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Arsberättelse i navigation och sjöfart. 
Avgiven av ledamoten Stefenson don 4 mars 193G. 

Föreliggande årsberättelse har med stöd av § 29 i Kungl. 
örlogsmannasällskapets stadgar givits följande omfattning: 

Radiofyrar, 
Luftmistsignaler, 
Astronomisk navigaäon och dess hjälpmedel, 
M.ilitär väderlekstjänst, 
Sjökarteverkets verk1samhet under 1935 samt 
Sjöfart. 

Radioj'yrar. 

Genom radiofyrkonferenserna i London 1931 och i Stock
holm l 932 fastställeles planerna för radiofyrväsendets organi
sation i Östersjön och angränsande farvatten, Non:Lsjön, Engel
ska kanalen och Bretagnekusten av Biscayabukten. En när
mare redogörelse härför har lämnats i l 932 och l 933 års 
årsberättelser. 

Vad de förstnämnda farvattnen beträffar hava nu pla
nerna förverkligats enligt följande: 

Bottenviken, Bottenhavet och Alands hav. 

Syclostbrotten (fyskepp). 
Finngrundet (fyrskepp), Vl\'IS (membransänclarP för avstånds

best.). 
Bndersten. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 29 
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Östers_iön. 

Utö (Finland) LMS (nautofon för avståndsbest.). 
Almagrundet (fyrskepp). 
S to ra Karls ö. 
Ölands rev (fyrskepp). 
Pillau, Vl\IS (membransändare för avstånclsbest.). 
Hela. 
Gdynia, V:MS (membransändare för avståndshes l. ). 

2 st. LMS (varav elen ena ). 
Hixhöft. 
J ershöft 
Adlergrund 

V~<IS (membransändare för avst~md shes l. \. 

(fyrskepp), 
Swinem1incle 
Slubbenkammer 
Trälieborg 
Falsterbo rev 

(fyrskepp), 
Gjeclser rev 

(fyrskepp), 
vVarnemii.ncle 
Fehmarnbelt 

(fyrskepp), 
Kiel (fy rskepp), 

VMS 
·VMS 
VMS 
VMS 

VMS 

VMS 
VMS 

VMS 
VMS 

S levns Klin t. 
Drogelen (fyrskepp). 
1\liclclelgrund. 
Nakkehovecl. 

'' 

)) 

Öresund. 

Kattegatt och Slwgemck. 

Sletterhage. 
Anholt Knob (fyrskepp). 

)) 

)) 

» » 

)) 

)) 

)) 

), 

). 
\ ,. 
). 

). 

). 
). 

). 
). 

Laesö-Trindel 
(fyrskepp) , ( .. d f"" ·t " nclshcst. ) · VMS membransan are or avs a 

- 415-

östre-F lak (fyrskepp), L;\IS (nautofon för avstånclsbest.). 
tials Barre. 
}lirsholm. 
Vinga (fyrskepp), Vl'vlS (membransänclarc för avståndsbes t. ). 
skagens rev 

(fyrskepp) , Vi\IS J. 
Utöver här uppräknade radiofyrar finnas några få i Dan

mark, avsedda uleslut:mde för lokaltrafik. I början av detta 
år komma radiofyrar att installeras å Rörkallen (utanför Lu
leå) och Svenska Björns fyrskepp . Båda ingå i ovannämnda 
plan. 

Samtliga nämnda radiofyrar hava en räckvidd av högst 
70 i allmänhet 50 distansminuter, varför bäringar tagna på , 
dem kunna ulläggas son~ loxodrombäringar d. v. s. räta linjer 
i Mercatorskortet utan att fele l h ar någon nämnvärd betydelse. 

I övriga vid racliokonfrrcnserna omhancllade farvatten 
finnas f. n. följande radiofyrar: 

Norcls.iön och östm delen av nol'l'Cl Atlanten. 

Fei-estein (utanför inloppet till Stavang-er). 
Marstenen (utanför inloppet till Bergen). 
Skråven (vid Lofoten). 
Reykjavik (Island). 
Vestmannaeyjar (Island). 
Dyrh6laey (Island). 
Nolsö (Färöarna). 
Myggenäs (Färöarna). 
North Ronaldsay (Orkneöarna). 
Rinnaird I-Iead (Skottland). 
May Island (Skottland). 
Spurn (fyrskepp) (Englands ostkust), Vi\IS ( membransändare 

för avslåndsbest. ). 
Cromer (Englands ostkust). 
Orfordness (Englands ostkust) (roterande radiofyr). 
North Forelancl (Englands ostkust). 
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East Goodwin (fyrskepp) (Englands os tkust), VMS (membran. 

sändare för av.s tåndsbes t. ) . 
Sandettie (fyr skepp) (franska nordsjökusten ). 

Dyck (fyrskepp) (fr anska nordsjökus ten ). 

W est Hinder (fyr skepp) (belgiska kusten ) . 

No01·d Hinder (fyr skepp) (holländska kus ten ), V::"I1S (me111_ 

bran.sändar e för avstån dsbes t. ). 

Maa.s (fyr skepp) (holländsk a kusten ), VMS (mem bransiindare 

för avs tåndsb es t. ) . 
Ter sch elling bank (fyr skepp) (holländ ska kusten), VM S (mem

bransändare för avståndsbest. ). 

Borkum rev (fyr sk epp) (tyska n ord sjökus ten ), Vl\1S (mem. 

braiisäT:JJdare för avståndsbest. ). 

Norderney (fyrskepp) (tyska nordsjökusten ), VMS (membran

sändare för avstån.dsbest. ). 
\Veser (fyr skepp) (tyska n ordsjökusten), VIviS (m cmbransän

dare för avslåndsbest.). 
Elbe I (fyr sk epp) (tyska n ordsjökusten), VMS (m embran sä n

dare för a vståndsbest. ). 
Amrum bank (fyrsk epp) (tysk a n ordsjökusten), Vi\1S (mem-

bransändar:e för avstå ndsbes t. ). 

I-Iorns rev (fyrsk epp) (danska nords jökusten). 

Vyl (fyrsk epp) (danska nordsjökusten ). 
Graadyb (fy r sk epp) (danska n ordsjökusten ), VMS (membran

sändare för avståndsb e<> t.). 
Hansthohn (dansk a nordsjökusten). 

E ngelsk a k ano/en som t Hr etngn es väst- och sydkuster 

(räknat ost ifrån ). 

Dungeness 
Cap Gris Nez . 
Boulogne. 
Ailly. 
Le Havre (fyrskepp), VMS ( mem bransändare för :wstnnds-

best. ). 

v er. 
CaP Barfleur. 
cberbo urg. 
start Point. 
casquets. 
Roche Douvre. 
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Round Islan d (Scillyöarna) . 

Creac'h (Ush ant). 
Ile de Sein. 
Eckmiihl. 
Belle Ile 

Sko ltlands och Englands västkust somt Jr/ond . 

Sule Skerry (utanför västra inloppet till Pentland Fir th) . 

Butt of Lewis (Hebriderna). 

Mull of Cantyre (norra inloppet till Irl ändska sjön). 

Tory Islan d (Irlands nordkust l. 
Bar (fyr sk epp) (vid inloppet till L iverpool) , VMS (membran-

sändare för avståndsbes t. ). 
Skerries (I rl ändsk a sjön). 
South Bishop (Irländska sjön). 
Luncly Island (Irländska sjön). 

Daunt Rock (fyrsk epp) (u tanför Queenstown) , VJVJS (mem

bransändare för avståndsbest.). 

Mizen H eacl (Ir lands SvV-spc ts) . 

Den tyska publ ikationen >> Nautischer Funkcliensi» , vilken 

utkommer årligen, innehåller tvenne kartor omfattande just 

de områden, som här ovan avhandlats , vari radiofyrarna på 

ett m yck et överskådligt sätt utlagts . 

Så gott som samtliga här nämnda radiofyrar utsända orik

tade vågor på våglängeler varierande mellan 900 och 1,1 00 m. , 

Vilka vågor inpejlas med fartygets radiopejlapparat och med 

tillhjälp av en kompass om.sättas i rättvisande bäring. Vanli

gen observerar den pejlande härvid ljudstyrkans minimum, 

eftersom detta är lättare att konstatera än maximum. På se-
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nar~ tid l~ a va ~~jlappa~·-ate_r konstru~rats ,_ vilka med en visare 

angtva, nar nuninnun ar Inne, varvid visaren pekar ]Ja 
Dessa t l f... l .. d . l . . noll 

c appara er 1ava ·orera esv1s {Omnut till anv:ittcl · · 
. ' lllncr 

1 flygplan. "' 

Svenska A. B. Trådlös Telegrafi har för kusttrafiken kon. 

struerat en pejlapparat (riktningsvisare), som utom prisb illin 

het besitter den egenskapen, att den tager ringa plats och sak: 

n ar pejlram, varför den med lätthet kan placera:s på en bryna 

Il 
. . . . .,.,a 

e er 1 en nav1germgshytt. No!!Qrannheten vid peJ'lin o· l;'tr· 
......,._.. . n ' va-

ra 6° a 7°. 

. Erfare1:hete1~ har visat, _au fyrsk epp med radiofyr löper 

fara att bliva paseglat av fartyg , som s tyra på ra diofyren. 

För att minska denna ri,sk har man å ett amer-ikanskt fyr. 

skepp infört en »hifyn, som sänder samtidigt med dpn stora 

fyren men m ed en säregen ton, vilken endast höres pö. kort 

avstånd och därigenom varnar 'fartyg , som 1
konuna i fyr

skeppets närhet. 

Radiofyrar av typ Orfordness med roterande antenn. be

skriven i årsberättelsen 1932, hava den fördelen, att d C' ku nna 

användas för bäringsbestämning med vanlig radiomottagare. 

För unelerlättande av denna bestämning, förut utförd medelst 

tidtagning med tersur, har japanen Okacla utvecklat typen så, 

att radiofyren , efter att i be!.!vnnelseläne hava avaivii c·n icrcn-
•J· o n - t' 

känningssignal, tmclcr rundsvängningen avgiver en punkl för 

varannan grad. Man har således endast att räkna antalet 

punkter, bills minimet k·ommer, och multiplicera della med 

två och lägga det så erhållna gradtalet till begynnelscliigets 

bäring. 

För inlöpande i och utlöpande ur hamn fordras ofta nu 

för tiden för att tillgodose kravet på punktlighet, alt clc lsanm1a 

skall ske oberoende av siktförhållandena. För detta iindamål 

har man som navigeringshjälpmedel hittills i vissa hamnar 

använt sig av s. k. ledkabel och i andra m ed specielll gynn· 

samma djupförhållanden av moderna ekolod. Den förra J11e· 

toden, som förutom kabeln fordrar specialmotta aarc i fartvgs· 
t> ' 

hotten, ställer sig därför mycket dyrbar, den senare iir iiven 

unel er nämnda betingelser icke fullt tillförlitlig. 

- 419-

Marconi har emellertid nu lyckats kmistruera en radiosän

dare, där en tyst sektor av endast l grads breeld förefinnes 

01ellan två breda sektorer arbetande med olika svängningstal 

(500 r esp . 1,500) . 
Demonstrationen av denna apparat utfördes utanför Sestri 

f.,evante (mellan Spezia och Genua). På en klippa hade 300 fot 

över havet byggts en radiofyr och moltagaren var installerad 

å Marconis yacht »Electra ». Två bojar hade slutligen utlagts 

på c:a 100 m . avstånd från varandra utanför stranden. Elettra 

Jämnade ankarplatsen, Santa Margarita, med bryggan full

ständigt förskärmad, så att varken befälhavaren eller navige

ringsofficeren, vilka befunne sig inomhus, kunde se någon

ting. Fal'tyget navigerades sålunda blint, men man lyckades 

med blihjälp av den nya apparaten det oaktat taga sig in 

mellan bojarna, som lågo c:a 10 distansminuter från ankar

platsen. 
Den använda våglängden, 60 cm., är vald efter försök 

såsom varande minst utsatt för interferens utifrån. signa

lerna från radiofyren uppfattas i navigeringshytten dels ge

nom en högtalare dels medelst en milliamperemeter, vars vi

sartavla är delad i en röd och en grön halva. Principiellt ar

betar apparaten så, att visaren gör utslag åt grön eller röd 

halva , då fartyget vid gång mot fyren befinner sig på styr

bords- respektive babordssidan om den tysta sektorn, som är 

riktad så att den bär mellan hamnpirarna (vid demonstratio

nen r epresenterade av bojarna). 

För alt den navigerande i händelse av haveri å mottaga

ren ej skall tro sig vara i den tysta sektorn, låter man emeller

tid h ela systemet vrida sig c :a 3 grader ömsevis åt höger , öm

sevis å t vänsler från medellägeL Vid vridning åt vänster av

gives en hög ton, åt höger en låg ton, vilka toner återgivas av 

hög talaren. Således kommer, då fartyget befinner sig inom 

den tysta sektorn, den höga och elen låga tonen att höras lika 

starkt och visaren att göra lika stora utslag åt grön som åt 

röd sida, men vid gir ur densamma att göra olika u tslag från 

skiljelinjen mellan grönt och rött samt den höga och låga to-
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nen att höras olika · starkt. Noggrannheten i uppfatlandet 
av 

signalerna lär motsvara en h a lv grad. 
En särskild anordnin g avser att angiva avståndet ti ll r· . a-

diofyren. Samtidigt m ed radiosignalen u tsändes en akus tisk 
signal. En särskild mikrofon, avstämd ti ll samma svängnings
tal som den utgivna signalen, möjliggör mottagning ombord 
då fartyget b efinner sig inom den akustiska signalens räck: 
vidd, 3 a 4 distansminuter. V·id uppfatlandet av radiosigna
len i en huvudseltelefon igångsättes ett tersur och in iryckes 
en knapp , som bryter radio- och inkopplar den akusliska mot
tagaren. Tiden , som förNytt~r m ellan mottagandet av radio. 
och a kustiska signalen, kan ungefärl<igt omsättas i dislans med 
utgångspunkt från ljudets for tp lantningshastigh et i luft. 

Aven på flygtrafiken ställer m an num.era det krawt , att 
flygplan en skola kmmna och gå p å bestämda klockslag obe
roende av väderleksförhållandena. I luften ännu mer ilu på 
sjön blir radion det hjälpmedel, som ntåste tillgripas, för al t 
flygplanen i händelse av tjocka skola kunna fyll a del ta krav 
på precis ion . Eftersom man härvid har att taga hänsy n icke 
blott bill sikten framåt och ttl sidorna utJan även nedåt , hlir 
problemet i luften mera komplicerat. Stora an strängningar 
hava eul!ellertid gjorts för att lösa dessa frågor , och ans lriing
ningarna synas nu hava krönt·s med framgång. 

Radions användning för luftnavigation omfattar sa,·äl 
dess användning under navigering längs routen som landning
en på flygplatsen . För den första delen använde m an mtdcr 
osiktbart väder till en början liksom på sjön p ejling av fly g
planet från fasta sta.tioner på marken men av samma .~ kä l 
som på sjön har man gått ifrån denna metod och övergillt 
till pejling från flygmaskinen. Denna pejlingtsmelod kan 
antingen utnyttjas så, att man pejlar flera stationer och av
sätter sitt läge i kortet m en bättre är att använda den s. k . 
inflygningsmetoden, d. v . s. flygning mot eller från radiosän
dm·en . Om avståndet är så stort, a tt bestämmelseorten ej kan 
börja pejlas redan vid starten, pejlas först avgångsslatiolll'ns 
sändare, varefter ombyte sker »på känn >> eller vid passagf' av 
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speciellt för ändamålet anordnad radiofyr ungefär på halva 
~o·en , vilken r adiofyr har m ycket k ort räckvidd. Då de tal
:er:1a vid p ejlingsfödaranclet m . 111. kräva en beskrivning av 
J paraturen och en sådan beskrivning m era hör hennna i en 
:;.sberä ttelse i förbindelse- eller flygväscnclc, utelämnas den 
bär. Så myck et kan dock sägas, a tt apparaterna automatiskt 
angiva, om kursen bär styrbord ell er babmd om angörings-

fyren. 
Beträffande radions användning vid landningen kan näm -

nas, a tt m an vid anläggningarna tagit hänsyn t ill nödvändig
heten av olika landningskurser beroende på r ådande vindrikt 
ning, att samtliga radiostationer hava låga antenner , att sä r
skilda stationer m ed verikalt riktad sändning angiva avstån
det till flygpl a tsen vid inflygningen , a tt särski.Jd radiofyr an
yändes för in styrningen och att särskilda landningsfyrar vid 
sidan av in styrningsfyrarna finnas för a lt leda flygplan et i 
höjd. 

(För den av luftnavigeringens detaljer intresserade kun
na bl. a. professor Immlers 1934 utgivna bok >> Grundlagen der 
Flugzeugnavigation >> och premiärlöj tnant Lambrechts >> Laerc
bog i luflnav igas jOIH, vilk en sen are användes i norska mari
nens flygvapen, var a ti ll stor nvtta). 

Luftntistsignctl er. 

