
1936.
99:e årgången.

Häfte N:r 6



- 343-

Årsberättelse i förbindelseväsende. 
AvgiYen av ledamoten Stiy H: son ETicson. 

elen 5 ielJruari 1936. 

(Forts. fr. häft. 5, sid . 292.) 

II. Det militära förbindelseväsendet 

D. Allmc"int. 

6. F ö r s v a r s k o m m i s s i o n e n s f ö r s l a g t i l l 
o r d n a n d e a v f ö r b i n d e l s c v ä s e n d c t s l e d
n i n g. 

I den av 1930 års försvarskommi ssion föreslagna försvars 
staben, sku lle de för försvarsmakten rJemensammu f örbindelse

ärendena h andläggas i en >> S ignaltjänsta v delning » och en 
» Kryptoa v delning >> . 

>> Säkcrställandet av samverkan mellan försvarsgrenarna », 
säger k omm issionen, nödvändiggör, enligt vad erfarenheten gi
vit vid handen , att vissa ärenden på signal- och kryptotjänstens 

område handläggas gemensamt inom försvarsväsendeL 
I >> Signalljänstavdelningen >> skulle ingå som chef en re

gementsoffi cer från armen , m arinen eller flygvapnet samt en 
komp. -off. fr å n varelera av de tre vapengrenarna. 

I »1\ ryp loavdclningcn >> skull e inga som chef likaledes en 
regemcntsoff1icer från annen, marinen eller flygvapnet samt 
dels en pensionerad officer fr ån n ågon av de tre vapengrenarna, 
dels lre kompaniofficerare, i regel en från varelera armen, ma
rinen och flygvapnet. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 25 
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I de flesta andra länder har denna fråga lösts genolll ti lL 
sättande av permanenta signalkommitteer med representanter 
för de olika försvarsgrenarna. 

Den seelan lång tid tillbaka aktuella frågan om skapandet 
av en högsta målsman för marinens förbindelseväsend e h ll r av 
försvarskonnnissionen föreslagits till lösande på följande sätt. 

I Marinj"örualtningen skulle imättas en särskild för l!incl ei
secwcielning. Kon1'missionen anser, att utvecklingen på fa o111 _ 

råden gått så snabbt under senare år som ifråga om radio
tekniken och därmed förenad verksamhet. >>Det kan icke för
utsättas >> , säger man, »att en chef för en annan avdelning mt
mera skall innehava erforderliga kunskaper för att beh~irs ka 

även detta om.råde. Behovet av en särskild avdelning inom 
ämbetsverket för handläggning av frågan rörande denn a ma
teriel kan därför icke längre skjutas åt sidan. - - - Che f
skapet för förbindelseavdelningen inom marinförvaltningen sy
nes kunna ordnas på så sätt, att chefen för kommunikations
avdelningen i marinstaben tillika bestrider befattningen som 
chef för förstnämnda avdelning >>. Lämpligheten härav moli
veras genom ärendenas inbördes samband - kommunikat ions
avdelningen ·i marinstaben och dess verksamhet är i stor t se tt 
oförändrad - - och härefter uttalas (med tydLig tillfredss täl
lelse): >> På föreslaget sätt genomförd organisation medför s<i
lecles icke i och för sig behov a v personalökning>> . För förbin
clelseavdelningen är i själva verket endast avsedd en kompani 
officer, en specialingenjör och en pensionerad underofficer för
utom elen med Marinstaben gemensamme avdelningschefen. -
Inga uttalanden hava gjorts av vare sig kommendörkapten Gi
ron i dennes reservation eller av högerns reservanter if raga 
om det av försvarskommissionen framlagda förslaget. \ hul 

får sålunda förutsätta att härvidlag förefunnits en enstämmig 
uppfattning. 

Chefen för Marinstaben har i vad avser detta försla g a\·
givit följande utlåtande: 

>> Kommissionen föreslår tillskapandet av en ny avdelniu;,; , 
förbinclelseavclelningen, huvudsakligen motiverad av beho\'c t 
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av en särskHd avdelning för radiomaterielen. Kommissionen 
föreslår , att chefen för marinstabens kommunikationsavdelning 
tillika skulle bestrida befattningen såsom chef för förbindelse
avdelningen inom mal"linförvallningen. Ehuru genom förbin
delsem edlens -främst radiomaterielens - utveckling och öka
de betydelse många skäl tala för kommissionens förslag , synes 
mig dock ytterligare erfarenhet böra avvaktas ifråga om nöd
vändigh eten att utöka antalet avdelningar inom marinförvalt
ningen . T illsvidare torde en koncentration av ärendena röran
de förb indelsematerielen böra på annat sätt lämpligen ordnas 
inom ämbetsverket». 

Något uttalande om de för försvarsgrenarna gemensamma 
förbindelsefrågornas behandling göres ej, men man kan för
moda, att dessa bö'l·a upptagas till behandling på initiativ från 
den av ma1,jnstabschefen föreslagna försvarsledningens stab. 

Kungl . 111arin förvaltn ingen säger i sitt yttrancie om den
na fr åga: 

>>Konuni6sionen föreslår tillskapandet av en ny avdelning, 
förb indelseaucielning, huvudsakligen motiverad av beh ovet av 
en särskild avdelning för radiomaterielen. Komn:rissionen fö
reslår , att chefen för marinstabens konnnunikationsnvclelning 
tillika skulle bestrida befattningen såsom chef för förbindelse
avdelningen inom Marinförvaltningen. "~hnbetsverket håller 
emellertid före , alt det skulle bliva mycket svårt för en person 
att förena befaHningarna såsom avdelningschef i båda dessa 
verk och att kunna disponera sin tid för bägge dessa tjänster. 

Det synes ämbetsverket vidare medföra olägenheter att 
ytterligare öka det redan slora antalet avdelningar inom ma
rinförvaltningen. 

Ehuru det kunde vara önskvärt, att radion representera
des av en egen avdelningschef, anser sig således marinförvalt
ningen böra avstyrka införandet av en ny förbindelseavdel
ning. Ambetsverket vill i detta sammanhang framhålla , att 
det synes möj],igt att genom omflyttning av vissa ärenden mel
lan verkels oJ,ika avdelningar vinna större koncentration av 
förbindelsematerielen än vad nu är fallet >>. 
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De skäl, so tn förestavat dessa båda myndighelers stanc]_ 

punkt, äro förvisso av den art, att organisationen i dess het

h et vinner på e tt avstående från förbindclseavdclnignen. Att 

förbindelseljänst.en blir lidande är dock mycket sannolikt , för

såvitt icke någon annan lämplig utväg finnes. lVIåhäncla vore 

det möjligt, alt i någon av avdelningarna t. v. upprä tta en sär

skild förbindelsedetalj under befäl av en regementsofficer, son1 

företrädare för det tekniska förbindelseväsendeL 

Ehuru denna årsberättelse endast i y tterligt begrän sad 0 111 _ 

fattning berör de tekniska framstegen under de senaste aren, 

bör det dock stå klart , aU allt störl'e krav måste ställas pn 

det organ inom marinen, sorm icke bLott ska ll följa med utveck

lingen inom radiotekniken i alhnänhet utan även själv exper i

mentera och delvis konstruera förbindelseanläggningar av 

många olika slag. Fordran på en auktoritativ ledning och ett 

tillräckligt antal tekniska cxpcrber gör sig alltmer pamint. 

Under alla omständigheter måste förutsättas , att elen tek

niske ledaren icke blir elensamme som chefen för marinstabens 

konununikationsavdclning. Ulan tvivel skulle, som marinför

vallningen framhåller, en s~l.dan dubbelsyssla bliva alltför b~ 

tungande. Icke heller har denna utväg behövt tillgripa s inom 

några andra verksamhetsområden. Det samarbete, som er

fordras mellan de organ, som representera den operaliYa och 

tekniska delen av tjänsten , kan utan sYarigheter säkcrstiilln~ 

på annat sälL 

7. F ö r s v a r s v ä s c n d e t s g c m c n s a m m a f ii r 

b i n d c l s e r. 

a. Kortfottacl redogörelse lär den 9emenswnmn sionnl
samövningen 1934 . 

En i sritt slag helt ny form för samövning m ell an d(' tn· 

vapengrenarna - armen, marinen och flygvapnet - kom till 

utförande i augusti 193+. Gc.:nom K. BrcY och go 7 71 /3-! . bad~ 

av den 13 juli 1934, beordrades nämligen en gemensam sionrtl

samövninrt att äga rum i trakten av Norrtälje och förYat lncn 

därutanför u n der tiden 22- i30 augusti samma Ctr . 
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signalsamövningens ändamål var att samla erfarenheter 

beträffande dels förbindelse- (signal-) tjänstens ledande inom 

högre förband och dels samverkan mellan försvarsgrenarnas 

signalorgan m . m. Dessutom avsågs att ifråga om radiomate

rielen ulföra en hel del trafiktekniska undersökningar om

fattande räckviddsprov, frekvensskillnadsprov, störningsprov 

etc. Härjämte skulle trådsignaltjänst och optisk signaltjänst 

bliva föremål för särskilda försök och studier, vilka avsågos 

ligga till grund för ett framlida försök att skapa för försvars

grenarna så vitt möjligt enhetliga bestämmelser. 

Ovningens ändamål var således mycket vittomfattande. 

Med hänsyn till dess karaktär av samövning kan den dessutom 

betecknas som ett betydelsefullt led i samarbetet mellan för

svarsgrenarna. Övningen si'älldes under chefens för marin

staben överlednin g. Till dennes förfogande i ledningen beord

rades särskild p ersonal från de tre försvarsgrenarna. 

Den allmänna förutsättnin9e11 för krigsläget var, att sven

ska lant:strid:skraftcr - l. armen - voro på väg att samlas 

i Uppland från syd och väst för att slå en i nordöstra delen 

av lanelskapet landstigen fiende. Vissa svenska sjöstyrkor, ba

serade i Strockholms skärgård och Gävle, opererade i och nord 

om Alanels hav mot fientliga sjöstridskrafter och trupptranspor

ter. Vaxholms fästning deltog i försvaret av Stockholms skär

gård. De svenska flygstridskrafterna bekämpade med huvud

delen fientliga transporter och flygstridskrafter , under det 

mindre delar voro underställda de svenska lant- och sjöstrids

krafterna. 

De cleltngrmde förbanden utgjordes huvudsakligen av sig

nalorgan ur de tre vapengrenarna. De stridande förbanden. 

liksom även fiendens stridskrafter f ingerades ; radiostationerna 

~ppehö ll o sig således ensamma p å den plats i terrängen, där 
1 verkligheten cheferna m ed sina staber hade befunnit sig. 

Ur armen cleltoQ'o siana1orean ur I l I 2 I 3 I 4 I 8 I ,_, ..__, .... ., , , ' , ' 
10, I 13, I 14, I 15, K l , J\ 3, A l och Ing. 3. 

Ur marinen deltoQ'o från flottan 1'ao-aren Klas Uo-ala ubå-
t . " o ,., "'" ' 

arn a Illern och Bävern samt tendern Sveparen , representeran-
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dc olika förband ur kustflottan. Härlill kom ur kustar tilleriet 

signalorgan fr å n Vaxholms kustartillcriregementc, gruppera_ 

de på öarna utanför Norrtelje. 
Ur flygvapnet deltogo nio signalavdelningar samt tre flyg

avdelningar med ett antal flygplan, representerande större fly g

förband. 
Ovningen utfördes i två perioder, den 22- 26 augusti och 

den 27-30 augusti. Signalorganens, fartygens , flygplanens 

m. m . lägen och rörelser voro på förhand fixerade till olika 

taktiska lägen (vägar för fartyg och flygplan) grundade pa en 

allmän förutsättning för stridens fortlöpande. 

De »taktiska lägena », som skiftades vm·je dag, voro i fr å

ga om radiotrafiken delade i fyra » trafikpass >>, vardera om 

t vå timmar. Trafikpassen voro i sin tur indelade i tre >> trafik

moment>>, vardera om 30 min. Mellan trafikmomenten gjor

des 15 n'lin. uppehåll. Under varje trafikmoment var radio

trafiken för de deltagande radiostationerna, (san11manlagt om

kring 175 stycken) i detalj reglerad för att mesta möjl iga er

farenheter skulle kunna utvinnas rörande bl. a. de inbördes 

s törn ingarna . 
Radiotrafiken hade i övrigt reglerats så, som om en full

ständig radioorganisation vore för handen inom de trupper 

och flygförband , vilka enligt den allmänna föruts ättningen 

tänktes ingå i de opererande stridskrafterna. På grund härav 

blev frekvensski llnaden mellan olika radiostationer i vi ssa fall 

mycket ringa och flera radiostationer voro i trafi k på samma 

frekvens. Samtidigt härm ed skull e trafik pågå m ed och mel

lan de marina scta tionerna. I vissa moment hade trafiken ord

nats så, att största möjliga antal radiostationer samtidigt ,oro 

i trafik. Trafiken pågick under såväl dager som mörker för 

vinnande av erfarenheter under båda förhållandena. 
Förändringarna i den taktiska grupperingen känneteckna

des slutligen av en h ela tiden fortgående hopträngning av de 

deltagande förbanelen i såväl bredd som djup; i vad avser sjö

och flygstridskrafterna , i ökad verksamhet med ty åtföljande 

ökning av antalet m eddelanden m . m . 
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I avsikt att belysa möjligheterna för signalsamverkan mel

lan lägr e enheter ur de tre försvarsgrenarna, ulan att regle

rande å tgärder kunnat vidtagas a v högre befälhavare, anord

nades särskilda övningar. BL a. utfördes sålunda i trakten av 

Björkö en kombinerad momcntövning, i vilken delar från alla 

vapengrenarna dcltogo och då alla slag av signalmedel komma 

till användning vid taktisk samverkan. Även vissa trådför

bindelser ulgjorde föremål för prövning. 
De meddelanden, smn sändes uneler övningen från m a ri

nens radiostationer, voro i försäg uppgjorda av ledningen och 

inneslutna i kuvert, som brötos vid tidpunkten för varje n ytt 

läge. Vid annens och flygvapnets station er utnyttjades i stort 

sett sam1na system. 
Särskilt noggranna bestämmelser för protok ollföring hade 

givetvis utfärdats . 
Bland mångfalden av under övningen gjorda erfarenheter 

kunna, utöver de rent tekniska, följande av mera allmänt in

tr·esse anföPas. 
De radiostörningar, som hade väntats på grund av hop

trängningen av det stora antalet radiostationer inom ett r ela

tivt snävt frekvensområde, voro av mycket ringa omfattning i 

vad gäller ömsesidig inverkan av försvarsgrenarnas trafik. I 

fråga om trafikstörningar inom varje försvarsgren voro resul
taten varierande. 

De omfattande erfarenh eter, som gjordes beträffande träd

trafiken kunna i detta sammanhang lämnas åsido. 

De viktigaste erfarenheterna gjordes om de gemensamma 
för eskrifterna. 

Genom go 588/28 fastställdes >> M·ilitära radiosignalerings

föreskrifter för armen, marinen och flygvapne t». Dessa före

skrifter lågo till grund för inom respektive försvarsgrenar ut

arbetade och vid ticlen för övningen gällande radiosignalerings
för.eskrifler. 

Övn:ingen visade emellertid, att vissa ändringar i de ge

lllensam:ma radioföreskrifterna behövde vidtagas. Chefen för 
111Urinstaben lät med anledning härav och med biträde av per-
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sonal, ställd till förfogande flY cheferna för generalstaben Oc' 

flygvapnet, revidera ovannämnda gemensamma föreskrifte
1
:
1 

Det befanns härvid lämpli gt a t t med stöd av övnignens erfa: 
renheter genom likar,tade beslämmelser reglera såväl tråd- som 
optiska förbindelser mellan signalorgan ur de olika förwar:,. 
grenarna. Gemensamt med sistnämnda chefer kunde chefen 
för marinstaben redan den 17 junli 1935 avgiva nytl försla " . ~ 

till Grundläggande beslämmelser rörande Signaltjiinst cn vid 
armen, marinen och flygvapn et ( GBS), vi,lket genom go 8\)\) 
den 23 augusti 1935 fastställdes att lända till efterrätlels(' vid 
utarbetandet av instruktioner m. m. angående srignaltjiins len. 

b. Gmndläggande bestämmelser rörande signaltjiins ten 
vid armen , marinen och flggvopnet. 

Dessa grundläggande bestämmelser (GBS) fastslå dels be. 
grepp m. m., dels grunderna för signalerings utförande llldlan 
armen, marinen och flygvapnet samt i vissa fall även inom 
dessa. 

De allmunna bestämelserna omfatta Ii huvudsak begrepps
förklaringar etc. Man lägger märke till, a tt begPeppet fö r
bindelsetjänsh icke accepterats av armen och flygvapnet , un
der det att marinen fått behålla det ( >> vid marinen utgör sig
naltjänsten en del av förbindelset.iänstem ). På samm a sä tt 
skilja sig benämningarna ifråga om begreppen »lnorse ' och 
>> morsering >> å ena sidan samt »blink >> och >> blinksignalering» 
å den andra. 

Begreppet >> signaloHicer >> har emellertid införts även vid 
marinen, ehuru det säges: )) signalofficer vid marinen är till
lika förbindelseofficer >> . Vid flottan har förändringen ingen 
praktisk betydelse. 

Bestämmelserna fö'l· träd innehålla bl. a. ett fullständigt 
schen1a för hur trådtelefonering skall tillgå liråga om anrop 
och svar samt utväxlande av meddelande. Ävenså är särskild 
namnförteckning faststäHel för bokstavering. Förteckningen 
skiljer sig från den som tillämpas inom marinen enligt SL\1, 
men gäller v~d telegrafverket fr ån 1936. Slutligen inrynnnes 
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"ven en särskiid tabell med uttryck och dessas innebörd, så-
a . 
som ,, kmn >>, >> kollatnonera >> etc. 

Ifråga om föreskr ifterna för wdio må särskilt noteras , att 

signaleringsmetod A, son1 inrym t s i 1928 års bestämmelser för 
tillämpning inom armen, numera utgå tt. Endast metoderna 
B och C äro reglerade. I övrigt hava enelast obetydliga korri-

6eringar gjorts i dc gamla bestämmelserna. 
" Bestämm elserna för blink (mors e) äro på liknande sätt 

införda i GBS och något justerade i förhMlandc till tidigare 
"ällande föreskrifter i enlighet med dc erfarenheter, som gjor

des und er ovan nämnd signalsamövning. 

