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Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskin

väsende år 1921. 
Avgiven l' icl Kungl. Orlogsmnnnasällskapcis sammanträde den 7 

clcccmbcr 19:::1. a1' leda motca H er lin. 

Under det gångna årei har den sycnska flottan tillförts Sven;;ka 

· ·· t d . tt h • l • · Hottans n v-
Jam e un e1 va ens atar c et andra fartvget av Sverig·c-di-vi- 1. d · 

. • • uyggua er. 

swnen, pansarbåten Drottning Victoria, och innan årets slul 

torde provturerna med det tredje fartyget, pansarbåten 

Gustaf V, Yara påbörjade. Pansarbåten Sverige har länge 

fått vänta på dc båda syskonfartygen, då den kontrakterade 

byggnadstiden överskridits med över 3 år. Svårigheterna al.L 

under kriget erhålla material, särskilt pansar och maskin-

delar från Amerika, har till stor del varit anledning till del 

fördröjda färdigställandet, som dessutom påverkats av strej-

k er och varvens övriga arbetsbelastning under krigsåren. 

Skillnaden i data mellan pansarbåten Sverige och de båda 

nya fartygen såväl som en utförligare beskrivning av dc nya 

fartygen återfinnes i årsberättelsen år 1915, varför jag här 

endast vill upptaga dc väsentligaste olikheterna i jämförelse 

med pansarbåten Sverige. 

De nya pansarbåtarna hava sålunda försetts med isbry

tarestäv och ha därför erhållit något fylligare linjer i för

skeppet. Vidare har backdäcket ändrats, så att Sveriges 

whalebackformade däck ersatts med däck av normal chicks

bukt, varigenom högre fribord erhållits vid backens akterkant. 



Maskineriet består av kugghjulsutväxlade turbiner av 
\Vestinghouse-typ, drivande två st. propellrar i stället för 
Sveriges direktkopplade 4 st. turbiner av A. E. G.-typ, dri
Yancle 4 st. propellrar. 

Genom användning av 2-axclsyslem i stället för 4-axel
systcm har plåtkonstruktionerna akterut under plattformdäck 
blivit ändrade. Vidare har endasl pansarbålen Sverige inred
ning för högste befälhavare. 

Uneler elen långa byggnadsticlen har en del erfarenheter 
och förbättringar utom de ursprungliga kontrakten kommit 
de nya fartygen till godo. Sålunda har förbättringar vidtagits 
heträfiancle ventilation, isolering och inred ning, det senare 
särskilt för unelerofficerare av 3: e graden. Inom propeller
maskineriet har en betydelsefull förbättring införts genom ut
bytande av de först tillverkade och insatta dreven med olje
uppburna lager mot nya drev med 26 i stället för 25 kuggar 
och lagrade i s. k. vaggor utan oljeuppbärning. Denna änd
ring har beträfiande dreven betingats av önskemål att för
minska glidningsperioden mellan kuggarna, som därigenom 
bliva mindre utsatta för förslitning. Beträffande vaggorna 
hava dc äldre oljeuppburna visat sig ömtåliga och svårskötta, 
varför sedan ett par år den nya typen uteslutande kommit 
till användning vid nybyggnader med W estighouse-turbiner. 

Konstruktionen av dc nya vaggorna framgår av vid
stående figur 1, å vilken synes att drevet är lagrat i 3 st. 
lager (a), som äro fast uppburna av en ram (b). Denna 
ram vilar i sin tur på 2 st. tvärskepps ställda I-formade stöd 
(c), placerade mitt under mellersta lagret. På grund av de 
elastiska liven i I-stöden kan drevet erhålla någon tippnings
rörelse och därigenom inställa sig efter växelhjulet, så att ett 
jämnt fördelat kuggtryck erhålles. 

I samband med frågan om fast lagrade drev eller drev i 
vaggor iir av intresse att anföra ett sammandrag av Mackal
pine's åsikter i frågan (ur föredrag återgivet i N :r 2900 av 
Engineering 1921). Mackalpine anser sålunda, att fjädrande 
kopplingar mellan drev och turbiner ej hava visat sig till-

Fig. 1. 
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räckliga till förekommande av iskärningar mellan kuggarna . 
Orsaken till isl{ärningar kan nämligen sökas i fjädringar i 
själva växellmset. Med de stora dimensioner växelhusen fa 
berör deras infästning så slor del av fartygets hotten ellr:T 
innerbotten att en stel infästning, då fartyget arbetar i sjö, 
ej kan åstadkommas. Och växelhusen kunna ej heller göras 
fullkomligt stela, varför inbördes förändringar mellan dre
vens och hjulets axellägen ~i ro ofrånkomliga. 

För att erhålla bevis på förefintligheten av sådan rörelse 
i växelhuset har företagits försök å ett ångfartyg Carenco, 
som hade ett växelhus, vars fundament hade en hingel av 3,c 
meter och en bredd av 2,, meter. En särskilt för ändamålet 
konstruerad styv balk fästes till centrum av växelhuset s~l 
att mätningar kunde utföras å verlikalrörelserna å husels 
fyra hörn. I lugnt väder och smul sjö erhöllos samma av
läsningar vid alla fyra hörnen. Vid sjögång vare sig under 
hårt väder eller dyning erhölls en skillnad i rörelse mellan 
diametralt motsatta hörn på c :a 0,, mm. eller å förkant baborcl 
en rörelse på 0,, mm. och på akterkant styrbord en rörelse 
på 0,'" 111111. Ungefär samma rörelser observerades även å dc 
båda andra hörnen. 

Genom användning av drev i vaggor kan växelaggregalet 
konstrueras för långt större kuggtryck än vid användning aY 
fasta drev och kan därigenom avsevärd viktsbesparing ern ås. 

Mackalpine anför sålunda alt "Hood's" växlar, som ha 
fast lagrade drev, kunnatmed drev i vaggor hava konstruerats 
med en vikt av endast hälften av elen nuvarande. 

Vid de under sistlidne vår och sommar företagna proY
turerna med pansarbåten Drottning Victoria uppnåddes i 
vidstående tabeller l och 2 upptagna resultat, av vilka bland 
annat framgår att l:ögs la uppnåelda farl uppgick till 23, ,,. 
knop samt att ängförbrukningen i medeltal hållit sig viii 
under kontraktsforclringarna. Beträffande kolförbrukningen 
äro de uneler provturerna erhållna siffrorna, särskilt de vid 
lägre farter, missvisande beroende på ovan besättning och a llt 
för korta kolmätningstider. Vid senare uneler exped itionen 

,. 
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u Lförda prov hava avsevärt bä l tre kolsiffror erhållits, Yilkct 
framgur av tabell ;5, som även visar jämförelse i kolåtgång 
med pansarbåten Sverige. 

Tabell 3. 

Jämförelse mellan punsarbålarna Sveriges och Dratining 
Vietarias konanswntian uid lägre farter. 

l Fart i knop 

~J 

JO 

1:2 

Kol åtgång i ton pr tim. 

Sverige 

31 

3,;; 

·f,3 

Drottning 
Victoria 

2,2 

2,8 

För håda fartygen gäller, all en ängdynamo var under 
gång vid ovannämnda kolmätningar. 

Del utväxlade turbinmaskinerict, som Yid sin konslruk
lion utgjorde ett stort sleg framåt beträffande utväxlingsför
hållande och kuggtryck och vars provtursresultat därför emo t
setts med stort intresse, har i stort selt visat sig fungera 
mycket tillfredsställande. Genont utväxlingen har vunnits 
större ångekonomi, hältre propellerverkningsgrad smnl bät.Lre 
manöver- och isbrytareförmåga i jämförelse med pansarbåten 
Sverige. 

Kungl. l\farinförvaltningen begärde i särskild skrivelse 
den 30 augusti 1920 medel til l fortsalt byggande av krigs
fartyg. Delvis ay hänsyn lill pågående försyarsreyision bc
L0rde denna framställning farlygstyper om vilkas behov ej 
kunde råda något tvivel och omfattade för byggnadsperioden 
l 922- 1924 2 st. jagare, förbättrad typ, 2 st. minsvepnings
fartyg samt viss undervattensbåtmaterieL Data heträflande 
jagarna och minsvepningsfartygen såväl som för desamma 
beräknade kostnader äro åter givna i förra årets herältelsc. 
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Kungl. Maj :t, som ej kunde biträda Kungl. Marinförvall

ningens framställning i vad angick jagarna, föreslog riksda

gen att bevilja medel endast för anskaffning av viss under

Ya Ltensbå lmateriel och 2 st. minsvepningsfartyg. 

Arets riksd ag ansåg sig kunna bevilja m edel endast för 

ansJ,afrande av viss undcrvaticnsbåtmateriel. 

Kungl. Marinförvallningen har därefter på samma skäl, 

som äro angivna i skrivelsen av den 30 augusti 1920, till 

Kungl. Maj :t ingivit förnyad framställning rörande anskatT

ni ng av 2 st. jagare, visst anta l undervattensbåtar och 2 st. 

minsvcpn ingsfartyg. 

Dessutom har J{ungl. Marinförvaltningen i sätskild skri

Yclse den 22 augusti Hl21 gjort framställning om medel för 

anskaffande av 2 st. motortorpedbåtar. 

Den pågående avrustningskonferensen i \Vashinglon, som 

under den senare hälften av det gångna året varit ett ständigt 

återkommande ämn e för utläggningar i samband med stor

makternas örlogsflottor, kommer måhända i en nära framtid 

all medföra en omfattande förändring av vederbörande län

ders styrkor till sjöss. Det kan därför vara av intresse att 

anföra en kortfattad sammanställning av stormakternas nu

varande sjöstydwr. 
I nedanslående tabeller (hämtad ur Engin eering) äro 

sammanförda clcls färdigbyggda fartyg, sjösatta efter år 1900, 

dels under byggnad yarancle eller projekterade fartyg. 

'L'abell -R Bctr~ill'ande s lora fartyg framgår av tabell 4, att Amerika 

Slagskepp. inlagcr första pla t sen med 3{) sl. färdiga slagsk epp och 11 
s lagkrvssare . , 

och iä tta sl. slagskepp samt G si. slagkryssare uneler byggnad . Av de 

krys sAre. aml'rikanska slagskeppen hava -! st., nämligen Missippi , New 

:\I exico, Idaho, Tennessee blivit färdiga efter 1917, och dc l i 

under byggnad varande äro avseelda att bliva färdiga år 1922. 

G st. av de senare utgöra South Dacota-klassen och få 43,200 

tons deplacement samt GO,OOO häsikrafters maskineri. Dc 

föra 12 st. 40,, cm. kanoner, 1 G st. 15 cm. kanoner, 4 st. luft-

- !1-

Tabell 4. 

Slagskepp Sl11.gkryssare Lätta kryssare 

~ 
o- '%j ~ ~ 

7' 
« q q « q 

~· a o ~"' (JQ ~· (JQ ..., tj ..., tj .., ;:::: 
e: (JQ o. e: (fQ p.. e: a.s~ c CD ;:::: CD - .(D aq ~ .., (fQ ~ ..., (fQ ~ .., 
~ o. ~ o. ~ "" 

England · ··· ·· ·· · ··· 2;) 8 4 öl 10 

Amerika ········ .. . 3G Il ti 15 10 

.Japan ... ... ...... . .. 13 2'' 7 -b,, !l 8 

Italien ······· ········ 12 lO 
Frankrike ......... Il 5 () (proj. ) 

Ryssland .. ··· ·· · .. l" ,, J 1 s 
'l'yskland 8 s 

• ) .\n m . Utom dcss:J. G st. mH.l cr byggn:tcl YRl'::tnclc ell er proj ek

l craclc stora fartyg upptager n:·byggnaclsprogrammet i Japan färLligstäl

lanl1ct till 192:5 aY yttrrliga t·e 'J st. slagskepp och !1 ,;t. s lagkry ssare. 

Tabell 5. 

Flottiljledare . Tagare Underv . båtar ' 

~ 
O" ~ 

O" ~ 
o-

« q '<: q '-<: q 
~· (JQ ~· (fQ i!o'' (fQ ..., ::; .., ::; .., c 
o. (JQ o. o. (fQ o. o. (JQ o. 

aq· ;:::: 
CD cr;,· ;:::: CD ciQ' c <t> 

~ .... p ..., P' ..., 
~ p.. :;.> o. "" (fQ 

Englm1il ..... ...... . j (:j :2 185 G Sfl 

Amerika ... .. ....... 278 -10 103 

Japan ········ 8-1 9 23 
Italien .. . .... . s 3 52 12 G4 
Frankrike l 70 1 48 

( l2 pro j.) 

Ryssland .. 98 21 3li 

'ryskland .. Jo 
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kanoner och 2 st. 53 em. undcrvattenslorpedtuber . De under 
byggnad varande slagkryssarna (av Lexington-klasscn) vän
tas bliva färdiga år 1924. Dc hava 43,500 tons deplaeement 
och 180,000 hkr. maskineri av den för närvarande moder
naste anordningen med ångturbindriven elektrisk kraftöver
föring. Bestyekningen är likartad med slagskeppens med un
dantag av att enelast 8 st. 40,, cm. kanoner föras och att 4· sl. 
övervallenstorped tu her finnas j ä m te dc båda unclcrvattcns

tuherna. 
England har enligt lahell 4 endast 23 slagskepp och 8 st. 

slagkryssare och har först i början av augusti d. å. beslutat 
byggandet av 4 stora slagk_ryssare. Rörande de befintliga engel
ska slagskeppen torde obser\'eras alt intet av dem konstruerats 
efter kriget. H.oyal Sovereign, Royal Oak, H.evelge, Resolution 
hlevo färdiga 191() och H.amaillies 1917. Av slagkryssarna 
voro alla utom Hood, H.enown och Repulse färdiga före kriget 
och endast den förstnämnde av dessa kan sägas hava i kon
struktivt hänseende dragit fördel av erfarenheter från kriget. 

Beträtl"ande dc 4 nyligen beställda slagkryssarna är ännu 
mycket litet känt. Dc skola bliva förhältrade "Hoocl's". De 
komma att beslyckas med 40,, cm. kanoner och deras dimen
sior1er skola hållas inom sådana gränser, att inga nya dockor 
skola behöva byggas för deras räkning. De komma alt för
ses med "bulges", men i olikhet med å Hood komma dessa 
"bulges" alt ingå inom normala fartygslinjer, sålunda inne
bärande en avsevärd ökning av fartygsbredden i vattenlinjen. 
Atminstone ett av fartygen kommer att förses med elektriskt 
drivet propeller-maskineri. 

