1936.
99:e årgången.
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Arsberättelse i navigation och sjöfart.
Avgiven av ledamoten Stefenson den 4 mars 193G.

(Forts. frå n h. 7, sid. 431).

Sjöfart.
S jöfartsstatistik .

(De sta tistiska uppgifterna grunda sig dels på Lloyd's Register och Kommerskollegii kommersiella meddelanden dels på
uppgifter i »Svensk F lagg »).
Den svenska handelsflottan bestod vid 1934- års slut av följande fartyg (om avseende fästes vid sådana fartyg med en
dräktighet av 20 nettoregisterton och därö,ver, vilka äro avsedda
att nyttj as till h andelssjöfart eller resandes fortskaffande eller
också till annat ändamål, som därmed äger gemenskap, såsom
fiske, bärgning och isbrytning, i det fall alt de, ehuru icke registreringsplikLiga, äro införda i fartygsregistret):

Tab . I.
F artygss lag

Antal

Bruttoton

Nettoton

Ångfartyg .. .... ...... ..... .. .. ... ..... .. .. .. .
111otorfartyg .. ... . ..... ..... ....... . .. .... .. ... .
s egelfartyg med hjälpmaskin ..... . ......
s egelfartyg, övriga ......... ... ... .. ..........

1048
361
855
51
2315

1,019,940
536,870
70,616
11 ,140

697,161
377,248
52,417
9,506

Summa
Tidskrift

Sjöväsendet.

l

1,638,566

l

1,136,332
33
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Vid 1935 års slut voro molsvarande siffror:

rtygen hava ökals med 12 st. om 23,018 bruttoton och 15,588

Tab. 11.

l Antal l

Fartygsslag

l

Ångfartyg
ll'lotorfartyg
segelfartyg
segelfar tyg,

.. .... ... ...... .....................

--=
Bruttoton

2281 l 1,599,663

Summa

l

957,445
559,888
72,440
9,890

1003
373
863
42

..... .................. ... .... ......
med hjälpmaskin ..... ... ....
övriga ... ... ........ .. ...........
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?iettotou

ökats).
Farty gsbes tåndet i dess helhel h ar unelergå/ t en minskning
med 34. st. om 38,903 bruttolon och 29,02!~ netlolon.

652,2 17
392,836
53,7 54
8,501
l

f:ttoton. s ege lfarty gen hava minskats m ed l st. om 57-! brutto~on och 332 nettolon (segelfartygen med hj älpmaskin h ava dock

, Vad övriga norCliska länd er beträffar visar statistiken föl jande siffror (fartyg om 100 Lon och däröver):

-

o

1,107,308

o

+l +l

D e förändringar , som handelsflottan vid en jämförelse mellan ovanstående tabe ller viåkänls uneler år 1935, fram gå i de tal j
av ef terfö ljande tabell :

o

o......

+I l

Tab . III.
lVI otorfarty g·

Ångfartyg
td
>- s d
l=';:::

l='
.....

e.

?

z

., ?

~
o""' .....
.....

td
i» ...,....,
l='
o "'
.....
.,;:::::

e.

?

z

..... ~
o.,..

;:l

8'

segelfartyg
i»

"'e.
rt-

z

td

~""
o~;::+
"'

?

o .,.
'""'"'
l='"'

+

'?

......

Nybyggda inom riket ...... l 1526 10101 22 33309 22945ll _
Nyregistrerade äldre sven 221 2
166
75 l
38
ska fartyg ........ ....... ... l
9 16890 11680
Förvärvade från utlandet
- 1, 15
2
42 114
Förändring av art ......... 69
Summa

--

<:!)

W

C\1

57
96
1813 1859
1792 1808
:2724
11 118582112765il25 33416123009 31 1370 11

·Förolyckade ..... ... ... ....... 3 4385 2969 l
-- Komdemuerade .... ... ....... . Slopade . ... .. ............ ..... . lO 6511 4508 l
Övergångna i ut ländsk ägo 43 70181 50232 1
Förändring av art .........
-l

~l

3308 23831 10
3
51
33 7
Gll5 4368 1 4
924 6371[ 8

582
464
3G4
780
937

C\1

C>

o_ o_

-

Antal

428
392
270
589
713

56l8I077 l57709ll t3 ll0398l 742111 32 1 31271 2392

Under det tilländalupna året hava alllså ångfartygen mins kats med 45 st. onY62;495 brunoton och 44,944 ncttoton. Molor-

<:!)

ro<

CQ

-

.........-l

().l

C'l

C"l

c-:1 en

O)

l ~-

+

Avgått:

Summa

+

~

o

Tillkommit :

Antal
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Av ovanst ående framgå r, a tt danska handel sflottan lotalt
sett m inskats under året men ökat mo torfar tygston naget, att
ts
finska handel sflottan , vad antalet fartyg beträff ar, minska
vilken
,
ökning
tlig
men t ill tonnag et underg ått en icke oväsen
dock i motsat s mot andra länder försigg å tt inom ångfar tvcrs
"o
tonnag et, att den norska ha nd lesflott an med avseen de n antalet
fartyg underg ått en ganska stor minskn ing men att det totala
tonnag et tack vare motorf artygen icke obetyd ligt öka ts och att
den rys /w handel sflottan liksom föregåe nde år undergå tt en
kraftig ökning .

förels e med motsva rande siffror ett år tidigar e tyder dock på
att minskn in gen av tager. Världs tonnag ets minskn ing var då
?, H roill. ton mot nu 0,69 mill. ton.
"'
Tonnag e ts procen tuella förde lning med hänsyn till fartygens ålder 1935/36 (ång- och motorf artyg):
Tab. V I .

0- 9 år 110- 24 år 1 25 år och

mera

Vär ldstonn aget samt tonnag et i fö lJande länder förele dde
er
den 1 Ju li 1934- och 1935 följand e sil'fror (uttryc kta i million

ton):
Tab. V.

1934

Danmar k ........... ........... ........... ..... .
Finland .. . ...... ...... .. .... ...... .......... .... .
Frankrik e ........... ........... ... .. ........... .
Holland ........... ........... .. ....... .... . ..... .
Italien
Japan ........... ........... ........... ........ .
Norge ........... .... ........... ........... .... .
Ryssland .... ........ ........ . ......... .. . ... .. .
Spanien ........... ........... ........... ..... ... .
Storbrit tanien och Irland ........... ...... .
Sverige ........... ........... ........... ........ .
Tyskland ........... ...... . ...... ......... ..... .
U S A (utom Stora Sjöama) ........... .. ..
Världsto nnaget ........... ........... ....... .

l. ro
0.47
3 .30
2.62
2.93
4.07
3.98
0.94
1.18
17.74
1.65
3.69
10.36
65.58

1935

l.io
0.48
3.03
2.56
2 .88
4.oY
3.97
l. u
1.18
17.40
1.55

3.70
10.19
64.89

ng
lFörändri
+eller ± O

+ Oo1
0. 27
0.06
O.o;
0.02
- 0.01
+ 0.17
± O
- 0.34
- 0.10
0.01
- 0.17
- 069

-

+

+

Ovanst ående siffror giva vid handen , att de flesta länders
handel sflotto r fortfar ande äro stadda i minskn ing. En jä!l1-

Danmark ····· ··············· ·· ····· ······· ··· ··
Frankrik e ...... ....... .......... .... ........... .
Holland ........... ........... . ...... ........... ..
Italien ············· ····· ·· ·················· ····
Japan ········· ········· ···· ······· ··· ····· ·····
Norge ········ ················ ····· ··· ··········
Spanien ....... .. ........ . ........... ...... ... .. .
Storbritt anien och Irland ..... .... .. ... ...
Sverige ..... ....... ... ... ....... .. .. .... ........ .
Tyskl and ..... ....... ..... ................ .....
U SA (utom Stora sjöarna) ·········· ·····
Världst onnaget ......... ..... ....... ..... ....

i:l2
27
39
27
24
47
25
34
23
32
lO
27

o/o

53
63
54
53
60
42
46
58
44
57
82
56

•fo

15
10
7
20

.,.

16
11

29
8
33
11
8
17

Vid gransk ning av ovanst ående tabell gör man den sorglig a
upptäck ten, att Sverige har det äldsta tonnag et, varav ej mindre
än en tredjed el är över 25 år gamma lt. Som god andra nation
i detta avseen de komm er Spanie n. Det yng~ta tonnag et har
Norge, vars handel sflotta till nära hälften består av fartyg
!ngre än 10 år. Tätt efter följa Hollan d, Storbr itannie n och
fysklan d. En egendo mlig fördeln ing har USA att uppvis a, i
det att 82 °/o av far tygen äro mellan 10 och 24 år.
Sk eppsby ggnads uerksa mheten vid 1934- och 1935 års slut
belyses au n edans tående tabelle r (gällan de fartyg över 100 ton):
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Av tabellen synes, att vid senaste årsskifte 393 fartyg om
1,543,000 bruttoton voro under byggnad. Motsvarande siffror
vid närmast föregående årsskifte voro 271 fartyg om 1,252,000
bruttoton. Senaste årsskifte visar alltså en ökning av 122 fartyg
om sammanlagt 291,000 bruttoton.
Utvecklingen under år 1935 i ifrågavarande hänseende
framgår av följande sammanställning:
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31/12 1934 271 fartyg Onl 1,251,722 bruttoton
))
))
))
1,2()9,534
31/3 1935 325
))
»
»
»
1,282,531
330
30/6
»
»
» 1,197,969
»
288
30/9
»
» 1,543,000
»
393
31/12 »
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Härav synes, att skeppsbyggnadsverksamheten under årets
tre första kvartal varit ganska jämn men under sista kvartalet
gjort ett märkbart uppsving.
Det största antalet fartyg byggas i Storbritannien och Irland, nämligen 163 st. om 743,000 ton. Sedan är det ett stort
hopp till Tyskland med 63 fartyg om 254,000, så åter ett språng
till .Japan om 118,600 ton, medan Holland och Sverige komma
ganska tätt efter med resp. 104,300 och 94,800 ton.
Bland de nordiska länderna intager sålunda Sverige den
ledande platsen och har likaledes bland dessa länder påbörjat
det största tonnaget eller 7 st. fartyg om 30,400 ton, medan
Danmark har att uppvisa påbörjandet av 9 fartyg om 24,400
ton och Norge 8 st. om 13,000 ton.
Det i Storbritannien och Irland under byggnad varande
tonnaget utvisar en ökning av ej mindre än 212,500 ton jämfört
med fö regående kvartal och utgör närmare 50 °/o av det totala
tonnaget under byggnad i världen. Av det engelska tonnaget
äro 12 fartyg om 37,700 ton för utländska beställare, under det
att 6 fartyg om 16,700 ton byggas på spekulation.
Intressant är, att Sverige bland de i egentlig mening skeppsbyggande länderna kommer främst med avseende på genomsnittsstorleken av fartyg under byggnad. Sveriges medeltalsSiffra är nämligen 5,250 ton, unaer det att Storbritanniens är
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1,560 ton, Tysklands 4,034 ton, japans 3,800 ton, Danmarks 3, 200
·
ton och Hollands 2,000 ton.
Det i världen under byggnad varande motorfartygslonnagel
överstiger ångfartygstonnaget med 258,000 ton. I Sverige är
98 °/o av under byggnad varande tonnage motordrivet.
Siffran för tankfartygstonnage t, 59 fartyg om 438,500 ton
visar en ökning med 15 fartyg om 107,000 ton från förcgåcnd~
kvartal. Sverige kommer h ärvidlag på tredje plats efter Slorbritannien och Tyskland.
I detta sammanhang förtjänar måhända nämnas, att Gö taverken under år 1935 intager andra platsen bland världens
skeppsvarv med avseende på produktionsvolym (10 fartyg 0 111
51,856 ton) närmast efter Swan Hunter, England (13 fart:) g om
60,289 ton).
Vid ett studium av världshandelsflottans sanm1ansälln ing
kan man konstatera, att det koleldade tonnaget minskals år
efter år och f. n. endast utgör omkring 50 °/o av världslonnageL
En minskning av tonnaget överhuvud uppvisar de fl esta länder
med Storbritannien som god ledare. Sedan 1914 har detta lands
tonnage minskats med 1,594,000 Lon eller 8,± 0 /o, under del a lt
Tyskland, oaktat detta land under åren 1921-25 kunde uppYisa
en ökning av det dåvarande tonnaget, till följd av världskriget
fått sin handelsflotta minskad med 1,442,000 ton.
Den maskindrivna flottan har sedan 1901 ökats från
24,008,000 ton till 63,727,000 ton. Dess fördelning p:\ olika länder har under dessa år undergått en högst märklig förändring.
Sålunda har den brittiska andelen minskats från 50,2 Ofo till 27,1
0 /o, m edan USA och Japan ökat sina fr ån 4,2 och 2, 2 till 15,:t
och 6,4 °/o resp.

Upplagt svenskt tonnage vid årsskiflet 1935/36:
Tab. VIII.
:::o-

Tonnagegrupp

:100-·1000
1000- 2000
2000- 3000
3000- 4000
4000- 5000
5000Summa
S:a 1/1 35

l
l

Antal fartyg

l

l

l

-

l

44
125

l

5,841

l

31 ,694
106,011

Summa rl.w.ton

l

11 ,482
5,295
8,065
2,950

10,900
6,024
4,935
3,994

35
5
2
-

l

Summa bruttoton

-

l

9,100

l

37,252
142,785

Tabellen upptager jämväl sådana ång- och motorfartyg om
100 bruttoton och däröver, vilka angiven tid lågo upplagda för
reparation eller klassning med besäLtningen avmönstrad, samt
fartyg, vilka upplagts för vintersäsongen.
En jämförelse mellan siffrorna för del upplagda tonnage t
vid slutet av åren 1934 och 1935 skulle m ~thända berättiga till
den slutsatsen, att sjöfarlen nu hämtat sig ef ter sin svåra kris
men så är av olil<a anledningar ingalunda fall et. Minskningen
i upplagt tonnage beror till stor del på försäljning till utlandet
och nedskrotning (tab. III) . Genom världshandelns uppsving
under senaste år har visserligen en stegrad efterfrågan på ton nage förmärkts, men de1;na efterfrågan h ar till följd av konkurrensen m ellan de rederier, som haft upplagt tonnage att insätta. ingalunda medfört frakternas höjning utan snarare
tvärtom.
Redan vid ett par föreg ående riksdagar hava motioner
väckts avseende tillgripande av åtgärder från statens sida för
att komma den betryckta rederinäringen Lill hjälp. Just i dagarna har Kommerskollegium, efter att m ed Kungl. Maj :ts tillstånd hava utrett frågan med särskilt tillkallade sakkunniga,
avgivit ett förslag i denna fråga.