Som bilagor ingå slutligen vissa bestämmelser för signal

blanketts utseende samt en förteckning å dels de internatio
nella radio.förkortningarna, dels dc militära radioförkortning

arna ( >> ti-coden >> ). 

Det steg framåt ifråga om signaltjänstens utnyttjande vid 
samverkan mellan försvarsgrenm·na , som dessa grundläggande 
gemensamma bestämmelser utgöra , kan hälsas med tillfreds

ställelse. 

E. Marinens förbindelseuäsencle. 

8. Signaleringsfärdigh eten. 

Under de senaste åren har på sina h åll gjorts gällande, 
att den opbiska signalpersonalens yrkesfärdighet sjunkit. Till 
en del anses detta bero på, att elen optiska signaleringen 1nin · 
skat i betydelse och omfång, i den mån radion vunnit ökad an
vändning, särskilt efter införandet av de ultrakorta vågorna. 
Även det förhållandet att flera yrkosgrenar , som i praktiken 
endast und antagsvis utöva signaltjänst, likväl utbildas härför, 
anses bidraga till en allmän sänkn~ng av signaleringsfärdig

heten. 

Det har syn ts mig vara av ett visst värde att med stöd 
av signaleringsresultaten undersöka, huruvida den påstådda 
försämringen verkligen kan med siffror påvisas och i så fall 

huru stor den är. 
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Dessförinnan måste dock framhållas , att en sifferu1-., 1 
k 

t-> << lS · 

ning __ givetvis endast -~wn hänföra si~ til_l verkställd betygssig: 

naleung. Det 1'-ctn tankas, och det ar till och med sannolikt 

att den praktiska signaltjänsten icke följer samma kunor. olll 
en mätning av denna varit möjlig, skulle utslagen trolig(•n va. 

rit större, å tminstone ifråga om den försämring, som strax 
skall konstateras. 

Till den praktiska signaltjänstens försämring bidrar näm. 

ligen i främsta rummet såväl det minskade antalet rustade 

fartyg som de reducerade övningsanslagen med ty åtföl jandr 

minskning av gångtiderna, vilket allt gör, att signalering un

der s tridsmässiga förhållanden blir en alltför sällsvnt ÖYn in u 
J b · 

Detta är otvivelaktigt det förnämsta skälet till den i prak tiska 

tjänsten konst.:'lterade minskning av yrkesskickligheten i -; ig. 
nalering. 

Att radions ökade användning bidragit till att minska an

tale t optiska meddelanden är dock tydligt och svarar även mo t 

önskvärd stridsmässighet. Detta får dock icke utgöra n·tgol 

skäl för minskad optisk signaleringsfärdighet Så länge m orse, 

semafor och signalflaggor ännu användas måste person alens 

skicklighet - även om denna materiel i fl era avseenden bör 

betraktas som reservsignalmedel - genom övning upprätthål

las och om möjligt förbättras. 

Ett förhållande, som icke kan förbigås i detta samman

hang, är även telefonens ökade användn1ng. På kustfiollans 

ankarplatser utläggas numera alltid mesta möjliga antal tele

fonlinjer för att underlätta icke blott förbindelserna m ed hnd 

utan även mellan fartygen. På Hårsfjärden är systemet hell 

genomfört, då i praktiken varje fartygschef kan nå varje ·m

nan fartygschef per telefon. Detta har givetvis medför t. :rtt 

antalet signalmeddelanden minskat. Det är, som bekant, myc

ket lättare a tt framföra och eventuellt dljskuter.a ett ärend e per 

telefon än att utbyta signalmeddelanden, särskilt om dessa 

måste överföras till kod eller annat hemligt språk. Vore drt 

icke så, att endast en eller i enstaka fall högst två telefonkah l::l r 

kunna avses för varje fartyg eller division, skulle kanske den 
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optiska signaleringen helt dö ut på de mest använda ankar-

Iatserna. Det klagas högljutt på telefonförbindelsernas otill

~äckli ghet, men man glömmer ofta att istället använda sig av 

:ignalförbindelserna. Det vore måhända riktigare a tt i regel 

utnyttja telefonförbindelserna endast för samtal med abonnen

ter iland. Om samtal mellan fartygen i möjligaste mån und

vekes, skulle bela,stningen på landförbindelserna minskas, och 

den optiska signaltjänst en finge större omfattning. Den ökade 

användningen av telefonerna har, inom parantes sagt, även 

medfört den nackdelen, att personligt sammanträffande mel

lan olika befälhavare blir allt sällsyntare. Detta är till skada 

för tjänsten. 

l vidstående kurvor har jag försökt att vinna ett rättvist 

bedömande av signaleringsfärdigheten under de senare åren. 

Kurvorna 1- 4 (plansch l) visa signaleringsresultaten i 

morse och semafor på höstsignalskolorna 1930- 1935. Var 

och en av de fyra kurvorna utgör summan av samtliga betygs

skalors kurvor. 

J(urvan n:r l, morseresultatet efter första veckan, visar 

en tämligen jämn ökning till 1934, då den vänder och går brant 

nedåt. I betygsskalorna 3 och 4 inträffade en markerad för

sämring redan 1933, vilken dock i totalkurvan utjämnades 

genom en stegring i betygsskala 2. Sista år et hava samtliga 

försämrats. 

Kurvan n:r 2, semaforresultat efter första veckan, visar 

en språncrvis förändring vars karaktär under sista hälften är 
b u ' 

en försämring, särskilt ifråga om det sista år et. De enskilda, 

icke utritade betygsskalekurvorna följa tämligen nära elen an

givna »sum1.nakurvan ». 

Dessa två kurvor (n:r l och 2) visa, att höstsignalskolor

nas elever de senaste åren börjat sin praktiska utbildning med 

sämre förkunskaper än tidigare. Detta återfaller givetvis till 

en del på skolorna iland . 
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Kurvan n:r 3, som utvisar slutresultatet i fråga om morse, 

följer tämligen nära kurvan n :r l. Den visar, dels att, trots 

den korta tid, som står bill buds under hösten, en ökning a v 

signaleringsfärdigheten med i genomsnitt fyra betygsenheter 

är möjlig, och dels att en ytterligare höjning av dåliga begyn

nelsekunskaper ick e medhinnes. 

Kurvan n:r 3, 'som utvisar slutresultatet i fråga om morse, 

följ er tämligen nära kurvan n :r l. Den visar, dels alt, trots 

den korta tid, som står till buds under hösten, en ökning a v 

signaleringsnlrdigheten med i genomsnitt fyra betygsenheter 

är möjlig, och dels att en yttc:rligarc höjning av dMiga begyn

nelsekunskaper iek c medhinn es. 

Kurvan n :r 4 är betydligt jämnare än kurvan n :r 2 och 

visar liksom dc övriga en sjunkande tenelens för dc sista årea 

med en tydlig skärpning 1935. Försämringen är ifråga om dc 

lägre betygsskulorna än mera utpräglad än vad »Summakur

van » visar . Della förhållande komm er s:mnolikt att öva ogynn

samt inflytande på de högre kursernas resultat undeT komman

de år, då del sammanl::tgda resultatet blir ännu sämre, därest 

icke en uppryckning sker und erifrhn. 

Den nu gjorda granskningen kräver en komplettering med 

resultaten från vintermånadernas provsignalering. 

Kurvorna 5--13 (plansch 2) avse alt illustrera resultaten 

av å kustflottan utförd provsignalcring. 

Kurvorna angiva det procenttal man av samtliga delta

gare, som uppnått Jninst betyget 6, 8 och 10 i respektive morse, 

semafor och radio, uppifrån räknat . 

Kurvorna n :r 5 och 6, morse, visa en tydlig tendens att 

sjunka efter en toppunkt 193:3~-- l 934 . Kurvan n :r 7 böjer 

iiven av nedåt. men kan ännll uppvisa en obetydlig stegring. 

De bästa signalmä nn en hålla sig uppe på redan förvärvad 

skicklighet, uneler det dc sämre bli allt sämre. Det är täm

ligen givel vad resultatet kommer att bli om några år , därest 

ej åtgärder vidlagas i tid . 

Kurvorna n:r 8~10 , 'semafor, hava ä ' ·en en strävan ned

åt, som ifråga om betyg 6 började redan 19:32~33. I fråga 
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om semafor äro utslagen icke lika stora, som när det " a" ll ;::-,(; er 
morse, vilket är ganska naturligt med hänsyn till skillnadcll 
i svårighetsgrad. 

Som en jämförelse har i kurvorna 11- 13 även m edtaa·1tc 
l 

o "' o 
resu talen av rad1oproven. De äro O]'än1nare än de fö ren:, . nqen-
de, vilket i första hand torde bero på mycket växl ande svå_. 
righet'Sgrad hos provtexterna. Sålunda ansågos exempelYis tex. 
terna vintern 1933-34 hava varit särskilt svåra. I varje fa ll 
kan man ifråga om racdio i allrnänhet skönja en långsam sten. 

o "' 

r mg. 
För att få ett utslag på signaleringsskickligheten vid vin. 

terskolorna iland, har i kurvorna 14 och 15 en undersökni nrr 
. u 

gJorts av resultaten vid signaltävlingen mellan stationer nas 
korpralskolor under de sista sju åren. 

Kurvan n:r 15, morse, visar, bortsett från år 193:;, då 
provet var mycket svårt, en 1'ämn stea-rin··· från 1930 till t<1 'J-' . b b tJtJ :t , 

där den väneler nedåt, vilket i främsta rummet framk all ats av 
dåliga resultat å Karlskrona station. Tendensen ifråga om se
mafor (kurva n:r 14) är ungefärligen densamma. De l skarpa 
fallet mellan 1934 och 1935 är även här framkallat utcslulan-
de av Karlskrona. 

En summcmfattning av denna grafiska studie ger onekli
gen vid handen, att en tillbakagång: ägt rmn 'ifråO'a om den 

u " ' b 

optiska .signaleringsskickligheten. F enomenet fordrar för Yisso 
den största uppmärksamhet icke blott från skolornas sidan ulG n 
även från den praktiska tjänstens utövare. Mera övning i op 
tisk signalering kräves . Den utan tvivel intressantare och mc
ra >> funktionalistiska >> radiotjänsten får icke förleda förbin
delseofficerarna att förgäta behovet av noggrant planlagda och 
väl genomförda övningar i optisk förbindelsetjänst Alt större 
om.sorg bör ägnas den grundläggande utbildningen iland svnes 
även framgå av kurvorna. 

Den optiska signaleringen får ifdga om anpart av fö r
bindelsetjänsten i dess h elh et, d. v. s. l.:uantitatiut, se sig Gllt 
m er undanträngd av andra medel. Detta innebär ick e att dt· op
tiska förbind elserna även l~v nlito livt kunna överför::ts i andru 
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planet. Tvär~om, ~ör att icke >> komma alltför mycket på ef
terkälkeiH maste S1Ignalresultaten förbättras genom mera öv
ning, förbättrad materiel och möjligen även genom att in
skränka signalutbildningen till att omfatta endast rena sig

nalma troser . 

9. Förbindelsetjänstens utövande. 

Om således en, låt oss hoppas tillfällig, försämring inträtt 
ifråga om optisk signaleringsfärdighet, så har å andra sidan 
förbindelsetjänsten i dess helhet gått framåt med stora steg. 

Dess stadga ifråga om signaleringsförfarande, föreskrifter 
och koder etc. har alUm.er befästs . Den eftersträvade »för
:Oitidelsekulturen >> börjar att närma sig en godtagbar standard. 
Härtill hava bidragit icke blott empiriskt frmnvuxna föreskrif
ter utan även en allt <Större kader av utbildade förbindelseoffi
cerare. Förståelsen för denna komplicerade del av tjänsten 
har även växt allt eftersom varje individ i ,sitt dagliga liv kom
mit i allt ini'imare beröring nwd radio- och rörteknik av olika 
slag. Intresset för chiffer och koder har underblåsts genom 
tävlingar i puhlika tidskrifter och tidningar. Och televisions
problemet h ar på sista tiden åstadkommit nya intressen inom 
förbindelseväsendets ram. 

En allmän granskning av den praktiska förbindelsetjänsten 
vid kustflottan under de senaste två åren visar fortgående för
bättringar. lmlcdningar till kritik och rätt'elser hava blivit 
allt färre. Särskilt gäHer detta sådana detaljer som valet av 
förbindelscmedel, språk och signalerings1netoder. Konsten att 
formulera meddelanden på klart språk och med hjälp av till
gängliga koder fordrar m ycket övning, men även härvidlag 
hava under de senaste åren stora fram.stea crJ·o,r·ts n n. . 

Förbindelsetjänsten är dock, kanske i än högre grad än 
andra tjänstegrenar, stadd i ständig och snabb utveckling. En 
tillfredsställande standard inom en viss del av dess stora verk
~amhetsområde har icke väl uppnåtts , förrän nya detaljer växa 
fram och fordra särskild uppmärksamhet och omsorg, såsom 
'exempelvis -- vid sidan av den rent tekni1ska utvecklingen -: 

Tidskrift i Sjöväsendet. 26 
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tillkomsten av ultrakortn v[tgor och m ikrovågor sam t här. 
av följande problem, bl. a. ifråga om radiospanings- och rad io. 
störningstjänst en; 

bildöverföringens och televis,ionens utnyttjande i den Ini
litära tjänsten samt användningen av fjärrskrivmaskin er ; 

förslärkarteknikens utnylljande föT trådförbindelse rna 
förbättrande samt multipelutnyttjning av ledningsnät ; 

telefoni med l jusstrålar som bärvåg; 
förbättrande av den optiska signalmaterielen; 
förbättrande av förbindelseTna mellan övervattensfar tyg, 

ubåtar och flygplan med utnyttjande av teknikens senaste land
vinningar; 

användning av ·infrarött ljus för osynliga opt iska förbin-
delser; 

tillfredsställande av de ständigt skärpta kraven pa ],oc1er 
och ch iffer, m. m. 

10. Nya bestämmelser för förbindelsetjänsten inom m n

rinen. 

Den utredning om signalinstruktion m. m. för kustart ille
riet, som onmämnts och närmare motiveras av för edraganden 
i reglementen och förvaltning 1934, har under året (193 51 rc
sullerat i dels en tilläggscode till SIM och RIM (förvarad i 
pärmficka till ifrågavarande instruktioner), dels en Siumil
tjänstinstruktion för mminen (Stli\11) i tre särski lda delar. 

Den senare består av 

l. Allmänna bestämmelser. 
II. Linjetjänst 

III. Stationstjänst. 

De allmiinna bestämmelserna ansluta sig till de ovan oJll
nämnda GBS samt äro utvidgad e att omfatta vissa andra be
stämmelser och synpunkter, huvudsakligen av intresse för kust
artilleriet. 

Linjetjånsten hercr, som framgår av namnet, u!eslut :11Hlc 
tråclförbindel5er och omfattar hyggande av olika slags l injer. 
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deras un derhåll m. m . Ehuru även denna del huvudsakligen 
.. 1. avsedd för kustartillerie t, kan elen även tänkas få I il lämpll 

11
jng i flottan, särskilt för lokalstyrkor etc. vid dc tillfällen, då 

telefonförbindelser skola upprätlas med längre in i land be
lägna s tationer. 

Stationst.fänsten gäller enligt säTskild i instruktionen gi
ven bes tämmelse endast kustartilleriet. Den utgör i huvudsak 
en .sammanställning av i SilVI givna föreskrifter .samt de yt
terligar e föreskrifter för stations- och expeditionstjänst, tråd
signalering m. m., som erfordras för speciellt kustar tilleriet. 

En Jnstrul.:lion för Telej"ontjänsten vid flatton fastställdes 
att gäll a från den 11 november 1935 . Den förvaras i pärm
fickan ti ll >> Beskrivning över flottans telefonmalerich och bör 
Jäsas av envar tillhörande flottan. Tjänslen på många befatt
ningar består tyvärr till stor del av ,, telefonerande >> . Om detta 
är oundvikligt, så bör det: åtminstone ske under former , som 
garantera ett säkert och snabbt överbringande av medde
landena . 

Förutom allmänna bestämmelser, instruktioner för telefon· 
och telefonväx.elposter, bestämmelser för inkoppling, ekonomi
ska beslämmelser m. m. återfinnas i instruktionen även tele
foneringsschema , uppgifter å uttryck, som skola användas vid 
lelefon ering. lwniimningar på bokstäver och siffror m. m. 

Denna årsberättelse har enelast bristfälligt kunnat illustre
ra den fortsatta och alltjämt stegrade utveckling, som det all
männa förbindelseväsendet undergått de sista åren. Dess ef
fektivitetskurva visar ingen tendens att kröka sig för ett maxi
mum. ~Iarinens förbindelseväsende måste med alla medel sö
ka h ålla jämna steg med denna kurva. Varje lenelens till di
vergen s i negativ riktning måste motarbetas i tid , ifråga om 
teknik såväl som praktik. 
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Diskussion med anledning au årsberättelse 

bindelseuiisencle 1936. 

Ledamoten vVahlström anförde: 

för -

Föredraganden framhåller svårigheterna att besl~imma 

varest mål~smanskapet för förbindelseväsen~et ,skall ligga. Fr~i.

gan löstes om MS och MF sammanfördes till ett enhetligt ami

ralitet ; en hjälplig lösning skulle kunna vinnas genom att 

sammanfatta de båda överstyrelseorganen till samma byggnad. 

Att signaleringssk:ickligheten gåbt tillbaka utvisar behovet av 

en målsman för signalutbildningen. Enligt nu tilläm pat sy. 

stem kommenderas för varje år olika regementsofficerare att 

leda signaleringsutbildningen under höstskolorna icke sa myc

ket med tanke på huru de lämpa sig för att leda denna ut

bildning, utan fastmer huru de stå i tur till sjökommendering. 

Följden blirr, att utbildningen konuner att ligga i händerna på 

unga adjutanter. Det borde i stället finnas en »chef för flot

tans signalskola » m ed flerårskommendering i följd och helst 

i samband med avdelningschefsbefattning ,j öve11styrelsen. där 

hans souschef kvarstannar som tj. f. avdelningschef, medan 

chefsskapet för signalskolan utövas. 
På samma sätt som •med signalutbildningen är förhallan

det med artiNeriuthildningen. Ä ven här saknas en permanent 

målsman, en »chef för flottans skjutskola », vilken institu tion 

däremot finnes inrättad vid kustartilleret. 
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De marina rustningstendenserna. 

ilen allmänua uppmslning, som nu pagar världen runt, 

har m ånga aspek ter och för den initierade slår det klart, att 

även sjörustningarna för nänarande p~l alla områden och inom 

de allra flesta sjömal\Ler befinna sig i ell forcerat stadium. 

