
att utför a sina g rundläggande uppgifter>> . 

l ett uttalande av franske marinministern i början av okto
her 1935 kanuner den franska officiella uppfattningen till synes. 

o·Det. iir utveck lingen av de unga vapnen, slirsl.;:i lt flygets utveek-
1ing, son1 kräver bibeh å Uandet. o<:lt förstärkamtet av s lagfartygct, vi] .. 
ket ensanit ä r i stånd a tt mots h't flyget och att trots detta tillförsäkra 
ett va raktigt behärskande av havet. 

S.iök r igshistorien är, liksom all historia, ett ständigt återupp 
repai· påbörjande. Historien har att inregist rera många hast ig t på
komna vurmer. Efter varandra har monitorn , ubåten och 'fl~r gvapnet 
hälsai s som det In ellel , som sku lle från haven avlägsna dessa fl ytande 
fästningar, vi lka vid va rje sådant tillfälle angivits som föråldrade. 

M:en slagskeppet har alltid överlevat dessa angrepp, och helt ny
]iO'en vicl våra två eskadrars genl.ensamma övningar, visade det sig, 
.a;t el~ snabbaste och modernaste enheterna hade tendens att söka sin 
til lflykt till våra nyligen ombyggda slagskepp från j91 5 och där åter
funno sj östridens levand e sj äl. 

Den icke alltför avlägsna dag , då våra återupprättade stora 
slagskepp kunn a på h aven föra republikens flagga, komm e r franska 
flottan icke län g re att vara askungen .Erån \V ashin gton .. ->> 

Omvandlingen av en del ej färdiga slagfartyg till hangar
fartyg har ej visat sig lyckad. 1\llycl(et dryga kostnader för om
b,rcrcrnaåerna ha följ'Ls av lika drvga kostnad~r för årsunderhål-.. Ot'! ., .__ 

let. De specialkonstruerade hangarfartygen synas bliva avse-
värt mvcket mindre. 7,000- 20,000 ton, vilket nog visar att de 
ändrad~ fartygen visat sig for stora för sin uppgift Ett under 

Tidskrift i Sjöväsendet . 43 
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byggnad Yarande engelskt hangarfartyg lär H\ ell tonnage av 
15,000 Lon och en fart av 27 knop. 

Frilmsta resultat~t av de hiida begränsningstraktatema Yi
sade sig vara uppkomslen av Lv ::'t olika typer stora kryssan-, en 
med 20 cm:s kanoner, den andra med etl större anlal -- 12 ;1 U 
stycken- 15 cm :s kanoner. Med denna senare ty p ~i r man f a k.. 
tiskt tilllmka Lill pansarkryssaren omkring sekelskifte t m~d 
samm a bestyckning. m en som givet vis hade en annan och h!:( re 
fart. 

Dc stora franska floliiljledarna härröra ej direkt fra u trak
taterna, ty man hade besluta t bygga de första fartygen ay dv1ma 
typ redan innan \Yashinglonlraklaten a vslöts. Sf1 hell ulan 
förebild var man em ell ertid icl\c. Tysl\a jagare om 2,-WO Lon, 
bestyckade med -l st. 15 cm:s l\anoner, funnos ju i cll m indre 
antal vid världskrigets slut och av dessa fick Frankrike \id 
fredsuppgörelsen en -- liksom f. ö. även Italien. De nu före 
fintliga fartygen av denna slora Lyp visa vad som kan asl :1d-
kommas, när inga särskilda traktater inverka p ft Iartygshyggel 
och man har möjlighet all endast låta egna stralegisl'a och tak 
tiska synpunkler inverka på val av typer. 

Beträffand e ubå tarna kan för tidsperioden endast Lalas om 
en allmän förbättring av de Yid världskrigels slul förefi ntliga 
typerna - främst de tyska - men ingen ny typulvccldi ng. 

:Man hyser på sina h~\11 den [tsikten, a lt dc bt1da hiir oJn
handlade flottraklaterna - i \Vashinglon och London - med 
sin kval iletsutveckling inom olika omdden kanske rent a\' iikat 
rustningsbördan i stället för a ll minska den. Man hämisar lill 
dc dyrbara moderniseringarna av dc gamla slagskeppen, dt så 
kostsamma omändringarna av vissa fartyg till hangarfartyg orh 
skapandet inom alla flottor av tillsammans ej mindre än ell bO
tal av de stora och s ~trbara 10,000 tons kryssarna, och lll~Ul 
ställer sina förhoppningar även inom fackmannahåll till den 
konferens, som skulle sammanträda före innevarande ~n· s ulgang. 

En amerika nsk m arin skriftställare anger i bilhörande sam
manhang att nedskrotningen av slagfar lyg. byggandel a\ 15 
\\7ashing lonkryssare samt om ändring av de båda under JJygg-
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11ad varande slagkrys~arna Lexington och Saratoga till hangar
fart .vg tillsammans dragit en s ~t s lor summa, a ll man för precis 
samma belopp kunn at färdi gs tälla de 1921 vid Washinglonkon
fercns ms bör,ian under byggnad \ 'aranclc 7 slagskeppen och 5 
slagkryssarna saml därjämte nybygg t 2 hangarfartyg. Han 
länm ar läsaren icke i ovisshel om Yilket alterna tiv, som enligt 
hans upplallning skulle resu ltera t i elen s lörsta slagkraften hos 
Fören la s la ternas örlogsflolla. 

h ·climinöm /'ö rlwncl/ingnr för 1935 års j'loil/;onfcrcns. 

~led kånn cdom om vilka SYarighelcr, som m åste möla av
slulandct a v en överenskommelse, avsedd a lt ersä lta \Vashing
lon - och Londonfördtagen, och för a ll förebygga avbroll i den 
tillämnade lwnfcrenscn, fann man Iran engelsk sida p~\ våren 
193-J del hade lämpligt och önsb·ärl, a ll mera under hand känna 
sig för hos dc olika i trakta tema intresserade makterna om 
deras villi ghet a lt r edan und~r 193.f ]å la sina representanter 
sammanträffa för a ll prel iminärt framlägga resp. länders syn 
på dc olika problemen. 

De första kmwersalionerna kommo på så sä ll till s tånd re
dan i juni 1934 i London. Därvid nän·oro endas t engelska och 
amerikanska delegerade - mest fackmän - varjämte japanske 
ambassadören lorclc hållils informerad om överläggningarna. 
l\Ied franska ombud pagingo sam tidigt vissa förhandlingar, yar-
vid floltfr:1goma di skut erades. Japan och Italien hade angivi t 
sig mollaga elen engelska inbj udan, m en hade ej hunnil sända 
representanter till London. 

E fler en del förberedande samman lräden, under vilka de 
engelska synpunktema på ul\'ccklingcn för engelska fio llans 
vidkommande torde ha angivits, uppskölos y tterligare samtal 
till dess övriga länders representanter samfällt kunde deltaga, 
vilket man Yänlad e skulle kunna ske på hösten . 

Innan sammanträdena i slutet av oktober återupptogos, 
förelwm give tvi s å tskillig pressdiskussion i fdgorna. Här må 
i delta sammanhang endast framhållas, alt den japanska tid-
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ni ng, som tj änstgör som mm inminis lerns språkrör, förklarade 

det vara ofrånkomligt a lt en revision skedde av både \ \'ashi ng

ton- och Londontrakta lcrna. Japans intressen vid Still a havet 

sades hava avsevärt ölmts i och med uppkomslen av den nva 

staten :Mandschukuo, vars säkerhet garanterades av J ap; n. 

Della medförde i sin lur ökade krav på sjöstridskrafter. 

Att m an Ir:Jn engelsk sida tillmälte dessa nya förbcn•dc. 

dande förhandlingar s tor betydelse, torde framgå av all dc i1gde 

rum under ordförandeskap av premiärministern Mae Donald. 

Sammanträdena avbrölos först den 19 december ulan all h a le tt 

till n ågo t resultat. 
Förhandlingarna fördes med undvikande av all offentlighet, 

vill\en m an ans:Jg endas t kunna försvåra uppnåendet av resul

tat. Emellerl id ha p i\ olika hM l inorn både den dagliga och 

fackpressen förekomm il en mängd förljudanden o. s. Y. , och 

m an torde komma sanningen ganslm nära genom studium ay 

huvudpunkterna i dessa artiklar. 

Den svåras te stälestenen vid förhandlingarna synes ha Ya 

varit den japanska fordran på paritet. 

Det hittillsvarande förfarandet med begränsning aY torma

gel för varje far tygstyp ville man vidare från japansk sida er

sätta m ed en begränsning av totallonnage L Inom detta sl,u lle 

sedan varje m akt H1 bygga efter egel val. Med hänsyn ti ll si na 

speciella s trategiska synpunkler önskade J apan avskaffa de of

fensiva vapen, lill vilka m an räknade slagskepp, hangarfarl~· g 

och stota kryssare, d. v. s. just dc fartygsklasser, vilkas slorn 

aktionsradie till å ter dem alt genomföra opera tioner p{l ~lorn 

avs tånd fdm baserna. De övriga fartygstyperna, mindre k•ys

sare, jaga re och ubålar, sku ll e anses som defensiva vapen , för 

vilka så Ht res triktioner som möjligt skulle finnas. Särski lt ut

talade man sig för ubåtarnas bibehållande, i molsats till de 

engelska, även av amerikanerna unders lödda önskem[tlcn OI11 

ubå tarnas totala avsl<affande. 
Det totala avskaffandel av dc offensiva fartygstyperna var 

givetvis knappast ett allvarlig t menat förslag, i varje fall Jwde 

man samtidigt även önskem~tl om en starkast möjliga bcg ri"t nS -
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ning av dessa typer, som varande mera inom del uppn ~teligas 

<~ränscr. 

" Det är givet, a lt ftven om man från engelsk s ida icke skulle 

visa sig fullkomligt omedgörlig för vissa av dc japanska kravens 

genomförande ·- storleksbegränsningen av slagskepp, hangar

fartyg och stora kryssare sammanfaller ju med Englands egna 

önsl·a~mål - s~t var i sl~ille t klyftan mellan japansk och amcri

J;ansk uppfa ttning prak tiskt laget oövers tiglig. Amerika kunde 

i el; e gå med på ett uppgivande av relationstalen 5: 5: ;;, då ge

nomförandet av de t japanska likaberättigandet skulle betyda elt 

erkännande från amerikansk sida a v Japans oinskränkta herra

välde i Oslasien, på öarua såväl som på fastlandeL Och va rj e 

ökning av den japanska kvoten m åste komma all medföra krav 

på utbyggande av del amerikanska bassystemet i Stilla h avet. 

Lika litet som Förenta s la lerna ha a lt frukta e tt angrepp 

mot sina egna kusLer, lika l i le l vilja sta terna !Ma den öppna 

dörren till den rika ostasiatiska marknaden bliva spärrad. Där

för vill man ej heller avsl:\ från slagskepp på 35,000 ton med 

40 cm:s kanoner, från s lora hangarfartyg och s tora l..:ryssare. 

Möjligen sl..:ulle man kunna gå med på någon minskning be-

träffande slagsl;cppen, den amerikanska uppfaUningen har docl< 

länge varit den, alt endas t slagskeppen p~t uppåt :35,000 lon kun

na byggas tillräckl igt s ta rka i fråga om. undervallensskydd och 

bepansring för alt ej behöva frukta undervallenslräffar eller 

bomber. Och den amerikanska s tcl.ndpunkten till förm{m för 

stora kryssare har ju h~i.vdats vid föregående konferenser, bl. a. 

i Geneve 1927 och i London 19:l0, stt a lt där Lordc ej någo t till

mötesgående vara all vänta. 

De positiva amcril<anska bidragen till en nedrustnin g torde 

varit förslage t om en minskning av tonnageL inom varje fartygs

klass med 20 °/o, hänförande sig till de i fördragen ang ivna 

tonnagesiffrorna. Detta var emellertid icke varken i Japans eller 

Englands smak. Japan, som praktiskt taget har allt del lr::tk

tatmäss i!!a lonn::tge l färdigt, skulle behövt skro ta ner nva far lY,,. 
v v ..._, ..,. • 0' 

Under det Amerika kunnat nÖJ. a sig med ulranoerandc a Y över-
o • b 

angt eller nära överårigt tonnage. 
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Dc engelska önskcm ~llen torde kunna sarnmanfatt•tc . 
l l , , l 

minskning av slagfar lygens och hangarfarlygens storlek. lllins-

l.;:ad maximikaliber på slagfartygens artilleri samt fram fii 1 allt 

en lös n i ng av kryssarfrågan. Englands krav p~l antalet kr) s sar c 

är alltjämt 70. Del f. n. medgivna tonnagel ger 15 stora och c:a 

:lo mindre kryssare, men delta anses icke tillräckligt. lnon1 

samma tonnagesumma slmlle man kunna f:i in de 70 fart.\ g:n. 

men delta endas l under den förutsä ttningen att man avsk<1 fra r 

10,000 tonslypen och ersäller densamma m ed en typ om 7,000 Lon. 