-
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Den rationaliseringskonferens, som redan i för egående .1l.Sberätlelse för eh ~tdades, och vilken som föregångare h ade e
11
förberedande konferens i London i januari 1935, har ännu ick
t e
ägt rum och det ser icke h eller ut att kunna bliva nacro
av
a
under den närmaste tiden. Den internationella situationen är
f. n . all l annat än lämpad för dy lika konferenser. Dels har den
pågående italiensk-ab essinska konflikten medfört Li llfä lli"t
ökat beho ,· av tonnage -- konferensen skulle bl. a. besluta 0 ~ 1
frivillig n edskrotning efter vissa på förhand uppgj orda gru nder
- dels giYa de på vissa håll r ådande nationella strömninga rna
föga underlag för ett internationellt samarbete, som enli gt planen skulle hava regeringarn a i de olika länderna ti ll pri mus
motor.
I en h el del länder har man för alt räcka rederinäri ngen en
hj älpande hand tillgripit subsidier från staten. Att ett sactant
steg föga harmonierar m ed den fria näringsutövningen och
även kan medföra en icke önskvärd kontroll från statens sida
hava de nordiska ländernas redaresammanslutningar insett,
varför man i det längsta velat undvika en dylik lösning av frå gan. Inför den press, som den subsidiestödda sjöfarten i andra
länder ås tadkommit, har m an em ellertid på sistone natur ligt
nog även öveHägt nödvändigheten av a lt tillgripa dylika yt terlighetsåtgärder.
I avvaktan på statens ingripande har man dock icke suttit
med armarna i kors utan försökt andra tillfälliga utvägar. Salunda hava efter utredning av en kommitte i »Baltic and In ternational Maritime Conference» redarna i nedann ämnda 1G Hinder besluta t alt fr. o. m. l januari 1936 vid trävarutranspor ter
tillämpa vissa minimifrakter, så tilltagna, framhåller m an, a lt
sjöfarten inom detta område kommer i etl sunt ekonom iskt läge
ulan att därför pressa befraktarna. Länderna äro: Belgien,
Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Holland.
Italien, Jugoslavien, Lettla nd, Norge, Polen, Spanien, Slorbri ·
tam1ien och Irland, Sverige sam t Tyskland. England h ar tid igare till-gripit en liknande åtgärd m ed avseende å spamunalsfrakter.
c
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Förj'altningar m . m. berörande sjöfarten.
Nyt! reg lemente för statsisbrytarna. I svensk författningssamling n:r 573f35 har ett nytt reglem ente IOi· Sta lens isbry tarfartyg publicerats. Detsamma, som trädde i kraft de l december
1935, angiver liksom det tidigare isbrytarnas uppgift vara »att
i den utsträckning, som m å befinnas av omständigheterna på kallad, m ed isbrytning och därm ed sammanh ängande verksamhet bispringa sjöfarten vid rikets kuster under den tid, då farvattnen vid n ämnda kuster äro belagda med eller elj est uppfyllda av is ». Ledningen av statsisbrytarnas verksamhet skall
som tidigare utövas av Kungl. lVIaj :t i kommandoväg. Framställning om hj älp av statsisbrytare skall göras, då isbrytare
befinner sig i de farvatten, där hjälpen erfordras, hos isbrytarens ch ef eller slatsisbrytarombud samt elj est hos chefen för
sjöförsvarets kommandoexpedition.
Nyheterna i reglementet, upptagna i §§ 4 och 5, åsyfta en
·r eglering av vintersjöfarten så att endast for trafik i isfarvatten
lämpliga fartyg komma till användning. Paragraferna hava
följande lydelse:
§ 4.
Chef å statens isbr ytarf ar tyg må, där hjälp åt fartyg icke er·
fordras för räddande av de ombordvarandes liv, med hänsyn tagen
till issitua tiorren och övr iga på verkande omständigheter, vägra
hj älp åt
a) fartyg, som icke innehar högsta klass hos någon av klassificeringsanstalterna American Bureau of Shipping, Bureau Veritas,
Det Norske Veritas, Genuanischer Lloyd, Lloycl's Register of ShipPng och The British Corporation Register of Shipping and Aircraft
och ej heller av kommerskollegium förklarats likvärdigt med fartyg,
som innehar elylik klass;
b) fartyg med så svag maskinsty rka eller med så ringa effekt
å fram cl rivningsmaskiner iet, orsakad av propellerns läge i vattnet
.(otillräcklig nedlastning av akterskeppet), att grundad anledning
finnes antaga, att fartyget icke utan risk kan gå i isfarvattcn eller
att hjälp åt övrig trafik skulle otillbörligen fördröjas genom bispringande av fartyget;

-
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c) fa rt yg med propeller av annat material än st ålgj utgod
s,
bronsrncta ll eller därn1ed lik värdjgt n1aterial,
d) fartyg med i fa rtygssiclan aJlorclnacle fasta fönstc•r elle .
fö nste r ve n tiler, vilkas höjd över vatten yta n icke kan anses va ra be~
tryggand e vid gång i isfa rvatten, dock att detta icke' gäll er, därest
fö n stren e ller fö nster ventil <>rna äro försedela med sto rm lu ckor, till.
verkade av st ålgjutgods av erfo rderlig tjockl ek ell er annat ma tet·iat
av motsvarande st yrka samt j fimväl i övrigt så utfö r da att ch· kunna
effe ktivt mo t st å ispressning;
P) fa rtyg, som äro turretbyggcla eller av liknande konFt ruk tion .
f ) fa rtyg, som c•lj est med avseende å skro v , maskin , utr ust ning:
hemann ing e ll er lastens mängd eller stuvning befinnes var a ;;å bPsk affat, att resa därmed i isfarvatten under förhanclenvar amk förhållanden kan antagas föra nl edn livsfa ra för dem , so m är o omhord.
Unde rl å ter far tygsbefälhava r e att r örande sitt fart y g l fimna av
isb rytarfa rtyge ts chef begärda upplysningar i de avsPen<kn, som
beröras i a)-f), må hjälp fö r väg r as Jartyge t.
8
~

o.

Fartyg, so m då det jämlikt § 4 fö r väg ras hjälp, bef inn er ,,ig å
r esa i isfarvatten, kan, efter med isb rytarfm·tygets ci1ef trä ff ad
öve renskom m el se, vid tidpunkt, som denne med hänsyn till Yerksamheten och om ständigheterna i öv rigt besiämm er, av isb ry ta rfarty gPt
fö r h jä lpas till hamn ell er anna n skyddad p lats eller till J'n rhart
vatten . F ör tid, va runcl Pr i denna § avsett bist ån d lämnas, <'rliil!gl:s
avg iJt enligt taxa A el ler, om bistånd innefattar bogscrin l!. •·n ligt
taxa B.

Vid isbrytningstjänsten användas seelan några år som bekant vid behov även flygplan. För denna verksamhe l utsändes
årligen meclclelancle genom U. f. S. fr ån sjöförsvarels lwmmandoexpeclilion. »När svårare isförhållanden inträffa kring
kusterna eller ute till h avs, kan isflygspaning kom ma all an ordnas för att biträda sjöfarlen och isbrytningsljänslen », heter
det i nämnda meddelande. »Daglig isflygspaning öY er isfar va lten giver en snabb och god öYerblick av issitua tionen och
dennas förändringar. Svåri gh eter förefinnas visserligen att från
luften bedöma isens karaktär, men däremot kunna iakttagelser
rörande öppet vatten, havsråkar m . fl. för sjötrafiken lä tLas t
framkomliga vägar snabbt och säkert göras från luften.
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Flygspaningen avser förut om isrekognoscering att fasttälla inom det överflugna området befintliga fartyg samt .dessas
s osition och belägenhet, viikel är av stor betydelse för lsbrytP.mgens rationella bedrivande. Detta gäller särskilt ifråga om
n
fartyg, som icke äro försedda med radiosändare» .
I meddelandet givas fartygen anvisningar beträffande sä ttet för uppgifters lämnande till flygplanet och mottagande från
detsamma, huru proviant kan mottagas och landningsplats för
.
..
..
planet iordningsställas m. m:.
I delta sammanhang bor den »Redogorelse for Sven ges
statliga isbrytarverksamhet 1926-34», som utgivits av sjöförsvarets kommandoexpedition, i korthet omnämnas. Av densamma framgår, att isbrytaren Alle, levererad 1926, hittills haft
1,213 expeditionsdagar, m edan Ymer, levererad 1933, t. o. m.
1934 års kampanj haft 174 dagar jämte 29 dagar i beredskap.
Av redogörelsen får man, förutom en god inblick i våra vintersjöfartsförhållanclen, en uppfattning om statsisbrytarnas verksamhet icke endast i form av ovannämnda antal expeditionsdagar. Så lu nda har under tidsperioden ifråga 525 fartyg assisterats, varjämte 141 bogseringar av fartyg i mer eller mindre
riskabla lägen utförts.
Den s tatliga isbrytarverksamheten har kommit till på grund
av en önskan att förlänga skeppningssäsongen, särskilt den
norrlänska, och att i största möjliga m ån underlätta den sjöfart,
som är nödvändig för vinnande av detla syfte. För att emellertid denna verksamhet ej skall bliva en för tung börda för staten,
har en förhöjning av fyr- och båkavgifterna m ed 5 °/o införts,
varigenom statens omkostnader blivit relativt obetydliga. Att
denha pålaga kännts hård för sjöfarten och att isbrytarverk samheten ej alltid utövats till alla därav berördas belåtenhet,
framgår av den interpellation, som herr Holmström i Gävle vid
föregående års riksdag framställde till handelsministern med
anledni ng av diskussionen om Norrlands vintersjöfart Herr
fl:olmström frågade, huruvida statsrådet hade för avsikt att
föranstalta om sådana ändringar i gällande bestämmelser för
statens isbrytare, att dessa på ett mera effektivt sätt kunna
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tjäna exportindustrien. önskemålet var tydligen dels aU sta tsisbrytarna skulle vid behov biträda vid öppethållande av infartslederna till hamnar och laslageplatser samt isbrytning i
och vid dessa dels att vid behov båda isbrytarna skulle stationeras i norrländska farvaUen. Statsrådet framhöll i silL svar
på interpellationen efter att hava berört de ovannämnda önskemålen, att han ansåg den statliga ishrytarverksamhelen l11ed
sin nuvarande organisation och allmänna planläggning väl äg nad att fylla de uppgifter, som rimligen kunna och höra paläg gas denna verksamhet.
Interpellationen föranledde icke heller några anmärkningsvärda ändringar i samband med det nya isbrylarr eglementes
tillkomst.
Frågan om bärgarlön vid statsisbrytarassistans h ar vid etl
flertal tillfällen varit diskuterad och föranlett skrivelser frå n
olika föreningar. Anledningen till att densamma kanunit up p
var den , att bärgningsersättning begärdes av ett handelsfartyg
för den hjälp, det vid ett tillfälle lämnat statsisbrytaren, da den
senare grundstött under assistering av det ifrågavarande han··
delsfartyget Chefen för sjöfö,r svarets kommandoexpedition
framhöU i skrivelse med anledning av den begärda ersätlningen, att han ansåg det orimligt, att staten efter att hava lämnat
isbrytarhjälp skulle kunna lagsökas och eventuellt åläggas er~
sättningsskyldighe t, när man betänker, att ishrytarfartygen fa
ingripa i situationer, som till följd av de hjälpsökande fartygens
lärren
olämplirrhet
för uppträdande i isfarvatten m. m. äro mer
b
'
b
eller mindre riskfyllda. Stockholms Rederiförening fra mhhller
gentemot detta i skrivelse till kommerskollegium, att en generell
b efrielse från ersättning icke hör införas i sjölagen. I stället
höra vissa principer fastslås och dessa måste bedömas med
hänsyn till de rimlighetsskäl, som kunna anföras. Det är sålunda rimligt, påstår man, att beakta. aU sjöfarten genom den
höjda fyr- och J:låkavgiften de facto lämnar ett avsevärt bidrag
till isbrytningskostnaderna. Vidare har statsverket tillförts ~ch
kommer att tillföras ökade inkomster indirekt genom den v1d·
makth{lllna isbrytningstjänstens gynnsamma inverkan på nä-
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. o·slivet, särskilt på sådana platser, där svårigheter för rörelDen nämnda
sen
·
· ·
. ·eningen har i sin sknve1se f ormu l eral·· vissa
pnnc1per,
v1"llm
foJ
l
ll
f
·
f
'
·· t . sammanfattning gå ut på alt staten s w e J)e nas ran ersat
1
." 6 sskvldighet vid vad man brukar kalla handräckning, dock
ni11o
·'
tt staten borde ersätta kostnaderna och uppkommen skada.
~lir det däremot fråga om bärgning i egentlig mening, hör ersättningsfrågan bedömas därefter. Svenska Maskinbefälsförbundet avser, att fartyg, som direkt assisteras av statsisbrytare,
då den senare havererar, hör åläggas alt dellaga i bärgningsarbetet mot ersättning för självkostnader. Dock hör enligt förbundet uttryckligt stadgas, att ersättning skall u tgå till befälhavare och besättning för del ökade arbete, de fått vidkännas,
och för den eventuella skadegörelse eller fara, de varit utsatta
för.
Här som överallt eljest står, som vi se, åsikt mot åsikt.
011"' tidigare uppslått som följd av ishlockering.
L

•

Ändrat roclerkommcmclo i U SA.