För all under tjocka ell(~r dålig sik l b estämma riktningen 
till ett föremål (fyr, fyrskepp eller dylik t) h ar m an till h elt 
nyligen varit hänvisa d till radiopejling eller undantagsvis ti ll 
pejling a v uv-signalsändare. Dc akustiska mistsignalerna har 
tnan på grund av deras otillförlillighet enelast kunnat använda 
för en m\rck el un ncfärlicr r ik tnin n·sbeslämning. På samma ~ t) ~ .., '--' 

sätt · h a r förh ållandet varit med antåndsbcstänming under 
nämnda ogynnsamma siktförhållanden . Därvid har kombi 
nationen radio- och uv-signaler varit den enda säkra 1netoden. 

På sistone har man tack vare möjligheten att tillverka 
starka och skarpa akustiska sändare kunnat börja använda 
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dylika såväl för riktnings- som avståndsbestämning, dock , 
grund av mediets, luften, lättrörlighet och inhomogenilet ic~a 
med sanrma mått av säkerhet som de t~digare nämn da hjiU ~ 
medlen. För ett något närmare studium av de förhållande~ 
som inverka på ljudvågornas fortplantning i luften, hiinvisa~ 
lill Svensk Lots. 

De sändare, som för ovannämnt ändamål k omma ti ll an
vändning, äro diafonen, nautofonen och tyfonen. D i a f o n e 

11 
arbetar med luft, vars utströmning regleras av en slid ungefär 
på samma sätt som i en ångmaskin. Den ger en låg, k raftig 
ton, som upphör med en säregen avtagande grymtnin g. F re
kvensen är 100 a 200 svängn./sck. N a u t o f o n c n iir en 
clekh,omagnetisk membransänd:o>.re, där membranels sväng. 
ningar, luftrummet närmast h~amför samt ljudtratten iiro av
stämda i resonans. Frekvensen är i alhTlänhct 500 svän gn./sck. 
men sändare med 400 och 300 svängn./sek. förekom m a även. 
K autofonen k:1n vara anordnad smn gruppsändare och, om den 
skall höras horisonten runt, försedd med ringfonnig lj udöpp
ning. Dess konstruktion överensstämmor i princip med de 
vanliga uv-membransändarna. T y f o n e n är också en mcm
bransändare, men luft- eller ångdriven. Det ä,r h är luften 
eller ångan, som åstadkommer membraents svängningar. Ap
paraten är enkel, tillåter god avstämning och ger en kla r ton. 
Frekvensen h ålles mellan 100 och 1100 svängn. /sek. Tyfonen 
ger icke en lika kraftig ton som nautofonen och användes 
därför m.esl inomskärs. Den har dessutom kommit till stor 
användning å fartyg. 

Gdynia har förutom med i·adiofyr och uv-mem.hransän
dare för,selts med två akustiska sändare, den ena är fasl och 
avgiver över en sektor av 120 grader en igenkännings<;ignal 
med låg ton (300 svängn./sek.), den andra roterar m ed jiimn 
hastighet mellan bäringarna 150° och 30° över nord (räknat 
från sjön) under avgivande av en hög ton (500 svängn. /sek.J· 
en fram- och ålergående svängning fullbordas på 13,32 sek., 
d. v. s. 20 grader överfaras på 0,55 sek. Under en sådan l'ro.m
och å tergående svängning hör man å ett observerande far tyg 
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ti ljudmaximum två gånger. Tidsintervallet mellan ~~ssa 
~~ir kortare ju närmare bäringe~ 30 grader, _d. v. :;, ~m~d-
unkten, sändaren befinner s,Jg fran fartyget raknat. Da . lJU

~et första gången sveper förbi , igångsättes ett . tersur, v~lket 
stoppas, då nästa ljudmaximum uppEmgas. T1c~en. on1Saltcs 
i bäring tiH ljudkällan enligt följande: Antag t1dsmterva~let. 
vara 6,6 sek. Denna tid delas milt itu, eftersom det tager h~a 

l o o· tid från första lj'udmaximet till vänclpun_ kten som fran 
@o . . . . 

denna till andra maxinwt, alltså 3,:3 sek. På denna tJd vnder 
sio sändaren 120 grader. Bäringen blir då 30 + 360 - 120 = 
2;0 grader Nian kan även uttaga bäringen med tillhjälp. av 
radiofyren genom att avlyssna antalet punkter, som avgivas 
mellan första och andra ljudmaximun1. Tidsintervallet mel
lan början av två dylika punkter är nämligen 1,1 sek ., mot
svarande en vridning~Svinkel a v 40 grader. I ovans l å ende 
exempel bör man alltså hava räknat till 6 punkter, vilket an
tal på förutnämnt sätt skall halveras. 3 punkter giva en vin

kel av 120 grader som förut. 
För användandet av luftmistsignalen för avståndsbestäm

ning har man vid denna radiofyr måst taga hänsyn till att 
ljudkällan ej kontinuerligt är riktad mot den observerande 
samt att signalen ej utsändes fullt i följd med radiosignalen. 
Genom att räkna antalet radiopunkter till första (pt) och 
andra ljudmaximqm (p 3 ) under samma period kan man ur 
ekvationen a = (p, + Pe - 8) : lO, i vilken ekvation ovan
stående synpunkter beaktats, beräkna avståndet o i elistans
minuter till ljudkällan. Antag, att första m.aximet höres vid 
15. och andra vid 19. radiopunkten. Avståndet blir då = 
(15 + 19 - 8) : 10 = 2,4 distansminuter. Avståndsbestäm.nin~ 
enligt denna mdod är ej att påräkna på längre avstånd än 5 
distansminuter. Är fartyget försett med uv-signalmottagare, 
bör denna användas för ayståndsbestämningen. Observatio
nerna av de akustiska signalerna böra för att öka säkerhe
ten upprepas ,såväl när det gäller utrönande av bäring som 

avstånd. 
Fyrskeppet Östre-Flak är även förs ett med nautofon för 
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avståndsbestämning, varvid tidsförloppet m ellan tvenne rac]j 

punkter molsvarar en fortplantning av ljudet av 500 m. D~· 
av Marconi konstruerade radiofyren för inn avigering i e·' 
hamn, beskriven i föregående avdelning av årsberättelsen, va·; 
likaså försedd med akustisk signal för avståndsbestämnin" 

h· 

Av dessa och några andra fall kan man draga den slut-

satsen , att metoden ifrågu är under utveckling. Den har j
11 

den fördelen framför ·kombinationen radio-uv-srignal , aLt deu 

ej erfordrar några apparater ombord utöver den vanliga ra

diomotlagm·en. 

.cislronomisk navigation och dess hjälpmedel. 

Inom detta område har intet revo,lutioncrande intrilffa t 

under det gångna året. Amerikanarna hava fortsatt försöken 

till förenkling av räknemetoderna. Man har bl. a . grävt fr am 

en del gamla metoder såsom longituds- och meridianhöjdsme

toderna och försökt alt m ed Ullhjälp av befintliga tabeller för

enkla räkningen . Förenklingarna synas dock vare sig var:-~ av 

genomgripande art eller medföra bättre lösningar än dc mo· 

derna metodernas. En mindre uppbygg<lig strid har etablerats 

mellan en amerikansk sjöofficer och representanter för sam

ma lanels h andelsflotta. Den förre hade nämligen i en arti kel 

i U. S. Proeecdings påstått, att handelsflottans befäl var d ter

blivet i fråga om metoder för astronomisk ortbestämning, Yil

ket av dem b estreds så tillvida att dc ansågo de gamla heprö

vade metoderna för deras vidkommande vam lika bra som ny

heterna. Intressant är i s tälle t att taga del av en artikel i 

samma U. S. Proeecdings behanellande en prövning av olika 

metoder för astronomisk ortbestämning verkställd i naviga

tionskursen vid >> The Postgradnate Schoob, U. S. Navy . För

fattaren, licutenant-commander Taylor, säger, att en av upp

gifterna för denna kurs är att undersöka uppfinningar av 

hjälpmedel och metoder för navigering. Läraren gav för de lta 

ändamål eleverna i uppgift atL under en natt beräkna tre ob

serverade ställen , vart och ett b aserat p å tre stjärnh öjdcr. "\ lla 
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tillgängliga metoder kon1>mo därvid till användning, säger för

fattaren. Man fann, att alla de erhållna lägena voro praktiskt 

taget identiska, tydande på alt metoderna gåvo tillräcklig nog

o·rannhet. En annan fråga , som uppställdes , va,r , huruvida 

~et var bättre att använda ett antaget ställe på hel grad i la

titud och longitud, så att timvinkeln på stället skulle sluta på 

hel grad, eller att gå ut från räknat ställe. I sistnämnda fall 

blev r äkningen längre men differensen i höjd i allmänhet kor

tare, i förra fallet tvärtom. Diskus~,ioncn härom gav vid han

den , alt många föredrngo korta differenser men att ingen nöj

aktig >> kort» m etod cxjsteracle för b eräkningen. En analys av 

de olika metoder, som vid tillfället ifrå;ga användes, gav till 

resultat, att ingen fyllde måtlet utan borde förbättras. Kri

tiken fick i korthet följande form: 

Bowditch : tillfredsställande som läro- och uppslagsbok ; 

H. O. 203- 204 (amer ikanska flottans stora tabeller): ut

märkta uppslags>tabellcr men för stora och ohanterliga för 

praktiskt bruk ; 
Aquino : 3 v många ansedda som de di t tills bäs la tabellerna. 

De am crikansk:1 navigatörerna voro emellertid fö,rbryllade av 

de m ån ga huvudrubrikerna och tvekade därför att använda 

metoden av rädsla att göra fel; • 

H . O. 208 (Dreisonstok's): dc bästa för asimutbestämning

ar, h öjdberäkn ingarna omfatta fym olika fall; 

\Veems's >> Line of Position Book >> (Oguras metod): bäst 

för beräkning av höjden. H.ust's asim.utdiagram , vilket gilla

des av vissa flygare , föredrogs ej av sjöfolk; 

The H.ucle Star Finder (amerikansk): bästa metod för . 

stjärnors identifiering. 
Författaren av artikeln har själv cflcråt gjort en samman

ställning, som skulle kombinera fördelarna hos Oguras höjel

tabeller och Drcisons tok 's as i mu U ab eller, vilken sammanställ

ning han sedan närmare utvecklar i artikeln. Hans kurskam

rat, lieutenant Agcton, ansåg sig med sina tabeller ,, If. O. 211» , 

Otnnämnda i föregående år~berättelse, hava nått samma m ål. 

Klints tabeller, som av flera generationer hland örlogs- och 
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handelsflottornas befäl använts såväl vid undervisnin<> s 
. . . . " a O)l1 

praktisk n av1germg, hava under senare t1cl utgalt ur bok 1nark. 

naclen. En ny reviderad upplaga ansåg man sig eme llenict 

a v fler a skäl ej vilja utgiva. Vid ungefär den tidpunk t, d,t 

detta beslut fattad es, närmare bestämt föregående ar. nlko111
_ 

mo »Logaritmiska navigeringslabeller >> av Arvidson och Hilj. 

ding. Dessa, till syn es lämpliga arvtagare till KlinL; tabeller 

äro a v b etydligt min el r e omfång än sina föregånga r e men in : 

nehålla l ikväl det, som i nuvarande stund kan anses erforder

ligt av ett dylikt tabellverk. Eftersom detsamm a inom en 

täml igen snar framtid torde vara det enda svenska :lY irräga. 

varande slag, skall här lämnas en redogörelse för dess inne. 

håll. .\ vdeln ing I. Terrester navigation, inneh åller hes l ickla

beller för varje grad a v k ur sen (detsamma som IOJF :s tabel

ler ), tabell för förvandling a v departur till longitud (lika1cdes 

i IOIF :s tabell er ), meridionald elstabell av vanl igt slag, radio

bäringens förvandling till loxodromhäring (konektion svinkeln 

O) , sjöhorisontens avs tånd samt avståndet till ett. förC'mal, van 

höjdvinkel observerats . Avdelning II, Astronomisk navigation, 

innehåller tabeller över hor isontens dalning, solens hiijclpa

rallax, astronomisk m edelrcfraklion , totalrältelse för h iijd aY 

solen, fixstjärnor ( tilläggstabell för planet), n1ånen , lin1\·inkel 

och höjd i l :a vertikalen, timvinkel och asimut vid upp- och 

nedgång i sanna hori sonten samt abc-tabell. Avdelning liC 

Matematisk 1räkning, !inneh~'\.ll er .slutligen logaritmer för ck 

vanliga trigonometriska funktionerna, en särskild tabell för 

log s in " li2. briggska logaritmer, naturalvärden för de tr igo

nometriska funktionerna, kvadrater, kuber , kvadrat - och J;;u-

. bikrötter samt vissa reduktionstabeller. m;'ttt och Yikkr och 

ofta förekommande tal. Siclantalet är 189, uppställningen är 

redig och kl ar, u iförande t lämpligt. 

Beträffande as tronomiska instrument kan nämn as, a lt 

Hughes & Son i Lonelon tillverka en ny typ av nivasC'xlant, 

>> bubble-sextanh , av betydligt mindre dimen sioner än 

brukliga , varigenom elen bör bliva m era lätthanterlig. 

mekaniska tillbehör äro vidare fullständigt inneslutna. 

för ut 
Alla 
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ins trumentet blir ntera oömt. En anordning för att 
genom 

luftb låsans i valtpasset storlek och en annan för be
eo-Iera 
rv~ning av skalor m. m. förhöja instrumentets värde. Det-

~~111111a kan användas såväl för mätning i artificiell horison 1: 

11 O··ver naturli!! . Avläsnim.!en är s. k. trumavläsnjng. 
soi ~ <.· ~ 

F irman \Vild i Schweiz tillverkar en sextant, som till de t 

ttr·e likn ar den nyssnämnda från firman Hughes. Del ut

~ärkancl e för elen schwe:iz iska utom dess lilla format och dess 

stabila konstrukt!ion är, att graderingen är gjord på glas enligt 

trumaYläsningssystemet samt på en h el cirkel i stället för på 

en sektor , vilket bl. a. har den fördelen med sig, alt centre

ringen blir enklare och t,illförl itligare. Avläsningen k an gö

ras upp t ill 1-15 grader. Instrumentet kan förses med vattpas·; 

för m ätn ing i arlificiell horisont. 

111ilitiir uiiderlekstjänst. 

Som bekant har seelan ålskilliga år försvarsväsendet t ill

handagåtts med speciella väderleksunderrättelser från en mili

täravdelning i Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt 

(SNU-IA). Denna mil i läravdelnings uppgifter och organisation 

hava senast ulformals i g. o. 116/33 (sjöförsvaret) , enligt vilken 

det bL a. åligger avdelningen, att tillgodose försvarets behov 

av s tän diga och tillfälliga väderleksrapporter , att på anmocla!l 

lämna erforderl iga m eteorologiska uppgifter till flygplan , som 

star ba från militärflygstation eller annan plats, där flygmeteo

rologisk underrättelsetjänst icke är anordnad, a tt ombesörja 

den dagliga utsändningen av militärmeteorologisk a observa

tioner (medelst radio , trådtelegraf eller telefon) till de militära 

myndigheter och truppförband , som hava begärt dylika , att 

biträda militära myndigheter vid bearbetning av meteorolo

~iska spörsmål samt tillhand agå nämnda myndigh eter m ed 

begärda meteorologislw upplysningar, att följa den meteorolo

giska ut veckl ingen samt sammanställa och bearbeta erhållna 

Uppgifter och upplysningar och härom lämn a vederbörliga mi

litära myndigheter erforderlig orientering, att biträda vid ut-
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bildruingen av personal för meteorologisk tjänst vid arme 
· . n. 1110. 

rmen och flygvapnet, att biträda vederbörande militära · . . . . . 111yn d1gheler v1d utarbetandet av mstruktwner och läro])c·)·ck · · er f " 
militär m eteorologi , att på begäran av miliär m yndighe t ?~' 

"'l k t d . f"' . ~ l!l\ SJa v ·os na spr.Is ut ora reparatiOner , prov, kalibrerinna . 
• • t> [ 111 

m. av m eLeorolog•Iska mstrument, ävenson1 att lämna erforde ·· 
liga upplysningar beträffande dylika. r. 
. Dessa uppgifter finnas intagna i den »Instruktion för 111._ 

l~~är väderlekstjänst i fr ed >> (IVT), som genom go 190/35 (sj~. 
forsvaret) fa s ts tällts. Avsikten är att instruktionen ~k all inne
h ålla två delar, varav enwllertid tillsvidare endas t del I utkom. 
n~i-t. De_nna del inneh_åller, förutom v,issa organisa toriska upp
gifter, v1lka ovan delvis berörts , de upplysningar, som erfordras 
för myndigh eter , truppförband, fartyg m . m. , vilka önska 111 0 l
t a g a fr ån S~VIHA utsända militärmeteorologiska underrättel
s er m. m . Del II kommer att inneh ålla de bes tämmelser m. 
m ., som erfordras för vid försvm,sväsendet upprättade mili
tärmeleOl'Ologiska sta tioner beträffande a v s ä n d a n d c t av 
dylika underrättelser till SMHA. 