.Japan vidhöll hela tiden igenom sina l;:rav p ~l paritet. :\[a 11 

torde fr8n amerikansk och ~ngelsk sida sökt finna en funne] 

för tillfredss tällande a\' de japanska önskemålen genom ett 

medgivande i princ ip av pari lel, dock med det underförsl<tdda 

löftet a ll Japan icke skulle utnyllja hela del sålunda erh:dlna 

lonn ageL l\Jcn ej heller ctl s[t beskaffat kompromissföro,;Jag 

kunde tillfredsställa japauerna. 
Når förhand lingarna i London i december 19:l4 ajoumna

des, gjordes della - officiellt - för att ombuden skulle bJiya i 

tillfälle a ll persouligen r~t dgöra m ed sina egna regeringar nch 

delgiva dem illnebörden av dc olika konversationerna. ;\fa n 

tillk~1nnagav ävenledes avsikten alt vid lämpligt tillfälle Hiugrc 

fram återupplaga förhandlingarna , men innan dess torde ma n 

ha hoppa ls finna någon gemensam grund, på vilken man skttllc 

];:unna mötas. Eljest vore det fara vär t aU vidare samtal endas t 

skulle sl\ärpa de föref intli ga motsä llningarna. 
Utvecklingen av en del m ed sjörustningarna samm;mhiin 

gande förhållanden i Europa - främst den tyska upprustn ingen 

och del lysk-engelska flollaytalel har förut berörts. Del ,,u 

giYet, all med d~n mängd problem, som därvid måste lösas :tY 

exempelvis den engelska regeringen, förarbe lena för den l;:onJ

mande flollkonfercnsen ell slag Iingo sjunka något i bakgrun

den. Utvecklingen i Europa måste också för E ngland spela en 

s törre roll än dc aldrig så betydelsefulla problem, som samman

hänga med dc politiska och ekonomiska förhållandenaYid Stilla 

havet. Hådc Itali ens och Frankrikes växande sjömakt m l1s l<' u r 

olika synpunkter giva England tankeställare. 
Del är därför naturligt, alt medan Amerika och Japan 111 "t 
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sysslade med s ina egna intressen, del för England m[lslc synas 

högs t betydelsefullt alt finna väg för en ny öycrenskommelse 

som samlade alla fem stormakterna till sjöss. Och del Yar nog 

ej heller u tan att man länkl sig möjligheten att såväl Tyskland 

som Sovjetunionen skulle komma att deltaga i en ny konferens. 

Vad Ryssland beträffar, saknades det ej antydningar under 

1934 att man där önskade i samband med flottförhandlingarna 

taga upp frågan om Dardancll ~rnas slängning för främmande 

örlogsfartyg ·- märk motsvarande fråga om Östersjöns släng

ning på Romkonferensen 1924 - saml även var intresserad av 
Stilla havsfr~tgans lösning. 

Utvecldingen under sommarmånaderna i år har bliYit an

norlunda än man tänkt. Seclan Frankrike förklarat sig ej längre 

vara bunden av de i traktaterna angivna kvotsiffrorna, har Eng

land också förklarat sig för ~ tt slopande av systemet med sjö

stridskrafternas begränsning genom fördragskyoterna. Del ta 

skedde i juli i en förklaring av förste amiraliletslorden inför 

underhuset. Han framhöll all främsta anledningen Yorc a lt söka 

i det förhållandet alt en del stater funno d~t nedsättande för 

deras nationella stolthet att acceptera cH tillstånd av permanent 

underlägsenhet gent emot andra makter. l\ian strävad e därför 

att finna en annan metod för begränsning av rustningarna till 

sjöss och skulle gå fram s. a. s. steg för steg med närmaste upp

gift alt söka från andra makter få angiven storleken aY dc sjö

stridskrafter, som ansågos önskvärda 1942. 

Genom en serie av överenskommelser med de olika länderna 

skulle man söka Ht deras flottprogram avpassade till en lämplig 

styrka, samtidigt som man sökte i möjligaste mån begränsa de 

offensiva typerna. Man strävade med andra ord efter alt om

sätta det lysk-engelska flottavtalet på andra makters sjörust
ningar. 

Man har emellertid utomlands på känn att de antydda Yä

garna komma alt visa sig ytterst svåra att nå f ram till en be

gränsning av fartygshyggena. Men möjlighelerna föreligga ju 

alltid. Del. synes exempelvis för Englands del nödvändigt alt 

hålla sjöstridskrafter, Yilka omfattning stå i dss relation till 

andra, i väsentlig grad marint intresserade makters. Kan detta 
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ej tts ladkommas genom köpslående och underhandlin gar, sa 
m~'t sle det i slällel ~tstadkommas genom byggnadsprog ram mens 
avpa~sandc, Det som man nu snart lämnat bakom sig, i1r din·
J'ör icke kvotsystemet ulan den begränsning av tonnagesu mman 
för de olika farlygsklass ~ma, som hörde samman med L i llämp
ningen av detta sys lem. Det är in le endas l de planerade ( oeh 
p~tbörjade) byggnadsprogrammen i Ilalien och Frankrike samt 
de ty ska marina planerna, ulan den politiska situationen i Yiirl
dcn, som synas g iva vid handen, au en ny kapprustning helriif
fandc sjöstridskraf terna är föreslående, hur man sedan än kan 
lyckas aU genom avla! och trak taler av n~tgot slag dölja ri,·ali
le Len till s j ö ss, 

Några dagar efter det den engelska uppfattningen om lrak
La lfrågornas framlida öden hlivil kända, framkomma i pressen 
antydningar om hur man för Englands del länkle sig uLYeck
lingen av imperiets egna sjöstridskrafter under den 7-arsperi orl, 
för vilken man Yille söka reglera även de andra sjömakternas 
rustningar. Del antyddes a lt denna omfalland~ plan redan h ade 
meddelals amiralileten i Förenta staterna, Frankrike, Tyskland, 
Italien och Japan, ehuru del av förste amiraliletslorden i sa m
hand med ovannämnda deklarationer angivils Yara mol Yärlds
fredens intresse al l publicera del skisserade byggnadsprogram · 
met. Planerna skulle emellertid omfatta byggandel av 12 nya 
slagfaFLyg, 33 l<ryssare, 63 jagare och 21 ubåtar jämte 3 hangar
fartyg. D~L är möjligt all uppgiftema ej äro korrekta, offi ci ell 
bekräftelse har naturligtvis ej länmals, men sett i r elation U1l 
den nuvarande omfattningen av de brittiska sjös tridskraf
terna med del avsevärda an lalel fartyg a\' hög ~dder samt tk 
engelska önskemålen om_ öka l antal kryssare förefaller pro
grammet äga hög grad av sannolikhet, Yilket även hesly rke~ 

fd tn olika h åll. 
Vilka följder den engelska deklarationen kan komma all h1, 

Lorde väl snarl nog bliva uppenbart. Iledan innan densamma 
var känd, torde man exempelvis i Frankrike med hänsyn till 
deu tysk-engelsJ,;a öv-erenskommelsen ha ägnat allvarliga öycr
väganden ål möjligheten at t redan nu sätta nybyggnadsplanerna 
i viso;; relation till de tyska. 
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V::td Förenta Slalerna be träffa r, angavs i ell meddelande i 
slutet av september att Amerika i januari 19;37 planerade all 
sträcl<::t kölen till 7 slagfartyg på max imilomtagct 35,000 u latl 
att långre taga hänsyn till andra länders h,vggnadspolilik. Della 
ville m ed andra ord betyda, all man fr ån am erikanskt håll nu 
defin i tivt avböjt dc olil,;a förslagen om minskning aY maximi
tonnagel för sagda fartygslyp. Annal \ar knappas t all vänta. 
A ven för England Lord e väl efter amerikanska, italienska och 
franska slagfartygsbyggen i maximi Lonnagek lass icke ~1lersl:'l 

annal än a lt Htta förhoppningarna om mindre, billigare och 
därför flera slagfa rtyg skrinläggas. 

[ England hade man i augusti i [u· ännu ej uppgivit hoppet 
om fort salla marina överläggningar av sam nta förberedande 
karaklär som dc slrax före jul 19:3-l avbru tna. Inbjudan utgick 
till Förenta staterna, Japan, Frankrike och Ilalien. Man hade 
även avse t l all före de allmänna förhand! in garna verkställa 
vissa tv[tsidiga överläggningar m ed Frankrike och Italien. 

Dessa allmänna överläggningar, för vilka England slåll som 
inbjudare, skulle ej ersätta den stora flottkonferensen som man 
alltjämnt hoppas p å och för vilken både Tyskland och Sovjet
un ionen skulle konsult eras om ej inbjudas. Del åligger emel
lertid Förenta staterna, ej England, alt sammankalla den stora 
konferensen, 

De inkomna svaren ge vid handen en allmän villighel att 
dellaga i förhandlingarna, även om man givetvis på m~mga h åll 
ställer sig skep tisk ifråga om möjligheten a ll nå m'tgra 1nera 
betydelsefulla resullat. Från japanskt hMl har man gjorl den 
erinran, a lt tidpunklen för flottkonferensen icke Yore särdeles 
gynnsam, så länge den abbessinska konfliklen ej lösls. Det 
förefölle svårt a ll samtidigt disk u Lera nedrustning och Lala om 
krig. 

Anmärkningen m~t förefalla heräHigad, faktum är emeller
t id, att konferensen ipom en nära framtid kommer aH samman
träda. Om resultatet kommer a ll motsYara förYänlningarna, är 
ej goll a ll säga. 
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Överste K. A. Bratts synpunkter. 
fFörsvarskommissionens betänkande, Del V, bil. 1, sicl. 126 och liili.). 

Av major Ragnar Smith. 

Till försvarsbetänkandet är fogad en bilaga, förfal lad av 
kommissionens saldmnnige, överslen K. A. Bratt, och innchal 
landc: »Synpunkter på den nuvarande krigstekniska och militär
politiska ulvecldingen samt det inflytande denna utöval pa av
vägningen av försvarsgr ~narna och deras uppgifter». Bilagan 
utgör, s~tsom redan titeln giver vid handen, en efter utrednings
arbetels slut sammanställd motivering för de beslut beträffande 
flottan, som det s. k. huvudförslaget innebär, och har aldrig 
varit föremål för någon handläggning i egentlig mening inom 
kommissionen. Det är alltså av flera skä( son1 en gransku in g 
av ifr~tgavarandc framställning kan vara motiverad. 

överste Bralls uppfattning beträffande vårt försvarsproblem 
domineras dels av fruktan för det hot, som fiendens fl.vg 
vapen utövar mot hemort och stridskrafler, dels av en stark Lill it 
till våra möjligheter alt övervinna delta hot genom bekämpning 
medelst bombflygförband av fiendens flygbaser. 