Såsom amiralitetets väl överlagda åsikt yttrades vid elen 
rlebatt som föregck beslutet att bygga dessa fartyg av amira
litetssekreteraren Mr. Amery: "När det gäller övervattensfar
tyg finnes ingen tvekan rörande elen överlägsenhet det slörre, 
det kraftigare bestyckade och bättre bepansrade fartyget äger . 
Coronel, Falldandsöarna, J utland hava bevisat detta. Den 
stora frågan var huruvida undervattensbåten och aeroplanet 
~innn hade nått en sådan utveckling, att del ursprungliga yt-

-Il-

fa r tyget kunde betraktas som föråldrat. Undervattensbåten 
var utan tvivel en mycket fruktansvärd krigsmaskin. Men 
dess makt låg i förmågan att hålla sig dold och för det ända
målet måste elen offra fart, offensiv och defensiv kraft. Denna 
förmåga att hålla sig dold blev emellertid uneler krigets sista 
månader alltvarligt åtgången och har även sedermera genom 
vetenskapliga metoder blivit ytterligare kringskuren. Aero
p lanet hade blivit en betydelsefull och ofrånkomlig faktor i 

sjökriget, men det hade likväl icke visat sig kapahelt 
att föra större projektiler eller att under beskjutning 
kunna med nämnvärd noggrannhet träffa rörliga mål 
med laddningar, mot vilka ej de stora fartygen voro skyd
dade. Dess aktionsradie var ännu mycket begränsad oeh med 
unelantag för kustexpeditioner var det beroende på ett aero
planförande fartyg, med andra ord på ett ytfartyg, vars sä
kerhet emot andra ytfartyg i sista hand berodde på slagkrys
saren eller slagskeppet. Dagen för slagflygmaskinen eller för 
slagundervattensbåten har ännu icke kommit och intill dess 
kommer slagkryssaren och slagskeppet att förbliva flottans 
kärna. Utan tvivel hava alla dessa nya sjökrigselement för
värvat en ökad relativ betydelse. Framtidens örlogsflotta kan 
icke längre bedömas efter antalet linjeskepp. Det blir en 
samling av vitt skilda och specialicerade enheter, av vilka 
var och en är ofrånkomlig för elen defensiva och offensiva 
delen av det hela." 

Japan är den tredje sjömakten. Av deras uneler bygg
nad varande fartyg äro inga säkra data kända rörande slag
kryssarna. De sägas en).ellerticl bliva fartyg på 40,000 ton, 
konstruerade för en fart av över 30 knop och att föra 8 st. 
40,, cm. kanoner. Rörande slagskeppen är enelast kännt att ett 
av dem, Mutsu, får 33,800 tons deplacement (enligt annan 
uppgift 40,600 ton), 46,000 hkr. maskineri, som beräknas giva 
fartyget 23 1

/, knops fart, och en bestyckning bestående av 
8 st. 40,, cm. kanoner, 20 st. 14 cm. kanoner, 4 st. luftkanoner . 
och 8 st. torpedtuber. Av de färdiga slagskeppen hava Fusu, 
Yamashiro, Ise, Hyuga (var och en med 12 st. 36 cm. lmno-
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ner) och Nagato färdigställls efter år 1914. Den sistnämnda 

blev färdig först år 1920 och har samma deplacement, ma

skinstyrl{a och bestyckning som ovannämnda Mutsu. Enligt 

det år J 916- HH7 antagna flottprogrammet skall Japan hava 

8 st. slagskepp och 8 st. slagkryssarc, av Yilka intet skall 

vara äldre än 8 år. 
Ryssland bygger nominellt 4 st. slagkryssare, av vilka 2 

st. sjösattes år 1915 och 2 st. år 1917, men pågår för när

varande intet arbete å dem. Deras deplacement skulle bliva 

32,500 ton, hästkraftantalet 68,000, farten 27 knop, och be

styckningen skulle bestå av 12 st. 36 cm. kanoner, 24 st. 13 

cm. kanoner och 6 st. undervattenstorpcdtuber. Huruvida 

dessa fartyg, såväl som övriga påbörjade örlogsfartyg, någon

si n bliva färdiga torde vara ovisst. 
Intet land bygger för närvarande s. k. pansr·adc kryssare. 

Engelska flottan äger emellertid 3 st. av denna typ, Com·a

geous, Glorius, Antrim, medan Amerika har 15 st. och Japan 

4 st. Frankrike, Ryssland och Italien h aYa resp . 10, 0 ~;-h 5 

pansrade kryssare, men 2 av dc Italienska kryssarna anses 

hava ringa militärt värde: Beträffande de lätta kryssarna 

framgår av tabellen, att England äger flera än alla andra sta

ter tillsammans. Av de under byggnad varande äro 3 st. av 

en förbättrad 13irmingham-klass, 3 st. av den s. k. "D"-klas

sen ocl1 2 st. av "E"-l(lasscn san1t 2 st. av a11nan typ. "D"

klassen har clt deplacement på 4,650 ton, en fart av 29 knop 

samt är bestyckad med 6 st. 15 cm. kanoner, 2 st. 75 mm. 

Juftkanoner samt 4 st. trippeltorpedtuber på däck. 

Flygmaskinsförande fartyg komma i framtida krig san

nolikt att spela en betydelsefull roll. AY dylika fartyg har 

England 4 st. färdiga och 2 st. under byggnad. Den år 1918 

färdiga \Vindictivc har följande data: längd 172 m., bredd 

19,, m., djupgående 6,, m ., deplacement 9,750 ton, hästkraft

antal 60,000, fart 30 knop, bestyckning 4 st. 19 cm. kanoner 

och 3 st. 75 mm. kanoner samt 4 st. 75 mm. luftkanoner och 

6 st. torpedtuber. Amerika och Frankrike äga var och en ett 

färdigt och ett under byggnad varande flygmaskinsfartyg . 

.Japan har ännu intet men planerar byggandet av ett. 

- \1)-

Bcträfl'ancle mindre fartyg framgår från tabell 5 den 

dominerande ställning Amerika intager. Av deras 278 jagare 

hava 178 st. färdigbyggts sedan slutet av år 1918. AY de -±0 

under byggnad varande äro nästan alla av J ,215 tons deplace

ment och försedela med 27,000 hästkrafters maskineri. Far

ten är 35 knop och bestyckningen består av 4 st. 10 cm. ka

noner, l luftkanon och 4 st. 52 cm. trippeltorpedtuber på däck 

(en av dem, "Kane", reparerades förra hösten vid Öresunds

varvet efter en minsprängning i Östersjön). De utmärka sig 

beträffande skrovformen för stor sjöduglighet och styrka med 

helt genomlöpande däck (Flush-däckade), högt frho rd förut, 

skarp kryssareakter och en fal lande förstäv, nedtill anordnad 

för paravan. Närmarc data äro längr e fram angivna för ja

garen Pruiit. 

I England nybyggas enelast 2 st. flottiljledare och G st. 

jagare. Dc 2 uneler hyggnad varande flottil j ledarna, Keppel 

och Rooke, äro av 1,750 tons deplacement och haya 43,000 

hästkrafters maskineri, farten är 36 1
/, knop, och lJestyck

ningen består av 5 st. 12 cm. kanoner, l st. 75 mm. kanon, 

2 st. maskinkanoner och 2 s l. lrippellorpedluhcr. Dc 6 jagar

na äro Chikari, Thracian, \Vhile Hall, \Vorces lcr, \\'ren och 

Witch. De 2 förstnämnda äro på l ,075 lons deplacement och 

hava 27,000 hästkrafters maskineri . Dc föra 3 st. 10 cm. 

kanoner, l st. maskinkanon och 2 st. dubbla torpedtuber. De 

4 andra deplacera J ,325 tons och föra -~ st. 12 cm. kanoner, 

2 st. maskinkanone r samt 2 s l. trippeltorpcdtuber. \Vhite 

Hall, Worccstcr hava 27,000 hiistkraflers och \Vitch 30,000 

hästkrafters maskineri. 

Ryssland intager å tmin stone cnligL program tredje plat

sen heiräfiande jagare, i det Ryssland har 98 jagare färdiga 

och 21 st. under byggnad. 

Av Japans 9 sl. under lJyggnad varande jagare äro 6 st. 

av första klass och 15 st. av andra klass. Första klass bå

tarna hava J ,345 tons deplacement och 38,500 hästkrafters 

maskineri. Av de färdiga jagarna äro 6 st. av denna typ . 

•rabeU 5. 
:FJottil}

Jedar e och. 
jagare. 
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Även beträffande undervattensbå tar intager Amerika en 
dominerand e ställning. Utom befintliga 103 st. äro 46 st. 
under byggnad, och dessa äro beräknade aH bliva färdiga i år 
eller nästa år. Av färdiga båtar hava enelast 33 st. färdig
ställts före 1918, yarför Amerikas undervattensbålflotta kan 
s~igas vara mycket modern. 

England har 89 st. undervattensbåtar färdiga och 8 st. 
under byggnad. Av d c senare äro 7 st. av "L"-klassen, l st. 
'~K"-klassen. "L"-klassen har följande data: deplacement i 
ytläge 890 tons och i nedsänkt läge 1,070 tons, maskinstyrka 
resp. 2,400 och 1,600 hkr ., fart resp. 17 ' /, och 10 '/, knop, 
oljeförråd 76 tons, bestyckning 2 st. 10 cm. kanoner och 6 
st. 45 cm. tuber. "K"-klasscn har följande data: deplacement 
1,880 och 2,650 tons, maskineri för ytgång utgöres av ång
lurhiner på 10,000 hkr., i n edsänkt läge utvecklar maskine
riet 1,400 hkr.; farten är resp. 24 och 9 knop; oljeförrådet 
200 tons; bestyckning l st. l O cm. kanon och l st. 7 5 mm. 
luftkanon samt 8 st. 45 cm. tuber. - Av särskilt intresse är 
"l\1"-klassen, som är beslyckad m ed l st. 30,, cm. kanon. 
":\!''-klassen räknar 3 st. fartyg. 

Japan har endast 23 undervattensbåtar färdiga och 15 st. 
under byggnad. Italien har icke mindre än 64 st. färdiga 
och 3 st. under byggnad. Russlan·d lär hava 22 st. under
Yattensbåtar under byggnad. Emellertid äro uppgifterna rö
rande Rysslands såväl färdiga som under byggnad varande 
fartyg mycket otillförlitliga. 

Genom kriget reducer ades Tysklands flotta till en obe
tydlighet. De 8 · st. slagskepp d en omfattar äro alla av gam
mal d atum, nämligen fr å n åren 1904-1908. De föra som 
grövsta bestyckning 28 cm. kanon er. De lätta kryssarna äro 
av ä nnu äldre datum eller från åren 1899- 1905 med vardera 
1 O st. lO,, cm. kanoner m ed undantag av en, som är fullstän
digt desarmerad. De modernaste jagarna, som kvarstå i den 
tyska flottan, blevo färdiga år 1913 och äro av 555 tons de
placement med 15,000 hkr. maskineri. Dc föra 2 st. 11,, cm. 
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kanoner , -! st. maskinkanoner och 4 st. torpedtuber. Dess
utom fick Tyskland behålla 16 st. torpedbåtar, vilka ulevo 
färdiga mellan åren l 907 och 1911 och för närvarande äro 
rlesarmerade. Tysldand tilläts ej att hava några undervat
tensbåtar. 

I .Journal of lhe Ameri can soci ety af nava l cnginecres Amerikan

febru a ri-numm er i år o!l'entliggöres dels fullständiga kon- ska jagaren 
~Pru1tt » . 

slru klianselata dels ful l ständiga p rovtursresultat bcträJTand~ 
den nybyggda jagaren Prnill. Som denna fartygs typ torde 
få anses som en synnerli gen lyckad konstruktion vill jag här 
ålergiYa fartygels konslru1dionsclata (dessa såväl som prov
lursres ultaten fin nas i övrigt å tergivna i Engelska tidskriften 
Shippbuilding and Shi pping record elen 9 juni 1921 samt i 
SchiiTbau den 17- 2-t aug. 1921). 

Skrou. 

Läng r l i K YL ... .. ... . .. . ........ .. .. . . .... . . .. ... . 
över allt ... . ............. . .... .. . . ......... . 

I\ons lruldionshr edd ... .. .... ..... . .... . ......... . 
Bredd i KVL (ylicrkanl bordläggning) .. . 
Sidohöjd (mallat djup på '/, L) ...... ..... . 

Kons lrul<tionsdj u pgåcnde (fartygskroppen) 
Kon siruktionsdeplacemen l ..... .... ..... ...... . 
Belastning för l cm. nedtryckning vid K\'L 
Ar ea a\" nedsänkt midskeppssektion ... . . . 

, K\'L . . . .... .... . . .. .. . . ........... ... .. . 
\'ål hotlenarea . .... .... ..... .... . .. . .. . . . ....... . . 
K\'L: s fyllighctskoeJTici en L .......... . ..... ... . 
Nollspantets fyllighclskoell'icicnl ........ .. . . 
Blockkoefficienten .. .. ... ... ... . . . .. . .. . . .. . ... .. . . 
Tvärskepp smetacenterhöj d .... . . .... . ......... . 
Tyngdpunkt~ns höjd över kölen . .. ....... . . 

Tidskrift i Sjöväsendet. 

\lelcl's,·s Lcm. 

94,., lll. 

95,, m. 

\),"' lll. 

H,,; m. 

G,, n1. 

2," JJ]. 

1,21H lon. 
6,, ton. 

20,,,; kVlll. 

()03,., kvm. 
938,, kYm. 

o,". 
o,;o; 
0,., 

555 mm . 
3,;, 111. 

2 
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Jlaskineri. 

Pannorna äro Normandpannor med olje

eldning och å tergångsflamm i slutna 

eldrum. 

Antal pannor ...... . .. .. . . ... . .. ... ................ . 

Arbetstrycl\. ..... .. ....... .... . ......... . ........... . 

Total eldyta ... .. ...... .. .. . ... . . . . . ... . . . .. .. . . .. . 

Eldyta pr panna ..... ..... . ..... . ............... . 

Antal oljemunstyckcn pr p anna .. .... ..... . 

Brännoljeförråd ... .. . ..... . . . . ... . .............. . . . 

Propellermaskinerna utgöras av Parson-

turbiner m ed utväxling, och 2 pro

pellrar. 

18,, 
2,660 

kg.-kYm . 
kvm . 

665 kvm. 
14 

424 kbm . 

Axelhästkra fter (sammanlagt ) vid 35 knop 27,500 

Varvantal pr minut vid 35 knop . . .... . .... . 

Växelhjulets delningscirkels diamelcr .... .. 

Hjulbredd ... ... .. . . ......... .... .... . ........... . .. . 

Delningscirkelns diameter å högtrycks-

drevet .... ... .................. .. ... . ... . ...... . 

Högtrycksdrevets utväxlingsförh åll ande . .. 

Delningscirkelns diameter å lågtrycksdrevet 

Lågtrycksdr evets utYäxlingsförhåll andc .. . 

Antal kondensorer ................... . ..... . ... . 