J, Underrättelser frrm främmande mariucr» , vi !J;: a regelbundet 

publireras i denna tidskrift, och vilkas sista upplaga återfinnes 

på annan plats i delta nummer, lala sill tyd liga språk om den 

alltj ämt ökade lwtydelse, som sjömakterna tillskriva sina flottor. 

Vad beträffar själva ruslningstendensern a, så kunna dc allra 

sista :hen uppvisa i Yiss m ån nya sådana, vilket utan svårighet 

kan avläsas i s {t gott som alla mariners ulveckl i ng. 

Ranske ha just på delta område de aktuella tendenserna 

större betydelse än på andra. Fartygsbyggnadspolitiken be

stämmer n ämligen flottornas sammansättning och karaklär för 

20 a 25 ~tr framM. ELL studium av de aktuella tendenserna giver 

därför en fingervisning om vilka faktorer, som om nagra år 

komma att sälla sin prägel pa marinerna. Följaktligen utöva 

aven faktorer , som tillkomme för halvtannat decennium sedan, 

ännu stor t inl'ly ta mlc. Uess:1 Jakturer ä ro hegränsningshesläm

lnelserna i \Yashinglon- och Londonlraklalema, vill..:a emeller

tid utlöpa med delta ~lr. 

Det mest framträdande dragel bland de nuYarande sjörust

ningslenclensema är ak liYiseringe n i slagfartygsl·lassen. Det 

gillle r icke enelast \'iclmakihäll::mclcl av dc slagflollm, som a ter-
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stå från 1920- tal el, ulan fö r Tysklands vidkommande hr det 
frågan om uppbyggandel av en helt ny slagflolta. Akt ivise
ringen försiggår i tYå former, dels modernisering av äldre fa rtv.T 

'" och dels byggandet av nya. Så länge traktaterna h in drade 
de tre slörsta maktema all nybygga slagfartyg, framgick ll1an 
efter moderniseringslinj en. I och med ingången av ar 19;)7 
kommer emellertid därjämte även nybyggnadslinjen all. fö ljas. 
England och U. S. A. har ultrycldigcn förklarat sig skola slap ·~l

sälta vardera två slagskepp, och ytterl igare sådana komma att 
byggas under de föl.iande [lren. Ingen tvekan råder om, att 
Japan följer exemplet. Ell rykte vill förmäla, alt England skulle 
få ett tredje slagskepp som present av malajfurstarna p il sa m
ma sätt som kort före världskriget. Som emellertid m oderni
seringsarbetena på de gamla skeppen fortsätta i oförminskad 
omfattning, kommer det sammanlagda antalet i tjänst Yarande 
slagfartyg icke att minskas utan snarare att ökas på grund av 
Tysklands, Japans och måhända även Rysslands sannolika ny 
byggnader. 

Man kan dock icke utan vidare avvisa antagandet, alt kanske 
även Frankrike och Italien redan före år 1940 komma a tt sta
pelsätta ytterligare slagskepp utom de nu under byggnad Ya
rande. I s ~1 fall komma rustningarna i slagskeppsklassen alt 
framträda än kraftigare. Dessa båda länder ha på grund av 
traktalerna sedan n~1 gra år tillbaka kunnat praktisera såväl 
modernisering som nybyggnad i sin slagsl-;eppspolitik, Yi lkel 
lett till att Frankril'e nu har tre slagskepp under byggn ad och 
Italien två. Beträffande Ryssland vill ett obekräftat rykte veta, 
att ett slagskepp vore under byggnad för rysk räkning pa el l 
engelskt varv. 

Fullt utbildad, men mindre förvånande till sin storpolitiska 
karaklär och svagare åtskild från tidigare skeden, är den nu 
pågående al\ tiviseringen även av de inom artillerifartygens klass 
fallande kryssarna. De allmänna tendenserna i fråga om krys·· 
sarnas antal och storlek kunna sammanfattas sålunda, att de 
byggas till större antal än förut men inom de flesta mariner as 
något mindre storlek Härvidlag kan den nyligen ayslutade 
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London traktaten komma att bli av slor betydelse, i det att 
signatärmakterna förbundit sig att sänka maximitonnagel för 
]>ryssare från 10,000 lon Lill 8,000. Emellertid är del icke säkert, 
aJl denna traklal kommer att bli gällande. England, Frankrike, 
Italien och Japan hava upphört alt bygga 10,000 tons kryssare, 
under del atl C. S. A. har ej mindre än 12 sådana under bygg
nad. T~'skland bygger två, och Spanien har nyligen färdigställt 
likaledes två. Englands beslut all öka antalet kryssare från 50 
till 70 ger en vink om utvecklingen på detta område, ly de andra 
makterna torde väl ej lämna en sådan åtgärd obesvarad. Ten
densen Lill mindre, men flera, kryssare förstärkes genom det 
fortsalta byggandet av floltiljlcdare, vilka kunna betraktas som 
små kryssare, Som bekant leda Frankrike och Italien i denna 
fartygsklass, men typens framlidsutsikter belysas därav, att U. 
S. A., som tidigare ej byggt sådana fartyg, nu har 10 uneler 
byggnad och planerar ylledigare tre. A ven de för Polen under 
byggnad varande jagarna kunna betecknas som flolliljledare. 

Vända vi våra blickar till de mindre marinernas artilleri
fartyg, s ~l finna vi, alt 8 slagfartyg äro i tjänst hos sammanlagt 
5 makter. Inom pansarskeppsklassen har Finland nyligen byggt 
tvenne enheter, i övrigt äro sådana fartyg i tjänst hos sex mak
ter, under det all Spanien, Holland, Turkiet, Argentina och 
Brasilien i sin byggnadspolitik övergått till en annan typ av 
artilleri fartyg nämligen kryssaren. A ven Portugal planerar lvå 
kryssare, och som en intressant nyhet noteras, att Siam plane·· 
rar lvå artillerifartyg med 20 cm. kanoner. För de allra fiesla 
mindre makter gäller emellertid den regeln, att dc moderniserat 
sina slagskepp och pansarskepp. A ven Danmark har verkställt 
en modernisering av sitt senast byggda artillerifarlyg, vilket på 
nytt träll i tjänst i den rustade eskadern. De små makternas 
byggande av kryssare eller pansarskepp sam l deras moderni
seringsverksamhcl visa, all aktiviseringen inom artillerifartygs
klassen hos dem ~ir lika påtaglig som hos stormakterna. 

Utvecklingen inom jagarklassen kännetecknas för närva
l'Clnde av öYergång till större typer. I detla fall gäller samma 
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regel för bilde små och stora makter. Jagartvr)ens fö1 L 
~ .; ·s oring 

har lell till uppkomsten av de ovan nämnda flottil jledarn 
Mindre makter, som öka l sina J. agare äro t ex Sverige "'o a. • • ' ...._ , !'v-. 

Polen, Spanien, Siam, Brasilien och Portugal. Aven an tat~; 
under byggnad varande jagare visar tendens alt flerstädes ökas. 

Starkas l är ökningen hos U. S. A., England och Tyskland. Bland 

de små makterna framträda Grekland med 10 planerade jagare 

och Portugal med sju. Tonnageökningen hos jagarna har 

mångenstädes nödvändiggjort konstruerande av mindre. Iör 

särskild tjänst avsedda vedettbåtstyper, för vilka olika benäm
ningar användas. 

Angående ubåtarnas utvecklingstendenser torde i detta sam

manhang ej så mycket vara att säga. De byggas i e tt betydande 

antal i skilda storlekar, men någon tendens lill ökat byggands 

kan hos de större makterna lwnslateras endast hos Hyssland 0ch 

givetvis även Tyskland. Det forcerade ubåtsbyggandet i Frank

rike synes hava avs tannat. En tendens till stabilisering av ton

naget till en medelstor far tygstyp kan konstateras, för vilken 

typ även de nya svenska ubåtarna äro representanter. Varken 

de mycket slora eller dc små ubåtarna ha bildat någon tendens 
inom fartygsbyggnadspolitiken. 

Ell mycket säkert tecken till flottornas ökade styrka och 

betydelse äro de på sista tiden flerstädes företagna personai

ökningarna. Sålunda har till och med Danmark förelag i l en 

liten ökning av antalet officerar{!, och den nyligen an tagna för

svarsordningen i Sverige innebär en obetydlig ökning av vissa 

personalkategorier. Personalstyrkan blir dock mgalunda lill

räcldig ens för det nuvarande fartygsbeståndet 

En kanske ännu säkrare mälare på den maritima upprust

ningen Li.r naturligtvis kostnaderna för de olika ländernas ma .. 

riner. Budgetsiffrorna ha därjämte varit mera lättillgängliga än 

uppgifter om ökningar av personalen. Del kan med till visshel 

gränsande sannolikhet sägas. att alla världens marinbudgeter 

hava ökats under de sista åren eller komma att ökas. El l un .. 

dantag utgör Polen, vars budget för stundande budgetår ti ll

fälligt lwmmer al l minslws något, beroende på boldöringsm~is

siga förh[tllanden. Ett annat undantag är- Sverige, om Jws l-
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artiller ie t undantages. Den minskning, som under följande år 

)lär lwmmer att föreligga, beror givetvis på den nu antagna för

svarsordningcn, som beträffande flottan inaugurerar en mot 

värl d s len den~en stridande utveckling. Det kan tilläggas, a tl 

budge tutvecklingen utomlands hos såväl stora som små makler 

även visar en relativ ökning av floltomas andel i dc totala för

svarslwstnaderna -· på armeernas beJ.~oslnad. A ven i detta 

avseende kommer Sverige nu alt bryta mot den allmänna ut

vecklings tendensen. 
De marina ruslningslendcnser, som ovan belysts, kunna 

sammanfaUn ingsvis sägas vara följande. Stark nybyggnad och 

modernisering inom artillerifarlygsklasserna, därvid ökat anlaY 

kryssare men mindre typer; öl<al antal jagare och större typer; 

en viss stabilisering inom ubålsklassen; personalökningar i takt 

med fartygsbyggnaden; så goU som överallt absolut och relativ 

stegring ::n marinlmdgelerna. Alla dessa faktorer utgöra etl 

påfallande inslag i 19:30-talets rustningsepok och kunna minst 

av allt sägas vara tecken på fl ollornas m in ska de betydelse. 

Det inflytande, som flygvapnets utveckling utövat p ~t de 

marina rustningarna, har huvudsakligen begränsat sig till de 

enskil da farlygens konstruktion och beväpning samt till takti

ken. Fartygens antal och typernas förekomst ha endast i ringa 

mån rönt inflytande av flyget. Fartygsklasser, vilka dock helt 

stå i samhand med flyget, äro givetvis han garfartygen och fl:yg
depMarlygen, vilkas betydelse olvivelalzligl ökas. Tendensen 

vid hangarfartygsbyggandet är numera mindre fartyg, men 

fl era sådana. Den svenska flygplankryssaren synes även bland 

stormaktsflottorna komma att g i ya impuls,~r, som ytter l i g are 

markera denna tendens 
Slutligen kan nämnas, att en bestämd militär tendens ~\Ler 

finnes i Yissa delar av den civila fartygsbyggnadsverksamhelen . 

Sålunda bygges ett allt s törre an tal passagerare[mgare för ap te 

ring till hjälpkryssare i krigstid. Ilegeringarna understödja 

byggandet av för krigsbruk användbara farty g och förbereda 

deras förseende med luftvärn och minskydd. Det salmas ej 

heller exempel på specialbyggda trupplransportfartyg. 
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Neutralitetsrätt förr och nu. 
Av Fil. D:r Torsten Gihl. 

I. Ne utralitetsrättens utveckling under Förentu Sicliemus 

inflytande. 

För förståendet av den neutralitelsrätt, som gällde fö re 

tillkomsten a v 1'\ alionernas förbund, och som måhända ii n nu 

kan betecknas som den allmäm1a folkrättens , lordc de t va ra 

lämpligt att n ågot dröja vid dess uppkomst och tidigaste ut

veckl ing. Deuna ligger icke särdeles lång t tillbaka : den kan 

sägas sammanfalla med Amerikas Förenta Staters framt riidan

de som självs tändig m edlem av statssystemet, och Förenta s ta 

terna satte p å cH avgörande sätt sin prägel på denna n eulra li
tctsrät t. 

Georg '\Vashington angav i sitt politiska tcs~amcnl c. sin 

ryktbara >> FarewcU Adclrcss >> 1796, så1som riktlinjer fö r Cni

onens utr·ikespol•ilik att h ålla sig fjärran från dc europeiska 

makternas inbördes stridigheter, att undvika att bliva in miirjd 

i politiska förbindelser med utla ndet, att sörja för att unioJH'll 'i 

neutralitet i förekomm ande fall bleve r espekterad , och iin~ r 

huvud tn.gct att föra elen själusfc'incliga politik, som Yar hiis l 

ägnad a lt främja Amerikas fred och välstånd.1 ) 

') Några utdrag ur clc·t berömda och a lltj ämt or:ta ålwro pnde 

akts tyc ket, to rcl e ,·ara ay intresse: >> The g reat rule of concluci for ns. 

in r ega rcl to foreign nati ons, is, in c•xtencling our comnwrcial r••b

tions, to have witlt them as littl e political conncction as po~sii,le . 

Förenta staternas självständighet hade framg å tt ur ett 

världsk rig, som utgjorde ett led i den sekellå nga riva liteten 

mellan England och Frankrike. Som ett minne därav kvar

stod efter kr,igels slut en allians mellan Förenta Statcrna oeh 

Frankrike. :\Icn elen utrikespol·itisk a doktrin, som de a meri

kanska statsmännen byggde upp , var präglad av miss tro mot 

de europeiska maklcrna.s avsikter, en misstro , som var ytter st 

förklarlig i betraktande av de dåvarande politiska förh ~lllan

den a i Europa, vilka fingo s in prägel av kabinettspolilikens 

maktkamp m ed ständiga krig och oupphörligt skiftand e a llian

ser . I Amerika kände man sig slå på ny grund, man byggd e 

på n ya ideal av förnuft, frih e t och mänskliga rättigheter, och 

genom frigörelsen från det politiska sambandet: med Europa 

hade man vunnit en pos,ition , som n1an icke ville kompromet

tera genom aLt lå ta s.ig indragas i fr ä m man de makters kon

flik ter . Neulroliteten kom både ur moraliska och intressesyn -

So fa r ns we lHL\'C already fonn ed engagenw nts, Id thc·m be Jul f illed 

with perfeet goocl fa i th. H ere let us stop. 
E urope has a set of primary interests which to u h ave no1w, 

or a very remote re lation. Hence she must he cngagcd in frequent 

controve rsies, t lw eauses of \vh ich a re essent·ially forPign to our can

cerns. I-Ienec, therefo re, it must hc un wise in us to implicate ou r 

selvcs, by arti-ricial ti cs, in tho orclinary vicissitucll's of her politics, 

or the orclinar.r combinatio11s and coll isi ons of her friencl ships o.

enmi1iPs. 
Our cletached and distant situation invites nncl e nables us to 

pursuc a cliHen'nt coursc . If wc remain one pt•oplc, unclPr an cfE

cient governuwn t, the pc· riocl is not far off when wc ma)' cld.v ma

teri al injury rrom cxte rnal a n no~·ancl' ; \\· lwn wc ma)' tnke such an at

titucl e f!S \\·iii ca use· tlw neutra Ii t,y, w t' ma.\' a t an y t im<' resolvo upon, to 

be sc m pul ousl y respech•d; wlwn h0llignent nations, umlcr th e im

Possibility or making acquisitio:J.s upon us, will not lig!Jtl y hazanl 

the g i \·ing us JlL'OI-ocation; \\'hen wc may c hoose pcaCL' or \\-ar, as 

our intPrest, g uiclecl by justice, hall counsc·l. 
Vll1y forego tlw advani"agc· s of so J•ec uliar a s ituation? \Vh :v 

C]uit our own to stand upon IorC'ign g-round? \\Thy . J,). iuteni'E' aYing 

0ur clcstinv with that of an\· pnrt of Europe, entangl c our peacP 

and prospe"rity in tlw toi ls or" European ambition. rivalship, interes t, 

humor, or cap ri ce?» 
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punkter att framstå som den amerikanska pohtikens lcclst· ... 

l l ..,.. S · . JUl-

I~a , o c 1 'or· en ta ta tern as m satser 1 neutralitetsrättens ut Ycck. 

lmg blevo också av avgörande betydelse. 

När amerikaname hade att utforma sin neutralitetsdoktrin 

hade dc förmån en att kunna bygga på 1700-talets ton• ... iY'\ l ' 
.. .. · ~ , ncc 

f?lkrattsforfatlare, Vattel. De läror, som denne utveckl ade i 

s1tt arbete »Le droit des gens » voro starkt t~dSI)rärrlaclE" ·11 b (. , 1en 

komma tiLlika att utöva stort inflytande på senare folkrii tts-

doktrin . l-Ians utgångspunkt var staternas >> Suveränitet , ett 

begrepp, som visserligen ur folkrättslig synpunkt framsiar icke 

så mycket som en realitet som fastmera som uttrvck fi\r e1 .. \ 

politisk tendens - en tendens, som under 1600- och 1700-talcn 

nått sin fulla utprägling. En konsekvens av staternas sm·crä

nile t och jämlikhet var , såsom Valtel framhöll , att dc icke 

ägde sätta sig till doms över varandras uppförande, och i en

lighet härmed fasthöll han icke h eller den äldre folk rätten:; 

distinktion m ellan det »rättmätiga >> och det >> Orättmätiga kri

gcb (»helium juslum >> och >> injustun1»), en distinktion, som 

föreföll föga t idsenlig under kabinettspolitikens renodlade 

m akt- och intressekonflikter. På grund härav blev också Ya t

iel den förs te, som ut vecklad e den uppfattn ing om neutrl/litc

ten, so m blev härskande under 1800-ialct, och enligt Yilkcn 

oportisk h eten blev den ledande principen i neutralilelsrii.tll'llS 

utformning.1
) 

Dessa grundsal ser lämpade sig förträfflig t som undcrl:lg 

för den politik , so m Förenta Statcrna nu hade att utform a meJ 

självständigheten och avh{tllsamh cten fran inblandning i friim

mande länders konflikter som ledstjärna. Den uppfattn ing 

om krig och neutralitet, som under 1800-talet blev rådaJHlt'. 

erhöll en synnerligen klar formulering i den bckan te statssd{

reteraren John Quincy Adams' 1818 fällda utt alande : »Enlig t 

folkrätten s h ävdvunna principer innebär n eutraliteten, att hå 

da de s tridande parternas sak erkännes som rättmätig, d . v. s. 

den n eutrala staten undviker att taga ställning till frågan , ye!11 

1
) Vut/ 1'1: 1.0 llroit des gens . I ~ 21. III. § 103. 
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50111 har rätt eller orätl».1
) Opartiskhelen utgjorde dock enelast 

s. a. s. n eutralitetsrättens formalprincip , vilken i det konkreta 

fallet måste omsättas i detaljerade materiella regler, som, i den 

mån de blevo ~eclvancmässigt fixf'rade, gåvo upphov till en 

rikare utbildad neutral i tebsrätt. 

