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Årsberättelse i sjökrigskonst och 
s jökrigshistoria. 

Avgiven av lednmoten Strömbäck. 

Det gångna berättelseåret kan på det politiska-strategiska 
området uppvisa en händelseutveckling av världshistorisk be
tydelse. Det är särskilt tre händelsekomplex som med hän
syn till följdverkningarna ur militär synpunkt äro värda när
mare uppmärksamhet nämligen nedrustningskonferensens re
sultatlösa arbete, Japans expansionssträvanden och det natio
n ella genombrottet i Tyskland. 

Nedrustning~s~konferensen. 

Det var den 2 februari 1932 som elen med slora förvänt
ningar motseelda nedrustningskonferensen för första gången 
sammanträdde. Den 14 juni måste konferensens president, 
Henderson, konstatera att del arbete som i tekniska uncler
u tskott för arme\ marin och Juftfart bedrivits för åstadkom
mande av en kvalitativ nedrustning ifråga om tungt, rörligt 
ar tilleri, stridsvagnar, slagskepp, ubåtar och bombflyg icke 
lett till någon enighet. Första men icke sista gången hade 
man fastnat i svårigheterna och den, som dit uppträdde för 
att :'lter få förhandlingarna i gång, vnr presiclent Hoover, vil
ken inlämnade ett märkligt förslag till den på nytt den 22 
juni samlade nedrustningskonferenscn. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 43 



-628-

Hoovers förslag om allmän kvantitativ och kvalitativ ned 

rustning innehöll i korthet följande. 

S j ö r u s t n i n g a r n a: slagskepps och ubåtars antal och 
tonnage minskas med %; hangarfartygs, kryssares och jaga
res antal och tonnage minskas med lf.t och stormakternas u 
båtsflottor begränsas till högst 35,000 ton. 

L a n d r u s t n i n g a r n a: armeerna reduceras med %: 
tungt, rörligt artilleri och stridsvagnar avskaffas. 

L u f t r u s t n i n g a r n a: alla bombplan avskaffas och 

övriga flygstridskrafter minskas med lfs. 

A l lm ä n t: förbud mot användande av alla kemiska 

vapen. 
I den av förslaget föranledda debatten anslöto sig repre

sentanterna för Italien, Sovjetunionen och Tyskland oförbe
hållsamt till den Hooverska linjen. Från andra storm.aktsre
prensentanter framfördes nya förslag och synpun~:er och ~_Yd 
ligt blev ganska snart att någon enighet om pos1tiva bestam 
melser icke kunde vinnas. Man ville mnellertid icke ånyo 
ajournera konferensen utan att hava kunnat enas åtminston e 
om en resolution. Ett förslag till en dylik uppgjordes av 
engelske utrikesministern Simon - men antogs ic~e. ~) et 
uppdrogs då åt Benesj att uppgöra ett nytt förslag, v1lket. f1:k 
ligga till grund för en resolution antagen av generalkonnmssw

nen den 23 juli 1932. 

Denna resolution innehöll det enhetliga beslutet: 

l) att en avsevärd minskning skall äga rum i av-seende ~l 
rustningarna i världen, vilken genom en gemensam. allmän 
konvention skall tillämpas på rustningarna till lands, till sjöss 

och i luften; 
2) att en minskning av angreppsmedlen särskilt bör ef-

tersträvas. 
Vidare inregistrerades i denna resolution följande kon

kreta nedrustningsåtgärder, vilka ansågos böra ingå i den all
männa konvention, som. kunde komma att avslutas, nämligen . 
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Luftstridskm/ter. 

1) Varje luftangrepp mot civilbefolkningen skall abso
lut förbjudas; 

2) De höga fördragsslutande parterna skola förbinda sig 
att sinsemellan avskaffa all bombkastning från luften, uneler 
förutsättning att enighet kan uppnås beträffande vidtagande 
av sådana åtgärder, som kunna göra detta förbud effektivt. 
Dessa åtgärder synas böra innefatta följande: 

a) det militära flygväsendet göres till föremål för en be
gränsning av luftfartygens antal och restriktioner beträffande 
deras egenskaper; 

b) det civila flygväsendet unelerkastas reglering och full
ständig public-itet. Dessutom underkastas de luftfartyg, vilkas 
karaktäristiska gå utanför de fastställda gränserna, en interna
tionell regim (utom i vissa regioner, där en dylik regim ej 
lämpligen kan ifrågakomma) i syfte att effektivt förhindra 
ifrågavarande luftfartygs utnyttjande för illegitima ändamål. 

Lcmtstridskmfter. 

L a n t a r t i l l c r i 1) allt det tunga laniartilleri, vars k a
liber ligger mellan en enligt 2. här nedan fastställd maximi
siffra och en lägrP siffra, som skall fa~tställas, begränsas kvan
titativt. 

2) Konventionen skall fastställa en maximikaliber för 
lanlartilleriet. 

Under förutsättning att en effektiv metod kan utarbetas 
för att hindra en hastig omändring av fast uppställt artilleri 
till rörligt, kunna olika maximisiffror fastställas på följande 
sätt: 

a) en maximigräns för kustartilleriet, vilken gräns ej hör 
ligga uneler maximikalibern för fartygskanoner; 

b) en maximikaliber för det artilleri, som tillhör det fasta 
gränsförsvaret eller fästningarna; 
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c) en maximikaliber för det rörliga lantartilleriel (m ed 
unelanlag för det för kustförsvaret använda). 

Stridsmerlel au k emisk, bakteriologisk eller brand
sliftande uerkon. 

Förbjudas i enlighet med de av särskild kommille en 
hälligt anbefallda riktlinjerna. 

Härefter följer i r esolutionen vissa riktlinjer för förbero
dandet av n edrustningskonferensens andra skede. De frågor. 
som enligt dessa riktlinjer skola upptagas, äro bl. a. en under
sökning av de effektiva styrkornas begränsning och n edskär. 
ning enligt president Hoovers förslag, begränsning av försvars
utgifterna, r eglering av vapenhandeln , internationella r ättsreg
ler m ed förbud mot användande av k emiska m . fl. s trid sm edel. 

Konferensen i sin h elhet fattade inget beslut ont anla
gande av denna generalkommissionens r esolution, m en besl?t 
att anbefall a de olika r egeringarna en förlängning för en b d 
a v fyra m ånader räknat från den J november l 932 a v det 
rustningsstillestånd, varom stadgats i den av N. F :s försam 
ling den 29 sept. 1931 antagna r esolutionen. Detta blev del 
enda konlu·ela resultatet av nedrustn ingskonferen sens förstu 

session. 
På n edrustningskonfer ensens sis ta dag framlades av Tysl;: 

land, Ungern och Österrike krav p ~t antagande av principen 
om likaberä ttigande i rustningsavseende. De tta krav sköts 
då åt sidan , men det upptogs av Tyskland i en till Frankrik<· 
i slutet av a ugu sti ställd not. Syftpt med denna var att er 
h ålla en förhandsutfästelse om T ysk1ands rätt till likställighel 
med andra makter i rustningshänseende som en förutsättning 
för dess fortsatta deltagande i n edrustningskonferen sens för 
handlingar. Frankrike och England ställde sig avvisande .~i~l 
framställningen, stödjande sig på Versaillestraktaten, och fol .J· 
den blev ett tillkännagivande från t~rske utrikesministern, von 
Neurath , i skrivelse till nedrustningskon forensens presiclent de u 
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J 4 september, att tyska regeringen ick e ämnade vidare delta
ga i konferensens arbete, förrän dess krav vunnit erkännande. 

J\cdrusln ingskonfercnscns presidium sa nunaniriidde ater i 
Geneve den 21 september 1032, en del av underkommissionen 
framlade vissa r esultat av det i juliresolutionen skisserade ar
betel, men huvudtemat inom presidiet och även i pressen 
denna tid var det tyska kravet på likaberättigande. Något 
måste göras för att åter få fram Tyskland till förhand lings
bordet. 

Försöken inleddes med l' au/ - Boncours neclnzstnin[fSj'ör
slag, som offentliggjordes den J 4 november. Detta förs lag var 
främst en fransk plan rörande ölc1dc säk erhetsgar antier samt 
skapandet inom vissa europeiska kontinentalländer av special
stridskrafter avsedda a tt jämte en interna tionellt organiserad 
luftflotta omedelbart vid ett fredsbrott kunna ställas till Na
tionernas förbunds förfogande. Sedan denna internationella 
militärmakt skapats skulle en nationell , kvalitativ nedrustning, 
med avskaffande av alla yrkesarmcer och av alla bombplan, 
det senare i samband med civilflygets internationalisering, föl
ja i etapper. 

l ingressen till detta förslag förklarade sig franska rege
ringen förvissad om a tt dess förslag skulle möjliggöra en rätt
vis lösning av problemet om Tysklands likställighet genom 
en fortskridande utjämning a v de olika ländernas militära 
status och genom lika delaktighet i de med organiserade, ge
mensamma tvångsåtgärder förenade bördorna och fördelarna 
med uteslutand e av varje upprustning. Den europeiska kon
tinentens makter slutlie sålunda enligt detta förslag komma att 
bilda en inre och första säkerhetsring kring en angripare. 

Det i hög grad nationellt färgad e franska försl aget föl j
des omedelbart .- den 17 november -·- av ett engelskt, Simon:.; 
n edmstningsförslag, som mera direkt tog sikte på de tyska 
kraven. Enligt detta förslag skulle Tysklands principiella lik-
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ställighet erkännas, åtskilliga kvalitativa begränsnignar, som 

stadgats i Versaillestraktaten, skulle ändras , dock utan öknin~ 

av Tysklands sammanlagda Yäpnade styrka, och samtliga be 

gränsningsbeslämmelser rörande Tyskland skulle överflytlas 

i en kommande al lmän neclrustningskonvention. Därjämte fö

reslogs både kval ita tiva och kvantitativa nedrustningsåtgärder 

berörande sh·äl sjö- och lant- som luftstridskrafter. Slutligen 

skulle alla europeiska makter högtidligen försäkra att under 

inga förhållanden lösa framtida eller nuvarande tvister genom 

att tillgripa våld. Sålunda en ny försäkran utöver förbunds· 

akten, Locarnoavtalet och Kelloggpakten. 

Under denna tid hade \<[c. Donald i samförsbindets tecken 

ivrigt arbetat på att få till stånd en femmaktskonferens mellan 

U. S. A., England, Frankrike, Italien och Tyskland i likställi3 -

hetsfrågan. En dylik kom till stånd och ledde den 11 decem 

ber till undertecknandet av en deklaration, enligt vilken Tysk

land ånyo skulle deltaga i nedrustningskonferensens förhand 

lingar. Enligt överenskommelsen hava Frankrikes, Italien-; 

och Englands regeringar förklarat atl en a v konferensens 

grundsatser borde vara tillerkännandet åt Tyskland, ävensom 

åt övriga fördragsenligt avrustade stater , av rätt ·lig likställig 

het i ett system, som skapar säkerhet för alla nationer. 

Ett betydelsefullt steg till samförstånd var härmed taget 

och Tyskland åter placerat vid förhandlingsbordet. 

:;: 

Nedrustningskonferensens presidium Yar åter samlat den 

23 januari 1933 då England framlade ett förslag till arbets

program grundat på Hoovers tidigarG nämnda nedrustnngsför

slag. Till föremM för behandling skulle vidare göras ett in

tereuropeiskt avtal om ömsesidig hjälp, en överenskommelse 

om förverkligande i etapper av principen 01n likaberättigan

de m. m. Den 6 februari avböjde de tvångsavrustade staterna, 

stödda av Italien, nedrustningen i etapper och framlade ett 

nytt förslag till arbetsprogram, som fordrade omedelbar, kva-
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litativ och kvantitativ nedrustning. Skarpa meningsbrytning

ar följde om arbetsprogrammet men mot slutet av februari 

enade sig allmänna utskottet om att Panl-Boncours nedrust

ningsförslag skulle bilda grundvalen för de närmaste förhand

lingarna. I underutskotten , som hade detaljbehandlingarna 

om hand tedde sig dock motsättningarna hopplösa att över

hygga. 
När läget i mars detta tu· var som mest förvirrat ingrep 

åter ~fac. Donald och framlade den 16 det s. k. Mae. Donalds 

nedrustningsförslay. Dess innehåll är i huvudsak följande: 

1) Säkerheten. Varje krig, som bryter mot Kelloggpak

ten, skall om minst fem makter, därav minst en stormakt, be

gära det, bliva föremål för en konferens, som skall fastslå, vem 

som är den skyldige och de åtgärder, som skola vidtagas mot 

denne. 
2) a) Fredsstyrkor. Den högsta numerären av landstrids

krafter i de olika europeiska 1änderna angives med siffror (bl. 

a. 200,000 man för Tyskland, Polen och franska hemlandet). 

b) Kvalitativ nedrustning. Det rörliga lantartilleriets ma

ximikaliber fastställes till 10,6 cm., kustartilleriets till 40,6 cm., 

och stridsvagnarnas maximivikt till 16 ton. Icke Wlåten ma

teriel skall inom tre år efter en eventuell konventions ikraft

trädande vara förstörd. Till sjöss vidmakthålles det läge, som 

skapats mellan de tre störsia sjömakterna -- U. S. A., Eng

land och Japan - genom vVashington- och Londonavtalen, 

vilka skola kompletteras genom Frankrikes och Italiens an

slutning till Londonavtalet samt genom en reglering heträtfan

de Tyskland. 
Bombardering från luften förbjudes utom för polisända

mål i >> vissa avlägset liggande trakter». De förnämsta luft

makterna skola inskränka sina luftflottor till högst 500 plan, 

av vilka intet får hava högre tonvikt än 3 ton. En plan skall 

utarbetas för militärflygets fullständiga avskaffande på vill

kor att en effektiv kontroll utövas över civilflyget. Förbud ut

färdas mot kemiskt och bakteorologiskt krig. 

Konventionen skall avslutas på fem år utom beträffande 
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sjöstyrkorna, för vilkas ytterligare reglerande en ny konferens 
skall inkallas före s~utet av år 1936. En permanent nedrust . 
ningskommission skall upprättas, och denna skall förbereda 
en ny nedrustningskonferens, vilken skall sammankallas före 
konventionens utlöpande. 

* 

Från Geneve skyndade l\iac. Donald till Rom. för att .di . 
skutera Mussolinis förslag till en fynnaktspaki. Denna pakt 
som avsåg att sammanknyta England, Frankrike, Italien och 
Tyskland till ett intimt samarbete för att >>tillförsäkra Europa 
och världen en lång fredsperiod » och i viss utsträckning er
känna principen om fredstraktaternas revision i de fall, d:1 
dessa traktater anses ägnade att framkalla internationella kon
flikter , blev innan den slutligen antogs (den 7 juni) så urvatt 
nad, att den måste anses vara av föga värde utöver den b l'
tydelse pakten fick för utjämnandet av vissa fransk -italienska 
motsättningar. Den väckte entellertid starkt, men snart över 
gående missnöje i Polen och Lilla Ententen, vilka av naturliga 
skäl tillbakavisa varje tanke på en revision av frederna. 

Varken Mae. Donaids förslag eller Mussolinis fyrmakis
pakt skapade någon ljusning i det förvirrade läget innan ned
rustningskonferensens allmänna utskott den 23 mars ajour· 
nerades. 

Den förlängda rustningspausen utlöpte den 1 mars utan 
förnyelse. 

:i: 

Efter en skarp tillspetsning av läget på nedrustningens 
område under tiden närmast före och efter regimskiftet i 
Tyskland ljusnade situationen åter något vid de förhandlingar 
som den 18 maj återupptogas i Geneve. President Roosvcllts 
budskap om sambandet mellan nedrustningen och den snart 
stundande ekonomiska världskonferensen i London sam.t Hit
lers, i ett uppmärksammat tal den 7 maj, manifesterade freds-
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vilja och anslutning till Mae. Donaids nedrustningsförslag ut
gjorde grundvalen för nya förhoppningar. Den väsentligaste 
av dessa förhoppningar å engelsk sida var att U. S. A. skulle 
manifestera sitt intresse för nedrustningsproblemet främst ge
nom en förklaring , att detta land godtager doktrinen att, om 
Kellogpakten brytes, ingen av denna pakts signatärmakter kan 
förbliva neu lral. 