Varje konelensors kylyta ... .......... ... . . .. .. . 

Propelleraxlar nas ytterdiameter . . .. ......... . 

innerdiameter .. ........ . . . 

Propellerdiameter ............ . ..... : ...... . ...... . 

Propellerstignin g ...... ... . .. . . : .. ... ·.· . ..... .. .. . 

Proicierad propellerarea ......... .. . . .......... . 

Utbredd propellerarea ....... ... .. ........ ... . .. . 

Antal propellerblad .... .. . . . ..... . . .. . ....... . .. . 

f{ ans t r uktions vikter. 

Fartygsskrov, komplett .. . . . ... . .. . . .......... . . 

Maskinanläggning, komplett inkl. va l t en .. . 

Provtursbelastning ....... . . ...... . .. . . ..... . . . .. . 

Provtursdeplacement ...... .. . . .. ... ....... .. ... . 

442 
1,726,, 1nm. 

965,00 n1lll . 

251 ,., 111111. 

l: 6,., 

423," I1111l. 

l : 4,.,, 
2 

690 kvm . 
285, ,, 111111. 

184,., ll1lll. 

2, ,!1-l 111 . 

3,nns lll. 

3,, kvm . 
4, ,,, kvm . 
3 

:\Ic teesys tem . 

490 ,)1 ton. 
434,57 ton. 
303,,. ton. 

l ,228,., ton. 

l 
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Be tydelsen av slort deplacement för erhållande av ökat 

skydd, särskilt mot torpeder och minor, belyses i en artikel 

i Brassy's Nava l & Shipping Annual 1920- 21, där nedansl å

ende tabell i procent angiver konstruktionsdeplacementels 

sammansättning hos n ågra s törre engelska slagfartyg. 

M l UJ~;;< o 
~ o 

~<9 ~ ~~ ~ 
~ t" (!) ..., 

N:r Grupp o ~ >-' 
(!) ..., 

~ ~ 
o o-"' ~ ~tJ o o (fq 

~ 
(!) (!) 

cfq "t~ ~ ~ -- (!) 
&~ d o 
~ .t:! ~CD ~ 

m 

J Utrustning .. .. ........ .. .. 2,o 3,o l 3,o 3,o :2,G 3,5 
2 Bestyckning ··· ······ ..... 12,5 Hi,5 

l 
IS,o 12,5 1:2,5 12,o 

3 Mas kineri ····· ·· ·········· · J3,o IJ,5 IO,o :20,0 2l,o J lj ,o 

4 

l 
Bränsle . . . . . . . . . . . . .. . . . 3,o 2,5 3,5 4,o 3,5 -t, o 

5 Pansar och skydd 30,5 3 1 ,o 32,o 23,5 2 1,5 l 8,5 
l 

... 
G Skrov ..... . .................. 3G o 32,5 33,;; 37,0 09,0 J6,o 

7 l S:a av grupp ' ) 3 och 51 5D,o l li2,o l öO,o l 5G,o l 55.0 l -l6,5 
~. 

8 l S:a av grupp 2 och 5 .. 1 4G,o l -l7,5 l 50,o l 36,;; l 3J ,o l !30,;; 

Samtidigt med ökningen från Queen Elizabclh's 25 knop 

till Hoods 31 knop har maskineriels procentuella vikt minskats 

med l '/, procent. Detta har möjliggj orts genom införande 

av smaltubiga pannor. Vinsten framhäves ylterligare i be

trakta nde av att ökningen i axelhästkrafter på 92 '/, procent 

medförde en viktökning av endast 32 '/, procent jäm

fört m ed Quee n Elizabeth . Nettovins ten av förändringen 

var en r en Yinst på 8 procent av deplacem entet, vilken vinst 

kunde disponera s för ökning av pansar och skydd. Huvud

bestyckningen är densamma på Hood och Queen Elisabeth . 

Med den förres större deplacement föll förh ållandet m ellan 

bestyckningen och deplacementet -! procent , som ungefär ut

gjorde den procentuella öknin gen av Hood's skrovvikt. I öv

rigt k a n av tabellen obserYeras, att den del av deplacementet 

som kan elisponeras för bestyckning, bepansring och maski

n eri i allmänhet ligger i närhe ten av GO procent. 

Genont del ofantliga uppsvinget under dc senaste å ren 

inom handelsskeppsbygger iet h ava dc stora förlnslcrna i världs-

Fördelning 
av vikter 

hos några 
engelska 

slagfartyg . 

Handels
fartyg. 
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tonnagel u neler krigd r edan bli vit mer än täclcla. Lloyds 

register för 1921 Yisar en hel del intressanta siffror. Den 

totala ökningen i världslonnagel (bruttotonnage av maskin

drivna järn- och stålfarlyg) från år 191-! till innevarande :lr 

fr a mgår av nedanstående sammandrag. 
Ton. 

ökning i England ( utom kolonier) 00 00 00 00 .. 00 0000 •• 411,000 

Amerika ............. 00 • •••• • • •• • ••• 00 ..... . ......... 10,477,000 

övriga hinder ... .. ..... ... .. 00 •• 00 •••• ••• 00.. . .. .. 6,3ll ,000 

Summa ökning 17,199,000 

Minskning i Tyskland 00.00. 00 ... 00 00 00 00 00.00 . .. 00 00 00 00 . 

i f. d. ö. Ungem 00 00 00 00 . 00 00 00 •••••••• 00 00 00 . 

+,444,000 
1,052,000 

Summa mnskning 5,496,000 

Reslerande ökning . 00. 00. 00 00 00 00 .00 00. 00 ••• 00 00 •• 00 00 00 00 00 ll ,703,000 

Av öwiga jämför elser framgår alt medan år 1914 fanns 

385 farlyg, avsedela för lasl av olja med e tt Lotalt tonnage av 

J ,479,000 lons, finnes för närvarande 861 fartyg på samman

lagt 4,419,000 lons för samma ändamål, vilket innebär en 

tonnageökning på :WO procenl. 

Farlyg, försedela med olj emotore r, visar ii ven en a v sevärd 

ökning. År 1914 fanns sålunda 290 st. sådana fartyg av sam

manlagt 234,000 tons. Och m1 finnes 1,-!47 st. fartyg av sam

fnanlagt 1,263,000 tons. A v dessa senare ~i ro emellertid ej 

mindre ~in 740 sl. segelfartyg med auxiliära motorer. 

Oljeeldade ångfartyg har ökats från 36-! st. med sam

manlagt 1,310,000 tons till 2,536 st. med sammanlagt 

12,797,000 lons. 

Framdrivningsmedlen fördela sig enligl nedanståend e. 

19J 't 1921 

Endast segel ····· ···· ······ · ····· ··· ········· 7 '" % 5,,5 % 
~Iotorclrivna fartyg, med och ulan segel 0,., % 2,0 % 
Brännolja för pannor · ·········· ····· ····· ') 

_,tll % 20,,5 % 
Kol ····· ·· ············· ·· ·············· ·· ···· ·· ·· 88,,. % 72,, % 

Hittillsvarande ~onnageökning utgör emeller tid intet tec

ken till handelsskeppsbyggeriets blomstring. För närvarande 

--] !l-

är situationen å såväl inhemska som ull ~inuska va rv tvärlom 

synnerligen tryckt, och varvens såväl so111 re(lcriernas när

maste framlid Ler sig a llt annal än lju s. 

Sålunda pågår en ständig red ukti on i påbörjat tonnage . 

Under årets första kvartal utgjorde denna minskning enligt 

Lloyds r egiste r 113,000 lon. Uneler andra kvartale t uppgick 

minskningen till yllerl igare 22+,000 tons. Under d et andra 

kvartald påbör jades 68,928 lons, viikeL end ast utgör 2 % av 

det vid kvartal ets hörjan ·be s tä llda torinagcl. Och färdigt 

tonna ge ligger till slor del ove rksamt i hamnarna. I Englan(l 

låg sålunda i m i l Len av januari 1921 u p p lagt 2,250,000 lons 

( dödvi ktstonn age), vi l k en si ll' ra efter årets förs la Jn·arla l öka

ries till 4,000,000 lons . [ Amcri .ka är silua lioncn ena handa i 

det all enligl Un ited Slales Shipping Board efter första kvar

talet ej mnidre än +,279,000 tons dödvikt voro upplagda. 

Belräfiandc skrovfonner ä ro några Yäscntliga nyheter ej Handelsfar-
tygsskrov. 

att anteckna. Den s. k. kryssareaktern vinn er eme ll ertid a lll 

mer och mer lerräng beroende p{t att el en med gi ver ökal ut-

rymm e och längre lastvattenlinj c. Förd elarna äro emellertid 

ej alt t illskriva något t ekni sk t framsteg utan till s törsta delen 

beroende på sällel för l ~ingdcns mätning vid bestämmand e av 

fartyge ls materialdim ensioner . Då längden mäl es till r od er-

stäven kan längelen i va ltenlinj en ökas aklcröYcr utan ökning 

av malerialdim ensioner. Kryssareaktern medför emell c rlicl, 

särskill för fart yg med en propell er , ol~igenhelen m· fylligare 

spantsektioner närmast prope ll ern och därigenom minskad 

prope ll ereffekt. Såsom den vanligen konstrueras utgör den ej 

heller den naturliga avslutningen av linj erna i a kterskeppet 

å ett vanligt handelsfa rtyg. 

Förstävsformen har uneler senare å r en gjorls alll mer och 

mer uppskuren, Yarvid kollissionsskottels underkant komfnit 

att ligga högt över köl ens underkant. Härmed har följ t olä

genheten av atl fartygen vid grundstötning skadas akter om 

kollissionsskottct, som därför vid dylika olyckstillfällen ej 

blivit av någon nytta. Detta har medfört a tl försliiven å en 



-20 -

del nyare far tyg n eddragi ts, så all omnämnda olägenhet bort

faller. 

Konstruktionen av fartygs inneholtnar har a lt uppvisa 

e tt par nyheter. 

Sålunda har Sir \\'estcotl Abell , the Chief Ship Surveyor 

of Lloyd's Hegisler of Sh ipping, fö reslagit ett nytl system för 

konstruktion av hottenstockar och vägare, vilket system san

nolikt ~ir att föredraga framför del hittills vanligaste. 

I stället för alt använda h ela hottenslockar å varje spant 

med intercoslala vägare föreslår Mr. Abcll hela bottenslockar 

endast å vart 5: te spant. Mellan dessa spant göras vägarna 

genomlöpande. Å dc mellanliggande spanten förbindas spant 

och kontraspant med rektangulära lättade och fl ~insade brac

kels, som emellertid ej fästas till sidovägarna . Då braeket

plåtarna för en stor del av fartygets längd k unna göras inden

tiskt lil<a vinnes härigenom förenkling vid tillverkning och 

dessutom fördelen av förenklat reparaion sarhclc vid evcnt. 

hottenskador. För mindre fartyg torde någon nämnvärd 

viktsbesparing ej kunna ernås. För farlyg av omkring 500 

fots längd med två sidovägare kan en besparing av c :a 50 tons 

material sannolikt erhållas. 

TunnelköL Svårigheten all framdraga rörledningar till boltcncellcr-

na, särskilt å moderna oljedrivna fartyg, som föra olja i hot

tencellcrna, har framkallat kon s truktionen av den s. k. "duct

kölen" eller tunnelkölcn. Anordningen framgår tydligt av 

vidstående fig. 3, som i s täHel för den vanliga enk la center

kölen visar Lvcnne centerkölar på något avstånd från var

andra. Fördelarna av detta system äro: rörledningarna kunna 

framdragas utan att behöva gå igenom skolt, yarigenom bland 

andra fördelar skottens täthet ökas, utrymmet i lastrummen 

inkräktas ej av rören och deras garnering, antal expansions

boxar elle r krökar kan förmin skas, rören äro tillgängliga för 

tillsyn och reparation oavsett om fartygel är laslat eller ej . 

Framd ragna i tunneln ä ro de ej utsatta för skada vid kollission 

eller för frätning av slagvatten, såsom då de framdragas över 
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inn erbottnen i slaget av fartyget. Från konstruktionssyn

punkt medför a nordningen m ed två centerkölar stor botten

styrka, och vid dockning komma alltid blocken att stöda mot 

en fast balk om fartygel händelsevis ej skulle komma alldeles 

rätt på blocl<cn. "Duct-kölen" lorde ej medföra någon nämn

-värd viktbesparing och el en något större arbetskostnaden torde 

,-id uppväga s av ovan nämnda fördelar. I England byggas 

-- - ------- - -
li-1·~'-7'---'11 

00 00 

l 

l 
,_ 

: 1 
,_. 

[ :r : ~ I J J ~ 

P/ 'd /..r)J L"r4QVc(- s~TeP? . 
Fj g, 3. 

för närvarande 8 st. 9,000 lons lastångare av samma iyp, å 

vilka "dnct-kölen" konunit till användning. 

De växande fartygsstorlekarna och användningen av olja 

i celler och tankar har tmder det gångna året gjort frågan om 

Om ni t ar 
och n it
deln ing. 
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nitning a ktu ell. Hänid har framh åll il s önskvärdheten av om 
möjligt ökad nitdelning vid oljetä tnitning oc h har m an h ä r
vid utgå lt ifrån atl varj e onödig nit är en källa till läcka samt 
att dc oljetäla skoltens ell er bottenstockarnas förbindnings
vinklar till hordläggningen eller, å örlogsfartyg, till h~irandc 
lån gsk eppsskolt genom sin täta ni tdelning an tingen medföra 
en avsevärd försvagning i fartygets långskeppsstyrl<a eller, 
däres t först~irkningar anbrin gas, ökad vikt. Nedansti\enclc La
hell, upptagande nu gtillanclc r egler för nitdelning i England 
och Amerika kan därför va ra av intresse . 

l 
Lloyd's Ameri-

Ameri- l 
1919-20 kans k 

kanska Engelska 
regler 1!JJ9-20 

flottan flottan 
regler 

l o. 'r. \V. T. o. T. \1-.'l': o. 'l'.,,-. 'l'. o. 'r. w. T. 

l 
.Bordl. 1:\ngväxlar ... 3' /" ·1 3 4' /; 3'/• 3'/•-5 4 J-41/; 
D tick > ... 3' /• 4,' /• 3 4' /; B' /• 3'/,-5 4 4-4' /• 
Skott > ... 3'/• .J.• j , i:) +' /• 3'/• 3 ' /•--5 4 J-4'/> 
Innerbotten > ... 3' /; 4 3 '1'/• 3' /• 3 ' /•- 5 4 4-4'/• 
Axeltunnel ........... . ... l:l'/ • 4' /• 3 J' /• - - 4 4-4'/• 
Spant till bord!. ... .. . (:j 7 6 .. s - 4 7 - 7' /• 
Däcksbalkar . . . . . . . . . . . . 5 J' /• - - - 4' /• 4 4' /• 
Skott infästn. vinkel 5 5 5 5 5 51 /'l 4 4' /• 

» stag ... .. .... .... G 7 ·i:··:·:· ~:·* 6 6 () 7 
Tunnel > .. .. .. ······· · li 7 7 7 -- - 6 s 
Bordl. tvärviixlar ... 'J'/• 3'/• 3 4' /, 3' /• 41/2 4'/• 41/2- 5 
Däck » 3' ' <1 H 4'/• 3'/• 41/2 4'/• 41Jt-5 

"'l 
J 'l 

Skott > ... 3'/• 4'/• 3 4' /• 3'/2 4'/; 4 4'/•- Ö 
Innerbotten > 3'/• 4 ;) ,j.' /2 3' /• 4'/• 4 <1'/• 

'<·) 7 d:\ span tdist. är mindre iin \ll tum. 
() ' » större > :27 
5 ' /• i djupa tankar. 