Förenta Slaternas kongress
har fö r tillämpning från l januari 1936 antagit en lag angående
ändrade b estämmelser för roderkommando, därigenom fullgörande det åtagande, som gjordes vid 1929 års internationella
sjösäkerhetskonferens i London. Anledningen till att detta
åtagande ej infriats p å överenskommen tid - l juli 1931 - är
mig ej bekant. Lagen avser, att roderkommandot skall angiva
det h åll, åt vilket man vill föra fartygets förstäv, och skall gälla
dels alla fartyg inom nämnda stats farvatten dels dess egna
fartyg jämväl inom främmande farvatten.
Sam tidigt hava föreskrifter utfärdat s för signaler, som skola
avgivas, då ett upphinnande fartyg önskar gå förbi ett framförvarande. Principen härför är, att det upphinnande fa rtyget
avgiver en resp. två ljudstötar, om det vill passera styrhord
resp. babord om det framförgående. Detta senare svarar med
en resp. två ljudstötar, då passage tillåtes, men med upprepade
korta (minst fyra), om passage ej kan äga rum t. ex. på grund
av farvattnets beskaffenhet. Då sådan sedermera ej möter hinder, avgiver det upphunna fartyget svaret enligt ovan d. v. s.
en resp. två ljuclstötar.
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Ny frilwnmsförordning . Kungl. Maj :t har efter frågans
behandling i riksdagen utfärdat en ny frihamnsförordn ing (SFs
n:r 250/35), vilken trädde i kraft den l januari 1936. Hän 11ed
har, anser man, den eftersträvade anpassningen av fri hall1nsförvaltningarna till tullsladgan uppnåtts. Vidare hava en del
nya bestämmelser införts, avsedda att möta de krav, som uppkommit i samband med fr ihamnstrafikens utveckling, vilken i
vissa fall lett till motsättning mellan frihamn och tullhallln.

otionären, giva fartygstelegrafisterna möjlighet att få anställvid kuststationer och markradiostationer för flygväsendet
U:na
nJ o
Telegrafisterna själva vilja lösa sin arbetslöshetsfråga genom förbud för styrman att samtidigt vara telegrafist. De framhålla i skrivelse till handelsministern, att en viss namngiven
fartygskatastrof möjligen kunde bero på att andre styrman
ombord även tjänstgjort som radiotelegrafist, varigenom avsteg
från den gängse sjövaktsindelningen på bryggan skulle blivit

Ändrade bestämmelser om fartygslanternor hava u lfärclats
att gälla från och med den l januari 1936. Ändringarna avse
endast materialet för lanternehus samt plåttjocklek

Genom k. kungörelse den 25 januari (SF S n:r 8/35) och den
15 juni (SFS n:r 355/35) hava vissa ändringar införts i nav igationsskolestadgan av år 1931. Den förra ändringen berör det
s. k. privatistsystemet, som därigenom praktiskt taget upphör.
och den senare medgiver navigationsskolornas överstyrelse,
kommerskollegium, att, därest så befinnes lämpligt, ins tälla
undervisningen i en av styrmansklasserna i Stockhol m eller
Malmö och alt i stället därslädes anordna ytterligare en sjökaptensklass.
Beträffande mdions betjänande vid handelsflottan har genom k. kungörelse den 20 juni (SFS n:r 356j35) förord nats om
eftergift i förordningen 1932 om fartygs u trustning med radiotelegrafinstallation gående ut på att befälhavare, som den l juni
1935 förenade befattningen som radiotelegrafist eller radiovakt
med sin befälhavarebefattning får fortsätta därmed intill den
l juli 1936.
Frågan om radiotjänstens skötande å handelsfartyg dyker
nu och då upp i pressen, i diskussioner eller annorstädes. I en
motion i andra kammaren vid 1935 års riksdag ömmade herr
von Seth m. fl. för de arbetslösa fartygstelegrafislerna, som ban
1
ansåg borde bättre omhändertagas av telegrafverket, genon
vars försorg de utbildats och vars till handelsfartygen utlånade
å eJ
telegrafstationer de sedan skött. Telegrafverket borde, ans 0

följ den.
Representanter för fartygsbefälet framhålla i sin tur, alt,
sedan radion, förutom att vara elt medel för kommunikation, i
sina olika former blivit ett mycket viktigt navigeringshjälp..:.
medel, en ökad kunskap och färdighet hos det för navigeringen
ansvariga befälet i radions skötsel är nödvändig, varför radioutbildningen vid handelsflottan i dess helhet borde bliva föremål för gemensam utredning av telegrafverket och kommerskollegi um.
Utmärkning av fiskredskap . Svenska Ostkustfiskarnas
Centralförbund har till Kungl. Maj :t gjort framställning om
åtgärders vidtagande för att de svenska bestämmelserna om
utmärkning av drivande fiskredskap och vad fartygsbefälhavare hava att iakttaga vid passerandet av dylika samt om ersättningsskyldighet vid skadegörelse bliva internationella. Samtidigt skulle dessa bestämmelser revideras med hänsyn till de
.ändrade förhållanden, som inträtt med anledning av drivgarnsfiskets utveckling. Skrivelsen har remitterats till sjöfartsargani sationerna för ytlrande.
· Sveriges Redareförening anser framst ällningen vara hållen
i så allmänna ordalag, att därav icke framgår, i vilka närmare
hänseenden nu gällande föreskrifter äro otillfredsställande.
Redareföreningen har intet emot att rimligen påkallat skydd
beredes fisket men en utförligare motivering samt anförande av
inträffade fall, då fiskredskap förstörts av handelsfartyg, synes
erforderligt, innan några åtgärder vidtagas. Vid en närmare
Utredning visar del sig kanske, alt åberopade skador å fiskredT idskrift i Sjöväsendet.

84

-482-

skapen förorsakats av bristfällig u tmärkning eller berotL P<l al[
redskapen varit utlagda i allmän farled.
»Att kryssa sig fram mellan fiskegarnen på eftersommar_
och höstnätterna i Öresund är en hart när omöjlig sal<», skrh·er
Svensk Lots- och Fyrlidning. »Båtarna med sina näringslänkar
förskjuta varandra och ligga så intrasslade i varandra, all man
till och med från varje individuell fiskebål ej vet var man har
sladden av sin länk eller vilken av de lanternor, som bilda
ljushavet, del är som utmärker deras egna garn. Hur skulle
då fartyg kunna se eller vela eller kunna styra klara? »
I U. f. S. n:r 33f35 har på föranslallande av lotsstyrelsen
införts kungörelse med varning för aU segla över näringsbnkar,
varjämte hänvisats till Svensk Lots och sjökortet. Varni ngama
där inskränka sig emellertid till Flinlrännan. För Öresund i
övrigt nämner Svensk Lots ingenting. Hur i så fall skadesl<lnd
skall, som kungörelsen antyder, kunna utkrävas av fartyg, vilka
hållit en vanlig kurs och som, under uppmärksamhet att undvika fiskebåtarna, råkat segla över länken, är svårt a ll fa lla,
fortsätter Lots- och Fyrtidningen.
Samma tidning anmärker beträffande en ersällning, som
av Kungl. Maj :t genom marinförvallningen utbetalas till fiskare
i Borstahusen, att man får utgå från aU den beviljats av sodala
skäl. Svärdfisken och Tumlaren hade i september 193-1 under
övningar i närheten av Ven förstört fiskenät för nämnda fiskare men divisionscliefen hade avstyrkt ersättnings utbetalande
:under motivering, att farvattnet nämnda dag var fullkoml igt
spärrat av fiskegarn, som bevakades av otaliga fiskeb åtar. Den
nämnda tidningen slutar sin artikel: »Fartyg m ås te giwtv is
iakttaga rimlig försiktighet och vaksamhet och, såsom i Flin trännan, h ålla sig i fyrskeppslinjen. Men givetvis h a fi skare
ingen rätt att hell spärra en öppen och allmän farled för fartyg,
som h ålla regelbundna kursee och ej h a någon annanslans atl
komma fram ».
Stockholms Rederiförening framhåller i sitt svar på ovannämnda skrivelse, »att del bör närmast ankomma på fi skarbcfollmingen själv att genom bättre utmärkning av sin a redskap
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· väl na ttetid som under dager åvägabringa hältre förhållanden.
a lt skärpta bestämmelser om dylik. utmärkning utfärdas
har föreningen giyelvis icke något att ennra. Uen oavsett om
så sker har man fr{m sjöfartshåll skäl. att, i vad g~ller allmän
farled, efterlysa större hänsyn fr ån f1skarebefolknmgens sida
6entemo t sjöfarlen och de intressen aY skilda slag, som äro
därm ed förbundna . Alt fiskredskap en utmärkas på mera än··
dam ålsenligt säll jämväl utom territorialgränsen är ett ön<;kernål. som ä Yen föreningen gärna skulle se förv erkligat».
»U tmärkning av fiskredskap om nallen enligt 1933 års kun6örelse», fortsäller man , »anses på befälhavarh:'lll tillräddig för
~tt redskapen i tid kunna uppläckas och kollission sålunda
undvikas. Däremot anses det om dagen i vissa fall omöjligt
att i s:J god Lid uppläcka ya]zare, som ej äro försedda med
flagga, att kollission kan undvikas ». - »Fiskarbefolkningen
underlåter också i slor uls1räckning att nallelid med lanlernor
utmärl<a sina reclsl<ap. Den vid dager önskvärda utmärkningen
av vakare med flagga är alltför sällan förekommande. Ofta är
även utmärkningen så tilh-ida bristfällig, alt det av densamma
ej framgår, huruvida redskapen sträcka sig fr ån land eller ligga
fritt, så att de kunna passeras p [t båda sidor. Jämväl framhåll es, a ll fisl.::arhefolkningen visar ovarsamhel och ringa hänsyn till <;jöfarlen därigenom, a lt fiskredsl< ap ofi.a utläggas i
eller omedelbart im·id allmän farled ». Rederiföreningen framhåller även, all vissa rederier haft den erfarenheten , all friko s l-·
lighet vid utbetalandet av ersältning för skador å fiskredskap
medför t en ytterlig - i vissa fa1l planmässi g - vårdslöshet vid
utsättandel av fiskredskap. SkriYelsen slutar med all påpeka
svårigh eterna alt utreda såväl orsaken till skador av ifråga vararide slag som dessas omfattning, varför en m era detaljerad
lags ti ftning än den nuvarande ej torde medföra hältre förhållanden för n ågondera parten.
Att örlogsfartyg, vilka på grund av Yerksamhelens arl oftast
U1ås te söka sig till områden utanför de allmänna farlederna eller
färdvägarna, därigenom få mycket svårt all undvika påsegling
av fisl.::redskap, li gger i salzens natur. All ell ersättn ingsan-
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språk vid m ånget dylik t fall kan vara berättigat, är även klart
Dock giver erfarenheten , synes del n1.ig, vid handen, at t f iskar ~
n ibland skulle kunna taga mera hänsyn till ,,~cll'a
befolkninge
v
övningar, än vad fallet är. Alt vi å vår sida skola hysa förståelse för fiskarens h årda och relativt illa lönade yrke är även
givet. Här som eljest i livet torde man komma längs t llled
samarbete. En organisation , som underlättar ett sådan t, bör
eftersträvas . För Blekinge skärgårdsom råde har, som bekant
sedan ett flertal år Kungl. Befallnings havande, som genom BAI(
hållits underrättad om områdena för örlogsfartyg ens övningar,
meddelat fiskarlJefo lkningen härom, men det vill synas, solll
om den senare ännu ej fått upp ögonen för nyttan av att iakttaga dylika meddelande n.
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Några synpunkter på reservofficersfrågan.
I•'öreclrag vid Svenska Flottans R eservofficers förbunds möte
i Stockh olm den 28 november 193.) av löjtnant Johan Amneus, K. F . R.

I\' u varane/e

organ isa l i o n .

F ör närvara nde finns de{t 3 grupper reservoffice rare
svenska fJoll an:
pen sionsavgång na,
förtidsavgån gna och
i reserven utnämnda.
Härtill kommer ännu kvarstående reservstatsp ersonaL Järn··
ställda med reservoffice rare eller deras vederlikar, som termen
lyder, äro mariningen jörer, marinläkare och marinintend enter
i reser ven.
I reserven utn ämnda officerare beslå dels av sådana, som
utbildats till reservoffice rare och dels av sådana, som utbildats
till stamoffic er are m en inte klarat sjökrigsskol ans kadettkurs.
Den fö ljande framställnin gen konuner alt väsenlli gen begränsas
till de förra , d. v. s. de utbildade reservoffice rarna. De bestå
f. n. av värnplil; ti ga sjökap tener samt f. d. stamanställ da
korpral er. An talet sådana reservoffice rare torde uppgå till 250,
fördelade p~\ 67 ].;.aptener och 183 löjtnanter, underlöjtna nter oeh
f~nri kar. Nästan precis "/, av dem, närmare bestämt 199, befinna si g unJer pensions{lldern, 55 år. Detta utgör ungefär
65 % av antalet slamofficera re i ak tiv tj änst, som är 305, varav
111 kapten er och 146 subalterner. Det finns alltså mellan 25-
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30 o; 0 fler subalterner utbildade för reserven än i stam men
c :a -JO 0 /o mindre kaptener.
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Försvarskommissionens majoritet.

I denna gruppering föreslär försvarskommissionens majoritet vissa numerära förändringar. Det konstateras, alt önske.
målet all åstadkomma ökad anslu tning från handelsfio LLans
sjökaptener kan sägas hava uppnå lls. Däremot anses rekry teringen av korpraler behöva stimuleras. Tillgången på reservofficerare förklaras samtidigt vara otillräcklig. Detta senare
vitsordas av den sjömilitära sakkunskapen. Därför fö reslas inrällandel av en ny rekryteringskälla för reservofficerare. För
den skulle främst komma ifråga - till ett antal av 15 per ar värnpliktiga studenter »som har praktisk erfarenhet från segelbåtar eller molorbåtar eller som eljest äga god kännedom om
de nautiska förhållandena inom våra kusttrakter ». Fr~\ n de
båda kategorierna sjökaptener och korpraler antagas f. n. årli ..
gen 17 reservkadetter, 12 av de förra och 5 av de senare. 15 och
17 är 32, och eftersom antalet slamkadetter brukar h ålla sig
omkring 20 om året, skulle här i landet behöva för utbildning
aulagas -- enligt kommissionens beräkningar -- 60 °/o mer reservofficerare än stamofficerare per år. Denna siffra höjes
motsvarande, om kommissionens förslag till minsknin g av slamofficerskåren går igenom, vilke t man får hoppas inte sker.
Högerreservanterna och den sjömilitäm sakkunskapen.

Högerreservanterna och den sjömilitära sakkunskapen ha i
vad avser reservofficerskårens sammansättning och rekrytering
enligt uppgift icke anmält avvikande mening i förhållande till
m ajoritetsförslaget
R ekv iremde fartyg.

Tänker man på de fartyg, som reservofficerarna äro avsedda all tjänstgöra på, om och när det blir fråga om. inkallelse,
gäller följande. - Utgångspunkten blir fartygsuttagningsl agen

ed tillämpningsförordning samt gällande eller av marinstabschefen föreslagna och av kommissionen utan kända resen alion.er förordade bestämmelser angående reservofficersulbildnin6ens ändama L För flottans behov tagas sålunda ut bogserbåtar,
~0111 finnas runt om i hamnarna, bärgningsfartyg samt det 20tal isbrytare, som finns . Tillsammans blir det ett par hundra
fartyg. Därnäst komma de flesta passagerarefartyg i kustfart
och de större skärgårdsbåtarna att engageras som trängfartyg,
sammanlagt omkring 30 st. Vidare cirka 90 lastfartyg, varav
ett 60-tal av kanalbåtstyp, och 30 st. av medelstor lastbåts typ.
Dessa 270 fartyg torde tillsammans representera inemot 50,00060,000 bruttoton, vilket utgör ungefär 38 °/o av antalet och ungefär 9 °/o av den svenska handelsflottans sammanlagda tonnage
i motsvarande fart och storlek Häremot svarar sammanlagt ett
70-tal örlogsfartyg, varav kommissionens kustflotta beräknas utgöra omkring 16,000 tons år 1947. (För kustartilleriets och armens
räkning rekvireras därutöver ett 70-tal båtar). Det uttagna fartygen skola i n ågra fall användas såsom hjälpkryssare. Andra
komma att gå som transportfartyg, depåfartyg, bostads- och
lasarettsfartyg. En tredje grupp blir hj älpkanonbåtar, rapportbåtar, vedettbåtar d. v. s. minsvepare och användas även för
u-båtsjakt. Kommissionen säger om deras bemanning, att man
är hänvisad till reservpersonal för alla poster, där stampersonal
inte är oundgängligen erforderlig. I praktiken torde delta komma att betyda stamofficerare på hjälpkryssarna samt såsom
divisionschefer för träng- eller minsvepningsförbanden. I övriga fall reservbefäl.
111

En 4:de försvarsgren.