Förenta staternas ingripande i nedrustningsfrågan ådrog 
sig i slutet av maj det slörsta intresset. Deras representant, 
Norman Davis, framhöll i sitt tal den 22 1nuj att ögonblicket 
nu vore kommet, då det definitiva avgörandet måste träffas. 
Beslut måste fattas huruvida nationerna skulle gå till en 
proggressiv nedrustning eller återvända till kapprustningarna 
före kriget. Aven världskrigets segrarstater vore förpliktade 
att etappvis reducera sin:1 rustningar till självförsvarets nivå 
och, ehuru U. S. A. icke vore bundna av n~1gra fördrag , vore 
deras regering dock besjälad av viljan , att med de övdgcl 
makterna medverka till att delta mål uppnås. U. S. A. vo
re därför villigt att avskaffa angreppsvapnen , acceptera 
Mae. Donalcls plan samt deltaga i nedrustningskontrollen och 
den statliga kontrollen iiver tillverkning av och handel m ed 
krigsmateriel. Han angav slutligen sin åsikt vara den, att 
man numera kunde påbörja behandlingen av den engelska 
konventionsplanen med hopp om alt kunna uppn[t enigheL 
Denna enighet sattes dock redan samma dag i visst tvivels
mål , då Frankrikes representant visade sig hava andra åsik
ter än Norman Davis rörande proceduren vid det fortsatta 
nedrus t n in gsarbetet. 

Å fransk sida sköts säkerheten och ytterligare garantier 
för densamma i förgrunden uneler det man å engelsk sida 
ville gå direkt in på diskussioner om de övriga punkterna i 
Mae. Donaids förslag el. v. s. frågorna om de tunga anfalls
vapnens avskaffande. 

E n ledare i Times den 27 maj i ä r klarlägger fullt tyd 
ligt Englands ståndpunkt i säkerhetsfrågan. Där säges, i an · 
slutning till U. S. A:s förklaring i Geneve, att Förenta statcrnn. 
enligt Kelloggpakten anse sig taga parti mot en angripare och 
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därefter tänka handla bl. a. följande: »>ngen nation h ar legal 

eller moralisk rätt att bedriva handel med en m akt som krän 

ker fördraget; och U. S. A:s regering representerad av Norman 

Davies i Geneve, har förklarat a tt U. S. A. skola avslå från 

, ·arje handling, som kan förringa den kollektiva ~msträngning 

en, som undertecknarna av Kelloggpakten kunna göra för att 

aterställa den brutna freden. Detta måste anses vara a v be· 

tyclelse för den säkerhet, som uppställs såsom villkor fö r 

Yisst lands n edrustning. I elen nya plan för säkerheten som 

cliskulerats i Geneve märkas tre cirklar: en inre, i vilken Eng

land ej inlräcler, nämligen regionala avtal mellan Yissa av de 

kontinentala makterna; en mellersta, som innesluter alla med

lemmar av ~. F. och i vilken England deltager, särskilt bun 

det av Locarnoförclraget; och slutligen en yttre cirkel, som 

skulle omsluta hela världen -·- och den berodde i hög grad 

av vad Förenta Staterna voro beredda att göra. ~Iedlemska . 

pet i den skulle innebära förpliktelse att rådsEl 1 kristider och 

det är i detta hänseende som Förenta Staternas förklaring m1 

blivit av så stort värde. Men såväl England i förhållande till 

Locarnofördraget som U. S. A. i förhållande till den yttre 

cirkeln har fria händer att bedöma uppkommande fall. Det 

är frågan om definitionen av angripare som komplicerar detta 

ställningstagande. De kontinentala makterna precisera an · 

griparen enligt ett förslag i Geneve sålunda: Angripare är 

den, som förklarar en annan stat krig , invaderar en annan 

stats territorium med eller utan krigsförklaring. anfaller m ed 

land-, sjö- eller flygstridskrafter etl annat lands territorium, 

fartyg eller flygplan , blockenr ett annat lands hamnar eller 

kuster eller slutligen, unders töder beväpnade band. form ern

de på dess terrilorium och invaderande annat land. och väg

rar att undandraga sådana band allt slöd och skydd> ) Den . 

na förklaring godkändes icke av Englands ombud. som ansåg 

*) Den 3-:1 juli avslöts det s. k. ö stfördraget i Lonelon mell an 

Sovj etu n ionen och A:[gani stan, E stJancl, Lettland, P ersien, Polen, Ru

m änien, Tnrkiet, Jugoslavien och Tj eekoslovakiet - sen are ii,·en 

Finland och T"itauen - vari heg reppt>t anf allsk r ig C'nli gt i stort 

h är å tergivna förslag definierades. 
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a t t dessa kriterier Y oro de vanliga, som i var l fall borde be

dömas. Vi skola veta vem angriparen är när tiden konnner 

och vi skola vara i stånd att handla i den vetskaprn är den 

engelska ståndpunkten enl igt Sir Ansten Chamberlain >> . 

Den klarläggande artikeln i T imes avslutas in ed följand e 

betydelsefulla deklaration >> För England är det nu, när Fören

ta Staterna avs~iga sig en neutrals rätt, lättare att dellaga i 

sanktioner mot en angripare >>. 

Alltnog England ville icke ikläda sig några ytterligare ga

rantier eller sanktioner och Frankrike kunde häröver icke döl

ja sina känslor. 

l\Ien de t var icke blott motsättninaurna mellan En()"lanrl 
\ J n 

och Frankrike i säkerhetsfrågan som betecknade maj-sam . 

manlrädels svårigheler. :\f ~ir n edrustningskonferensens hu. 

vuclutskott den 26 maj avslutade första läsningen av den 

engelska konventionsplanens bestämmelser rörande de rnari . 

na rustningarna, fordrade Japan till allmän överraskning full

ständig likställighet med England och Förenta staterna i fr å 

ga om slagskeppstonnage t 

Dessa och en del andra motsättningar visade tydligt att 

elen andra läsningen, som iir bindande, av det engelska kon

ventionsförslaget , ovillkorlig8n skulle lända till ett samman

brott. För all undvika detta och möjliggöra fortsatta diskus

sioner i en trängre krets beslöt nedrustningskonferensens pre

sidium den 31 maj en ajournering av förhandlingarna till elen 

27 juni. 

Den 29 juni beslö t nedrustningskonferensens huvudutskott 

att ajournera förhandlingarna till den 16 oktober ell er längre 

om icke nedrus tningskonferensens ordförande dessförinnan 

uppnå tt n ågra positiva resultat av d~ förhandlingar , som han 

under hand skulle föra m ed de olika stormakterna för att 

skapa en plattform för enighet. 

Dylika underhandlingar hava bl. a. förts m ellan Mr. Hen

derson och olika europeiska statsmän uneler augusti och mel

lan engelska ulrikesministcrn och Norman Davies i London 

i september, där särskilt en gcmrnsam linje sökte skapas för 

säkramkt ay andra läsningen a,- det engelska förslaget. Vi-
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dare mellan representanter för Engbncl och Frankrike i P a

ris i slutet av september. 

~är dc förberedande överläggningarna upptogos elen n 
oktober kunde inga påtagliga framsteg i förhandlingarna un

der sommarpausen framläggas av Mr. Henderson. Tyskland 

hade visserligen under hand förklar::tt sig acceptera Mae. Do

nalds förslag som diskussionsbasis, men Tysklands krav p a 

omedelbar likställighet ifråga om besittande t a v vapen, före 

talet om nedrustning och vapenkontroll, blev stötestenen fram 

för andra. iVlo tsäll:ningarna framgå av följande sammanställ 

ning. 

l. 

2. 

Det fmnsk-engelsJ,-a förslaqet: 

Nedrustning i två etapper: 

n) -± års prövning av vapenkontrolL 

b ) 4 års nedrustning. 

Under den försia .f-års perioden. 

a ) Tysldand lägger om sin långtjänst

arme om 100,000 man Lill en kort

Ljänslanne av 200,000 man och 

erhåller i proportion härtill utök

ning av tillåtna vapen. 

b ) Frankrike reducerar sin hem- och 

kolonialarme till 400,000 man. 

3. Under den andra 4-årsperioden. 

Om vapenkontrollen prönls lill

freclsställancle reducerar Frankrike sin 

lunga materiel, flysgtridskrafler o. s. 

v. till en basis av praktisk likstäilig

het med Tyskland. 

Tysl.:a !.Tu v: 

Endast en period 

och ingen prövotid 

ifråga om vapen

kontrollen. 

Tyskland skall er

h~tlla onwdelbar 

likställighet i per

sonal och materiel. 

Den tyska st<lnclpunkten var elen att övriga makter icke 

blott eri:;än t Tysklands likaberättigande utan även förpliktat 

sig alt försöka få till st~md en överenskommelse, son1 rcsulte-
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rar i en omedelbar och kraftig ncclruslning. I Tyskland an

såg man det i hög grad opassande att påbörda T~·skland av

görandet och ansvaret när det icke ~ir Tvskland och de andra 

staterna. vilka redan nedrustat, utan dc stater. som icke f ull

gjort sina plikter i detta h~insecnd c , som måslc träffa ett av

görande. 
A andra sidan h ar av Paul Boncour framhållits att ncd

rustningskonfer ensen, som skulle sammantriida den 16 okt. 

m åste träffa e tt avgörande, ty i motsatt fall är en kapprust

ning oundviklig, vilke t kommer att leda till en katastrof och 

hota l'\. F :s existens. J\Iussolin i h ar offentligt förklarat. att 

den dag. då konferensen slutar med ett mer ell er m.indre 

vackert camouflerat fiasko skulle folkförbundet prrtkliskt ta

gel ha upphört att existera och en period full av de mest 

fruklansvärda m öjligheter inled a<> i hela viirlclen. >> Detta är 

orsaken till att man lrots allt kommer alt sluta en överenskom

melse >> , anser den italienske diktatorn. Huruvida detta, efter 

Tysklanels i annat sa mmanhang berörda utträde ur nedrust

ningskonferensen den 1-1 oktober. kanuner alt s tå sig Utr fram

tiden utvisa. 

i\J ånga äro skälen till ncclrusln iugsarbctcls ntisslYcka n dc. 

De viktigaste lorde dock härleda sig ur en Ön'lscsidig, fruktans

värd misstro sla tsleclninga rnn emell an. som tar sig uttryck i dc 

skarpa molsiiltningarna m ellan siarmakterna ifr[tga om den 

kvalitativa nedrustningen och säkerheten: oYissh etcn om dc 

framtida följderna av nationalsocialismens erövrande a,· mak

ten i Tyskland samt Japans aggressim utrikespolitik. Härtill 

m åste läggas en alltmer utbredd misstro mo t dc tungmanövre

rade masskon fcrcnsernas - jämför den ckonon1iska världs

konferensen i London m ed dess 2.000 deltagare -- möjlighe

ter att i o ffentli ghetens skarpa hclvsning. cl~ir varje liten detalj 

förstoras, kunna leda fram förhandlingarna rörande suveräna 

staters alltid ak luella intressemotsättningar till en lycklig lös

ning. 
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Japans expansionssträvan. 

De japanska intressena p å den asiatiska kontinenten ledde 

i december 1932 till en ytterligare skärpniug av dc rysk-japan 

ska relationerna markerad av Sovjets vägran att till Japan 

utlämna vissa kinesiska trupper, vilka av japanerna fdn Man 

chukuo (den japanska lydstal , som proklamerats den 12 m aj 

1932) drivits in på ryskt område. Såsom betecknande för \1(· 1 

politiska läget i Fj~irran Östern denn~ tid må än'n omnämnas 

att de diplomatiska förbindelserna mellan Sovjetunionen och 

Kina, vilka varit avbrutna alllsedan juli 1929, återknölas den 

12 december 1932.*) 
Vid årsskiftet 1932- 33 var hela }[andschuriet i Japan s 

händer och hade en ny fas i den Japanska expansionen intri:ilL 

mer än förut riktad mot Kina, med en framstöt till ShaJl 

haikwan. 
En av N. F. utseeld femmannakommission under Lord 

Lytton hade sommaren 1932 - under en paus i del japansbl 

framträngandel söderut fr~m Mandschuriet - besökt krigssld't

cleplatsen för att skaffa underlag till ett förbundsbeslut 

LytLonrapporten omhändertogs av ett nittonmannaulskolt , 

vilket i februari 1933 framlade sitt förslag till volum i kon

flikten mellan Kina och Japan. Detta dokument kan anses 

vara av särskilt intresse, enär det utgör grundvalen för för 

bundsförsamlingens första domslut i en politisk konflikt av 

största betydelse. 
Bctr~iffande konfliktens förhistoria framhålles i nitton

mannautskottet bl. a. följande: 

"Tvisten mellan Kina och Japan uppkom i Mandschuriel , 

vilket såväl Kina som främmande makter städse betraktat som 

en integrerande del av Kina - - - Erfarenheten visar att 

den, som äger herraväldet i Mandschuriet utövar stort inflytan

de på det övriga Kina, i varje fall norra Kina, och därigenom 

*) Jämför de nu (slutet av oktobe'r 1933) pågående unclerh an(1-

lingarna om åtcrknytanclet av dc diplomatiska förbindelserna mell an 

Ryssland och U. S. A. 
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ostridigt förfogar över ett strategiskt och politiskt försteg. Atl 

avskära dessa provinser från del övriga Kina är a lt skapa ett 

allvarligt irridentaproblem, ägnat att sätta freden i fara. - -

Av Mandschuriels befolkning p å omkring 30 millioner kunna 

kinesern a och av dem assimilerade manchurer anses uppga 

till 28 millioner. Därj~imle har på senare Lid den kinesiska be

folkningen och kin esiska in1rcssen spelat en mycket större 

roll än tidigare för utvecklingen och organi,scrandet av :\-Tand 

sch u riets ekonomis k a resursen. 
Utlåtandet redogör därpå Iör Japans speciella rättigheter i 

Mandschuriet, konsta lerar a lt före den 18 sep lem.her 1931 båda 

parterna hade allvarliga och befogade klagomål m ot varandra 

och öwrgar därpå till en avgö1ande punkt, nämligen de ödes

digra händelser. som kommo konfliklen a lt nämnda dag bli 

akut. Därom säger utlåtandet: 

»Ulan att förneka möjligheten all natten mellan den 18 

och 19 september 1901 de japanska officerarna på platsen (en 

japansk ji:imvägsvald vid Mukden, som angreps), trott sig 

handla i självförsvar, kunna de militära åtgärder, som japanska 

trapper samma natt Yicltogo i Mukden och annorstädes i Mand

schuriel, icke anses som självförsvar. Lika litet kunna Japans 

mililära å tgärder i deras helhe t, sådana de utvecklats uneler 

tvistens fortgång helraklas som självförsvar». 

Därp<t framhttlles atl sedan september 1931 Japans militära 

oclmpations<llgärder tydligen haft politiska syften: »En grupp 

japanska ämhc lsm~in och militärer planerade, organiserade och 

genomförde elen manchuriska självs tändighetsrörelsen. - - - 

I delta syfte begagnade man s1g av v1ssa kinesiska personlig

helers namn och åtgöranden samt utnyttjade dc missnöjesan

ledningar, som vissa minoriteter och infödda grupper hade 

mot den kinesiska förvaltningen. Denna rörelse, vilken skynd

samt erhöll japanska generalstabens stöd och ledning, lmnde 

endast gcnomför::ts på grund av japanska truppers befintlighet 

på platsen. Den kan icke betraktas som en spontan och genuin 

strävan efter oberoende». 

Utgående från dessa fastsLällande11 kommer så följande 

slutsats: 
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»Den polilisl'a och adm inistrativa mak t, som utövas av 
»i\'fanchu kuos » » re~er i ng >> och som är resullalet av nyss be-. 
skrivna händelseförlopp, utövas huvudsakligen av Japanska 
ämbe tsmän och n\dgivare, vilka behärska fö1vallningen. Ki-
nesern a, vilka som redan nämnts, utgöra den alldeles övervä
gande delen av ~landschuriels befolkning, godtaga icke denna 
»regerin g» och anse den som etl verktyg för japanerna». 

Efter al l ha framhållit all dessa förhållanden göra del 
omöjligt al l erkänna »Jvlanchukuoslalen» tillägger utlåtandet: 

»'L\·ivelsulan föreligger här icke ett fall, i vilket en slat 
förk larat en annan krig utan aU först förgäves anlitat de för
lilmingsmöjligheler som förbundsaklen innebär. Ej heller 
föreli gger här ell enkelt fall av att etl lands gränser kränlds a'' 
ell grannlands beväpnade styrka. Däremot är det obestridligt 
att u lan k rigsförklaring en betydande del av Kinas territorium 
med makln1edel intagits och ockuperats av japanska trupper 
och atl den som följd därav skilts från och förklarats vara 
oberoende av det övriga Kina. 