·» :+) 7 i allmänh et. 
5 1 

/ • i djupa tankar. 
4 för 15 °/o av staglllngd fr ån varje ända . 
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Dessutom har en amerikansk firma beräknat och upp
ställl nedanstående tabell för oljeli'tt nitning, Yarv icl endast 
hänsyn Li Il olj etäth elen är tagen . 

" . Nitdelnino- i - l Nitdiameter l PlattJocklek diametr~r 

' l• 5/ n:. R,ö 

' l• s 's ~ .~ 

1 ~,'j 1/ 2 J,9 
3 1 :),() J ' 

l '/s li ,3 

l 1/4 l l / • 7,o 

Långskcppspantsyslemel för hyggande av fartyg , del s. k. >lsherwood•
Isherv.mod-syslemcl, har alltsedan dess uppkomst funnil allt systemet. 
större användning. Neda nståend e tabell Yisar fr ån och m ecl 
år 1907 Lill och m ed år 1920 dels det a ntal fartyg som s-am-
manlagt blivit byggl enligt systemet dels fartygens cl ödvikls-
tonnage . 

Ar \Antal fartyg! 
Dödvikts-
tonnage 

Sept. 1~107 till 
Dec. lfl08. Ii 3 i.G08 

J!J09 :J G 2 12,992 

l !J lO 7() +84,752 

19 11 u o 958,795 
19 12 2.JO J ,777,3.J 8 

l G .!'J 270 L.fl93.034 
1914 31 1 2,;351,322 

I!J J5 4G8 il,5J 8,22L 

1916 li20 -1,GGG,Il00 

J ~117 RCO G,332.150 

l 
lfliS 1,050 8,707,700 

l 191 ~' J,260 10.5!Jd,700 

l 1!120 1,395 J l ,!:!62,-±00 l 
Av tabellen framgår, alt största ökningen ägde rum år 

1918, då den utgjorde 250 fartyg. Tabellen är karaktäristi sk 
ej endast för tillkomsten av fartyg enligl Isherwoocl-systemet. 
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Dess fluktuationer sammanfal ler nämligen ganska nära med 
förändringarna inom handelsskeppsbyggeri et i sin helhet. 

Av intresse är att omnämna att de flesta av de fartyg, som 
föra olja son'! last, numera byggas enligt Isherwood-systcmet. 
De flesta av dessa fartyg variera i storlek mellan 8,000 och 
20,000 Lons dödvikt. Emellertid användes systemet numera 
vid byggandet av alla slags handelsfartyg, vilket framgår av 
nedanstående uppcblning av dc år l 920 enligt ovanstående 
befintliga fartygen. 

Lastfartyg av vanlig typ, malmångare, passagerarefartyg 
och fraktfartyg för dc stora sjöarna utgöra sålunda 635 st., 
m ed en sammanlagd dödviktskapacitet av 5,731,070 tons. 

Oljetankfartygen uppgå till 646 st. med sammanlagt 
6,172,180 tons l<apacitet och 

Pråmar, mudderverk och trålar e u t göra 114 st. med sam
nuujlagt 59,150 lons l<apacitel. 

Belysande för viktbesparing vid användandet av Ishcr
"·ood-systemet är (enligt Shiphuilder, \Vol. XXV N:r 131 ) att 
av två systerfartyg av 116 m. längd, del ena byggt på tvär
skeppsspant och det andra på långskeppsspant, det senare 
kunde byggas 142 ton lättare. 

Di eselmotoms användning å handelsfartyg är i ständig 
tillväxt och dc erkännas numera såsom etl synnerligen gott 
fartygsmaskineri. Dc kända fördelarna äro reduktion i vikt 
och utrymme ; båda fördelarna beroende dels på själva ma
skineriet och dels på bränslet. Dessutom tillkomma förde
larna av reduce rad pE'rsonal och hränsleåtgång. Ulom den 
höga ansl<aH'ningskostnaden kvarstår emellertcl ~innu såsom 
olägenhet en viss grad av otillförlitlighel, varför i dc flesta 
fall del ansetts rådligt att install era tven.ne motorer. - Försl 
då installerandet av endast en motor utan tvekan kan till
r ådas torde dieselmotorn på allvar komma att uttränga andra 
Jnaskinericr. 
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I sammanhang med ovanstående är av intresse att erfara 
att den ~~ rederiaktiebolaget Transatlantics fartyg Yngaren in
stallerade s. k. ])oxford-motorn vid provturer i juni i 
år visad e sig Hppfylla alla förväntningar. Fartyge t, som 
byggts vid Doxford i England, h ar följande huvuddimensioner: 
Längd J 31 me t., bredel 16,, me l. och d j upgåcncle 7 ,, me l. Mo
torn, på 3,000 ind. hkr., är en två-taktmotor med 4 st. cylindrar 
och med 2 st. ];:alvar i varje cylinder arbetande åt motsatta 
h åll. Del är den först installerade fartygsmolor, som pr cy
Jimler utvecklar så stort kraftbelopp som 675 bromsade hkr. 
Likaså är fa rtygel enas tående genom att för sin storlek endast 
yara försell mc<l en motor. Under provturen uppnåddes med 
fartygel i lätt läge l 2,, knop vid 84 varv pr min. Maskinen il r 
beräknad att vid 77 varv giva fartyget i lastat läge en fart 
av JO '/, knop . J\1otorn är av avsevärd höjd, mycket kraftigt 
hygget och väger ej mindre än 375 ton (huv udmaskinen). 
Motorn arbetar lugnl och jämnl samt utan vibrationer och 
omkastas snabbl för hand genom förskjutning av kammarna 
för bränsle- och startlnftventilerna. 

Stal-turbinen , som alltseelan sitt först a framträdande visat 
sig som ett i dri flsckonomiskt hi.inseencle synnerligen effektivt 
maskineri, har l iJ1 tjer del gångna året ådragit sig särskild 
uppm~irksamh e t genom elen nya backslagningsanordning, som 
konstruerats av överingenjör \Viherg vid A.-B. Ljungströms 
..\ngturbin. Denna backslagningsanordning har jämte turbo
maskineri med mcl<anisk utväxling intsallcrals å tvenne dan
ska farlyg, "Pacifi c" och "Stal ". Backslagningsanordningen 
utgöres av en slags kuggväxell åda, som ~ir inkopplad å en av 
den mc kan i ska u l växlingens me !la naxlar. Genom denna an
ordnin g kan ångturbinen rotera i samma riktning vare sig 
propellern drives fmmåt eller back, särskil<l backturbin und
vikes och olägenheterna av clcl<Lrisk kraftöverföring och om
k astning undvikas. 

Under de med båda fartygen utförda provturerna har 
])ac kslagningsanordningen arbetat tyst och tillförlitligt och 

Doxford
motor n. 

stals nya 
turbomeka
niska far
tygsm~ski

u en. 
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har omkastningen a Y "Paci fic's" propeller k unna t u t föras p[t 
27 se le 

"Paeific's" nwsl,ineri ~i r på 1, 7 50 a hk. och fartygets proY
tursdeplacement Yar 4,130 Lons. Vid proyluren uppnåddes 
en medelfart av 12,.," knop och därvid brändes pr incl. hkr . 
och timme 0,,,, kg. kol av (),975 cfr. v~irmcenheler. Kolåt
gången omfattar l<ol även för hjälpmaskiner, vtirme och lyse. 

Tryckmätare Genom användning av utv~ixlade turbiner och propeller-
för pro- trycke ts upptagande :1\' ell Kingsbury-lager vid förliga axel

pellertryck. 
ändan har man lyckals konstruera en apparat, som direkt 
visar det totala propelleraxeltryckel. En dylik apparat har 
med goll resultat provats på förut beskrivna Amerikanska 
jagaren Pruitt. 

De vid jagaren Pruills provturer erhållna resullaLen visa 
någon opålitlighet hos apparaten vid lägre farter. Vid högre 
farter däremot ha er hå 11 t s mycket intressanta j ä m före l ser 
mellan å ena sidan dc di rekt uppmätta propelleraxeltrycken 
och å andra sidan resullaten från modellförsök och från lor
sionsindikatorernas silTror å axelhästkrafterna. Om sålunda 

R fartygsmolsländ erh. från modellförsök, 
T 

v 
V, 

e 

EHK 
AHK 
THK 

propellertryek mätt med tryekmälare, 
fartygshastighet relativt sti ll aslående vatten, 
fartygets hastighet relativt kölvallncl, 
propellerefTekt, 
eO"ektiva h ä si krafter (från modellförsök), 
axelhästkra fler (från torsion s i n dika to r er), 
tryckhästkrafter (från tryckm~i.tare ), 

o EHK H\' 
erhalles AH K =- e T V

1 

men R V = E H K och T V 1 = T H K 

EHK EHK o THK 
AH-K == e T HK satedes e = A H K 

B V 
och = sk roycffek l T VI . 

propulsiv effekt = propellerefrkt X skrovefTeld . 
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Användningen av mätningsinstrumentet för propeller
tryck har redan resullerat i lärorika jämförelser mellan ovan
nämnda amerikansl<a jagaren Pruitl och den engelska jaga

ren Mackay. 

Dc båda fartygens huvuddimensioner (i eng. mått) fram

gå r a\' nedanstående tabell. 

11 l'Uill. l\larkay. 

Längel mellan PP. ······ 310 320 

Bredd ········· ·· ······ · ·· · ··· 30- 11 '/, 30- 9 

Djupgående ····· ···· ······· 9--± '/, 10-G (större d ep l.) 

Deplacement ..... . ... .... .. 1,210 1,800 

Blockkoctficient, approx. 0,,. 0,," 
Ax. e l hästkrafter . . ......... 27,500 42,250 

l samband m ed den avsevärt bättre skroveffekten hos 
Pruilt i jämförelse med Mackay är att anteckna, jämte olik
heten i blockkoefl'ieient, den intressanta upplysningen, att 
Prnitt har Y-format akterskepp och Maekay ell akterskepp 

m ed flata sektioner. 

En major Gill i England har konstruerat en ny propeller, 
som patenterals under namn Vortex-propellern. Den karak
täriseras av att bladspeisarna äro fästade till en, hyperboloid
formad ring, vars större diameter är vänd åt samma håll som 
hladens framkanter. 

Bladarean ökas mol och är störsl vid infästning till 
ringen, oeh stigningen ökas från förkant till aklerkanl. För
delarna med denna propeller skola vara: 

1. \'attnet kan tvingas genom propellern enligt bestämda 
lagar. 

2. Vin-elrörelser oeh därmed följande förluster vid blad
spetsarna unclYikas oeh ett jämnt strömmande lugnt propeller

vaLten erhålles. 
3. Blad med breda spelsar kunna användas ulan atl 

' 'ibrationer uppstå. 

En ny pro
pellertyp. 
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4. maden kunna göras tunna då de ~iro infästacle i båda 

ändar och den ökande stigningen från förkant till akterkant 

verkar till att göra dem styva. 
5. Prpellern är mer skyddad mot sjögräs och främman

de föremål och även vid grundstötning. 

6. Den vanliga propellerns tendens att inverka på far

tygets kurs blir avsevärt förminskad. 

7. För en viss effekt kan med fördel mindre diameter 

och större varvantal användas sålunda möjliggörande mera 

grundgående båtar. 
Utförda försök å en mindre båt har visat propellerns 

överlägsenhet i effekt, särskilt vid höga varvantaL 

- ~!)-

Mariningenjörernas utbildning. 

Den nu gä li ancle p lanen för mariningenjörkårens ulbilcl

ning och organisation fastställeles av 1905 års riksdag oc l1 

börj ade tillämpas det därpå följande årel. Planen har så

lunda nu med endasl några smärre ändringar tillämpats i 

15 å r, uneler vilken tid såv~il förtjänsterna som hristerna hos 

elen samma hunnil Yäl framträda. I stort sett torde man 

kunna säga, att mariningenjörkårens ulbildning och organi

sati on enligt nuvarande plan visat sig god, ehuruväl här lik

som överall t an norstädes vi s sa brister förefinnas . Särskill. 

synes det mig vara trenne viisentliga fel, som Yidlåda den 

nuvarande nlbildningcn och organisationen för mariningen

jörerna, nämJigen 
dels att den praktiska uthi !dningcn före ingenjörsexamen 

icke ~ir tillfrcdsstiillande säkerställd, clå möjlighet förefinnes 

att avlägga sagda examen med endasL .t månaders utbildning 

såsom arbetare å nuv, m ekanisk ycrkstad eller därmed jäm

ställd industriell an läggning, 

dels att mariningenjörsstipcudiaterna, vilkas utbildning 

för eträdesvis avses att äga rum vid utländska varv eller verk

städer, icke under denna sin lid besitta tillräcklig kännedom 

om organisation, arbetsmetoder m. m. å flottans varv och 

fartyg för att deras utomlandsvistelse skall bliva i störsla 

möjliga utsträckning för dem själva och för flottan frukt

bringande, 
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dels slutligen att tidpunkten för erhållande av fullmakt 
på statsanställning inträffar vid alliför hög ålder - tidigast 
vid 27 år - och för~t sedan vederbörande varit minst 9 år 

i sta ten s t j än st. 
Dessa brisler torde eme Il er tid u lan alltför stora rubb

ningar i den nuvarande planen för mariningenjörkårens ut
bildning och organisation kunna avhjälpas. Å vidstående 
grafiska framställning över utbildningen till manmngen.Jor 
har jag angivit den nuvarande utbildningen intill tidpunkten 
för befordran till mariningenjör av 2 :a graden, ävensom hu
ruledes jag tänkt mig densamma kunna omläggas för atl i 
möjligaste mån avhjälpa dc ovan berörda bristerna i den 
nuvarande utbildningen. Av den grafiska framställningen, 
vilken har uppställts eflcr samma princip som lJilaga l till 
sakkunnigas för officerskårens vid flottan rekrytering och ut
bildning m. m. betänkande, torde utan vidare framgå, vari 
dc största förändringarna i den nu gällande planen bestå. 
:\Tågot närmare vill jag dock i det följande motivera förslaget. 