Beträffande de olika försvarsgrenarnas förmåga att förc
bvocra eller minska effekten av fientlig luftkrigföring mot hem-uv - l 

o~ten, erkänner författaren (sid. 127), a tt lant- och sjöstrids-
krafternas »medverkan till förhindrande av fientliga flygba~ers 
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framskjutande inom Y:ha gränser eller till öar i närheten ay Yår 
Jwsl - och dänned förhindrandet av luftkrigföringens stegran-
de till det yttersta - är av slörsta betydelse». Hans senare 
tillägg alt detta icke kan vänlas ske, utan alt lant- och sjöslrids
Jzraflerna verksamt understödjas av egna flygstridskrafter, l;;an 
icke anses väga alltför tungt. Det är ju ett allmänt känt faktum, 
att det ·- med de undantag, som Yäderleksförhållandcn hetinga 
- numera knappast förekornmer n ftgon krigföring ulan flyg
stridskrafters biträde : dels i form av direkt samverkan med 
,övriga vape n, dels i form av självständiga flygoperationer. Den 
slutsats, förfallaren drager ur detta självklara förhållande, är 
mycket märk! i g. »I stort sett ).;:an därför 1 händelse av krig 
endast tillvaron av ett svenskt flygvapen av tillräcklig sty rka 
och lämplig sanunans~itlning anses utgöra någon större garanti 
för att den svenska hemorten icl.;:c skall direkt anfallas från 
luften eller att, för den händelse så ändock skulle ske, anfallens 
intensitet kan komma att minskas ». Flygstridskrafterna kunna 
a lltså anses skapa en viss garanti mot luftkrigföringens n ed
brytande av v~tr motståndskraft men icke lant- och sjöstrids
krafterna. Denna distinktion är obefogad. Ar det riktigt, som 
författaren själv säger, att lant- och sjöstridskrafternas med
verkan är aY den slörsta betydelse för förhindrande av den 
fientliga luftkrigföringens stegrande till del ytters ta, så kan det 
även s~1gas, att icke heller flygstridskrafterna ensammn förmå 
utgöra en dylik garanti ~ - utan först alla tre försva rsgrenarna 
gem ensam l. 

Hela delta resonnemang behöver - om det skall hava nå
gon som helst beviskraft - kompletteras med elt klarläggande 
av styrkeförh~tllandenas inverkan. Längre fram b~handlar för
fattaren visserligen kraven beträffande lant- och sjöstridskraf
ternas styrka och kommer därvid till enligt egen uppfatlning 
mycket nedsH\ende resultat angående vi'lra möjligheter att skapa 
en flolia av erforderlig slagkraft. Huruvida det verkligen är 
tänkbarl alt u Lbygga ell svenskt flygvapen »av Lillräd:lig styrka 
Deh lämplig sammansättning» för att - mer eller mindr e på 
egen hand - kunna utgör a en garanti mol utslagsgivande hem-
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ortsbekämpning fran luften, del är dä remot en fråga, so111 ick 
a lls upptages till prövning. Utformningen av fi endens flvu] e . , las-
svs lem och s lvrkan av det luftvärn, som deUa förlänals 1· -111 r·· 

v ·~ ' \.(_ or 
visso icke undgå att utöva inflytande på resullaten av dc 11 flyn_ 

ba.;;bekämpning, till vilken man härvid s täller s in lit. Ku;n~a 
vi icke uppsälta ett flygvapen, som fyller nyssnämnda krav 

förfaller dock därmed föda ltarens argumentering i dess hdhe t. 
Om man v id behandlingen av elt problem med m~'lnga i ol ika 

riktningar verkande faktorer underlåter aU göra ldarl för sin 

dessas inbördes s torleksordning, ka n m an egenlli gen - sa, id~ 
man inte h ar e tt sällsynt utpräglat sinne för proport ioner _ 

komma till vilket resultat som h elst. Detta är en reflek tion 

som lätt tränger sig på läsaren vid studi e t av den h är heriird; 

framställningen. Det hela beror närmast på den ord ningsfölj d. 

i vilken ma n inför de olika faktorerna i resonnemangel , och 

detta kan i sin lur med fördel göras beroende av dc slutsatser. 

till vill<a man mer eller mindre medvetet önskar komma [ram. 
AU avsikten i delta fall varit att motivera Hollans tillhakasäl

lande vid avvägningen mellan försvarsgrenarna, det är j11 en 
sal<, som öv-erste Bratt med erkännansvärd öppenhel vidg:ci ll. P~t 

intet sätt skall dragas i Lvivelsm ftl, att han själv varit övert.vgad 

om h ~tllfaslhe len av den lJcvisni ngskedja, som pres terats. 

Ä ven vid redogörelsen för del hol, som flygs tridskrafterna 

utöva mot fJol la n och dess anläggningar i land, gör sig överste 

Bratt skyldig till vissa förbiseenden och överdrifter. 
Han framh~1ller (sid. 128), aU den nytillkomna 1nöjligheten 

a ll n å örlogsbaserna och »genom bomhanfall delYi s fö rslöra 

desamma - en möjlighet, som med insättande av tillräckliga 

krafter med säkerh et föreligger - måste El en djupt ingripande 
verkan på sjös tridskrafternas operaliva förhållanden». Samti

digt m edgiver h an em eller tid, alt »genom omläggning av base

ringssysteme t och andra ~tlgärder, som - - - - -· gynnas av 

Yåra utbredda skärgårdsomr~1dcn, verkningarna i detta h änse

ende kunna hindras a lt för vår del bliva alltför svårartade». 
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Icke dess mindre anser han s ig till sist höra fas tslå: »I jämfö · 

relse med flygvapnets baser - vilka kunna dragas tillbal<a in i 

Iandel och för övrigt i el< e kr ä va s ~1 omfattande och sårbara an
{)rdn ingar som flottans - kunna de marina baserna, m ed h än 

syn till här antydda risker, und er alla förhållanden anses vara 

-ogynnsamt ställda; ett förl1Miande. som icke kan undgå a ll i 

sin m~m på verka bedömandet av flyg- och sjöstridskrafternas 

rela tiva möJligheter a lt funktionera ». 

Hä remot kan itwändas, att det knappas t bör vara omöj Ji cr t 

att sl<apa eU jämförelsevis effektivt luftvärn för de m ycket b;
gränsade områden, som örlogsbasernas för luftanfall k änsli ga 

delar O!lJfa lla. I varje fall bör kunna åstadkommas elt skydd 

av s ~1dan styrka, alt det blir osäk ert, huruvida en fiende verkli

gen - efter avvägning beträffande alla de a nfallsmål, som böra 

av h ans flygstrid skrafter bekämpas - skall kunna dirigera till

räckliga krafter t ill anfall mo l örlogsbasern a för a ll hava utsikt 

att mol dem uppnå önskat resultat. 
. A andra sidan Hu· i del ta sammanhang icke förbi ses, hur 

JUSL genom alt flygbaserna »dragas tillbaka in i landet» effekten 

av ~e e?na flygs lridslu·aftern as verksamhel väsentligt nedgår. 
Det a r sa mycket mer inkonsekvent all förbi g:J detta förh åll a nde, 

som möjli gheten a \' e ll motsvarande tillbaka lvino-ande av de 

fientli ga flygbaserna för föda ttaren utgör den främsta och 

ofrånkomliga förutsättningen för alt de svensl<a försva rskraf
terna över huvud lage t skola h a Ya n ~tgra utsikter atl lösa sina 
uppgifter. 

. Beträ_ffand e del hot, som luftkrigföringen riktar mol sjö
studskrafterna själva, anföres : »Att den avYärjande förm ~1o·an 

- när det gäller fartyg, som utrustats med ett krafli cr t l ~ft
värnsarlilleri - är betydande eller till och med mvcl~ l s tor, 

synes s tällt utom allt tvivel, lik som äYcn all under elvlika om

~tändi ~heter ett angrepp från luften mol en flotta fÖljaktligen 

kan v~ntas medföra betydande förluster för d e angripande 
bomhforhanden». Det invändes dock, alt, »däres t en fiende är 

b~1:ecl~ a lt taga dessa förluster, bomhangrepp insatta fr å n stor 
hoj d ' form av y lfä llning och under eYentuell kombination m ed 



-618-

störtbombfällningar kunna resullera i SY <lra reduktioner Iiir en 
flotta , framför alll om den allackeras under förhållan den. cht 
elen -- som fallc l är i skärg~irdar och skärgårdspassager ej 
kan ulnyl lja hela sin rörclsefönn[tga eller icke kan spridas Ö\'er 
större yla». Del SYaghclsmomenl, som här åsyftas, är ay vä
senlligl mindre omfattnin g än \·ad förfallaren synes antaga och 
inskri1n].;.er sig i själYa verkd till de Lillhillen, dft sjöslyrkans 
förfly ttning mellan an].;.arplalsen och frill farvallen icke kan 
iiga rnm under mörker, d[t Yäderleks- och siktförhållande! iiro 
bmpliga och fienden samlidigl har nog lur all inom den kor ta 
L i dr_\ m d, det h ä r gäller, kunna bringa sina bombflygförban d till 
aktion. Som synes, kräves del en l.;.ombinalion ay gynnsannna 
nmsländigheler, för all anfallen skola ha Ya u lsikl lill Iramt;~mg. 

1.lndrr de Licler ft ler, när sjöslyrkan befinner sig å sin aukar
pla ls, kommer densamma, tack Yare dels sitt egel luflyiims
arli ll cri , dels till dess sl.;.yclcl i land uppslälll dylikl, a lt repn sen
tera en ::mhopning inom elt begränsat onm\de av för fl ygpla ns 
hekämpande Eimpacle stridsmedel, Yilken icke har sin mo h\a
rigbel inom n tlgon annan del av vf1rt försvarssys lem. Far l.\ ~en 
kunna cl:'t även inlaga den ankringsordn ing, som med hiinsyn 
till inbördes ·understöd och nedbringande av bombförbandens 
träffmöjlighel ~ r år gynnsammast. Ett bombanfall mol sjö;. i \T 

kan kan i Jet la fall herälmas medföra s<1 slora förlusler av fl .\ g
stridskrafter. all man verkligen har all anledning all - lil\ som 
förfallaren själY gör - ifrågasälla fiendens Yillighel all laga 
desamma. 

Del Iramhnllcs äYen risken för att stridsfartygen icke s ola 
m ed framg{m g kunna aYYÖ r ja bombattacker, om dc i öppen ~j ö 
inYccklals i stridmed ÖYerlägsna fientliga sjöstridskrafter, \il
ken slrid i och för sig häver den artillerisliska kraftens utta
gande till det yllersla ». Förmodligen syHas här på del förllal
lanclel, all vid den föreslagna pansarskeppslypen del för bc
l,ämpande av fiendens lä lla fartyg avsedda medelsvåra artilleriet 
och del tyngre luflYärnsarLilleriel sammanfaller. Risken h ii.rav 
minskas emellertid genom de myckel begränsade utsild c1 ti ll 
verl.;.an, som 1ombangreppen haYa gentemot en sjöstyrka, vilJ;:cn 
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6 enom fr[mvaron av nautiska hinder har sin fulla rörelsefrihet 
o 
i behåll. Framför allt ä r dclla fallel med de från s lor höjd ut-
förda anfallen. De övriga mölas bäsl medelst luflvärnskul
sprulorna, vilka icke hava n l1gra uppgifter aU fylla mol sjömål 
utan kunna helt inrikta s in Yerksamhel på flygplanens avvisan
de. Dessutom är det medelsv~n·a arlillcri, som icke är engagerat 
av fi endens lätta farlyg, disponibelt för luftvärn. 

I ~mslu lning till en i och för sig fullt övertygande redogö·· 
relsc för flyg,·apnels betydelse s[tsom m edel för neutraliletens 
bevarande, gör översle Bra ll elt försök alt finna främmande stöd 
-·- icke endast för flyge ls stärkande ulan även för den Lill flot
tans nackdel , ·erkställcla avvägning, som försYarskommissioncns 
för slag innebär. »A lt över husud lagcl reflektera på alt vid en 
ny organisation a v försvaret s ti't J, var på en förMdrad och därmed 
ohållbar militärteknisk grund, synes - s as om del militärpoli
tiska läget för närvarande ler sig - icke yara försYarharl ». Nej, 
detta är rnyckcl rikligt! Fclel är endast, alt -- när det gäller 
fiollan- den föreh r[telse för bristande modernitet, som ullalan
det innebär, är riktad åt fel h åll. 

Lika säkert som det är, a ll den allmänna militärtekniska 
ntvecld ingen och »utomlands rådande meningar» motivera cu 
avsevärd förstärkning av flygvapne t, en lika omodern och för
åldrad ståndpunkt är det som överste Bralt företräder, då han 
-- av andra ski1l än den ofta åberopade lwstnadssynpunklen -· 
lå ter flygels tillkomst föranleda nedskärning a\' flottan. I ut
landet har n ämligen under de sista åren med underkännande av 
just dc åsikter, för vilka förfallaren gör sig till tolk, en helt mot
sall uppfattning med allt större styrka gjort sig gällande -
vilke t med all önskvärd tydlighel framgått av den ökade ny
byggnadsverksamheten. Denna utveckling har av överste Bratt 
själv (i bilagan n:r 2, sid. 199) konstalerals. Del går ej längre 
att, såsom på sidan 1.33 sker, söka bortförklara be tydelsen av 
detta sakernas tillstånd genom hänvisning till »olikartade för-
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hållanden». Tendensen är numera alltför allmän för alt bng t,~ 

lmnna missförstås. 