Under det i den' spända situation, som rådde före den 18 

september 1931, ansvaret för detta tillstånd delades mellan båda 
parterna, kan mlet ansvar tillvitas Kina för de händelser som 
inträffat efter nämnda dag». 

S ~tsom principer för konfliktens lösande föreslog utskottet 
bl. a. följande: lösningen m[tsle vara förenlig med såväl Kinas 
som Japans intressen; taga hänsyn till Rysslands intressen ; 
överensstämma med gällande traktater; erkänna Japans in
tressen i Mandschuriel; innehålla effektiva bestämmelser för 
framlida tvisters biläggande; medgiva autonomi i betydande 
omfallning för Mandschuriet, men så all den är fullt förenli g 
med Kinas bibehMlna suveränilet m. m . 

Ell fullkomligt enigl utskott stod bakom delta ull{tlandt' 
liksom fallet äYen var helr~iffande Lyt tonkommissionens. 

Den 2-! februat"i 1933 anlug ur Lima förbundsförsamlin gen 
niltonmannaulskoUets förslag Lill resolutioner med samlliga 
avgivna rösler mot J apans och ullalade därmed sin dom över 
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stormakten - rådsmedlemmens Japans tillvägagångssätt i 
Mandschuriet. Den japanska delegationen lämnade omedelbart 
Geneve sedan dess ledare, lVIatsuoko, i ett uppmärksamt an
förande framhållit a tt den manchuriska frågan är en livsfråga 
för det japanska folket, att den japanska armen är modern 
och väl utrustad samt att Japan icke hyser någon fruklan för 
konfliktens u tgång. I en replik yttrade Matsuoko att alla stor
makler gjort det Japan nu gö r och aU den som vore utan 
skuld borde kasta första stenen. I samband med detta an
mälde Japan sill utträde ur N. F. (mars 1933). 

Medan dessa förhållanden deballerades i Geneve ryckte 
japanska trupper fram genom den strategiskt viktiga kinesiska 
provinsen Jehol. 

Den 27 februari stoppade England vapenexporten till såväl 

Japan som Kina - ett exportförbud som snart upphävdes. 
enär det var den enda åtgärd som blivit vidtagen av någon 
utom konflikten stående makt och enär det i första hand 
drabbade det förfördelade Kina! 

J apan har efter det misslyckade ingripandet av N. F. i 
februari 193;~ haft fria händer att följa sina planer i Fjärran 
östern, har i juli slutit stillestånd med Kina och håller nu 
(oktober 1933) en linje i Nordkina, närmast sammanfallande 
med den gamla karavanvägen mellan Urga och Peking besatt. 

:;: 

:f: 

ScJ\"jelunionen har under allt det la förhållit sig egendom
ligt passivt. Den har förldara l sig villig alt mot skälig ersätt
ning avträda sin andel i den omstridda jänwägen genom 
Manchukuo, ostkinesiska banan, varigenom Vladivostok eko
nomiskt och militär t isoleras. Men den skäliga ersättningen 
- 250 millioner guldrubler - har un dan för undan nedpru tats 
och nu h a r lVIanchukuo utan att lämna ersättning övertagit 
banan och enligt ryska uppgifter häktat eller avstängt d~ss 
ryska personal fr~\n tjänstgörin g, allt efter förmodade order 
från Japan. 

Tidslcrift i Sjöväsendet 44 
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Del mesl brännande spörsmCllcl för närvarande Lm·de Yara 

huruvida Sovjet ulan att tillgripa maldmedel kommer a ll fin11a 

sig i den japanska expansionen i östern. En del le~ken ~yda 

på atl Ryssland utrikespolitiskt sell förbere~er en al~L1on , Yilkel 

ej borde förvåna, Ly de v~irden som slft pa spel darest ~apan 

~0111 del förmodas . syflar till erövrandet av hela kuslslrackan 

os l Amur och Sal' balin, ~i ro kolossa la. 
Nonaggress ionsavtalen mellan Sovjet och samLii_ga gran_n · 

länder (u tom Rumänien) pa den europeisl<a och frm:we asi,a

Liska fronten sam t deras ~1ll'rförsäkring i de l s. k. Os taYlatel 

den 3-4 juli i å r, vari ä ven Rum ä ni en p[t l v :l säl l del~a~er, 

Lala sill språk. Gan ska betydande ryska truppkoncc~1 trcm1ga r 

hava vcrl<s tällls utefter Manchuriska gränsen. Fö r mle lang1' 

sedan fanns i Fjärran östern bloll 6 icke kompletLcrade in f.

divisioncr och 2 kav.-brigader. Tekniska trupper, lungl ar

tilleri och stridsvagnar. pansar lag m. m. saknades hell med 

undanlag av viss ulhi ldnin gsmaleri cl. under de senaste 2 åren 

har denna bild öndrals. F. n . finnas 13 inf.-divisioner, 2 kav. 

di visioner. -160-500 kanoner och haubitser, ä Y en a v svfn· l<a · 

liber och modernaste typ, :300 stridsvagnar, -±00 flygplan. pan 

sarformcringar och l< emi ska s tridsmedel samlade i I·j~inait 

östern. Omfallandc befästningsanläggningar hava utförts, ell 

-10-Lal flygplatser anlagts och den sibiriskt banan u tbJ gg ts. 

Del torde emellertid icke vara de utrikespolitiska törbere

delserna för hävdandel med vapenmakt av dc ryska inltessena, 

som bliva de avgörande ulan dc inrikespolitisl<a. Hurm·ida 

den inre ryska fron ten är tillräcklig l fast, poli tisk l och ekon o .. 

miskl, för all h[llla vid krigiska lXtfrestningar är omöj llgl all 

nlifrån bedöma. Starka skäl lala dock för a ll så för n~'u·ya 

rande icke är fallet. 
Av allt a ll döma sitler Japan för tillfället med starka trumf 

på hand i det storpolit iska spelet om Fjärran ös tern där Ryss

land och Kina äro svaga motspelare. 
Förenta Slalcrna torde med spänt intresse följa del hand

lingskraftiga ör ike ts förchavanden icke bloll ur allmän politisk 

och kommersiell synp unkt utan även med viss bävan för dc 

följder en utveckling av dc japanska intresseområden i Slilla 
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Ha vel kunna medföra. Det behöver blott ennras om a ll de i 

japansk ägo befintliga 1\larian erna, Karolinerna och i\Iarschall

öarna m ed Bonin, Yap och Palau bcfäs lacle elle r under befäst

ning bilda en utmärkt barriär omkring Guam och m ellan Filip

pinerna och deras moderland. Koncentreri ngen av Förenta 

Slalernas sjös tridskrafter till Slilla haYskuslcn itmeyarande ~u· 

talar sill Lydliga ch ur u YCtlni ng slösa språk. 

Den kommande Liden torde lämna nya hudskap fr:\ n del 

för ni.inarancle v n;] igasle hörnet a \' världen, Fjärran östern. 

Följdverkningarna av det nationella genombrottet 
i Tyskland. 

;'\1;1r f redsvillkoren i Versailles och S:L Gennain 1919 elik

lerades för Tyskland och Ös terrike saddcs fröet Lill det miss

troende och den fientlighet, som nu r[I cla inom statssystcmet. 

Ur Versctillcsfreclens orä ttvisor och förödmjukelser har under 

de gångna 1-± åren den nationella samlingen i del ofria Tysk

land värkt frarn och Hi tl er-regimen fått bliva uttrycket för del 

L~·ska folkels Yi lj a till likaheriitligandc med övriga suveräna 

s tater. S:l Gennainfreden slog, ulan htinsyn till skadegörelsen, 

i spillror den ekonomiska enhet, som den österril,iska dubbel

monarkien u tgjorl o c h lämnade l< var del lyskhcfolkade öslerri k e 

sa som en osjähständig spill ra utan ]j, sförmaga. En förening 

m ed Tyskland - villkoret J'ör tillförandel a y ny livskraft -

förhjöcls och Tyskland ~Il ades all lu'tlla porlama t ill Ös terrike 

riglade. Betecknande är all under 13 år ef ter fredsdiktalens 

avfallande dc befryndade ländernas in tressen sammanföllo i 

den av segrannakterna frene tiskt motarhelade »Anschl u ss»

lankcn, men all nu när Hi Uer under del fjortonde ~tre t kommit 

lill maklen för a ll förverk li ga sin ä lsklings la nke all nedriya 

muren m ell an de h<1da folkdelarna och ska p a Storlyskland, 

Oslerrike hliYit samma seglarmaklers sl<ölebarn och en Yiklig 

bricka i del politiska spelet pa kontinenten. Faktum är atl 

Tysldand för nänarande står fullkomligt isolerat, en isolering 

mer lllarkerad ä n den uneler världskriget. 
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Del är Hitlers erövring av mal,ten som i ett slag ändrat 

den politiska, och varför icke militära, grupperingen i ':ärld~~ · 
Ett kompakt östblock har skapats dar grundstenarna aro 

de sovjetryska nonaggressionspaktema och öst~örd~·agens ( ell~r 
d ·· l· allas 11011a6gressionsa y talen) trll vrlka anslutrt son1 e aven '" c· ::o ' . . 

'>ig id~e blott de ryska västgrannarna utan även den polltrska 

enheten Lilla Ententen. 
Del ryska intresset måste emellertid anses Nar~ mer m-

riktat på största möjliga avspänning i förhållandet ttll ~u~·opa . 
för att säkra de eventuella förvecklingar som det sva~·over 
skådli(Ja lägel i Fjärran öslern kan bjuda, än på att mtaga 
någon::o mot Tyskland direkt fientlig hållning. Lill~ Entent~ns 
oeh Polens nonaggressionsavtal med Sovjet torde daremot bora 
ses såsom en indirekt demonstration mot från tyskt håll be -

farade försök till gränsförskjutningar. . . 
Den franska politiken, som med överlägsen sluckhghet 

sköter pjäserna i sehackspelet, har taek vare ~mständrghe~erna 
lyekats att till synes hopsvetsa hela det slavrska statsom~u·det 
till ett mäktigt block för försvaret aY status quo i Europa mor 
tyska genombrytningsförsök. Att Herriols besök i Balkanlän
derna och Moskva innevarande höst är en händelse av utom
ordentlig betydelse torde icke kunna förnek~s. Her.riots y~t -· 
rande vid en bankelt i Moskva kan svårl1gen 1mssforstas · 
~,Europa behöver i dag en mur mot de länder, som vilja hav~ 
ett nvtt världskrig, och den muren skall skapas av Rysslana, 
Franl\.rike och Polen». Den franska politiken måste anses 
hava lvckals i sitt upp'Såt att skapa, åtminstone temporärt. 
goda r;lationer mellan Sovjet och Polen- Rumänien och att ~l 
andra sidan hava grumlat det vänslmpliga förhållande, som 
efter Rapollafördraget vari l rådande mellan Tyskland och 

Rvssland. 
. I fråga om Mussolinis fyrmaktsavtal synes även den frans~m 

ledningen hava fått göra sig så gällande att detsamma f~·a~J 
att hava varit inriktat på en revision av frederna mer blrv1t 
en brygga till samförstånd mellan Italien och Frm:.krike ... Detta 
fördrad kan dock i framtiden bliva av stort varde for den 

v 

europeiska freden. 
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Den vänliga inställning mot de tyska krayen på frihet oeh 
lilwberätligande inom nationernas samfund som känneteelmade 
den engelska politiken före det nationella genombrottet, då 
Frankrike hotades med politisk isolering, synes numera hava 
förflyktigats. England torde nu, i varje fall m er än förut, 
åter hava närmat sig den franska politiken. 

Den Mgärd fr [m den tysl<a ledningens sida som på sistone 
väckt det största uppseende och kommit en allvarlig oro å stad 
är anmälen om Tysklands utlräde ur N. F. den 14 oktober. 
Detta beslut fattades av den tyska riksregeringen sedan de 
privata överläggningarna i nedrustningsfrågan, som ehefen för 
den tyska nedrustningsdelegationen, ambassadör Nadolny, de 
närmast föregående dagarna haft i Geneve med Englands, 
Frankrikes och Förenta Stalernas representanter, givit vid 
handen, atl motsidan med hänsyn till den nya regimen i Tysk
land ic:Jze längre var villig all bevilja Tyskland det likaberätti
gande, som utlovats i deeember 1932, oeh på vilket Tyskland 
anser sig ha moraliska och rättsliga anspråk. Den tyska stånd
punkten i nedrustningsfrågan klargjordes i det telegram tyska 
riksutritesminister von ~emath avlät till nedrustningskonfe
rensens ordförande och som var av följande lydelse: 

» \ tyska riksregeringens vägnar har jag äran meddela 
följande: Efter det förlopp som de senaste förhandlingarna j 

nedrustningsfrågan haft, står del numera definitivt fast, att 
nedrustningskonferensen icke kommer alt uppfylla sin enda 
uppgift: genomförandet av den allmänna nedrustningen. Sam
tidigt st~n· del fast att detta misslyckande uteslutande beror på 
de högt rustade staternas bristande vilja att inlösa sina för
dragsenliga nedrustningsförpliktelser. Därmed har även för
verkligandet av Tysklands erkända anspråk på likaberättigande 
omöjliggjorts och de förutsättningar bortfallit, under vilka 
tyska riksregeringen i börpn av detta år förklarade sig beredd 
att även i fortsättningen dellaga i nedrustningskonferensens 
arbete. Tyska riksregeringen ser sig därför tvungen att lämna 
nedrn stningskonferensen». 

I ell radioanförande Lill tyska folket den 14 oktober klar
lade rikskansler Hitler den tyska regeringens ställning. »Aldrig 
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har en hesegrad sa redligt ]Jemödal sig alt hjälpa Lill vid lic

Jandel av sina molsl{mdares sar som lyska folkcl uneler de 

o- ~111 ona 1<1 ~trrn. All alla dessa offer icke lcll Lill nftgon verkli g 
J J 

. 

fred beror p~t fredsfördragels väsen, cl ~t fördragel genom lör-

sökcl all föreviga begreppen segrare och besegrade äYen m ~t'il c 

föreviga halel och fiendsl,apen » - - - - »Sedan ~tlla månader 

föra vi en herois], kamp mol lwmmunismen, mol förrullnelscn 

inom v~-tr kullur, mol upplösniBgen inom konslen och mol elen 

offculliga moralens förgiftning. Vi ha gjorl slul pf1 gudsför 

nekelsen och smiidandel av religionen» - - - »Jag talar a 

hela Lvska folkels vi_ignar, d{t jag försäkrar , a ll vi alla tiro bc

sj :ilad~ av en uppriklig önskan all utrota en fiendskap , vars 

offer id e s tf1 i proportion Lill den eventuella vinsten. Vi och 

hela tYska folket skulle vara ]vekliga vid lanken på atl v:otra 

barn ~ch harnharn bleve bespa;·adc dc kval och lidanden, som 

vi sjiilva m usl ulsl[t under Hmga, billra ~tr>>. - - »Del skulle 

vara en vftldig tilldragelse för hela mänskligheten, om v<1ra 

Mda folk (hätwi1ndelsc Lill Franhikc) en gimg f0r alla bann 

lyste dldel ur sill gemensamma liv. Tyska folket är berctl 

hä rlill ». 
Del torde vara för Lidigl all ännu yitra sig om eller draga 

n :"tgra ntililiira slulledningar av de händelser, som kunna rullas 

upp i v;tr världsdel. Vill man bedöma den europeiska situa -

Liom·n objektivt m~tsle man finna, all någol krigshol fr:ln t.ysl' 

sid a icke kan anses föreligga En r evi sion av de tysl' a grän

'iCma p:"1 dldsam väg m <'t s le anses otänk!Jar. ly en starka re 

politisk gruppering mol Tyskland än vad som nu åstadkom 

mils fanns ej ens 191~. l\Ien elen nervosilcl och oro, som aY 

de ofl'cnlliga orga~: en all döma, synes r[tda inom blockhilcl 

ninc<e n krino· Tysldand iir onekligen en källa till ofred. Dcu 
~ ;:) ~ ... 

reningsprocess som den nuYarande lyska regimen, gillad av 

fo lkels flertal , anscll sig kallad all genomföra inom landel för 

all stärka del lvska folkels moraliska Lillg[mgar och h ejda elt 

holande fiir[all .är farlig för den nu radande y llrc freden försl 

n iir miiJ,Liga och stridsberedda grannar i fruklan för den Yak

nandc kralLen gn Lill ]WCYcntiYkrig. Renl polili skl selt lordc 
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uppläggningen för cll dylikt krig Yara klar och iiYcn militärt 

- särskilt om m a n beaktar den tesen ::ttt kri g framkallas 3
, . 

bristande jämYikl - men ma n har in gen anledning förmod a 

all dc lugnl beräb1andc politikerna i ;'\, F:s stormakter skulle 

Yåga under nu,·ar::wde förhållanden, U ar efter Yiirldskrigch 

freclslut , <tnyo Htla gnistan fn"m etl slaYiskl folk li1nda en \ärlds

hrand. ~Ian kan tvärlom vara övertygad, all Slorbriltanien 

och U. S. A. komma all göra alll för aU. finna en kompromiss 

mellan den lyslm årekänslan och den Iransim fruktan och all 

hörigenom en icl'e obefintlig kr igsy iJj a i Osteuropa simlie 

kunna diinJpas. 