Den unga Unionen konfronterades snart med n eutralite

tens problem, i och m ed revolutio11skrigens uUwott och bryt

ningen mellan Frankrike och England 1793. Förenta stater

nas allians med Frankrike ansågs icke tillämplig på det före

liggande fallet , och den 22 april 1793 utfärdade vVashinglon 

sin bekanta neutra:lite~sförklaring. Då fransmännen emeller

tid företoga sig att utrusta kapare i amerikanska hamnar, läto 

sina konsul er därstädes avdöma prismål och kränkte Förenta 

Stat ernas neutraLiLet genom att företaga uppbringningar inom 

deras territorium, utspann sig en tämligen skarp skr,iftväxling 

mellan den amerikanske statssekreteraren Thomas Jefferson 

och franske sändebudet Genet, varuneler Jefferson utvecklade 

neutraMetsrättens principer; under åberopande av Vattel och 

naturrätten framhöH han, att beväpnande och utrustande i För

enta s taternas hamnar av fartyg , avsedela för knigiska före

tag mot nationer , m ed vilka Förenta staterna levde i fred, var 

stridande mot Unionens suveräna rättigheter och mot den opar

tiskhet, som utgjorde ledstjärnan för dess neutralitet. Detta 

var en tillämpning av principen, att neutralt område ej m å 

göras till bas för krigsoperation er, som sedan vann bekräftel

se i vVa,shingtonreglerna av 1871 och i elen märkliga skiljedo

men i Alabamafallet Denna princip kan betraktas som en av 

hörnstenarna i den senare neutral,itelsrätten och ligger som 

bekant också till grund för en rad bestämmelser i Haagkon

ventionen 1907: XIII, sär !'>k ilt art. 5, 8 och 12-20.~ ) 

') >>By the usual principles of international law, the s tate of 

neutmlity recognizea tho cause of botb parties t o the contest as just 

- that is, it avoids all consickration of the, merits of the contesb. 

Moore, A digest of In ternational L a 11', VII, s. 860. 
2

) Moore. J. B., Principles of American Diplomacy (1918), s. 42 ff. 

W1·ight, Q., The futm·e of Neutrality. International Concilia t ion 1928, 

s. 384 ff. Hall: Intern ational Law (8:c1e uppl.), s. 723 H. Jmf. Hand

bok i int. rätt 1. marinen mom. 1 90~191, 195-20l. 
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. ~en neutrala statens skyldighet att förhindra , att des~ lel' . 
ntonum användes som bas för krigsoperationer, är hiil'lcd 
från principen, att staten, åtminstone i viss utsträcknin g iir u n~: 
~~arig för vad som sker inom dess tenilorium. Denna kiil!u 
llll elen neutrala sta tens förp liktelser slutar således vid tnrilo. 
riets gräns: staten ansvarar icke för vad dess underatar J ii l'c. 
hava utanför lciTilorict, t. ex. i sjöhandelns form. Della lcd dP 
över till tanken, att den neutrala staten icke har all la ga be~ 
fattning med sina unelersålars privata åtgöranden i handel och 
vandel, icke ens i avseende på l. ex. exporten av vapen , am. 
munition etc.; det var elen krigförandes sak alt genom upp
bringning av kontrabandsförande fartyg hindra, a lt krigsma
terialen n ådde fram till fienden. Även i denna punkt fick T h. 
Jefferson tillfälle alt formulera elen amerikanska uppfa ttning. 
en under diplomatiska kontroverser med dc krigförande un
der revolut<ionskrigen. I sitt den 15 maj 1793 avlåtna svar P< l 

en av brittiske sändebudet I-Iammoncl framförd protest yttrad'-' 
han: »Det har alllid slått våra medborgare fritt att tillverka, 
sälja och exporlera vapen . Åtskilliga av dem ha däd sin slii n
diga sysselsättning och sitt livsuppehälle. Det kan svarligen 
li.irväntas, att· vi skola unelertrycka deras näring, kanske deras 
enda existensmedel, endast därför all ett krig , varmed vi icke 
hava något att skaffa, pågår i främmande och avlägsna liin 
der. Delta skulle vara svårt i princip och omöjligt i praktiken . 
Folkrätten, som rcspeklerar de i fred levande folkens rällig
heter , begär icke av dom sådana inre rubbningar i deras s\'~
~E'lsältn in gar. Den åtnöjer sig med en utifrån ålagd straff
sanktion ... i form av förverkande av de vapenpa.rticr , .,om 
kunna falla i kr,igförandcs händer, när de äro på vi:ig till fic'n
dens hanmflr >> . - Aven för denna ståndpunkt torde amerika
name haft stöd dels hos Vattel , dels hos elen m csl kände Hi' 

tidens naturrättsfilosofcr , Housseau, nämligen i elen skillnad, 
wm denne mc el a v seende på kriget och därur härrörande för· 
pliklcl ser uppdrog mellan stat.en och dc individer, 5om voro 
dess nwclborgarC' . Denna icorctiska synpunkt var dock kn 'll)· 
pas t av u vgöranclc betydelse, och icke heller v oro dc ekon0111 i
ska intrcs;;;en. som i J cffer sons nolc skölos i förgrunden , c\· 
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ur neutraliletssynpunkt erbjuda det slörsta intresset ; av 
~w . . 

.. ·sta princii)iella betydelse blev snarare elen tankegangcn, att stol < • o • . .. • • 

den neutrala staten atog stg ansvaret for alt hmdra. till-om · 
j'örseln av luigsmaterial till de krigförande, ett ansvar som den 
. rakliken skulle få svårl att uppfylla och vars innebörd i alla 
~~indelser kunde bli förem ål för mycket olika tolkningar , så 
skulle r esultatet bli reklamationer från dc krigförande och even
tuellt konflikter mellan dessa och elen neutrala staten. Neutrali
teten skulle därför bäst skydelas där,igcnom, alt vapenexporten 
förklarades för en. privatsak, varför den neutrala staten ej an
svarade, i enlighet med principen, att kontrabandstrafik vore 
fullt legitim, ehuru de krigförande ägde att hejda den genom 
uppbringning -a v kontrabandsförande fartyg och konfiskering 
av konlrabandslaster. 1

) 

Dc av Jcfferson l 793 fastslagna principerna i fråga om 
vapen export från neutrala länder vidhöJlos sedan i Förenta 
staternas pmxis , och samma principer ålerkommo i officiella 
förklaringar angående Förenta Slaternas poEtik , t. ex. under 
Krimkriget och fransk-lys.ka kriget; som ett exempel kan an
föras presidenten Pierces budslwp elen :3 december 1854, där 
det heter: »Förenta staternas 1agar förbjuda icke deras med
borgaTe att sälja krigskontrabandsvaror till någondera av dc 
krigförande, eller atl transporkra ammunition eller krigsfolk 
ombord på sina privata fartyg ; och ehuru den enskilda indi
viden genom sådant förfarande utsätter sin egendom och sin 
person för några av krigets risker, så innebär h ans handlings
sätt icke nå «o t brott mot hans hemlands neutralitet». Samma ,.., 
grundsalser fingo också e tt bestämmande inflytande på euro
peisk statspraxis under l 800-tald ; under snart sagt alla krig 

1 ) Hall , International Law, (8: cle uppl.) s. s. 97 if. Vatlel: Le 
clroit des gens, III §§ 1:11- 113. Crichton, The pre-war them·y or Neu
trality, British Ycarbook o:l International Law, 1928, s. 101. fL Wiltsc. 
Thomas Jefl'cr.son and the Law ot Nations, American Journal o\' In
tern ational Law, 193:5, s. 76 ff. Clwmbe1'1ain, The Emhargo Ilesolu
tions and :Nc·utrality, International Conciliation 1929, s. 'W~ f:f. Hyde , 
International I"aw, II, s. 748 ff. - Aug. Rousseaus uppfattning om 
kriget och den enskilde medborgaren, se Giltl, Om. krigets natur och 
det cl,onomiska kriget . Svensk Tidskrift 1930. 
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förekom vapenexport frå n n eutrala länder, och sjäha prin . 
C\ . 

pen kom till uttryck exempelvis i ett uttalande fr ån engelska 
reger ingen under rysk-turkiska krige t 1877: >> Hennes l\Iajes täts 
regering har alltid hävdat, att, enligt fo·lkrätten, en neutral 
exportör av varor som kunna bli aiLsedda som krigskon traband 
icke begår n ågot brott, och att en n eutraJ stat icke är skyldj,; 
a tt hindra eller straffa sina underså tar, som söka frakta dy~ 
lika varor till en krigförande, i det aU det enda straff, solll 
kan utkrävas för ett dylikt handlingssätt, är b eslag och för. 
verkande av varorna, om de uppbringas av fiende uneler trans
porten >> . Att denna uppfattning molsvarade den internatio. 
nella rättens ståndpunkt, fast1slogs slutligen i 1907 års Haag. 
konventioner angående neutralitet, vari det säges (Haagkonv. 
V, art. 7, I-Iaagkonv. Xlii, art. 7), att n eutral stat >>icke är 
förpliktad att hindra utförsel eller genomförsel för n ågon av 
de krigförandes räkning av vapen, ammunition och i allmän
h et av något, som kan komma tlill användning för anncn eller 
flottan >> . - Som bekant vidhöllo amerikanarna under världs
krige t sina tidigare grundsatser i fr åga om vapenexpor ten; den 
traditionella ståndpunkten i dettJa hänseende utveckl ades med 
skärpa i ett av amerikanska utråkesdepartem entet (Depart
ment of State) utfärdat cirkulär den 15 oktober 1914 och vid
hölls även n1:ot protester fr ån tysk och österrikisk sida , som 
grundades på att endast ententemakterna voro i tiLlfälle att dra
ga fördel .av den utomordentligt omfattande amel'ikanska krigs
matePialexporten. Den härvid framförda mnerikanska argu
menteringen torde vara av ett visst intresse. Jämte h änvisning 
till tidigare praxis i Fören~a Staterna l-iksom i Europa - dä ri · 
bland i T yskland och Österrike - anförde man, att det skulle 
stl'ida mo l n eutraliteten att under pågående krig ändra ·s in~ 
n eutralitetsregler i den ena krigförande partens intresse. Den 
on11ständigheten, a tt centmimakterna på grund av sina fi cndct::i 
överlägsenhet tm sjö-ss icke kunde draga nytta av den amen 
kanska krig,smaterialexporten, kunde icke föranleda Fören!;~ 
Stalerna att ins·tälla sin export till den andra parten; det kun -

t' dc nämligen icke anses ingå i en neutral stats uppgifter a ' 
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. 6 1-ir)a för att utjämna styrkeförhållandena meLlan de str·iclanJll, 
de par terna genom alt eliminer a r e-s ultaten av elen ena par-
tens mi li tära överlägsenhet de t ena eller andra avseendet. 
l] tom dessa argumen l, som hänförde sig till det föreliggande 

]ödet anfördes m era allmänna synpunkter, som talade för 
' l O ' 

hittillsvarande internationella praxis med avseende på expor-
ten av krigsmaterial från n eutrala länder. Det anfördes , att 

0111 dylik export förbjöcles , skulle alla nationer tvingas att an
lägga vapeninclustl"ier och r edan i fr edstid upplagra väld iga 
förråd av vapen och krigsmaterial; förbud mol vapenexport 
från n eutrala länder skulle m ed andra ord verka som stimu
lans för kapprustningarna, som i och för sig vore en fara för 
freden . ( >.· The general adoption by the nations of the world 
of the them·y L'hat n eutral powers ought to prohibit the sale 
of arms and 'ammunition bo belligerents would compel evcry 
nation to ha ve in r eadiness at all times sufficient munitions of 
war to m eet any em ergency which might arise and to erect 
and ma•intain establishments for the manufaeture of arms and 
ammunition sufficien t to supply the needs of its military and 
naval forces through out the progress of the war. Manifestly the 
application of this thcory woulcl r esull in every nation becoming 
an armed camp, rcady to resist aggression and te11uptecl to cm
ploy force in asse-rting it'S rights rather than appeal to reason 
and justice for the se ttlement of international clisputes. - Per
ceiving, a•s it does, that the adoption of the principle that it i3 
the duty of the n eutral to prohibit the sale orf arms and am
muni tion to a belligerent during the pmgress of a war would 
inevitably give the advantage lo the beHigerent, which had 
encouragcd the manufacture of munitions in time of peace 
::tnd which hacl laid in vast stores of arms and ammunition in 
anticipation of wa r , the Govcrnment of the United States is 
convincecl that th e adoption of the theory would fo rce milita
rism in the world and work against that univcr~al peac0. which 
is the dcsire and purpose of ail nations which exa!t jmtice a nd 
righteou sness in their relation s with one another .'' · --- Frånsett 
des-sa allmänna !Synpunkter med avseende p §t »ratio legis >> 
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gick den amerikanska argumenteringen ut pa att h iivda den 
trad i tionclla ståndpunkt , som ä ven var folkrättens , eller nt t 
det var den krigförandes sak att genom uppbringning av kon
trabandsför::mde fartyg förhindra krigsmater:ialtransporkr fra n 
neutralt land till motståndaren; det var icke den neutrala sta
tens sak a lt genom exportförbud gå den krigförande lillhanch 
härmed. Från denna utgångspunkt kunde det rent av h ävdas, 
att ett amerikanskt vapenexportförbud skulle vara stridu ncle 
mot neutraliteten: Förenta staterna skulle därigenom göra CeJl
tralmaktcrna samma tjänst, som den engelska flottan gjo rde 
England och dess allicrade. 1

) 

Tro~s den djupgående omvandl ing, som uppfattningen om 
krig och neutralitet undergått efter världskriget, fortlev de all t
jämt den tidigare uppfattningen om dc neutralas vapen expo rt 
och kontrabandsrätten. Häri torde m an kunna se ett h·ckcn 
till alt den gantia neutralitetsrätten trots tillkomsten av . ·a lio 
nernas förbund ännu alltjämt ansetts gälla, ehuru givetvi s icke 
för de fa ll , där förbundsaktens bcsläntmelser om solid ari~kt 

uppträdande mot angriparen träda i tillämpning. Den av re
presentanter för England, Frankrike, Italien, Japan, F örl'n la 
staterna och Nederländerna samman:.atta juristkommilt&. SO ill 

l 922- 23 i Haag utarbetade förslag till internationella regler 
bland annat med hänsyn till luftkriget, uttalar sålun cb : E n 
neutral regering är icke skyldig att förhindra en krigförnnde 
makts inköp av kontrabandsvaror från enskilda personer inom 

1 ) Sc i föregående not anförd littt>ratur samt clärj~imt0: llipln· 
rnatic co rrcsponclenco bct\\'C('ll th e Unit(•d states ancl Bl'lliger!'n1 ( :u
vcrnm ents rclatecl to Neutral Rigltts and Commcrce, Stwci2l ~uppiP
mcnt to the American Journal of IntPrnational Law, vol. 9. jul~ HU :l. 
J11m·cy: The Sal<> of :Muni1ions of \V ar. Amnican .Tourn r.l ni' hkr
national Law, l9Hl, s. 467 fl'. r:re.(J01'!F NPutralit:v and tlw ~nk nr 
Arms IbidPm s. 343 ff . Gan1 er: Tht• sa .l c and Pxportation or nn ns 
and munitions of war to lwlli gen•nts, Ihicl em s. 749 ff. GanH•r: T!t-

1emat.ional Law and the ~World War, II, s. 373 ff. Moore: Dig(•st or 
Intcrnaii onnl Law, VII, s. 9fi5 H. T(night: DPs 6tats Jwutrl'S nu l'o int 
tlo Vli E' dc la contrehanclc dc gu!'tTC (Pari s j903). Annuair0 tk ]'[n· 
stii~ut. dc Droit. International, XIV, s. 43 ff. 
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11
eutrall område. lnköp av kontrabandsvaror under dylika 

törhållanden innebär en kommersiell transaktion , som den 
ueutrala regeringen ingalunda är skyld ig all förhindra , ehuru 
den andra kri gförande makten kan vidtaga de algä rder, som 
tolkrätlen medgiver, för alt förhindra , att dessa varor komma 
fienden till h anda. " Denna uppfattning präglar t. o. m. de 
under Nationernas förbunds auspic ier utarbetade förslagen till 
twnvent ioner rörande vapenhandel och vapent illverkning, oak
tat de t n ära sam bandet mellan dessa förslag och nedrustnings
frågan och följaktligen även m ed s~ikerhclsfrågan. l \)25 års 
vapenh an delskonvention har sålunda i art. 3;) en bestämmelse, 
att m ed förbehåll för reglerna om neutralil et - vilka icke när
mare angivas - konventionens bestämmelser om kontroll och 
publicitet i fa ll av krig anses upphävda intill fredsslutet i vad 
angår försändand e av vapen, am munition och annan krig:.;
material till krigförande eller för krigförandes räkning. Del 
är också tydligt, alt det i denna konvention införda systemet 
av vapenexport med licens skulle vara omöjligt att upprä lt
hålla under krig, då det ju skulle innebära. alt varje fall av 
va penexport från neutralt land bleve en politisk affär, vari den 
neutrala regeringens ansvar vore im p l i c era l , något som upp en
barligen skulle vara ägnat att bringa neu tralitelen i fara . ~Pn

der krig tord e en neutral stat endast h a två utvägar att välj:1 
emellan : total av~tängning av vapenexporttill krigförande eller 
full ständig t fri expor!. 