Bevisningsskyldigheten i målet om flottans bestånd mas te 
äntligen förläggas till rätt sida. Tanken att vi här i v~u- L, m ili
tär sett, tämligen efterblivna land skulle hava tillägnat oss 
en högre insikt i dessa ting än den som råder inom slötT~· och 
mindre militärmakter har verkligen icke sannolikheten för sig. 

De huvudomständigheter, vilka konnnit överste Brall att 
försonas med tanken på flottans beskärande, äro bl. a. (sid. l:ll) : 

e/els alt flygvapnet »kan komplettera vissa viktiga sidor av 
de övriga vapnens verksamhet, under det att dessa senare icke 
kunna i n~1gon m~m ersioi.Ua en bristande effektivitet h os det 
nya vapnet», 

e/els »att del vid avvägandet av styrkeförhållanden och kost
nader icke varit möjligt - - - - att likformigt tillgodose av 
härens och flottans representanter framställda krav samt al l 
dylikt likformigt tillgodoseende med en viss sannolikhet skulle 
lett till ett mindre tillfredsställande resultat än det som genom 
av kommissionen föreslagen proportionering försvarsgrenarna 
emellan nås». 

Den oriktiga belysning, vari det förra argumentet ställer 
fr ågan, är alltför uppenbar för att behöva närmare beröras. 

Den bevisning, som lämnas för det senare - eller, som det 
också uttryckes, »för att styrkcbeloningen i försvarsanordnin
garna bör läggas främst på kombinationen arme och flygya pC'n» 
- är icke heller övertygande. Det huvudskäl, som härvid an
Yändes, är den svenska flottans underlägsenhet gentemot de 
båda östersjö-stormakternas sjöstridskrafter. Författaren för
higår med tystnad dc väsentligt mycket sämre styrkeförhållan
den, som vid tiden före och under världskriget rådde mellan 
·våra och nyssnämnda båda stalers flottor, osannolikheten aY all 
en fiende slmll ],unna enbart mol oss koncentrera hela sin flo ll-
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styrka') och likaså den överlägsenhel inom vederbörligt op~ra
tionsområde, som verkligen kräves för ett överskeppningsföre
tags igångsättande. Han förbiser även de avsevärt förbättrad~ 
betingelser, som en underlägsen sjöstyrka - genom minans, 
uba.tens och den konstgjorda dimmans ökade användning och 
icke minst genom flygvapnets tillkomst - numera erhållit för 
a tt kunna h ålla sig intakt och hävda sin rörelsefrihet. För 
honom meriför flygets framträdande endast en än mer farofylld 
tillvaro för våra sjöstridskrafter. »En dylik flotta riskerar (sid. 
132) - därest det framstötförfarande, som hittills utgjort grun
den för vär sjöstrategi, tillämpas - att vid sina framstötar till 
havs råka i en artilleristiskt övermäktig motståndares grepp. 
Detta grepp skall denne med stor sannolikhet förstå att förstärka 
genom att i det avgö,rande tidsmomentet till an fall insätta jäm
väl överlägsna bombstridskrafter». Betraktelsesältel måste nog 
anses vara i hög grad ensidigt. Det bör j u knappast vara svå
rare för oss än för fienden att kombinera sjö- och flygstrids
krafternas operationer - i synnerhet när, s{lsom väl i regel kan 
förutsättas vara fallet, sammanstötningen äger rum närmare 
vår egen kust än fiendens. 

FörfatlaJ'ens p ~1pekande (sid. 133) att sjöstridskrafterna, när 
en överskeppning hotar - oavsett om omständigheterna äro 
gynnsamma - måste stöta fram och ingripa på öppna havet är 
så mycket mer överflödigt, som detta sedan decennier av flottans 
egna män betraktas som dennas mest självklara uppgift. 

Att en underlägsen sjös tyrka i sådan strid löper stora risker, 
är för visso sant. Man får dock icke glömma, att den såväl 
beträffande molst3ndskrafl som fart ojämförligt svagaste del
tagaren i en dylik sammandrabbning är transportflottan och att 
utsikterna för att denna skall tillfogas allvarliga förluster vid 
ett kombinerat anfall av våra sjö- och flygstridskrafter - även, 
om dessa var för sig äro underlägsna fiendens - relativt sett 
äro större än någonsin. Få dessa förluster sådan omfattning, 

*) Försvarskommissionen har själv :förklarat ett Llireld isolerat 
angrepp av en sto rmakt mot vårt land Yara mindre sannolikt 

Tidskrift i Sjöväscndct. 
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att överskeppningens misslyckande blir en följd och fil'n dens 
transportfartygstonnage väsenlligl minskas, är ganska 1\ t\·cket 
vunnet - även om v[u· fJolla därvid Ht ll vidkännas en aYs(' Yä rct 
styrkeredueering. 

Vida sannoLikare är Yisserligcn, a lt fienden finner r iskerna 
för transportfiollan vid en sådan uppgörelse alltför stora och 
därför helt avslår frå n dylika företag, så länge den SH- tiSka 
flo ttan lvclzats undga avgörande förluster. Hur långYarig den 
värdefulla fr ist blir, som härigenom skapas, därom kan lika 
litet som beträffande insatser fr~m and ra s tridshafters sida 
någon garanti lämnas. 

s:1 mvcket är emellertid säker t, a lt den svenska fJoll an, om 
den gives.dcn sammansä ttning, som från SJÖmilitärt h~dl kritvls, 
uneler en lång Lidrymd hör kunna representera ell ojäm fö rl igt 
mycke t större stridsvärde än den av jagare och ubf1Lar hcslacndc 
fl~ Lla, som överste Bratt s:\ varmt förordar och om vars pres ta 
tioner i försvare t han gör sig så stora förväntningar. 

Författaren berör (sid. 13-!) del mycket betydelsefulla för
hållandet, att vår flotta kan »spela en viss roll j en konfl il; t 
mellan stormakter i Ös tersjön pa så sätt, a ll landets uppslu tn ing 
på den ena eller den andra par tens s ida komme all inncbiira en 
förstärkning av den sidas maklmcdel, på vilken uppslu Ln inge!1 
sker, och att elvmedelst en s[ldan flotta skulle förhjälpa ti ll a lt 
landel kunde .motstå förvänlad e på tryckningar, avsedda alt 
tvinga del till et t ställnings tagande», men finner denna sl ·md
punkt endast riklig, » S ~l länge och så långt som utformaneld a v 
en dylik flotta icke innebmc clt molsvarande försvagan de a\' 
övriga två huvudfaklorer: lanlförsvarel och flygvapnet ». :'\~tg o l 
hållbart bevis för all fiollan med nödvändighel måste pa deti.a 
vis sältas i s isla rummet har han emeller tid .inte prestera L. . 

Såsom avgörande invändning mot en »makthalansleori » 1 

sjöstridskrafternas tecken framhålles, alt det är den samlade 
stvrkan av vårt försvar, som, när det gäller v[u· neutralitet. av 
d~ krigförande partema m åste lagas i betraktande. Från clc-n nll 
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st:1 ndpunkl ligger del sedan - med födattarens höga uppskall
ning av de faror, som hota sjöslridskraflemas tillvaro - n ära 
till hands att tro fienden Laga mindre hä nsyn till sjöslyrkorna 
än till ÖYriga s lridskrafler. Hans ulgangspunkl ~ir emellertid 
felaklig. Fienden ser icke uteslutande - eller ens i första rum
Jllet - på vårt försyars samlade styrka ulan gör med all säker
hel i sina l<alkyler en mycke t bestämd skilln ad mellan de 
5yenska s lridsh·after, som kunna fön·änlas ulföra offensiYa 
operationer - allls~'l närmast sjöslyrlwr och hombflygförhancl 
_ och dc s tridskrafter , av vilkas lilharo han sanno likt icke 
behöver h ava n{lgo t obehag, fön~in han sjölY riktar ell anfall 
mo l dem eller mol svenskt la ndlen i Lori u m. Icke ens delta för
hållande utgör dock tillräcld ig l skä l atl Ir:Jng:\ den harmoniska 
avvägning försYarsgrcnarna emellan, vilken olvivclakLigL är bäst 
ägnad a LL l illgodose del helas sl.vrka. 

Hur övers te l~rall - såsom j anslutning härtill sl.;cr - - kan 
förklara de skärg~H·dsförsvarsuppgiHer, som av Jwmmissionen 
tilldelals flottan , vara väl avvägda, är oförklarligt och står i 
direkt molsals till hae.s omedelbart d~1rcfler följande synpunkler 
beträffande sammansältningen av sjös lr idskraflerna i elen 
»första försYarslinje». vars betydelse han Lvdligen bättre än sina 
meningsfränder inser. Betecknande ä r hans framhäva nde av 
de t mes t typiska utsjövapnets - ubMarnas - Y~irde . 

Ell av överste BraLis argument för amu~ns Lillgodose ~nde 
p~1 flottans bekostnad (sid. !:l;)) hånför sig till del fall »alt del 
dire],la avv~irjanclel av invasionsföretageL icke lyckats vid grän
sen eller vid kusten och al l inYasioncn i detta stadium så.lunda 
ej kunn a t förhindras». -- - --- - »i ett elylikt läge, där v ~1rt 
lands och Y~hl folks frihet sl:"h pft spel , framträda skarpt eller 
ka nsl.;e sLarJ,are än annars d 2 möjligheter, som hären - i jäm
förelse med övriga försvarsmedel -- erbjuder till fortsall försvar 
av landet. Del är den för lan ls lr iclskrafterna och deras strids
förfarande karakUirisLis],a segheten och den elasti citet, som. des
sa stridskrafter genom sin förm{Jga a ll utnyttja den levancl ~ 
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folkkraften äga vilka giva dem deras betvdelse för ett slut]io 1 
v ' "' () ~ 

försvar av landel självt. Aven med en allvarligare motg~u1g Lil\ 

lands behöver icke gärdet vara uppgiYet». 
Man m~1ste nog säga, att del läg~, som här skisserats. ~i r 

ganska litet lämpat som bakgrund för den optimism, som för

fattaren lägger i dagen. Har en fiende inte endast lyckals ge 

nomföra sin förs la överskeppn ing ulan äsen förmå l t a ni-nja 

den svenska fällhärens molanfall och därvid t illfogat denna en 

allvarlig motgång, så torde nog Yårt läge vara så pass kr il is k t, 

att man har all anledning ångra, att man icke dessfö ri una11 

uppbj udil sina ytters la krafter för att förebygga ett sildant Llges 

inträdande. Har en fiende utsatt sig för de risker, som !iro 

förknippade med överskeppningsföretaget och de första opera

tionerna till lands, är del blott alltför sannolikt, att han iiv~n 

skall förfoga över tillräckliga };rafter att fullfölja en vunnen 

framgtmg. I motsalt fall lär nog företaget knappast hava knm 

mit till utförande. 
Riktighelen av del här senast anförda förringas just icke 

av kommissionens eget medgivande (del I sid. 113) att genom 

fientligt besältande av något bland följande kustområden -

Stockholmstralden jämte kringliggande områden, Skåne, indu

striomdldet omkring Göteborg - - - - östergölland ävemom 

i viss m~m kustlandel i södra Norrland - vårt försörjningslii ge 

i dess helhet äventyras. Vi hava helt enkelt inte råd alt ri sl;c ra 

en »alh-arligare motgång Lill lands». Vårt behov av · effekt in 

lantslriclskrafler är ofrånkomligt, men vi skola hoppas, all dc 

al drig komma a ll ]Jehöva gå till strid under sådana, genom v: ll·t 

eget -förvållallde försv{n·ade betingelser, som dem med \ Jlk rr 

förfa llaren här räknat. 

P[l del hela taget betraktar överste Brall inuasionsförelrt 1J 

förening mecl luftJ..:rig mol hemorten (sid. 135) såsom den ]Jc

Lvingelsemelod, vilken en fiende med slörsta sannolikhet kolll

mer all tillämpa. Hans huvudsynpunkt är härYidlag, alt artllcn 

icke får så mycket försvagas, all landel efter en motg[mg t ill 

sjös<; skall ligga försvarslöst. Hur mwändbart och rik li gt dl'l lll 
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argument än är, när det gäller aU mo tivera våra lanlstrids

J.;:rafters vidmak thållande, kan de lsamma dock icke tillmälas 

utslagsgivande betydelse för vårt sjöförsvars utdaning. Pä den

na fråga måste nämligen, som vi snart skola se, även ett annat 

och högre - samt framför alll modernare - perspektiv anläggas. 