Sammanfattning. 

Dc h ~indelscr som inträffat under ~trc l 1933. sedda sasom 

etapper i den Yärldshisloriska ulvccklingen , äro eller kunna 

bliva a\' slor be tydelse Jör fr:'tgan om l\rig eller fred. 

Oroshärelen i Öslcr har redan visal sina ålcrYerkningar 

på de sjömilitära rustningarnas omr~td e i U. S. A. och Japan, 

Yilb. båda länder innevara nde ~tr p ~thörjat nybyggnader a v 

krys.-,;are, jagare, uhMar och hangarfartyg saml marina flyg-

'ilridskrafler enligt rcYiderade nyhyggna dsprogram, som för 

]);\da hinderna glt Jösl p~l Omkring en miljard SYenska kronor. 

Och dock h a JJ{tda ländernas ordinarie marinbudgeter liksom 

alla övriga länders, ulom Englands - och de nordisl'a stater

nas - under dc senaste (n·en Yisal en j~i.mn stegr ing. Den 

lmppmslning man nu, efter anmälan om Tysidanels ullräde 

ur nation ernas förhund så allmänt synes frukta, har rcdau 

gans l' a länge vari l i g[mg och det är ej underlig l all i England 

el c rösler a lllmcr hör j a t{ Öra sig hörda, som kräYa en omedelbar 

och a\'SCYärcl ökning av särskill kryssare- och jaga rebes landet 

:\[au hän visar därvid lill a l l England reducera l sin förkri gs

malcr icl nted -+7 0/o och pers(lnal med :3.:> 0/o under del U. S. A. 

ökal sin materiel med 29 °/o och personal m ed 60 Ofo och Japan 

ökal sin materiel med 37 Ofo och personal m ed 7-J. 0/o. 
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Vad de nordeuropeiska staterna beträffa r ligga de till synes 

på sidan om de aktuella brännpunkterna, Fjärran östern och 

Centraleuropa, men deras beHigenhet vid Östersjön isolerar 

dem icke längre fr ~m kontinen talpolitiken i Europa Uiall synes 

f. n. mer än förut ägnad aU draga in dem i de storpolitiska 

maktkombinationerna och därur härledande konflikter. 
Skälen härtill äro icke blott en ärlig och trofast anslutning 

från de nordiska staterna till dc bärande lankarna i Nationer -· 

nas Förbund, icke heller det förhållandet alt de ostbaltiska 

randslaterna och p~t sistone, i högre grad än förut, Danmark 

anse sig lägrade vid foten av vulkaner utan även, och man är 

frestad säga framför allt, därför alt jämvikten i den poli tish 

maktgrupperingen och dc militära resurserna nu måste anses 

vara så rubbad all Östersjön eller den norra tyska fronten 

drager mot sig anfall och all de moderna flyg- och även sjö

vapnen kräva större utrymmen, större mått rent geografiskt 

-;ell i kampen. 
Oron kring Östersjön har ökat med den allmänna oron 

hos världskrigets segrarmakter. Och den intresselinje dessa 

nr sjö- och flygmilitär synpunkt önska se dragen fdm väster 

till öster genom och norr om de besvärliga östersjöinloppen 

måste skära en tysk intresselinje från syd till nord över 

Danmark och Sverige. 
Nästan tydligare markerat än förut framstår Sverige s[tsom 

centrum bland de nordeuropeiska staterna med den, ehuru 

måhända blott tillfälliga och dunkelt skönjda, förskjutningen 

av s tormaktstrycket inom Östersjön från ösle.r till väster. 
Anse vi de militära maktmedlen vara till för all åt vårt 

lands politiska ledning säkra elt frill och självständig t val 

ifråga om utrikespolitiskt handlande och att vid behov värna 

vårt oberoende, framträder såsom ett oavvisligt krav en utök

ning av v[u·a sjöstridskrafter så att icke blott kustflottan upp

bringas till planenlig styrka även ifråga om pansarskepp utan 

även så al l västkusten Etr sitt behov av sjöstridskrafter till

godosett. 
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Den nya internationella fjärrförbindelsekon
ventionen jämte till.hörande reglementen. 

Den l januari 193-! träder en ny internationell fjärrför

bindelsekonvention med tillhörande reglementen i kraft beträf

fande telegraf, telefon och radio m. m. För tillkomslen av 

dessa nya beslämmelser ävensom för deras huvudsakliga inne

hMl, i första hand vad beträffar skiljaktigheter fr~m. nu gäl

lande bestämmelser, skall här. nedan en kortfallad redogörelse 

lämnas. 

På höslen 1932 sammanträdde i Madrid en intemationell 

telegrafkonferens och en internationell radiotelegrafkonferens. 

BLida konferensemu öppnades i Senatspalatset i Madrid den 3 

sep tember 1932 och avslu tades därstädes den 10 december 

samma ~tr. I desamma dellago delegerade från 72 länders 

regeringar och fr~m cirka 60 trafikbolag samt dessutom repre

sentanter för ctl 30-tal huvudsakligen inlernationella organi

sationer och sammanslutningar företrädande rederiväsen, luft

fart, meteorologi , rundradio, radiotelegrafist- och radioamatör

föreningar, handelskammare m. fl. intressegrupper. Antalet 

anmälda deltagare uppgick till över 600. 

Konferenserna hade till gemensam uppgift att söka ut

arbeta en för samtliga elek triska korrespondensmedel gällande 

kmwention och därigenom möjliggöra en sammanslagning av 

den internationella telegrafunionen och den in ternationella 
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radiounionen. Del Yar i della syfte, som dc hflda konferen

serna sammanträdde -samtidigt och på samma orl. 

Dess u lom förelago Lill rcYision : 

vicl lclcgmj'l;onfcrenscn, 

del i Paris {u 1925 antagna och i Bryssel i'tr 1928 reviderade 

intern a tion ella Lclcgrafreg lemenlcl, inn ch[l ll andc bes lämmelser 

för s;häl telegraf- som Lelcfon lrafik, samt 

vie/ rudio/;on{ercnsen, 

dc i \Yashi11glon ;h 1927 antagna inlerna lionclla radiorcg

lemenlcna. 
Till ÖYcrv~igand e förel<"1go öYcr ;~ , 000 av förvaltningar, bolag 

och sammanslutningar framlagda propositioner. 

För behandling av de fr:'tgor, som slodo i samband med 

ularhela ndel a ,· elen gemensamma kotnenlionen, tillsattes en 

för dc b;\da konfercnscma gemensam J,ommission. Dessutom 

tillsa lles en gemensam kommission för behandling av frf1gan 

rörand e dc olika ländernas rös tr ~il l vid dessa och följ a nde lwn

ferenser. I övrigt bedrcvo konferenserna sill arhclc var för sig 

och oberoende ay Yarandra . 

För den förberedande hehandlingen av föreliggande fr ~lgor

Lillsall cs på sed Yanli gL säll c ll an lal större kommissioner. Inom 

var och en aY dc slörre kommissionerna konstituerades under

kommissioner och spccialkommiLLCcr för särskilda fr~1gor eller 

grupper av sf1dana. Sammanlagda anlalel underkommissioner 

och lwmmillecr Yid båda konferenserna uppgick Lill cll 60-Lal. 

Den in lenwlionelln i;onvcntionen ongåendc J'.iärrförbinclelser. 

Den konferenserna förelagda uppgiften all till en union 

fören a dc hf1da för ul skilda telegraf- och radiouniunerna och 

a ll upprälla en för denna större union gällande honvenlian 

Yisadc sig Yara förenad med slora sv[lrigheler och förespråkare 

sakn ades icke för bibehållandel av del nuYarande syslcmel med 

lva skilda unioner 111cd var sin kmwcnlion. Efter Emgvariga 
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förhandlingar uppn[lddcs dock en för alla parler godlaghar 

lösning och en inl crnali oncll konYention gällande fiir a lla slag 

a v fjärrförbindelser (Conwnlion inlernalion aldcs tc1ecommuni

ralions) hl c Y av konferenserna an tagen. Denna ].;om en L i on. 

,-ilken ersälle r den i SL Petersburg {Jr 1875 aYsluladc inlcr

n a lion cll a LelcgrafkonYenl ioncn och den {tr 1927 i \Y ashinglon 

avslut ade inlemalionclla radiokonYenlionen, innebår dc bada 

unionernas sammanslagnin g till en enda, hcniimnd inlctnalio

nella unionen för fjärrförbi n del ser, »l' n i on i n lerna ti onale des 

L el ecommun icalions». 

Komenlioncn innehaUer -W a rtiklar, uppdelade p i"1 fem 

kapitel. I de l j'örsta ka pitl e t, som omfa llar beslämmclscrua 

rörande unionens organisat ion ocl1 vcr];samh el, stadgas, al l ti ll 

kon venlinnen skola vara fogade s~i. rskilcla reglementen, näm -· 

l ige n cll Lelegra frcglcme n le. e l l !clciunrcglem en Le och L y[t rad i o

reglementen (allmän l rad iorcglcnlcnle och tillåggsrcglcmcn Le). 

Regering, ~:om uudcrlccknar kunven lioncn, mas le undcrlcckn::J 

äw n minsl cll ay dessa rcgicmcnlen: Lillägg~reglemcnlcl an

g:'lende radio kan dock ej undetlccknas annal än i förbindelse 

med del allmtinna radioreglementel. 

Inlcrnalionclla telegrafunionens h~T:t i Bern bch;dlcr inom 

den ny a, sammanslagna unionen i a lll väscnlligl den ställning 

och dc arbetsuppgifter, som Lillkommo hyrån inom de förut

varande skilda unionerna. 

Konsenlianens une/ra kap1Lcl innch[tllcr stadganden rörande 

unionens konfercn-;cr, officiellt språk Yid desamma uJ. lll. 

Däremot saknas beslämmelser angående de olika s tatern as 

röslrii L l Y id unionens konferen ser. I sa,-~i l \Yashi ng lon som 

Madrid m~1slc denna fr~1ga crh{tlla en Lillfälii g lösning oclt p~t 

förslag ay den särski ll till sa lla rösträllskommissioncn heslölo 

konferenserna hemsliill a L i l! Förenta S lalemas regering all 

forls~illa de redan efter \Vashinglonkonferenscn inledda d ip lo

matiska underhandlingarna 1 fr ttgan för att om möjligt på 

denna ,·äg komma Lill etl rcsullal för näsla konferens, som är 

rn·scdd a ll äga rum i Kairo 19:i7. 

I konYenlionens tree/je kapitel. Yilkcl omfallar de gcnercll~t 
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bestämmelserna rörande samtliga slag a v fjänförbindclser 

(telegraf, telefon , radio m. m.), ingå i den modifierade form. 

som belingas a v den nya konventionens utvidgade giltighets

område, en slor del av bestämmelserna i nu gällande in ler. 

nationella lelegrafkonYenlion av år 1875. 

Här å terfinnas sålunda bes lämmelsema on1 rättighel för 

alla och envar alt begagna sig av de interna tionella fjärrför

bindelsemedlen. I syfte a lt aYskaffa det priori l els- och raball

syslem, som en del telegrafbolag p:\ senare Lid i den alltmer 

sl\ärp la konkurrensen börj at tillämpa till förmån för vissa av 

sina kunder, har gjorts ett lillägg av innebörd, att taxor och 

befordringsvillkor skola vara lika för alla trafikanter och at t 

inga andra taxerahatler eller företräden El beviljas än de, 

vilka finnas särskill angivna i konventionen eller i de Lill den

samma hörande reglementena. 

Bestämmelserna angående regeringarnas och föHallningar

nas frihet från ansvar med avseende å den internationella tra

fiken, alltså t. ex. beträffande de ekonomiska följderna av fel

Lelegrnferingar eller andra fel vid expediering av telegram eller 

telefonsamtal, har biheh:Hlits. 

Föreskri flen angående skyldighet all hemlighi:tlla innehllllet 

i u l växlad lwrrcspondens l\varsHn· likaledes. Genom ett särskilt 

tillägg ha emeller tid regeringarna tillförsäkrats rätt att ullämna 

eller delgiva internalioneU lwrrespondens till vederbörlig m yn

dighel i den m ån så kräves för att lrvgga Lillämpninaen av 
" b 

inhemsk lag eller av internationella konYentioner, som under-

leeknals eller biträlls av respeklive regeringar. 

Fnm den interna tionella telegrafkonventionen hava Yidare 

överförts följande bestämmelser, nämligen om rätt för rege

ringarna och förvaltningarna aU -;toppa privnt telegram eller 

bryta privat tele{onsomtal , cläresl telegrammet eller samtalet 

synes {arligt f ör stotens sä/;erhet eller striclancle mot gällane/e 

lag, cd/män ordning eller sedlighet, angåene/e rätl {ör regering

anw eller förvaltningarna ail i vissa Jall inställa elen inter

ncdionella trct{iken, ang~tende företrädesrätt för statstelegram 

och riitlen a lt ::n ·falla dyl ika telegram samt angående myntenhet 

för de internationella taxorna. 
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Frfm nu gäll ande inlernalionclla radiokonvention har h äm

tats beslämmelsen om skyldighel för regeringar och förvall

ningar att undeuällR Yarandra om och bisla varandra vid 

beivrandet aY ÖYerlrädelscr ay l\onventionens ell<•r rc o· Jemen-
t' 

tcnas förcsb·ifler. 

I ell lJärcle ka pitel följa speciella föreskrifler rörande 

radiotn.fik. 

Dessa beslämme.lscr, vilka äro hämtade ur den nuvarande 

internationella radioko1wentionen, avse skyldigheten för em·ar 

radiostation all samarbeta med andra radiostationer, inrättade 

för samma slag av trafik, oavsett del av denna s tati on använda 

apparalsyslemel, skyldigheten all med ahsolul förelrädesräll 

behandla nödsignaler och nödmeddelandeu, förbud mot utsän

dandel aY falslza signaler och mol obehörig användning a,, 

anropssignaler samt förbehåll belräjfancle militära siationer i 

{råga om ial;llagondel cw /;onvenlionens och reglementenas 

bestiimmelser. 
Mol dessa föreskrifters införliYaude med kom· en Lionen res

tes skar11a invändningar ay SOYJ·etrvska deleaationen som aJ·Or-
v '"' u ' . ;-, 

de gällande, aU allelenslund kmwentionen vore avsedd att om-

falla allenast generella bestämmelser gällande för alla grenar 

av det ml ernalionella fjärrförbindelseväsendel, speciella före

skrifter rörande en viss sådan gren icke hade sin plats i kon

ventionen ulan i del för denna gren gällande reglementet. 