Aven det av den nu pågående uedruslningskonferensens 
vapenk ommiUc ularbetade försiagel Lill konvention om till
verkning av och handel med vapen, som huvudsak ligen inne
håller bestämmelser om publieilet i dessa a Ysccndcn, har dels 
en artikel, enlig! vilken konventionens kontroll - orh puhlici
tetsbcstämmclscr suspenderas under krigstid , för vad angår 
fab rikati on och försändelser av krigsmaterial för krigförandes 
räkning, dels en artikel, vari rlen äldre neutralitetsr ättens upp
fat tning om vapcnC'xporten reserveras ; del förklarades uttryck
ligen i denn a artikel, att i den mån som en av de fördragsslu
tande makterna kan förbliva neutral ulan alt bryta mot inter-
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nat ionella förpliktelser, som den iklätt sig, så är denn a lllak 
icke sk"ldig att förbjuda export eller trans itering Lill kri"i"t 

J ~ tl o .. 
rande av de i konventionen avsedela varorna (d. v. s. vapen 

och krigsmaterial). Den under vapenkommitten hörande ju_ 
ristkommittens rapport lämnar ganska intressanta upplysni11,,._ 

•l 

ar rörande d iskussionen i denna fråga . Utgil.ng'Spun k len \'ar 
ett italienskt förslag som innebar, att V :te och Xlll :de lT aao· 

ul t!~ 

konventionernas bestämmelser om vapenexpor t från n eutrala 

länder skulle, "sons reserve des st ipulations du Pactc ck la So
ciete des l'\ations >> upptagas i konventionen. F lera delegnLio 
ner förklarade sig dela italienarnas uppfatl11ing, att den före 
~!agna vapenkonvent ionen icke hade till uppgift att göra änd . 

ring i nculra.la staters rättigheter och skyldigheter. Del vore 
desto nödvändigare att i detta sammanhang bekräfta Tlaag
ko-nvcn l'ioncrnas principer , som vapenkonventionen å lade s iG

t erna a lt iakttaga vissa formaliteter i fråga om export l'n o<:h 
tillverkningen av vapen, varav kunde fö lja, att när va pnen 
vore destinerade till krigförand e makt, någon av dc krigfiir:Jn
de kunde gör a gällande, att privatpersoners vapcnlcvnn nser 
under stotens kontroll till krigförande vore sLr1iclande m ol neu

traliteten. Häremot restes invändningar från andra d el eg ::~ ti o 

ners sida , bl. a. från elen franska och den sovjetryska . ,om, i 
enlighet med dessa st·aters allmänna hållning i säkerhets- och 
sankt ionsfrågorna, gjorde gällande, att var je omnämn ande nv 

neutral iteten vore olämpligt, i betraktan de av de förpli ktelser, 
som talrika stater enligL >>elen nya folkrätten >> iklii.ll si g och 

som förhindrade , att dessa stater hölle fast vid neutralitden i 
traditionell mening. Emellcrbicl antogs en artikel av onn m~
givet innehii.ll, som innebar, att Haagkonventionernas princi
per bekräftades , med förb eh å ll för vederbörande staters inter

nationella förp liktelser (d. Y. s. vid sanktionskrig el c.) . F rån 
fransk , sovjetrysk och spansk sida föreslogs em.ellcrt id en l ill 

läggsartikel , enl·igt vilken dc fördragsslutande partern a skullr 
förbinda sig att i förekomm ande fall vidtaga nödiga åt gärd 1 

.. < • . ·p 
för a L t förhindra export och transiter.ing a v krigsm nten ~1 l 11-' 

stat, som framstode som angripare. 
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När ett r eferat här lämnats av vissa bes tämmelser en 

_011ven tion , som ännu befinner sig på ett förberedande sta

~jnl11 , och vars framtida öden äro ganska ovissa, så har detta 

s]{ett, därför att diskussionen om dessa beslämmelser belyser , 
vil]{a problem, som uppstått genom motsättningen mellan elen 
äldre neutraliletsrätten och det system av internationell soli

daritet mot fr edsbrytande makt, som upprätlats efter världs

kriget. :.lär man talar om motsättningen m ellan >' elen äldre 
folkrä ttens n eutralitetsbegrepp >> och elen nya uppfattning om 
k6get och neutralite ten , som kommit till uttryck i efterkrigs

årens internationella institutioner och fördrag , i Nationernas 
förbun d, i Kelloggpakten, i Locarnoförclragen o. s. v. , så får 

man komma ihåg, a tt det nyare system et icke ersatt det äldre, 
utan båda systemen existera vid siclan a v varandra. Här a v 

naturligtvis möjligheter till komplikationer. 
Ett exempel härpå är det välbek anta förhållande, som 

ganska ingående belyses i den s. k. Akermanska utredningen 

om Sveriges försvarspolitiska läge samt beh ov av försvarskraf
ter, Avd. I, kap. 7, att genontförandet av dc i :\TaL•ionernas för

bunds akt för eskrivna sanktionerna, t. o. m. om de inskränkas 
till de obligatoriska s. k. ekonomiska sanktionerna, som hland 
annat innefatta avspärrande av den angripande statens kom

mersiella förbindelse med yttervärlden , ansetts möta avsevärda 

svårigh eter därigenom att vissa stater , däribland Förenta Sta
terna, icke tillhöra förbundet. Det är också b ekant, att Eng
land, som ju antages få bära den största bördan, åtminstone 

om sanktionerna förknippas med en blockad till sjöss , n atur
ligt n og h esiterat inför de möjligheter till k onflikt med Förenta 

Staterna, som detta skulle innebära m ed h än syn till Förenta 
Staternas kända ståndpunkt tm ingrepp m ot deras sjöhandel , 

vare sig dessa sk e i form av fredsblockad eller utövning av en 
krigförandes rättigheter. Ä ven här är således säkerhets- och 

sanktionsproblem et intimt förknippat m ed frågor rörande neu
tralitetsrätten och enkann erligen Förenta Sta ternas neutralitets 
Politik . 

Det torde f ra mgå av tidigare cita t, a tt principen att n eu
tral stat ej an svarar för den privata ex porten av krigsmateri al , 
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har som korollarium regeln, att den krigförande har rit lt nu 
genom visitation kontrollera den neutrala sjöfarten och Ull 
genom uppbringning av kontrabandsförande fartyg förhindra 
alt krigsmaterialen nå fram till fienden. :\len då uppstar rr~~: 
gan, huru långt de krigförand es rättigheter i delta ::tY~ec nct c 
sträcka sig, vilka varor , som skola anses som kontraband n. 
s. v. l den mån inga internationella regler finnas , tillkom m(-r 
avgöra ndet härav i sisla h and dc krigförandes prisdo m:-;lnb r. 
Della är i själYa verket förutsättningen för att förslnitm n ~l n 

princip skall n å sitt avsedda syfte alt förekomma kon l'l ik lt;r 
mell an neutrala och krigförande, ty i den m [m den lll'Ul rab 
staten icke har stöd av någon internationellrättslig regel. :la 
elen hävdar en motsatt mening mot en krigförande t. ex. if rå
ga om ontfattningen av krigskontrabandsbegreppet, sa fa r ju 
molsättningen mellan den neu trala staten och den kri gfiira nde 
i denna punkt karaktären av en politisk konflikt. Och Yilka 
varor, som skola räknas som kontraband, har aldrig fix('n ls 
i internalionl'il rätt, utan varierar efter omständigheterna. Ka n 
man t. ex. anse, att endast vapen och krigsmaterial äro kont ra
band, om det för en viss krigförande är långt viktigare al l Pr 

hålla råvaror för krigsmaterialtillverkning än alt erhålla r:1r· 

cliga vapen, o. s. v. ?1
) 

') »lt is incumbent on tho .:;e wh o rnaintain thot the salt· of n 
ri:fle is psscn i.iall y a participation in the war, or what I c:all an un· 
neutra l act, to clraw sonw valid Iine of clistinctlon hetwPPn it and th<' 
acts which are permiUecl. Sueh a line might lw so clrD\\'ll D' to 
probilrit onl"• the· weapons and mate ri als imme.diately empl o,,·,·d in 
wo uncl ing, as S\l'orcls, guns, hull ets, and powder. But to clraw it thl'll' 
11·ould be to show an attachmcnt to the hrute material form, worthv 
only of children or savag0s : and no otw cloes propose to drn11· i l t!h·rc. 
The lis t of contraband, as recogn ised Jor tlw purpOSP of p<'r ntittJ nP: 
i ts capturc• when conveyecl h~· sPa in nc·utral ships, inelu cles all ar· 
Heles of excl.usiYely warlike use, s uch as military accoutrPnwnts. and 
all such articles capable of use hoth in pPacP and in war. fl' roa l 
and articlE>s oi foocl, as the prizP courts oi either helligi'l' i'l11 Jlln,l· 

cl<'cicl,• to lw uneler tlw cirrumstnnces peculiarly h<'lpful t o tlw ,Jth rl' 
lwlligc' n ' nt in th P oppration s of war, sull:iPct t!O the rigl1t of J11'l

1tt'
81 
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Förenta Slrrternas neutraliletspolitik hade redan från 
början även andra sidor än tendensen att undvika inbland
ning i främmande länders konfllkter ; man ville, liksom andra 
neutrala s tater, skydela och i möjligas te mån upprätthålla sin 
handel och sjöfart även under pågående krig . 1'\u betecknade 
just nord amerikanska oavhängighetskriget en brytningslid m ed 
avseende på den neutrala sjöfartens rättigheter; det var då , 
som 1780 års ryktbara väpnade neutmlitctsför,buncl uppställde 
nya krav på fri- och rättigheter för dc neutrala , bland annat 
regeln ,, fritt skepp gör fritt gods >>, en regel , som tidigare förc
kommit i en del partikulärtraktalcr, men som man nu sökte 
hävda som en allmän folkrättslig regel. Det var naturligt, att 
man i Förenta Staterna skulle se med sympati på dessa strä 
vanden, som ju voro riklade mot E11gland och understöddes 
av, och väl även voro inspirerade av Unionens aUieracle Frank
rike. Åtskilliga av dE: berömda statsmännen från Unionens 
första tid , såsom Franklin och .Jefferson, uttalade s1ig också för 
önskvärdheten av, alt de av >> elen väpnade neutralitetens>> mak
ter h ävelade principerna bleve antagna. >> Havets frihet» i den 
tämligen nya betydelsen av största möjliga frihet för den n eu
trala 'Sjöfarten under krig blev seelan alltjämt en bland de 
främsta programpunkterna för amerikansk politik, och vid 
ett tillfälle, nämligen i traktaten med Preussen 1785, gick man 
i detta hänseende längre än någon stat vare sig förr eller se
nare gått, i det kontrabandsbegreppet avskaffades och de för
dmgsslutande parterna sålunda tillförsäkrade varandra full 
okränkbarh et för privategendom till sjöss. Det kan onekligen 
sägas råda en viss motsägelse mellan de krav på frihet för neu
tral handel och sjöfart, som Förenta S Laterna städse hävdade 
-----
Governments to res ist any such ckcisions, which they may think outra
geous; and those who woulcl prohibit the export of contrahand do 
not and cannot advocate a more limitecl prohibition. No principle 
can tur n on the clegree of utility of the article sold, or on the clegrec 
of proximity in which its employment contributes to t he physical act 
of killing or wouncling>>. Westlake, Collectecl Papers on Puhlic Inter-
national Law, s. 379 f. . 
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under k r ig m ellan främmande makter, och den ovan referera 
de ståndpunkt, som Förenta staterna intogo i fråga Olll l -

C C'l 
neutrala statens ansvar för privat vapenexport clc. Ty vi!;_ 
koret för att elen neutrala staten skulle kunna frånsäg a :siu a 

<J b [l . 

svaret för sina undersåtars åtgöranden med avseende på handel 
och sjöfart var ju, alt de krigförande i stället fingo övcrt"u .,,,a 
kontrollen av den neutrala sjöfarten. Emellertid äro staterna 
icke alltid strängt logiska vid h~ivdandet av sina intresst'n, och 
främjandet av sin handel och sjöfart var tvivelsulan ett av de 
intressen, som Förenta staterna fulHöljde i sin neulralitebpo. 
lit,ik och en av de synpunkter, som de hade i s'ildc, niir de 
höilo sig utanför främmande makters konflikter. --· Det har 
också ofta framhållits, aU det rått en viss moLsägclsc mellan 
de av Förenta Staterna i egenskap av neutrala hävdade k ra
ven på frihet för neutral sjöfart, och den mot dc neutrala läm
Iigen hårda praxis, som de amerikanska prisdomstolarna till
lämpade, clå Förenta Stalerna voro krigförande. Liksom Fö
renta staterna i övrigt även efter skilsmässan fr~tn moderlan
det bibehöllo engelsk lag och rätt, uppLogo dc också de Pngel
ska prisri.ittsreglerna, 'Som genom den framslående domaren 
sir YVilliam Scotts (lord StoweHs) verksamhet und er '\apo
leonskrigen utvecklades till en hög grad av fulländning. F ö
renta Slaterna tillämpade alltså i full utsträckning des,sa reg
ler när de själva voro krigförande, t. ex. under inbördeskriget 
på 1860-talet, och anses till och med ha skärpt dem i vissa 
avseenden, l. ex. >> den fortsal ta resans >> tillämpning på blockad 
(fallet Springbok). Någon motsättning häremellan och F iiren· 
ta staternas ståndpunkt i fråga om »havets frihet» behövrr 
dock icke påstås ha förelegat, ty deras krav på frihet J"iir den 
neutrala handeln under sjökrig framstå snarast som yrk11nden 
på sjökrigsrättens utveckling i för de neutrala önskvärd rikt
ning, och var och en är ju oförhindrad att verka för sina önske
mål i fråga om rättsutvecklingen, även om han själv i praxis 
ställer sig på den bestående rättens grund. Vad beträffar princi
pen >> fritt skepp gö'l.· fritt gods>> ställde sig amerikanarna såluncLl 
i mot'sats mot >> den väpnade neutralitetens» makter ick e pa de:l 
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ståndpunkten, att denna princip redan var gällande folkrätt, 
utan fra m h öllo, att dess antagande skulle beteckna en visser
ligen önskvärd ändring i folkrätten, en ståndpunkt som otvi
velaktigt var riklig. Ett mera allmänt erkännande erhöll ifrå
"avarande princip först genom 1856 års Pariscleklaralion. De:n
~a bitrii ddes icke av Förenta Staterna, beroende på, att ame
rikanarna, som hade en betydande handelsflotta, men en rela
tivt obe tydlig ödogsmarin, icke ville avstå från möjligheten 
att användn kapare, såvida de icke finge kompensation i fol'l11 
av full okränkbarhet för privategendom till sjöss. 1

) I detta 
hänseen de är deras ståndpunkt numera förmodligen en annan 
och exempelvis under spansk amerikanska kriget 1898 iaktto
gos Par isdeklarationens regler, ehuru ingendera av de krig
förande parlerna anslutit sig till deklarationen. 

1) Angående Förenta Staternas politik i fråga om elen neutrala 
handelns och sjöfartens ställning i sjökriget, se särskilt: 8avage: Po
licy of the united States towarcl Maritime Commcrce in \Var (dolm
mentsamling utgiven av Departement oE State, med inledande över
sikt av Savage, 1934). 

(Forts.) 
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Förbindelseväsendets högsta ledning. 
A\- löjtnant U. Fogelb er-g. 

(Forts. fr. häft. G, sid. :)20) 

l. 111 orinstaben. 

J(ommunikotionsuudelningen uppdelas å följand e deta lje r: 

1. Förhinclelsedelaljen. 

2. Fotografidetaljen. 

3. Samfärdseldetaljen. 

l. F örb inclelsedetal.ien. 

Arbetet inom förbindelsedetaljen bör uppdelas i tre uncler

avdelningar med hänsyn till ärendenas art. Någon skarpt 

markerad gräns mellan dessa tre verksamhetsområden v::trkrn 

kan eller får emellertid uppdragas, utan ett intimt samarbete 

dem emellan m:'tste ständigt förefinnas. Förbindelsedetaljens 

tre underavd elningar benämnas i det följande A, B och C. 

U n d er avd el nin(fcima hundlägga: 

A. Arenelen för vilka samarbete kr~ives med telegrafstyreben. 

postverket, statliga eller privata järnvägar, lo~sverket ; kust

signal- och kusttransportväsendeL 

B. Ärenden av förbindelseteknik, -taktisk och -strategisk na

tur, för vilka samarbete kräves med a rme och flyg vapen, 

med m ar införvaltnJngen, CKF, MDB, CKA, SB. 

c. Arenden rörande organisation och personal: unelervisnings · 

planer, skolreglementen, undervisningsmateri el ; förande av 

rullor och anteckningar över förbinclelscper sonal en ; upp

görande av kommenderingsförslag för vissa kategorier av 

förbindelsepersonalen; verkställa utredningar rörande mo

biliseringsbehovet av förbind elsepersonaL 

Anm. Införandet av i punkl C upptagna ärenden bland kom

munikationsav delningens arbetsuppgifter sammanhänger 

rned dc krav, som i Kap. IV, punkterna d-f ställdes å för

b indelseväsend ets högsta ledning (se sid. 319- 20). Häri

genom bliver i praktiken AC kommunikationsavdelningen 

, m c/lsml/11 » ,för förbinclelsepersnnalen, en organisations

form som torde vara a v stort värde för personalens ra

tione-lla utnyttjande. 

2. Fotograficletol.ien . 

F otograf,idetaljens uppgifter äro : 

Qft fr:1n sjömil itär synpunkt fö lja utvecklingen utom och in

om landet av t ill fotografi- och filmverk sam h eten hörande 

omTåden, 
att h an cliägga ärenden rörande bildspaning, bildläsning och 

fotograf'i s k kustrekognoscering, 

att handlägga fr ågor beträffande fotografitjänstens organisa

tion samt utbildning av för sagda tjänst erforderlig per

sonal , 
att handhava Mar,instabcns fotogra fis ka laboraborium och 

bildarki v, 
att beclPiva fotografisk verksamhet. 

3. Samfärdselcletaljen. 

Samfärdseldetaljens uppgifier äro: 

att h andlägga inom marinstaben förekommande ärenden, som 

röra militärlecler , mil itärhamnar och militära ankarplat

ser , sjökort, flygkartor , allmänna farleder , hamnanlägg

nin gar, kanaler och övriga kommunikationsansla lter, även-
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som att ur 1nilitär synpunkt studera rikels och grannlän
dernas kustgeografi och sammanställa därvid vunna re

sultat, 
att handlägga frågor beträffande territorialvattnets utsträck

ning och därmed samm.anhängande frågor , 

att handlägga frågor rörande den militära väderlekstjänsten. 