Dessa sifferuppgifter - som endast äro överslagsberäkningar - ha anförts dels för att belysa den praktiska innebörden
av försvarskommissionens allmänna ullalande, alt den före
slagna organisationen kräver större användning av reservofficerare än förut såväl i fred som i krig, dels för att ge en upp fattnin g om de insatser, som förväntas av reservpersonalen, och
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på vilken sorts fartyg det är meningen att den skall tjänstgöra, om och när det bryter lös nästa gång, dels slutligen föt
all bilda hakgrund till deL som nu kornmer att sägas om reserv.
officersuthildningen. Aven denna detalj förefaller vara av betydelse hl. a. med tanl<e på förutsättningarna för samarbete llled
örlogsflottan i dess under omständigheterna vansldi ga uppgift.
Ty man har ju nästan infört en 4:de försvarsgren här i la ndet
genom all förklara att så stora delar av handelsfiollan i händelse av mobilisering skall vara - sim sala him - örlogsfartyg
eller trängfartyg. Det är sant att bevärade (eller ohcYäracle)
handelsfartyg voro till stor nytta und er neutraliletsvakten HH4
- 1918 och all samma syslem tillämpas även i andra m ari1 1er.
Men då finns det i alla fall en stark örlogsflotta och tillbörlig
stampersonal dessutom, vilket emellertid meningen inte Lycks
vara att det skall bli hos oss. Medveten härom framh åller kommissionen viklen av all reservofficerarnas utbildning blir i alla
avseenden fullt tillfredsställande. Därefter föresl år kom missionen, att utbildningsmöjli gheterna ombord under sommarmitnaderna borttagas. Sådana hava nämligen hittills funnits i Yiss
m ån. En individuell kompensation ligger enligt motiven i all
vederhörande reservofficer lämnar tj äns ten vid flottan på v~\rcn,
då det som r egel är lättare att få plats i handelsflottan. För
fänrikstjänstens bibehållande under 10 månader i stället för aY
kommissionens föreslagna 6 månader har emellertid marin staben uttalat sig.

Sociala synpunkter.
Borlsell från utbildnin gen är det en annan ir:Jga som tri1 nger sig på - nämligen den mänskliga eller sociala. Del giiller
inte reservofficerarna enbar t utan alla, som äro avsedda a tt
skickas till sjöss med de s. k. hjälpfartygen. Under krig l<an
man inte vara mänsklig, men medan man planerar för kri g bör
man ännu kunna vara det. Klok ekonomi ifråga både om människomaterial och fartygsmaterial synes i del här fallet sammanfalla med denna ståndpunkt. Ar det rätt aU skicka ut svensk t
sjöfolk på bogserbåtar i l<rig? Under världskriget tj änstgjorde
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Jllånga av handelsfloll~ns män tillsamm~.ns m ed ~rlogsflol~.ans
. den svenska neutral!Letsvakten , och SJofolkcts msats er over
1
d taoet för folkförsörjningen p å den tiden brukar prisas
hUV11
o
.
..
id lämpl iga tillfällen . Det är kanske mte kanl, men 2 rescrv~fficerare dogo, för övrigt de enda sjöoffic.erare, som bel:?vde
sätta livel till för sill land under neulrahtelsvaklen. Darom
förtäljer minnestavlan i Skeppsholmskyrkan. Alt handelsflot-·
t ans folk också nästa gång kommer att draga si lt strå till stacken, är ulom allt tvivel, men m an skulle nog sälla värde på att
landel sörjde för all del fanns ändam ålsenliga fartyg. Försvarskornmi ssionen säger själv om dessa frå gor: »Besättningarna
komm a att utsättas för stora moraliska påfrestningar och särskilt i hörj an av elt krig torde förlusler av såväl fartyg som
besättningar icke kunna undviJ,as ». Della verl<ar, med förlov
sagt, rätt cyniskt. Kanske dock mera oöverlagt, om man ser på
hur ersätlr_lingspersonalen beräknats och - vad beträffar fartv• oaen - I)å den svenska varvsindustrins produk lionsmöjligh eLer för det sammanlagda behovet av hand els - och örlogsfartyg.

Reservo[ficersre/;rytering en.
Låt oss nu gå över till utbildningsfr ågorna. Vad är det för
folk som utbildas? Varför utbildas de och huru utbildas dc?
»Sunt Förnuft» skrev för en Lid sedan om försvaret och stalsfinanserna all » p ~t en lekman gör kommissionens utrednin gar
ett starkt intryck av grundlighel och vederhäftighet». Del är
tvivelaktigt om behandlingen av reservofficersfrågan till alla
delar kan anses falla in under vad sunt förnuft säger. Som
anty tts är del 3 kategorier, som skola utbildas till reservofficerare. Vpl. sjökaptener, f. d. lwrpraler och vpl. studen ter, som
har kläm på motorbåtar. 12 sjökaptener, 5 flaggkorpraler och
15 studenter. Om en del år skulle det alllså som reservofficerare i den svenska fiollan finnas fler studenter än sjökaptener,
(och f. d. slamanställda till etl antal av ungefär hälften av sjökap tenerna). Varför del? Huru många sjöl<aptener finns del?
Naviga tionsskolom a släppa år li gen ut 130- 140 stycken. 12
bliva reservofficerare och ungefä r 25 exercera ulan att bli re--
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s ervo~ficerare. De bli f. n. res~ rvunderofficerare. Resten, d. v. s
omknng 100, hava exercerat, mnan de kommo in i navigatio ·
nsd
..
s Jw lan . H ar ser et ut, som om det funnes ett materini
111
räcl\ er eller som genom lämpli ga åtgärder skulle kunna 1Jl:it~~
att förslå för det behov, som kommissionen beräknat. (Man
Iar
l .
.
JU oc ;.sa alla dem m ed styrmansexamen). Medelå ldern vid a .
gånger~ från n~vigationsskolan, f. n. 26 år, är stadd i sjunkan~e~
Det bbr plotlngt m ed för m å nga kategorier, särskilt om de äro
heterogena. Kommissionen pekar p å bety delsen av samhör icr_
h etskänslans stärkande. Det torde häst uppnås genom aLL ha~
d.~lsflottans befäl .bli~· reservofficerare. Det blir också billigas t
for sta tsverket, sa vrlt man kan förslå, ty hälften av uLLilctningen ha dessa ju skaffat sig själva genom sin examen ; innan
de kommo in i flottan. Man behöver t. ex. inte kosta p<'t dem
n å,g;on lAngresa med »Gotland». Långresor göra de varje år
änd ~l. Den na utiska utbildningen finns, den militär.a ~t lers tår.
Det medför även den under omständigheterna synnerligen betydande förd elen av en reservofficerskår, som hestår av sjömän
och som i regel forts ä lta att vara sjömän - i handelsflottan,
vilket inte torde bliva fallet varken med de f. d. stamanstä llda
eller de vpl. s tudenterna. Alt de förra endast i undan lagsfall
kan få styrmansplatser, är ju känt - ledsamt nog för dem. Det
beror hl. a. p å en del av de praktiska erfarenheter och iakllano e!ser, som ligga till grund för det inom kommerskollegi um utarbe tade förslaget till ny hefälsförordning. över vederhörande
bestämmelser i detta har också marinstabschefen avgivit yttrande. 'Motivet till att stammanskap ändå utbildas till reservofficerare är inte känt. Kanske beror det p å en eftercrift åt
en demokratisk ide. Vore det då inte riktigare, mera" konsekvent och framförallt för dem själva lyckligare, att de bleve
stamofficerare. Kommissionens betänkande synes erbj uda utvägar härför, om inte förr så vid tidpunkten för realiserande!
av den föreslagna uttagningen av skeppsgossar för stamofficersutbildning.*)

Motivet till all vpl. studenter skulle uttagas till reservoffiee·e up]Jo·ivas yara - föru tom bristen på reservbefäl - att sjö."
rat
. ten erna äro öyerk\ a lificerade på de poster som de förra av·l ·1Ja tar. D"a r lJe"f ar lyg oc1
'
],ap .. I' nämli cren befälhavarepasma
. .
..
"'
ses fo '
]!Ö \'S vara l :Idas skeppares-lw mpetens. Det ar begnpl1gl, men
ändå rätt l n~ksamt. Om det förhåller sig sa, alt antalet vpl.
sjökaptener, styrmän (och ev. l :a kl~ ss s l~eppar e) utöver reservofficerarna inte räcker till för hefalsfönngen pa dessa farlyg
_ i officersgrad ell er annan lämpli gt avvägd grad - kan
flot tan kansk~ inte komma ifrån den nya r ek ryteringskällan.
Simile däremot endast eller huvudsakligen det andra motivet
föreli gga, synes det ur flera synpunkler knappast välbetänkt att
avslå från b efintliga Ypl. med examen från navigationsskola
och i stället tillföra flottan eller rättare sagt den del av handels flottan, som i krig skall tjänstgöra som örlogsflotta, en illusorisk
sakkunskap av vpl. studenter, »som genom praktisk erfa renhet
från segel- och molorbåtar eller eljest besitta god kännedom
om de nauti ska förh ållandena inom våra kusttrakter». Är detta
en populariseringsmelod, så mycket Yärre. Inge t personligt ont
om någon, men representera de ej vad som länge av illasinnade
medmänniskor kallals skärgårdsterror, som t. o. m. berett Kungl.
Kommerskolleg ium bekymmer med registrering o. d. Varje sak
på sin plats, och de t finns ju frivilliga motorbåtsflottiljern a,
där deras tjänster kunna utnyttjas. För övrigt komma ju
också motorb å tarna att rekvireras i händelse av krig.
Det förefaller alltså naturligt, att man i första h and söker
utnyttj a handelsflottans sjökaptener och styrmän för ifrågavarande poster. Den föreslagna n ya mindepå inrättningen synes
väl ägnad alt möjliggöra en tillfredss tällande utbildning.
Kanske vore det även möjligt alt finna en form för att tillvarataga de 400-500 arbetslösa sjökaptener och styrmän, som tyvärr
finn as nästan permanent.

*) Riksel age n a,·skaff acle ty värr 1936 Skeppsgossek å ren, ~tl att
nu blir elen vägen för fattiga pojkar att bliva office rar e stängd.

Varför utbildas nu reservofficerare? Jo, i marinstabschefens
förslag till utbildningsprogram , som åberopas av kommissionen,

ts

R ed. wun.

o·

o

Utbildningens ändamål och u tbi ldningsp lanen.
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står de t, all alla reservofficerar e skola vara kompetenta att
tjänstgöra,
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·eservofficersbe s tä llning. Det är en nåd all stilla bedja om a lt
:·eservofficerar na få öva sig till sjöss och inte på kasärngårdar.

för

det f örs la som kommenderad officer och farty gschef på
hjälpfartyg,
för e/el andra som divisionsbefälh avare vid medel sYart och
lätt artilleri ft 1 :a linjens fart yg,
för e/el tredje som kommenderad officer å 2 :a linj ens stridsfartyg i befallning Yid ar tilleriet.
Härmed böra jämföras specialbestäm melserna i komman doväg.
Hur sker nu utbildnin gen för dessa ändamål? I stort på
fölJande sätt. Skepps tj änst och ar tilleritjänst slås ihop. Ef ter
fullgjord reluyl- och signalskola juni--septem.b er blir m an efter ansökan - reservkadett och börjar Sjökrigsskolan p[t hösten. Dit komma också kollegerna från stammen, som da äro
klara med navigationssko lorna eller ev. varit till sjöss. S:-t gå
de igenom en ]mrs vid Sjökrigsskolan under Yintern , och i m aj
året därp å vidtager sjötjänstgöring . Den räcker till i augus ti
och då kommer utnämningen till flaggkadetter. Sedan blir det
sl~jutskola p å Hårsfjärden. Officersutnäm ningen äger rum i
oktober. D~1refter vidlager all mär; fänrikstjänst, som lär v>tra
:n-sedd att äga rum även inom specialvapen (u-båtar och jagare).
På våre n är del slut. Repetitionsövn ingar skola fullgör as ett
par gånger med 3- 5 års mellanrum. Dessutom förekomma
frivilliga repetitionsövn ingar. Detta om vpl. sjökaptener. De
vpl. s tu dentema utbildas som stanikadetler och komma d~irför
inte m ed i den här beskrivningen. De ic],e godkända stam.ka-

detlemas Hinril\sår är stamfänril,ens.
Ja, s{t gar del till i korta drag. Härom kan enelast si1gas,
att allt y tterst ä r en anslagsfråga - naturligtvis. Dämäsl är
del en Lillämpningsfr ~tga, som säkerligen kan vara nog så bekymmersam. l kommission sbe tänk an de ls Laheller över beman-_
ningen av såväl kuslflottan som örlogsflo ttan både andra sommaren och vint ern torde emeller tid icke förekomma n ågon en da