Inlagnndet i konwnlion en aY speciella föreskrifler angående 

radio skulle m ed föra, atl en regering, som underskreve t. ex. 

l<OJwenlion en och telegrafreglementet men icke radioreglemen

tena. likYäl beträffande sin radiotrafik Yore hunden aY dessa i 

kmwenlionen förekommande radioföresl.;_rifler. Fö reskrifternas 

medtagande i l<otwentionen sattes däremot av U. S. A:s och 

Canadas delegationer s<lsom Yillkor för all deras respektive 

länder skulle kunna antaga konventionen. Amerikas Förenta 

Staler och Canada ha Ya hi ltills tillhört den internationella 

radiounionen m en däremot icke den internationella telegraf

unionen, delta emedan telegraf- och telefontjänsten i dessa 

länder ombesörj es h elt aY priYata bolag och staten ansett sig 
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iche höra genom a nslutning Lill telegrafunionen binda holager:. 

vid vi ssa ay unionens bestämmelser för telegraf- och telefon-

trafik. .-\y denna orsak huva ej heller de i ~Iadrid reviderade 

telegraf- och telcfonreglemeutena underskrivits av U. S. A. uch 

Canada. Da alltsa U. S. A. och Canada enelast i fr~\ga om sitt 

radio\·äsen ha,·a intresse av ('U anslutnmg till den nya gemen

samma unionen , yd~acle dessa länders representanter p~1 a ll dc 

ifrf1gavarande, sii rskilt viktiga radiobestämmelserna skulle ut

göra en del av konYenlionen. Meningsskiljaktighetema p~i 

denna punkt voro nära all omintetgöra elen planerade samman

slagningen ay unionerna, men SY<1righeterna löstes slutligen på 

~a s~i l l, all bestämmelserna upptogos i kmwentionen, men eu 

paragraf insattes i konventionens artikel 2 av inneh~1ll, att de 

kontraherande regeringarna äro bundna av konventionen en

dast i fr~1ga om de slag av trafik, som aYses i de reglementen, 
vilka de underskri vi l. 

KonYcntionens {emlc kap i le l inneh[1Jlcr endast bestömmel

'>E'Il, all kotwenlionen skall träda i b·aft el en 1 januari 1934. 

Del internalionello lelegro{reulemcnicl 

Den ojiirnförligt viktigaste av de fragor telegrafkonferensen 

hade aLL behandla i samband med reYideri ngeH a,. nu g~lllande 

telegrafreglemente var omarbetningen av bcsliimmclsenw rö

runde lelegrnm av{attade på code. Tillkomsten av de s. k 
fembokslavscoderna, i vilka codeorden utgöras av fcmbokstaviga 

grupperaYsedda all sammansättas två och tv~ till lioboblaviga 

ord, hade p~\ grund av de sammunsatta codeordens ur telegra

feringssynpunkt oHimpliga beskaffenhet nödvi:incliggj0rl cn ra

dikal förändring av de äldre codebcstiinunelserna. 

Forslag betrMfancle minskning av hög->la antalet 1lOksUiver 
i codeord fr:1n tio Lill fem och samtidigt s~inlming av taxan per 

orrl clisbiler::vles redan av den internationella telcgrafkonfe 

rensen i Paris 1925, men i salmad av tillräckligt statistiskt 

material för fn'\gans bedömn in g och särskilt för bestämmande 

av den lämpliga Laxesalsen ans{tg sig nämnda konferens höra 

- 657-

upp d raga M en särs k il d kom m i l te att efter ],on f erensens slut. 

studera spörsm t1lel. Efter företagen utred n i ng framlade denna 

kom mi L le el l förs hg, 'il kel behandlades a v en enbart för del la 

:i.nclamal sammanlw llacl internationell telegraflwnferens i lh~·s
<;el [lr 1928. På grund ay molstand fr [m Lelegrafförvalln ingama 

i Slorhrilannien och andra 1 ~1ncler inom del britliska illlperiel 

blev emellertid det av kommillen framlagda förslaget ic],e an

Laget i elen fonn konunillen avsett, utan resullalet blev en 

kompromiss, mnehärande att Liobokstavscoden bibehölls J modi

fierad fonn - den foruh·arande regelt-, om ordens u L la lharhet 

ersattes med bestämmelse om visst minsta antal vokaler i varje 

ord - samt att jämsides med tioboksta vscocle (»code av kale

gori Å») infördes ell nytt slags code (»code av kategori 13» ), 

vars ord finge hesl~l av högst 5 bokslä\'Cr. sammanst~illcla hum 

som helst. För sistnämnda codeslag faststillides taxan till % 
av full laxa i utomeuropeisk och % ay full Laxa i europeisk 

trafik. Della dubbla codesyslem, viikel varit g~illande sedan 

olztolJer 1929, har emellertid visat sig snarare öka ön minska 

telegrafverkens svarigheler med codelrlcgrammen. Kra;-el pr1 
reducering av codeordens maxim i längd till 5 bokstä ve r och 

slopande av Liobolzslavssyslemel aterkorn därför med ökad 

5Lyrka vid lelcgrafkonferenseu i Madrid, och trots att iiveu 

denna gfmg det mest ihärdiga molsl{md mot tioboksta Yssyste

mels aYskaUande resles av delegationerna från del hritliska 

imperiet, genomdreys med bel~ clancle röstövervikt förslaget om 

cLL enhetligt fembokstayigt coclesyslem. 
De nya coclereglema im•ebära följande: 

Codeorden ft1 innehfdla högst 5 boksl~iver , sammanställda 

hum som helst ulan n ~"1gon restriktion belriiffancle uttalbarheL 

eller antal vokaler. Taxan för varje ord (i adress. Le: x l och 

underskrift) utgör i trafik med utomeuropeiska länder GO 0 / ,; 

och i trafik med europeiska länder 70 °/o av ordtaxan för klart 

spr{\k. Avgift ulg~1r för minsl 5 ord per telegram. Varje i 

texten förekommande ord på klart spdk taxeras som lika 

m lmga ord, som det inneh{\ller mångfalder av 5 bokstäver. 

Antalet siffertal i Lexten får icke överstiga hälflen av antalet 
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laxera de ord i text och underskri fL Varje siffertal 1 texten 
laxeras som lil;a m~mga ord, som det inneh illler m ångfalder 
a Y S siffror. 

I jämförelse med LiobokslaYssys lemet innebär sålunda det 
1wa sys temet i utomeuropeisk trafik, där codetelegrafering för 
nimligasl användes, ~t ena s idan en minskning av avgiften 
m ed -lO o;0 för dels varje ord i adress och underskrift och dels 
varj e i Lexten förekommande siffergrupp om högst 5 siffror 
och ord på klarl sp rak om högst 5 bokstäver. men å andra 
sidan en ökning av a vgiflen m ed 20 °/o för varje i texten före
kommande tv~1 tal femboks la viga codeord och ord på klart språk 
om 5- 10 bokstäver. De fas tställda taxesatserna, 60 °/o i utom
europeisk och 70 Ofo i europeisk trafik, äro så avvägda, aU med 
n uvarande m edelantal ord i codetelegram och ordens nuvarande 
fördelning på adress, text och underskrift inkomsterna av code
telegramtrafiken skola bliva ungefärligen desamma som vid 
tillämpning av det nu y aran de Liohokstavssys temet. 

Ett enhelligt internati onell t alfabel för mulliplexapparater 
och elt annat dylikt alfahel för fjä rrskr iftsa ppamter hava in-
förts. Härigenom möjliggöres för framtiden direkt samarbete 
mellan de skilda typer av dylika apparater, som användas ~ 
olilw länder. 

F.n del ändringar hava gjorts beträffande 8.vg iftsberäknin-
gen för olika telegramslag. 

Sålunda har avgiften för iltelegram, vilken Yarit lika m ed 
3 gånger avgiften för ett motsvarande vanligt telegram, sänkts 
till 2 gånger sistnämnda avgift. 

Taxan för ul slcrifl er au s. k. TM-lelegmm (telegram med 
flera adresser) har ändrats sålunda, atl utskrivningsavgift skall 
beräknas för samtliga utskrifter och utgå med 1 franc för de 
första 50 orden och 50 centimes för varje följande helt eller 
påbörjat 50-tal ord. Hittills har en utskrift varit avgiftsfri; 
de övriga hava betingat 50 centimes för varje 50-tal ord. Två 
ny a telegramslag hava inför ts, nämligen press illelegmm , vil~(a 
hefordras i Lur med priYata iltelegram och belinga en avgtft 
lika med enkel avgift för priva ta vanliga telegram. samt 
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m eteorologiska telegram , ,-ilka befordras i Lur efter statstele
gram och belinga hälflen ::tY avgiften för privat vanligt telegram. 

En särsk ild artikel rörande bildtelegmm inneh~1ller allenast 
ell omnämnande av bildtelegrafens exis tens saml eU stadgande, 
aU närmare föreskrifler ang~tende bild telegrams laxerin g och 
befordran skola fas tställas genom överenskommelser direkt 
mellan vederbörande förvaltningar. En specialkommille var 
under konferensen sysselsa lt med ularbetande av allmänna 
expedi Lions- och taxcföreskrifler på delta område, och en del 
enhetliga nonner uppställdes för bildutväxling m ellan de nu-
varande bildtelegrafstati onerna i Europa. Man ansåg det 
emellert id, med hänsyn till al l bildtelegramtrafiken ännu icke 
nåll någon mera betydande utveckl ing, icke lämpligt aU nu 
inlaga detaljerade hes lämmelser rörande denna trafikgren i 
reglementet. 

F :ir de varj e jul- och nyårshelg {tlerkommande s. k helg 
telegramm en hava bestämmelser fasts lällls. 

Den förut m edgivna möjligheten a lt få ett lelegmm be
[orclrrll ii/l adressalen per post fr~m vilken telegrafstation som 
helst p ~t vägen mellan avg~mgs- och adressorten har ansetts 
kunna i vissa fall giva anledning till missbruk fn1n telegram
kundernas sida, medförande förlusler för lelegrafförvallningar
na, och har därför inskränk ts sålunda, all dylik postbefordran 
i regel icke får ske i andra fall än då adressor ten och den tele
grafstation, från vilken telegrammet skall postbefordras, äro 
heli.i gna i samma land. Av liJ.mande anledning har s tadgats 
<;kyl di ghel för etwar telegrafs tation all stoppa telegram, som i 
laxehesparande syfte tillsän ts sta tion en per pos t eller annat 
befordringsmedel för Yidarebefordran per telegraf. 

Den intern a tio nella n'\ dgiYande telegrafkommittens (C. C. 
l. T:s) arbelsomrftde ha r in skränkts till s tudi et av de frågor 
av rent leknisl\ arl eller berörande driftsmetoderna [J int er
nationella telegraffö rbindelser, Yi lka föreläggas kommillen av 
förvall ni ng a r ell er telegrafbol ag. Kom m i llcns samman träden 
skola äga rum vartanna l [lr i s tället för s{lsom hittills Yarj e år. 

Del nya telegraf reglemen lets föreskrifler ~iro libom kon -
Tidskr ift i Sjöviisende t. 15 
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ventionen avsedda aU tillämpas från den l januari 193,1. 'C"n

dantag utgöra bestämmelserna angående iltelegram och brev

telegram, villm enligt ett till reglementet fogat slutprototon 

erhållit tillämpning redan från den l april 1933. 

Del internationella telefonreglementet. 

Bestämmelserna rörande internationell telefontrafik haYa 

hittills varit intagna i det internationella telegrafreglemenlel 

<;åsom en särskild artikel. I den mån den inlernatiunella telc 

fontrafiken utvecklats och bestämmelserna rörande densamma 

utformats i detalj , har denna artikel blivit alllmera omfångsrik. 

På grund härav och med hänsyn till de väsentliga olikheter, 

som förefinnas mellan reglerna för telegraf- resp. telcfonex

pedilion, har det befunnits nödvändigt aU avskilja telefonbe 

stämmelserna till etl reglemen le för sig. I den nya konven

tionen för fjärrförbindelser har därför stadgats, alt till den

samma skall vara fogat ell särskilt telefonreglemenle. 

Ifrågavarande reglemente har av den av telegrafkonferen

sen tillsatta telefonkommitten utarbetats på grundval a v dels 

de i nu gällande telegrafreglemente förekommande telefonbe ·· 

stämmelserna och dels de särskilda regler för telefonexpedition 

och Laxering av telefonsamtal, som under senare år uppställts 

av den rådgivande internationella telefonkommitten och vilka 

i allmänhet godkänts av alla europeiska telefonförvaltningar 

för tillämpning i deras inbördes telefontrafik 

Reglementets giltighel har, såsom i artikel l angives, in

skränkts till trafiken mellan europeiska länder. För telefon

trafiken med utomeuropeiska länder, vilken mestadels fram·· 

föres via transoceana radioförbindelser, gälla delvis avvikande 

bestämmelser, betingade förnämligast av olikheterna mellan 

europeislw och amerikanska expeditionsregler för telefontrafik 

Då Amerikas Förenta Slater och andra amerikanska länder av 

skäl, som ovan i samband med konventionen berörts, ansett 

sig förhindrade att underteckna telefonreglementet, har man 

fnnnit sig icke böra i reglementet införa dessa särskilda be

stämmelser. 
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D:) reglerna för europeisk telefontrafik under vart och ett 

::~v de senaste tn·en reviderats och kompletlerats genom den 

internationella radgivande telefonkomm i ltens försorg och det 

nya telefonreglementet i Yäsenlliga delar utgör endast en sam-

manfatlning och systematisering aY redan tillämpade bestäm 

melser, innebär reglementet endast elt fåtal nyheter. De vid

tagna ändringarna äro i lmYudsak följande: 

Avgiften för ilsamtal, Yilhn nu är lika med 3 ganger 

avgiften för \ 'anligt samla l utväxlat under samma tid, har -

såsom i inländsk svensk trafik redan skell - sänkts till 2 

gånger sistnämnda avgift. 

Avgiften för rrbonnemangssamtal, utväxlat under de bråda 

timmarna av dygnet, vilken avgift är lika med avgiften för 

ilsamtal, har likaledes sänl,Ls till 2 gånger avgiften för vanligt 

samtal. 

För tidsbesfä llt samtal under tid för nedsatt taxa, har aY

giften, som nu är lika med 3 gånger avgiften för vanligt samtal 

plus en tilläggsaygift lika med taxan för en samtalsminul, 

sänkts till enkel avgift för Yanligt samtal plus nämnda tilläg~s

av~ift 

Den intern::~tionella rådgivande telefonlwmmitlen (CCIF) 

hiheh:1l ler i :~llt Y~isenLligt sin nuvarande organi~alinn oc!1 sina 

nuvaranrle arbetsuppgifter. 

De inl emationella radioreglemenlena. 

S ~1som omnämnts i S:J.mband med redogörelsen för kon 

ventionen, ombesörjes i U. S. A. 0ch Canada telegraf- och 

telefontjänsten helt ay privata bolag. Desamma är förh~dlandet 

även beträffande den kommersiella radiolrafiken, och nämnda 

länders regeringar anse sig därför icke kunna träffa internatio

nella avtal rörande taxor och därmed sammanhängande frågor. 

varigenom de ensl.;:ilda förelagens handlingsfrihet skulle iil

skränkas. Av denna anledning har det vid konferensen i 

Madrid liksom förut i Washington varit nödvändigt att av

sl<ilja en del för U. S. A. och Canada oantagbara bestämmelser 
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rörande taxor och dylikt fri1n del egentliga radioreglementet 

oeh sammanföra dessa till ell s~irskilt Lilläggsreglemenle. 

Enligt del i \\'ashinglon 1927 antagna allmänna radioreg

lemcn Le l uppdelades rad iolrafi k en i olika » Ljänsler »: för f a~ t 

trafik, luflfarl, rundradio, radiofyrar saml amalör- och experi

mentverksamheL Yarje Lj äns l fick sig tilldelad - anlingea 

med u Leslu Land e räll eller också gemensamt med en ell er flera 

andra Ljönsler - större eller mindre band av Yågfrekvenserna. 