Enligt nuvarande utbildningsplan antagas ynglingar, som 
genomgäll III ring i realgymnasium, till mariningenjörsele
ver, sjöl.;:ommenderas å flottans fartyg uneler sommaren mel
lan III och I V ring, genomgå därefter IV ring och avlägga 
studentexamen, sjökommenderas åler över den därpå följande 
sommaren, varefler ett begränsat antal av dem befordras till 
mariningenjörsaspiranter. Sedan numera såväl sjökaeletter 
som marinintendentselever antagas först efter avlagel stu
dearexamen synes man mig lämpligen böra ingå för samma 
system och alltså fordra samma kompetens även vid antag
ningen till mariningenjörselever, dels enär en på student
examen grundad uttagning bland ett flertal sökande har 
större möjlighet att bliva rättvis än en uttagning på betyg 
från genomgången III ring i realgymnasium, dels även eme
dan den tid, som vinnes med den nuvarande tidigare antag
ningen - 2 månaders sjökommendering m ellan III och IV 
ring - är av relativt liten betydelse. 

Enligt mitt här framlagda förslag skulle antagning till 
mariningenjörselev ske först efter avlagel studentexamen, 
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varefter elev över sommaren sjökommenderas å flottans far

tyg under c :a 2 månader. I stället för att som nu kommen

deras till tekniska högskolan samma år studentexamen av

lagts har jag tänkt mig denna kommendering framflyttad ett 

år. Mellantiden skulle då användas dels till praktisk utbild

ning såsom arbetare vid privat varv eller mekanisk verkstad 

under c :a 10 månader, dels till sjökommendering å flottans 

fartyg under c: a 2 månader. Härefter uttages visst antal a Y 

eleverna och befordras till mariningenjörsaspiranter, vilka 

kommenderas till tekniska högskolan. 

Efter förslaget skulle sålunda tekniska högskolan kom

ma att genomgås vid i genomsnitt ett års högre ålder än efter 

nuvarande plan. Detta innebär dock ingen orättvisa jämfört 

med övriga "civila" elever å högskolan, enär numera ytterst 

få av dem på grund av det stora årliga antalet inträdessökande 

vinna inträde å högskolan samma år studentexamen avlagts, 

utan sker detta vanligen först året därpå, då sökande i all

mänhet hunnit förskaffa sig 12 månaders praktik eller mera, 

vilket giver företräde vid ansökan om inträde till högskolan. 

Dessutom måste det ur utbildningssynpunkt anses synnerli

gen olämpligt, att mariningenjörsaspiranterna, såsom enligt 

den nuvarande planen ofta är fallet, börja sina studier vid 

högskolan utan att innehava en enda dags praktisk utbildning 

å varv eller liknande anläggning. 

Den tid mariningenjörsaspirant vistas vid tekniska hög

skolan har jag tänkt mig använd enligt nuvarande plan med 

undantag av att 1 :a sommaren (mellan 1 :a och 2 :a årskur

sen å högskolan) avses för tjänstgöring å flottans varv i 

stället för som nu å privat varv samt att 2 :a sommaren (mel

lan 2 :a och 3 :e årskursen) avses för tjänstgöring ombord å 

flottans fartyg i stället för som nu å flottans varv. 

Vid ingenjörsexamen kommer sålunda aspirant att enligt 

förslaget innehava c: a 8 månaders tjänstgöring ombord å 

flottans fartyg samt minst 12 månaders tjänstgöring såsom 

arbetare å varv eller därmed jämställd industriell anläggning 

mot resp. 6 och 4 månader enligt den nuvarande utbildnings-
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planen. Härmed kan den första av de lre tidigare angivna 

bristerna i mariningenjörernas utbildning anses vara avhjälpt. 

Efter avlagd ingenjörsexamen befordras enligt nuvarande 

plan aspirant till st i pendia l ( underlöjtnants tjänsteklass ) för 

att på egen hand under 2 år utbilda sig vid inhemska eller 

utländslw varv. Detta förfaringssätt synes mig emellertid så 

till vida olämpligt, att stipcndial, som sålunda icke tjänst

gjort någon tid såsom ingenjör å fiollans varv eller ombord 

å dess fartyg, icke tillfyllest besitter förutsättningarna för att 

göra sin stipendiatutbildning fruktbringande för flottan. Kunde 

i stället tillfälle beredas hon om all någon tid omedelbart e fler 

avlagd ingenjörsexa m en tj~inslgöra Yid flottan i egenskap ay 

ingenj ör, skulle han därigenom bliva i tillfälle att n ågorlunda 

sätt;1 sig in i organisation och arbetsmetoder särskilt å flot

tans varv men även å dess fartyg och sålunda förskafia sig 

kännedom om de even.luella (ordel kanske obehövligt) brister, 

som för närYarande i ena eller andra hänseendel vidlåda vårl 

vapen. De områden, där bristerna äro störst och m es t i ögo

nen fallande , kunde sedermera under hans stipendialtid inom

eller utomlands göras till föremål för särskilt ingående studier 

och erfarenhelerna härav vid hans återkomst efter avslutad 

stipendiatutbildning på bästa säll tillgodogöras flottan . 

För att tillgodose sistnämnda önskemål har jag i mitt för

slag tänkt mig aspirant efter avlagel ingenjörsexamen beford

rad till marin uncleringenj ör ( eller ann a n lämpli g hen~imning ) 

för att i denna egenskap ljänstgöra å flottan s yarv såsom 

assistent å t äldre mariningenjör till hösten åre t efler del, 

under vilket ingenjörsexamen avlagts, d. v. s. under en tid 

av c :a 15 månader. Eventuellt skulle av denna tid 3- 4 m å

nader under sommaren årel efter det ingenjörsexam en aY

lagts kunna avses för tjänslgöring ombord å flottans fartyg, 

exempelvis såsom assistent å t å nyare pansarbåt kommen

derad fartygsingenjör. Under denna sin tjänstgöring såsom 

marinunderingenjör å flott ans va rv eller fartyg bör ingenjö

ren ganska väl hinna sätta sig in i de områden, som herörns 

av hans yrkesverksamhet såsom mariningenjör. 
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Efter avslutad tid såson1. marinunderingenjör skulle en

ligt förslaget befordran ske till mariningenjörsstipendiat 

(löjtnants tjänsteklass), i vilken egenskap praktiska studier 

skulle bedrivas efter ungefär samma program, som enligt nu

Yarande plan är tänkt för samma befattning. Med dc tidi

gare 15 månadernas tjänstgöring såsom marinunderingenjör 

såsom grundval atl bygga på bör då stipendiattiden såväl för 

ingenjören som för flottan i sin helhet kunna bliva verkligt 

vinstgivande. Härmed är den andra av de tre bristerna i ut

bildning och organisation avhjälpt. 
Tjänstgöringen såsom marinunderingenjör före stipen

diattiden torde även hava den fördelen med sig, att stipen

tliaten, särskilt under sin utomlandsvistelse, kommer att be

sitta större självsäkerhet och därmed stöl'l'e möjlighet att för

skafTa sig förmånliga anställningar än vad som nu är fallet. 

Enligt försiagel utbildad mariningenjörsslipendiat bör 

liksom nu för erhållande av stipendium förbinda sig att efter 

:-tvslutad stipendiatutbildning tjänstgöra minst Lvå år såsom 

mariningenjör vid flottan. Enligt nuvarande plan sker denna 
tjänstgöring i egenskap av extra mariningenjör, varefter be

fordran till mariningenjör av 2 :a graden (i fJollans reserv ) 

' 'innes. Enligt mitt här framlagda förslag befordras stipen
diat efter avslutad utbildn ing i denna egenskap till marin

ingenjör av 2 :a graden. Ernående av denna tjänsteställning 

kommer sålunda såväl efter den nuvarande som efter den här 

föreslagna utbildnin~splanen att ske vid samma genomsnitt

liga levnadsålder, 27 år. 
Enligt det nuvarande utbildningsprogrammet utnämnes, 

såsom nyss angivits, extra mariningenjör efter avslutad tjänst

göring i denna egenskap till mariningenjör av 2 :a graden i 

flottans reserv med rätt att söka elylik befattning på stat, när 

lön finnes eller bliver ledig i denna tjänsteställning. Finnes 

icke elylik lön ledig omedelbart efter extra mariningenjörs

tidens utgång, kan anställning såsom mariningenjör vid flot

tan tills vidare ej vinnas. Då dessutom ledig befattning så

som mariningenjör av 2 :a graden alltid tillsättes på ansökan 

finnes till och med den möjligheten (och utsikten!), att an-
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·s tä llning på stat aldrig vinnes. En organisation, så hcskall'acl , 

att ingenjör efter avslutad tid såsom extra mariningenjör, 

vid 27 års ålder eller mera och efter mer än 9 år i statens 

tjänst icke har garanti för alt få fortfara med det yrke, för vil

ket han under 9 år utbildat sig och vilket han ägnat den kanske 

bästa ticlen av sitt liv, måste vara felaktigt lagd . Ty nog måste 

det förefalla, som om flottan på kortare tid än 9 år hordc 

h inna pröva, huruvida en person (ingenjör) ~ir himplig att 

anställas såsom mariningenjör eller ej. 
I det av mig här framlagda förslaget har jag också sökt 

att nedbringa denna lid så mycket som möjligt. .Jag har så

lunda tänkt mig, all efter avslutad tjänstgöring såsom ma

r inunderingenjörer icke större antal varje år befordras till 

stipendiater än som sedermera beräknas kunna vidarebeford

ras till mariningenjörer av 2 :a graden omedelbart efter av

slutad stipendiattid. övriga u t nämnas till mariningenjörer i 

reserven. Mariningenjörsstipendiat borde sålunda bliva en 

ordinarie befattning och tillsättas medelst fullmakl. Den 

stipendiatbefordran föregående 15 månader långa tjänstgö

r ingen såsom marinunderingenjör måste anses Yat:a tillfyllest 

för att utgallra den eller dem, som icke anses himpliga för 

mariningenjörkallet. Dessutom har ju under den tidigare 

utbildningen såsom elev och aspirant ril<a tillGillen till gall

ring förefunnits. Marinunderingenjör hör emcllcrli<l icke vara 

ordinarie befattning, d . v. s. icke tillsättas med fullmakl. 

Skullc av en eller annan anledning flera beställningar 

såsom mariningenjör av 2 :a graden bliva lediga iin som tidi

gare vid utnämning av stipendiater beräknats, bör hinder ej 

möta för f. d. marinundcringenjör, som över denna sin tjånsi

göring erhållit gott vitsord, men som icke befordrats l i !l sti

pendiat på grund av alt befordran Lill marii1ingenjör ::tY 2 :a 

graden efter stipendiatliden icke varil att påräkna, att söka 

anställning såsom mariningenjör av 2 :a graden, därest han 

kan styrka, att han efter avslutad tjänstgöring '!!å som marin

uneleringenjör haft anställning minst 2 år inom verksamhet, 

som efter prövning kan godtagas för anställning och utnäm

ning till mariningenjör av 2 :a graden. 
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Med den föreslagna utbildningen och organisationen 
skulle sålunda fu llmakt å anställning såsom mariningenjör 
kunna erhållas vid i genomsnitt 25 års ålder, d . v. s. 2 år 
tidigare än enligt nu g~illande plan, samt efter c :a (i års an
ställning i statens tjänst i stället för som nu efter c :a 9 år. 
Och härmed är den tredj e av dc nämnda bristerna i marin
ingenjö rernas utbildning och organisation avhjälpt. 

Det förslag jag i del för egående framlagt til l omläggning 
av mariningenjörernas utbildning och organisation är långt 
ifrå n detaljutformaL Det avser endast aU i stora drag söka 
påvisa och avhjälpa dc väsent ligare brister , som jag under 
min tid i mariningenjörl<åren funnit vidlåda sagda kårs or
ganisation. Och då jag tillhör den första kurs inom kåren, 
som genomgått hela utbildningen från mariningenjörselev till 
mariningenjör enligt nu gällande utbildningsplan, må det an
ses mig tillåtet all här hava framlagt några synpunkter och 
förslag rörande sagda ]<års utbildning och organisation. 

Karlsivrona i oktober J92l. 

C. C :son Böös. 

- B7-

Sjömän och infanterister. 

Sammanstiillning1cn fiirchllkr :1bnorn1. Det iir ckn också! 
~ n sjiim<lll blir :1ldrig iilfanlnisL oeh en infnnl'cris l aldrig sjö
num. 

·:-l'len Yid flottan giirra Yi Yårl hiista för all UJHkr en ut 
bi ldningstid , över nrs lwrlhl't alla klag<l, skapa del omöjliga: 
sjömanncn-infanlerislcn. Hc.;ultalel blir ocks'å chirefter. Vårl 
folk ses Ön' r :1xeln av milit~iren ty dC' iiro icke nl'ilil}irer och 
\·ad Yärre iir flY sjiimiin11Cn ly de iiro icke' sjömii,n. 

lngen torde km11Ja fiirnek<l , alt rll a lltför lång Lid i"tgnas 
~il infanteriutbildning och inf"anlePiskjulning. Nnmnet kanske 
fiirefa l ler knmrn lem n fr ii m m:m(le. Men 11ågnL annat ii r ·del 
CJ. Ty denna litbildnings mäl iir infanleristrid , l'.i hnnclvapellS
str icl frtlll fartyg. Dylik fiil"lekommer ej. 

~f'j, l~tlom oss helt l<lga horl e ll er iil minslone aYscviirt 
min ska cknna inf<uJleriulbilclning, Yilken hiir' hemma å cxer 
(· isplan ell och i skytlcgr:1H'I1 och L'.i ombord , Jws mili tären me n 
e j hos sjömnnnen. L tl!om nss i s tället Higga den lid , som hiiri 
genom vinnes a sjömans- och yrkesutbildningen. Ty den ut
bi ldningen kriiver Lid och miicla . Och låt vart folk binna att 
de iiro sjömän och ej sjösoldaler. Diirfiir: 

l ) Bort med all ulhildning med infanterivapen och in 
Ltnteriskjutning för :lila v pi. och för s,tamman:sl.::ap l ill hii,rancle 
l'ldnre-, ekonomi- och hanlvcrk savclclningarna . 
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2) Hort m ed all för l'loltnn onödjg utbildning i iufanteri
ljiillSt för stamm::mskap tillhörande däcksnvdelniugen. 

3) Bibehåll däremot en kort enskild utbildning och ul 
hildning i smät•·c förhand uta11 Yapcn fiit• i punkl l niimnd 
personal , och 

4) U töka dcm11a utbildning med vad som anses OliiHi

gängligen nödviindigt i bruket av eldhandvapen för i punk t 2 
niimnd p:ersonal. 