Sam hör ighet sl..:änslcms hävel ande.
Gen om del hittills sagda har jag till å tit mig framföra en
kritik mol en liten del av försvar skommissionen s betänkande.
Men del. finns n og bra saker där också. Och det kan vara så
nwcket större skäl a ll taga vara på dem, som de så sällan
k;mmil fran1. För reservofficerar nas del är bra med t. ex.
sammanslagnin gen av skeppstjänst och ar tilleritj änsl, vilket
fvller så a ll säga ett länge känt behov, en ligt vad som från flera
J~åll m eddelats under förberedelsern a till delta föredrag;
vidare ökade befordringsmö jligheter till kaplen för dem som
vilja bli det! Framförallt tänker jag emellertid här på vad
kommi ssionen säger om betydelsen av samhörighelsk änslans
stärkande. Det sker visserligen närmast med tanke på förhållande l emellan f. d. stamkorpraler och sjökaptener, men det
må vara förlåtet, om ämnet här något utvidgas . Vad statsministern sade i sitt Upsalatal härförleden, nämligen att grund-förutsättningen för försvarsfrågan s ordnande är att en lösning
finnes, som bottnar i hela folkets förtroende, äger nog sin giltigh el äwn inom vart och ett av vapenslagen. Samhörighet
föruts ätter nämligen för troende. Dess ändamål är att inom
ramen för elen förefintliga organisationen , huru denna nu än
blir, åstadkomma högsta effektivite t och - för all del - även
slörsta möjliga trevnad. Beträffande trevnaden har ju flottan
sj älv fört jäns tfullt lancerat de mil i Lärpedagogisk a kurserna, som
eft erföljts även på annat h å ll.
Men framförallt - för effektivi letens höjande fordras alltså
samhör ighetskänsla. Denna förutsätter aktning, aktning fordrar förståelse, och förståelse fordrar kunskap. Kunskapen hör
vara ömsesidig. Del räcker sålunda icke att sprida kunskap
0111 egen gärning, även när den är som svårast och därför mest
berömlig. l\Ian måste äwn någo t känna till deras gärning med
Vilken samhörigheten skall befästas. Det lär anses, alt det
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bruslit ~\tskill i gl i den vägen inom flera länders örloos
h
i:">' - oc
handelsflo ttor, exempelvis i England och i Tyskland, och si ä,
förmodli gen fallet äYen hos oss. . Inom en industri eller ett
ekonomislzt förela g skulle man säkert, när det konstateras, at ~
råmaterialet icke far Yäl av förädlingsprocessen, rikta sin uppm ärlzsamhe t även på den senare, i överensstämmelse Jned
principen, all den häsla annonsen äro nöjda köpare. Omsau
på flottan helyder detta, a lt när det nu visar sig hur mycke t
fio llan för utförandel av si lt värv är heroende av h andelsfloli an
och dess befäl och när de m å nga r eglementen som sell dao- 1, 1" . l
under de sista 30 åren icke givit ändrat resultat, trots al l ck
sä kerli gen ularbetats m ed s lörst a omsorg för att kunna erbjuda en gedi gen och samtid igt tilltalande reser vofficersulbi ldnin g, sa Yore tidpunkten k anske inn e all söka orsaken hä rtill
p[t a nn a l h åll. En åter gå n g till det gamla systemet för slam ..
offi cersu tbildningen skall inte ifd1gasä tt as men mö jli ge n alt
marinundervisningskommissionen tillföres en represenlaul fr ~11 1
handelssjöfarten, före träd es vis från dess hefälskår, och hland
dem främst resen-offi cer arn a, och alt kommissionen diird ler
övervöger föru tsättningarna och formerna för införandel i sj öhigsskolan aY undenisnin g, teore tisk och praktisk, om h a ndelssjöfar t och befä lets arbetsförhållanden och tjänstgöring ombord på handelsfartyg. Eftersom försök gjor ts alt lala äldre
stamofficerare tjänstgöra i handelsflottan - med mindre lyckat
resulta t - Yore det m [thä nd a värt att försöka delta sys lem
redan under kadetlåren. Utbildningstiden för stamoffi cerama
är j u n itgot m er än 3 ~1r. Under krig räknar man med a tt
kunna utbilda slamoffice ra re pa 2 [t r. l\Iöjligen k an de tta
anses Yis a, att del skull e kunn a gå fö r sig, att i fred stid lägga
in en period, som på ett ell er anna t sätt. mer kunde hidraga
till fö rw rkligande av den samhöri gh et som eftersträvas. I nuvarande reglem ente för Sjökrigsskolan lär det int e finn as n ågonting h ärom. Troligen vore det dock fördelakti gt och psyl.;ologiskl riktigt, om så skedde, bl. a. därför, att handelssjöfa rten
och sj öhanclels skyddet, varom behovet ju är oomtvisll igl , utgör
ett av de mest avgörande argumen ten mot försvarsk omJllis;;ioncns förslag till nedskärning av sjöförsvare t.
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Finnes kunskap, kommer allt del andra av sig självt,
s01.11 h ä r icke närmare behöver nämnas. J ag skall em ellertid
tillåla mig alt skissera n ågra riktlinj er i stora drag. Tag vara
på 11~ari n d i strikls~rganisa~ionen. Vare sig. elen ~lir som komJ11isswnen tank t sig, en forvaltande myndighet 1 freds Lid eller
ägot mera enlig t från sjömilitärt h åll framförda önskemål,
11
synes den erbjuda goda tillfällen att bliva en förmedlingslänk.
Den kunde kanske kombineras m ed tillsä llande t av liaiso n
officers i n ågra större sjöfartssläder, som, via rederiema, hölle
sig i l.; onta kt m ed dc sjöfarande reservofficerarna. Det ä r ju
för dessas skull, huvudsakligen, som arbe tet skall ske. Oss som
äro i land gäller det icke så m ycke t. I England förekommer
(enligt uppgift från l\Iercant. Off. Federation) en dylik sam·bandsofficer i de flesta sjöstäder. I England finns det dessutom , enligt vad som framg år av utbildningsreglementet för
reservoffic erare, en s. k. Advisory Commillee, som har hand om
åtskilliga fr ågor, som röra stamofficerare och reservofficerare
gemensamt. I den finnas permanent en representant för redarna
och en för fartygsbefälet. Kanske delta skulle p[t lämpli gt sätt
och i lämplig omfattning kunna efterliknas i SYerige. J\Ia11
skulle möjli gen kunna gå ett steg längre och inrätta en molsvarigh e t till vad som i T yskland kallas »die Schiffahr tsgru ppe
der Marineleitung». Denna handelssjöfar tsgrupp hestår för
närvarande av 8 personer, som under ledning av en Kapitäl~
zur See permanent arbetar i marinledningen, och i vars uppgifter även ingå frågor, som röra reservofficerarna. Ehuru elen
först och främst upprättades m ed anledning av den tyska upprustn ingen och dc i samhand dänned uppkomna bemanningsfrågorna kunde m åhända ett eller ann a l drag ur dess organisation vara till ledning vid det uppbyggn adsarbete, som 1nåste
utgöra det reella inneh ållet i denna del av de aktuella sjöm ilitära strävan den a, som hälsats med glädje av alla som h ava
llled sjön a ll göra .
. Reservofficersförbundet synes hänidlag ' 'ara en värdefull
hllgång, som - rätt utnyttjat - k an bliva till praktisk nylla.
Anslutn in gen till förbundet visar, a tt flottans apel! funnit re-
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sonans och att det finns god vilja. Förbundets raison d'etr
synes ligga klart, nämligen att utgöra ett forum för föru tsätt~
ningslös diskussion och prövning av frågor, som kunna befinna
önskvärda och lä mpliga att föras vidare. Förbundet synes da' s
tjämte kunna och böra bliva en ~ låt vara ~ informell instans
till vilken under h and ärenden h ä nskjutas såväl från flo LLled~
ningen som från andra offentliga myndigheter för att inhäll1ta
reservofficerarnas mening i frågor, som b eröra dem, och varo 111
de äga föruts ättningar att yttra sig. I dessa dagar, di rnan
gjort förs varskommissionen till hela lande ts spöke och genom
en m åhända överdriven propaganda riskerar att framkalla
den uppfattningen, att krig står för dörren , k an reser vofficersförbundet också m ed fördel tj äna det nyttiga och nödiga syftet
att taga vara på de enande punkterna i betänkandet, som trots
allt ändå finns . Det är därför som det slutligen gott k an sägas,
att en av förbundets stora uppgifter hör bliva att fö rverkli ga
kommissionens önskan om samhörighe tskänslans stärkande.
Ja, det var några synpunkler på reservofficersfrågan.
Det behöver väl icke vid detta tillfälle särskilt fr amhållas
eller förklaras, att när det i belysningen av försvarskommissio nens betänkande står klart, hur nödvändigt det är, att alla
krafter samverka för att åt landet tillförsäkra en väl avvägd
örlogsflotta vid sidan av handelsflottan och till skydd för denna, kan svenska flottans officerskår säkerligen icke fin na varmare och uppriktigare understöd än hos svenska handelsflottans
befäl och reservoffic erskåren, hur den nu än blir sammansatt.
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Londontraktaten 1936 beträffande marin
rustnings begränsning.
(Undertecknad i London den 25 mars 1936.)

Amerikas Förenta Staters President, Franska Republikens President och H ans Majestät K on ungen av Sto r a Britannien, Irland ocb
Brittiska Dominions bortom haven, Kejsa re av Indien ; hava
i 'strävan att reducera de utgifter och förebygga de faror, som
m.arina k apprustningar föra med sig; samt
- i strävan a t t inför den förestående utgången av såväl den traktat
beträffande marin rustningsbegränsning, som undertecknades i Washington den 6 feb ruar i 1922, som även den traktat beträffande begränsning och reduktion av marina rustningar, som undertecknades i
London den 22 april 1930 (frånse,t t dess del IV), vidtaga åtgärder
för marin rustningsbegränsning· nch för utbyie av informationer rörande marin ny byg gn ad;
över enskommit att avsluta en traJdat för dessa ändamål och
hava som sin a befullmäktig8"de ombud förordnat:
vilka efter för etcende av sina fullmakter, befunna i riktig och
veclerbö,r lig fo rm, hava öve.renskommit enligt följande:
DEL. I.

De.finitioner.
A1·iikel 1.

I elen här föreEggande tr aktaten skola följande uttryck tolkas
~nligt nedans tåe nclc"

A.

Sta.ndardrepl acemeut.

1) Ett öve rva ttensfartygs stanclarclclcplac<'mcnt är deplacement et av :fartyget full t rustat, fullt bemannat, maskinutrustat och '
Tidskrift i Sjöväsendet.
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rustat för expedition, däri inbegripet all bestyckning och annnuuition, utrustning, förråd, proviant och färskvatten för besättD in gen
diverse förnödenheter och tillbehör av varje sl ag, som liro avs rclct~
att medföras under krig, men utan bränsle eller reservm atar vatte n
ombord.
2) En undervattensbå ts standardd eplacement är depl ace uwntet
av fartyget i övervattensläge, Jullt rustat (exclusive vatten i f artygets icke vattentäta rum), fullt bemannat, maskinutrustat och rusta t
för expedition, däri inbegripet all bestyckning och ammunition , ut rustning, förråd, proviant fö'l' besättningen, diverse förnöde nhetPr och
tillbehör av varje slag, som äro avsedda att. medföras i kri g, meu
utan brännolja, smörjolja, färskvatten eller ballastvatten av nå got
slag ombord.
3) Med ordet >> ton», utom i uttrycket >> metriska ton >> skall J"ö rstås ton om 2,240 pounds (1,0'16 kg.).

B.

}'a.r tygskategorier.

1) Slagfartyg (Capita! Ships) äro öve·rvattenskrigsJarty g tillhörande någon av följanek två kategorirr:
a) övervattenskrigsfartyg - utom hangarfartyg, hjälpfa rt yg eller slagfartyg (Capit,a l Ships) tillhörande kategori b) nedan - vilkas sta ndarddeplacement överstiger 10,000 ton (10,160 m etriska ton)
eller som äro bestyckade med kanoner av Ö·v er 8 tums (203 mm. ) kaliber;
b) övervattenskrigsfartyg - utom hangarfartyg - vilkas standarddeplacement icke överstiger 8,000 (8,1.28 metriska ton) och som
äro bestyckade med kanon er av över 8 tums (203 mm.) kaliber.
2) Hangarfartyg äro övervattenskrigsfartyg oberoende av
deplacementet - som äro avseelda ell er inrättade i första hand fö r
att transportera flygplan och bringa flygplan i aktion till sjöss.
Anorclnandet av ett landnings'- eller startdäck på något annat sla g av
krigsfartyg medför icke - förutsatt att fartygot i fråga iir aysctt
eller inr ättat i första hand för att transportera flygplan och hrin g,,
dem i aktion till sjöss - att ett så utrustat fartyg blir h änförl igt
till kategorien hangarfartyg.
Kategorien hangarfartyg indelas i två unelerkatego rier enl igt
följande:
a) fartyg , som äro utrustade med e't t flygdäck, från vilket .Elygplan kunna starta eller på vilket flygplan kunna landa från luften;
b) fartyg, som ickE' äro utrustade med flygdäck enligt a) ovn<L
3) Lätta övervattensfal1yg äro övervattenskrigsfarty g - utom
hangarfartyg, mindre stridsfartyg eller hjälpfartyg - vilkas sta n-
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dardclepJac cment överstiger 100 ton (102 metriska ton) men icke överstiger 10,000 ton (10,160 metriska ton), och som icke äro bestyckade
J)].ecl kanoner av över S tums (203 mm.) kaliber.
Kategorien lätta övervatte nsfartyg indelas i tre unelerkategorier enl igt .följanrlc:
a) fartyg, som ä ro bestyclmde med kanoner av över 6,1. tums
(155 mm.) kaliber:
b) fartyg, som icke äro bestyckade med kanoner av över 6,1
tums (155 mm.) kaliber, och vilkas standarddeplacement öve rstiger
3,000 ton (3,048 metrisk rt to n) ;
c) fartyg, som icke äro bestyckade med kanoner av över 6,1
tums (135 mm.) knJiber, och vilkas standarddeplacement icke öve rstige r 3,000 ton (4,048 metriska ton).
4) Undervattensbåtar äro alla fa rtyg, avsedda för upptri:i.dan:le
uneler vattenytan.
5) ~1in d re krigsfa.r tyg äro övervattenskrigs.f arty g utom
hjälpfartyg - vilkas sta ndarddep lacement överstiger 1.00 ton (102
metriska ton), m en icke· överstiger 2,000 t.on (2,032 metriska ton),
föru tsatt att de icke ha någon av följande egenskap er:
a) äro best,y ckade m ed kanon er av över 6,1 tums (155 mm.) ka!iber;
b) äro aveselda eller utrustade för att avskjuta torpe der ;

c) äro konstruerade för att uppn å högre fa rt än 20 knop.
Hjälpfaxtyg ii.ro öve-rv aUenskrigsfartyg, vilkas standarddeplacement överstiger 100 ton (102 metriska ton), och vilka normalt
användas för diverse uppdrag i flottans tjänst eller såsom transp,o rtfartyg eller för något annat ändam ål än såsom s tridsfartyg, och
som ide äro särskilt byggda såsom stridsfartyg, förutsatt att de
icke ha någon av följande egenskaper:
a) äro bestyckade med kanoner av över 6,1 tums (155 mm.) kaliber;
b) äro bestyckade med fler än åtta kanoner av över 3 tums ('ifl
mm. ) kaliber;
c) äro avseelda eller utru stade för att avskjut a torpeder;
el) äro skyeldade av pansar;
e) äro konstruerade fö'r att uppnå högre fart än 20 knop ;
f) äro avsedela ell er inrättade i första hand för att bringa flygPlan i aktion till sjöss;
g) föra fl era än två katapulter.
7) Småfartyg äro örlogsflottorna tillhörande övervattensfartyg,
Vilkas standarddeplacement icke över stiger 1.00 ton (1.02 metriska ton).
6)

-
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C.

överåriga fartyg.
Fartyg a v följ ande kategorier och undt>rka tegarier skola anse;
sasom överåriga, då nedan nämnt antal år förflutit sedan deras
färdigstä llande:
a) Slagfartyg (Capita] Ships) .. .. . ......... . . .. . . 2() <'n.
b) H angarfart:yg . .. . ... ........... ........ . ..... . . 20 t'tr.
c) Lätta övervattensfartyg: underkategorierna

a) och b):
i) om stapelsatta före l januari 1.920 ......... .
ii) om stapelsatta efter 31 december 1919
d) Lätta övervattonsfar tyg, underkategori c) .... . .
e) Undervattensbåta r ........... . ......... . ....... .
D.

l (l

>il' .

20 ar.
16 nr.
1:3 <h.

Artikel 5.

Månad.

Med ordet ,månad», åsyftande en viss tidsperiod, a vs<'~
liggancle traktat en månad om t rettio dagar.

e.tärmakterna till den traktat om marin rustningsbegränsning , som
linder tecknades i Washington elen 6 februari 1922, icke skulle ans l u ·
~a s<ig till denna bestämmelse, innan föreliggande traktat träder i
]{raft,, eller i varje fall fö·re den 1 april 1937, skall maximikalihem för
slagfartygs kanoner vara 16 tum (406 mm.).
3) I ntet slagfartyg (Capi.tal Ship) av unelerkategori a), vars
standarddeplacement unelerstiger 17,500 ton (17,780 metriska ton) må
stape,lsättas eller fö.r värvas före elen 1 januari 1943.
4) Intet s~la gfartyg (Capital Ship), vars huvudbestyckning ut"'öres av kanoner av mindre än 10 tums (254 mm.) kaliber, må sta~elsättas eller förvärvas före den 1 januari 1943.

tör~

1) Intet hangarfartygs standarddeplacement må överstiga 23,000
ton (23,368 metriska ton) och intet hangarfartyg må vara bestyckat
med kanoner av över 6,1 tums (155 mm.) kaliber.
2) Om i något hangarfartygs bestyckning ingå kanoner av över
5,25 t.um (134 mm.) kaliber, må total a antalet dylika kanon er icke
överstiga t i o.

m;;L n .
Begränsning.