Anm. I sin verksamhet samarbetar samfärdseldetaljen m ed 

Sjökarteverket och SMHA. 

Kommunikationscwdelningens personal . 

Såsom chef för kommunikationsavdelningen tjänstgör en 

kommendör eller kommendörkapten. 

För tjänstgöring å deialjenw avses personal enligt nedan

stående: 
l. A förbindelsedetaljens undenwdelning A, å vilken sam

arbete äger rum med telegraf- och telefonväsendet, järn
vägar, 1otsverkct och övriga statliga eller privata civila, 
myndigheter eller företag, tjänstgör en o!ficer, vilken upp
rätthåller befattningen som marinassistent i Telegrafsty

rel<Sf'n . 
2. A förbindelsedetaljens und eravclelning B, å vii k en samar

bete 1mvudsakligen sker med militära myndigheter , tjänst
gör en officer, vilken jämväl tjänstgör å operationsavdel
ningen i marinstaben för att säkerställa det intima sam
arbete som kräves mellan dessa avdelningar i frågor av 

operativ karakt•är. 
:3. A förbindelsedetaljens uneleravdelning C, handläggande 

frågor rörande personalens utbildning, kommenderingar 
och hithörande övriga fr ågor , tjänstgör en ot'ficcr. 

Anm. På grund av det omfattande samarbete som å kommu
nikationsavdelningens fö,rbindelsodetalj kanuner att äga 
rum med mar:instaben utOJnstående per:soner och myndig
heter, synes det vara ägnat all underlätta samarbetet, om 
å de olika underavdelningarnas officerare införes benämn-
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ningor enligt följande (med tanke på underavdeluin~ur11 , 
u d~ 

huvudsakliga verksamhetsområden) : 

Officer å a vd. A: »l{eferent för civilärenden. » 

Officer å avel. B: »Referent för operativa ärenden.,, 

Officer å a vd. C: »l{efer ent för personalärenden ., 

4. Fotograj'icletoljen. För tjänstgöring å fotografideluljcn av

ses en of/icer , vilken jämväl tjänstgör i marinförvallning

ens törbindelsea vdelnings fotograiidetalj, sam l erforderlig 

laboraloriepersonal. 

5. .Somjärdse ldetaljen. För tjänstgöring på samfärdseldetal

jen avses en officer, tillika militärledsassistent i sjökar le

verkel. 

2. 1\ungl. Mminförvoltningen. 

Skapandcl av en självständ ig avdelning för förb indelsc

ärenden inom marinförvaltningen är ett av de viktigusle h-den 

i 'strävandena ener en enhetlig ledn ing av förbindelsoväsendc l. 

Anledningen till att förbindelseärenden inom marinförvalt

ningen f. n. handläggas på fyra olika avdelningar, m ed därav 

följande o.Jägenhcter ifråga om enhetlig behandling. får siika s 

i det förhållandet, att förbinclelseväsendel•s materiel ända intill 

början av 1900-talet var av så ringa omfattning, att densam

ma icke motiverade någon fristående behandling eller självstän

dig avdelning . Begreppet förbindelsetjänst såsom uttryck för 

en självsländig tjänstegren , torde först under de senaste tin 

åren hava vunnit en mera allmän förståelse inom sjömil ilär: t 

kretsar. 
Det är därför förklarligt , att när rodio gjorde sitt inträde 

bland förbindolsemedlen, till radioverksamheten hörande ären

den enligt utländskt mönster, inrangerades i torpedavdelning

ens verksamhetsområde. Att icke radioärendcn, vare sig a v 

tekniska eller andra skäl h ar störr e hcmor~srätt inom torpcd

avdelningen än inom n ågon av marinförvaltningens andra aY

delningar , behönr väl knappast fr amhållas. Svårigheten , för 

att icke säga omöjligheten , att m ed praktiskt taget samm a per-
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sonaitillgang som i radioväsendets barndom (f. n . en officer 

och en in genjör) medhinna den alltjämt växande arbetsbördan 

juO'l11 torpedavdelningens radiodetalj är lätt att inse. 

Det torde knappast vara obefogat alt förmoda en ännu 

kraftigare ökning uneler kommande år ifråga om radioären

denas antal. I och med införandet av fotografien i spanings

tjänsten, genom televisionens fullfu1dande till praktisk använd

barhet, genom utnyttjande av infraröda strålar som signalme

del, genom utnyttjande av ultrakorta radiovågor och mikrovå

gor i allt större utsträckning m. m. , kan en utvidgning av den 

nuvarande radiode taljen i marinförvaltningen icke längre un

derlå tas u lan allvarlig risk för hela förbindelseväsendets sunda 

utvecklin g. 

Vad fartygens inre förbindelser beträffa, handläggas , så

som förut nämnts, h ithörande fr~l.gnr å ingenjöravdelningen, vil 

ket i tekniskt avseende även framdeles bör vara fallet. I-Juru 

olika förbindelsesystem lämptigast böra anordnas med hänsyn 

till fartygstjänstens och s trielstjänstens k ra v i varje särskilt 

fall , är däremot mindre en teknisk fråga ulan mera en orga

nisatorisk , i stort sett beroende på resp. tjänstegrenars organi

sation ombord. Att dylika frågor givetvis endast i ringa ut

sträckning kunna behärskas av ingenjöravdehingcns personal 

säger sig självt. Tvärlom synes ansvaret för de inre förbindel

sernas ordnande enligt organisatoriskt riktiga principer höra 

påvila med den inre tjänsten, och framfÖrallt stnidstjänsten, 

väl förtrogen, förbindelseutbildad personal. 

Med hänsyn till ovan anförda synpunkter, föreslås därför 

till inrättande inom marinförvaltningen en avdelning för hand

havande av samtliga till förbindelseväsendel hörande ärenden, 

förslagsvis benämnd Förbindelseavdelningen. 

Det bör be,lonas, att skapandet av en m arinförvaltningens 

förbind elseavdelning icke innebär ett ersättande av n ågon av 

de förutvarande avdelningarna. Det är endast en oundgänglig 

åtgärd för att h ålla organisalianen i nivå med den tekniska 

Utvecklingen. Tillkomsten av nys tekniska medel kräver nya 

organisa toriska former. 
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Organisation uv morin/örvattningen förbinclels eaudeln ing. 

Förbindelseavdelningen uppdelas å detaljer m ed Vt' rksan
1

. 

hetsområden enligt följande : 

1. Racliocletaijen: handl ägger ärenden rörande marinens ra. 
diamateriel (radio-sändare, -mottagare, radiopcjlapparater, 
vågmälare m. fl. specialapparater.) 

Detaljen å ligger: 

ott följa radiotekrukens utveckling utom och inom landet 
och om erforderligt föranstalta om praktiska försök samt 
i möjliga.ste mån tillgodogöra marinens radiomateriel här
under vunna erfarenheter, 

att vcrkstä:lla utredningar rörande marinens fredsbehov av 
radiomateriel och 
utt i samband därmed uppgöra inom ramen för anvisade 
anslag lämpade matericlanskaffningsplaner. 

2. Detul.i för optisk och akLzstisl.: signalmateriel samt för [ar 
tygens inre förbindelser: handlägger ärenden rörande ma
teriel för 0 p t i s k s i g n a l c r i n g (semaformateriel, 
signalflaggor, vävtecken, duktecken , handSiignallan lärnor, 
pyroteknisk materiel) samt för a k u s t i s k s i g n a l e
r i n g (materiel för s·ignalering i luft och vatten). 

Ifråga om signalstrålkastare samt övrig fast lj ussignal
nmteriel (ex. töppsignallantärnor) samt ifråga om farty
gens inre förbindelser (lokaltelefon- och talrörsanlägg
ningar, pneumatisk rörpost, orderöverföringsapp:uater 
samt övriga elektrisk a s·ignalanordningar såsom !annan-

l tl . 'f o sådana I- on-ordningar m. m. ) smnt s u 1gen 1 raga 0111 < L ••• ~ . 
struldiva detaljer i fartygen som röna inverka n av forbJ~
delsetjänslcn, utarbetar förbindelseavdelningen d~rekflV 

. l f"· . ... delmn"'ens vilka skola vara grundlägganc e ·or mgenJorsav ,., 
handläggning a v dessa frågor. 

Anm. Från matcrjelgruppcn >> fartygens inre förbindch:P · 
som enligt ovan skall handläggas å förbindclseavdclnlllg-

, · l 'll o · • tccrrerandc en, undantages saclan matena , vt ..:en sasorn m ,., ' 

3. 
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del ingår i annan tjänstegrens specialtekniska utrustning 
(ex. orderanläggl1ling för torpedtjänsten .) 

Mobiliseringscletolfen, handlägger ärenden rörande mari-
nens mobiliseringsbehov av förbindelsemateriel samt verk-
ställer uppgörande av krigsleveranskontrakt ; uppgör rit 
nignar, detaljplaner och inventarieböcker för hjälpfartyg 
och ersättningsbyggnader. 

4. J(ustartillericletalj och cletali för ffäutråclförbinclelser: 
handlägger ärenden rörande trådtelegraf- och fjärrtelefon
matcriel; telegraf- och telefonledningars i land anläggning 
och underhåll ; kustartilleriärenden. 

5. Fotogwj'icletctljen. Ehuru icke upptagen under den i in
ledningen återgivna sammanställningen av förbindelse
tjänstens m ateriel eller m edel, bör å den föreslagna för
bindelseavdelningen handläggas ärenden rörande sådan 
f o t o g r a f i s k m a t e r i e l, som ej är specialbyggd för 
annan tjänstegTen (ex. kameror för artilleriets riktkon
h·oll). Med tanke på den viktiga plats bland spanings
tjänstens m edel, som redan nu fotografien intager, och 
den stora utveckling ,som denna verksamhet med all san
nolikhet går till mötes, bör fotografimaterielen med större 
rätt inrangeras bland förbindelsetjänstens än bland navi
gerin gstjänstens hjälpmedel. På denna detalj bör följakt
ligen handläggas bl. a. ärenden beträffande materiel för 
bildspaning och bildläsning samt frågor rörande inredning 
och utrustning av fotografiska laboratorier . 

16. l naenjörsd .:toljen: handlägger ärenden rörande förbindel
sematerielens nykonstruktion och utveckling, fabrikations
kontroll och besiktning samt m aterielens montering och 
underhål l. Detaljen är i ren t tekniska frågor kollisnite
rande åt övriga detaljer samt handhaver den tekniska re
visionen vid avdelningen. Avde.Jnjngens rjtkontor sorte
rar uneler denna detalj . 

Tids krift Sjö-t;iisendef. 28 
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F ör vind el secwtl clningens personul . 

Såsom chrf för m a rinförvaltningens förbind elsea vdelning 

tjän stgör en kommendör eller komm endörkapten. vilken ingår 

såsom militär ledamol i marinförvaltningen. Avdelningsch e

fen för förbindelsea v delningen skall vara förbindclseutbildad, 

dock utan krav p å högre förbind elsekurs vid KSHS. 

Såsom assislent å förbind elseavdelningen tjänstgör en kom 

mendörkapten eller kaplen (sjöofficer ). Ass·istenlcn tjänstgör 

i allmänhet tillika såsom detaljchef. Enär assis tenten (en l. 

nedan ) i s lor ublräckning komm er a tt tjänstgöra som avdel

ningschef, bör as·sistentbefattningen i regel upprätthållas av 

en kommendörkapten. 

För tjänstgöring å detaljerna avses personal enligt följande: 

å radiodetaljen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l sjöofficer , 

å mobili seringsdetaljen . . . . . . . . . . . . . . l sjöofficer, 

å detaljen för optisk och akw,t.isk signal-

m a tericl samt för fartygens inre för-

bindelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l sjöofficer (samma 

å fotogTafidetaljen 
som å radiodetaljen J. 
l sjöofficer (tillika i 
1\IS ). 

å kustartilleridetaljen och detalj för fjärr

trådförbindelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . l KA-officer, 

å ingenjörde taljen l ingenjör och 

1 bi tr. ingenjör . 

Biträdande personal å de taljerna . . . . . . 2 und erofficerare 

(racliost_vrmän). 

3. Orgunisrdorislw åtgärder beträf!unde örlogsstationer 

och örlogsvmv. 

Det har tidigare påvisats att förbindelseväsend et f . n. r e

Presenteras å örlogsstationerna genom befälhavaren för radio

stationen , som i denna egenskap jämväl upprätthåller befa tt

nin gen som stotirmens förbind elseofficer; med befallningen så-
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som befälhavare för radiostationen följer dessutom tj ii ns tg(\_ 

ringsskyldighet vid örlogssta tianens radioskolor. 

Verksamheten såsom instruktionsofficer vid raclioskolor. 

na är av sådan omfattning och av så stor betydelse för rad io. 

utbildningens ändamålsenliga bedr ivande, att härför biir UYsrs 

särskild olficer. 

Befälhavaren för radiostationen, tillika örlogsstatio nen~ 

förhindelseofficer , bör vid krigsorganisation övergå till iö rb i11 . 

delseofticer i MDB:s stab , varvid särski ld officer avsrs saso111 

befälhavare för radiostationen. 

Å öt,logsvarvet bör vidtagas motsvarande organisations

ändring, som har föreslag·its för marinförvaltningen, d. Y. s. 

förbindelseärendenas sammanförande till ett självständigt fö r

bindelsedepartement, i organisatoriskt hänseende jämmlällt 

med förut befintliga departem ent inom örlogs•varvet. 

I en för nttgra år sedan verkställd utredning angående ev. 

omorganisation av ödogsvarven , framförd es tanken på bild an

det av ett självständigt departement för förbindelseären den, 

vilket emellertid ej kom trll verkställighet. 

Förutom torpeddepartem entenas nuvarande huvudsak liga 

>> radioverksamheb - in och nedmonteringar av radiostationer 

å fartyg samt r eparationer av radiomateriel - är det önsk

värt, att det avsedda förbind elsedep::utementet gives n 'sursc r 

att utföra självständig experimentverksamhet Denna verksam

h et •räller i första hand sådana områden inom radiotekniken. 
o 

. l 

där dc civila radioföretagen, genom sin inriktning på m aten e 

avsedd för affärsmarknaden, icke kunna påräknas nedlägga 

något a vscvärt intresse. 

Organisationen cw örlogsuaruens förbindelsedeport em cn l. 

Förbindelsedepartementet uppdelas å nurlclningn r en!. 

n ed cm: 

1. Radio avdelningen. 
" för 

2. Avdelning för optisk och akustisk signalmateriel samt 

fartygens inre förbindelser; fjärrtrådförbindclser. 

3. Fotografiavdelningen. 

4. Experimentavdelning. 
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.4mn. Angående de olika avdelningarnas verksamhetsområden 

gäller samma fördelning som inom marinförvaltningens 

förbind elseavdelnings de'laljer . 

Förbinclclsecleportementets pcrsonol. 

Såsom ch cl för örlogsvarvets förbincl elsedepartemen tjänst

gör en kommendörk apten eller kapten. 

För tjänstgöring å avdelningarna avses personal enligt 

följande: 

Å radioavdelningen .... . ... .. l officer, l radiostyrman. 

Å avd. för optisk och akustisk 

sign. mat. m. m. . . . . . . . . . . l officer (samma som ovan), 

l signalstyrman. 

Å fotografiavdelningen . . . . . . . . specialutbildad personal. 

Å experimentavdelningen . . . . . . l ingenjör, l verkmästare. 

Ritare, kontorspersonal och arbetare i erforderlig utsträckning. 

1nm . Under maj- oktober tjänstgör , växelvis från de bägge 

örlogsstat ionerna , en a v fö rbindelsedepartement ens radio

ingenjörer såsom kustflattons radioingenjör (sjögåcnde). 

4. J( u stf/ ottan. 

Förbindelsetjänsten inom kustflottan har , genom tillkomst

en av befattningen j'laggens j'örbindclseofticer, erhållit en än

damålsenlig organisation. 

Med den alltjämt fortgående tekniska utvecklingen, och 

den i samband därmed alltmera komplicerade radiomaterielen 

förminskas möjligheterna att i radiomatrosens utbilclnn o· in: 
1.. 

o 

agga förm åga rlf t rwhjäl {JU skclClor å radioma terie•len. Här-

Dled följ er, i allt större utsträckning, ett tidsödande och kost

samt insändande av skadad radiomateriel till örlogsvarven för 
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undersökning och reparation av stundom mycket olwh·cllio. 
' {"1:1 

defekter. 
För undv,ikande av dessa olägenheter bör därför . under 

den tid av aret som hela kustflottan är rustad, a densu n1111a 

kommenderas en sjögående l.:ustj'lotlons rudioingen.iör. Till 

denna befattning kommenderas växelvis radioingenjörer fran 

förbindelsedepartementen å varven, vilka ingenjörer härigen0111 

samtidigt erhålla intim kännedom om radiomaterielem prak. 

tiska handhavande och egenskaper, vilket förvisso hl in~r till 

stOr nytta för deras vidare tjänstgöring a Yan·en . 

5. f{ ustj'ästningnmu . 

Förbindelsetjänsten inom Vaxholms fästning har gmom 

tillkomsten av befattningen j'örbindelseol/icer i knn w 1ciulnn l· 

staben e1håltit en ändancålsenlig organisation. 

6. SumuerJ..:an mellun mr;rinförvaltning och nwrinstu /J . 

Vid en tidigare verk,slälld granskning av den nuYarande 

·organisationens brister, påvisades såsom en av dessa, franv:uon 

a v organisatoriskt samband mt>llan dc mvndiglmter som ha nd· 

hava fö-rbindelseärendenas operativa och deras tekniska och 

ekonomiska behandling. Det krävc:s sålunda f. n. en tidsödan· 

de officiell skriftväxling för att få ell ärende allsidigt belyst , 

vilket genom det därmed följande oundvikliga ularhetandel av 

skrivelser, diarieföring m. fl. exped<itionsmässiga förfaran den , 

konnner att verka mycket betungande för den fåtalig a perso

nalen. 
Någon jämförelse kan i detta hänseende icke gör~s med de 

;förut i mn.rinförvaltning,en befinUiga avdelningarna, enär ingeiJ 

av dessa i samma utsträckning karaktäriseras av ett ständig! 

och oupplösligt samband mellan ärendenas tekniska och o~Jr

rativa sida. Varken min-, torped- eller artilleripjäserm1 aro 

dirrktn medel i elen operativa ledningens hand. 
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För att ernå detta eftersträvade san1.band kunna olika 

.. ,1ar tänkas. I viss utsträckning har sanuna behov gjort sig vat)c 
o·ällande inom ubåtsvapnet, där strävan att låta de taktiska och 

~trategis ka synpunkterna komma i mera direkt kontakt med 

ubåtsärendenas tekniska behandling resulterade i skapand et 

av befattningen fnSJJcl.:tör för undervattensbåtsvopnet. Denne 

inspekt ör ii.gcr rätt au direkt till Konungen föreslå åtgärder, 

som kun na främja vapnets användbarhet, samt deltager i ma

rinförvaltningen vid beredning av frågor rörande ubåtsvapnet. 