Låt fiollans behov av sj(nniin ej st{t 1Jillhaka, diirför alt ar 
men behöver sl<ju lutbildaclc Jnndstorm smiin. 

N. A. 

------------

-

-3D -

Meddelande från främmande mariner. 

skeppsbyggnadspol iti k. 
(Tn till mitten aY clccemh er mån::tcl 1921. ) 

·\Vas h in !J l on l< on rucusen. 

Engelska pressen , scpt.-clcl'. 
Reclan för e konfe rensen bö,·jadc l engelsl(a pressen synas antyd

ningar om att man lJorcle försöka Yicl etensamm a fram lägga ett förslag om 
förbud föt· använclancle av u-båtar vlcl handelskrig. Likaså framk astade" 
rörslag om förbud att H.nvända gifti ga gaser. I Englancls intresse ligger 
givetvi s att försöka bortelim in era båcla dessa sätt fö1· krigföring. Under 
elen ti cl ko nferensen suttit h H.r än det ena ocll än clct andra ryktet om 
beslut i föt· Enganrl gynnsam riktning lancerats, men ännu torde in gen
ting vara avgjor t. 

N. i\L n., okt 12 192.t. 
Allmänna opinion en i g nglancl !loppas myeket a1· konferensen . Brit

tiska imperiet genomlever f. n. svår kris , handeln står s till a, sk::tltebör
dorna äro tunga, arbetslösheten trycker oeh uppror rasa i Indi en ocll 
Irlancl. Det ilr därför mållända SYårt a tt koncen trera uppmärksamileten 
på konferensen såsom man borde, men allt förbcrcclandc arbete är så gott 
som fänligt, även om de ansvariga myndigheterna, med erfarenheterna 
från föregil.encle lw nferensct· i filrskt Jllimw, gil till den nya konfct·cnscn 
mecl en viss skept icism. 

Frankrike år även skept iskt ::tnlag t. Hiit' ha t· man llilLills anse l l 
att SU.lla havet y tterst lite t anginge Frankrike, men om man på konfe
rensen skull e komma till en uppgörelse angåcncle Stilla have t ocl1 låta 
elen militära s tä llningen i l~mo pa förbliva i sitt nuYarancl c skick, skulle 
fransmänn en anse a tt konferensen misslyckats. 

Om dc tre fömärnsta sjömakterna kuncle ås taclkomrna en ]) egräns
ning av s ina flottor skulle detta v::tr::t en kallclusell för elen tyska revansch
tanken . Frankrike har silleeles stora intressen att bevaka i \Vas h ington . 
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~)·cc Zeeland ~ prcmiilrmi n is lc r an ser att man lJegå lt c ll misstag gc

nnm aH ick e an ordn a ··en förlconfcrens·· m ellan cl c britti ska Domi ni ons, 

Förenta :-i l flLC rn ft ocl1 :r apan . Y i el en si1.clan hacl e det var i t lätt a Lt preci

''' rR Auslralirns ocl1 i\')·~ Zl'r l ~ n cb sliil lnin g innan clc formella förslagen 

r(·\t·clig·ga. 

N . . \1. R. ansr·r alt in1Jj11llningen fr;m FörPnla :-i taLerna bort utfä rd as 

r;·,r LY ä [u· '"'dan. s tatema Ilad· · !I H. iil11111 il'kr· p ålJörj fl l ti c fl esta av cle nu 

u nd er b)·ggn ;l.cl Yat·a ml e i'<II'L)·gr n , .Ja p an ~ nuYaranclc ]J)·ggnacls progr am var 

"-i a nlagd i pa1·lam cntct, SLoriJ ,·i Ltani cn LYekacle Jmruvicla man b orde änyo 

llör,ja IJ)·gga cl r cacln ougllls uch Ya t·J,en Jlalie n elle1· Frankr ilw ll ::tcle antagit 

något n ytt pr·ogram. Om Yid rl enn a t id p unkt en övere nskommelse träffats 

om in skrä nkning ::tY 1'UsLninga l'll a l1 acle !le l Yarit Hitt alt gen omfö ra cl en

:'a mm a. :'I len mrm nt rl c l g~· Jir n c lillfii ll el gel. s ig ur lläncl c rn fl. 

.\ \TII.,Ill i ll!JSJll:lllPII. 

:;-_ :\ 1. n., noy .16 1~l21. 

A llmiinna pl'inr ipt•o• . 
1. Al la slagfart~·g , ;;nm a ntin gen llr o und er byggnad e JJ er skull•• 

kun1m a a lt påiJöt",ifls enli g t llltYat·n nLi e byggnaclsprogram, skola s lopfls. 

2. Yllc rligar· c 1' Ccl nkt ionc r sko l;1 g(ira~ genom fltt n cdsk rolfl en clcl 

~Uclt· c fartyg . 
3. I a llm linll()L komnw t· !1iin~y n aLL Laga~ till .-10 i öYcr·enskommel

'''n deltaganliP s tatemas n uYa1·anclc sjöstyrkor. 

'L TolalclcplacPm enlct :w s ingfartygen sJ;all a n ses som en mätare 

~' '' fl o tto rn as s tyrka oclt ett i proportion h ärtill avpassat tnn n ngc fö o· 

lt.iillps lrill sfar lygcn komm er a l L fastställas. 

Fiit·enta Slal.e•·nn Yli ntas s lopa a ll a unde r lJ~· ggnad. vnr·nnclc s lagskepp 

' "" '' -kr yssa re ell er innll cs J:l st. En rlel äldre far·t yg, inalles Jri, s lopas 

ii\·••n. Förent<1 s tatem as iitcrs J·i'tcmd c s lagf lotta skulle komma a tt b est å 

n ,· si ngsk eppe n '\iar·yJan\1, I:RiiJornin, T en n essee, Itl fl llo, '\1i ss is ippi , New

~\ l cxico , Arizona. l' cnns)·in<n ia, Ok la l1oma, 1\cYatla, 'J'exas, Nevv-York, Ar·

l;an sas, \Vyo min g, 1.!tall, FJori<lfl , Nort11 nal; ota ocll Dclawnre. 

~ammanlag t J8 fart)· g um 300.300 t. 
E •'!1land Yiinlas s lopa de l)evi lj acle ', n-;,- a slagk1·ys~nrnfl oc l1 nccl

~J;o·ol.a en cle l ä ldre s lngsl'cl'l' e ll er irlflllcs Hl sL 
Enge lska s lagflo ttan 6kullc sELfumla komma a1t utgöra~ flY: Hoyal 

o:owrrign , R oya l O a k. H••so !u Liun, Ha mi !lies. Rcw ng<' , Qu cen-Eliza])eth. 

\\"arspilc, Ya li flnt, Bal'i1au1 .. \Jaht)·a , Bc ul10\Y. Emperor ot: lncli o, Iron Duke. 

:'llarliJo urougll, E r in. King GI'0 1'fl8 V, Centuri o n oc l1 .1\ jn.x s::tm l s lagkrys

:'ao·n a Hood , F\ enown , Hepulse ocl1 ' l' igcr. 

Sam manlflgt 22 fartyg orn G011,500 ton~. 

.Jap an fö rb .i nclcr sig att upphäva s itt 8-8 progr am samt s lop a uneler 

JJ yggDatl var:mcle 3 s lng·sk 0p p o c il ;,. slflgkr ~'ssarc . Virlarc skull e slopas en 

.t!cl ä ldre sl:"tgfart yl'·· 

--
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Japan sk 1o ll e h eh [dla: slagskeppen Nagato , H iu ga, Jse. Yamashiro, 

Fu so och :-:ctts u or il s lagkr-)·ssarn a Kiri s llima , Hanm a , Hi - .T c i och Kon go 

ell er samma nlagt JO fa rt;:yg om 290,700 ton s . 

Inom tro m i\.nad e t· c rt l' r un rle t'skriftcn ::t Y clenn fl (i\"c rensk o mmelse 

skul le flotto l'll a Ya1'H. l' r rltH'L'1'flLl 0 i t' nli g l1 et mcLI OYfln stilencle . 

F ör·enta S latcm a föres ia Yilla r e : a tt er sättnin gsfartyg för rle ovan 

uppt'ä lmarlc r·.i p e<l.lörj a~ JötTä n 10 å r förflutit e ft er ÖYCI' Cnsko mmelsen s 

undcrsko' iY<lnd c ocl1 fli.L rl c l'ontra lJ e r anrle länrlcma dit k(llnlllfl a l t b e

,QT i~ns<l sina flottor 1il l cLL Lutalrlcpla.ccmcnl: 

E nglautl 

P fn·( •n l<-1 ~ ~ aLt'l'n< l 

.l auan 

:!011.000 t. 

~>00,00() l. Ot 'l1 

:mo,noo t. 

E l'l •·•· d0 III ;u·pn~ ~ii1L Jll<t all<t rarlyg. sr,m ll[ >pna :lO i'u·s å lder, cr

,;iHI.a :< 1n•·d n,·,l nw d iakt lngandr• :n u\·anstacn rle gritns fiit• totalto nn aget 

nclt mr- d ma:\:illlisto rlckt•n f[11· Ya 1·j0 fmt: ·g b cgr Lins<lcl till :J:i,OOO t. 

1\• · .r~~ao·e O('IJ jawu·e. 

J l'ra~<l om krys~<ll'<', ,iac;·:cl'C oclo JJ o l.t.ill a lea d crs f(irJJind;1 'iig d c fiir

d>'<lf'""li1land•· att L'.i il a il a slö1T() Sflmmaol;lgl tonnage i"ln: 

En .~· J an <l 

FC>r0nl.<1 O'L1i<' l'l1 n 

.l a pa n 

F;·,,. u-h:\tar 111 i ,-a si rrrnn1fl: 

Fö ren la :-'lal<·rn;c 

.Japan 

E ngland 

Fö1· r· nta :-'lat•·1 ·n « 

.l a pan 

'<30,000 L 

·'•50,000 l. ()(']1 

t/11.000 l. 

90,000 l . 

\10.000 l . ncl1 

~)'< .000 l. 

NIJ ,OOU L. 

NO,OOO L. f il' l l 

\8,000 l. 

Om redan lJ efinlligt Lonnag·c u\· e t·s ti ger clc lt ä t· rwt'örcla s ilTro rn a för

b ind er s ig Yerlerllli 1·an t1 e s iat aLt s lopa elen öYe1·skjutancl e rl e len. 

Kr}ssarc ma ersä ltas cflet· J7 år, jagm'c, floLLilalcaclrr·s oc ll u-bälar 

efter J2 är ocl1 flygd e påfartyg efte r 20 är. 

Pö r Frank r ike n l'i1 Hal iL' n föres lås att slagskeppslo nn agel begränsas 

cill :<J o,ooo t. ? för Yartdc m landet oc l-i sammflnlagcla ton naget för krys

sarr . jngan·. flotti lla h'nrl<'1'>i , u-llftlar rtcll f! Ygrlcpåf::trtyg till 800.000 t . för 

\flt' r, efl t'n a Y rlcssa stat er. 

F i"• r nil1 'YH1';Ul•k l laYa dr • 1'<' 111 J Lind erna: 

Eng· f<tn<l 

Franki'Lki' 

Jl;ll i• ·n 

Förrn ta :-; l.all' rna 

.T apa n 

i~l s lagfal"L)·g. 

j J 
J; j 
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li d lunnas<·. su n1 ~ku ll e konlilla <11! slr •J• its . ll]l[l;;;u· Lil l: 

FiirPnla ,;tatr rn ;t x.'J;\,000 l. 

l·~ n g land ;)~t l,OOO t. nel1 

. Japan ', ',t'\.000 t. 

N . i\1. H. , IJ UY. 23 j !J:!L 

I el en flod av tclr·sr ·::tm ::tngå<' nll c kunfcrcnscn. so m rl aglig<'ll sl,öljrr 

öve1' till J~ urop a, ~1 r det sYårt att sk ilja sannin g och osannin g. 

Det sy nes emellerLicl allt mera sannolikt Rtt clct föres lagna uppelltll

lct på 10 å r i fartygsl1~yggct P,i komm er att u tlftgas i full tl lslrilckninp:. 

l!'örcnta staterna skulle äYen und er clcttR uppell.l\ll Jå en alltför g~ynnsam 

stäl lning i förllåll::tnclc till dc tYå övt·iga rinlcrna till sjöss . 

Engl and ansc t' att den föreslagna si ffr an filr kryssare tonnaget är 

ofördelaktig för cless flotta. 
Förenta statema lJUclc rälmaL ut alL tYCt a \' dc till. nedskrotning lJc

stämcla slagkrxssama sku lle kun na oml)~·ggas till flygclcpil.farLyg oclt 

skulle ililrigcnom fii. e tt ko lossalL förspr[tng f ramför Japan ocl1 J~ nglancl. 

N. M. H. anser a tt något uppeilåll ej kan komma i fl'iiga. Byggnaclsyerk

~amltctcn bör va1·a i gi\ ng, rhueu i liingsamt tempo. 

Bywatcr förC' slår i cu at·Likcl att n-båtar skola ::tllclelcs förlljuclas. 

Gautreau, Li clningcns Iranske korresponrlcn t, framh il ller at.t itali en

ska flottan masLc anses b es itta herraväldet i i\Iecl elhavct. Franslm flot tan 

ilr sp littrad i tvft haY. llr• itali 0nska besät tnin garn a milsle även t roligen 

ru1 scs bättre uLb i l.claclc. 
Enligt N. '\L H. av 30 noY. påstås en clc l amer ikanska tidn ingae 

1111clcrs töclja By\Yatcrs förslag om u-b i\ tarna. 

N. M:. n. åtc 1·g ivcr et t r~· ktc , enli g t vill, cL nrsak<m till rtt t Föt·en ta 

St::ttem a föreslagit att slopa clP n[u\ll)orclacl c sl:cgfarlygcn. li clt enkcll 

skulle Yara pcrsonalJ)ristr n. 

E n engelsk amira l anset· aLt man lika viii. som aLt angiya siffran 

15,000 som maximum för dcplaccmrnt pil clc fartyg. som fil hyggas efter 

JO-Etrsperioclen lwnna t b es tämma gränsen uppåt t ill 10,000 t. Om a l l'' 

slagfartyg hålla s ig Yicl rlrnna gräns lJii vQ (]c r clatiYt li.ka vi'in lefulla som 

tlc sto ra fartygen. 

1 mitLen av il ecellll)CI: hack il en med sit sL"r eelctL aY Furcnta sta

terna lancc rarl c anustnin gsplancn iinnu icke s ln tcl iskutc l'al :; och elen lorcl·· 

knappast hliYa färclig rccligeracl för unelerskrift ännn pft en tir!. !<~n cl<'l 

principfrågo r si'tsom om anYänclancle av u-båtar för llanrlelskrig, föt'lJu<l 

fö r använrlaml c tW gift iga gasc1· m. m. mäste iiYcn aYgöras. 