I del I kap. I lämnas orientering beträffande insambnclet 
av de väderleksuppgifter, som ligga till grund för mi lit äravdel
ningens r apporter. Härav framgår , att tre slag av stationer, 
A. B och C. finnas för o·vannämnd insamling. Dessas utrust
ning avtager i alfabetisk ordning. I kap. II r edogöres för ul
sändandet av m-eteorologiska rapporter m. m. Vad marinen 
beträffar ske·r detta i f01·m av •ständiga militära r apporter till 
kustflotta ns eller vinter eskaderns flaggsk epp, till ub- och tor
pedskolorna, till kus tflottans flyua vd elninu till lån«resrfar t,·-\~ b ' ~ J 

get, till Karlskrona r adio, till Statens i ~brytarfurtyg och ishry-
t ardetaljen i SKE samt till k omm endanten i " Taxholms fäst
lung. Tillfälliga väd erlek srapporter utsändas kos tnadsfritt på 
r ekvisition per telegraf, telefon eller post. Kap. III innehåller 
uppgifter beträffande m a terial m. m . och kap. IV koderna för 
Yäderleksrapportern a fr ån militära väderlekstjän s ten (l\ fY) · 

Ins truktion en för militär väderlekstjänst i fred är utgiYPll 
som Sta lens Meteorologisk-Hydrograf iska Anstalts publik' tl ion 
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Jl:r 311 i ett grå tt häfe. Den tillhandahålles örlogsfartygen 
,
1
enom respektive örlogsstationers bokförråd . 

t> l sammanhanget kan påpekas , att san11ma anstalt utgivit 
en annan publika l,ion (m od n :r 203) av intr-esse för sjöfarande 
nämligen »Instruktion för avLtttning av väderlekstelegram från 
fartyg », vilken äT fas ts tälld a v Internationella Meteorologi-sk a 
Direktörskonferen sen i Köpenh amn i sept. 1929 och avseeld för 
fartyg på Atlanten . Önskvärt är näml~.gen , a tt sådan a fa rtyg 
avgiva väded ekstelegram för a tt därigenom minsk a den stora 
Jucka i ohservationsnätet , som Atlanten utgör. 

S.iökarleverkets verksumhet uneler 1935 . 

Under somm aren 1935 h ar uts jölodning u tförts mellan 
Hälsingborg och Lanelskrona samt ulan för Barsebäck , varjäm
te Skälderviken delvis upplod a ls. Kustm ätn ing har utför ts av 
förut ej nymälla områden inom ovannänn ncl del av Öresund . 

I Gävlebukten har området norr om Eggcgrund och vid 
Camps grund ekolodats, varjämte erforderliga arbeten u tför ts 
för upplagande av en ny fa rled m ellan Eggegrund och Peters 
bank, avsedd huvud sakligen för vinter trafiken. Navigerin gen 
i leden komm er att haseras på fasta m ärk en iland, ordnade sit 
att »dagsekto rer » erhållas i likhet m ed den n yligen u pptagn a 
vinterfarleden söder om Södera rm . 

F ör nyutgi vning av sjökort n:r 232 hava sjömätningar 
vidare verks tälU s i Öregrunrl s skärgård , där vissa de lar av 
farv attn et m ellan Understen och Svartklubben ekolodats sam t 
kustmätning ul fö r ts av farlC'clen Öregrund- Svartklubben smnt 
av vissa områden väst Sin gö. 

I Östergötlancls sk ärgard h ar för ny utgivn ing a v sjökort 
n:r 252 ku stmä tning utförl .s inom om rådet Arkö<iund- Härad
skär a v huvudfarleden .sam t om rådc·t när mast därini ill. 

l\-lagn eliska mätningar h ava under som maren ej . kunnat 
utföras på grund a v brist på för ändamålet lämpl-igt far tyg. 

Rekognoseri ng har verkställts för n y upplaga aY Svensk 
Lots del IV, som ])('r äknas u tk omma under våren 19:-3H. 

Tidskri ft i Sjihäsende t . 30 
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Följande nya sjökort och seglingsbeskrivningar h uya ltn. 

der året utgivits: 

Sjökort n:r 233 Slackholms skärgård: Simpnäsklubh-Söcler·
arm- Växlet, i skala l: 50000, i l~tografi . 

Sjökort n:r 235 Slockhohns skärgård: Svenska Stenarna-
Sanclhamn, i skala l: 50000, i litografi. 

Sjökort n:r 251 Östersjön: Bråviken och Slätbal;:cn, i ska lll 
l: 50000, i litografi. 

Katalog över sjökort och seglingsbcskrivningar. 

Ny upplaga av Svensk Lots del I (Skagerack, Kaltegall och 
Öresund, svenska och danska kusterna). 

Ny upplaga av Svensk Lots del li (Östers jön, svenska kus ten 
Falslerbo-Ar holma, Öland, Gotland samt Bornholm) . 
Ovannämnda upplagor, son1 äro omarbetningar av Hl:30 

års Svensk Lots del I och 1928 års Svensk Lots del II, iiro 
uppgjorda på grundval av en kustrekognoscering i m aj och 
augusti 1934 och förete i stort sett följande nyheter: 

l. Alla uppgifter rörande fyrar och utprickning samt 
delvis även grund hava uteslutits och hänvisas elen sjöfarande 
i dessa stycken till sjökort och fyrlista. Härigenom hava seg
lingsbeskrivningarna vunnlit i överskådlighet och hanterlighet. 

2. A v delning I, KusU)eskrivning, omfattar uppgi lie r i 
geografisk ordning för nayjgering utomskärs , för angöring av 
inlopp och fö r insegling till ankarplats eller hamn samt viss<t 
upplysningar rörande inomskärsleclor. 

3 . I avdelning Il, Hamnar, upplagas dessa ,j alfalwl isk 
ordning och meddelas för varje h amn de även i tidigare tlp p
lanor anaivna ur)r)••ifterna av teknisk natur, som icke bnöra t> b b 

navigeringen in till hamnen. Detaljuppgifterna i sistnämn d:-t 
avseende återfinnas som ovan antytts för varje inlopp i ~~'O· 

. . l . . l ''l d hJ'tl p grafisk ordnmg 1 kustbes <nvnmgen oc 1 uppso ws me · ' 
av ved.erbörande lecliwrta (.se nedan) eller av registret i bo· 
kens slut. Avsikten är att framdeles i denna avdelning jämväl 
inrymma sådana hamnplancr, som ej lämpligen kunn a in ga 
på sjökorten. 
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4. För alt underlätta användningen av »lotsen >> hava en 
ser,ie ledkartor intagits . Dessa ä ro att betrakta som översikts
kartor , vilka angiva dels läget av de i avdelning II beskrivna 
)1amnarna, dels farlederna från sjön till dem och i vissa fall 
ankarplats diirulanför, dels förekommande inomskärsleder 
(förbindelseleder ). Vi d varje farled i dessa ledkartor angiver 
en siffra ungdärliga djupgåendet i meter av de största fartyg, 

50111 vid medelvallen kunn a passera farleelen med biträde av 
lots. Dessa uppgift er äro inhämta de från vederbörande lots
plat ser men äro ej bindande i del avseendet, a lt svårare sjö
)1ävning eller ström samt fartygens m anöverförmåga eller 
skrovform m . m. kunna inverka. Huruvida ett visst fartyg, 
vars djupgående ligger nära den angivna siffran, vid e ll till
fäll e kan passera en led, m as!e i varje särskilt fall avgöras av 
tillkallad lots. 

Dc olika beteckningssätten för lederna: streckning, streck
prickn in g o. s. v. äro enelas t a v sedda atl från varandra tydligt 
skilja farledssträckor för olika djupgående. 

Beträffande förbindelselederna meddelas i regel inga and
ra uppgifter än det djupgående, för vilket leelen är tillgänglig. 
En del kortare och mindre bclyclclscfulla förbindelseleder ha
va av u trynuncss käl ej kunn a t a ngivas på ledkar torna. 

5. I de nya upplagorna av Svensk Lols ingå översikts
kartor ÖYer Stockholms och Karlskrona skärgårdar (del II) 
och Göteborgs skärgard (del I ) , i Yilka angivas gränserna för 
vederbörande fästningsområde och krigshamn ävensom om
råden m ed ankrings- och landstigningsförbud, samt i del Il 
därjäm te en karta över torpedskjutningsbanor i Karlskronfl 
skärgård. 

6. I del Il ingår äYen som hilaga den förut i särskilt 
häfte utgivna beskrivningen över kompasskontrollinjer i Stock-
holms skiirg~lrcl samt en ny karta med detaljerade uppgifter 
0111 missvisningen inom samma skär gård. 

(Forls.) 
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Neutralitetsrätt förr och nu. 
Av Fil. D:1· 'l'o1·sten Gihl. 

(Fo r ts. fr . häft. (\. >id . ::)s:-\.) 

II . !\'yore strömningm inom Förenta S toternos n eut rnlitc t:; 

politik . 

Tidigar e h ar framhå llits , att Förenta s ta ternas lll' Ul rali 

tetspolilik är av betydelse för Nationernas förbunds systvm för 

fredens upprätthållande, n ämligen m ed hänsyn till ri ,kl' n för 

en förbundsmedlem, som deltager i sa nk tioner i for m ~l Y mot 

den angripande staten ri<ktade avspärrningsåtgärd er ti ll sjöss, 

att råka i konflikt m ed Förenta Staterna. 

I England h ar ofta den uppfattningen gj orh gäll ande, all 

för sanldioncrnas effektiva genomförande åtminstone un der 

Yissa omständigheter skulle ~rfordras , alt England finge till

lämpa sina sjökrigsräll:sliga principer i samma ulst6ickn in g 

som uneler världskriget, och det är naturligt, att En gla nd n u·it 

föga benäget atl fördens kull utsätta s ig för konf!l<iktL'r. h örrö

rande fr ån a lt andr a makter hava en mot dessa sjörättsprin

ciper stridande uppfattning om folkrä ttens innehälL De ti J 

har ock~å vid m ånga tillfällen kommit till synes. l l ~)2 -! år ~ 

Geneveprotokoll, som innebar dels skärpta sank tionsförpl ik l_~l
ser , de-ls obligatorisk skiljedom i internati onella t vister , inior

des i den artikel som handlade om skiljedom, ett molllent av 
' . . , . . .. . ]· ' t i i l-

följande lydelse: >, Beslåmmelsern a 1 llenna art1kcl aro 1C ,e · 

.. . . f ' ]" d ' d l . · l 1 k Ull il~ 
lamphga 1 r;~ga om osa n et av. sa ana v1s,er. son 

, . . , .. . . , .. .. . , . Ji cr 
uppkomma l'lll folJd av kng!>atgarder , for c.tagna av L n L 
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flera signatärmakter i samförstånd med rådet eller församling

eP»· Denna bes tämmelse avsåg otvivelaktigt att t illgodose sag

da engelska synpunkter. Geneveprotokollet blev aldrig ra ti 

ficerat , m en samma fråga uppträdde i ny form, när England 

!929 antog den s. k. fakultativa klausulen i s tadgan för Fasta 

internationella domstolen, var~genom England alltså gentem o t 

andra m akter, som antogo denna kl ausul, iklädde sig förpliktel 

sen att underkas ta sig domsbolens domsrätt i förekommand e 

tvister. Man diskuterade då i E ngland , huruvida icke därvid 

ett förbeh å ll hord c göras a v liknande in neh å ll , som nyssnämn

da förb eh åll vid Geneveprotokollets skiljedomsbestämm elser, 

men man kom till det rcsultalel, att detta ej vore er forderligt. 

Man resonnerade därvid så, att Na tionernas förbunds m ed

lemsstater kna ppast kunde göra n ågra invändningar mot alt 

en medkmss tal, som tagit på sig bördan alt i förbundsmedlem -· 

marnas gemensa mm a intresse genomföra sanktioner enligt för

bundsaktens bestämmelser, därvid tillgrep dc åtgärder , som 

vore nödvändiga för sanktionernas genomförande, och särskilt, 

att förbund sm edlemmarna knappnst kunde väntas mot den 

sanktionsutövande mak ten åberopa sina rättigheter s as om neu

trala ; eller såsom del heter i en gelska regeringens officiella 

»White Papcr » angående Englands anlagande av fakultativa 

klausulen: »as bclwecn ~1 cmbcrs of lhc Lcague there can be 

no n eutral rights , because !here can be 110 ncutrals ». 1
) -Detta 

resonnemaug räcker förmodligen till med avseende på för

bundets medlemsstaler, men äger ju ej giltighet vis-a-vis en 

utomstående stat som Förenta Stalerna. l\Icd avseende på 

den förevaran de frågan sa knad e detta dock betydelse. då Fö

renta s taterna icke antagi t fakultativa klausulen eller ens an 

sluti t sig Lill clomslolsstadgan. 

Detta h indr ade emeller tid ick e, att Förenta Staterna<; ställ

ning som n eutral makt m ed an<>pråk på de rättigheler , som in

nefattas i progra mm et ,,h avets frihet » måsle framstå som ett 

---------
') S<· J. F' isclte r Willi rnns · Th r optio nal c l rr tl ~ < ·, British Yrar 

Book of Tntrrn at ional L aw 19:10. s. 80 ff . 



-434-

u tomordentligt allvarligt problem, om det b leve fr åga 0 111 
f .. kt " " .. l \\' "l att genom ora san · wnsatgarc er . 1 sons 1-± punkler h ad p 1 1 . ) Q [lrl 

annat upptagtt programmet "havets frih et >> · ifrå" :.l\·- 11. c, , "' " , ande 
punk!, den andra, löd: >> F ull ständig frih et för sjöfar ten pa h _ 
vet, utanför territoria lvatten , i krig liksom i fr ed, med unda~ . 
tag av att h avet h elt eller delvis må s längas genom in ll'r natio. 
n ella å tgärder för h ävdand et a v den internationella r iil lsord. 
n ingen >> ("interna tional covcnants >> ) . Den sista satsen asyftar 
uppenbarligen just e tt sådant sys lem av solidari sk t uppl rädan. 
dc mot fr edsbrytare - bland ann a t i form av blocka d till sjös, 
- som sedermera skulle förver kligas genom l\ationenra-; för. 
bunds akt. E m ellertid inträdde vid krigets slut i F örenta Sta
ten1a en häftig reaktion m ot den \Vilsonska p olitiken : under 
krigsledans infly tand e vaknade den motvilja m ot atl lala in
bla nda sig i europeiska förvecklingar, som kmmnit till littryck 
i \Vashingtons >> Farewell address o, till intensivare liv iin nå
gonsin, och man vägrade att r a tificer a Versaill esfreden och att 
an slu ta sig till N. F . Man å tergick alltså t ill el en gam la iso
leringspolitiken och beredde sig uppenbarligen a tt i komm:m de 
konfikter göra anspråk på en neutral stats rättigheter. iiven 
dem , som innefattad es i slagordet >> h ave ts frihet >> . 

Att Förenta Sta terna icke anslöto sig ti ll N. F . förän drade 
r adikalt h ela sanktionsproblem et Vad som uneler förut sätt
ning a v Förenta sta ternas deltagande frams tått som et t enkelt 
och effektivt medel att komma till r ä tta m ed en eventuell 
fr edsbrytare - i själva verket skulle ju under förutsntt ning av 
N. F:s universalitet mo t fr edsbrytaren riktade expor t- . import
och b etalnin gsförbud inom förbundets samtliga m ecllcnw-;t a te;· 
h a varit Uimligen t illräckligt för de ek onomiska sanktion ernas 
gen omförande, och fr ågan om blockad till sjöss skulle icke ens 
b eh övt uppkomma -- k om nu i stä lle t a tt fr am stå som inne
bärande gansk a allvarli ga r isker för de i sanktion ern a delta 
gamle makLerna. F ramför allt måste detta fr amkalla hetånk
samh et i England, som ju enligt n aturens ordnin g m ås te ko tn · 
m a a tt spela en huvudroll vid gen omförande av sankt ionsåt
gärder, framför allt om det blev nödvändigt att tillgripa bloc · 
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, d till sjöss för avspärrande av fr edsbrytarens utrikes han
J>_al förbindelser. Att undvika konflikter m ed Fören ta Sta ter -
de s . . d f" k . var en huvudgrundsa ts för engelsk pohtik un er e ter ·ngs-
na Å andra sidan framkmnmo i Förenta Sta tcrna antyd-åren. .. 