Författaren räknar jämväl med den möjligheten att »de 

mol hernorten insatta luftanfallen nå den intensitet och erhålla 

den varaktighet, att de kunna bryta folkets molståndskraft -

därh än a lt försvaret av landeL icke kan fullföljas ». Om »en 

stormakt under en längre tid kunde l<asla hela eller större delen 

av sitt bombflygvapen mot oss - - - - - bliva invasions 

företag i egentlig mening näpp eligen erforderliga och landets 

öde synes dem förutan vara avgjort, för den händelse icke er

forderlig hjälp utifrån snabbt kan lämnas». För visso är risken 

härför mycket stor -· men den blir oJäm{örligl mycket större, 

om vi neclsl;riua vår flotta på elt sätt, som i högsta grad uncler

lättar icke enelast det fientliga flygbassyslemels permanenta eller 

lillfälliga utsträclcancle mol vår kust utan även det samticliga 

aubrylanclet au våra förbindelser mecl yttervärlden. Högst san

nol ik t blir då, även om enelast delar av en stormakts flotta och 

flygvapen insällas mot oss, aU vår motståndsvilja brytes, utan 

att den av författaren så omhuldade »andra försvarslinjen >> , d. 

v. s. våra lantstridskrafter - hur starka vi än göra dem -· på 

någo t sätt skola få tillfälle all motverka en sådan utgilng och 

utan a tt fienden gentemot luftvärnsskyddade orter behöver be

driva sin hemortsbekämpning på ett för hans flygförband alltför 

förlustbringande sätt. Följande minsta motståndets lag kom

mer han alltid alt välja den väg, som med lägsta kraftförbruk

ning men l i k väl med erforderlig snabbhel leder till mål el. 

Genom de nya stridsmedlens införande och utveckling har 

effekten av ifrågavarande belvingelsemelod avsevärt förhöjts -

på samma gång som vårt lands sårbarhet för densamma ökats. 

Detta är just en sida av saken, som flottans vedersakare 

blott alltför ofta förbise. Hela deras tankegång rör sig om 

invasionen över havet - en anfallsform, med vilken vi visser

ligen alltjämt måste räkna, men vilken på grund av sjökrigs

medlens ökade effektivitet och icke minst flygvapnets tillkomst 
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blivit vida mer riskfylld och därför mindre sannolik än fö rt. 
Att del icke är p{t delta område ulan pa sjöfarlsskyddcls, so111 
fiollans exisLcnsberä LLigande i främsta rummel är grundat de t 
är man på delta h all Lydlig ~n ur sl~md aLL inse. Sveriges ut
yeckling till en all tmer utrdiglad samt av ullandsförbi ndelser 
och Yärldsmarknad alllmcr beroende industristat synes haya 
gML vcderhiirandc sp{trlösl förbi. »Ryssen, som kommer och la'r 
oss », hildar alltjämt deL signifikativa uttrycket för den en da 
fonn aY kri gsfara, som tages med i dc - i delta avscendl' -
anLedi luYi anskL färgad~ J,all,ylerna. Den bejublade överens
sli.immclsen m ed kvartsekelgamla försyarsulredningars l< -;er 
skänker ingen slyrl<a ulan avslöjar i stället bäst hela sl: tn d
pun klens hopplös l föråldrade karaktär. 

J-fcmorlsbeUimpninqcns risker möter man genom homb
fl ygförh::mdens bekämpning av fi endens flygbaser. I-Ianclelsnv
spärrningens betydelse eliminerar man genom sl,önmålning a1· 
v~trl försörjningsläge och undcrUinnande av behovet av \'. trL 
n~tringsliYs vidmaklh{dlande - L. Y. tämli gen obekymrat om d;• 
allt enhälligare protesterna fr:'m såväl della näringslivs egn a 
som den ekonomiska saldmnskapcns män. En hopsummering 
av vad en stormakt genom kombinerat användande nu clcs.m 
båclo cmfalls{ormer kan rtsamka oss, del är däremot n~tgol ~om 
man p ~t delta h~tll i regel sorgfälligt undYiker. Likväl är ddla 
ulan Lv ~kan den mest befogade av alla fd1gesLällningar i hi t
hörande ämne. 

Svaret p:\ den fdtgan motiverar mer ~in Yiil dc sjömili lii ra 
krav, som öYcrsle Brall skju ter åt sidan. Den scnl omsider 
framtvungna förklaringen, a ll alla inskränkningar och frik
lionsalstrande omläggningar inom näringslivet, varmed annens 
talesmän räkna, endast äro avsedda all tillgripas såsom notl
falls i't lgärder, är nog hugnesam men knappast tillräckli g. Del 
gäller ävcll alt organis ~ ra v [nt försvar p{l sådant säll, aLL 'i i 
möjligaste mån /'örebygga ris/;en all råka i clulik nöcl. All uLan 
vidare s lå horl de välgrundade farhågor och avvisa dc beriHLi
gade b·av på skvdd. som !~'-l f~·an~slä11as fr ~m lt ~irin gslivcis sitia . 
skulle innebära en underskallning av den ekonomiska fald orns 
betydelse inom det moderna kriget, som efter världskrigels er-
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farenh eter förefaller ofattbar. Om vi skaffa oss dc sjöstrids
lu·after, som med hänsyn till v:Jr sjöfarts skyddande under krig 
och neu tralitct äro oumbärliga, få vi de insa tser, vartill dessa 
]a"after i samverkan med andra försvarsgrenar äro i stånd mot 
truppöverskcppningar, på ],öpcl. Detta perspekliv p~t fr~\gan 
torde vara vid a rikligare än del som av förfallarens menings
fränder plägar anläggas. S{t underl ig t del än m [t låla i dessas 
öron, är det nämligen det förra av dessa båda uppgiflsområden, 
som ställer dc större hayen på flottans omfattning och styrka. 
De farvatten, till vilka sjöst ridsb·aflernas verksamhel måste ut 
slräcl<as, äro vidsträcktare vid sjöfartsskyddet än vid invasio
nens mötande. Den fiende, som är bunden för skydd av en 
långsamtgående och sårbar LransporlfloUa, är även vida hiLL~rc 
att bebimpa än den som har hela sin rörelsefrihel i behåll. 

Alt de olika försvarsgrenarna Lävla om. rollerna vid invasio
nens avYärjande, är förklarligt, Ly där hava de verkligen alla 
synnerligen vikliga uppgifter alt fylla, vilkas inbördes samband 
det nog stundom kan vara svårt att fastsl å. E n mera tvivelaktig 
roll spela däremot de representanter för armen, som bestrida 
betydelsen av sjöfarlssl<yddcl -- elt område, där de själva i. 
farans stund komma all slå hell utan ansvar och den försvars
gren, de företräda, icke skall kunna utöva del ringaste direkta 
inflytand e på händelsernas utveckling. 

Lika säkert som del är, alt överste K. A. Brall s ~tsom han
bry tare för insikten om luftkri gför ingens betydelse i framlids
krigel för allLid inskriYit siLL namn i yårt försvaTSYäscndes 
hävder - lika visst är ~~ andra sidan , all den m otivering. han 
förebragt för flottans tillbakasä llande inom Yar försvarsorgani
sati on, icf.~e är bärande. Li],som han nog i övrigt under lh'ens 
lopp m [tsl avseYärt revidera dc slutsatser, han ursprungligen 
var beredd atl draga ur flygvapnets tillkomsl och utveckling, 
torde han säkerligen ocks[t, Yad ·det lider, få anledning att 
radika lt omliigga sina synpu nkler beträffande sjöförsvarels be
tydelse för beYarandel av Y~trl oberoende. Härligheten hos hans 
intellekt och ärligheten av hans uppsåt utgöra en borgen för 
att s{t konnner aU ske. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 12/1935) 

hämtade ur iack- oc:h dagspress av :Marinstabens pressdetal j 
december 1935. 

Aktuella spörsmål. 

Engelskt uttalande om läget i Östersjön. 

Den ansedda politiska tidskriften »The Round Table"s>> po litiske 
kor respondent har i en artikeL rörande Englands fö rhållande till Skan
dinavien konstaterat följande. 

>> I ntet av de skandinaviska länderna kan ensamt upp träda mot 
Tyskland, men det är också logiskt att förmoda, att E ngland skulle 
komma att intervenera, icke endast på grund av sina folkförb unclsrör
pliktelser utan också helt enkelt därför att vi icke ha råd att låta 
Tyskland etablera sig i Danmark». 

(Abo Underrättelser, 4 Llecember 1935). 

Sjömaktens politiska betydelse. 

De engelska sjöstridskrafternas uppmarsch i Medelhavet är ett 
nytt historiskt exempel på vilket utomordentligt inflytande sjömakten 
i fred utövar på folkens öden och på historien, slutar en artikel an
gående politiken i :Medelhavet. 

(Bergland-Runclscha u, 13 nov e m ber Hl35). 
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De nuvarande flottornas totaltonnage, incl. 1art:cg uneler byggnad 
uppgivas vara: 

U. S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,371,510 ton 
England . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,362,52J " 
J apan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830,709 >> 
Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709,076 >> 
Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518,488 » 
Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254,949 >> 
Sovjetunionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,5H >> 

(Dagens Nyheter, 11 december 1935). 

Några siffror beträffande luftvärnets utveckling. 

Följ ande siffror från världskriget äro ägnade att belysa luftvär
nets utveckling. 1914 förfogade t yskarna över 18 lv-kanoner, vid slutet 
aY 1915 över 1340, vid slutet av 1916 över 1,519, vid slu tet av 1917 över 
1,952 och vid f redslutet .1.918 över 2,558. Antalet av tyskt lv nedskjutna 
fientliga -i'Jygplan utgjorde: 1915 : 51 och ett luftskepp; 1916: 322 och 
ett luftskepp; 1917 : 467 och HJj 8 : 748. Av summa 1,558 flygplan och 
2 luftskepp neclskötos 51 under mörker i stålkastarbelysning. 

(Kieler Neueste Nachrichten, 7 december 1935). 

En ny slagslieppstnl 

har för eslagits av löjtnanten vid engelska flottan G. M. Bennett i en 
med guldmedalj belönad tävlingsskrift. Fartyget, som avses deplacera 
27,000 ton, hava 108 m. l ängd och 27,5 m. bredd, samt drivas av ett 
turbinmaskineri on:. 135,000 hkr med 25 knop, får en ak tionsradie om 
10,000 clist. min. vid 12 knop. Det skulle erhålla ett huvudartilleri om 
nio 34 cm . k. med en eldhastighet av 2 skott i minuten samt ett medel
svårt a r tilleri om sexton .1.2 cm. k., vilka samtidigt skulle avses som 
luftvärn; skyddet har beräknats till 350 mm. vattenlinjepansar, 220-
400 mm. tornpansar och 150 mm. däckspansar. 

Författaren hävdar att det föreslagna fartyget väl kan mäta sig 
n!tJcl de under byggnad varande 35,000 tons skeppen. Historien lär, 
säger han, att elen materiella överlägsenheten betyder mind re än mo
ralen och ledaregenskaperna hos besättning och befäl. M:ecl sl agskepp 
av föres lagen ty]) håller författaren före, att en flotta mycket väl kan 
vinna seger även över en motståndare med 35,000 tons skepp. 

(Völkischer Beobachter, 3 clecem ber 1935). 
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En lu ftvärnsönting, vari ett sto rt antal ei1·i\a förutom militära 
och frivilliga orga 11isation er tagi t <le\, har ä.gt rum i flera finska 
städer under bör j au a,. dece n1 ber. 