Umlcr clct a tt clcssa frågo1' i ll cmligllct bcl1.anrllas ilt' fil iLet öppet .Wl' 

~llcilanlla spekul a tioner inom alla länclrrs p1·css. 

'\lan kan dock tl'oligcn mccl ganska s tor v isshet förespå a tt elen ur

spru ngli ga planen komm er a tt avsevär t moclifiet'::ts. Sft t . ex. torclc ing-en. 
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~v Lle tre St ill a l<a\·smak l<' rna vara villi g atL h elL od1 li ftilet avbryta sin 

J•yggnaclsvcrl, samllc t uneler 1.0 ilr framåt, i ställe t torclc man komma ::ttt 

fortsätta att bygga i ett Yisscrligen ytters t långsamt t r mpo, men så att <i<' 

nu föreslagna propor tionema 5 : 5: 3 c j rubb as . 

Rörande slopning::trmt fö refall er Llct som om man nått en överens

l\ommelsc en ligt planen. 

:\. :\L H. , <!cc. '7 192J. 

Om denna ge nomföres YiLlarc i fråga 0 111 tiLlsfrislen skulle Englancl 

cl.t· 1932 kunna lJåbörja :12 stora fartyg it 35,000 ton, Förenta staterna t, 

fartyg ocll Japan ett. England skulle sålunda få ett ofantli gt övertag. 

:\Ien efter c t.t pm· år skulle llcnna mRrina supremati övergå till Förenta 

Slatcrmc och efter y tterl igare en tid tillbaka till Englanc\ o. s . v. m ecl 

5läncligt växlande Yärclcn. 

Dc skeppsbyggande Yarvcn och verkstäderna skull e vidare komma i 

l'L L mycl,ct obehagligt läge, ibl ancl skulle cle nöclgas inställa sin verksam

l!Ct, ilJlanc\ åtrrnJiptaga rlensamma i stor utsträckning. Det bleve m. a. o. 

omöj li gt att få en skieklig och ku nnig personal. Samma bleve förhiHian

det för kanonverkstäder och pansarvcrkstäclel'. 

:\lan hoppas clilrföt· numera att kunna uppnå en överenskommelse, 

Yarigenom l~ngland och Förenta statern a tillåtas bygga 2 fartyg vart trecljc 

cl.r oeh Japan i proportion härtill. Japan hoppas få lJchålla slagskeppet 

:\luttsu, som levereras i clagarna, emot att elen gamla c\reaclnoughten 

Scttsu slovas. 

Förenta Statcrna hoppas likalecles att kunna fil avsluta cle 3 åter

stående sysLerf::trtygen till :llarylanc\, nämligen Coloraclo, \Vashington och 

·w cst Virginia. I stället skulle slopas Delaware ocl1 North Dakota. 

Washington skulle vara vederlag för att J apan finge behålla Muttsu. 

Inclianaklasscn och slagkr}ssarna skulle cläremo t slopas. 

Bywater meclclelar att Japan unelerstött detta förslag. 

Förenta staterna och Frankrike synas ej ' 'ilja understöclja Englands 

förslag (lllgåencle u-båtarna. 

SYenska pressen den 16---17 clec. 1921. 

Officiellt meclclelas genom Reuter aLt proportionen 5: 5: 3 för Eng

land, Förenta staterna och Japan fastställLs med elen modifikationen att 

England får bygga tvenne slagskepp på mindre än 40,000 t., Förenta sta

terna tillåtes behålla slagskeppen ·washington och Coloraclo, varigenom 

ticras tonnage ökas till 525,000 t. och Japan Hlr bellålla slagskeppet Muttsu . 

Enligt vac\ Heuter clcssutom medclelar har Frankrike framla"'t etL 
#·· • c 
'or slag om att uneler tio år från 1925 bygga 10 35,000 tons slagskepp. 

Ovan nämnd a överenskommelse är villkorlig ity att elen förutsätter 

at.t Frankrike och Italien komma att gå in på en lJ cgränsning av sina 
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slagfJoLLur i propol'lion 1 iii dc :1 stora ~jömaktcrn as licir •wtlan an)!·iy na 

si fl' ror. 

Sluls i!I rorna fö r de tre sto ra s.i ömaklcl'llct ~kulc l)li\·a. 

E ng l anti 
Fören La ::i Laterna 

.l apan 

589/•C>O l . 

fJ3\J,850 l. orl1 
:;[:),700 L. 

ll :lnclc lse F ranl" ·i l; t• sl;u llc framlläYCia i s i LL nyssn,lmndtl Iör~lac; 

ko nnna säkerligen d r :l :n u ·s tOI':l s,jömi\klr'rnas 11:lr n\'an anfjiYna ,; ifl'rn r 

att b liYa ])clycl li gt J' iil'ilmll 'atlc. 

Syonska presse n, dl ' l ' . i l J\)~ l. 
Enl igt senare uppgiftl'r IH\1: Fmnkrike rrdan a\·sLnl L rmn fullföl

jande aY oYan medti clad e förs lag. 

N. i\ 1. R. , old. 2G .U.J21 . 
Jämförelse mellan Ell! ll a nd s, Fö•·enla iita l.e t·nas o t h .!apans fiol lo•·. 

:\fr. B}\Yaler göt' följanclc Flmförclsc mellan du :3 föl'llilmsta sjö

mak terna. 
~ n gl and. u. :-;, J\ . . l apan. 

stagfartyg filn li ga OftlJt' .I!Jlt' .. .... .... .... :l '.! 

S lagfartYg umle1· hJ·ggnad ... IG j\ 

Summa 3 E1 JG 

l~ ng l and Ilar säleclcs, efte r a tt unel er ett årlumdradr llilYa Y:<rit elen 

ledande b land sjömaU crn a, nu gått långt tillbaka och ståt· l'flCt' Förcnla 

staterna och Jap::tn . J~L t ctv oYan uppräknade engelska odt :1 :tY dc a mer i

kanska fart~·gcn ö.1·o IJ)·ggil it innan lärdomarna fr än ~lagPt v ill .JuLlancl 

börjaclc tillämpas. 
r fråga om ltlltll kl')·ssa,·c ltat· l~ ng l ancl !,Q st. emot 10 lJ us FörentA 

Statc t· nll oclt 2:> l10s japanerna, nwn om mrrn skärskfular jagamc llaYa 

.Jagare filnliga e lkr ]) cst:-llld a eft er 1918 

U-JJå tm· fänli ga ell er bestillld R efte r J!J18 

England. 
:01 . i\L H .. UOY. 9 J!)2J. 

Sla!Jskcp p. 

England. lJ. S. A. ."Japan . 

'•!) 2~0 'l'! 

JG 

Mr . By watcr fiires lCu· alt sLol'lcken !Jil alla ll)':.t ~lagsh:cpp skall n ccl

s~lLLas till 30,000 t. 'l't'C sftd a na fart yg kunna byggas föt· samma kostnatt 

so m tYil "~up er-I-Iooll s" oclt moll lika llög fa rt. Unc\crll åll sko stnaderna 

-
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])leve antagligen sLötTC, men å andra sicla n sk u ll e rj någ l'il nya dyrh a ra 

dock- ol'h l1 amn rrnl äggni ngar ll e llli,·as. 

Jla m pshirc T el. , noY. 2:> J92.1 . 

:\IeLl anledning av clc t il l den i \ \ 'asll in g lon sam l<ule konfe rensen 

framl agcia f örs lagen i avrustningst'r ilgan , hava alla arb e ten på cle fyra nya 

slagfartygen ins t ä llts. Dc sku ll e !l ava kos ta t c :a 8 mil l. s; per fartyg. 

11aft ett clcp laccmen t om !,:J,OOO t. och \'arit ])cst~·ckacl c m ecl 'tO,, cm. 
kan oner. 

n am psll ir c 'l'el. , noY . J1 HJi l. 

Sla!Jl<ryssar e. 

Hood skall uncle rgft en större r eparation. ScLlan en Llcl s tr idsskjut

ningar nu mer a aYslulals IJar man fu nnit att skrYct blivit ganska h ilrl 

ans trängt och h cllöYCr törst lirkas . 

N. 'i\L H .. , s ept. H J!l2 1. 

,Ja!Jarr . 

Av Lie :l9b jaga l'll u i.lt'O vnclt.tst ' / , i fullt b r ukbart sl;:ick. N . :.VI. H . 

för es lå t' a m ieali trlr t alt lH:·gllra anslag· till sildana fart!·:;. 

Y., oU. 8 1921. 

U-bå tar . 

1.;-bå ta r konJilHl l'J(ldan efll 't' alt l iksom före kri get Jy)·ggas uteslu

tande v ill va rnt i Cllatllam . l•: n f'ö 1·sökslJc t llae i åe påbörjats. Inga 

de talj er rör:mcl e densamm a komma a tt publiceras. 

Baser . 

H am pshirc 'l' el., se p t. 20 l !l~ l. 

Basen för småfart')·.c:· i Br·iglttl iogsea Iwr indra:;ils . 

N. M. H. , okt. !!l 1!):! 1. 

En engel s k I'L' t·l;:o Lithl;l'it'L lil r IHt \a JDresla:; il aLt Bnglanc\ sl;:ull c 

sälj a Bermullas till F ö r·cnta ::;Laternct. vilka ' 'l'nlig L en framstående sjö

offi cers utsago" , sl;ullt· ,·arn ,·illign a lt i !!·c;ngälll aYskriva a lla s in a forcl-

r ingat· på England. i 
N. :\L R. erinr<H' om öamas stora b e tydelse föl' FörcntR s ta tern a 

och anser el et anmärkn ingsYlirt aLL denna fråga , som förut Ya rit på tal 

Vie! flera tillfällen , 11LL å ny o lagus l lpp. Samtidigt haYa Förenta Staterna 

förk lara t sig hava för avsikt a lt skaffa sig väddens kraftigaste flotta. 

E m ellertid skulle säkerligen en l1el c\el engelsmän Yara nöjcia m ed 

en sUdan åtgärd som försä ljningen av Bermudas p[t grund av den r'ninslc

ning i skattelJörclan, som cW.rav bleve en följcl. 
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)1. M. H., okt. 26 1921. 
Has i SUII:t h:wct. 
Enligt Yacl l\fr. Hu ghes, Au ~ trali ens prciuiärminister. meddelat i 

,\uslrali c· ns pDrlam cnt, lJ cslöt impe ri ets konferens i Lon don i är att upp
I'ätta en brts för S Ullrt h avet, dock ej i Singapo r e. (övers. a nm. förmod
ti ng i Hongko ng. ) 

Jiampshit'C 'l'el., sept. 23 J92 1. 
Oljcl'iirråd. 
Englands största oljcclejJO l för nottun iir f . n. uneler byggnad i Ply

mouth vie! Hamoa~c. Den omfattar 28 cisterner , varder a rymmande ~~ 
millioner l i ter o l ja. 

X M. H., okt. 12 192J. 
Utom clcssa eisterner ilro clcpoter under arbete i Portlund och vie! 

Clyclc samt i Gibraltar, l\Ialta, Port Saicl, Hon gkong och Jamaica. I året~ 
budget hava anvisats mcclel för dylika anordningar i Pembroke, Grangc
mouth, Kap, Falklanclsöarna, Hangoon, Sierra Lcone och Singapore. 

Olj eförråclen i England hava beräknats kunna hålla i förråd olj~t 
fiir en sjöstyrka lika s tor som Grand F leet under en tid av ett iir. 
Cisternerna äeo skyddade för bomber från flygplan. 

Olja försämras ej vid förvaring i motsats till vad förhåll andet Lir 
med kol. 

Australien. 
x M. n., okt. 12 1921. 

Lord Northcliffe har nu börjat propaganda för alt övertyga austra
liensarna om nödvändi gheten av att tänka på sitt försvar, speciellt att 
skaffa sig en flotta. 'ridningen anser att Australien ej kan ensamt under
hålla elen flotta, som blir behövlig till Sti lla havets skydd i den händelse 
konferensen i vVashington ej leder till något resultat och alliansen med 
.T apan, som hittills vari t ett säkert skydd för Domin ions, blir upplöst. 
I så fall måste hela brittiska imperiet deltaga i underhållskostnaderna för 
den stora sjögående flotta, som kommer att behövas i Sti lla havet. (övers. 
anm. Jii.mför Lord Jellicoes förslag för c:a ett år sedan.) 

Förenta staterna. 
BY!J!Jnads pro!JI'am. 

Proe., aug. 1921. 
Den 1 juli voro under byggnad: 10 slagskepp, av v ilka ett senare 

levererats och ett är ganska nära färdigt, 6 slagkryssare, 10 lätta kryssare, 

• 
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1 lJI'ännoljefarl)'g, J \·c rkslitdsfal'tyg, 2 jagareclepåfat·tyg, 1 U-båtsdep;\
Jartz·g, 'i J'lygcl cpåfarlyg, J pali'ulllmnonln t , 1, ,iagare. 'l "Flee t" u-båtar, 
:n n-båtar. 

~fcclcl Yuro rh·~~utuill ])I 'Yilja.rl c lill .1 2- jagRI'C. 'i u-J H't lar och ·J 
IJ'an:;purtftU'lyt!'. Slllll o•j paiJi'•rj als. 

J, c 'J'o•mps. okt. 9 1\J:'I. 
NylJH;gnadcma pas las nunH; ra gu i ett nagut långsammare temp o 

pit grund aY a tt kongrc3srn inncvanmclc å r anslagit enelas t 00 milJ. clol 
Jars av el en lJcgLlruu summan 181•. milJ. Av slagskeppen komma Californ i<L 
.och i\Iur y lanll all l·~vcreras i ih· (övers. flnm. De ii t·o också lcvereracle ), 
I':olorallo , \\'asll i ng ton ocl1 \VI" s l Vi r gin i a Il eräknas ej h liva fLircliga förr~ln 
mot ~lutd av å r 102·1 . 

Man har ilwn saktaL <iY i tem pot pil Inclianaklassen oc l1 slagkryssarna 
sa m t de lätta. l;ry s~ama. Av d0 sistnämncia lever eras OmaJ1a i å r. 

Flygdepåfartyge t Wrigl1l ilr nära färdigt. n c på stapeln st~tendc 
u-bå tarna l eYr r ~" ra s sPnasl. und••t• fix 1922. 

Th e Nfi.Y}, okt. l\J2t. 
J<;nligt tlppgifl kommee Förenta staternas Navy Department att un-

·der ni:ista år inlämna en b egäran om ölmclc anslag till fart}gsJJyggcn sam! 
till (lnskuffancle av svår~ art il lori för lwstartilleriet. 

Flygclcpartementet lär i.tvcn J;omm(l med ökRd c anslagsl,t'aY. En clc l 
.av de nya pl anen ä ro GYscclll a. för slagsk eppen. 

llomhl'iirsiil<. 
Am erikan sk Nav~' and ArmJ' .J ournal, aug. 13 1!l21. 