Det åligger dessutom inspektören att föra rullor och anteck-

ningar över personalen varjämte han, genom rätt att verkställa 

inspeldioner av uh·skolor och rustade ubåtar , kommer alt få 

en värdefull kännedom om ubålsvapnetls personal. Som en 

logisk följd av detta tillkommer det l UV att avgiva förslag av 

kommenderingar av officerare till och från ubåtstjänst, var

jämt~e han i praktiken kommer att kunna öva inflytande å per

sonalens kommenderingar. Genom denna myndighet uppnås 

följaktligen ett intimt samarbete mellan pe11sonal- och materiel

intressen. Genom det inflytande som lUV äger i marinför· 
valt11ingen kan han, ehuru icke röstberättigad, på ett smidigt 

sätt göra sina praktiska synpunkter gällal11de i det tekniska ar

betet. Befattningen har visat sig vara av den allra störsia be· 

tyelelse för ub-vapnet, icke minst ur personalsynpunkt, då in

spektören i praktiken blir den m ålsman, som övervakar att in

dividens intressen beaktas. 
Genom tillsättandet av en inspektör för minsvepningsvä

sendet har även denna tjänstegren erhållit en ändamålsenlig 

organjsation. IMV :s uppgifter skilja sig emellertid i ett av

seende avsevärt från IUV:s. Då 1ninsvepnlingsväsendet i freds

tid är utbyggt till endast en ringa del av sin för krigstillstånd 

avseelda organisation, konuner IMV :s huvudsakliga uppgift att 

bestå i planläggande av åtgärder, som kunna befordra en hastig 

mobilisering av minsvepningsväsendeL Minsvepningsväsendet 

liknar i detta hänseende i många hänseenden förbindelsevä

sendet, vilket ju i stor omfattning träder i funktion först i 

saQnband med mobilisering. 
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Det kunde därför tänkas , att frågan om en enh etl in 1 d 
"' e -

ning löstes genom sk,apandet av en motsvarande organi:>u tio
1 

inom förbindelseväsendeL ViSisa skäl tala emellertid e1110 t 
1 

l' l} 
dylik organisation. Det torde exmnpelvis bliva ytterligt svårt 
att uppdraga gränserna för de arbetsområden, som tillk0 111111a 
marinförvaltningens förhindelseavdelning, marinstaben s kom. 
munikationsavdelning och inspektören för förbindels eväsendet 
såsom sidoordnade myndigheter. 

Vidare torde, av rent inrepolitiska skäl, utsikterna vara 
små att uneler nu rådande förhållanden genomföra till skapan
det av befattningen inspektör för förbinclelseväsendcl , Yrt rför 
denna lösning synes mindre lämplig. 

Eftersom lösningen bör ske å sådana vägar, att ingen ök
ning i personalbehovet uppko-mmer, faller lanken å möjlighe
ten att förena befattningarna såsom chef för marinförvallning
ens förbindelseavdeln>ing och marinstabens kommunikalionsav
clelning, samt att bland kommunikationsavdelninges uppgifter 
införa de personalärenden, som vid stuelerandet av lUV-befall
ningen angåvos ·såsom dennes uppgifter. Såsom framgar av 
det ovan framlagda organisationsförslaget för marinstabens 
kommun~kationsavdelning, ingå dessa ärenden i förbindelsc
detaljens underavdelning C. Det synes ändamålsenligt alt till 
denna underavdelning jämväl hänföra ärenden rörande under
visningsplaner, undervisningsmateriel, skoh-eglemenl cn m. fL 
till personalens utbildning hörande ärenden. 

Ehuru icke officiellt beklädande befattning som inspektör 
för förbindelseväsendet, kommer avdelning.schefen för konunu
nikationsavdelningen och förbindelseavdelningen att i mangt 
och mycket kunna fylla en dylik inspektörs åligganden . 

Det är givet att många anmärkningar kunna rik la' mot 
denna organisationsform, exempelvis att arbetet konuner att 
splittras på tvenne tjänstgöringsplaser, vilket , genom att dessa 
befinna sig i olika byggnader, kommer att inverka störande. 
En sådan organisationsform, att en avdelningschef i mm·insta
ben eller mal'införvaltningen kommer att lyda und er tvcnJ! e 
sidoordnade chefer, synes oss måhända även främm ande. En 
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viss motsvarighet till denna uppdelning under flera chefer 
finna vi emellertid i organisationen av det engelska förbindel
seväsenclet, där chefen för The Signal Department i strategiska , 
taktiska och mater~eltekruiska frågor samt i anskaffningfrågor 
lyder under olika befälhavare, representerande olika avdelning

ar inom an'liralitetet. 

Det vill allil:.så synas , som om elen senast framförda orga
nisationsformen innebure en lösning, som ligger inom det tänk

baras gränser. 
En återblick på de för förbindelseväs endets ledning upp

ställda kraven visar, att dessa på ett tillfredsställande sätt kun
na fyllas efter genomförande av härovan förelagda organisa

tionsförslag. 

Det primära vid bedömondet av en orwmisution är dess 
eff ektivitet vid krigstillfälle, samt den snabbhet med vilken 
den kan bringas t.ill full effektivitet vid mobilisering. 

Betrakta vid den föreslagna organisationen ur denna syn 
punkt, synes den erb juda goda möjligheter att i fred på ett än 
damå-lsenligt sätt förbereda förbindelseväsendets ut-svällande 
till full effektivitet vid mobilisering. Inom marinförvallningen 
planlägger mobiliseringsdetaljen i förbindelseavdelningen till 
denna verksamhet hörande materielärenden ; inom marinstaben 
avses en av förbindelsedetaljens underavdelningar , >> personal
referentens ,,, för planläggning a v hithörande personalfrågor. 

7. Samverkan mellan }'örsvarsgrenunw. 

Med hänsyn till det ökade kravet på operativ samverkan 
mellan försvarsgrenarna, speciellt mellan marinen och flygvap
net, bör störsota möjliga överensstämmelse mellan försvarsgTe
narnas förbindelsetjänst eftersträvas. Denna samverkan in
nebär största möjliga likhel i materiel, (eftersträvan svärd även 
ur ekonomisk synpunkt) signaleringsföreskrifter och utbild
ning av personalen. För att uppnå denna samverkan synes 
det lämpligt att redan i fredstid inrätta en l;ommitte, i vilken 
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försvarsgrenarnas chefer för förbindeiseväsendena in"'·l. . 
. . . "' sonl 

m edlemmar. En motsvanghet till denna komnutte aler t" 
. . . , . . . Innes 
t den engelska orgarnsahonen >> fhe vVm~less Telecrrar)hv I"c) 

, "' J ) are! , 
m ed dess underkommitteer. F örutom sin verksamhel att nv:· 
ga])l·inga över ensstämebe i signalerirursföreskrifter u thil(J11 · ·l -

u ' ll) n· 

och organisation, bör komnritten, i den mån så är mii jli n ~ 
eftm·s,trä va standardisering a v m ater,iclen (ex. radiorör) v i. lk~t ' 
ur såväl ekonomisk synpunkt som med tanke på täckan de O\: 
mobiliseringsbehovet och ersättningsmöjligheterna un dt>r krio 
är av slörsta bc,tydelse. t> • 

I ärenden av m.indre betydelse äger >> referenten fö r opna
Liva _ärenden >> i kommunikationsavdelningen att direkt sa mar

heta med övriga försvarsgrenars m olsvarande reprcsC' n lanter. 

8. Förslag till >>Stiindif! förbind elsekommittb . 

T ekniken inom förbind e16e ljänsten berörande områden, 
speciellt r adions , är alltjämt stadd i en hastig utveckling. Er
farenheter av förbindelsem edlens utnyttjande framkom ma i 

första hand inom kw;, lflottan, vid kustradiostationern a ot>h in

om kus lfästningarna. Det är ett sbar kt önskemål att dessa er
farenheter snarast bringa·s till de myndighete rs känn edom. vi lk 8 
h andhava förbindelseväsend ets t ekniska och operativa uh·eck
ling. 

Det vore helt säkert av de l största värde för förbi nd else
väsendets utveckling, om en organisa tion, av permanenl ka rn k
tär för tillgodoseende av ovanstående önskemål kunde fiirvrrk

ligas . 
En dylik >> ständig förbind elsek ommitte >> skulle un eh-r ord 

förandeskap a v avdelningschefen för kommu111ikation s- och för

bindelseavd elningarna inn e f a lta följande representanter för för

binclclsetjänslen inom m arinen : 

en o ffic er och en ing enjör från marinförvaltningens förhi ndel-

sea vdclning, 
en olficer fr å n m arinsta bens kommunikationsa vdclni ng. 
m u rirul is l rikt en s j'örb i n d elseo ffi ce m re, 

en ofliccr fr ån örlogsvarvens förbind clsedepartem ent, 
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for binclelseol/iceren i CI\.F :s stab , 
~;ustfl ottan s rue/ ioing enjör, 
torbincle lse~fl~cer e i:. i Va:r lwlms fiistning. 

E:omnultecn bor sammanträda minst en gå ng å rligen för 

behandling av samlliga de förbind elseväsendet berörande pro
blefll1, vHka kunna vara riktgivande för förbindelseväsendets 

utveckling. T idpunkten för sanummlrädct bör så väljas , att 
erfarenheterna från kustflottans >> rörliga >> övningsperiod hunnit 

o·enomarbclas, samt så att den ekonomiska ram, inom vilken 
" ,-erksamhetcn m åste bedrivas, hunnit av s tatsmakterna fast -

ställas . Såsom lämplig tidpunkt för eslås jwwari månad . 

Avslutning. 

Det är en i litteraluren ofta brukad liknelse att jämföra 

s.taten eller n ågon a v dess instituioner m od en levande or g a 
nism, varvid vissa företeelser i statens eller institutionens liv 
!knas vid kroppens organ och deras funktionerande. Få lik 
nelser äro m era träffande än då man jämför förbinde1seväsen 

det m ed n ervsystemet i en kropp. Bägge h ava till sin uppgift 

att inom >> kroppen >> överföra >> meddelanden >> från en plats till 
en annan, anLingen för befordrande av upplysningar frdn de 
perifera organen till dc cenrtala, eller för utgivande av order 

fr ån de centrala till dc verkställande organen. 
l samma grad som ett friskt n ervsystem är ett grundvill

kor för den levande organismens liv och hälsa , är ett fulländat 
förbindelseväsende för marinen ett viHkor för utveckland e av 

dess full a försvarskraft när så kan komma att krävas. 
Det är ell k änt faktum, att en l..:uontitativ underlägsenhet 

i många fa ll kan kompenseras genom kvalituliv överlägsenhet. 
För en kvantita tivt mindre gynnad n~ca rin är därför b efintlig
heten av e lt fulleinelat förbind elseväsende en nödvändigh et för 

att deR opera tiva ledningen skall i s.iökrigct m ed fran1.gång lnm
na utnyttja sin fåt a liga m ateriel. Förutan en ändarnålsenligt 
Dtgan.iserad högsta ledning kommer vår m arins förbindelsevä
sende ·icke a tt kunna fylla dc krav, som i kl"ig k omma att s täl 

las på de tsamma. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 6/1936) 

hämtade ur fack- och dag·~l)l'ess av 1Iat·t·nstabens l " pres.sc dal j 
under tidPn lö maj-l4 juni l936. 

Meddelande. 

På förekommen an.ledning ±ästcs uppmärksamheten där a: 

a t t sakinnehållet i här återgivna uppgifter helt får stå Jii r dt> 

som källa angivna pressorganens riikning; 

a t t i f.lerta]pt länder censur i olika fonner eller preS.S('Jl~ av 

allmän politisk oro för anledda, sjäJvpåtagna återhål lsamhet _ utom 

beträftande Danmark, Norgt' och Sverige, där förl1ållaml0t iir Lll'i 

motsatta - f. n. ger en ofulistänclig och i vissa fail avsiktli1.!'1 nn-

ställd bild av dc f lE'sta militära spörsmål. . 

AktueHa spörsmål. 

Samövning meJhut flotta, flyg och arme. 

:En samövning mellan delar ur flottan, flygvapnet och <l!'llle JI 

avses äga rum i England uneler augusti. övningens förlopv i .,tort 

planeras såsom en sjötransport av l'Jl brigad från Plymouth sallll ett 

landstigningsförsök på Hampshires kust, där landstigningen tHöte~ 
a_v en föt~svarande arme. Flygstridskrafter komma att ingå pa båda 

stdor. T1ll skydel för landstigningen komma fartygen att insättas. 

Ovnmgen beräknas bliva ett värdefullt, led i samverkan mellan de 

ol_ika försvarsgrenarna och samt idigt lösa flera Jrågor, vilka iiro 

foremål för stora meningsskiljaktigheter mellan olika mcnino.srild· 
ningar och skolor . "' 
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}[ar elen moderna krig·föringens utveckling gjort ett ÖVl'rskepiJ-

·uo·sför etag så sårbart och risldyllt, att. det enelast kommer att för

n~k;S, om förS\'araren saknar organiserade stridskrafter~ Historien 

~cänne r många ~xempel på samvt•rkan_ mellan flott a och arme i ko~n
bineradE' oper aiwner, men man kan tckE' besvara frågan genom lar

clomar f r iin dessa nperationer, då flygvapnets spanings- och strids

verksamhet infört n\'a taldorer i prob lemet. Man förviintar sig att 

crenom den pi anerade övningen erhål la en Yänldull bel~·sning av 

de frågor , som sammanhänga nwd kom\,im·racle OJ'l'rationer, i vilka 

tre försvarsgrenar deltaga, och under förh, lianelen som kunna bliva 

aktuella i framtidens krigföring, även ,om årets övning kommer att. 

iiga rum i rPlativt blygsam ska la. 

(Daily 1\•il•graplt den 20 maj 1936.) 

Blockad 

I ett nytt kr ig fö ranlett a\' motsättningarna mellan Tyskland 

och Västmakterna, framhålles i elen nedan angivna källan, måste 

man räkna med att blockadvavn0t på nytt komn"Ler till användning 

och med ännu större skä rp a än l914-l8. Det var tydligt, att bloc

kaelen uneler världskriget skärptes, ju längre kriget fortskred, och 

att den i hög grad fö rsvårade t i i Hörseln även till de neutrala. Ett 

nytt krig kommer att börja, där det gamla slutade. Erfarenheterna 

fr ån sist äro ännu i fä rskt min ne. strypningen av tillförseln torde 

redan från början av ett koml!lande krig komma att nyttjas sorn 

politisk t på try c kningsn<cde l. 
(Ticlei<s Tegn den 4 juni 1936.) 

Marina. rustningstendenser. 

Vid en lliskussion i anledning av Londonkonferensen och dess 

inf lytande på Japans nybyggnader ti ll sjöss, meddelade marinmi

nistern ami ral Nagano, att und0r den komniande tioårsperioden kom

mer Englanrl att årligen bygga 84,000 ton och U. S A. 70,000 ton 

Örlogsfartygstounagc. För att säkr a elen japanska flottans lil.;:ställig

het ansåg amiral en llct nöclviincligt att åtminstonE' hy~rga 50,000 ton 

årligen . 
(Naval and 1\filitary Recorcl elen 4 juni l936.) 
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Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående 

personal och materiel. 

Storbritannien. 

BeYiljade och mulet· byggnad befin tli ga fartyg . 

Bygg- Stor- Beräknas 
--= 

nads- Namn lek Stapel- Stapel- färdig- Am n. 
progr. ton sättning avlöpning ställ t 

Hangarfartyg. 

193.J/35I Ark Royal 122.0001 16.9.3:1 

l 
- /.Juli 1938 1 

l hangarfartyg 122.000 

Kryssare. 

{Southampton l 9.000121.1 1.3± 10.3 36 !Mars 1937 J 2. kryssarcsk. 

1933/3± ~ewcastle 9.000 4.10.3± 23.1.311 Mars 1937 \ (hcmla.ruhfarv .) 

IPenelope 5.200 30.5.3-t 15.10.35 Sept. 1936 3. kryssrrresk. 
(1\fedelhavet) 

r ··mioghom 9.000 18.7.35 Sept. 1936 Höst .1937 

1934/35 Glasgow 9.000 164.35 { .Juni { Samma-
Sheffield 9.000 31.1.35 19B6 r en 
A mora 5.200 23.7.35 Aug. 1936 1937 3. kryssaresic 

rian ch ester 9.000 ? 
(llfedelhavet) 

- -
1935/36 Liverpool 9 000 17.2.36 

l 

- · -

Gloucester 9.000 •) -- -

l 10 kryssare j82.400 

Flottiljledare. 

1934/35 Hardy 1.475 ') 7.4.36 Slntet av 
dec. 1936 

1935/36 Iuglefield 1.475 Beställd - -

30.10.35 

2 flotti ljledare l 2.950 
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~ 

l }3ygg-
Stor-

stapel-
Beräknas 

~am u lek stapel- färdig- Au m. u ad s- sättning avlöpning 
progT- ton ställt ,_ 

Jagare. 

fHasty 1.350 1 5.5.36 1 

r"" 1.350 
15.5.35 

l - l H n n ter 1.350 f 25.2.36 l Slutet a y 
Hyperian 1.350 

26.B.35 
8.4.36 

]934/35 ) Hastile 1.350 J 2±.1.36 
?december 

lHotO]UU 1.350 
27.2 .35 

2±.336 
l 

1936 

Hero 1.3~0 } 
Hereward 28.2.35 10.ö.3() 

J 1.3::>0 

f I ca rus 1.350 \ 9.3.36 - 1 II! ex 1.3501 l lm oo·en 1.350 18.U3li -

l rmp:rial 1.350 29.1.36 - l Början 

1935/36 1Io t•·epid 1.350 6.1.36 -

l 
av 

Impulsive 1.350 9.3.3ti - 193() 

I sis 1.350 5.2.3() -

liYanhoe 1.3:)0 12.2.3() -- l 
fAt'ridi 1 .8~01 - -

l C ossack 1.8:J0 -- -
Till- l:i-hnrka 1.850 - -
läggs- ~ 1\I aori 1.850 

Beställda - -
anslag 

~ ~Iohawk 1.850 
28.2 36 - - -

1935/36 
~ubian 1.850 - -

l z ulu 1.8iio l - -

23 jagare j3.J.550 

U nderva ttensbå tar. 