Artikel 2.
Efter clagE'n för ikraftträdandet av föreliggande traktat må intot
fartyg, vars egenskaper överskrida de i de·nna del av traktatPn föreskrivna begränsningsbestämm elserna i fråga om deplacem ent eller
bestyckning, förvärvas av någon av de böga fö rdragsslutande parterna eller byggas av, för oller inom området för någon av de höga för·
dragsslutande parternas jurisdiktion.

ATtikel 3.
Intet fartyg, som vid före l i g g ande traktats ikrafttr äd n ndc är
bestyckat med kanoner av grövr~> kaliber, än traktaten m Nlgi\"<'1' . JU~ .
om det ombyggcs eller moderniseras, ombestyckas med gr(inP kanoner, än det msprungligen fört.

Arlikel 4.
wå
1) In te t slagfartygs (Ca pi. tal Ship) stanclarcldep laccmt'n t
ton).
metriska
(!:J5,560
ton
35,000
överstiga
2) Intet slagfartyg (Capita l Ship) må va ra bestyckat m• .\ ka no·
51
ner av över 14 tums (35G mm.) kaliber; om emellerLicl ni'tg nn ,1,· g·

ArWcel 6.
1) Intet lätt övervattensfartyg av underkategori b), vars standarddeplacement ö-verst~ger 8,000 ton (8,128 metriska ton), och intet
lätt övervattensfartyg av unelerkategori a) må stapelsättas eller förvärvas före den 1 januari 1943.
2.) Om någon av de höga förd ragsslutande parterna anser, att
dess krav p å nationell säkerhet blivit i mate,rieUt avseende beröll't
geno m det antal lätta övervattensfartyg av underkategori b), som
byggts, bygges eller beviljats av någon annan makt eller därigenom
att en annan makt, bygger lätta övervattensfartyg utan att rätta
sig efter bestämmelserna i punkt 1) ovan, må denna höga fördragsslutande part, oberoende av fö,reskrifterna i punkt 1) ovan, och efter
att hava informerat de övriga höga fördragsslutande parterna om
sin avsikt och delgivit dem sina motiv, äga rättighet att stapelsätta
elJe,r forvärva lätta övervattensfartyg av underkateg1orierna a) och b)
På upp till och med 10,000 tons standarddeplacement (10,160 metriska
ton) ; detta förutsatt att bestämmelserna i del III av föreliggande
trakt at iakUagas. En var av de höga fördragsslutande parterna må
därefter äga att begagna sig av samma rättighet.
3) Bestämmelserna i punkt l) ovan innebära icke någon uttrycldig eller unelerförstådd förbindelse att iakttaga i samma punkt
för eskrivna restriktioner efter utgången av året 1942.
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Artikel 7.
Ingen unde rvattensbåts sbnclarddeplacement må OYcrstiga •)
0
ton (2,032 m e,t riska t,o n) och inge;1 under va ttensbåt må vara lH'stv ~],~~
med kanoner a v öve r 5,1 tums (130 mm.) kaliber .
ATti k el 8.
Varj e fartyg skall räknas efter sitt s tandardcleplacrtnPnt, så
som detta definieras i mreligganclc traktat, artikel 1A.
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2) I denn a och följande delar av föreliggand e t rak tat omför·
älda
uppgifter skola anses hava nått ve derböran de hö ga fördrags·
11
:lutande part elen dag, då uppgifterna överlämnats till dess ackrediter ade diplomati ske r epresentant hos den av de hög a fördragsslutande
parterna, som lämnar uppgifte rna.
3) Ifrågavarande uppgi fter skola behandlas såsom konf identiella, in t ill dess de offentliggöras a v elen av de hög a fördragsslutande
parte rn a, som lämnat uppgifterna.
r1rtikel 12.

Artikel 9.
Inga förb er edande å tgärder må i fredstid vidtagas å hrlll de]s.
fartyg f ör att möjliggöra deras omändring· till krigsfarty g: doc k är
det tillåtet att förstärk a däck en i sådan utsträckning, att k anon er av
icke över 6,1 tums (155 mm.) k a liber där kunna uppm onteras.
Artilrel 10.
Fartyg, stapelsatta för e ikraftträdandet av föreligg ande traldat,
vilkas st,anclardcleplace ment eller bestyckning överskrider i denna
del av traktaten för r espektive kategori eller underkate gori föreskr ivn a begränsningar e ller restriktLmer, ävensom fa rtyg, vilka fö rr· n ämn·
da tidpunkt jämlikt äldr e traktater omändrats för uteslutan de bruk
såsom målfartyg e ller bibehållits i tjänst ut eslutande Jör experi·
m en t- ell er övnings änclamål, skola fortfarande anses till höra samma
kategori eller vara avs edda för sa mma ändamål som före näm nda
tidpunkt.

Uppgifter jämlikt fö,r eg åe ncle artikel beträffa nde fartyg, by ggda av eller för någl:n av de böga fördragsslutande parter na, skola
Jämnas en ligt följande· och så att de nå tt övriga höga fördrags slutande Jlarter vid. de tidpunkte r eller inom de tidsperiod er , som n edan angivas :
a) I nom de fyra fö r sta månaderna av varje kal ende r å r medelelas årsprogrammet för nybyggnad av alla fartyg av n edan nämnda
kategorier och unclerkate gorie r, varvid angives antalet fa rtyg inom
varj e kategori eller unelerkategori och lJ8'triiffandc varje f artyg den
grövsta kanonens kaliber. Ifrågavarande kategorier och unelerkategorier ä ro följande:
Slagfartyg (Capital Ships):
unelerkategori a),
underkategori b).
Hangarfartyg
underka te,g ori a) ,
uneler kategori b).
Lätta övervattensfarty g:
underkatego ri a),
unelerkategori b),
unelerkategori c).

DEL HL
Förhandsuppgifter och utbyte a v informationer.
Artikel 11.

Under vattensbåtar.

1) Var och en av de höga fördragsslutande part,e rna skall varje.
år i e nlighet med n edan angivna bes tämrn elsPr lämna öniga hö ga
fö rdragsslutande parte r uppgift beträffande sitt årsp r ogram Jör ny·
bygnad och förvärv av fartyg, hänförliga till i artikel 12 a) näm nd~
kategorier och underkategorier, vare sig dessa fartyg byggas inom
ifrågavarande makts jurisdiktion eller icke; likalecles skola pe riodis ka upgifter lämnas bet,räffancle dessa farty gs detalj er samt 1
träff ande v arj e s lag av förändringar , som utföras på redan fär digställda fartyg av ovan nämnda kategorier eller uncler kategorier.

:e·

b) Senast fyra månade r före stapelsättningen meddelas följande up pgifter i fråga om varje elylikt f a rtyg:
N am n eller benämning-.
Kategori och underkategori.
St~nclarclcleplaceme nt i ton och metris ka ton.
Längd i vattenlinjen vid standarclclepl acement.
Störs t.a bredel i eller uneler vattenlin jen vid standarddcpl accment.
Med eldjupgående vid s t.andarddeplacement.
Avseeld maskinstyrka, uttryckt i hästkrafter.
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~

A vsedd fart.
Framdrivningsmaskineriets typ.
Slag av drivmedel.
Antal och kaliber av alla kanone r av 3 tums (76 mm.) ka liber
och däröver.
Ungefärligt antal kanoner av mindre än 3 tums (76 mm .) ka liber
·
Antal torpedtuber.
UppgiJter huruvida fa rtygE-t är avsett för minfällning.
Ungefärligt antal f lygplan, vilka avses att medfö ras OJJJho rd.
c) Snarast möjligt efter stapelsättningen av varje dylikt fartyg meddelas datum fö·r stapelsättningen.
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det fartygets egenskaper jämlikt artikel 12 b) meddel ats samtliga.
övriga h öga fö rd ragsslutande parter.

Om en av de höga förd r agsslutande parterna har för avs ikt att
förvär va e-tt färdigbyggt eller delvis. färdigbyggt far tyg, ~änförligt
till i artikel 12 a) nämnda katcgoncr ell er unclerkategoner, skall
jfrågavarande far i,yg notifieras vid samma t ider och på samma sätt
som de f arLyg, vilka innefattas i de i nämnda artikel omförmälda
årsprogram met. In tet elylikt fariyg må förvärvas, fön·än fyra månader förflutit efter den dag, då if r ågavarande notifi kation nått samtliga höga fö r dragsslutande parter. Fartygets egenskaper jämlikt ar tikel 12 b) jämte datum fö r stapel sättningen skol a n1.ecldel as vid sådan t idpunkt, att dE' nått samtliga höga fördragsslutande parter inom
en mån ad efter dagen för unclertcckn anclo av kontr aktet om fm·ty.,.ets förvärvande. Fartygets egenskaper jämlikt a rtikel 12 el), c) och
skola tillkännagivas i enlighet med i nämnda ar tikel lämnade
för eskrifter.

el) Inom en månad efter varje dylikt fartygs färdi gsiiii lande
meddelas datum för färdigställande jämte samtli ga unde r ],) ovan
nämnda uppgifter, hänförande sig till det fullbordade fartyg(•t.
e) Årligen under januari månad meddelas beträffan de liP fart yg, som tillhöra uneler a) ovan upptagna kategorier och underkategorier:
i) Uppgift angåE'ndc varje betydelsefull ändrin g, snnt under det sist förflutna året må ha befunnits nödvändig a t.t vieltaga på under byggnad varande fartyg, i ele n mån dessa ändringar ä ro att hänföra t ill under b) ovan nämnda l'gl'lJBkaper.
ii) U pp gift angående varje betydelsef ull ändring, som under det sist förflutna året vidtagits på redan färdigstä llda Iartyg, i elen mån dessa ändringar äro att hä n:föra till ulHIP r b)
ovan nämnda egenskaper.
iii) Uppgift angåcndP fart.yg, vilka un eler c]pt sisHörlJutna
å ret må hava blivit ncdskrotadp E'l lN· på annat sätt utr ang·•·r ade.
Om dylika fartyg iclw nedskrotats, skola tillräckliga uppl ysni ngar
lämnas, fö r att deras nya användning och t illstånd m å kunna
avgöras.
f) Senast fyra månader innan sådan a ändringar fö 1· e1 aga~, som
medföra, att ett redan färdigställt fartyg blir hänförligt till nå gon
av de uneler a) ovan nämnda kategorier eller uncJ e,r kate gori <·r, r ller
som medfö r a, att ett fartyg bör överföras f rån en till en annan av
· if rågavarande kategorier cl.ler under kategorier, länma s up]l gi l kr be·
träffand e fartygets avsedda egenskaper i enligh et med punkt h) ovan.

D ärest, innan stapolsättnin gen av ett fa rtyg, hänförligt till i
artikel 12 a) nämnda kategorier eller unclerkategorier, någon bety. delsefull modifikation företages i vad avser fartygets jämlikt artikel 12 b) tidigare tillkännagi vna egenskaper, skall uppgift lämnas
beträffand e denna modifikation, varjiimte stapelsättningen skall uppskjutas till dess minst fyra m ånader förf lutit, seelan denna uppgift
nått samtliga övriga höga fördragss lutande pa rter.

Artikel 13.

Artikel 17.

Intet fartyg, hänfö·r ligt. till i artikel 12 a) nämnda k atego rier
eller unclerkategoriE'r, skall av någon av de höga fördrags,Jutande
parterna stapelsättas förrän fyra månader förflutit ej mi ndr< dter
den dag, då det årsprogram, som inne•f attar fartyget, än ävrn efter

Ingen av de höga fördragssl utande parterna må stapelsätta eller
för-v ärva något fartyg, hänförligt till i ar tikel 12 a) nämnda kategorier eller unclerkatego rier, utan att detta fartyg dessförinnan varit
inbegripet i dess årliga nybyggnadsprogram eller i notifikationen

t\

Artikel 15.
Samtidigt med tillkänn agivandet av cl et i artikel 12 a) omförmälda å rsprogrammet skall va r och en av dc höga fördragsslutande
parterna un elerr ätta samtliga övriga höga fördragssluta nde par te r om
de i dess föregåondo notifikat ioner och å rsprogr am inbe-gripna fartyg,
vilka än nu icke stapelsatts elle r förvärvats, men som avses att stapelsättas eller fö rvärvas inom ramen av förstnämnda årsprogram.

k·tikel 16.

-

om förvärv för det löpande å ret eller i något (någon) av rlPss f ·
gående års 11rogram eller notifikatrioner.
oreATtikel 18.
Därest något fartyg, hänförligt till i artikel 12 a) uäntnda kategorier eller unclerkatcgorier, hyg ges, ombygges eller morlPrniseras
inom. någon a v de höga fördragsslutande par t ernas jur i.scl iki ion I ör
någon till fö,religg;ande traktat icke ansluten makts r~ikni ng, skal l
elen höga förd ragsslutande parten ofördrö,jligen under r ä t ta sa llitl iga
övriga höga fördragsslutande parter om dagen för kontraktl'ts Ulldertecknan ek ävensom snarast lllöjligt. lämna alla de u ppgific r beträffande fa rtyge t, som omnämnas i artikel 12 b), c) och d).
.fb·tikel 19.

Var och en av dc höga fördragsslutande partern a sbl\ , vid sådan t idpunkt, att uppgiftern a nått samtliga övr iga höga för drag-ss lutande parter inom. en månad efter dagen för fö religgande traktats
ikraftt r äLlan dc, överlämna förteckni n gar över sina mindre stridsia rtyg
samt bj älpfart.vg, jäm väl omfat ta nde dessa fa rtygs egenskapc'r jä mlikt artik el 12 b) samt uppgift beträUande det. särskilda iindamål, för
vilket dc m å vara avsedda ; seelerme r a skall va r je förändring i ifrågavaranek fö rteekningar eller uppg ifter meddelas övriga höga förd ragsslutande parter under januari månad varje år.
A1·tikel 20.
Va r ocit en av dc höga [ördr ag-.sslutande parterna skall , ,·id sådan t idpunkt, att u ppgitterna niHt samtlig-a övriga hög-a fördragsslutan de parter inom en månad efter dagen för föreliggande traktats
ikrafiträdaDCl e, tillkännag-i va eg-enskaperna jämlild ar tikel j 2 h) för
alla fart yg, hänfö rliga till i artikel 12 a) n ämnda kategorier eller
underkatcgoricr, vilka vid denna tidpunkt äro under hyggnari för
dess r äkning, va re sig fartyg-en byggas inom dess egen jurisdiktio n
eller icke; clärjiimte skola samma egenskaper tillkännagivas tör varje dylikt fartyg, som då m å vara uneler byggnad inom dess jurisdiktion
för n ågon till fö religgande traktat icke ansluten makts räkni ng.
ATtikel 21.
\'ar och en av de höga fördragsslutande parterna skall, eL\
elen tillkännager sitt första ådiga nybyggnadsp rogram och Lim nar
siu första notiJikation om förvärv av J·artyg, underrätta sallltl igu
1.)