Häricrenom erhölls en viss ordning, som vid liden för \Vas

hincr~nkonferensen Yar relaliYL Lillfredsslällande. Emellertid 

har"\·adiolrafiken och framför alll rundradion sedan dess gått 

krafligl fram:'tl. De ål rundradion am·isade banden haYa an

'Sells otillräckliga och en del rundradioslalioner hava d[trför 

förlagts till band, som aYsells för andra ändamål. Enär SO\·jet

Ryssland icke yaril anslulel Lill \\'ashinglonkmwenlionen meH 

n~t dellog i uppg0randel a\' den nya konventionen, m~1 slc h~in
syn vidare tagas Lill den speciella uppdelning av frekvenserna. 

som under senare år tillämpats i della land, och plals bl. a. 

heredas inom rundradiobanden för de talrika sovjettyska rund

radiostationerna. Allt della gjorde, all fr8gan om v;Lgfreh·en

scrnas fördelning blcY myckel svårlöst. En viss molsällning 

Jörcfanns mellan Hinder i Europa, nämligen å ena sidan s ~tdana 

länder. som an tingen hade Lillräckligl anlal nmdradioslalioncr 

inom de till rundradion upplåtna vågbanden , och :\ andra sidan 

s[tdana länder, som antingen ännu ej hunnit ordna sin rund

radio eller ocks~1 hade sina rundradiostationer på vf1gband, som 

avse ils för andra tjänster. Mol slutet av konferensen kom man 
Lill insikl om, all yaglängdsproblemel för rundradioslalioncrna 

vid delta tillfälle kunde lösas endasl i grova drag. Konferensen 

beslöt därför. a ll en särskild konferens med ombud frön dc 

europeiska länd emas regeringar skulle sammanträda före juni 

månad 19:l3 för all slulgilligt fördela rundradions vf1glängder 

mellan de europeiska ländernas rundradiostationer saml under

söka, i yad m:'tn Yissa rundradiostationer p~t grund aY sill läge 

slmlle kunna tilldelas v~1gband tillhöriga andra Lj äns ler utan 

alt störa dessa Lji1nslers lrafiL Etl s~irskill prolokall (Prolocole 
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Addilionnel) innelwllande clirekliY och bcsliinundser för denna 

konferens anlags och undersk t'(;YS av de eu ropeiska ländernas 

representanter. 
Frfm nmdradiorepresent.anlemas sida förcEtgo i allmänhel 

ganska slora kraY p:1 utökning a v tillgängli ga våglängdsom

dclen och Irämsl sökte man al l erhålla cu minskning ay den 

rörliga trafiken Lilldclade Y~1ghingsomrf1den. Sjöfartens repr~o

senlanler nöjde sig i allmänhel med all försvara de omr[tden, 

som tilldelals elen rörliga trafiken i \Yashington, och torde 

hava varit ensamtn a om all ick e begära utökning av sill våg

längclsomrade. Hundradions represenlan ler framhöllo som skäl 

för u lökal "''tgHingdsbehoY bl. a. mndradions stora kullurella 
betydelse, dess helydclse för ökal samförsland mellan folken 

m. m. -- överhuvud tagel rö1 cle sig rundradions represen lanler 

ganska myckel i de högre 1·~ mckrna och söl;;te på alla sätt 

framhäva de11 idealistiska siclan av rundradiorörelsen - allt 

till Jöljande av de verkliga skälen, som lmappasl lorde Yar:l 

renod lat ideella. Frfn1 s{tväl sjöfartens som mndradions repre

sen lan ler skölles i allmän hel sa väl anfall som försvar p J ett 

synneJ l igen trevligt säll, ofla med muntrande inslag. 
Den generella fördelningen av våglängderna mellan olika 

tjänster har i del nya allmänna reglemen le l liksom i \Vas

hinglonreglcmen te l skcll efter n[Lgol olika grunder för del euro

peiska området och för öwiga omraden. Till del europeiska 

området räknas i detta R\'Seende länder belägna Yäsl om 40 gr. 

osllig long. och nmd 30 gr. nordlig Jat., d. Y. s. Europa med 

undanlag ay öslra delen ay Sovjetunionen samt. dessutom de 

afrikanska och asiatiska Hinderna runt Medelhavet. 
Den slörsta förändringen har vidtagils i frilga om de lägre 

frekYenserna för del europeiska omradet. Rundradion, som 

förnl förfogade över 61 ];;cjs av dessa, varav 30 gemensamt med 

nndra L,i änsler, crh{dler enli gt det nya reglementet 105 kcjs, 

varaY 25 kcjs gemensamt med andra tjänsler. Beträffande 

radiofyrarna. Yilkas frekYenser äYen höra Lill de lägre, har 

ingen förändring gjorts i frc1ga om bandets bredd, men handet 

har fiirskj uti ls uppåt, Yarigenom et l sl;;yddsband ptl 23 l< e/s 
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erhållits mellan radiofyrarna och rundradtOns starka stationer. 
DeLLa Land har tilldelals luftfarten. Man måste dock säga, att 
i det europeiska omddet rad iofyrarna i praktiken vunnit 7, ;; 
kcfs, enär enligt de nya bestämmelserna det tilldelade frekvens
handet är avscLL uteslutande för radiofyrar för sjöfarten. AY 
det i ·washington tilldelade frekvensbandet hade man avsUlLL 
7,5 kcfs till radiofyrar för luftfarten. 

Inga större förändringar hava gjorts beträffande sjöfartens 
normala frekvenser. Dc förulvarande frekycnserna för nöd 
signaler, allmänt anrop och radiopejling hava bibehållits. Dess
utom har bestämts, att v:Jgen 1650 kcfs (182 m.) skall vara 
allmän anropsY(lg för små telefonista tioner. 

Inom bandet 1500-1715 kcfs har företagits en m era speci
ficerad uppdelniug mellan olika tjänster, betingad därav aU 
detta band numera tagits i mnändning för telefoni med mindre 
fartyg. 

Den av \Vashingtonkonferenscn antagna bestämmelsen , att 
gniststationer över 300 watt från och med den l januari 1940 
icke vidare skulle få mwii.ndas, har hibehålli Ls. 

Beträffande de korta Yltgornas atwändning för rörlig trafik 
har bes tämts, aLL Yissa Yågor skola få användas uteslutande av 
kust- och fartygsstationer med stabiliserade sändare, medan 
stationer med icke stabiliserade sändare hänvisats till andra 
vågor 

Beträffande fordringarna för erhållande av certifikat som 
fartygstelegrafister har i stort sett endast den ändringen vid
tagits, alt 2. klass fartyg-stelegrafister vid telegraferingsprovet 
skola ftdagalägga förmåga all sända och mottaga text pä code 
med en hastighet R\' 80 tecken per minut, under det all provet 
förut omfattade jänwäl sändning och mottagning av text på 
modersmålet med en hastighet a ,· 100 tecken per minut. And
ringen i fråga hade ursprungligen föreslagits ay 1929 års sjö
fartssäkerhetskonferens i London. 

Fördelningen ay anropningssignalerna mellan olika länder 
har endast obetydligt ändrats och ändringarna beröra icke 
Sverige. 
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Bestämmelserna rörande de för radiotjänsten erforderliga 
~tationsförteckningarna och övriga tj änstepublikationer voro 
föremål för ingående behaudling. Ett av svenska telegrafsty
relsen uppgjort förslag till förenkling av de publikationer, som 
draga dc s törsta kostnadc:rna och förorsaka elt icke oansenligt 
arbete för såväl själva förvaltningarna som de på radiostatio
nerna ans tällda, blev av konferensen antaget, och bestämmel
serna hava revidera ls i enlighel härmed. 

Andringarna innebära dels en förenklad uppställningsform 
av de olika förteckningarna, dels en ny indelning av de olika 
delarna. Sålunda hava kust- och fartygsstationer samman
-slagits i en del, under det alt mark- och luftfartygsstationer 
sammanslagits i en annan. Vidare har man beträffande vissa 
av publikationerna helt frångått supplement, under det alt be
träffande andra supplementen endast utgivas varje kvartaL 
Kust .. och fartygsstations-, ä vensom mark- och fartygsstations
förteckningarna komma så lunda att utgivas i ny upplaga var 
sjätte månad, utan att däremellan utsändes något supplement. 
Förteckningen över rundradiostationer kompletteras med ett 
supplement var sjätte månad. Framför allt för den rörliga 
trafikens män torde dessa ändringar innebära icke oväsentliga 
lättnader. 

Beträffande utväxlingen och avräkningen av vanlig allmän 
korrespondens i luftfartstjänsten skola samma bestämmelser 
gälla som i fråga om annan rörlig trafik. 

Närmare bestämmelser hava utarbetats beträffande utväx
ling av internationell trafik med små telefonistationer å fartyg. 

Gunnar Landström. 
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örlogsHottans stridsberedskap och perso
nalens utbildning. 

Ett genmäle. 

Kommendörkaptenen Th. Flygare har i denna Lidskrifts 
lO:e häfte gjort en del erinringar med anledning av under-
tecknaels b[lcla tidigare artiklar i ovan rubricerade ämne, vilka 
erinringar avse alt påvisa, all under för handen varande om
ständigheler den nu tillämpade u Lbildningsplanen i högre grad 
än underledmads förslag tillgodoser stridsberedskapen. Det 
ligger i sakens natur att sistnämnda förslag, som i hög grad 
ingriper p{l många av örlogsflottans områden måste bryta med 
manga föreställningar, som blivit vedertagna och vuxit in i 
allmänna medvetandeL Det är därför all beklaga, att ämnets 
omfattning tvungit till stark koncentration, varigenom detalj 
moliveringen på sina håll blivit så lidande, alt några av under
tecknads avsikter misslytts ända därhän, att de i vissa fall av 
kommendörkaplen F lygare anses »Or iktiga» eller »vilseledande». 

Skep p.:;gosse i nsl il u l ionen. 

Kommendörkapten Flygare anser all undertecknad i reali
telen yjJl avskaffa skeppsgosseinsli Lulionen och ersätta den 
samma med en omkring eLLf1rig (i verkligheten l% år) lekryl
utbildning med en i förhållande lill de nuvarande kontrakts
anställda väsen Lligt reducerad avlöning för rekryterna. 
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Uneler tecknad har fö rulsall en hö jning ay skeppsgossarnas 
ans li llnings{dder med e/1 ~h d. \'. s. fr ~m nuvarande medel;llder 
15 ti ll i stället 16 ~~r. Under sådan fö rulsällning blir: 

Aleler vid l\arlskrivning till ;)_ Jd. <>jöman 
» » uppflyllning till 2. ld. sjöman 
» » » » L kL sjöman 

:Nu Enl. Jöcslag 

17 Yz 
18 
20 

17 14 
l& ,XI 
20 >-::! 

Då konlraklsanslällda rekryter antagas vid en lägsta <'ddeJ 
av 17 ~l r till 3. kl. sjömän synes varken kommendörkaplen 
Flygares ovanst:\ende p~\sU1endc beträffande avlöningen eller 
etl senare dylikt a ll skeppsgassamas anställningsalder enligt 
undertecknaels förslag mås/e höjas till 17 år hava fullt fog för 
sig. Förslaget innebär i stället en icke ouäsenlligl ö/;ning au 
skeppsgossnrnns löneförmäner. 

Kärnpunklen i kommendörkaplen Flygares erinringar rö
rande den föreslagna skeppsgosseutbildningen är en utförligt 
motiverad, med vissa statistisl<a uppgifter sedan 1903 s tyrkt och 
mycket bestämd reservation mol undertecknaels förslag ang. 
anställningsvill koren för si; cp psgossamo. 

Denna fråga, v1lken i uncler leclmads förslag ingalunda in
Lager den centrala plats, som man av l<ommendörkaplen Fly
gares inlägg kan frestas antaga, är givetvis av stor vikt för 
sjömanskårens fortbestånd. I n genting h indrar enlig l under
tecknads förslag all forisätta med luångsanslällning av personal 
på li/,:nancle säll som hiUills. Undertecknad anser, kanske icke 
ensam, all tvångssystemet har sina avigsidor, som den »för
tänksamme organisatören» icke bör underlåta all beakta. ELL 
kvarslående pa elen nuvarande sl~tndpunklen är förvisso den 
enklaste organ isaloriska lösningen av frågan men torde icke 
vara förenligt vare sig med klok omtanke om önskvärd popu
larisering av anställning vid flottan eller med nutida uppfall
ning om arbetsanställning över huvud Laget. Den svarlmålning, 
vanned kommendörkapten Flygare illustrerar undertecknads 
förslag är utförd uneler förutsättning all icke en enda man 
[rivilligl /;uorslmuwr i {lollans Ijåns/. Vid dylikt bedrövligt 
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förhållande torde heller ingen garanti finnas för att fu n~1 gra 

skeppsgossar. Farhågorna för att föreslagen reduktion av 

skeppsgosseutbildningen skulle så totalt vända upp och ned p~1 

sjömanskårens fortbestånd synas överdrivna, i all synnerhel 

som rekapitulationsfrågans lösning i ena eller andra riktningen 

icke behöver rubba förslagets grundvalar. 

Som en styrka hos förslaget bör i detta sammanhang 

framhållas individens ökade medansvarighet i fråga om yrkes

Yalet, som kan Yänlas blisa en följd ay ell hrs högre anställ

ningsåldcr. Den tankelivels ensidiga utveckling, som lätt bli r 

följden av alltför tidig uniformering i yttre och inre hänseende, 

minskas också med höJd anställningsålder. 

Även om man härvidlag lämnar den alltmera aktuella 

civilanställningsfrågan å sido torde rekapitulationsproblemet 

om möjligt böra lösas så, all anställningens art och förmåner 

locl<a till frivilligt kvarstannande i stället för av tYång. 

Sannolikhelen tal ar för, all den el t år efter a Yslulad, godkänt! 

korpralsutbildning hägrande korpralsbefordran med därav 

följande löneförhöjning för mången blir tillräddig anledning 

till tvåårig rekapitulation. Ulan alt träda förslagets grund

linjer för nära kan, liksom nu, mycket väl korpralsbefordran 

för övrigt läggas i samband med uppflyttning till l. kl. sjöman . 

Möjligen kan den av kommendörkapten Flygare ldandrade 

tiden för avgång ur tjänst, omkring nyår, på grund av svårig

heten all då få arlJete bidraga till förl ängd ans tällning. För 

övrigt bör eftersträvas, att löneförmånerna för flottans personal 

tillrällaläggas så, a lt de vid jämförelse med amH~n utfalla 

ungefärligen lika vid lika levnadsålder. 

En metod att säkra behovet av specialutbildad personal, 

vilket är viktigare än korpraler, kan måhända vara, att inlägga 

särskilda specialkurser för manskapet under året som 3. kl. 

sjöman eller första åre t som 2. kl. sjöman eller bådadera. 

Personal, som dänid blivit godkänd som riktare, avstånds

obsenatörer m. m . skulle i så fall, mol ~1Lnjutande av lämpligt, 

efter nästa godkända specialkurs stegrat lönetillägg (riktar

tillägg, målartillägg m. m.) förbinda sig att harstå i tjänst 
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ytterligare lre ar d. \'. s. lill Liden för DO- skolans hörjarL 

Sådaua speciall-:.urser skulle 1 s ~t fall naturligen läggas under 

yrkesskolorna och härtill uttagen personal tillfälligt avpolle

teras från stridsfartygen, viikel enligt förslaget ej verkar stö

rande på s lridsutbildningen. 

Bedömandel av .i vad mån jämförelsen a\' det antal obrutna 

övningsår, som kunna komma de mobiliseringsbemannade 

fartygen till del, är vilseledande överlämnas å t den objektive 

läsaren. 
Kommendörkaplen Flygares åsit:t alt 9 månaders sjömans

ITtbildning å segelfartyg torde H1 anses som ell minimum samt 

att erforderli g sjömcmsupp{oslran av skeppsgossar ej är möjlig 

att medhinna på l ~1r och 4 månader är rent suhjcktivl; genl 

emot desamma står säkerligen i(,<ke endast undertecknad, vilken 

dessutom forsökt alt objcklivl motivera sin ståndpunkt (sid. 

392- 395). Det bör tydligen upprepas, a lt segelfartygsutbild

ningen ingalunda är ett mål för utbildningen utan endast ett 

viktigt m ede l vid unga sjömäns uppfostran. Undertecknad har 

(sid. 441) framhållit, alt, därest skolutbildni!1g avföres fr~m de 

stridsbemannade fartygen, betydligt ökade tider å desamma 

lmnna, vid sidan av slridsutbildningen, nyttjas för sjömans

utbildning och idrott. Båda äro utomordentliga uppfostrings

medel, vilka, räll skötta, ha den största betydelse för skapandet 

och bibehållandel av en god sjömilitär anda. Sjömanskap -

erfarenhet till sjös~ och sjövana - inhämtas förvisso icke 

endast under skolperioder; den skapas under årens lopp å 

fartyg till sjöss. Därför delar jag till fullo kommendörkaplen 

Flygares åsikt om önskvärdheten a v ökade gång lider för våra 

stridsfartyg. Det är god sjömanskap och god anda ft v[n·a 

stridsfartyg Yi behöva, icke endas t a skolfartygen. 