1 sa mband mecl lv-övningen i .\bo har clc'n ei!C'racle tidnin gen 
f ramhål.lit täljande e rJarenhete r i spö rsJnåi E>t fi,·g-1\otta . Efte r en 
anspelnin g på den intensi\·a fö rs,·a rsclE>batt, som i >> tl et Yäs tra grnnn
!anclE' i» fört s i dE>nna fråga, sk ri ve r ticlningE'n: »Vad tlE>battE'n om 
flo tta Jlyg beträffar, så har man num era äYen dire kta erfarpn\Jpler, 
vilka ge vicl hamlE>n , at( fi_1·gvapnets l'önnåga hellre över- än under 
skattats. Tvenne regelrätta bataljer mellan [lotta oc:h 11~-g ha fört~ 
och i båda clessa f a ll har den rent s iffermässiga t c>kniska övE>rv ikten 
varit till flygvapnets fromma. Den revolterande holländska kr_,·ssaren 
, De Zeoven-l:'rovineien» redde sig trots ålclerdO IJJii ghcl och lå g fart 
och trots bristen p:'1 y rkesdugligh et behil rätt goti Jnot angripande 
bom bplan. "-\tt fartyget slutligE'n av en bombt'xplosion på ba cken 
tvingade~ till kapitulation togs SOill be lägg för luftangreppets ptfek
tivitet iinda till s m a n Eick veta, att :f i-''garen alls i ck e avsåg att t rärta 
fartyget ulan hacle ortler att skrämma besättningE' n genom en bomb
krevad illnt vattenytan på sådant avstånd från iartygct, att clelta ickP 
utsattes för skadegörel se. Xegativa lärdomar gav även senaste' gre
kiska Uj))Jror, unel e r vi i ko t örlogsfartyg för an k a r u tsaHes J ör i VE'nnc 
bombangrepp a\· en eskader. Enligt uppgift fällc\E's ett :W-tal bomber 
och effekten blE>Y fP tll dötla oPh några snabbt släc lda e ldsvådan>. 

(.:\bo Unrleniittelser, 3 LlPccmber 1933). 

Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående 
personal och mate;riel m. m. 

Storbrit.annien. 

TrE' kryssare a1· 183-5 års progra1n (9,000 ton, 13.:2 cm. k. 3:2,3 knop) 
»Live rpool», ».c\Iancltesten> och »Glouchesten> iiro nu kontraktt'rade. 
Man be räknar byggnadstidecl till :2 ' /" t'lr . 

» l:'e nelope >> (103-1 å t·s program, >> Arath usa>>-klassO IJ, 3,:200 i.on) itar 
sjösP.tts. 

»Apollo » (».--'u nphion »-kl:>,ssen, 7,000 ton), el en sista kr.1·$saren i 
1933 å rs program, h a r nu anlutat sina provturer. Den komm e r att i 
ja~!..:. c..:·i : 9?!3 i::~;;~D: ~ S. 1-~ _: ·y~s~ ~·e~k fl.de !'!l (.,-\n1eika-\Tä.st indjpn). De två 
övriga. >>Sidney >> och ».-\.lllphion» äro redan i tjänst .. 

D e nio fartygen so lll ing-å i 1.83-5 å rs jagar l'l ottilj iiro ~tapel saHa 
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vid olika varv. De i p rogrammet ingående ubåtarna hava döph till 
>> Cachalo t», >> Triton >> och >> Starlet». 

(Marine Rundschau. nov. 19il5. Le Yacht, 23 noY. 193.)). 

U båten >> Seawolf >> (1 93:1 å rs program) har löpt av stapeln. 
(N a val Chronicle, 6 december 1935). 

Seclan slagskeppet >> Resolutiom> återkommit och ersatts mrtl Ha. 
millies», består Medelhavsflottans sl agskeppseskader av >> Queen Elisa. 
betb >>, >> \' alian b>, »Barham », »Revenge >> och >> R amillies»; i Ho me }'leet 
ingå >> Xelson >> , >> l1odne.r», >> Royal Sovereign >> och >> Resolution >> . Slag
kryssa rna >> Hood >> och »Renown >> ä ro tilLfälligt baserade på Gibraltar. 

(Le Yacht, 23 november 19:35). 

16 jagare h~· ggas enligt 1935 års uhhlgade program. 

Lord Stanley, amiralitetets parlamentssekrete rare, medd e l ad P <len 
11 december i underhuset, att regeringen ämnar beställa en extra ja
garflotti lj om sju fa r tyg detta år. De byggas utöver elen flottil jledare 
och de 8 jagare, som enligt 1935 års ersättningsbyggn adsprogran1 skola 
sättas på stapeln uneler cle närmaste månaderna. 

En ti lläggsstat t ill marinbuclgeten, upptagande kostnader fö r de 
n ämnda nya fartygen samt y tterligare några mindre fartyg, som ny
ligen beställts såsom t illägg till 1935 å rs progi'am, jämte övriga kost 
nader föranledda av >> vissa särskilda åtgärder, som befunnits er fonler
liga>> . kom mer att framl äggas senare under budgetåret. (Detta slutar 
elen 31 mars. ) 

(Tillagt av redaktionen efter Dail y Teleg raph elen 12 llec. 1.935). 

U. S. A. 
Den 14 oktober bekantgjordes 1936--1937 års program, om fattan

de 6 ubåtar om 1,400 ton och 12 jagare om 1,500 ton, varjämte ett 
slagskepp om 35,000 ton skall stapelsättas den 1 januari 1937. 

CJiarine Rundschau, november J.935). 

23 fa rtyg av 1935- 1936 års program hava kontrakterats elen ö 
september och en lätt kryssare av samma program elen 4 oktober. 
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91 fart;)'g om sammanlagt 288,192 t on befinna sig f. n. uuder 
byggnad, n ä mligen 

3 hangarfa r t ;)'g ... . .. . .. . .. . . .. . .. . 
3 t unga kr.\·ssa re . .. . .... . . ... . .. . .. . 
8 lätta kryssare ........... .. .. . .. .. 

33 jagare .. . . ......... . .. ....... . ... · 
1 :) ubåtar . . ...... . . . . .. . .. .. ..... . .. . 

2 ka nonbåtar 

5-1,500 ton 
30,000 )) 
80,000 
8-1,050 )) 
20,130 
,b,OOO 

7 kustbe\·akningsfartyg . . . . . . . . . . . . 1.5,:312 >> 
('Marine RumlschaLt. no ve mber 1933). 

Marinministeriet avser bygga 60 hydroplan aY ny typ med myc
ket stor aktionsradie (6,400 km.). 

(Le Yacht, 22 november 1935). 

10,000 t ons kryssaren >> vYichita>> , och flottiljleda rna >> Talbob och 
>> lVIulforch hava stapelsatts. 

J;'ärcligställandet av J.O,OOO tons kryssarna tillhörande 1933 å rs 
program har fastställts skola äga rum uneler 1936- 1937. Dessa ä ro 
>>Savannah >> , >> Nashville>> , >> Phoeni~o> , >> Boise >> , >> Phi lade lphia >>, >> Brook
lyn>> och >> Honolulu >> . 

Flottiljledarna >> Maham>, >> Cla rk >> . >> Cassin>> och >> Shaw >> äro sjö
satta. 

Ubåtama S 10-13 å 850 ton (1920) ~iro utrangerade. 
(Le Ya cht, 22 november 193-3). 

Japan. 

Kerla nståemle unnu icke stapelsatta fa rtyg upptagas sena ste> 
byggnadsprogram: 

8,:300 tons kryssaren Shiku ma. 
10,300 >> h angarfartyget Hir.\·u. 

9,000 >> flyg moderiart.\·ge t Chi~·oucla. 
1..378 >> jagarna Asashio, Oshio, :i\Iiclsushio .. 'l.rashio. Asugu · 

mo, Yamagumo, ~atsugumo , :i\fin egumo och Kasumi . 
GOO j agarna Kiji, Kari, Sagi och Hato. 

8,000 >> vcrkstarl sfa rt_,·get Arashi. 
(Le Yacht, 23 noYember Hl35). 
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DPn j apanska u-lnyssaren >> J lh, stapel sa 1 t i oktobet· Hl3~ . ha l' 
p<'lbörjat sina provtur er. Fart~·ge t, so lll lieplacerar 1,900 lon iir he. 
stycka t med två 1:2.7 cn1. k. oc h sex torpedtubPr. 

(Kieler ~eues te .:\achri cili.Pn, 8 december 1~)3.) ). 

Frankrike. 

OmSYiing ning i Iransl< slw ppsbygg nadspolitik 

Scdan Vrankrike gen0111 \\'ash ingtonkonfere nsen var bun,lPI J.t.. 
träffande slagskepp, kom und e rvattensbåten att spela en Jramtrii tianci., 
rol l i del franska sjOiörsvaret . "Förhållandet ~ir n u ett annat. Uhnten 
iir ie:ke längre det pri1niira vapnet i clrn franska flottan. M ini.-;ip r 
neorges Le.l·gues utvecklade lwståndet av >> flottil jen> (j agare Ol'lt l: · 
hålar). J)enna marinpolitik har av den nuvarande marinmin i.'ll'l'li 
Piet ri hPlt öve r givits. lJud e r senaste tiden hava mye:ket få jaga re 
odl knappast n ågra ub!\tar byggts. I s tället har bygg·andPt a\ de 
pansrade 7,700 lcns k r.1·ssa r na, de tv å :26,!300 tons sl agskeppen av ,,])un
kerque >> -klassen O(·h cle l.vå 3:),000 tons skeppen >> }'rarice>> och »\ .enllln, 
utförts elle r pl\börjats samt de äldre slagfartygen moderniserats. Det 
är si\lunrla en helt n y tendens som ~ir genolllgåencle i l'ran sk far tygs
byg!S·naclspolitik, D~imligen llled !ntvudvikten på artillerifartygen. llen 
t:iterarle tidningen anm etrker, ati. minister Piet ri har skapat en ,j ö
~;i\ende fran s k slag [lot ta. 

(~av::t l & :Militar.1· l{econl. 1-1 november HJ3.:J). 

D e n fö r l03G föreslagna marinbudgeten uppg:'lr t il l 3 .. 367 1ni l joner 
fnuws. ~Iotsva rancle si.lfra för l93i5 var 3,i5~0 miljoner. Siiinm fö r 
nyb~ ggnacler förPsl:'is ökad från 967 tiJll,.J08 milj. D e största poslnna 
utgöra ~10 miljoner för 1931 års program (DunkPrque oc h tv ii J. n·s
~ are), 380 mil.]oner fö r 193~ Ar s progrant (-1 kr.1·ssare). 25.J för !'lB~ 
(Strasbourg), :2:21 tör 193.) (:3.),000 tons slagskepp). För n~·b,,·ggna .J till 
kust.flottiljerna l'öresl !\s j,:JO mil.i. Vidare äskas ans lag till tt loclPr nise · 
r.ing av BrPst's krig3hamn, till. en docka för cle nYa slagskeppPil och 
till en ny sjökrigsskola. 39 miljon er föresltls till utökning av ka drprDa 
hi'm ii8..J90 till 63,1-lO man. vilket bl. a. innebä r en ökning nr Pd 7>) 
ofl'il·e rare och 3-l inge njöre r, varigenom >iYen en fö rbätt ring a1· de 
s~irski l t inom subalterngraderna sv ä r a betordrings förhål l anclena n voes 
åstarlkomlllas. 
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h:n·ssaren >> Gloire >> (1932 rt r s p r ogr am , vilket omfattar 6 kryssane 
.1v tlenna typ: 7,700 ton, 9 15,ii c rn. k., lyra 55 cm . torpedtuber, 120 mm. 
~VL-pansa r, 68 mm. lhick~pansar, 3~,6 knop) har sjösatts i Bordeaux 

lNorges sjofo rsvar, november 1935). 

Kryssare n >> Colberb , som nyligen modernise rats, skall efter prov
t ure r i början av december ingå i l. eskadern . 

Ja garen >>Le Triompl1anb har under sina v rovturer under no
vembe r, trots dåligt väder, uppnått en Jart av 43 knop. Samma fart 
har i det närmaste uppnåtts av samtliga fartyg av denna klass. 
,,L 'Au cl ac: ieux >> i sa rnma ser ie hat· utfört sina provturer. 

(Le Y a ch t, 30 november 1935). 

Flottrustuiu gama under J:öljand e år torde b liva : 
1. esk.: ~l slagskepp, 8 kryssare (med en flygeskader), l hangarfartyg 

1:S flotti ljledare, 13 jagare, 1 ubåtsförbancl. 
2. esk.: 3 slagskepp, l hangarfartyg (med 3 f lygeskadrar), 2 krys~are, 

lO flott i ljledare, 13 jagare, 2 ubåtsförband. 
Fjärran östern : 1 kryssare, 4 sloops och ett tiotal kanonbåtar. 

(Le Yacht, 16 november 1935). 