· aar om att man där var sinnad att 1ned m aktmedel h avda 
nJllo ' . 
den amerikanska sjöfartens intressen under k ng : uttalanden 
. d nna riktnin'' fälldes i sa mband m ed elen ma nna upprust-
J e " . . · o·en so'ln under senare delen av 1920-lalet utgjorde ett tr nlllo , .. l 
ritatiansmoment m ellan England och Forenta Sta terna. ) 

Emellertid fr amkomma också inom amerikansk a opinio
nen uneler 1920-lalct antydningar om att den tidigare neu
tralitetsrättens principer kunde i vissa avseenden m odifier as 
under fasthå llande av isoler.ingspoliliken och till och m ed 
V01' 0 p åk allade just i syfte att förhindra , alt F örenta s taterna 
indrooes i konflikter mellan f rämnmnde m aklcr . Ett uppslag, 
som framkommit uneler vät-Idskrigets sen are sk ede, och även 
efter kriget diskuterades, gick ut på att m an skulle undvika det 
irritationsmoment, som visita tionen till sjöss innebar , genom 
att låta h andelsfartygen <redan före avgången från n eutral 
hamn unelersökas av representant,er för den kr igförande m ak 
ten och förses m ed certif~kat mu las ten s oskyldiga besk affen 
het. Ett annat förslag, som torde inspirerats jämväl av paci
fistisk a synpunkter , gick ut på, att Förenta Staterna, i direkt 
motsats till sina tidigare n eutralitetsprinciper, u nder krig skulle 
förb juda export av vapen och kri g·smaterial.") Dessa nya 

1) Ordföranden i amerikanska senatens utrikesutskot t, Borah, 
ytt rade uneler debat ten om elen s. k. >>kryssarbillcn >>: >> If we cannot 
have an aoTeement r0gar ding freedom of the seas: if the safety of 
our comm~ree must depend enti.rely on our navy, wo will huild a 
navy superi or to Brit ain's>>; cit. av Garne1·: The f reedom o:f the s0as ; 
American Journal of I nternat ional La w, 1929, s. 363. 

2 ) Jmf. Ga rneT: I nternat ion al L aw and t he W orld \V a r, II~ s~. 
348, 455. H yde: The Par t of International Law i.n the further Lum
tation of N aval Annanw nts, Am . Journ . of International L aw, 1926, 
s. 243. ClwmbeTl ain: The Embar go Resolut ions and Neutr ali.ty, I nter
national Conciliation 1929, s. 2fi7 f f. W oolsey: The Burton Resolu
tions on Tr ade i.n 1J:u 11 itions in \Var, Am. J ourn . oE I ntern ational 
Law, 1928, s. 610 ff. 
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ideer äro av intresse med hänsyn Lill den sen are uh eckli n", 
f .. t.l ll 

m_: n mgo ingen on_1edelbar bclyclelse. Annu så länge l"asthö]] -
Forenta staterna VId den ncutralitc lsrätt , som ulbild[lh :(\· 'Tl i.) 

~cffcrson m . . fl. under un ionens första dagar. I deu Y id 1 'J2~ 
ars panamenkanska kongress i Habana mellan Förenta Sta . 
tcrna och dc sydamerikanska s latcrn a avslutad e konve ni·I<l · ncn 
om n eutralitet i sjökrig formukrades denna med näst an kl:t~-

sisk k larhet; det heter däri i art. 15: >> Endast uncl er\tiid åt 

krigf_örancl c från den neutra la staten s sida , m en diiremo t t'j 
enskilda personers komm er siella transaktioner , äro stridande 
m o t n c u trali,teten ,, . 1 ) 

Sanuna år, 1928, inträffade em ellertid något, som sv n tes 
innebära möjligheter för en ny u tveckling inom Förenta. s ta 

ternas neu tralitc tspolilik och fö r deras s tälJning ti'll :\'a t i-HH' r

nas förbund , nämligen Kello-ggpaktens avslutande. De till dt> n
na anslutna makterna, som innefalla de prakti sk t lagd alb 
världClliS s ta ter, däribland även Förenta staterna, förk lar:l, al t 

dc fördömaanlitandelav krig för avgörandet av intenwl ion l'lb 
tvister och i sina inbördes förhållanden a vstå från krig ~asom 
verktyg för nationell politik. Visserligen innehåller 1\.dlog

paklen inga bestämmelser mn påföljder av kr igsförbtid<' ts iiYc r

ll·äclandc ; elen är en »lex impcrfecla >> och någon onwdtl ba r 

och dirc-kl inverkan på ncutrahlelsrät.tcn kan således icke cL1r

ur härledas . Men icke förty kunde de t nu göras gällanek alt 
själva grundva len för 1800-talcts neutraliletsrätt blivit un da n
ryck t. Denna hade näm ligen varit, all dc krigförand e voro 
rällsligt jämnslällda, oavsett vilken som börjat krig ('[ och <1~:,·

sclt anledningen till kriget , och på denna grund hade d<' ktii i

nat kräva, att de neutrala skulle intaga ställningen av op:nli-., lu 
åskådare. Men genom Kelloggpakten hade a nfallskrigel hliv it 
förklarat för en interna tionell förbrytelse , man hade i ,·iss 

mån tilcrgåtl till elen äldre folkrätlf'ns uppdelning av krig i 
>> bcllum jus tum >> och >> injuslum >> och det kunde göras gälbn ~le, 

1
) »OJ thP acts or assi~tancl' coming \"rom tliP neutr al S':1l<'·"• 

fllld t lw acts or comnwrcP on t lw part uJ" individual s, on!,· t\lt' 1 i r~ l 
an• cnntrary to ncutrality". 
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ett angreppskrig var ett al tenlat icke b lott mot den angrip-
9 Lt } r l l l .. . . ""] l sta ten , utan även mot \.C oggpa <tens ovnga signatarma ~ er, 
~~:; k a s intresse av lugna och fr edl iga förhallanden i världen 
1 
ak ten avs~i.g att til,lgoclosc. Följaktligen förelåga vis'sa m öj
~aheter för atl Kelloggpakten skulle kunna tjäna som grund -
l" . . ll l" l . l f"" f d val för ett mternalion c l so te ante sstystcm or re · en s upp-

rätthållan de, ehuru den i motsal'S Lill Nat ion ernas förbunds ak t 
saknade uttryckliga b es tämmelser i dc ila a v seende. I varje 
fall vak nade nu i England förhoppningar, a tt den ojämförli:.(t 

största svå riglwten v id genomförande av sanktioner enligt för
bundsaktcn , nämligen F ören ta S ta temas inställning till en 

eventuell bl ockad . skull e bliYa avlägsnade, i det a tt Förenta 

statern a nu skulle kunn a tänk as om icke direkt under stöd ja , 
så i alla fall tolerera i sanklionssyfte genomförda blockadåt

"ärdcr . Och dessa förhoppningar f unn o ocksä gemvar pa åt-
o 
skill iga h å ll i ,.\nwrik a, särskilt naturligtvis inom kretsar , dä r 

man önsk ade, a tl För enta Statcrna sku ll e samverka med ~a
tion ern as förbund. Det m es t pat::~gliga resultatet av dessa ten
denser var e l l förslag, som i h örja n av 1929 dicktes i kon 

gressen av sena tor Capper (»the Capper Hcsolution >>) , gacnde 
ut på d els förh ud mot expor t från Förenta Staterna av vapen 

eller krigsförn ödenheter till ctl land , som kränkt en kollek Liv 
h·aktal om avs tående från krig, viikel förhud skulle träda i 
tillämpning genom en förklaring av presidenlen aH ett såda11t 
fördrao"sbro ll äot rum dels alt del skulle förklaras, att Fören-v - h ' 

ta Stalerna~ medborgare icke skull e å tnjuta sin regerings be-

skydd, om ck lämnad e b is tånd at en s tal, vilken begått ett dy

likt trak ta tsbrott. Si-;tnämncla punk ! innebar att makter. som 

i sanktionssyfte utövade blockad mot frcclsbr_vtarcn , skulle Et 
fria händ er ; den första punkten innehar, att Förenta Statcrna 
i ett krig av ifrågavarande slag icke skulle intaga en opartisk 
hållnin a och he tvcldc således en radikal bn-tning med hittills-t>, ... - . <._ 

var an de ncutralitclsrcgler, för vilken Kelloggpakten måh ända 
icke gav någon omedelbar hemul. l\fen icke heller den inlcr

na~ion ella sedvanerätlen kan H vara oföränderlig . och hur 

skall någon utveckling på detta omr:lcle kunna äga rum. ulrw 
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att en stat vågar sig på att någon gång på egen hand ina ucr 

r era en ny praxis ? Emellertid var man i Amerika ii n nu i~t 
beredd att bryta med elen traditionella neulralitetspol iti kt>n, oc~ 
Cappers förslag vann icke kongressens bifall. För iivr igt är 

det a lt märka, alt problemet om en samverkan m ella n F ören. 

ta Staterna och ~ationernas Förbund för inskridan de 11101 

fredsbrytande makt icke var fullständigt löst genom Cappers 

förs lag ; enligt detta skulle det nämligen ankomma på Förenta 

s taternas president att avgöra, huruvida ett rättsstri dig t an. 

grepp ägt rum och vilken som var angriparen, och det Yar ju 

icke säkert , a lt amerikanska regeringens uppfattning i denna 

punkt all tid skulle sammanfalla med Nationernas förbunds; 

tvärtom måste man ju räkna med, att Förenta Staternas poli

tiska intressen och sympatier i detta hänseende sku lle va rJ. 

bestämmande. 
På europei·sk sida förefanns naturligt nog en livl ig as tu n

clan atL åstadkomma en dylik samverkan, vars betyd else för 

den s. k. säkerhetsfrågans lösning var uppenbar, oeh c!P t sa m

band, som - framför allt enligt fransk uppfattning - före

fanns mellan säkerhetsfrågan och nedrustningsfrågan, medför

de, att spörsmålet 01n samverkan mellan Förenta Stntern a och 

N. F. aktualiserades också under nedrustningsfrågans Jwlmncl

ling. Då det icke fanns någon utsikt till att Förenta St aterna 

skulle bli medlem av Nationernas förbund, togo dessa planer i 

stället fo·rmcn av förslag om att Förenta Staterna skulle vid 

krig eller krig'Sfara träda i rådplägning m ed förbundsm akte rna 

om åtgärder mot angriparen. Förslag om en s. k. konsul! a liv 

pakt av dylikt innehåll torde ha diskuterats vid flottk onJere n

sen i Lonelon 1930, m en ulan resultat. Mera positiv fo nn 

fingo dessa planer vid nedrustning-skonferensen i Gcnew, se

dan Förenta staternas represen ta n t vid konferensen, Norm an 

Davis, i ett anförande i m aj 1933 förklarat, att Förenta s ta

terna vore beredda att i händelse av krigsfara rådpläga med 

övriga makter i syfte alt avvärja konflikten , samt vidare ,, tt 

utfästa sig att. om ett beslut fattats av dc rådplägande m aldcr

na, varigenom angriparen fastställts , och Förenta Statcrna•, re-
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11ering på grund av sin egen självständiga uppfattning (»On 

~he basis of ils independent judgmenl») kunde dela de övriga 

J11aktcrnas mening i denna punkt, -så slntllc Förenta Statcrna 

avhålla sig från varje åbgärd, som skulle lägga hinfler i vägen 

för det kollektiva inskridande mot angriparen, varom de r ~id 

plägoande makterna enat sig, och även undandraga sina under

såtar sitt skydd, om de inläto sig på en vcrksmnhet, som kunde 

Jägga hinder i vägen för detta kollekliva inskridande. Ulfi-is

telsen var emellertid beroende av att en nedrustning kom till 

stånd, och detta har som bekant icke skeLt. För övrigt visade 

det sig, att meningarna om den nya politiken i Förenta stater

na voro ytterst delade, i det att den traditionella isoleringspo

litiken alltjämt uppbars av en. stark opinion. En livlig diskus

sion u tspann sig bland de amerikanska folkrättslärde, varvid 

särskiilt den amerikanska folkrättsvetenskapens Nestor, den 

högt ansedde John Bassett Moore, energiskt trädde in för den 

gamla neutralitetsrättens upprätthållande. Roosevelts regering 

torde varit mera benägen än de föregående republikanska re

gerin garna för samverkan med Nationernas förbund, medan 

isoleringspolitikens anhängare alltjämt behärskade den i ut

rikespolitiska frågor mäkbiga senaten. Ett 1933 framlagt re

geringsförslag, som gick ut på att presidenten skulle bemyndi

gas a lt uneler krig utfärda förbud mot export a v vapen och 

krigsmaterial till en eller flera av de krigförande makterna, 

Yilket antogs a v Representanternas hus, ändrades a v senaten, 

enligt vad det påstås under inflytande av J . B. Moore, därhän, 

att presidenten hade att opartiskt tillämpa vapenexportförbu

det mot samtliga de krigförande makterna. Härigenom bröts 

Udden av förslnget, för såvitt detta tänkts som led i åtgärder 

11lot den makt, som gått till anfallskrig, och den traditionena 

neutralitetsrättens huvudgrundsats, opartiskheten, upprätt

hölls.1) 

Då framkom emellertid ett nytt uppslag, som visade sig 

1
) Chamuerlain: The Embargo Resolutions and Ncutrnlity. In

ternational Conciliation :1929. s. 237 ff . Wri.r;hl: Tho f uturc of Ncu

trality. I ntern ational Conciliation 1928, s. 353 :Ef. nieaning o[ t he 
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leda till ändrade riktlinjer för amerikan sk n cutrali Letsp 
1 
.. 

Chru·les \Vn rr cn, som varit am er ikansk kron 1·m·ist ( _: . 
0 1

hk . 
, . • , • • o • ·~ssJs tunt 

Altm ney Gener a l) under knget och som saclan sysslat 

k . . ' · · '11et[ 

· ngs- och nculrahtctsrätts.\iga spörsm ål, publicerade 1 H:l-b 

uppsa ts , vari han sökte besvara frflcran huru Förenh St· 
1 

Cll 
,.., ' < • ·l crn-1 

borde förfara för att säkrast undgå a lt indraoas i k ria 'l ·
11 

' 
• .. .. . ~ b t"l· - an 
fann , m ed stod av va rldsknoets erfarenh cte·· att c!e11 , .. 

. .. .. ,.., ' ' "-orstu 
n sken for Forcn la Staternas indragande i krigi sk a fiin·ec l·-

lingar låg däri , att Förenta staterna under ett kri a mc··ll · ' 
> • • 

t"> (.lll 

±rammande makler kunde n1ka i konflikt med en av de Ini«. 

fö rande pa grun d av tvisrcr angående kricrförande- <l"ll "' 
' · · ,.., ~ ~ ncu. 

traJas rättigheter . Ett typiskt exempel var ju konfliklen med 

Lyskarne angående u -båtskriget, som ledd e till at t Förenta s ta

terna kommo med i världskPigel , men man kund<' ii "cn 

tänka sig liknande resultat av att Förenta Sla tcrnu med 

skärpa , hävdade sin uppfattning orm , h a vets fr ih<'L gent 

emot krigförandes utövning av rätten till visitation och 

uppbringning o. s. v. \Van·cn fann alltså , alt del enda sii kra 

sättet för Förenta Staterna att undgå a tt råk a i en konl'l ikt 

Pac t of Pari s, Anwricnn Journal of Inte rnation a l L a w 1 9~13. s. :10 ff. 

W ool.'PlJ : The P or1 n an d Cappf' r HPsolut ions against tr afric in armo, 

Ame rican Journ a l oJ' I n t em a tion a l TAtw, 1929, s. 379 [f. Oamer· The 

FrPNlnm o r tht· SP as. 1\ lllf'r ican Journ a l of Jn tt• rn at i o n~l L rt\1', 19:29, 

s. 363 fL Hy de : A n AmL• rican S ubsti t u1 .P for British B lockn<lP". Fo

reig n Afl'airs HJ29, s. 629 JJ. Stowe71 : Aggression a nd I ntt•rnrt1 iona l 

CoopP rat ion, A m <·r ica n :J ourna l of J n tNna1ional L aw, 1!):~3. ~- .)(1~ H. 

Mom·e: A n A ppt-• a l to RPason , Fo reig n A ffa irs, 1933, s. 547 n Thr 

new Iso la ti on , .-\.nH·r ican J ou rn a l or Jntet'llat ion al Law, H):)3, ·"· lill/ ff. 