-
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·o·a llo··o·a
fördrag sslutande narter beträffande var je fartyg, häno
.
.
.rligt till i art,i kcl 12 a) nämnd a kategoner och underkategon er,
fo tidio·ar e beviljats, och som Rvses stapelsättas eller för vä rv;ts insonl
"
r amen av ifrågavaran de årsprogram.
om 2) Ingen bestä mmelse i denna del av fö r eligg-ande traktat skall
förhind ra någon av dc höga fördragsslutande partern~ att n~r som
helst u neler de fyrn. första månaderna efte r tr~ktatc~1s 1kratt.trn.clande
stapelsätta eller förvärva varjP ±artyg, som mbeg npes J eller avses
' nbeg-rip as i dess fö rsta årli ga nybyggnadsp rogram eller i dess första
' otifikation om fö r värv av fartyg eller som tid iga re beviljats, förutnatt att uppgifter jämlikt artikel 12 b) beträffande varje dylikt far~yg meddel ats vid sådan t idpunkt, att de nått sa mtliga ö:ri~a hög}J
fördr agsslutande parter inom en månad efter dagen för forehggandc
t rak tats ik raftträdande.
3) Dä rest fö re liggande traktar icke skulle träda i k raft före
den 1 m aj 1937, skall det första årliga nybyggnadsprogrammet och elen
först a. notifikation en om förv ä rv av fartyg jämlikt artiklarna 12 a)
och 14 hava nått samtliga övriga höga fördragsslutande parter inom
en m ånad efter dagen för traktat.e·ns ikraftträdande.
0·· vrlo

DEL IV.
Allmänna. och säkerbetsklausuler.
Artikel 22.
I ngen av de höga fö r dragsslutande parte rn a må kostnaclst ritt,
genom fö-r säljning el ler annan fo rm av överlåtelse så elisponera något av sina övervattenskrigsfarty g ell er n ågon av sina undervattensbåtar, att cl~· likt fa r tyg ställes til.l en f r ämmande mar ins förfoga nde. Denn a bestämelse äger icke t il lämpliglwt på hjälpfartyg.
!lrtikel 23.
Ingen bestämmelse i för eliggande traktat skall fö rhindra någon av de höga fördragss lutande parterna, att, i händelse av totalförlust eller fartygs förstörande ge nom olyckshändelse, innan fartyget
i fr åga blivit öve·rårigt, ersätta detsamma med ett annat av sarruna
kategori e-ll er uncle r katego r i, så snart som. m ecldclanclc om det nya
far tygets egenskapP·l" jämlikt artikel 12. b) n ått samtliga övriga höga
fördragsslutande parter.
g) Hest,ä mmclserna uneler 1) ovan skol a även gälla omedelbart
ersätt ande a.v unelerkategori b), vars standarclcleplacem.ent överstiger
8,000 ton (8,128 metriska ton), ell er ett lätt. övervattensfartyg av un1)

-
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1
övervattensfartyg av samma unclerka.tegori, vars standar ddeplacer att
neut
må uppgå ti ll och med 10,000 ton (10,160 metriska to n).
c

Artikel 24.
1) Om någon av de höga fö rdragsslutande lJaderna skulll' kom.
ma att invecklas i krig, må densamma, om den anse r, at t clPss krav
på säke rhet till sjöss därigenom blivit i materi ellt avseend,, be rört
i vad densamma vidkommer tills· vidare upphäva vissa av ell Pr samt:
liga sina förpliktelse-r j ämlikt föreliggande tfaktat, under föruts ättning, att samtliga övriga höga fördragsslutande parter ofördröjligen
underrättas, a.tt omständigheterna nödvändiggö.r a ett dyl ikt upphävande samt att meddelande lämnas, vilka förpliktelser det anses erforde rlig t att upphäva.
2.) I dylikt fall skola övriga höga fö rdragsslutande pa rter ofö rdröj ligen över J ägg a med varandra och pröva den uppko mn a situationen i avsikt att överenskomma beträffande de förp liktelser jämlikt fö r eliggande tra ktat, sorn var och en av nämnda höga flinlra gsslut ande parter eve ntuellt må tills ndare u pphäva . D;irest Pnighet icke skull e kunna u ppnås vid dylik överläggning, m å var och
en av de nämnda höga fördragsslutande parterna i vad dL'usamm:t
vidkomm er upphäva vissa av eller samtliga sina förplik tel ser jämlikt fö r eliggande traktat, under förutsättning att Ö•v rig a hö ga fördr agsslutand e parter ofördröjligen underrättas om vilka förp liktelser,
smr:t anses erforde.rligt att u pphäva.
3) Vid fientligh eternas upphörande skola de höga för dragsslutande parterna överlägga med varandra för att fastställ a en tidpunkt, då de förpliktelse r jämlikt. traktaten, s om blivit u pphävda, ater
skola träda i kraft, och för att överenskomma om varje än dring i
föreliggande t raktat, som må befinnas erforderlig.

Ariikel 25.
Därest nå got f artyg, som beträffande standardd eplacement
och bestycknin g icke står i ö>v enmsstämmelse m ed de i för eliggande
traktats artikla r 4, 5 och 7 fö·r cs krivna begränsningsbestämmelserna,
beviljas, bygges eller förvärvas av någon till före liggande traktat
icke ansluten makt, förbehåll er sig var och en av de höga fördrags slutand e parterna - till uppfyllande av sina krav på nationell säkerhet - rättighet att avvika, därest och i den utsträckning dens·ama bedöm er erforderligt :
a) under traktatens å te rs.t ående giltighetstid från de i artiklarna 3, 4, 5, 6 (1) och 7 föreskrivna hegränsningsbestämmel scrna; och
1)

b)
00
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under de.t löpande året från sina å rliga nybyggnadsprogram

h sina notifikat ioner om förvärv av fartyg .

D enna rättighet må utnyttjas i enlighet med nedall angivna

bestämmelser:
2) Va r och en av de höga fö rclragsslut•ande parterna, som anr det erfo r derligt att utnyttja här ifråg avarande rättighet, skall
se
l e par t er c1··arom, c1··arv1·d 1· d eunderrätta ö-vriga höga fö r dragsslUtan~
talj till kännagivande arten och ut1stracknmgen av de <tvsedda avvikelserna ävenso-m. motiven för dessa.
.. .
..
..
3) De höga fö rdragss lutande parterna skola dar efter overlagga
med varandr a; därvid efterst rävand e att uppnå en ö:e·renskommelse,
som i största n1.ö1jliga utst räclGling begränsar de avv1kelsm-, som m å
hava bef unnits erfo rderliga.
·
4) Efter :förloppet av trem å nackr, räknat från elen clag, då f örsta
unele rr ätte-lse jämlikt 2) ovan må hava lämnats, äger var och en av
de hö ga förclrag·sslutancl e partPrna, därest icke annorlunda öve renskommits, uneler föreliggande traktats återstående giltighetstid avvika
f rå n de i traktatens artiklar 3, 4, 5, B (1) och 7 föreskrivna bogränsningsbestämmelsern a.
5) Uneler fö r uts•ä ttning att icke annorlunda överenskommits vid
de över läggningur, s om förutses under 3) ovan, äger var och en av
rle h öga fö r dragsslutand e parterna, efter förloppc•t av i fö r egåe nd e moment ongiven tidsperiod, och efter att chirom hava unelerrättat samtliga öv ri Q,a höga förd r agsslutande· pa rter, rättighet att göra avvikelser från s iwt årliga nybyggnadsprogran1. och sina notifikationer om
förvä rv av :fartyg samt att ändra egenskaperna hos varje fart.yg,
som bcfilllwr sig under byggnad eller som tidigar e varit uppta get
i dess nybyggnad sp rogram c l ler notifi k.a tio ner.
6) I dylikt fall skall icko någon av bestäm m elserna i del Hi
av föreliggande traktat mccUöi·a n ågon förpliktelse att uppskjuta
förvärvandet, sta.pclsättandet eller ändrancle t av något fartyg. Dock
skola u ppgifter jämlikt artikel 12 b) meddelas samtliga övriga höga
fördragsslutande parter, innan varje fartygs stapelsättning. Därest
far t yg förvärva s, skola up pgifter brtr>iffancle detsamma läronas i enlighet m ed bestlimnwlserna i artikel 14.

Artikel 26.
1) Där est uågon av dc höga fördragsslutande parterna skulle
anse, att dess krav på nationell säke rhc-!: blivit i materiellt avseende
berört genom något annat sla g av i'örändring i omstänclighe tern·J,
än som förutses i föreliggande traktats artiklar 6 (2), 24 ocll 2iJ, m ?t
elen ifrå gavarande höga fördragsslutande parten uneler det löpand·0
året gör a avvikelser från sina å rliga ny b,"ggnaclsprogram och sina
notifikationer om förvär v av fa rtyg. Dock må icke någon till trak-
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Ja k.
tatens begränsbc>stämm elser, anses utgöra en fö-rän dring i onll;täu
.
.
. l
•
.
d1g
1eterna av 1 denna art1kcl avsett slag. Ovan nämnda r'·H
'1·· lglte·'
·
·
·
1 enhghet med följande bestämmelser:
ma' u t nytt.Jas
·· 2) Därest någon av de höga för_clragsslutancle ]la rtern·'" 'lns
1
utnyttja ov8n n ämnda rättighet, skall densam m a därom uu de 1 . 1.~.' UJ·
f"'orcl ragss l utanclc parter; därvid tillkänn,· .· ·1..t ta
..
lwga
.
.. nga
sam t l.Jga ov
1 gl\ an.
.
.
l
l . ·nce, 1 v1 ,a avseencen elen avser at1t avv1ka från sm a årlig a lJYlw "'
naclsprogram eller notifikationer om förvärv av fartyg, salllt. 1;1 ~t~
1
"
verancle dc avseelda avviketserna.
.
.
ö
att
därefter
komma
partema
3) Dc hö-ga fördragsslutande
\('].
l
el
l"
agga me varanc ra för att n å enighet därom, huruvida n å g ra avvikel ser må befinnas erforde-rl iga för mötande av situatio nens kray
1·;
4) Etter förloppet av tre må n ader, räknat från elen du ,..o·, c,,
d
f" t
ors a un crrättelse jämlikt 2) ovan må hava lämnats, äger var och
av de höga fördragss lutande parterna, dä rest icke ann ori nn ( 1~
en
..
·
overenskom mits, rättighet att göra avvikelser ' f r ån sina cårli•··o
nyc-et
byggnaclsprogra m och notifikationer om förvärv av fart yg, ur: det·
~örntsä~tning, att övriga höga fö rdr agsslutande parter ofördröjligen
1 detalJ unelerrättas om i vi lka avseenden avvikelser avses f ör<'' • n··t<
5) I el ylikt fall skall icke någon av bcstämmelsema i d<c:;·a:ir'[
av föreliggande traktat medfö ra någon förplikt e lse att up pskju!n.
förvärvand et, stapelsättanclct eller änclrandet av något farty g. Dock
skola uppgifter jämlikt artikel 12 b) medele-las samtliga övri ga hög,l
fördragsslutan de parter innan varje fartygs stapelsättning. Däres t.
fartyg förvärvas, skol a uppgifter bet.r äf:fande detsamma lämnas i en .
ligh ct med bestämrnelserna i artikel 14.

DEL V.
Avslutande föreskrifter.
Artikel 27.

Föreliggande traktat skall fö rbliva
clecem ber 1942.

kraft till och m ed den 31

gränsnin g av de mar ina rustningarna. Denna konferens skall sam·
be nträcla uneler år 1941, därest det icke uneler de förbc'redanclc över
~;gning arna skulle hava visat sig, att sammankalland et av en elylik
~onferens vid sagda tidpunkt icke vore önskvärt eller gEnomfö rbart.
2) Unel er de överläggningar, som f örutses i förgående moment,
skola de h öga fördragsslutande partema utbyta åsikter beträffamle
nöiligheterna att - under hänsyllstagande till då rådande omstfindig;1ete r samt intill dess vunna erfarenheter i fråga om konstru erandet
och byggand et av slagfartyg (capital s bips) - emå en övercn skomJllelse betr iiffanclc r eduktion av si,a ndarcldeplaccme ntet clJer artill('riets kaliber hos de slagfa rtyg (capital ships), som avses b,y gga s inom
ram en av framtida årliga nybyggnaclsprog ram, och att därigenom
om mö jli gt nedbringa kostnaderna för slagfartyg (c apital shi ps).
Artikel 29.

Ingen av bestämmelsema i föreliggande traktat skall utgöra
prejudikat i vad avser en framtida t ra ktat.
Art·i kel 30.

F öreli ggande traktat skall av signatärmaktern a ratificer as
i enlighet med det konstitutione1Ja förfaringssätt, som för var och
en av dem är gällande, och ratifikationsins tru menten skola snarast
möjligt deponeras hos I-I. Maj :ts regering i det förenade konungariket ; skolan de nämnda regering överlämna bestyrkta kopior av sa m tliga de deponerade ratifil,ationcrna s proces-verbaux till ifrågavarande
makters r egeringar ävensom till reger ingen i varje land, fö r var s
räkning anslutning gjorts till traktaten i enlighet m ed bestämmelserna i arti kel 31.
2) F ör eliggande t ra ktat skall träda i kraft den l januari 1937,
under föru tsättning att vid denna tidpunkt samtliga nämnda makters ratifik ationsi nstrument blivit deponerade. Därest samtliga nyssnämnda r atifikationsinstr ument icke blivit deponerade elen l januari
1937, skall trakt,atcn träda i kraft, så snart samtliga instrument
mottagits.
1)

A1·tikel 28.