Fn mska fl ottan 1936. Eöljancle fartyg kolllilla att 1936 vara rus
tade i Brest: 2. eskadern uneler amiral Darlan bestående av de tre 
mod e rn ise rade 24,000 tons slagskeppen >> Proven ce>> (flaggskepp), >> Bre
tag n e>> och >>Lorrainc>>; 26,500 tons s lagskeppet >> D unke rque >>, på vilket 
Captainc cle Vaissea u Fcnarcl på hösten hissa r sit l befälstecken; 7,730 
tons kryssarna >> La Gal issonnicre >>, >> Jean de V ienne>> orh »Marseillai-
36>> (>>G ioire >>, >> Montcalm >> och >> Georges Le,ygues >> torde iekc komma 
i t j änst "förrän mol· å rets slut): 6,000 tons kr)'Ssa r no >> Be rt in >> och 
•> Dug uay-Trouin >>, 7,500 tons kryssaren »Primaugueb> (kommer atl un
dergå en korta re tids översyn elter återkomsten från Indo-Kina). Vi
dare komma tre av Lie sex nya 2,610 tons flottilj led arna av >> Terrible>> 
kl assen aH ing~t i andra eskadern, varigenom denna kommer att av 
tätta fartyg omfatta 12 f'lottiljledare, 12 1,400 ton s jagare och över 
20 ubåtar. Hang a rfart.vget >> Be ar n>> (moderniserat) ingå r även 
Bresteskaclern. 

(Naval & MiJitary Reconl. 2j nove tnber 1.035). 
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»Dunkerque•>> l iksom de sex 7,750 tons k ryssarna komma att 010 _ 

bord medföra vardera fyra flyg Jllan. 
(Naval & :Niilitary Reconl, 10 oktober 1933). 

Marinflygväsendet omfattar f. n. 
1. Ombordbase rade flygplan: 

3 elivisioner (40 fpl) på hangarfartyget >> :Cearn», 3 divisiou<'r (~B 
fp!) på modedartyget >> Commandant Teste >> salllt 34 flygplan Olld,o rct 
ä 15 kryssare, 1 u-kryssare och 7 kanonbåtar. Grupp 1 omfattar <·irka 
100 fl ygplan. 
2. Sj ä\ vst[incl iga flyggruppen: 

4 jaktelivisio ner (-18 fpl), 3 bomb-torped-elivisioner (36 fp\ ). ~am
manlagt 8.J flygp lan. 
3. Kustbaserade flyggruppen för marinsamve rkan: 

6 f:i ärrspaningsdivisioner ('12 -Epl), 4 spaningsdivisioner ( -18 1 p l) . 
4 bomb-torpeddivisioner (-18 f p\) och 2 torpeddivisioner (2.J fpl). Grupp 
3 omfattar 162 flygplan. 

Allt som allt omi'attar II Jarinf lyget 3-!6 flygplan. 
(Marine Rundschau, nove mber 1933). 

Italien. 

Följande und er byggnad varande fart_,·g ti ro upptagna i itali c11"b 
rullan , nämligen: 

s lagskeppen »Littorio >> och »Vittorio-Veneto >> (35,560 to n): 10 
mindre ubittu r >> Por la», , Gemma », >> Borillo>>, »Diaspro >> , >> Turchese, . 
»Co ral lo>> , >> Onice >>, >> Iris>>, >> Amb r a >> och >> Malachit»; två större min· 
lägguncle ubåtar: >> Ji'oca>> och >> Zoca »; fyra f lottiljledare om 1,8<i0 ton: 
»Alfreclo-Orjani», »Vincenso-Oioberti», >> Vittorio-AJfieri >> och >>.Tl ,uP
Cariucci>>. 

Den fjärde torpedbåten om 61 ,) ton, >> Sir.io >> sjösattes den 1:i no-
vember. 

(Le Yacht, 23 november 1933). 

Det italienska madnHygväsen det befinner sig t n. uneler mo
dernisering och utökning. Vart och ett av de unel er nybyggnad och 
modernisering befintliga slagskellpen och kr_,·ssarna uppgivas ~koLl 
kunna ombord medföra 4 fl ygplan vardera. De senaste kryssaru a liir<l 
medföra 4, cle lilclre två eller tre plan vanlera. De ombord å ll:"tnl.':n .- -
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fartyget .Miraglia baserade tio Jlygplanen uppgi vas nyligen hava ut· 
bytts mot en fullt modern typ. 

De 1'. n. befintliga 2~ spanings- och bombelivisionerna tiLlhörande 
j'\ottan skola utökae till 30 med. sammanlagt 370 1'\ ygv lan. Dessa rör
band iiro till största del en kustbaseracle. .\.v bo1nbplanen kunna de 
f \esla jiimväl llleclföm torpeder. Det uvvgi.ves, att eu Savoia Jlygh:H 
h nr kon s true rat s, son1 kan med föra två 45 cm. torped e r. 

(Daily Tel eg rapl1 , Hl nov. H)3G. Naval Chroni cle, 2H nov. tn3G). 

T yskland. 

Den tyska i"l ottan ~ ren;issa.ns. 

Av de fyra illdsta slagskeppen >> Hessen >> »Hannover>> >>Schles
wig-Holstein» och >> ::i chl esien >>, sjös~lta HJ0~1906 och de;laceramlc 
12,300 tons, belinner sig det första (ombyggt 1923-1026) i material
reserv och avses inolll den när.ma ste t iden necl skrotas. De övriga iiro 
Jn ocl erniseracle 1926- 1930, varv id bl. a. det. med e lsvå ra artill eriet ii.ml
rats, rjve rbyggnaderna minskats och eldledningsmärs apterats. De 
torde iinnu nå gra i'tr avses för Östersjön. 

Av de tre nya pansarskeppen, viJka konstruerats enligt Versail
lesfredens bestä mm elser, äro >> Deutschland >> och >> Amiral Scheer», sj ö
sat ta 1931 och 1003, i tjänst, och >>.t1uniral Graf Spee>>, som sjösattes i 
juli l93-l, ingår denna vinter i flottan. Av deras data är av intresse 
att notera ett pansarskydd av max. 127 mm. i vattenlinjen, 27 knops 
fart och 10,000 dist. min. aktionsradie med 20 knov. Dieselmaskineriet 
Jö rorsakar mycket stark:a vibrationer i skrovet, varför man på de JHO
jektorade 26,000 ton ~ slagskeppen återgått till turbinmaskineri. Dessa , 
vi.lka redan torde befinna sig under bygg nad avses ersätta >> Elsass>> 
(redan struken ur l'll i lan) och >> Hessen >> . Artilleriet å de nya skeppen 
uppgiyes till 28 cm. k. med en skottvield av 27,000 m., 60° elevation, 
projektil vikt 303 kg. 

Utöver dc å r tU:25-j 93-! s:Jösatta sex 6,000 tons kryssarna mod 
l ö cm . a rtill eri bava två jQ,OOO tons kryssare >> G>> och >> Il» stapelsatt s. 
Dessa, som skol a e :·s 'i tta >> Ha m bur g >> och >> Berlin>>, erh ålla en hu vucl
bestyckning av 20,3 cm. k. 

:Färdiga jagare utgöras av ett t iotal ~Uclre om 600 och 430 ton 
samt 12 av >> hlöwe >> -klassen (800 ton), byggda 1926- 1928. 16 jagare 
Om 1,625 ton to nle snaras t komma att stapelsättas. (Beträffande u
båtar och smärre fartyg hänvi sas till U.FJIII 7-11/35 samt notis nedan. 
T'ressdet. anm.). 

(H. Bernay i Le Yacht, 2 no vem be1· 1\)!15). 
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D e n~/ a t,,·s k a jagarna uppgivas hån halvofficiE'l lt håll kon1111 " 

a t t e rh 1\ Il a en J: a r t o1n 36 knop och bestyckning om fe m pjii KPJ· a:· 
e:a 13 cm. kalibE'r. 

(Naval ClHon icle. Vi november 1!)30). 

Tyslw l'l ygvapnet uppgavs 1 apri l 11l3i5 (enl igr f'ullt säker bi lia 1 
omfatta 1,000 fl yg plan, va rav 600 tunga bombp lan, 300 Hitta hrn nh
oc· li svanings pl a n uel1 ~00 .iRklp lan . ll~idill kommo 300 rl .vgp la n i 
r<"se rv ocb 330 s kolplan. 

Ty pe rna utgjordes a\·: .Junke rs ~ :2, E't1. tungt 3-molori gt hon li• 
JJian mE'd E' n rart a,· 27fJ km /1 in1. oeh e n la s tförmåga av 1,'5 lon b01nhe r 
~ id 800 km. di sbms: Heinknl 70, ett lätt bomb- och s p a nin gspl an med 
:370 km /tirn. oc· h en lastför JJi ä g·a av 0 ,~ ton bomber vicl 800 km. rli KI·m' : 
JTc i!1kel 61, pi.t jaktplan n1ell 800 l1 kr motor oeli E' n fal'{ on1 871l 
km it.im. Det uppg ives . att bombplan n1E'd e n "lart. av ~·00 km,'tiJJi . 
hel'inna si g under kon st ruk tion vid D ornier, Junke rs och IIeinkr•l. 

T_,·skland äger ~O 1n ilitära fl_vgp latsc r oc h om de ei,· il a nw•lr<ik
nas blir summan fl .vgplatse r 360. 

Det. komlli C' I'Sle ll a flygvä sc n.rl et likso m spo r t.fl~·g väsE' nd et. uppg·in•' 
va ra org:-wi st' J'at, s1 att ti E't virl krig· omede lb a r t skall kunna n Yii,I :J:; 
fö r m ili tära änclamå l. 

F lygindust rie n l1ar hast igt utveck lats och efter ett. s.,·st.E'm . so 111 
h a r frä n1 st tag i t hi:in s\· n t.ill mi li tä ra synp unkter. Av UJ tl~·g platl· 
fabriker arbeta 10 oa vbrutet med f u ll kapac ite t . H einkel , D or •li(' r. 
.Ju n ker.s Ol: h Araclo .3 1·ssel s ii t.ta. f n. 2.0,000 arbeta re mot 8,000 vicl hö r
ja n av ftr 19:33. DE'n.nJ~natli ga pl'ocluktionen av fl-'·gplan 'för mi lihirt 
h ruk uppgives till ontkring 200. 

Det ·förmodas, att det t_,· s ka f lyg,·apnet unele r 1936 komm er ,ltt 
uppgå til l cirka 2,600 J ul li. moderna flygpla n, vartill s portflvget iol'( ll
k nnn a uppsiitta omk rin g 30 tlivisioner. 

(Morning Post, 2 decembe r l93ii) . 

Ett n~·t t lufts kep p. »LZ 129 ,, kom111E'r att de n nn m flnad fiir<lig
obi.llas. Den l'ö r·sta. stariE'n bE'räknas skt' und f' l' Jö rs t·a hälften a\ .ia
nu :ui. Luftskeppet k onn11 e r ati· driva s av f.na :MercE'cl f's- 13 e nr, di <'·W l
IJI 'l t·orer 0111 1,000 ltkr vard e ra. 

(Kieler NE'ueste ~achri c hten . ö december HJ3ii ). 

En marinl'l ygbas är upprättad i H o ltenau. 
(Le Yac·h t , Cl3 nov<>mh0r 1!)3:i) . 

- 639-

Ryssland. 

J) e u pf1 s i11 tid till llize rta over förda och tl ii1·stiides i11i e n JUrade 
, \Vra ngcll'lottan » upp g ives uu s:'\ gotl. so n1 lullst: inrl igl ned s krotad . 
.End ast ett s lagskep1' liir Herstå, l..ill vilket n ågO J· köpare ej a lll llillt 

.sig. 
(Kicler ~eucste Naull ri ehteu. R deut'IJJUer 1!)3.)) . 

J: ctriil'bnde dt't l l'o r lg[lcncle utbyggnaden uv ulJåtsnqmet IIH'tltlt· 
las, at.f den liO:e r.vska ub:'\ten nu s t.a pc lsa t.t s s a 1nt alt ." tterli garl' 111 
ubåtar av sen2.s te lv p iiro kontrakterade. Deu ryska l'lot.t.an. SOIII iii r 
fy r a ~1r sc (l a n räkuad e 1:) ub iHar, varav ett fl e t·t.al föri\ lcl r a.d e, liir i 
biirj an nv Hl:37 komma at. t 01n fat t.a :)ö st. mo derna b:l t.ar me d l' ö l.ia;Hip 
data: de pl. 800 t.on, fart 1G k nop, a ktion s radi e 7,000 dist:. min., hes t.\·ek
ni ng e n 10 (· Jn . k. c-ul: t. io t0 rpedt.uber. 