Horclwrd: Tlw A r ms Elll !,a rgo and Neut ral i tY, Anwrican Jou i·l':ti o[ 

Jut t• rn a tion a ] L a w, s. 2!B n . .7 <?8SUJ! /i .' T he ,; idl i, dt•ata1 flllri r<'lllf'B r

u a1i o n of Nc u tral i t.1·, .\.lll crican J ournal of I nt t•rna1iona l Lrt 11·. 1!1:32, 

s. 789 fr. Pel lou:r : T/emba rgo su r l'expo d at ion d'a ruws <'1 J',·,~·o lu

t ion clt• l ' idrt• clt• n t• utr al iH•, H t•v uc• gcn (· r ak Ll t• dro it internationa l 

p u h lic Hl34. s . .38 fL Spe11cer : D ir Y t• reini g t rn Staat rn un d. tli< · H<'eh t<' 

<lPr NP utrakn i m SePkri t•gl', Zt•itschril:t ±Lir a u s l. öJ I't•ntlicli<·s H•·cht 

lllHI Y ölkerrccht 111:3-3, s. 29:3 ff. P olitis: La nt•ut ralite d In !'"i:-:, 

s. 1 :29 r r. 

l) 1Varreu: T lw T ro ubles o[ a Nt• utra l, Fo rei gn "\. trair.o. april HJ:JJ. 
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d dc kri~~'förande som kund e fö r a till krig , vore all Förenta 
IJl C " , 

staterna uppgåvo, eller 'i varje fall underläto att hävda, sin 

;Jittillsvarande ståndpunkt i fråga om den neutrala sjöfartens 

rätL·igheter och för övrigt inrättade sig så att konilikler med de 

krigiförande så vitt möjligt undvck01s . Bland dc åtgärder , som 

· delta sv fl e föres,Jo~o .~, kunna föl j ande n ämnas: förbud mot 
l .. v • 

export av vapen och krigsma teria l till de krigförande, fö rbud 

mot transpo•rl av vapen och Gmmunition på amerikans ka far

tyg, förbud för amerikanska medborgare att re,sa som passa 

gerare på fartyg , som traktade krigsm ater ial , förbud för de 

krigförandes far tyg, vilka använt sig av amerikansk flagg, att 

inkomma i amerikanska hamnar, och slutlig·en, atl amerikan .. 

ska regeringen borde i stort setlavstå från a lt under krig h ävda 

den n eutrala handelns rättigheter; sjä lva uttrycket »neutr::;.l 

rights >> borde undvikas, em edan dessa >> rättigheter>> ti:ll sto r 

del ej vore erkända av de krigför ande, samt em edan de i <lilla 

händelser vore illusoriska och det rent av vore tvivelaktigt, i 

vad m fm dc ägde stöd i folkrätten . -- I motsat · till t ex. Cap

pers förslag innebar \Vanens icke något uppgivande :w n eu

traliteten ; eld a v såg l värtom att ti ll det ytler.sta m öjliggöra 

neutralitetens bibeh ållan de; men m edlet härför •skull e vara, 

att Förenta Staterna skulie u pphöra att göra gällande den upp

fattning av neutralitetsrättens innehåll, som dc hävdat ända 

sedan unionens grundläggningsl·id, särskilt i fråga om frihet 

för n eutrala und erså ta r at.t exporlera vapen l·ill de krigförD.nct<' 

samt i fråga om >> h a vet s frihet». 

\Varrens uppsats väckte stor uppmärksamhet, och de däri 

framlagda sy npunkterna blcvo bestämmande för den senare 

utvecklingen av Förenta staternas ncutraJoitetspoliLik , ehuru 

man å tminstone hittills icke gål! tilln ärmelsevis så långt som 

Warren föreslog . På våren l ~)35 framkommo cm ellerlid ·i 

amerikanska sena ten å tskilliga förs lag, dels fr ån dess krigs

lllaterialkommitte dels från andra håll, vilka voro inspirerade 

av \t\Ta r r ens ideer ; för slagen in nefa tta bland annat : förbud 

11lot export av krigsmaterial till samiliga krigförande, förbud 

mot lån till krigförande, passvägran för am crikan ~ka r esande, 
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som ~mnade resa inom krigszoncr, samt tillkännagivand, 
amenkanska exportörer, som ville utföra varor, som . . e: :llt 
r·. d f '' . " . <l\ krl'" 

OI an c orkl::trats for konlrabancl , g jo r de detta I) å e o· ' . y 
S .· . . · h' n l'l sl· 
. amt idJgt blev det bekant, alt man inom amerikanska . 

1 
.· . '· 

l . . . . u t il,es. 
~. epa~ tcmentet (State Depaxtmcnt) mtTesseradc sig för c'n f". 
anclnng a v den hittillsvarande ncutralitetspolit·iken . s or . 
. ;· l . .. . . . . <l in en 
:~nc ~)~mkt I.~lenna to~·de man kunna beteckna, att vi ssa a \' de 

ftamslallda forslagen 1 slutet av auc'usti 1935 antoo·os 'l. 
1
. 

. . ,., · ' o · '\ 'on. 
gressen och sanktiOnerades av presidenten och följaklli "Pll 
l ... l ·t'll l · I · · ... . r. upp. 
10JC cs J ag. ,agen mncfattade f olJande punkter : 1) j) . · 
l l ' [[ 'd . . l C'SJ-

C en en s,..:a VI kngsutbrotte t e.Jler under kri«ets fo rt"' · ... , 
f" d f" o r.<lll ,.., u, . 
ar a . orbu.d mot export av vapen och krigsförnöd C;n hPkr tiil 

smnll1ga kngförandc, vilket förbud uneler kriO'ets forl "'tll" 
.. . o n ' r. 111Cc 

uts iT[lC kas till nya krigförande ; 2) kontron över till verh1 in ." 
och handel med vapen och ammuni~ion införes ; 3) 8111 cri kan·~ 
~~a fartyg ~11å ej fr~kt;~ vapen och krigsförnödenheter til l kr ig 
f~r~.nde (e.J. heller md1rekt över neutra la hamnar) ; ±) fnr lyg 
~~val amenkanska som främmande , må avkrävas gara n licr 
for att dc ej från amerikansk hamn förse de krigförandc•s ör
logsfartyg eller transporlfartyg med bränsle eller andra fi)r nij 

denheter ;. 5) främmande undr rvattensbåtar må yägras all in 
komm a t1ll eller utlöpa fr [m nmerikanska hamnar och Ltn·8t

ien; 6) förbud må utfärdas för amerikanska medhorgatT nll 
resa som passagerare m ed fartyg, tillhörande krigfi)ra nde 
länder. 

Dc »isoln lionistiska » strömningar, som drivit fr a m F ii ren · 
ta Staternas senaste neutralile tslagstiftning, stodo i stark mol 
sätlning mot cl c tendenser , åsyft ande samverkan m ed . Tat io
nernas förbund mot en eventuell fr ecl sbrytare, som komm il tm 
ullryck t . ex. i Capperresolution en och :\forman Davis' ut i:J 
lancle på n edrus tningskonfe rensen. Lacrstiftnin(>'cns slr: incr t 

" o . . • " 
neutrala syfte unelerströks cli=irigenom, att vnpenexporlförhudrh 
utfärdande uneler krig gjord es obligatoriskt, åtmimlone grnl 
emot de ursprungliga krigförande, under det att prcsi clPnten 
och Sta te Department torde önskat , att en viss valfrihel i de ll!l 
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seende skulle tilldelats presidenlen.1
) Det var emellertid 

n"dligt, att elen nya lagstiftningen under vissa omständigheter 
1
!uncle komma att tjäna Nationernas förbunds intressen. Om 
~ o l . o t .. d . f" t x förbundets mecllenunar sasom san ,;,blonsa gar m or · ex-
1'0:-·tförbu cl för krigsmaterial ti ll angriparen, men icke till den 

:
11

gripn a stalen, så blir resultatet av Förenta Staternas export 
:örbucl, alt angriparen varken får vapen från Förenta Staterna 

·eller från Nationernas förbunds medlemsstater , under det all 
den angripn a stalen får vapen från förbundels medlemsstater . 
Vidare är det tydligt, att den allmänna tendens alt undvika 
konflikter med de krigförande, som präglar denna lagsbiftning 
.- en tendens, som be tecknade en klar reaktion mot Förenb 
staternas tidigare ståndpunkt i fråga om havets frihet - hm

de vara ägnad att lugna Englands farh ågor för att under ut
övande av en i sanktionssyfle förelagen blockad råka i kon
flikt m ed Förenta Staterna. Mycket hängde clärv~d pa huru 
Jagens uttryck >> krigsförnödenheter» ( >> implements of war» ) 

kom att tolkas i praktiken. 2 ) 

* 
* 

Efter utbrottet av kriget mellan Huli en och .-\bcssinieu 
präglades den am erikanska regeringens politik a v en ten den:' 
att, så vilt det var möjligt inom den sLTänga n eutralitetens ram , 
om ick e unel erstödja så i varje fall icke lägga hinder i vägen 
för Nationernas förbunds inskr1id::md c mot angriparen. Ome
delbart efter krigsutbrottet, och redan innan Nationernas för
bund tagit sUillning därtill, förklarad e pres id enl en (den 5 ok 
tober 1935), a l l krigstillstånd rådde, och att n cutralitetslagen :; - ---1 ) Lag ·t iftnin gen var dock i denna eld provisorisk, med giltig· 
het till 1 ma rs 19;)6. 

2 ) Den tw a amerikanska neutralitetslagstift nin gen har livligt 
kommenterats :. se bl. a. artiklar av J. B. Scot t, C. G. Fenn·id :. och Pli . 
C. Jessupp i okto ber häftet av Amer ican Journal of I ntern:::.tional L aw 
1935 samt en fra mställnin g av J. lihotwell : >> A Stml.\· in Neutr ality 
Legislatiom> i >: Intrrna t ional Conc i1i ation >>, januar i 1936. 
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beslämmelser om vapenexportförbud och om att anwrik·
1 

dl l O el k • f"' d t' L ll>kn. me Jorgare, som res c pa e ·ng oran es m·tyg, gjorde d ' 
på egen risk, skulle träda i tillämpning. Än märkligare : I IQ 
att han gick u l över neutral i tctslagcns bestämmelser .,.t' no ar, 

. . . ... . • . n Ill en 
~amtJdJgl a ' 'glVen forklarmg, alt amenkanska m edhor"ar 
som inläto sig pa transaktioner av vad slag som hcbL mc~' ~' 
krigförande, g jorde detta på egen risk. Delta innebar ce · ' · ' all 
amer ikanska regeringen avstod .från atl gent emot eventuella· 
blockadåtgärder hävda sina gamla krav på »h avets fri hcL, 
något som naturligtvis var i hög grad ägnat att undcriätL~ 
sanktionsåtgärder, om dessa skärptes tm en verkli g blockad 

Emellertid visade det sig, att Nationernas förbund s nwd lL· m: 
mar icke ville driva sina sanktionsåtgärder så långt som ti ll en 
blockad, utan åtnöjde sig med mindre vittgående åtgärder 11101 

Italiens utrikeshandel, bl. a. avseende förbud mol export till 
Italien av krigsmaterial och råämnen för tillverkning av dy
lika. Fö renta staternas politik med avs·cende på exporten ti ll 
dc krigförande, och icke minst tolkningen a v ncutrali le h lagens 
bestämmelse om exportförbud på krigsmaterial blev då :n- syn
nerlig betydelse; det befanns, alt denna bestämm el-se icke an
"ågs kunna tolkas som avseende annat än vapen och kr i~sma

terial i inskränkt mening, men amerikanska regeringen sökte 
genom offentliga uttalan den och ~i ven annorledes u tönt >> JllO

ralisk påtryckning » på exportörerna i syfte alt förma dem all 

åtminstone icke öka s in export av råvaror etc. till Italien ul
över normal fredsexporL Jämte en önskan att s[t vilt möj
li gt s tödja Nationernas förbunds åtgärder samt all bidraga till 
krigets förkortande , torde härvid ha m edverkat en ,-is:; p:i. rent 
moraliska sk~il grundad molvilja mot alt »tjän a på krigl'l» ·
en motvi lja, som und erstöddes av minnet av världskrigl'h d l· 
cliga, men föga lyckobringande krigsvins ter och de därigt•J10'il1 

uppkomn a stora fororingarna på enlcntcma!derna , >. Olll av 
många ansågos som en väsentlig orsak till att Förenta Sl:1 tcr· 
n a indrag i l s i Yärlclskrigel. E m ellertid steg Fören ta S l n !l"rna', 
export till Italien efter krigsutbrollet ganska betydli gt. 

Frågan fick starkt ökad aktualitet, när Kationern:l" för· 
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bunds för sanktionernas genomförande tillsatta s. k. kom·dina
tionskomm.itte den 6 november 1935 beslöt att s. k. o·ljeem
bargo, d. v. s . exportförbud för petroleum och övriga o,ljepro
dukter, skulle genomföras mot Italien, men att verkställighe
ten därav skulle uppskjutas , till dess man vunnit klarhet om, 
huruvida åtgärden skulle bl~va effektiv. Sistnämnda tillägg 
innebar i realiteten, att saken gjordes beroende av utanför för
bundet stående staters, i främsta rummet Förenta Staternas, 
hållning. Till en början fmmkommo också från amerikanskt 
regeringshåll uttalanden, som tydde på, att man var villig att 
understödja Nationernas förbunds aktion åtminstone g·enom 
att icke stegra den amerikanska oljeexporten till Italien över 
normal fredsnivå , ehm'u det var något osäkert, på vad sätt 
detta skulle genomföras. Emellertid uppsköts genomförandet 
av Nationernas förbunds oljeembargo under intrycket av Mus
solinis hotelser, och detta gjorde ett gaooka dåligt intryck på 
opinionen i Förenta staterna, där man började nliisstänka, att 
förbundsmakterna icke menade allvar med sin aktion för den 
internationella rättsordningens upprätthållande - misstankar, 
som naturligt nog stärktes genom det s. k. Laval-Hoareska 
fredsförslaget. Den ameriikanska folkmeningens aldrig helt 
inslumrade uppfattning om de europeiska makternas egoism 
och immoralitet fick ny styrka, och sym.patierna för Natio
nernas förbund svalnade högst betydligt. 

Dessa förhållanden inverkade säkerlig-en på behandlingen 
av det nya förslag till neutralitetslag, som i bö·rjan av januari 
1936 framJades i kongress·en.s båda hus av ordförandena i res 
pektive utrikesutskott, ehuru i samförstånd med regeringen. 
En ny neutralitetslag var behövlig redan av den anledningen, 
att 1935 års tämligen hastigt tillkom.na neutralitetslag i viktiga 
delar endast hade pl'Ovisorisk giltighet. Förslaget avsåg att 
definitivt lägga en ny grundval för Förenta Staternas neutrali
tetspolitik och be•lecknade en utvidgning och skärpning av den 
tidigare lagen i stort sett i enHghet med dc tendenser, som 
först framträtt i Mr vVarrcns tidigare nämnda uppsats. 

Vapenexportförbudet bibehölls , men m ed den skillnad, att 

Tidskrift i Sjöväsendet. 31 
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det gjordes obligatoriskt även gent emot makter, som llndet 
k rigets fortgång inträdde däri som krigförande. Vidare för_ 
bjödos alla lån eller krediter till krigförande, utöver kortfris[i_ 
ga kmm.nersiella krediter, som hade naturen av norm al han . 
delskredit, ävensm.n försäljning inom Förenta Staterna ay obli
gationer, utfärda-de av krigförande makt. Bland de miirkli 
gaste av de nya bestämmelserna var den, att presiden ten kun
de utfärda förbud mot export utöve~- normala fredskvantite ter 
till krigförande av varor eller materialier, som kunde använ
dås för tillverkning av vapen eller krigsförnödenheter ; dylika 
exportförbud skulle utfärdas, när presidenten fann, att sada nt 
exportförbud skulle öka landelrs säkerhet och bevara dess neu
tl·alitet, eller att sådan export skulle bidraga bll förl ängning 
eller utvidgning a v kriget. Alla förbud skulle tillämpa~ lika 
mot samtliga krigförande, såvida ej kongressen, med presiden
tens samtycke, annorlunda bestämde. Förbudet för am erikan
ska fartyg att transportera vapen etc., skul1e utsträckas till att 
avse transport av övr::iga varor, som bleve föremål för export
förbud. Vidare innefattade förslaget en bestämmelse, all pre
sidenten, där han fann erforderligt, skuHe kunna förklar:l, alt 
amerikanska medborgare, som inläto sig på konnnersiella tran
sak tioner med de krigförande länderna, gjorde detta p å egen 
risk. I övrigt upptog förslaget i stort sett samma b estännuel
ser som 19i35 års neutralitetslag. 

På det hela taget betecknade förslaget en skärpning i 

»isolationistisk >> rHdning av elen tidigare lagen. Delta fra m
trädde särskilt däri, att bestämmelserna i största omfal l n in_~ 
gjordes obligatoriska i stället för att vara beroende av pre.sJ · 
denten:s diskretionära prövning, och att alla förbud skulle tJil
lämpas lika mot samtliga krigförande. Enligt tidigare lag l~a
de presidenten kunnat underlåta att! tillämpa vapenexporlf~r 
hudet mot makte1·, som sena r e inträdde i ett redan påbörpl 
krig, således t. ex. medlemmar av Nat:Iionernas förbund, som 
på orund av sanktionsbestämmelserna indrogos i krig mot en 

t> •• d ... l . h ·t x d "d ·ar det angripare; nu bortfoll enna moJ 1g e . I \ an r a srr an v. , 
tänkbart. att de enligt försl aget åt presiden len inrym.da ]Jcfo-
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11
enheterna att begränsa exporten av även andra varor än va

" eJl och krigsmaterial samt att förklara, att amer1ikanska un
~ersåtars affärstransaktioner med de krigförande finge ske på 
deras egen risk , under vissa omständigheter skulle kunna un
derlätta sanktionernas genomförande. Dessa åtgärder hade ju 
a!11erikan sk a regeringen för övr igt redan tidigare genomfört 
eller sökt genomföra utan stöd i lag. 