A1·1il,:el 31.

l) H. Maj :ts re gering i det fö renade konungarike-t 8tora J3ritannien och Norra Irland skall uneler sist.a kvartalet av år 1940 på diplomatisk väg taga ini tiativet lill en överläggning mellan dc till föreliggande traktat anslutna makterna, med ändamål att åstadkonnna
en konfer ens fö·r utarbetandet av en ny traktat för reduktion och

F öreliggande traktat skall vid var je tidpunkt efter denna
d~g vara öppen för anslutning från samtliga de länders sida, för
VJlkas räkning traktaten beträffande begränsning och red uktion av
marina rustninO'ar unelertecknats i London elen 22 april 1930, men
för vi lkas räk~ing föreliggande traktat icke blivit undertecknad.
1)

-
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Instrumentet rörande anslutningen skall clepoenras hos H . hl aj :ts .
gering i det förenade konungariket. ; skolande nämnda r egering öv~~
lämna besty rkta kopior av depositionens proces-verbaux till sign
tärmakternas regeringar och till regeringen i varje l an d, fö r va~
9
räkning anslutning gjorts till traktaten.
2) Anslutning, som göres innan dagen för traktatens ikraft.
trädande, gäller från nämnda els g. Anslutning, som göres c He r s ag.
da dag, erhåller omedelbar giltighet.
3) Därest anslutning skulle göras efter dagen f ör trak tatens
ikraftträdande, skola följand e uppgifter lämnas av elen m akt, som
ansluter sig till traktaten, p å sådant sätt, att de nått samtlig a övriga
höga fördragsslutande parter inom en m å nad efter dagen fö r anslutningen:
a) Uppgift om ifrågavarande makts första årlig a nybygg nadsprogram ävensom första notHikaiion om fö,r värv av far tyg jiimlikt
artiklarna 12 a) och 14 ; allt i vad berör redan bevilj ade mp n icke
stapelsatta lartyg, tillhörande i artikel 12 a) nämnda k atego rier och
under kategorier.
b) Förteckning över de hrtyg, tillhörande ovan n ämnd a k ategorier och underkateg·orier, som färdigbyggts eller för vär vats efter
dagen för för e liggande traktats ikraftträdande, jämte dessa fa rtygs
cgensk&per jämlikt artikel12 b ); ävensom egenskapmua jämlikt sam ma artikel hos varj e dylikt fartyg , som innan dagen för f öreliggande
traktats ikraftträdande byggt s inom den makts jurisdiktion, som ansluter sig till traktaten, :f:ör någon till elensamma icke ansl ute n
makts räkning.
c) Uppgift om egenskaperna jämlikt artikel 12 b) hos alla fa r·
t yg, tillhörande ovan nämnda kategorier och underkat egoricr, som
vid ifrågavarande tidpunkt äro under byggnad för den mak ts räk ning, som ansLut er sig till traktaten, vare sig dess a far tyg hyggas
inom .sis tnämnda makts jurisdiktion eller icke; ä vensom egenskape rna jämlikt samma artikel hos varj e elylikt farty g·, som då m;I va ra
under b:rggnad inom clc3s jurisdikiion för n å gon t ill f öreliggamk t rak·
t at ic ke ansluten m a kts räknin g.
d) .Förteck ningar ÖYe r all a mindre st ridsfarty g och hj iil pfa r·
SaJllJ \1'1 jämt y g jämte dessas egen sk a per s am t uppgift er rör an de de>
likt artikel HJ.
4) Var och en a v de höga :fördragssluta nde parter na skall, fö r
vinnande av full ömsesidighet , ti ll r egeringen i varj e land, [ijr vars
räk:ning anslutning göres till för eligg·ande traktat efter clagcm för
dess ikraftträdande, öve rli:imna uppgifter jämlikt nwm ent 3) ovan;
1
på sådant sät t, a t t upp g ifterna n å tt ifr å g a var an de r egNin g ino nl
J ' ämncla monw n t an g i ven t,id ry m d.

t:

G) l n gt' Jl aY l>r·s lännudsr·rna i Lid ur av töreli ggande t r aktat
sl'all ut gö 1· a liind J· r rii r un 11 takt, som ans lu.te r sig t ill t raktaten, at t
ä . som !ll'l st u nrlc•r el<' l'ym fö r::Jt a tJ tå nadcwna d te r Llagr'll töt· an11 1
slutningen s l.n jlt·lstii.l.a !'Il e t· l' ö r vä rva va rje• l' a r tyg, so m i nbcg 1·ipc•s i
cdle,r a vsc·s ini>c'g ri pas i dt>ss l' ö rsb i't~·li g-a n y hygg n arls progmm ell e r
j dPSS l'örsta u oti i'i kat ion OJtl Jii r viir v av l' artyg el in· >;Ot ll tidiga L· e, b~"
vilj ats; a ll t lö rui.;.; att a tt uppg·i lll' r jiit1 Ji ikt a r tike l 12 b) het~ r äUan
cle varj e dy li k!. Ja r tyg tt ll'cltl ~> l aL~ vid si'td a n t id punkt, atL dc nått samt liga öv ri ga ltöga i'ö nlt·agss ln ta nclt• pa rte r ino m en må nad efte r dag t' o
löt· föt·stn ä mn rla makts anslutn ing ti ll tr aktaten .

Art i kel 32.
F ön•ligga n rl0 traktat, va rs l't·anska oc h rngp,Jska tf',x tcr bEteJa ~i r o
autenti s ka, sk a ll clt'Jll ltlt' l'as i I l. :\1 aj :ts rt•gc ri n gs i d Pt fö renade konun gariket i::ltor:t Hritann il' n uch Nona l t·l a nd a t· ki v ; sko l<mde nä m nda rc ~,;e ri ng öve J'iti ltiJ Ja iii"SL.n kl a avskt·il't•·r diirav t i ll t· ege ringmna i
cle länd e r, f ö r vilkas räk 11in g t t·aktatP n het rä l' l'amle bcg rtins ning och
redukt ion a v m a r ina t·ushn i ngn r u ndertecknats i London Iden 22
april 1930.
Till hek r äl't elsA va mv ovan nä mn da hoiul lm ä.ktigacle omb ud h a va umle rtcckn at l' ö t·e li ggan rl c t rak t at och förseH cknsan:tmil med si n a
sigill.
Givet i L on don ele n 25 mars n it t onlmnclratrettiosex.
(De be,f u ll mcikt igacl e omh ndens n amn.)
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar

Sve riges Hanmlmlendcr. II amn::n ll<·lt la~h
govlat.sPr, 1nre vatl<'nvagar, kolllJIJU uiknti un,.
.. ' t.
j9i:lG års t il bgg, D el II. And ri ngar o~lt titt
- an·rr
för ti<ll'n rnaj 1933-ja nuari 1936. NoJTtt•ljl' 'l':ol
· · ilniugs .!Joktr. Af]J. Pris h·. 4: - .

meddelade genom Th. Wawrinslrys Patentbyrå, Stockholm.
Uppfinningens art

20/2 - 36
Nä r hnvucl reclaktörtml a Jö t· 3vo.ri i!'CS Hamnkalende r, KoJtllllt•n dö.
U. Roinius och rörs k akt u a r i en JJ. Encl,org, år j 9'3:2 ulg-:1, 11 fö .~ ~
d0len av denna J.;:ail'Jlllt•r, ry li des ett hing<' btnt l.Jehov Jr åu :-;jörot kl'ts
s ida att hava tillgång till s:'\dana uppgirter rörande våra ha 111 nar
och ini'C kom tnunikat. ions ll• dPr, som på 1•Lt bttöverskådli gt 01.11 uttÖ JJJlnamLe sätt kuudL· g i va t•rJorrlt•rliga upjlly.sningar vid ilt.'<'g·li 11 gl'n
t il l och användandet av ltamnPn . ..MPd s ina tydliga och i'ullstäntliga
hanmplanl'r, uppg ifter rör and1• djup [t n·ddl'r och vid kaj<•r, li:nn na 1._
na s a llm änna n•su rsPr, kOIIJill Ulli kationor och Jörvaltnitlg. n•p:nat.ions J r~öjligh etl' r och bamnavgil'te·r m. 111., ltimnar den .svnr p[l alla
.lr }Jgor, som rimligtvis ku11na UJlpstiill :ts av enva r , som hnr it l'l'lllll'
till hamn ct l, va re s ig det gi.i.II Pr öt·l ogs fl ottans elJL•r handt·l ~l'loti ans
folk, liskaren e,]! er turisten i motor - l'·lll' r segPlbåt.
MPd hänsyn till att hamnar äro undcr ka.stade ut.v eckling och
föränd ri ng i 1n ånga avscendt•n, kunna liimnade uppgi l' tc•r givd 1· i~
icke vara rätta läJJg r c lin någon t i d el't·er utgivandet. J\1<'1l t· iktigt
beaktande av dPlta lörli å ll ancll' l:ava J'Cdaktö r e·rna redan vicl 1\akn derns fö r sta utg ivande p lam• r at att genom pe riodvis utk omu!imdc
tillägg aYhjälpa sådana bri stor i kall'nclern, som iör ändrin gama uJPdfö r a. 1936 års tillägg t i ll d el IT ä r ett led i denna plan.
Tillägget be rör Ostk us ten - söd ra del e n - med Olaml. Goti:tnd.
Det g rmJcllti;tgamle mater i ald - Jör uppMälaren och J l jäl!lla ren.
g itte rna har i a llmä nho·t orttå llits l'r å n. J' I'SlJ. ltamnrn yndighl'tL'r och,
vaLl Jiskehautnarn~ lll'trlil'l'ar, l'rån Kungl. Vii.g - oel1 Valtt•nh.vgl!uaclsstyrelsens ham!lll~· rå, varl'ör RedaktionPil va lt den blis t a !Jor gnt l'ör
uvpgifternas riktig h t'l . Förutom r ätit· lsl' r t ill kalenderns 111·1 H inHehåller detta tilliigg n.va !Jamnplanl'r l'ör Karlskrona , Kn rlidu1 :nn
m. fl. platser i 1311'1-::ingl' .~birgårcl. Till Ullllerliittnad vid anviiud andet hava samtliga i del II upptagna lHJ inna r även upptagi ts i ti ll lägget, om el'forclc• J·Iig1, :försPdcla med anmii rknin gen »ingen ändring>>,
varför ett onödigt le·t.anclf' i tvänne kalen1lrar undvikes. Tilliiggct
avslutas med en l'örtl'ckning övPr planerade och påhörjacll' nwn iin:
nu ej avslutad e hamn- oelt l'arledsarbel.t•n under 1935 och 1!)8(!. lfiir'
upptagas bl. a. E:arlskroua östra farled o;amt Torhamns och Ungsbirs
Gm.
fi sk ehamnar.

1 1

95/35

Automa tisk telf'gral'molta g nin gsapjlaral. Y. Watanalw, Sui llfl -ku. J apan.

263/35

Svenska
Ano rdning v id. fiC'kunm!at.or hat.t.e riPr.
Ackumu lator A/IL ,J un,owr , S toekho lm.

1384/33

l'örhr;inni ll g·~ nJot .o rPr avsedd i>räns iPinsprul .
A. M. CHr tc t· oelt E. Carl or ,
nittgspu1np.
::->tamforcl, Eng land.
Au1mn atiS'k i>J' fiJHLa lanna nl äp:p:n i ng. TPIPiona /h.
L. N. EriC'SSOJI , St~Jekholm.
Titt'
A o ord ni ng J ör underva lt.c nss ignalcr in g.
Jlllarconi Snunding Dcviel' C:o. Ltd .. London.
A nggc·ncrat.llr, sii rs kilt för h·yekPdcln i ng och lt öga
A. C.
h astighelc- r i't förlJränningsgaSPl'lU1.
Brow n , Hoveri & Cie, Badon.
f:lä t.t. att Jnot.taga prt tciL·gra fi s k c li Pr r adint<' lt•grarisk väg ÖVl'rf'örcla s i i ll aståemlP PliN rör ·
liga l>il der. Radio Corp. oi Anterica, New
York.
!; t·aunskt ,·ör l'iir Lclf•vision sä ndatnål. Radioag· .
n. s. Loi'I\V(' , lkrlin-Stog lit.z, och K . Sch le singer, HP rl in -J•' riedrichshagcJt.
::)~itt att göra !;idc·r och andra fihrÖS8 m ;J[t•,·ial
ogc•not11Ld\11g·li ga ·föl' viit.<>ko r. R lk,ieiH' ri .
Nöin!Jw, E s t:ln.ncl, och E. l:t:vd lll'rg, 8t.ockhnltJ•.
Anordning för 111ins kning av t:öru1siiHningarna
l'ör resonanssviiugningar. S . G. E. Lundberg,
Göteborg.
Förgasare' för [örbränningsmo·torer. c. J. nraeP,
Londo11.
1\l agnettändappa r a.t. Robert Bosch A. G., Stuttgart.
J\11Pd dragankaro försett stativ för förbränningsmotorer. Maschinenfabrik Augsl>urg-.Ni\ruherg A. G., Augsburg.
Rödörskruvn:ing·. A. B. Nordiska Annatudab rikerna, Stockholm.

2121 /30
1498/32
27/2-36

3835/34

3036/32

5232/33

2227/35

276/34

4851/33
4274/35
4315/35

513/35

För

-

Datum

l nummer
Diarie- l

_ _ _ __ L_ _ _ _

27/2-36

516 -

Uppfinningens art

_LI----------------------------

769/35

RörkovJ>~illg, K. J'oLtlson , D<'Hlsl·,r up [H . N.i"r~ ip 1.•

36/35

Utomhorrt~molor .

Damuar k.

3288/55

llllJH'rial O lwllli CHI T•J<itJs\ 1-j,.,
Lhl , London, oc1t J~. U. Hnrp('r , ,\l:iJtvLt·st 1. ,.
Frikovpling~anurdnittg Jö1· propl'lln<L'.
_\_ J<:
T-Tägg, Essvik.

2698f33

5/3-36

525/32
858f35
1448/35
5484/35
4802/34

12:18/35
690/35

4942/33
4617/33

2603/35
4253/35

i\no r<ining vid p~n3at·l>ryl· anclu projl'ki iJ,., .. T<·t·ni>> SocicL\ por l'Imlustria e l 'E ldit·il' i lit,
Tcmi, Iialicn.
A nordning för alsti·ing av ult r akort a <•l,·ld ro lllagnl'tiska vågor. K E. "V.l. Kassm•t', 1\t•t·li n .
Elektris kt ur l a<ldni11 gsrör. N. V. rh il i p,;· \lln<·il am penfil hr i ck<'ll , Einelitove 11.
Galler för rit-klriska urladrl11ingsriir. N.\'. l'lt ili ps' Glocilampc·n l'ahrie•k on, Eimll ,ov•·u.
Jonventil mc·d glöcll\::ltocl. A. G. Brown , J\nvc· :·i
& Cic., Baden, Schwei7,.
Säl.l; att värmc·b oltandla konstruktiunsd <·lnt·. siit·skilt för lu[l.fa rlyg. Uddeholms All\., .~l uiik
fors.
T'ödat·ing,:söLt, vi;l. kontinuerlig smii.llsv•·l~llillg .l
JJahcock & \\• Jlcox J.tcl. , Lon el on.
l ·'ödaringssici.tt för rening och clesin l'ic·<·rittg av
l uH. L. J\{illtkwi och J. O. Zcu~ c.·m , Icr:lll kfurt am M:ain.
f: 111 i ttc'rfi'itt. g l as. Sune x Säkc rhelsgl a' ,\ 1 k
Sl.oekholm.
Förgns arr· l'öt· l'ul'i>t·ri.nning:smolml'r. (Tillii~.g til l
pat.<'tlld n ö r ~m:·\fi O). SvP.n s ka Aekull tlll n l or
A/IL .Jungnl'r, fitocklwlm.
GJListsliickningsanorcl ning Jör l'örhriinn ilii-': 'Jt wlorer. B. O. Vv. E<·ssclumD, Stockhuln t.
K o l v r i tlgHJJOt'clning för hrtinsl<•inspru i 11 i ng.,nnonlningar vid Iöt·hrii.nuingsmotorcr. Fr ie.!.
Krupp Germaniawcd t. A. G., Kic l-U aar<lun,

l

Tyskland .
4085/34

Siilt tör fralllst~'i llning av gasntaskcr lll<'d g;•noJttskinligt Jönsl.r·r. Uhcmis clle Fabri k ])r. [Ju- ~
go Stoltzenberg, Hamburg.