U b ~ ta rna äro i f' r ii ln&ta r umm et. a\'sedd a l'ö r ö s t.ersjöflot ta n. 
Vladi.vostok och Nikolajev (Svart a havet) befinna. sig endast s märre 
båtar. 

(K ie le r Neueste Naclui chteu, 7 deeember HJ35). 

D et i 'föregåe nde nummer av UF.i\'1' omnän1nda ryska kan alpro
.icktet bekräftas. ,\ rbe t·en med Litvid gning oc h fördjupa nd e av Vo lga
ö stE'rs jö k a mtl en lia va sålumla v åbö rj ats. :Målet ä r att utbygga ett 
kan a lsys te m, som fö rbi nd er ö s ters ji..in oc h V it a Hav e t. m ed Kas piska 
och Sv a rla haven. 

(T\ i E' le r Neueste Nachrichten , 7 dece mber 1935). 

IlandelsflottaH. ~ovjet.s flodtonn age, son1 i.i.r del s lörsta i E uro pr. 
har ut ö kuts med l' i t antal la s tprå n1ar om l'l-l Jllcters liingd och ~-1 
meters breeld sam t förtlessas fö rfl .d.tning bogsE'rb[lta r 111 ed e n mask in
kraf t om 1 ,~00 hkr. Flollllottan. so n1 å r 1933 omfattade ~8 1niljouer 
Ol;h HJ3-f G7 milj o1wr lon. beräknas Hl3G vara upp e i 6:5 miljon er ton. 
Sistlidet 3r t.ran s puri E'rades 38,5 m ilj oner passagerarE' å l' loclerna. De 
vikti gaste J r akterna u t göras av petroleum, i r ä O l' h k on struktions
mate r.i al. 

7 st. hanclelsii agarc on1 ~,000 ton, 100 m. läugtl, i sbrytarför~Uirk .. 
ta, fi r o bes tälltJa fri'm En g land. D e avses kolllilla Rtt anviinrl as i Kon·a 
I sh avE' i. 
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Etl ny rlyg-has konuner att upprättas på ön Schmidt, belägen vi<! 
N. 80°, där en första eskader om 20 flygplan avses baseras. 

(La Revue Maritime, november 1935). 

Finland. 

Dyggamlet av en isbrytare påbörjades elen L novelllber. 
(Le Yacht, 23 novaniber 1935). 

Polen. 

Minsvetmrcn >' Mewa>>, clet första örlogsfartyg som bygg 1;; 
Udynia, inträdde i tjänst den 4 november. 

(Le Ya ch t, 23 november 1935). 

I .Polen har on frivillig insamling· för nybygganclet åt flo 1 in 11 
verkställts, vilken inbringat en summa, motsvarande i runt 181 2 
milj. svenska kronor. Summan avses att användas till byggamlo av 
en ny ubåt, , J1.1:arshal Pilsuclski >>. 

(Naval Chronicle, 29 november 1935). 

Grekland. 

Den grekiska pressen konstaterar, att Greklanels s~ikerhet l"r ii111ö t 
\·ilar ]J ä alliansen med Turkiet. Alliansen har till ändamål att up [! 
rättlu'Ula freden oclt status quo i Medelhavet. 

Den gemensamma flottövning, som fö retagits, clå en g-rckisk 
~111iral förde befälet från elen turkiska slagkryssaren >>Yavouz» (>>ex
Goeben») synes bekräfta alliansens intim a kar aktär. 

Ett. flottprogram har antagits av regeringen, 0111 fat!.an1 le n,,·· 

byggnad av 1.2 jagare om 1,000 ton. Programmet, som är uppdelat i 
fyra avsnitt, av vilka det första skall vara avslutat före 1937 och on1-
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jatta J i utlandet byggda fartyg, det andra 19-1:2, omfattar lärutom 2 
jagare, l lätt kryssa re samt ers~itt.ningsbyggnacl för överåriga ub å tar 
;)65 miljoner drakmer äro anvisade för 1 :a snittet. 

Grekland har beslutat befiista vissa öar i Egeiska havet, vilkPt 
beslut dock i viss mån upptagits mindre väl av Turkiet, som anser 
dessa öar kunna tJäna som utgångspunkt för offensiva operationer 
mot Ilardanellerua. 

(La Hevue :Maritime, november 1.935). 

Brasilien. 

Av senaste 11yhyggnadsprogrnm (GFM 4/34), å vilket anbncl in
[orclrat.s från ett antal stater, hava 6 ubåtar och ett oljefar Lyg be
stäl lts i Italien. Programmot omfattar dessutom 2 kryssare, 10 jagare 
och ett antal hjälpfartyg. 

Moderniseringen av slagske])pet >> Minas-Ge raes>> (1.9,000 ton) på
går vid Thornyeraft i England. Moderniseringen Olllfattar bl. a. om
byggnad för oljeeldning och ökning av artil leriets skottvidd. 

(Le Yacht, 23 november 1935). 

Siam. 

Regeringen har tillkännagivit ett l'loU.program 0111 fattnndo J l 
fartyg, varav 7 jagare om 470 ton och 2 111inläggare 0111 -100 ton. 

(Le Y ach L, 23 no vem ber 1935). 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. Wnwrinskys Patentbyrå, Stockholm. 

l 
Diarie-t 

Datum nummer Uppfinningens art 

7/11--35 2780/35 Konosionsbest.änclig legering. Friecl. Kru pp .\. 

2479/32 

33331/32 

5097j33 

4286/34 
4369/34 

2220/34 

4613/34 

269/35 

C., Essen. 

Anordning för utsändning, mottagning eiiP r 1n 1· 
stärkning av elektriska svängningar. C. W 
Walton, London. 

Anordning f ör a lstramle o<.oll nwttagand e a1· 
ultrakorta vågor. K. l(ohl, Er langen. :-;[id
deutselie Telelon -.-\pparate-, Eabel- nn ,l 
llrahtwerke, A. G. TE K A DE, :\iiirn ht·1·g, 
oc·h .Julius Pintscl1 A. G., Berlin. 

. -\.nordning för sändning och mottagning av 
ultrakorta vågor. Julius Pintsch A. G .. He r
lin, och K Kohl, Erlangen. 

Anordning vid likriktare. S. G. Dalen, Li<li ngö. 
•\ nordning Eör spännin gsreglering vill li krik t ·1re 

medelst ga ller. "\llmänna Svenska Eil'k tri:.k a 
-~--n . , Västerås. 

::-l citt att i ramställa ett antiknaekningsbe::;t:,n
cligt IIIOtorclrivmedel. I. G_ Farbenincluslrie 
A. G .. i<'ranldurt a/Main . 

l\.onosionslllotve rk a ncl e smörj 11; ede l. W. V. Uil
bert, London. 

Anonlning vid regeneratorer bestående av i skik l 
upplagcia H-for111iga kroppar, bildande rakr: . 
vert ikala kanaler. Joim G. Stein & Co. Lttl . 

13o nl ybri dge, Stirlingshire, Skottland. 
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Datum nummer Uppfinningens art =--1 Diarie-t 

l -----~------~----------------------------------

7/11-3511798/34 

14/11-35 

Reg-leringsmekanism för motvikter speciellt. av
~etld fö r ångpa nnors spjäll . Ivar l'vllintzing 
~ C'o. A.-ll. , Göteborg. 

2849/32 RPg·lerin.a:sanot·dning tör i:örbr,inn in gsn 1otorer. 

343/34 

374/34 

397/35 

2950/35 
210/33 

678j34 

5420/30 

2413/34 

930/34 

3574/34 

1612/34 

379j3B 

4860/34 

5155/34 

11343j35 1 

A_i S Fricils, Aarhus. 

l~örgasare för förbränningsmotorer. (Tillägg till 
patentet n:t· 833:50). Svenska Ackumulator 
A.-D. Jungner, Stock llolm . 

Radialglidlager. A.-13 . Sve nska Ku ll agerfabri-
ken , Göteborg. 

Kul- eller rullldt ll are fiir lager. Jhitish Timken 
Ltd, ilirminghalll. 

Anordning vi d glicllager. A.-B. Nom .1· , U lvsunda. 
Ventil för värnteledning-sratliatorer. A.-H. C. T. 

C., Göteborg_ 
.-\croplan niNllikt. r.i·cksgastu rbinrlrift . A.-B. Milo, l 

Stock hol tll. 
Anordn ing Yid Iallskärrusfö rpackningar. C. H. 

l.unclholru, Stockhohn. 
Anordning virl clykarapparater. G. L . Moos, S.I'Cl-

ne.\' . 
Lavett mocl isädörba ra lavettsvansa r. Scl1n eidor 

& C"ie, Paris . 
Anordning vid tändskruvar resp. tändpatrone r. 

A.-B. Bofors. Bofors. 
Värm eutv~xlingsapparat . C. F. Rosenblad , Sö

clertäl.ie. 
:\nonl.ning för reduktion av de vid radiomottag

ning upptagna högfrekventa störningarna. 
G. llt' Mong<", lllostoy, Belgien. 

För viirnteleclningspannor eller d:vlikt avsedd el<i. 
stad_srost av elclfast material. P . G. BraacH. 
Boden. 

.\nordning vid roststavar med av Lttsprång från 
sicloma utbildade kanaler. T. A. Jessen, Kiel , 
Tvskland. 

Anordning vid cent rifugalfläktar med roterbart 
fltikthjul. E . V. Jacobson, Stockholm . 
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- - ---= 
Uppfinningens art Datum l Diarie-1 

nummer 

--------~------~------------------------------------------
1-!jll - 35 3514/35 l\{askintl el nwcl glidröre lse. Junkns i\[otor<'tthn 11 

n. rn. b. H. , Dessau-Anltalt, Tysk land . 

3515/35 Maskindel med glidrörel se och sätt för """ 
framstiiJining. Junkers Motorenball r. . 111. h. 
H., Dessau-Anhalt, Tys kland. 

» 3861/35 Mask i n del mecl gl iclröre lse. Junke rs i\Io1 orhn 11 
G. 111. b. H., Dessau-Anltalt, Tysk lanrl. 

5041/33 Ano['(lning för utföramle av utmattn in gsp m1 ;1 
mate ri al. O. A. \Viberg, Finspong. 

1262j3<l "l..no nln ing vid bränsleinsprutningsanonlni n;~ n r 
vid förbränningsmotorer. J. II. IIolrn sl t'lltl t. 
Svartöstaden. 

3926/34 Ljuddäntpare fiir förb ränningsmotorer. (T il li·!!; ~ 
till patentet n :r S360H) . C. T. SPt.tl•rhr•rg , 
Stoekholm. 

1601/33 Ventil med guntmifoLlE'r. Bolidens Gn1 1 :1 h .. 

4790/33 

I 116/35 l 

Stockholm. 

Smicl es 111 askin 111ecl vertikalt delat s~inh· för u r·
holkning av prismatiska arbetsstycken. ('\ 'i ii
lägg till patentet n:r 80477). 'H. Grii n tha l.l 
Diisseldorf. 

Anonlning för att fö rhi .ndra. bildning eller lnsr-1 
frysning av is på fordon , s~i rski. lt lultrarkos
ter. J. E. Ram sbotto1n , B. Lor;kspei ser IH' It 
C. J. Stewart, South ]camborouglt, Engl ntl< l. 

1683/32 Anordning vid navigeringsbord för luft- oc h s.i ii
farkoster . H. K . O. Lut1llberg. Linköpin g. 

4451 j33 .:-\.norclning- vid fl.1·g-mas kin Pr. O. J. IT. E kll t:tl l. 
Stockhol111. 

2168/32 Uppbäming-sanot·dning- !'ör tnot·orer, s iirski\ 1 :t 
fordon. Chrysler UOt'J)., Detroit, A. F. ~-

3951 /33 Anordning- vid ljussignaler. TPidon/b. L. ~ \. 
Ericsson, Stockholm. 

21 /11-35 727 /00 Förlarancle för i' r·mrJstä.llning av plål. Th e ('oltll 
Meta\ Process Co., Youngstown , \ F S l 

5000/33 Anordning vid vattenrörångpannor. BabC'oc·k s· 
Wilcor Ltd, London. 