F ör slaget väckte kritik på många olika håll, dels från 
kretsar , som önskade samarbeta med Na tionernas förbund, och 
som nu vände sig mot , alt lagen icke gjorde skillnad p å an
gripare och angripna och var ägnad alt försvåra internationellt 
samarbete för fredens bevarande, dels från >> isolationistiskt ,, 
håll, där man ans ~tg , att förslaget icke gick tillräckligt långt ; 
önskad riktning, dels även från kretsar , där man häftigt vände 
sig mot uppgivandet av de gamla p r inciperna om >> havets fri
heb och elen amerikanska handelns upprätthållande under 
krig. Som representanter för sistnämnda riktning, vilken torde 
understö tts från industriella kretsar , framträdde elt par kända 
amerik an ska folkrättslärde, nämligen John B. Moore och den
nes yngre meningsfrände Edwin Borchard. 

F örslagets utskottsbehandling rönte stark inverkan från 
såväl elen isolationistiska riktningen, som från dem , som allt 
jämt önskade hävda >> havets fr·ihet >> . Såväl i Repr esentanternas 
hus som i senalens utrikesutskott framlades ändringsförslag, 
som gingo ut på att å ena sidan y tterligare binda presid enlem 
händer i syfte att förhindra Förenta S ta tern as inhlanrlning i 
främmande makters konflikler även i form av amerikanskt 
stöd åt en internationell fredsaklion, och å andra sidan å syfta 
de ett fasthållande av de gamla ståndpunkterna m ed avseende 
På den neutrala handelns rättigheter under krig. Då r ege
ringen önskade förekomma denna utveckling och cl~t m enings
~kiljaktighelerna vor o synnerligen starka, befarade m an , a l t 
Ingen ny n eutralitetsl ag skulle komma till s tånd före den 29 
februari, då den gamla lagen s vapenexportbestäm melser ut
löpte. Man enade sig därför slutligen om al t förnya den gam
la lagen m ed smi:irre ändringar , huvudsakligen bestående i, 
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alt bestämmelserna om vapen exportförbucl , vilka nu finno . 

tighet till den l maj 1937 , skulle bli obligat011iska gen~ CI~Il 
varje krigförande makt omedelbart vid dess inträde i kri o~t 
samt att de föreslagna bestännnelserna on1 förbud mot lån t>tilj 

krigförande infördes i n ågot skärpt form. Dessa lagändr·u1o 
L t>ar 

antogos av kongressen den 18 februari och stadfästes av pre. 

siclenten den 29 februari 1936. I en sa!mtidigt u tfä rdad för. 

klaring förnyade presidenten det tidigare gällande vapenex.. 

portförbudet och upprepade sin tidigare vädjan, att cxporten 

lill de krigförande av övriga krigsförnödenheter ickt> skulle 

stegras utöver normal freclsnivå , ävensom sin för klaring, att 

transaktioner nl!ed de ktigförandc f:inge ske på vederhörandes 

egen risk . För sistnämnda förklaring b ehövdes i själva verket 

intet stöd i lag, då den a v:så g ett ämnesområde, varöver presi

denten i egen skap av ledare av Un~onens utrikespoli tik själv 

äger råda. 
Det råder inte t tvivel om, att Förenta staternas neu trali

tetslagstiftning a v 1935 och 1936 betydde en utveckling a v den 

amerikanska n eutmlitetspolitiken i riktning fl.not sk iirp l iso

lering. Den amerikanska neutralitetspolitikens utgångspunkt , 

den i vVashingtons >> FaPewell A.dclress >> uttalade grundsa tsen, 

att Förenta Staternas po·Iitik borde avse a tt unclvHza inbland

ning i främmande länders konflikter, hade lett fram till en 

n eutralitetsrätt, som i vissa punkter , framför all t vapenexpor

t en , var rakt motsatt den tidigare. Å andra s~dan visade det 

sig särskilt under behandlingen av 1936 års n eutrali lelslag, aU 

en stark opinion i Förenta St~ terna alltjämt var obenägen att 

släppa den äldre ståndpunkten i fråga om den n eutrala han· 

clelns rättigheter und er Imig, oaktat denna ståndpunkt otvivel· 

aktigt skulle kunna vara ägn~ d att leda till ko11flik tcr med dc 

krigförande. Den amerikansk a n eutralitetspolitiken inrymn1er 

fortfarande dunkla punkter och möj·ligheler för en ul\' r cklin ;l 

i olika riktningar. 
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Litteratur. 

Am i r ali tetskollegi u m-1\'larinför val tu ingen. 

Biografi ska anteckuing·ar 1fi34-1934 ay Johan 

Kleberg. Stock holm 193!5. 

Sin första kollegiala över t.)-rclse f ick flottan i det. 1634 inrätta

de arnir alitetskoll egiet, va rifrån den n uvarande mari niörvaltningen 

leder sitt ursprung. 300-årsmi.mwt a v ä m betsverkrts tillblivelse har 

hugfästs bl. a. grnom u tgivandet av det arbete, vars t i te l läses här 

ovan. Författaren, t jänstem annen vid armeförvaltningen, kaptenen 

i Vendes art,iller iregementes resorv m. m. Johan K leborg, har redan 

förut gjort sig kän d såsom utgivare av personhisto riska uppslags

böcker. m. a. h a r han u tgivit en biogr afisk matrikel över k rigskol

legiet, som betr äffanek såväl planläggning som typografisk utstyrsel 

utgjort mönst ret för det nu Jörel iggande arbetet. 

Enligt planen fö r arbl•tet redovisas do bobandlade ämbetsverkens 

chefer och ledarnöt er samt ämbots- och t jänstemän inom var sin 

grupp, i r egel samm anförd8. un der rubr iker, som ango vederbörandes 

ställning i överstyrelse, kontor ellC'l' avdelning. Avsikten härmed är, 

upplyser författaren, att ämhctsve·rkets organisation vid varjr ticl

punkt sk all avsprglas på ett klar1 framträdan de sätt. Drt org·ani s::t 

tionshist oriska intresset tillgorh ,ses ytterligare genom upplysningar 

om de olika kontorens och avdelningarnas ämbe tsper onal, som med

delas i inledningarna till var je grupp. Dc enskilda biografierna avse 

att meddela vedc·rböran cles tjänste-förteckningar och g('nealogiska 

data, de sistn ämnda även för hustrur och barn . Dcträffando barn av 

adlig bör d nöjer sig författaren dock med att hii nvisa till adelns 

ättarta v lo r. 

Det är sålunda ett ytte rst omfattande program, so m förf attaren 

ttppställt för sin biografiska matrike l över llottans överstyrelse un

der de senastr· trt>hundra :'\ ren. R<'cla n uppgittcn att meddela hiogra-
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J.icrna på ett sådant sätt, att ämbct s n~rkets organisation av~[J(•<>J 
däri, stöter på stora s,·årighcter. Flottans organisation slti.,to ria"' ~3 
ännu oskriven, även om vissa perioder var it föremål för hParhL·t1'1. ar 

· lU rr 
Det är under sådana fö rhållanden ganska naturligt, att Jurlattar "· 
icke alltid funnit sig till rätta med fön-alt ningcns organisat ion en 
s,ynnerhct i äldre tid. ' 1 

Särskil t synes den 1691 genomförda uppdelningen a\' d<' n ekono
miska förvaltningen vid flottan hava vållat missförstånd. \'ad SOJ 

då skedde var dels att kollegiets korrespondens i ekono1u i ii ren de~ 
från amiralitetskans liet överflyttades till överkommissari('n~ kontor 
dels att elen ekonomiska förvaltningen organiserades v å !\ra sär: 
skilda avdelningar. 0\erkommissa ricn blev under kollegid (aln irali
totsstats- och karnmarkontorct) chef för flottans ckonom iY<'rk och 
denna sin Yerksamhet utövade han genom ekonomikontoret L.T ncl0!' 
överkommissarien (ekonomikontoret) sorterade de fyra konto r, p!\. 
vilka hushållningen och ekonomien uppdelades, nämligen knmmar
kontoret för don kontanta medelsredogörelsen, sjömiliskont<>I'Pt för 
manskapet, dess underhåll och beklädnad, varvskontoret (byggnings
och ekipagekontorf't,) för byggnader, fartyg och inventarie r samt ar
ti l\ e rikontoret för artiLleri och ammunit-ion. Kassakontoret \a r Ull

derställt kammar kontoret elle r, om man så vill, överkolll mi~sarien 

och icke jämställt med kammarkontoret eller med ekonomi kontoret 
De fyra kontoren för elen speciella ekonomiska iörvaltni np:L'll före
stodos kammarkontoret av kamreraren, sjömilis- och var vskontoren 
av resp. sjömilis- och varvskonunissarien:a, artillerikontoret aY ar
tilloribokhållaren. Varvs- och artillerikontoren voro samtidi gt i \·issa 
avseruelen underställda ekipagemästaren, n'sp. tygmästare11. \y per
sonalon på dessa fyra organisatoriskt jämstä llda kontor redovi>'<H' för
fattaren i matrikeln samtliga befattningshavare från kammarkonto
ret men från de övriga tre kontoren ondast kontorschefcm a. Dess
utom förhåller det sig så, att uppdelningen av reclogörolse\'<'rke t pi 
fyra detaljer 1691 huvudsakligen innebar ett instruktionsmässigl {ast· 
stä llande av en redan förut bestående ordning, i vilken k allllll'trkon
toret motsvarades a,· kamreraren och hans personal, sjöm iliskonto
ret av regementskontoret med en regementsskrivare som cltrf. n trvs
kontoret av byggnings-, smcdje-, tackel- och invE'ntarieskrivarna l\led 
deras biträdE'n och artillerikontoret aY artilleriskrivarens kontor. Om 
de fyra recloo-örelsekontoren r ~llmas ti ll ö,·erstnelsen bör gi\·e tYis 
detsamma va t~a förhållandet mrd deras föregån;are. ;{en äYrn här
vidlag har författaren rndast låtit kammardetaljen vederfa ras rätt
visa: för tiden före 1691 äro endast kamreraren och hans skri ,·are 
medtagna. Och därjämte ha medtagits de tjänstemän, som fr,lll 1691 

lJildado kassakontorct, n1Cdan övrig mo-tsva rande personal , t. (':\ . pro
viantmästarna, armbässekassörerna m. fl .. uteslut1its. Icke helil'r tirO 
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de mili tära tjiinsi·emän medtagna, genom vilka ko~legiet outövade led· 
·n a-en och tillsynen av arbetena på varvet och 1 tyggarden, holm

Jl~i~·alerna, holmmajorerna, ekipagemästa rna och tygmästarna. Dessa 
a ro dock kollegiets tjänstemän på samma sätt som kontorscheferna. 
: ott matrikeln under dessa förh ållanden endast ofullständigt avspeglar 
organisationen före år 1776 är uppenbart. 

Ej heller detaljuppgifterna om organisationen äro alltid angivna 
å ett tillfredsställande sätt. Fö rvaltningen av sjöärendena bestod 

~. ex. 1.803-1814 (s. 207) icke av två militära ledamöter och en civil 
utan förfogade över detta antal tjänstemän på vart och ett av de 
båda departement, varpå ämbetsverket var uppdelat. Inrättandet av 
olika ämbets verk anges merendels genom anförande av instruktionens 
datum, men tidpunkten för ämbetsverkets trädande i verksamhet om
nämnes icke. ~{an får sål unda t. ex. veta, att Förvaltningen av sjö
ärendena inrättades genom instruktion den 23 mars 1803 och att 
dess fö rsta militära ledamöter utnämndes den 25 april, medan det i 
biogr afierna över de första civila ledamö·terna upplyses, att de fun
gerat i denna egenskap fr . o. m. den 1 juli. Att ämbetsverket sist· 
nämnda dag trädde i verksamhet nämner författaren icke. slutligen 
kan påpekas, att ämbetsverken icke sällan möta under oegentliga be
nämningar. Amiral itetsstats- och kammarkontorets uppgifter över
toges sålunda 1.722 icke av generalkommissariatet (s. 58, 67) utan av 
amir alite1.sgeneralkommissariatet; Westman .och Löfman (s. 121) kun
de omöjligen 1677, 1689 eller 1700 utnämnas t,ill befattningar i ami
ralitetsöverrätten, som icke inrättades förrän 1717, men väl i amira
litetsrätten, om förf: s framställning härom (s. 52, 57) i övrigt är riktig. 

Men en biografisk handbok kan och bör icke företrädesvis be
dömas efter dE'SS organisat1onshistoriska notiser. Biografierna måste 
var a det väsentliga. Den föreliggande matrikelns värde måste därför 
i fr ämsta rummet bestämmas av fullständigheten och noggrannheten 
i de meddelade tjänsteförteckningarna. En uttömmande uppräkning 
av den be h andlade personalens, särskilt offico.rarnas, tjänsteuppdrag 
kan härvid lag ieke komma i fråga, redan av utrymmesskäl. Ett ur
val har måst göras. Det hade varit synnerligen önskvärt, att för
fattar en redogjort för de grunder, efter vilka detta urval av upp
gifter träffats. I de-tta avseende har han haft ett förebildligt exem
pel i Marinstabens minnesskrift 1934. Men detta exempel har han 
icke föl jt. Det är därför icke alltid möjligt att avgöra, om luckor 
i biografierna hero på förbiseende eller på källmaterialets beskaffen
het. De anmärkningar, som i det följande framställas, äro färden· 
skull begränsade till sådana tjänsteuppgifter, som äro lätt tillgäng· 
liga i rull or (tryckta och otryckta), meritförteckningar, fullmakts· 
~ aml ingar samt biografisk och marinhistorisk litteratur. 
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Vad som genast fa ller i ögonen vid en jämföre lse m ell an nälnr_ 
da käLlmaterial och matrikeln är en genomgående ojämnhci i 

1 
' 

. na-
trikelns notiser. F ör somliga befattningshavare m edeleJas ett sl ag 

av 
upp gifte r, som uteläm::tas f ör andra. Ib land nämnes t. ex. anta"-
n ing till s jökaelett (Lindström s. 404, Fi.irst s . 411, :Muhl s . 413, U. is il~o 
s. 464, Lilienbcrg och Gahn s. 470 m. fl.) , ibland icke (Koclt s. 40:; 
Ternberg s. 411, H aglund s. 413, vVachtm eister s . 463, Th orc·n ocl; 
\Vrede s. 4611 m. fl.) ; i bl and upptages oHioersexa men (Br odin "' · 37:] 
Grill s. 874, Lundquist s. 375, de Champs s . 466, Bolclt-Chri stlllas ocl; 
Hedin s. 471 m . fl.), ibland icke (Magnusson s. 373, Eneström ue;h Sö
derhamn s. 37ö, Sintonsson s. 467 , Lili enberg och Gahn s. 470 111 . il. ); 
ibland nä mnas innehavela kompanichefsbefattningar (Cl erck s. 15 
Bär s. 16, Lagerbielke s. 2011, Fran ek en s. 218, ]3loncsteclt s. 223, Kling: 
spor s. 264 m. fl. ), ibland icke· (Sparre s . 62, Falekengreen s. 76, Huuth 
s. 77, AnkarJoo s. 78, Ankarerona s. 232, Kreiigcr s. 292 m. fl. ): ibland 
angives tjänstgöring i utländska mariner (Psilancler s . 61, G rul,lJe s. 
62, Lilliehöök s. 228, von O t ter s. 275, Ch r isterson s . 298, H e <lP n berg 
s. 329 m. fl.), ibland icke (Norclenankar s. 79, Lagerbicl ke s. 82 , An ka r
erona s. 282, P eyron s. 282, Osterman s. 330, B1eckström s. 3!5.) m . fl.); 
i bl and nämnes tjänstgöring i marinstabe·n (Lannerst,jcrna s. 81 :.>, ]~k

lund s. 314, Linds tröm s. 404, Gisiko s . 464, Gabn s. 470, Bol dt -Clnist-· 
mas s. 471 m. f l.) , ibland icke eller ofullst ändigt (Riben s. 313, Hretz
ner s. 331, Cassel s. 342, Svenonius s. 345, Anderbe rg s. 894, R udberg 
s. '104 m. fl.). En viss ojämnhe·t beträffande meddelade uppgi fter 
måste av naturliga skäl komm'l till synes i ett arbete, som striicker 
sig över en t idrymd av trehundra å r , men de an fö rda cxcm plPn, som 
läM skull e kunna mångfaldigas, röja en brist på planmäs2igh et. soJn 
icke bort förekomma. 