1933/34 Grampus l 520 20.8.3-! 25.2.36 Nov. 1936 Minläggare 

JRorqual 1.520 1.5.35 21.7.3() Vår. 1937 lirinläggare 

1934/35 Spearfish 1)70 23 5.35 21-4.36 Slutet av 

l suufish 

193() 

670 22.7 35 Sommaren Börj an av 
193() 1937 

rachalot ].500 'J - -
1935/36 Triton 1.080 '( - -

Sterlet 670 Beställd - -

7 undervattensbåtar 7.630 
2.3.36 
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Bygg- Stor-
stapel- Stapel-n ad s- Namn lek 

pro gr. ton sättning avlöpning 

Kanonbåtar. 

JAberdeen 1.060 12.6.35 22.136 
Fleet1rood 1.060 

1934/35 l Jiallard 585 i 26.3 .36 
Puffin 585 •) 5.5.36 

- Swan 1.060 ') -
1935/36 /Sheldrake 585 \Beställda -

IKittiwake 585 f 21.1.36 

7 kanonbåtar l 5.520 

Ko u vojfartyg. 

1935/361 Bittern l 1.1901 -

l 
-

l l konvojfartyg l 1.190 

Minsvepningskan on b å tar. 

1934/35 riger 875} 1.4.35 29.1.36 
Salamander 875 24.3.36 

[Hazard 875 •) -
1935/36 [Hebe 875 } Beställda -

Sharpshooter 875 febr.1936 

5 minsvepn. kan båtar l 4.375 

Ubåtsdepftfartyg. 

1935/3611\Iaidstone 11n 000 ;l Beställt l - l mars 1936 

Beräknas 
färdig-
ställt 

} Hösten 
1936 

} Sept. 
1936 

-

} Budg. år 
1937 

--

} Somma-
ren 1936 

-

}Budg. år 
1937 

-

l 

l 

An1 n. 

---
J\! ed el! lUYet 

uppg. 
nader) 
skydd 
sj aktfl. 

Special 
(18 må 
Fiskeri 
l. ubåt 

l .mins >epu.fl. 
dsfarY.) (hem lan 

JI.Ian har nu definitivt övcrgi,·it den hittills använda »Juiudrr» 
jagartypen (1,100-1,400 ton). Denna har byggts tör att så tn<'lll g 3 

tartyg som möjligt skulle kunna erhå llas. Amiralitetet har ewl'l ier· 
iicl med hänsyn till cl C' jagar- och flottiljledartyper, som hyggas i 

andra såvä l större som minclt·e mariner, beslutat att i siälld Iö r ~ 
Hitar i flottil jen hygga 7 men med ett tonnage om 1,8::.0 ton (ijn c 
griinspn för jagare j gällanch· nottavtal). 

(Marine Runclschau, maj 19:30.) 
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U. S. A. 
Senatcu har J' aststii llt U. S. A:s budget för försva ret, vilken 

uppgå r ti ll G29 mi ljmwr dollars (2,063 milj . kronor) för flottan. 10 
miljonN dollars iiro anv isade !'ör påbö rj ande av två slagskepp. 

(Le Yacht elen 30 maj 1936.) 

84 örl ogsfartyg om sammanlagt 277,390 ton he·finna sig f. n. 

under bygg-uad, nälllligl'n 3 hangarl'a r tyg, 3 stön c k ryssa re, 9· lii tta 
kryssare (jO,OOO ton), j~ jaga re on r j ,fl00 ton och 40 om 1,500 ton , 

14 ubåtar och 2 kanonh:1 ta r samt 7 va ktrartyg om 2,000 ton. För· burl
getåre t 1936/37 plane ras byggandet av två s lagskepp om 35,000 to n, 
j2 jagare om 1,500 ton och 6 ubåta r om 1,400 ton. 

(.Marine Rundsehau, juni 1936.) 

Kryssa.•·cn »Nashville» (10,000 ton) sjösattes 1 maj . Kryssa ren 
är de n fj ä rde av siu typ (1983 å rs prog ram). De l'yra övriga !w 
finna sig på stapeln. 

(Le Yacht elen 30 maj 1936.) 

En ill tressan t övning bev isa n dc· flottans krigsberedskap och 
slagfärd iglwtr u t fördes d(•rt 20 mars mod i nom OJJLr· åclet San P ed ro

San DiC'go för lagda ('S kaclrar. Flottclrden beo.rdrade k.l. 1400 utan 
föregåend e• varning påskyHC:at utlöpande med samling till ön Sa n 

Elemente. Knappt tv i\ timmar SPIHire o·ingo 150 fa rty" till S J.ÖSS 
J · M b , , 

'Varlämn anclc• omkring 1,000 man av besättningarna. 

. Den 27 april påbörjades årets sto ra flottmanöver, i vi lken 1GO 
fartyg oclt 41)0 fl ygp lan cleltogo. övningen avsåg att studera e tt 
anfall från väst mot Panamakanalen. 

(.Yiarinc Runclschau, juni 1936.) 

t Eott ovanligt l'ekol'![ har uppnåtts i U. S. A., där Pn ubåt uneler 
vå manader oavb ru tet up]whållit s ig i undervattens läge på tio mC'

ters djup. Luft och dricksvatten fr arnsträ lldl\'l uneler ticlen ur hal·s
Vattnet. 

(Kieler Neueste Nac hrichten elen 4 juni 1936.) 
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Japan. 

Japans militiirbudget för 1937- 38 ])(' räknas enlig t va r] l inan~

JninistC' rn Dr. Jlaha angi1·it till 800,000,000 J'C'll (9~8 mil j. kt- .) l(i)

marinC'n och 700,000,000 yc n (81~ milj. kr.) l'ö r armen . 

T!lont :japans ka f lottan har jämte clP tvf1 nuvarmHl<' sk n]'n is <'n 

tr0dj e C'skackr gP II nin PLI utbrytning av tvi\ s lagskq>p ur 1. <'>k nc l<'rn 

v ilka ti ll samm a ns mPcl 28. jaga rdi visionC'Il hilclar trC'<ljc• c·:-d; ad c•rn: 

En tr0cljf' tlygc•s kader har likale-des uppsatts, vari ingå r lulltg urrar

tyge't J\.amoi. 
(.Morning Post den 2 juni 19:l!i. ) 

l\f:ninbudgetcn 19:36- 37 uppgå r till !)!)2,000,000 ,y en, vart il l kom

ma 134.,000,000 yen av PXL1·a anslag. 

(Le Yaeh t elen 30 maj 1\l:\!i. ) 

Frankrike. 

Dc tvi\ 3fi,OOO tons sl a.gskC]lJ)en, som skola hyggas, ha c·1· hå lli i 

namnen >> R. ichr liru » och »JPan Bart». 
Sex f lottil .ii<'clar(' av »FantasquP »- klassen ärn l"~irdiga och kom

ma att i n fö rl ivas mrcl Tln'strsl; adr m. J)ppl. 2,569 ton, 74JIIHl hkr 

med en fa rt av 45,2:) knop. TYi't fö lj andP fartyg av s amn1a i \1' » ~l o

gador» och , Volta» sti't itl"lör sitt LullbordandP. Dessa få Pit ci Ppla

cement om 2,i:l84 ton och 90,000 bkr. Farten är icke kiind llll 'll to rde 

kunna bedömas myckc· t hög vid rn jämmrolse med >> F an bt-;C! UC »

kl assens data. 
(N a val Chroniclo den 5 juni 193G.) 

Data för clE'n sista 7,600 tons kryssaren av Galissonnir'n lln~srn, 

»Geo rges Loygucs», som sjösattes dPn 25 mars: Längd 179 111 l, rcdd 

17,4.8 m., djupgående fi ,28 111. , två R.att'au-Brl'tagnrturhin t·r SN.OOO 

!t kr., fart 32,G knop, lwsii tt.ning G09 man, b0s tyckning 9-1i"i,2 t' l\t. k., 

ti-9 cm. lvk. , s ksp., 4-ti:i cm . to rpcdtubC'r , 2 Ilygplan, c·n k ni apuit, 

pansar 75- 120 tli!TI. i vattc' nlinj rn, tor npansar 150 mm ., aktinus nl(lle 

6,000', oljeförråd . 1,4.00 ton. 
(Marine R.undschau, maj 19:l(i.) 
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Italien. 

Arets bntlgctsiffror för mari nt·n ii ro avsevä rt höjda j [örh[tllan
de till föregå e nde års. Sålunda upptages: 

Total a marinl,udget.en 
:Nybyggnad a v fartyg 
Kustartill eriet . . ............. . 

1935-36. 
1304,9 milj. lire. 

482 
30 

)) 

1936- 37. 
1609,9 milj. lire. 
715 )) 

4.4 

Under byggnad lwfiuna sig, förut-om clc två 35,000 fon s s lag

skep]JL'll , :fyra i det närmas tP Lireliga smärrv Jagare å 615 ton och 

tio av sam 111 a k lass stal't•lsat.t.a J\:)35. Fyra jagare otn l,tWO 1·on, Jy ra 

konvojJurtyg om 908 t·on och 28 knop, trl' taukångare 0111 2,000 ton 
äro s ta pelsatta Jörs·ta ha lvåret 1936. 

(JYJ:arine ltundsclJa u, maj 1936.) 

Tyskland. 

U. 25, den första a v do två 750-tons ubåtarn a. som byggts har 

ru~tats . Dess l ~im l igen IJeg ränsacle storlek torde va ra en edarenhet 

fr~n tyskarnas ubå tskri g. Virl farte·n i marschläge sättes cläremo·f· 

st~rre v1kt. U. 25 uppgiVl'S få en fart av 20 knop i ma.rschHige ocli 

D 1 uncle r~attcns läge . Bestyckningen, vi .l kcn anses ide·aJisk, utgöres 

av en lO,b cm . k., en automat-·lvk. och sex torpedtuber. Typen sy

n~s var a konstruerad för att snabbt kunna utföras i serie·ti llverk
lllllg. 

(Naval Chronic le den 5 juni 1936.) 

1 Det har bes tä mts, att Bremcrltafen i framt iden skall bliva ör-
ogsbas och i t · · ·1·1 tt."l· · l · b a r n Jag :u o 1 J u11c or mn ova rande år kommer att 
b:~eras cliir. Norcl-Deutsche Lloyd kommer att förflyttas till Cux-

en. 

(.lourua l Royal United Se rvice Ins titution, maj 1936.) 



-410-

Danmark. 

k t N ie is J uc l» är i de' t nii r maste Jä rdi gl din <lr• 11 Pansars CJlllC. )) ) . . f u· f I l ' j'• 
· l 1 . . J och nwd"·ruisunng, som nu Jl cl acL . 1 Il an~ 1." o mlat.tancu OJII >ygg tla · · · . · · 1 1· 

l . . 1 o llli Jvg·gnaden ldtVlt ett r e a 1vl IIHH \ernJ 
t id. Fartygl'l 1ar guuvH J • .. • • • • ... .. • • .. • 

.'.Il ·.i 1· . L't·ovturur komma att paiJurJ as l JUlt ,or <~11 llar-ar ii ''rL ar .y g. . . 
eHer inträda i tjänst som cskaJercllCfsJ:artyg. 

(Dcr lingsk e Tidemlu elen 30 m a j 1\J:i(i.) 

Holland. 
') .... J·t krvss'HCil »Dl' Eu y lc r » (f;,t ltlll illn) Dc il i rjo l (11 maJ SJosa , ,a J ' " 

l · ch iJ Pr äh1as i s lu tet av okluhn L ulll -guu o nl J' ö d S ill H [Jl'UV uru1 O ~ ' . 

i tjänst. 
CMarine I-tumlscltau, ju n i 103!\.) 

Polen. 

So lll k ··ti u na s ig under l> yggnad pii '' Jl~P I De i v!\ s lo r fl jaga.rua, 
ll . »Dlvskawica>> och »G r olll ». s ka varv , Ji f!va e·rhå It· natun en J 

Ett 
dagar na 

(The Nav~' , j u ni 10;)(i.) 

nytt Jninfarty g för don polska marinen, , Q r y f' », ko nlll l!' l' i 

att an l ~inda till Gdyn i a . 

(K ielcr N eu es t P· Nac hric lt tcn ele n 9 juni HJ3G.) 

Spanien. 
· kn rt minutHiggaren »Vu lcano» komm e r tHOlil 

Den n ya spanska 
0 

och ka n nwd-
atl. intrfid a i tj~inst. F a rtyget. c1ep lacer:u 2,l O tons 

· 1 u1,rus l ni n g· stå r på höjcl"n a v fö ra 264 m ino r . l3!·s tyc kn Jn g oc 1 

111ode rni le i. 
(The Navy, rnaj 1!):31i.l 

Grekland. 
1 1 ]· tr ai'tt'r at byg-

Greki s k a regnin gen b ar m ed engc s \a varv ,on . ' u·l'l -
. · · 1 . ·a Tare av sanuna t.yp so m den 'n, 

gandet av un dlVlSlUD om y t a J g . 
1
. , k jpr pcd ~ 

13-o 1 ·)?i 5 l·nu11 4-12· c m . L 7 ,,p., ' . 
s ka II-kl a sse n: rla1a , i l on, ·J· ' ' ' · ... . . . . \v Ja ~ 
t.ubur ; kostnad 1,200,000 pul1cl (23,280,000 kr.) Jor chvJs toncn . . 
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o·ar e h ar Gr ekland Jöru1. l y r a OJll 1,013 l.un (Lidi ga n : byggtia i Eng

land) , fy ra o m 1,:339 to n (l,_vggd a i Tl.n lil'll) salli t l vii om 1,37!) lon av 

enge ls k a »Dain1>y»- k lassen under bygg n ad i Eng lnnd. 

(.Mari n e 1-tundseha u, juni 1936.1 

Siam. 

E tt program, so m komme r att m e r än fö rrlu ld >i a den sia lll!'Sis kn 

flo t ta n , h ar nu antagil.s. Två kustl'ö rsvars rad.yg 0 111 2,200 ton lllt'd 

fy ra 2 () CJ11. kanone r i duld )()JiOrll , f y ra ub å tar 011 1 ;)7() ton , rc111 V(' 

clettbåla r o m 130 to n och d.t l. a ll kra rtyg på 2,000 tun hava ],c•st.iilll .s 

i J apan. Frå n Hali<·n komma alt ll'vurl'ras nio l.ur]wclh[tlar om 430 

ton, t vå »s loops» om 1,460 tun ocl 1 l.vå 111 inliigga ru 0111 400 t on. El i 
andr a lJrog ram h å ll e r på att för be redas. 

(The Navy , juni 1036.) 

Argentina. 
D ata Jör elen i England för Argentinas r äkning hyggLln kryssa

ren (UF'.M: 7j35) : lä ngel 164 m., lJre dll 17,25 m., d:jupgåPmle 4,9 111. , 

deplacement 6,500 ton, J 'L d 30 k no p, bl'st.rekning uio l il cm. k . i 1 r ip

pel torn , fyra 10 cm. l vk ., f y ra 4,7 0 111. aHtomatkanonl'r , tolv 25 111m . 

ksp. , to lv :-l mrn . ksp. , sex 53 cut., to i· pccltuber, t vå s j unkl>ombkas 1. a t·<·, 
två f lygpl iln, be iiUn in g 660, man. 

(Ma rinP Rundseh a u, maj l 93G.) 

»Bou c h a rch, cll'n förs ia a v <; ju G?iO tons vedettbåtar, vi lk a byg
gas på inhems ka va r v, s j ösa tks ck• u 20 ma r s. 

(The N avy, j uni 1036.) 

Mexiko. 
F ö lja nfl o :fartyg hl•f inna s ig under byggnad p~ spa nska vn r v: 

F em imnsporlka nonhåta r 0111 1.300- 1,600 toJJ , 20 knop, t v~ 10 

cm. k. , f y ra 20 nrm. ksp. Kan onil:l.l arna äro avsPclda fö r trupptrnns

Poder och k unna omlJO rcltaga 2fi0- :3ri0 lllan och 20- 80 hästar. 

T io lllotorb å t a r för kuslbl•vakaing om 160 to n, 26 kn o ps !'n r ! , 

beväpnade med tv~ 25 Inn:. lvs kp. och 4 1ni nclre ksp. Besättningen 21 
In an . 

(Ma rin<' R undschau, JJlaj 1936.) 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. Wawrinskys Patentbyt·å, Stoeklwlm. 

Datum nummer 
U ppfin nin gens art 

1 -------~------~-------------------------------------------

l Diarie- l 

l 
4/1-36 1322/33 

3606/31 

4781 /31 

640(33 

211 /34 

22/6 34 

111(1-36 472(33 

3387 f:J3 

2636(34 

l 

Regleringsanordning för ångturbin drivna ll.iii lp

maskiner vid ån gmaskinanläggnin gar. ,\ H. 

Götaverken, Göteborg. 

Svängningsgenc• rator. Marconi's vVireless 'l'"lt·-

graph Co. Ltd, J_,ondon. l 
1-tadiosänclaro, som gör es VPrksam eller ovorbn n1 

i beroende av ta l- ell t' r andra signal er . • \!n r

coni's \V ert· less Te iP g raph C o. Ltd, LmHln n. 

Ne utral isa tion skoppling för s kärmga[h .. rrör. l'e

ldunk<·n Gt·s. Jur drahtJosP TC'legrahJli t• m. 

b. H ., Berli.n. 

Anordn ing för synk ronise rin g av vinke lrör<'b<• r. 

A llm änna Svenska E lektriska AB., Väsic•rils. 

Sätt att r en a vatten för industriella änd am1\l. 

sä rsk ilt mata rvatten för ångpannor. .\. 

Schneider och F. Gaisser, Stuttgart. 

Flerrörsmottagare tör mycket korta vågor. IL 

E. Hollmann, Borlin Wilmersdnrf. 

Anor dning för modulering av intensiteten h, ,s 

oH skarvt b('gränsat f'lektronstrålknipp t". Te

lelnnkcn Ges fii r clmhtl oso To,Jegraphil' n1. 

b. H., Ber]i n. 

Anordning för akustisk uncle rvattenssignalcr inp:. 

Atlas- \\' crke A. -G., Bremen. 