Alt den L d. skeppsgossen i korpralskolan beträffande all

männa skolämnen ibland kommer till korta gentemot realskol

elever och studenter kan ej lämpligen tagas till intäkt för ett 

hihehållande av den nuvarande skeppsgosseskolan, vilken icke 

bör sikta så högt. 
Givelvis har del nuYarande systemet med ldi olika rekry-



- 670-

Lerir1gsmeloder lill sjömansk~u·en - ],arlskri mi ng fr~1n skepps

gosseUn·en och kontraktsanställning - s tora fördelar särskilt 

på grund av möjligheten a ll genom kontraktsanställning smi-

d igl kunna komplettera sjömanskåren. ~led förkorlad skepps

gosseu tbildning minskas emeller tid behovet aY denna dubbla 

metod , enär personalbehovet Yicl an tagningen aY skeppsgc_,ssar 

cli1 är lällare a ll överblicka och precisera. 
KonunendörJ,aplen Flygare veterligt hava inga olägenbeler 

pavisals hos del nuvarande anlagningssyslemel. Docl' är det 

just delta sys lem som lell undertecknad in på h ans l'ällerska 

lanl,eg<'mg ang. skeppsgosseulbildningen. Det förhållande att 

dr J, on trak lsanslällda m~mgcn gång efter ganska kor l anställ

ningslid i m~mga hänseenelen äro fulll jämfö1·bara med de f. d. 

skeppsgossama i fråga om Lj.:'i.nslen p ~l s tridsfartygen fram
Ivingar nämligen frågan: 

A1· den stora skillnaden i ulhilclning mellan de bada kate

gorienJa niidv~indig eller ens önskvärd? 
Svarel ml1sle bliva nekande, huvudsakligen av del skäL 

all skeppsgossen vid karlskrivningen i m [mgl och mycket synes 

övcrb·alificer::~d fö r sin cEn·arande tjänslesl::lllning jämförd med 

den konlraklsanslällda i samma Lj ~i nstes lällning. 

Kommendörkapten Flygare gör de nuuamncle anställnings

villkoren direkt <-1Yhängiga av den nuvaraTtele skeppsgosseut

bildningen. Vet är emellertid icke alldeles nådYändigl att så 

oupplösligt hopkoppla dc~sa bädo frågor. En för vapnet till

fredssiiillande och måhända hättre lösning kan möjligen stä 

all vinna även p~1 annal säll ~i n det som f. n. tillämpas. 

ö u n ingsårel. 

I n~tgot undanlagsfall torde del ha inlräffal alt ishildningen 

Finska vi l\ens innersta s],ärgarclsparlier p[dJörjals redan i 

november ; normal börjar densamma i milten av december. 

Fdm sistnämnda lidpunl\l till dess krigföring till sjöss i Norra 

Öslersjön omöjliggöres av is förlöper emellertid en ayseYiird 

Lid, Yarför »lrygghelsperioden» 1 Ye rkli gh elcn näppeligen hör-
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j:u förrän i januari. Slörre ÖYersynsarhelen pahörjas numera 

ej heller fönäu i medio a\ december. 
Beträffande den förskjutning av övnings;n·el med 2 m::ma

der, som a ,. underledmad fö reslagits, ii r del sY:'trl all försH1, 

all delta skull e Y<llla si1 stora olägenheter därest endast för

skju tningen göres konsekYenl pf1 alla omr[lden. Begreppen 

vinlerhalY<n· och sommarhal \' ~lr hibeh[lllas realilelen ellll m 

under teckn ad l ~inhr sig a ll Yinlem börJar i januari i slilllel. 
för i noYemhcr. 

Enligt förslage t äro dc bemanningsbeho\', som föreligga för 

skolfartyg Yid olika Lidpunkler ay årel, länlzla a ll Läckas i 

första hand a v den under skolulhilclning varande personalen 

samt lill densamma hörande in struktionspersonaL I fr ~1ga om 

skeppsgossefartygen lorclc delta i allt yi:isrnlligl räcka; belriiJ

fandc yrkesskolorna bör inslru k lionspersonalen I rån slwlorna i 

bnd komplellemd med officerare f6m KSHS och ön igl bd~i.l 

frfm den under som_maren mindre omfattande kaserntjLi.nslen 

vara tillfyll est. Del hör ock bemärkas all ÖYningsarel är så 

bgL all sf1Yi.il eleYer som instruktionspersonal uneler Liden för 

Yrkesskolorna ulan olägenhet kunna lagas ur stridsfartygen<> 

besättningar; delta ii.r gjort med särskild tanke p~1 del alltmer 

stegrade behoYet a,. specialkurs er och repelilionsku r ser för 
spec ialisler. 

Den omläggning ay yrkesskolorna, som uneler senarr :\r 

iigl rum, har i sjäha wrl,cl resulleral i del glädjande förh:ti

landc, att stridsfar tygen r myckci stor ulslrii.clming befriats från 

skolor och kurser. Sl,olförbandet torde dörför icl'e \'ara s~1 

omöjligt all realisera. L'nderlecknads omhigguing aY ÖYnmgs

:'trel !lYser icke blott all hereda kuslflollan Lillfiille till övningar 

i flolla uneler scnhö5len ulan iiYen ali undcrlii.lla yrkesutbild

ningen genom a ll uneler liclen för ~, rJ,esskoloma hell mslii.lla 
<;tridsulbildningen ~1 kustflottan. 

De pcrsonalberäkningar, Yilka Yisal all skapandel av ett 

skolförband ej E1Lcr sig göra, torde bygga p[< 1925 års försvars
ordn in g. D;, densamma a priori baserar sig p<t en ekonomisk 

ram i sli1llrt fiir en org~misalorisk hör densammas personal-
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stater ej anses oan taslliga. Under tecknads förslag aYser att 

från yrl<esskolorna på sommaren a\'föra rekrytkurser för däclzs

avdelningcn (utom specialkurser), Yilket avsevärt minsl<ar hc

hovet av förlägg ni ngsulrymmen å skolförbandet. 

Det medgives att tiden för yrkeskurs för skeppsgossar (a 

Hårsfjärden 1 /JJ- "'/1 ") icke är den ur uthildningssynpunkL 

lämpligaste. Då emellertid de:,sa yrkeskurser numera omfatla 

skjutningar o. dyl. endast i mycket ringa omfat tning Lordc 

väderleken ej spela avgörande roll. Del kan för övrigt icke 

skada att efter 6 månader pil segelfartyg, måhända i varm a 

och behagliga Iarvallen, få känna av de svenska lmslfarvatt

ncns n l1got bistrare klimat. 

Korpralsutbildningen förlägges i förslaget till 3:e och DO

yrkesutbildningen till 7 :e året i sjömanskåren och icke, som 

av kommendörkaplen Flygare anges, resp. 4:e och S:e året. 

Anmärkningarna härvidlag Lorde därför i vissa hänseenden 

bortfalla. ALt UO-yrkes u Lbildningen förlag ts till 7 :e i stället 

för G:e h ar sin grund däri , att det normall icke synes ända-· 

målsenligt alt yrkesu tbilda personal, som kanske året därp[t 

bil undcrl,ända i UO -skolan. Som tidigare anlylls kan behovet 

av specialister av vissa slag tillgodoses genom fr:Jn korprals

och UO-ulbildningen frist ~1endc, särskilda kurser under varje 

års yrkesskolor. 
Underledmad har själv beklagat att långresan ej finner 

lämplig plals enligt det uppgjorda förslaget. Anledningen till 

att »Gotland» näppeligen lämpar sig som långresefartyg är 

id<e endast strategisl\a skäl ; nödvändigheten alt i hemlands 

farvallen hedriva övningar med fartygels flygplan m. m. under 

alla ~1rstider är även starkt bidragande lill åsikten i fråga . 

Medgiva omständigheterna att della fartyg även vintertid avses 

för utomlandsresor (sommartid äger della enligt förslaget år

ligen rum för kadetternas övningar) är intet däremot att in

vända. Huvudsaken är dock, att fartyget är mobiliseringshe

mannal och att detla ej, som fallet f. n. är med »Fylgia», sker 

till förHmg för kvaliteten hos övriga mobiliseringshemannade 

fartygs besättningar. 
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Det är .. eU _fakl~n~, att den f. d. skeppsgossen aY 9 samman

lagda anstallnmgsar 1 skeppsgosse- och sjömansk~n·erna endast 

kan ny ttja 3 obru tna övningsår för tjänst a mohiliscr ings1Jc .. 

mannat fartyg. Undertecknad saknar därför anledning a ll 

ändra sin uppfattning, alt personalens utbildning blivit huvud

sak och s tridsfartygens bemanning bisak (33 °/o). För den per

sonal, som enligt undertecknads förslag kvarstannar 6 år i sjö

manskåren, vare sig della sker av tvång eller på annat sätt, 

ställa sig siffrorna så, att av 7 % ans tällningsår i skeppsgosse

och sjömanskårerna 4 obrutna övningsår kunna disponeras för 

tjänst å stridsfartyg, d. v. s. 55 °/o av anställningsliden 

Kommendörkapten Flygare anser i sina slutord atl deu 

nuvarande utbildningsplanen i högre grad än undertecknads 

förslag med hänsyn Lill för handen varande omständigheter 

»tillförsäkrar örlogsflottan bästa möjliga krigsbcrcdslzap sär

skilt under elen del av årel, d~t denna beredska1, av strategiska 

skäl bör uppbringas Ull högsta möjliga grad av effektivilel». 

Underledmad har dock sökt att s träcka sig någol längre 

och därför som m ål vid förslagets uppgörande strävat efter aE 

tillförsäkra örlogsflottan bästa möjliga krigsberedskap under 

slörsia mö j liga del av år el; , svaghetsperioden har inpassats där 

strategiska m . fl. skäl häsl synes medgiva delta. 

Mina båda artiklar hava varit avsedda som elt diskussions

inlägg angående huvuddragen av örlogsflottans utbildningsplan, 

där många detaljer kunna lösas på andra och kanske hältre 

sätt. Jag är därför kommendörkapten Flygare synnerligen 

tacksam att han låtit diskussionen befruktas av hans stora 

erfarenhet på området, till fromma för frågans objektiva 

bedömande. 

Slackholm i november 1933. 

S. Hermelm. 
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Meddelanden angående främmande mariner. 
.JJPclLlelanclP från Marinstabens Utrikesavclelning. 

(December 1033). 

Storbr·itannien. 

Enligt >> Times» har fråga uppkommit att i nästa program in
rymma en n:,· typ av motorbåtar (CMB). .;\fågra sådana ha icke 
Junnits i rlottan seelan 1930, då cle sex sista, byggda 1019-22, ut
rangerades. Hänned är icke sagt att man saknar ritningar till så
Llana fartyg, vilka tlädör kunna byggas ganska snabbt. Deras mo
tlerfartyg, H. lVI. S. Hornet, unrlerhålles -fortfarande. 

I Frankrike bygges 10 >>vedettes-torpilleurs>> (V. T. B.), avsedda 
för kanal baser n a. De mäta 22 ton, göra 48 knop och föra 2 torpeder. 
I amer·ikanska och japanska flottorna förekomma icke motortorped
båtar. Italien däremot har -12 st. mellan 11 och 30 ton och med 
110 knop. (Proceecling·s, november 1931 ). 

Den n~-a kanonbåten Hobin skeppas i delar till Shanghai , cHtr 
elen sammansättes och träder i tjänst. Den sjösattes yjc] Yarrow 
april 1933 och ä r elen sj uttonde fLodkanonbåten pfter kriget. 

(The Kav_, .. dPcember Hl03). 

>>;\[a v~- ·weck>> i Portsmouth tillförde flottans välgörenhetsfonder 
över 6,600 .L e mot nära 6,300 t år 193:2 trots att åsldcla rantalet minskats 
fdin 128,536 till 127,083. Från Plylllouth inflöt över 2,900 t p:"r cH 
åskådarantal av 60,000. (The Nav~- , clecE'mber 11:133). 
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Ame,rikas Förenta Stater. 

Marinministe r Swanson kommer att förelägga kongressen för
s la g att utöka flottans manskapsstyrka från 79,000 till 90,000 man. 
Okningen är erforderlig för att kunna bemanna de 37 fartyg, sonl 
äro beviljade ell er uneler byggnad . 

Marinministern kommer även att föreslå en utökning av det 
marina flygvapnet med c :a 200 enheter. 

10,000-tonskryssaren Minnoapolis sjösattes i Philadelphia 6 sept. 
Fartyget är det trettonde av de 18 större kryssare, som U. S. A. får 
bygga med hänsyn til l Londonö> erenskommelsen . 

(Proceeclings, november 1933). 

Japan. 

Den stora flottrevy inför kejsaren, som den 25 augusti gick av 
stapeln i Yokohama, var enligt >>Japan Advertisen> den sextonde i 
flottans historia. Den J'örsta omfattade 6 skepp om t ill sammans 
2,452 ton, nu paraderade 161 fartvg om tillsammans 806,000 ton. l 
revyn 1912 uppt r ädde i'ör ·första gången 2 flygplan, nu manövrerade 
180 moderna bom b-, spanings- och j aktplan över flottan. 

(Proceeclings, november 1933). 

.För cle nya kryssarna uppgivas följande data: Längd 190,5 m., 
bredd 18,2 m., djupgående 4,5 m., maskineri på 100,000 hkr., 33 knop, 
15 st. l5,3 cm :s kan. i trippeltorn. Lv-artilleriet erhåller 12,7 cm :d 

kali ber och det passiva skyddet blir antagligen starkt. 
(The N av_1·, november 1933). 

Frankrike,. 

Alcl crsgr ;insprna för inträde i sjökrigsskolan äro fr. o. m. iir 
1934 sänkta till lägst 17 och högst 19 år den 1 januari ansölo~ings

året. Då c :a :2 års kornpletterir;gsstnclier erfordras efter elen normalt 
vid .17 års ålder avlagtla st udentexamen, kan inträde enelast sökas en 
gång, v ilket man v å si na l1illl anser Jdindre hckl igt. 

(Le Yacht. no1·embE'r HJJ3). 

Tidskrift Sjöviisendc t. 46 
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Chasseur 2 har nyligen sjösatts i Nantes. Fartygen av denna 

typ äro avsedda för ubåtsjakt och förete fol jande data: Depl. 150 

ton, längd 48 m., bredd 5,4 m., fart 20 knop, 2 st. dieselmotorer, 

vardera å 1,200 hkr., 1 st. 7,5 cm :s kan., 2 klspr. 
(Le Journal, 14 november 1\133). 

Kryssaren La Galissonniere sjösattes i november i Brest. Data 

äro: Depl. 7,600 ton, längd 179,5 m., bredd 14,48 m., dj upg. 5,28 m., 

maskinstyrka 87,000 hkr., fart 32 knop, 4 pannor, 2 prop., !J st. 15,2 

cm.s kan. i trippeltorn, 8 st. 9 cm :s l v. k., 4 t.npedtutEI', katar•ult, 

plat-; för 2 flygplan . (Figaro, 14 november 1933). 

Minimiåldern för befordran i olika grader är f. n.: 

Från capitaine de fregate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -J4 år 

)) » » corvette 
)) lieutenant de vaisseau 
)) enseigne 

(Le Yacht, 2 december 1933). 

Italien. 

37 )) 
34 )) 
25 )) 

Ubåten Galatea, som nyligen sjösattes vid Monfalcone-varvet, 

är den femte i en serie av sex enheter på 640 tons clepl. Ytmaskineriet 

är på 1,350 hkr. och medgiver 14 knops fart, uv.-maskineriet på 800 

hkr. med 8,5 knop. Bestyckning 8 torpedtuber och 1 st. 10 cm :s kan. 

(The N a vy, cl ecem ber j 933). 

Sov jetryss.land. 

Sovjetregeringen förhy rde uneler 1. kvartalet 302,000 ton hol

ländskt tonnage emot endast 233,000 ton under hela å r 1932. Aven 

h andelsförbindelserna med Belgien äro växande och bl. a. finnes nu

mer a en reguljär linje mellan belgi ska hamnar och hamnarna i nord-

västra Ryssland. (The Navy, december 1933). 
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Danmark. 

3 större torpedbåtar äro uneler byggnad. De mäta 285 ton samt 

föra 2 st. 8,7 cm :s kan . och 6 torpedtuber. Sedan 1930 hava 3 fartyg 

av samma typ färdigbyggts. Aven ett »opsynsskib », »l ngclf» om 

1,370 ton, är under byggnad. (N or ges Sjoforsvar, nov. 1933). 

Albanien. 

Den nya hamnen i Durazzo är av betydelse för hela Adriatiska 

havet. Från en fö rut kal strand har man byggt ut tvenne pirar den 

ena 1,300 och den andra 1,400 m. lång. Inloppet är 230 m. brett oeh 

kajerna omkring 980 m. i längcl. Arbetet, som utförts av italienska 

ingenjörer och arbetare, påbörjades 1928. 

(The N av y, december 1933). 

Brasilien. 