Denna brist på planmässighet tar s ig även ut tryck i en p:ifal
lande inkonsekvent ten11inologi. Sålunda betecknas t . ex. antagning 
till sjökadett i regel m ed »k Rdetb, men denna term ersäites ihlanrl 
med sjökadett (Friis s. 468), ibla11cl med kadett vid s jökrigsskolHll (rle 
Chumps s. 466); för dem, som före sjökrigsskol ans tillkt>mtil Hl67 
fingo s in första utbildning som kadetter, användas om växl ande b,o
tecknin garna kadcM (IOeman s. 230), kaelett vid krigsakademiL~ll (Ahl
grcn s. 215), kaelett på Karlberg (Adlerspane s. 216), kadett vid Ka rl
berg (Barnekov s. 294) och kadett vid krigssk:olan (Christerson s. 29S, 
här dessutom felaktigt, emedan k r igsakademien ej ombilda eks till 
krigsskola förrän 1862.) ; officersexamen varieras m ed uttryckLet sjö
office rsexamen (Hedin s. 471). Samma brist på konsekvens och plan
mässighet kommer till synes i rediger ingen av up11giftern a om sjö
kommenderingar. Brofattningar som divisionschef, flottilj chef, ol\'llel
llingschcf och eskadet'c lwf anföras ibland med angivande av ckt Jar-
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från vilket befälet förts CVi' ibom s. 387), ibland däremot med 
tyg\ande av sjöst yrkans namn (Akerblom s. 372), ibland s lutligen 
sJlg\ an givan de av vare sig det ena el ler det andra (Olsen s. 286). 
11ti1Jl l . l J t l' l el " :Men biografierna ä ro i cke iJ ott m ~on se even re c 1gerac c, e ar n 

· stor uisträckning ofullständiga. Detta framg år redan av dt't 
aveJl l Il .. l 'lt "·l l . ll l Jlförcla, men cl~t g~ . m sars n. . ~rrt SJ~.wmmenc enng~rn a e :r J~ -
a" jsuppclr agen tllJ SJOSS . Dessa maste for flottans offiCerare 1 em i
fa t men ing räkna.s b land tjiinstemeriterna. Några exPmpel ! Att 
ue;ancler (s. G1) var chef på skeppet Oland 1704 och såsom sådan 
pst l 8 l l .. l .. .. 

1, .. mpacle striden vid Orfordness mec enge s .;:a or ogsman namnes 
ut ,a . . o l l . b' o .. av am iralen L1llles (s. 72) ma nga wmmcnc cnngar, 1. a. sasom 
alkaderchef uneler kriget 17:1.3- 17:1.5, nämnc.s icke en enda; Karl Hatts 
~~achtmeisters (s. 75) expedit ion til l do danska far vattnen 1716 näm: 
nes ej, och han angives 1721 såsom che-f för f lottan , medan han 1 

s'älva ver k et kommenderade en elivision i Sparres flotta; va rken Cron
s~eclts (s. 174) elle r Wrangel s (s. :1.89) delt.agandc i kriget 1788-:1.790 
omnämnes, ehuru elen föne var J'laggkapten i båda Svensksundsslagen 
och elen senare närmast under hertig Karl fö rde befälet öve r svenska 
flottan vid Hogland 17 juli 1788; varken P ukes (s. :1.90) clrltagande i 
samma krig eller hans befäl till sjöss mot Norge 1814 omnämnes; om 
Nordenskiölds cleHa gancl e i kriget 1788-1790, rlär han u tförde sin 
störst a livsgärning, m edcleh s en dast (s . 192) att han 1788 var flagg 
kapten h os storamiralen. Från senar e tid må också anföras några 
exempel på sjökommenderingar, som saknas i biografiern a: Dyrssen 
(s. 286) eskaderchef 1908 (å , R evaleskaderm), Schneicller (s. 2110) di
visionsche·f 1901, FallPnius (s. 30L\) avdelningschef å iorpecls kolan 11108, 
Håkanson (s. 344) flottiljchef 1931, :Muhl (s. 418) sjökomnwndrringa1· 
1918, 1923, m . fl. Exemplen skulle kunna månglaldigas. 

Det är emellertid icke e nelast upv giHer om vikt,iga befäl ti ll 
sjöss, som utelämnats, även andra kommenderingar och t j änsteför
rättningar har fö rfatta ren underlåtit att. omnämna : Karl Har1.s 
Wachtmeisters (s. 60) och OmfeH.s (s. 67) chefsk ap J'ör Stockholms 
skepps- och o·alejeskader och den törrrs ver ksam lwt '\'ör Pollwm.s
dockans ±är di gst.ä l J ande; von noscnfoldt (s. 69) såsom holmamiral 
i Rar lskrona 1700'--1710 ; von Krusenstjerna (s. 79) såsom chef för 
l: a volontänegemcntct; Wallr av!-J (s. 82) såsom chef Jör Stockholms 
eskader av galärflottan; Oldberg (s. 268) såsom chef Jör Sjökarte
verket :1.898-11109 ; Wijkmark (s. 305) såsom chef :fö r torped- och 
mindepartementet i Karlskrona 1928-1929; Eneström (s. 363) såsom 
chef för underofficers- och sjöm anskår erna i Stockholm 1 919'--192(); 
Rudberg (s. 404) såsom chef för torpeddepartementet i Stockholm friln 
1932, m. fl. 

b e anförda exemplen ha hämtats från officcrshiograflerna. :Me1~ 



-454-

äYen den civila förYaltningspersonalcns biografier äro i'HJaila 

ofullständiga, särskilt i avseende på data för vede rböra ndPs fö t~de 
anställning ~n der amiralitete·t. D:t ser nästan u t s~m om förfat~~a 
ren underl åt1t att begagna de senor av fullmakter 1 avskrift. a

1
.
1 

.. 

uingsuträkningar och rullor, som finnas i flottans arkiv. F ran a o. 

teckningar härur, verkställda vid ordnarrdet av flottans arkiv i .Ka .1
11

· 
1 s~ 

krona för en del å r sedan, m å såsom exempel meddelas följand 

kompl etteringa r. Broome (s. 95) va r auditör vid Ostgöta inlanterie 

regemente och erhöll 16 augusti 1794 avsked med pension från sin 

tjänst i amiralitetet: Oclt11an (s. 150) blev 5 juni 1755 skriYan· i 1·arvs. 

inventariekontoret., 28 juni 1737 transporterad till samm a "~·~s ia vid 

ringarekammaren, 7 december 1763 inventariesk rivare eller rL' visor i 

sjöart.illerikontoret, erhöll 7 november 1796 avsked med pensio n: p_, ,. 

Olof Nyström (s. 177) blev kammarskrivare i kammar- oc h sjölllilis

kontoret (icke amiralitetskollegiilmmmaren oclt sjömilitiL·k on1oret); 

FornanclPr (s. 178) inskrevs uneler namnet Fogelmarck vicl Lun ds uni

versitet 1786 och blev efter sitt avsked från r evisorstj änsten vice bib

liotekar ie utan lön i Kungl. Biblioteket 1799 och senare• rt•v isor i 

kammarrätten; Kiltigren (s. 194) blev 1l maj 1792 sjömilitiPko mmis

sarie med amir alitetsöverkommissaries n. h. v. och tur, 2 maj 1793 

överkommissarie och utnämnde~ 16 augusti 1794 till ami ralitP tsråd 

och ledamo·t i storamiralsämbetPt för örlo.gsflott,an i Karl~kro na fr . 

o. m. 1795 (icke vid kommitten för förva ltning av örlog.si lottans 

ärenden, som väl åsyftas med födattarens »kommitterade Yi cl fö rvalt

ningen av örlogsflottans ärenden>>); Loffman (s. 194) antogs 7 juli 

1.762 såsom l.;:ontorsskriva re; Ameen (s. 194) : 18 november 1793 audi

tör med t u r f rån konstitutorialets datum 1788, 15 augusti 1~0!) över

kommissaries namn, 8 ma j 1810 amiralitetskammarråds na mn: Kull

berg (s. 195) var kansl ist och vice notarie, då han 12 august i 1790 ut· 

nämndes till aktuarie och regist rator i amiralitetskollegiu m (icke i 

generalsjömilitiekontoret) efter Samuel Caval lin (han bord<' således 

nämnts även bland koll egiets personal, s. 113); Moberg (s. 196): 14 

januari 1809 amiralitetssekreterares namn, 24 februari 1823 n ~is trato~ 

i befälhavande amiralens i Karlskrona kansli; Elers (s. 233): 29 maJ 

1795 konstitutorial som expeclitionsauditör, 21 Jebruari 17!JS e~pe

ditionsauditör med tur och befordran från konstitutoriak 1:; da tun1
' 

24 februari 1800 t. f. auditör i amiraliietskrigsrät.ten, 1R tna j 18°0 

auditör där (ej amir-alauditör!); Hallgren (s. 247) var P. o. kanslist, 

då han 1 september 1796 (ej 1 november 1798) blev kanslist i stor

amiralsämbetets för örlogsflottan kansli efter elen transporterade ste

venius. Denne är ej omnämnd nv författaren, liksom ej bell l'l' l(rJ· 

stian Lorens Strömholm (14 mars 1774 kanslist i amirali ..tsö,·er· 

rätten, slutligen sekreterare hos varvs- och artilleridepa rten.•·n tscM

fen i Karlskrona). 
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Om både inkonsekvens och ofullständighet vittnar det, då för

fatta ren nämner Bäckström (s. 445) såsom framstående historisk för

faitare och SchylJ er (s. 451) såsom sångare men däremot icke med

delar uppgifter om von Rosenfe·ldt.s (s. 69) ved.;:samhet för sjömät 

niugsarbetet kring SvP rigcs kuster och såsom lärare i sjöväsendet bl. 

a. genom elen bekanta läroboken >> Navigation eller styrmanskonst>> , 

o!ll Geddas (s. 103) insatser på den svenska kartografi ens område 

o-euom utarbetandet av sjökort över rikets kuster och utgi vandet av 

den fö rsta svenska sjöatlasen, >>General hydrographisk chart-book 

öfwer Ostersiön >> , eller om Zetterstens (s. 259) marinhistoriska för

fat tarskap - hans >> Svenska flottans historia åren 1522-1634>> med 

fortsätt ningen för å ren 1635-1680 har karakteriserats såsom >>en vc·rk

lig gruva av uppgiftPr rörande den sjömilitära förvaltningen>> och 

kan väl icke ha varit födattaren obekant. I Nordisk Familjebok 

hade fö rfattaren kunnat erhålla upplysning om dessa tre mäns be

tydelsefulla verksamhet för svenska flottan. Han hade också ut 

samma uppslagsverk kunnat komplettera biografien över Zettersten, 

vars öden efter 1874 tydligen varit honom okända. Zctt1ersten hade 

dock vid sin bortgång 1909 nått förste marinintendents grad och 

tj änstg jorde då såsom stationsintendent i Stockholm, han var dess

utom RNO, RVO, LOS och LKrV A. 

Av särskilt förarglig beskaffenhet äro de t erminologisim fel

aktighet er, som vidlåda biografierna. Det har n ämligen visat sig, 

att då elylika en gång influtit i en handbok av sådan art som elen 

föreliggande, äro de omöj liga att utrota. Några dylika ha redan 

berörts : gener al kom missaria t et i st. f. a mir a l i tetsgencr al kom missaria 

tet (s. 58, 67), amiralitetsöverrätten i st. f. amiralitets rätten (s. 121), 

amiralitetskollcgiikammaren och sjömilitiekontoret i st. f. kammar

och sjömili tiekontoret (s. 177), amirala uditör i st. L auditör i amira

litetskrigsrätten (s. 235). I nnebörelen i titlarna med expeditions- så

som första sammansättningsled har synbarligon m.issförståtts, då tjäns

temän angivas såsom justitiari e och sekreterare i amiralitPtsexpedi

tionen (Kihlgren s. 194), expeditionskommissarie vid sjöexpeditionen 

(Wahlberg s. 154) o. dyl. Någon amiralitetsexpedition eller s jöexpe

dition i betydel se kontor to r clo a ldrig ha funnits v id svenska flottan, 

utan tit larna ex p c di tionsj usti tiarie, e.· p ed i tianssekro-te rare u. dy l. ås y f

tar en t,jänsteman med tjänstgöring viLl en sjöstyrka för och unde r 

cless >>expedition >> (jf r Gynther, Författningssamling för kong l. maj :ts 

flotta, III, s. 188 ff.). Annu n åg ra Pxempel på ely lika missfö rst å lit-L 

tnå nämnas. Sparre (s. 60) blev ej >>Överkommendant vid huvudflot

;ll >> utan erhöll överkommandot, el. v. s. blev högste bPfälhavare; von 

osen (s. 65) var ej överkommendant i Karlskrona utan kommendant 

.__ överkommendantskapet i Karl skron a utövades av amiralitetskolle-
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giet : Ottor (s. 93) va r ej kamrerare vie_! amiralitetsstaten i -~.. 
1 . -l\.at r. 

krona utan amir alitetskam rer a re ell e r kamrer are v1d ami ra litete -: 

Falekengre-en (s. '7'7) blev ej 17H chef för Stockholms galiirPskad t: 
utan erhöll såväl 1741 som 1742 och 1743 befälet över den i Sto e

1
_1 

. c~ 

hol m sta tioneracle galärflottan uneler k n get mot Ryss] and. 

Det ä r naturligt, att bland den s tora rikedomen på _'lata ocl 

sakuppgifter åtskilliga oriktigheter måste insmyga s1g. H tir skol~ 
enelast påpekas några av de mest störande. Till dem måste hiinlöras 

uppgiftern a att Sveaborg uppgavs den 6 april (s . 174) i st. 1". Llen 3 
maj och att Kl as Fleming elen 26 juli 1644 drabbades av llötl('Jl "efter 

sjöslaget i Kiclerfjorclen" (s. 10). Som berkant utspelades sjös laget 

på Kolberger H ciclc vid Femern elen 1 juli, och elen kula, Jör vilken 

Fleming elen 26 stupade, var avskjutcn från ett batteri i lnllll mot 

den till ankars liggande svenska flo ttan . För Braunerhielm (s. 315' 

och Bolclt-Chrisr.mas (s. 471) h a samtliga uppgifte r om sjöknmme11• 

deringar och, som det vill synas, ä ven vissa andra data bli. vi t orik

tiga, synbarligen genom fö rväx ling med de behandlade per~onernas 

bröder. 
Biografiernas tjänsteuppgifter kunna sålunda icke fr itag·as från 

en brist på p lanmässighet, en ofullständighet och en inkorr<'kthet, 

som icke ä r beroende på källmaterialets beskaffenhet. Am10r lunda 

förhåller det sig med de genealogiska uppgifterna. nieddelaJHlet av 

dessa i den omfattning som skett har va rit förenat med t ålamodsprö

vande möda. Karlskronaförsamlingarnas kyrkoböcker , und<'r d t år

hundrade en h uvudkäl La fö r amiralitetsöverstyr elsens släkW.irhållan

den, äro enelast delvis bevarade och t ill de bevarade delar na i regel 

synnerligen bristfälligt förda . Uppenbarligen har den gc'ne,l\ogiska 

del en av biografierna i främsta rummet fångat förfatlar cns intrcsst', 

clärom vittnar bl. a. den omständigheten, att familjeuppl ~·sningarn·l 

tryckts med sa mm a s1mtiösa typografi som tjänstenotiserna i all · 

mänhet, medan uppgifter om vissa befattningshavares s jökolllmen· 

deringa r rnecldel as med en mi ULlrc stilsort. Från demo gm l i~k syn: 

punkt äl'o dc genealogiska uppgifterna vä rdefulla, särskili. .-;< tn do 1 

stor utsträckning av;:;<-' befattningshavare inom en grcu av statsför

valtningen, vars rekryteringsförhå llanden hittill s varit så g·<>tt soJU 

okända. 
Slutligcn är ntt nänma, att. verket framträder i en syttn(']' ]jgon 

vårdad och god typografisk utstyr el. 
G. Cl. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 7/1936) 

hämtade ur fack- och dagspress av Marinstabens pressdeta lj 

under tiden 16 juni-15 juli 1936. 

Meddelande. 

Aum. P å Jörekomnwn anl ed ning fäste s uppmärksamheten därå: 

a t t sakinnehållet i här åte rgivna uppgifter hel t fur stå Jör de 

som källa angivna pressorgatwas r akn ing; 

a t t i f lertalet länder censur i olika former e ller pressens av 

allmän politisk oro föranledda, sjä lvpåtagna återhå llsa mllf't - utom 

beträffande D anmark, No rge och Sverige där förhållandet är det 

motsatta - f. n. ger en ofull ständig och i vissa fa ll aYsiktligt van

ställd bild av de flesta m ilitära spörsm ål. 

Aktue,lla spörsmål. 

England önskar flotta Yta l med dc exueutrala. 

Engels ke utrikesministern Eden lär uneler sitt uppehåll i Ge

neve komma att inleda fö rhandlingar med Sve riges, Danmark , Nor

ges, Finlands, Hol J ~ncls och Spaniens delegater om avslutande av ett 

flott avtaL Avsikten är att söka få till stånd sPpa rata avtal med vart 

och ett av länderna, vi lka stå i samklang mrcl det som dc·n :\ mar~ 

slö ts mellan England, U. S. A. och FrankrikP. Drt förutsättes att 

avtal även skall komma att s lut r.s mccl H;ysslancl, Tyskland och även 

Italien efter sanktionernas ULlphii\·andP. Pft så sätt sku ll e ett totv

ltlaktsfö rch ag hctrtiffan clc flottoma kunn a fås till sh'mcl, till vilkc c 
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det sedan skulle st å övriga l än der fritt att ansluta sig. 1{, 11 llLlp , 
tern a i de ftvsc dda fö rhandlinga rn a skulle utgöras av : un, 1. 1 , ~1 n ,, 
flottbyggnadsprogram, begränsning av tonnage och bestyck 11 ,;

1
, a\· 

(Göteborgs H andels- och Sjöfartstidning den 29 juni Hl:)h.l 

Japau och flottaytalet. 

Japanska ambassad rådet :Fujii m eddelade elen 29 juni Yid <'lt b'. 
sök i brittiska utrikesministeriet, att japanska rege rin::rcn ,u 11 ,J 1, 1. 

1 

~ nu 
varande omständigheter» icke ämnar biträda det flott avta l, 80111 i 
å r slut its i London. 

Detta innebär således att Japan i varj e fall lämnat c~f) n·en Ö] •· 
pen för ev. sena re m edgivanden. 

(Stock hol m s-Tidningen -St. D. den 30 juni 1 !);j(i.) 

Bombförsök mer! slagskepJl. 

Den sista rapporten fr ån det marinutskott, som i l:::>"\ Yar it 
sysse lsatt med studiet av bomMörsök mot far t yg, sl u tar med. urdl' JI: 

»Slagskeppc•t utgör en f lottas högsta och sis ta slagkraft. Alla 
andr a s jökrigets vapen äro en dast hjälpmedel i fyllandet a1 sla g
skeppets uppgift: a1 t vara flottans kii rn a, s jökrigets ulti lll a ra tio." 
Sanuna dom har uttala t.,; av de~1 brittiske 1. amiralitets lord en '''nast 
i mars detta å r inför det engelska parlamentet. 

Gt>nom Ilygvapnets snabba utveckling såväl vad beträ1Lu llyg
plan som vapen, sik tanordningar_ e tc. ha marinerna wlnga1s att 
gr undli gt undersöka, huru stor Ja ran från luften mot s lagskc•pJ II'JI iir 
ech vilka skyddsåtgärder, S0\1\ kunna OCh böra vidtAgas ]1<'t !a r!.Yg'l'll 

och om dessa överhuvud taget kunna upptaga kampen. Jkttn ilf• t· 
endas t kunnat lösas genom systematiska praktiska fö rsök m t•d J,om h
fällning mot fartygen . 

Dl' försia fö rsöken utJörcl rs i USA med från Tysklan d g•·now 
fredslördraget utlämnade fa r tyg. l~es ultatPn av dessa försök lin ut
nyttjas lör att söka bevisa, att s lagskrppen icke kunnat motsta hmnh
träffar och chi rvid ha även n:yckct tvivelakt iga uppgifter Hinrna1s. 
Bl. a. Irandördes i engelska padamcnt<?t uppgiften, att ctL slag,;l;ep;1 

på t re min uter sänktes genom bombl'r. Detta var en sannin g ntrcl 
mycket sta rk modifikation. Dt> tre minuterna voro de h r .sisln a,· 
f örsök som pågått undc' r många dagar, och elen tdiff, soiii ga\· fn r
tygrt nåclrstötPn. Yar den trettiot •·e1lje träHcn; up p till 800 kg. ho in
he r hade använts vid försöken. 

- 459-

1925 utfördes systematiska försök mot slagskeppet ,·w ashington >'. 
ssa fö rsö k bestodo i antändning av intill fartyget på olika avstånd 

oeterade bomber. Som slutfas i detta expe riment antändes tre av elen 
~p·rsta typens minbom ber och två torpedladdningar tätt intill far
~t~skroppen. Tro ts det~a kunde i a rtyget ut an läcktjänst eller tät
Jngsförsök flyta ytterligare fyra dagar. 

Genom teoretiska försök har man kommit till att, nedans i· å ende 
ansa.rtjocklck fo rdr as fö r att för hindra genomsla g av pans<ubry-

p l .. l" tande bom Jcr nam 1gen: 
250 kg. bombe r . . . . . . . . . . . . 80 mm. 
500 )) 

1,000 )) 
1,;}00 )) 

130 )) 
l6.:S )) 
1\JOI )) 

I praktiken torde max.-viktE' n aY en bomb komma att r öra sig 
oro 750 kg. med hänsyn till div. andra fakto rer. Yikten a\· pansar
borobens k ropp blir em ellertid så stor, att en hal vpansarbomb innr·
båller treclub b l a spriinglaelclningen . Krevadverkan hos pansarbomben 
blir därfö r betydligt mindre. Enelast vid direkt träff erhålles verkan 
av pansar- och h alvpansa rbomber. Den vid fö rsöken med sprängladd
ningar under vattnet i närheten av fartyget erhålla minverkan kan 
därför icke tillämpas vid pansar- och halvpansarbomber. 

Slutligen k:m det konstateras, att det moderna skeppsbyggeriet 
har möjlighet att konstntera fartyg, vilka icke blott äga en utom
ordentlig motståndskraft mot artiller iprojektiler och to rpeder utan 
i lika hög grad mot flygbomber. 

(Kiel er Neueste N achrichtcn elen 19 juni 1936.) 

Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående 
personal och materiel. 

Storbritannien. 

Syciafri k !l s försvarsminister , }Ir O. Pi ro\1·, har Ya rit i London 
för diskusion av olika frågor med regeringen. Därvid lär en av de 
främst a. diskus ionspunktcrna ha utgjorts av anläggande av en ör
logsbas vid K apstaden . 

(Daily Tclcgraph elen 9 juni 1936.) 



Enligt notise r 
till Kapstaden. 
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dagspressen har en större flytdocka bogserats 

General Smuts har i ett t,al i Kronstad i Oranjefristaten påy rkat 
förstärkningar av Sydafrikas f i)rsvar. Sydafrika m åste ha <'n egeu 
flotta bl. a. motive,rat med att hålla fientliga hangarfartyg borta 
trån egna kuster. 

(Svenska Dagbladet den 26 juni 19:~6 . ) 

Tyskland. 

Ett andra seglande sko lfartyg, , Horst ~W esseh, ha r föt· tyska 
marinens räkning sjösatts i Hamburg den 14 juni. 

(Kieler Neueste Nachr ichten den 14 juni 19:35.) 

Italien. 

Italiens marinpolitik. 

Italien står i begrepp att reorganisera och förstärka sin örlogs
flotta i avsikt att fö rsäkra sig om herraväldet i sydöstra .Mt>(l(' lhavet 
och på de stora t r aderna till Ostasien. 

Det pr ogr am, som U alien avser genomfö ra, uppgives vara: 
färdigställande av de båda 35,000 tons slagskeppen, 
nybyggnad av snabba kryssare och jagare, 
utö,kning av anta]e,t ubåt,ar i första linjen till 100 bå tar, 
utökning av antale~t marinen tilldelade flygplan, 
anläggande och befästande av nya marina il yp:J,ascr på 

Sardinien, Sicilien, i Libyen och Eritrea. . 
· ~ l 't ' l l · C · l •lh Sera»-Beträfande Italiens mannpo 1 1.;: s cnver » ornere c e ' ~ tt 

»Endast genom befintligheten :w vår floUa har det lyckats oss ade 
· l l · f .. de Ha förhindra dc mot oss planer ac e san dwne rnas genom or an · 1 . . 11 l J· lJ] ockac icke den i talienska flottan vant stark nog, sku c en en ge s' _ 

ha varit den ideel la lösningen av p roblemet. Aven vi ital ien >ll' 8 kulnt 
~ . r tlJn•Je 

n a tala om en 'fl cd in be i ng', vi l kcn genom sm blot,ta i H' 111 "fir· 
tvingar våra motstånclarc att iakttag~ dPn s törsta ·förs'ikti ghet. D' 
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kan det italienska folket också draga den lärdomen, att utgifte r
li v fö r marinen ingalunda varit bortkastade. Inneslutet i :Meclelha-
11:t måste Italien åtminstone vara i stånd att göra det. farligt för 
~eill det vars. må, att nyttja sig av det gamla talet om 'Mare no-

strum'.» · 
Denna uttalade åsikt torde vara ett uttryck för hela det italien-

ska folkets syn på frågan. 
(Kie ler N eueste N achrichten elen 31 m aj 1936.) 

Ryssland. 

I dagarna ha fullbordats uppförande av stora fästningsanlägg
vingar kring ICronstaclt, den ryska Ostorsjöflottans primära bas. 
Byggnaclsarbctena, vilka pågåt t seelan 1933, ha dragit en kostnad av 
-över 420 milj. sovjetrubler och sysselsatt 11,000 arbe,tare. Arbetena 
ha pågått dag och natt och resul tatet i en fästningsanläggning, vil
ken ryske flottchefen Orloff karaktäriserar som >>det ryska rikets 
Malta, f ullständigt i stånd att motstå vilken krigshandling det va
ra må». 

Man planerar emellertid on ytter ligare utvidgning av befäst
ningarna, bl. >L omfattande en ombyggnad av det stora fortet Gorki 
med anläggning av unelerjordiska befästningar och flygplatser. Rotlin 
skall ombyggas till ubåtsbas. Förråden i Kronstadt lära möjliggöra 
ett års f ullständig avspärrning. 

Efter denna utbyggnad av basen kommer turen till nybyggnad 
av fartygsmaterielen inom flott a n. Sovjetregeringen hoppas, at,t d'e 
törest åen de fö rhandlingarna med England skall ge Ryssland tilltälle 
at t bli den största sjömakton i O.stersjön. Ett större byggnadsprogram 
omfat t andP 8 även-attronsfartyg och 15 ullåtar skall genomföras re
dan under 1937. 

(Aho Unelerrättelser den 13 juni 1936.) 

Estland . 

Två uhåta1· för clPn estländska marinen luwa sjösatts hos \'ick(•rs
Armshong, i En g l a n el. 

(Kielc'r nPuestC' N achrichten.) 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. Wawrinskys Pntentbyrft, Stockholm. 

a nummer Uppfinningens art D tum l Diarie- l 
1----~--~-----------------------

16/1-36 3684/34 J 

5084/34 

4908/33 

23/1-36 1780/35 

4179/32 

2785/35 

39::! /34 

1235/34 

1117/35 

4956/34 

3662/29 

5700/30 

3591/32 

I,öphjul sskovelsystem vid äng- eller gasaktions
turbine r_ Escher \Vyss MaschinC'nfahriken 
Aktiengesellsch aft, Ziirich. 

E lektronrörs- elle r tcrmojonrörsappar at. 1Iarco
ni 's Wireless Tcleg raph Co., Ltd. , London . 

Anordning vi d automatiska skj utvapen. I. T. 
Stäck och A. T. Linclfors, Stockholm. 

Absorptionstorn för olcumframställ ni11g. I. G. 
Farbcnimlustric A .-G., Frankf ur t om Main. 

Anordning vid radi&lturbiner. Allmänna Sven
ska Elektriska A/B., Väster ås. 

Anordning vid skarvar f ör elektriska kabl ar. W. 
T. Glovm· & Co. Ltd., Manchester. 

Anordni11g vid insprutningsmunstycken Jör die
sc•lmotorer med högt varvtal. D a imler-Benz 
A. G., Stuttgart-Unterti.irkheim. 

Anordning vid bränslepumpar fö r förb rännings
motorer. C. H. Clausen, Stockholm. 

Bränsleins prutningsanordning för fö rhr ännin!!S
motorer. K.-E. Gustafsson, Linköping. 

Anordning vid vevsta cl shuvucl. A/B. Atlas Die
sel, Stockholm. 

Sele fö r fallskärmac. A/B. Swedish Inventio:l 
Corp ., Stockholm . 

Fallskii rmsförpaekning med automatisk utlös-
ningsanordning. A/D. s,,·cclish I nYPntion 
Co r p., Stockhohn. 

F j ä rrö vedöringsanordning 
SchnP icl er & Cir•., Paris. 

enligt b r.'· ggmctot1. 
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Datum nummer Uppfinningens art ==- 1 Diarie- 1 

----~-----+------------------------------
30/ L-36 703/33 

3474/33 

5209/34 

4646/34 

2562134 

5121 /33 

5 160f33 

6/2-36 2713/74 

3914j34 

217:2/34 

48i7 j34 

41 45/34 

610/34 
2830/33 
1313/34 

3:208/34 

13/2-36 2329/33 

Anordning vid turbinskivor fö r radialturbiner. 
U . ='lein i ng haus, hli.ilheim-Ruhr. 

Radiomottagare med automatisk volymkontroll 
och tyst antämning. Radio Corp. of Ame
rica, New York. 

Appa rat fö r mottagning av elektriska s ignaler. 
The General El ectric Co. Ltd, London. 

Förfaringssä tt i ör finfö rdelning av flytanek 
hräns ka jämte anordnin g härför. 
Anonima Ca rbur at.ori Oli i PPsanti 
C. 0. , T ri 0st. 

Socie t:'t 
S. A. :M. 

Ljlllldämparc fö r kompressore r för luit och 
ra gasPr. E. O. E. Tyden, Stockholm. 

Cy roskopanordning. Svenska Instrumen t. 
Stockholm. 

and-~ 

AR.,I 
Hasti ghe tsu tv tixl i ngsanonlni ng. Demag A. G., 

Duisburg. 
Anordning fö r reg lering av förstärkningen vid 

transformatorkopplad fl e rs t.egsförstärkare. 
Tcleiona/b. L. :H. Ericsson, Stockho lm. 

Anordning för alstring av högfrekventa ström 
mar. Radio Corp. of Ame rica, New Yo rk. 

Apparat för chi rf rering och cleciffrering. N. A. 
Smith, Adelaidc. 

R adiallager fö r centrifugalsmörjning. A/B. Sven
ska E:ulla gerfalJriken , GötciJorg. 

Radialglidlage r fö r fe ttsmörjning. A /B. SvenskR 
KullRgcrfabrikcn , Göteborg. 

Slangkopplinf!·. G. K . Y. J ohansson, T~ i dingö. 

Stocklöst ankare. N. E . Lundin, hlölle. 
Tätningsanordning Yid p ropel leraxlar, i huvud-

sa k vid utombordsmotorer. C. A. Skär lu nd, 
stockhol Jll. 

1\:tinsligt brandrör [ör arti\l('ri- och fal lproj0k 
tilP r och likn a nde. (Tillägg till paten trt n :r 
R215·! ). L . E. Rt'moml~· , Paris. 

Anordning Yi d turbomaskinc-r med r ad ialt ge-
nomst römmade skoYPls~·~tem . 1L ).Icning-
haus. :\llillit•im-Hullr, Tysk land. 



Datum l Diarie- l 
nummer 

13/2~36 '2727/32 

3979/32 

1143/32 

4289/34 

2844j f33 

627/35 

2509/34 

5422/33 

4632/33 

20/2-36 2290/32 

5181 /H3 

5367/33 

473/34 

4624/34 
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[Jppfinningens art 

AYtappningsanordn iug Yid 

m u l t i lX' lex p n n si onst.r p. 

Gött'borg. 

--kolvångata.c;ki ttt•t· a y 
A· B. <i Öl a 1·e rl· ,r n. 

Anordning Yicl kol1·ångmaskincr a\· kolllpo und

Plll'r multipelL·xpansionstyp. A. D. <;iita ~"<'r

k E'n, G ött> borg. 

Anordning för tel<>grafi mecll'lst Yäx('l ,triit 11 • AU . 

getneiut· Elektricihits-Gt•s ., .13c·rliu. 

Anordning för t e lPtonering, regis trPriHg och 

å tergi\·ning a v teldansa m tal. O. -hlt·ger. 

Zi.irich. 

BrännarP rör nwkanisk finföreldnin g ny l"l_dan

c[p bränsle Maskina-b. Karl ebo. i:-lt nckli olm. 

A norclning för inställning a\· lufh·ii:-:li n~·,w nti

l e r. Ingenjörsfirman \'entilator , S. T:ume

clahl, Stockholtu. 

Orit•ntt•ringskotnpass. O. Tillanckr, Stt><·ks und. 

cch H. R. ]~kehc!·g, Stockholm. 

Pytssp ruta f ör fram ställning av skutt!. (Til liig!!l 

till p atcntd n:r 8:2994). B. l'å lsson, }la lmö. 

Proj ektil nwd antändhar laddning rör ttt arke-~ 
ring ax twds lagd. Socil"tit hletrlllurgica Ita

liana, Hom. 

Anonlning Yicl högft·rkl·enss;indan· Pc h -!ll ottn

gare. Harconi's \Virrl r>ss TPi rgrap!t Co. Ltd .. 

London. 

Anordning för syn lig a \·st ämuing· a\· ratlionwt

tagning·savpara1 pr. Radio Corp. ur _\,nnica . 

N011' York. 

Mc·llani" rl'k\·(·nsÖYP rl a grings mott agarP. ::\'. \'. Phi 

lips' Cl tw il ampPnfah rirkE'n, Eindho\"('JJ. 

Ult.rakortn'tg--säi'.clan·anordning. Ju lin~ l'intsch 

A . G., Bt>rlin och l\. 1\o!tl, Erlrtn g('il. '1\·sk-

la n el. 

El ektrisk fi ltPranord nint:·. (Till;~!!!-!" til l pnk ntc>~ 
n:r 839:23) T Pl<'fonn/h. L. l\L Ericsson. Swrk· 

ltolm. 