Det nya 6vningsskeppet , som bygges vid Banow, är snart fär

digt. Skeppet är en fyrmastbark om 3,325 ton och heter Almirante 

Salclahna. Hjälpmaskineriet består av en 6-cylindrig dieselmotor på 

1,400 hkr. Fullständig elektrisk anläggning. 10 båtar. 4 st. 11,8 

cm:s kan., 3 st. 7,6 cm:s lv. kan., en torpedtub, besättning 379 offi

cerare oeh manskar·. Skeppet anses vara dP.t moderoa;;te i sitt slag 

i värlrl en. (The Navy, december 1933). 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

Ftrikespolitik. förhållande mellan främmande malder. 

The Tr:t e rnational. Situation . R USI maj n:r f\10, s. 3!l3. Rubrikerna 

äro Eöljancl e : 

The European Crisis, 
The Disamament C' onh •ren ce, 

Th e .Arm s Embargo, 
Japans \ Vithclrawal from the Leage of Nations, 

.T apanese Operations in J ehol , 
J apan a nd the Soviet Union. 

Po.litical Re alignm ents in Europe. Vera Micheles Dean. Poreign 

Policy Reports 10 maj , Voi. IX, n:r 5. Behandlar bl. a .: France 

and the status quo, Th e drive f or ireat,v r evision, Hitl e rite vi e· 

tory upsets Europe, l~ rancn-Soviet Rapprochement, Consolida

t ion oJ' the little Entente, The Mussoiin i plan. 
Germa-Polish-Di sp utE·s. Sl1cpard Stone. Foreign Policy-Reports, ju

li 5, Vol. IX, n:r 9. T3C'handlar Dan ;~, i g, .korridoren och Ost

preussl'u . 
The Intern ationrll Situation. R LJ . S. I. aug. n:r 011 , s. 61?.. Rubri

ke r: 
TlH' Treat.'· ol Yersaill es med il s E l il'cts. 
The Disarmalllent Conl'e rence. 
Tl w l<'our-Powl'r l'n ct. 
Def ini tions of Agress ion. 
DPiaulting JI.Ieml)('rS of tlw League. 
Tl\C' Foreign Po li c~· o i' thP So,·if't lJnion. 

Purposet Danulw Hridg(' . 
China oclt .Japan . 
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Krigsindustri. 

Inte rnationell Trai'l'ic in Arms a nd Ammunition. "William T. Stone. 

l<~oreign Policy-Heports aug. 10, Yol. TX n:r :1 2. En mycket f ull

ständig öve rsikt. 

Sjökriget i allm~inhet. 

Stratcgical Tlwo ric'S A French At1thority. Adm ira l Si r H erbe r t 'vV. 

Richm.oncl. K U. S. I. , maj 11:r 61(1, s. 330. Engelska synpunk

te r på Admira l l'astex's " Tl1 Po ries Strat6giqu<'S >> , som i m ånga 

avscencl<"n lovordas och r<'kO IIIII1Pndcras 1ill stud ium. 

Die Zukunft des LiniPnsch iffs. .Kon teradmi ra l a. D. G a do w. M. R 
juni, s. 241-:il. En undetsökning nng. s lagskeppens vär de vid 

o lika krigsrall m r llan sto r111akier . Läsviircl. 

J iimförelser mellan marinerna. 

Croiseurs logers. A. T lto1n aY.i. Le· Yacht, ap ril :2!), n:r :26:14 .. 203. 

En kor t men intressant övers ikt i l1u vudsak IH•llancllande Frank

r ike och Jta lic•n. 

Blockad, ha n· n s frihet. 

The .Fr eedom o[ the So_•as. Commnnc:ier G. S. ]3owles. R U. S. I ., 
maj n:r 510, s. 270. En al lsi dig hel 0·sning av Englamls inställ

ni ng till prohlrmf't. om ltav('Il S l' rihc·t . Författa ren anser att 

avskä raneJd av f ienden s hanciPlstörliinciPisrr hastigarP och me

ra humant leel e r till ul1Cl(')'k as1rlse iin geJlO!ll att söka avgöran

ck till lands. 

The future oJ: blockade. FI C'tch,•r PraH. Proc. juni. s. 868-72. Re

dogör fö r bl odadrrna l'örP vä rld skrigr t. samt uneler detsamma. 

Läsvärd. 

Internationell r~itt, diwrse. 

Das PrivatPigf'ntum in1 zukli n l' ti g(' IJ Sel'ld·i <'g<' . Dr. P . . \ . :'lla r tini. 

M. R juni, s. :261-68. Påpekar olikheterna i landkrig och sjö
krig samt unclersökPr va r"l' ö r icke samma bestämm elsf'r skola 

k u nllla tiJ l ä111 pas. 

Högsta luigsledningen. 

Hegering och krigsledning. \' ice-am iral O. E . L~'heck. K. V. A:s 

hand!. och tids kritt n:r 3, s . 9G. Anförande j K. V. A. 1.8 april 

1933. 



- 680-

Taktiken i allm änhet. 

Working cluring wo rking Howes. Captain Forde A. Todcl, U. S. 

Navy. l:'roc. maj, s. 666-68. Påpekar att order från staber, 

även om do utarbetas uneler natten, endast skola delgivas motta

garen om orderns utföranek brådska r, i annat fall först kl. 

0800. Läsvärd. 
Farbansh·ich cler Kri6gsschiiie. Dr. E. Gröner. M. R. juli, s. 313-19. 

Redogörelse för frågans utveckling från år 1890 till nuvarande 

tid samt en översikt ang. an viincla färge r inom tyska marinen. 

Eldledning. 

Flygfotografiers användning vid artilleriet. B. F. Bengtsson. A. T. 

1. och 2. häftet, s. 56-88. Utförlig redogörelse beträffande hit

hörande problem. Förtydligas av fotografier, figurer och till

lämpningsexempeL 

U b-olyckor. 

Litt om unclervannshåtar. N. T. S. maj, s. 218-23. Redogörelse för 

bl. a. do olyoksltäncl e lscr (egna kollisioner) som vissa båtar av 

engelska K -klassen utsattes fö r del utlöpandet tillsammans med 

slagflottan från Fir th oi' Fodh drn 30 januari 1918. 

Autogiro. 

The Di rect-control Autogiro. Captain H .. r. Parham. R. U. S. T. 

aug. n: r 51j , s. 601. Brsk rivning på autogirons nuvarande pre

stationsförmåga och användbarhet. Ehuru författaren mest 

framhåller vilken nytta man kan ha va av en flygmaskin, som 

kan flyga hur långsamt som hälst oeh ve rkställa lodrät land· 

ning för landoperatione r ant~·cles i en anmärkning huru en cl.Y

lik. ma3kin kan utny ttjas i sjökrigföringen. 

Kata]mlter. 

Shooting the catapult. Lieutenant (J. n .) H. B. :Mill Pr , U. S. Nav~·. 

Proc. april, s. 545-54. Hedegör för uh·ecklingen som fört t ill 

katapultens nuvarande ('genskapor. 

Luftkriget och luftförsvaret. 

Forces navales aeriennes. Lieut. do Yaisseau Barjot. La Revue Ma

ritime april n:r 160, s. 452. En l"ullstänclig och intressant · ut

redning·. 
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Aicr Dcfencc. R. U. S. T. aug. n:r 511, 'l . 539. 0\·ersättning av Ma

r ec hal P etains företal till :Major-Gener al E. B. Askmore's hok 

"Aier Defence>>. 
Angåondo fonnler för bPräkniu9-· av dagslägeskorrektioner vid luft

krcYadrlcl. Gösta Wiclmark. A. T. 3. häftet, s. 115-38. Ett 

studium av utförda skjutningar samt ett försök att uppställa 

approximativa och möjlignst rnkla formler , som giva ett an

vändba rt samband mellan tr·mpering, uppsättning och skott

vidd vid olika ballistiska förhållanden såsom ett medel att. un

clcrlätta och förenkla inskjutningen. 

Flygets u:n igeringstjänst. 

Tl1 e present status of air navigation. Lieutcnant~-commancler P. V. 

H. W ecms, U. S. N av y. Proc. mars, s. 399-404. Redogör för 

hjälpmedel som ä ro nödväneliga för navigeringen vid långfärden. 

Ha di o. 

Die Secfunktelcphoni o. Diplom-Kaufmann Dr. Fritz Runkel. M. R. 

juni, s. 270-72. På Y isar be hovet a v radiotelefoni för handels

sjöfarten och dess mö j lighete r iör närvarande. 

Chiffer. 

A plea for ciphers. Flotelter Pratt. Proc. maj. &. 692-96. Jäm

förelse mellan ohiffrr och kodt•r sam t uppställer fordringar på 

chiffer och lämnar Pxrmpel på några typer. 

N a' igeringstjänsten. 

Let us not. drop a porpenclioular. Lieutenant Robert E. Jasperson, 

U. S. Navy. Proc. april, s. 555- 58. Redogör för en metod att 

lösa elen astronomiska triangeln utan att genom en tänkt per

penelikel dela den i tv å lika rätvinkliga sfäriska trianglar. För

tydligas av formler och fig urer. 

Gas- och baktm:iekriget. 

Aerology and chemical warfarr. Lirutenant Thomas J. Raftery, U. 

S. Navy. Proc. april 1933, sid. 559--60. Påpekar några fall, 

d ä r meteorologiska data äro av betydelse för gaskriget. 

Gasmasken M/31 och dess användning uneler vinterförhållanclen. Er

win Engel. A. T. 1933 n:r 1Cf2 häftet, sid. 25-32. Beskrivning 

av gasmasken samt ett skä rskådande aY do svårig·heter, som 

möta gasskyddet vin trrt id. 
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Skl'ppsbygguadstjiiusteu: slagfartyg. 

Capita ! Ships. Eaptajnlojnant. R Stel'n Stcensen . D. T. S. aug. 
s. 346-6.1. SJag[artygcns utv0ckling e.ftP r Washingt:ontraktaten. 
Omfattar ·[öljancl e avsnitt: 

>> Nilson" och >> RodnPy >> . 
"Dl'utscbland». 
» \" ä inämöim•n, og >> Ilmarinen, . 

Artikeln komnwr att fortsättas. T.iisvärd. 

Handelsskydd. 

The ValuP of aireran ror wotl'cting S0al>onw Trade. Air Commodo
rc E. n. hl. l'tolwdsun. R U. S. I. aug. n :r .)11, s. 463. Ett 
intressant föreclmg om .llygvapncts möjlighder att. skyelda sjö
handeln. 

I\'lilitäqlerlagogik och myterie.·. 

Some psychologic phas0s oJ: discipline. Captain J . M. Elli cott, U. 
S. Navy (Rl'tireLl). l'roc. mars, s. 334-38. Personliga prfaren
hetPr hl'träffande bii sta sätt0 t att hehandla trupp. Ove rdriven 
strä.nghct och rapporter i otid 0j lämpligaste sättet. Mycket 
läsvärd. 

Tlw lcadership o[ 1\elson. LiPutt>nant (J. G.) A rn old KlinP, U. S. 
Navy. Proc. juni, s. 793- -ROO. En an alys av ck egenskape r, 
som gjorck Ne lson till cll'Jl homa leda ren. Det mest utmiirkan
dc var hans J:örmåga att inympa sin vilja hos hans unde rl ydan
du och deras önskan att uHö t· a densamma. Mycket läsvä rd. 

Kiel. 1918. J3cda von Bercl1em. l:'roc. n:r 365, s. 999. Behandlar 
elen planerade .lrantstöten och mytniet. 

Man :tVIaintcnance. Licutenant G. M. Renett. R U. S. T. aug. n:r 
.)11, s. i560. Födattarl'n an sl'l' att <lrn a l lt mera framträdand e 
ml'l;:anise ringeJi av stridsnw1oder·na medför fara att betydr isen 
av att vapnen och maskinerna riit.t handhavas av män med elen 
r~itta andan umlan skjutf's för vapne ns utvPckling och läran om 
dess unelerhåll m. rn. Han s kisserar hur >> Mara]e,-detaljcn bör 
organisNas g<·nom studium rev psykologi 111. m. 

Fysisk i'ostran. 

Entwicklund uncl B<·cleut.ung dP r LPilwsi.i1>ungl'n .in de r Reichsmarine. 
Sportiebrer W. Thiessc'n, Ki<'l. hl. H. juli 33. s. 319-21. liedo
gör för utvecklingen i nom T.,·sk lancls fö r svarsväsende e-Eter vär lds-
kriget. . 

(Forts.) 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. Wam·inskys Patentbyrå, Stockl10lm. 

Datum 

7/9-33 

14/9-33 

5/10-33 

112/10-33 

l 
Diarie-1 

nummer 

4670f3L 

1590/32 

1298/33 

421 /33 

4003/30 

2959/31 

1905/i:ll 

178/32 

Uppfinningens art 

Anordning vid skeppsluckor. J. IV. I sherwood 
och W. Is l1 e nvoocl, Chisil•liu rst, England. 

Anordning för utkastande av det tömda maga
sinc•t och samtidigt spärrantlP av slutst~·cket 
vid a u tOJnnt isk a r·ldvapt•n. Socid>t Italiana 
Ernesto Bn•da, lllilano. 

UndervaHPnsskf'p]lsJ'orm. R 0Prlckov<'n, J3erlin
St<·gli r.z. 

Apparat tör lwstiintt\lancle av riktpunkt vid 
. skjutning lllot mål på \' arieranriP avstånd 

och tncd olika insliillning av sikt"t n<'dil'n. N. 
O. Schnllström, EnskP(le och E. J. J~romf>, 
Stocksund. 

Tt>mprringslllaskin. N. V. Hollandseho Indu
stricon Handelsmaatscltappij, Haag. 

Elektri s kt brandrör mecl koncknsatort•r sorn tänd
st röm sbära t" <'. Rlic-inisclw .Ml'talill'a aren-und 
:Ma sch inentahrik, Di.isseldod. 

Linsappa rat Jör ljussig·nalc>ring med li\nga ljus
blinkar. W. Wc·ul e, Goslar, Tyskland. 

Anordning vid .Llygmaskiner mPd tv, Pllt•r Jlp
ra prtr rörliga vingar. C. E. Lars;;n11, Stock
holtn. 

3782/31 Anordning vid fartyg. K. G. ~Il'lclahl , Fred-
rikstart 

633/31 Avtryckareanordning l'ör automaitska skjutva· 
pen. Tikl,akosken Hauta-ja Puuteollisuus o. 
y ., Hci8iJtgiors. 
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Datum l Diarie- l nu1nmer Uppfinningens art 

12/10-33 5467 /29 Undervattonsljudsänclare. Julius Pil1!tsc h 1\..-G., 
Berlin. 

2608/31 Akustisk signal2 nordning. Julius Pin tsch A.-G., 
Berlin. 

25/10-33 5341/31 .Eldvapen med anordning för minskande av pro
jaktileils normala utgångshastighe,t genom 
avledning av en del av drivgaserna. Rhei
uische hletallwanren- und Maschincnfabrik, 
D tisseldorf · Derenclorf. 

2fll - 33 8232/3 1 Ventil, avseeld för andningsapparater. Deutsche 
Gasglliblicht-AuPt-Gcsollschaft m. b. H. Ber
li~ l 

2864/30 Anordning vid flygmaskiner. D. Klingberg Jet
te, Miclskog. 

2459/32 Anordning vid a rtille ripji:iser med löstagbart, 
bakstyf!ke. Ab. Bofors, Bofors. 

9jll-- 33 1057/32 Fasthållningsanordning för pipan vid automa
tiska sk jutvapen. R von Fromnwr, Buda
pest. 

16/ ll-33 4911 /30 Anordning vid elektriskt drivna fartyg meu 
fler a propellrar. Allmänna Svenska Blekt
ska A/B., Västerås. 

116/30 

23jll- 3314214/31 

Sätt att frnmställa ett sprängämne. M. Halm, 
Borits vid Riesa a. d. Elbe. 

Trerotslavett. Rb einische Metallwaaren- und 
M. asch inenfa b rik, D tissel do d-Derendorf. 

T h. W awrinskys Patentbyrå 
Innehavare: R. ALBIHN 

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm. 
Telegrafadress: WAW, Stockholm. 

Telefoner: Riks 74911, (Växel), 74912, Allm. Ö. 2248, lng. Alblhn privat 74913. 
GRUNDAD 1891. 

Ombesörjer uttagning av patent och registrering av varumärken 
mön s ter och modeller i Sverige och utlandet. 

Verkställer tekniska översättningar och utredningar rörande in· 
trång i patenträtt, patents rättsliga omfattning, giltighet m. m. 