N~ia ]Jon11Jförsök sl,ola utföras emot clet utrangerade slagskeppe t 
Alabama för alt få y tterigare utredning i en Llcl frågor, t. ex. verkan aY 
Kiftiga gaser pil besättningar och eff ekten av mycket tunga bomber t. ex. 
1,800 kg. (övers . 8nm. Det förefaller som om man Jwncl e räkna med 
·Pil lacldnin gsv il't av ,; :a :JO % av bombviktcn. ) Även k ommer att prövas 
torpeclskjulning från flygplan . 

Vicl fö rs öl< en skall fartyge t Yat'a fullt rustat och i sjövärdigt sk ick 
med ånga i alla pannor, ventilat ions- och kommunikationssystem i ord 
ning; full ammuniti onsutredning ombord . 

Man hoppas lwnna hålla mål et i gång under försöken . 
Alla slags JJomJJ cr skola anvämlas frän clc små om 135 k g. till dc 

största om 1,800 kg. Dessa senare äro dubb elt så tunga som de varmecl 
Ostfrieslanrl sänl,tes . RöJ'- och gasbomber skola även komma till an
Yändning. 

Alabama, som ltr mycke t äldre än Ostfrieslancl , har 420-230 mm. 
pansar på sidan emot Ostfri eslancls 300-170 mm. sidopansar. Pansar
·däck et är däremot av ungefär samma tjocklcl' på de JJ åcla fartygen. 

Tidskrift i S,jöväsentlet. 4 
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X M. H., okt. 12 1\lt J. 

Försöken kommo tlwn Lill lllfönwd c ol"it i\gd c rum n n. llcl itl ur~clcr 

hclJ·sning av m il fet m eclr' lst t"atlskL\rms lju s. så konskueracle alt hela ljus
knippet k astacl t'S nccliH. Hä ri genom iistatll,om man ~j bloll en J,rafti!:'· 
belysning aY m iltct ulan L\Ycn en h!Linllning i1.\' kanonkomm endöre m a sä 
att luftarLille ri eL ])lev oanYäncll1fu·L. (Na Lurli gLvis Yar ej farLJ"fjet be
mannat. ) Ym·je fallskii.t·m har <'Il f.jnsLilla m••d en styrka av 10,000 nor
mallju s. 

F lygp lanen ka~Lade flirst uL ralbkiirmsljusl'n, yareCtct• lJomlJet·nD 
kastades. i\lan börjarle nw!l 123 kg. llomhce. '1'1·cnn r träffar e rl1öll os ntan 
vidar e Yeekan. 

Numera l1av:t f:Lllski\t·m,;ljll.-; "' 'l i\nrla Lit l :1.000,000 nnt·m alljus h~;;li\llts. 

N. M. R., okt. J2 102J. 

Efter t, dagars 11ombförsök silnkle~ .fartyge t. 'J'yå bomi>CI' träffalle 
på nästan samma pl ats. Vädret under försöken Yae ihlancl full storm. 
:\[ånga bomber trilfraclc tlock, lJl. a. Z om !,;iO kg. oclt flera om 1,0Z;J kg-. 
Härefter erhöllo~ en fl el träffar m ed 11omber om J3G kg. ocl1 då clet sistn. 
anfallet gjorctes var rortyget föga mer Lln ett \Tak. 'J'vå 900 kg. hombet· 
avsluLacle sänkn ingen. 

Gas-. tåt'- oc l1 rul,IJomiJet· för~i"ikles ilYcn. Yilnlefulla rön l1a1·a er
llålli ts vi el föt·sök med i"l~ytancle eltl. 

N. 1\I. R., okt. 192 1. 

f n dragen ör l ons~lal ion. 

Stat ionen New-Ol"icans Ilat" sLilngLs på gruncl av lJrisLanllc mcclel, 

Jiimfiirelse n1 e ll an ,Japa ns ot h li'örcn(u Stalel'nas floHor <lt• J!J2J. 
Le 'l'emps, okt. J l 1921. 

Förenta Sta(.c l'lla. 

a c!t·eaclnou gil Ls yngre än åt· .1915, 

.1:!. " " 1908, 
slaglcryssare saknas, 

Eltta kryssare av modern tJ'P saknas, 
291 j agar c av Il e p l. ö Y er 1,000 t. 

.Japa n. 

6 supcnlreaclnougllLs y ngre lin åt· J914 , 
l clreaclnougl1t från år 1911. 

1 slagkr"J'Ssare från åren J91 2 o c il 19 i3, 
6 lätta moderna kryiisarc, 

U stora j agare ocl1 

21 j agar c il 800 t. 

.\t· 1923 få flottoma följande sammansättnin g: 
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Fiil't>nla Slail'l'lla: J:!. su pcnl1·earlnnugll Ls. 12 dt·eadn o ugllls, inga slag
kl·yss;u ·c. lO hitta kr·~·ssa r c . 

Japan : R s up <'t'dr ra• ln oLlgills . J rlr P<Hlnoufj· f1 L, G slagkeyssare. Jl hl l la 

k ryssar<'. 

In teLdt'l'<1 av d< : IHlfln. Jiinfl<•t·ua JJc~i l Ler ii n n 11 n i'q.;·n L a\"SC\"lirt an La l 
s jög;,c nfi 0 u-JJf\tar. 

IIY!I!Illad~plaii C I'. 

:\'. i\ 1. .R .. okt. 1:!. 1!J2 1. 

Japan. 

J~ n Osakaticl nin g ' ".\ laini~ciJi" uppgi\·cr alt c· n japan~k fal"lygskon
struktur, J<akino Hitsu, återkommit efter en studi e resa till 'J')·sklantl , 
m eclfömnd c en cl e l '" 11eml igfl skepvslJ)"ggn aclsplaner". Herr HiLsu an ser, 
a tt d c ty ska pan orna skoln. :"tstaclkomma en fullsli_in tl ig revolution inom 
J ap ans sk•'ppsiJ~·ggc,·i. 

X l\ 1. ll .. okL. 2G J\J:2.l. 

:\LarinminisLcm . . \ mi t· al Ka Lo , l1ar förklarat alt .Ltj'ans n~·a floLt
]J)·ggnadspt·ognun lll i"tsLl', uiJct·o~ n lll• :\\- rcsuUn.Lt'L Yicl konferensen i 
vVas llin gLon, redtir CI'as p:l. g1·und a,· lll" i ~Lamlc penningmedel. Detta mctl
rl e lan d r kommer rll lC I, Ii gl'n nf\;roL Ö\"Cl"l"H~kamk. .\ntla llittills lwr rlrn .i<t
p an skfl J!l'l'ssr·n ahsol nL Yiigrat all gii. med på nagun ncclsätLni ng aY flotL
IJyggmubprOf:iTam nw l, Yilket ans<egs Yarn. ett m inim um för Japan s sLiker
ll et. l. l~ nglan(l an ses Olapan s strategiska läge så utomordentli gt starkt att 
.Tap an mJ·~kc L vä l J'an gil. mecl pEt en n echättning utan aLt riskera s in för
svars l\)rn1ågu i ringastl' n1ån. 

S lan sl;epp. 

L e 'J' e mps, okt . .16- ID:! I . 

Dc under Jng-g.Hul Yaran dc K<1ga otl1 T osa skola cnJi gt uppgift el'
lt å ll a en best yckning· av Yardera .1 0 ;,o., em. kanon er. Owarii och Kii 
skola päiJörjas är J!J:!.:!, octL }lterligal"e Lvå fartyg u nder 192'• orlt J fl2G . 
Dessa f~' ra fart~· g fä eLt depl. n.Y '•3,GOO t. 
H ampsiJi t·e 'l'el.. noY. 23 1921. 

Kaga om 1,0,600 1. sjösattes i mitle n av noYemJ)Cl' i Koll c. 'l'osa kom

mer at t s jösättas före åre ts slnL. 
'J'l1e Navy; cler. 192L 

:\In tlsu lcYer e r os 11 n der li eremiler m <lnatl. 
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Sla[ilil·yssao·p. 
L·· Temps. o l; l. Hi 1~)21. 

AJ;agi oclo Anmgi Ileräknas bliva Hinliga fu· :1023. Dc fi't on !Jest~yck

lling a\· 12 40,. cm. le. (övers. anm. Denna toppgift synes tv ivelaktig i 

hf'Lraktanlic av ;;H clcms fao·[, uppgi\·cs komma a tt lJliVEl 33'" knop. En 

h•~styrkning av ri '•0,., rm. J;. synes vn1'1c mem rnecl sannrt .förhållandet 
iive,·cnsstämmaode. ) 

Atagll oe iJ ' l'akao slwlrr p<11Jöt·_ja s ;\r 1022 ocll skola Il estyckas m ed 
x :,;) cm. lqJ.er fartyg. Sla.gkryssarna n :t· !J, G, 7 odt 8 skola påiJörjas 
tinder an·n J9:l3. 1\!21

1. 1925 oclt Hl'llj_ Alla ovan uppräknade fartyg skola 
vm·R levcrcmclc lill ih· HWJ. 

Lii Il a loT~S;U't'. 

Tll c Navy, okt. :1021. 

Nagarrt. oclt Kitagami skola förses med rrno rdninga t· för omborLI
tagaoclc av flygplan. Ing;1 särskild a p l altformar · skola finnas. 
Tll c Navy, cleu . 1921. 

'i lätta lu:·ssat·c iit·o under bj'ggnrtcl. 
J lii.tt kt·yssarc 11fll' nyligrn sjö~atb. 

,Jagarl'. 

Tl1e Navy, dce. HJ2J. 

G jGgarc l1;na sjusatt;; 1mllel' (u· ct. 

Do dm. 
' l'l1 e Navy , d ec . 1U2J. 

l'Jn rioeka om 366 m. lilngcl oel.t kapacitet för G5,000 tons fartyg il r 
under byggnad i Kure. 

Frankrike. 
l<"l otl.polil.il<. 

Lr T emps, clec. 8 1921. 

L e 'l'emps påpekar llur Frankrike försummat flottan . Just nu, då 
konferensen i vVashington behandlar avrustningsfrågan, bör man tydligt 

Yisa huru mycket som redan gjorts i fråga om avrustning till sjöss. År 
1914 hade Englancl 32 slagskepp, Förenta Staterna 14 ocil Frankrike 12. 

F. n . Ilat· England 36 slagskepp, Förenta Staterna 23 ocll Frankrike 7. 
År 19:l4 hacle England clessutom 9 slagkryssarc, Frankrike hade ingen och. 
d etsamma är nu fallet . 

Om torpeclfal'tygen kan man lmappast tala, till elen gracl ha cle 
slitits uneler kriget. 

Undervattensbåtarna av modern typ äro allt för få. Men så be

drövligt tillståmlet än m å vara kan det dock r epareras. Frankrikes blyg-
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s.arnrna Ilottpro[iram i.ir avsett att fyllR de vclrsla lLlCkorna ocl1 hud;ocl···n 

måste därför antagas så •Snart som möjligt. 
F. ö. l1a1' man stora Yaleanser atL dragas med. För att kunna föt'<t 

det 3 :e i Norcleskaclcm ingåenrl.c slagskeppet, Comlorcet, till Bres t Hu· 
man lov a tt skmpa ilt op en IJc~littning från clc tvenn e öniga fcll't~· gen i 

csl<aclern ocll sända den prr järnviig till 'l'oulon. 
Flygväsendet ä 1· ou mest eftersatt. C\'foclern materi e l saknas. 
Le Temps påyrkar inclragning av I>Rsrn Hocilnfot·L sRmt ins l;rjnt

ningat· i r,nt· ien L o!'l1 vi el G11örign:. 

F1·antlidmts sla!tl'tn·t.\-!1· 

Y., n ov. 5 1921. 
iVI.r. Le noll anse r. att man n1t kommit s<'\ li'tno;·t i ut'"cl;lingcn , alt 

man kan skön j a 11 ur11sorn alla t~· pe r lenelera å t atL sammansm älta i en 
typ av slagrartyg ncll att a ll a nationer. som mi'tste l1ålla en J'lottR, m åste 
vara försudLla m eLl sftclana fartyg. Detta slagfal"lyg är ett snaiJIJgåenclc 

panst·at fartyg, en kombination av s lagskeppet lll('tl kraftig llcpansrinf' 

ocil l1estyekning ol'll d en snabba ~lagkt'\SSat·en. 
Som m·typ ta n man räl;:na d en engclslm Ho"tl. liksom Drvarlnougll t 

på sin ticl var urtypen för clrt morlem a s lagskeppet. 
I fi.il·cgllcndc nummer av L•· Yacl1t Ilat· llest)•ekningen på frans!;a 

flottans IJJivanllc slflgfar tyg llcllanlllaLs oe. ll llGt' man clii.rv i<l kommit till 
elen s lutsatsen att -'•~ t'm. kanonen RY .', ~l kal ilJe t·s Ui.ngd Il ör vara llltvurl

bestyckning. \lan lt'Ol' sig k11nna mcrld ela nr ·Säkct· källit alt clcttrr i'it' 
den sväraslr k<tnon. sum r. n. kan Lillv•Tkas i l<' t·ankril;•'. Out dnnna lm
non antages som stanlia t·dtyp , l1ava rle tekniska myndi;ol1ctcma att utaJ·

he ta rlctaljer rö1·andf'. skroY. uJ. 111. lllCtl llt'aktandc av läl.'flrnnama från 
världskriget urlt under ll ca l;.tao<l,• n.x målen J'ijt· l<'eaokrii;:Ps värlrlspolitik. 

1lrss föeJJinrlrlsclcdct· till sjöss 111. lll . 

Alla <lessrt l1än syn l'11t·dnt g ivetvis e tt sto rt ficplaeenH;nt. \linimum 

av best,-r.kning iclr f. n. s•·x '!:i cm . kanon er i clubllcltorn e llr·r med en 
r in ga iiknins av rleplcwement~_·t t\ st. -', ~, cm. lwooocr i tvcnnl' kntLit'U[Jp el 
Lom samt åtminstnm· 30 knO[J~ farl. '\linirnicleplaecmenlf'L fC,,. ett v;iJ

IJyggt slagfartyg l>lir tlil .\0,000 t. 
En "ng< •lsk s,jönffkrr. Captain \\. e lling, Ilar nYligen lJ CIJandlctt l't' ttgan 

om ' 'iclealslagfarl.ygel.''. 
Han an5C'l' al.L · ·, ~ tL ~lagfal'Lyg skall l'örst oel1 främst ;·,w l'Lräffa sina 

motståndare" ucl1 IJiit• föi·Li cnskull ktlllllfl l1ålla sjön l~ngc orl1 i a lla 1-fi.ll ct·. 

vara snabiJgäencl e, J;raftigt lJcsLJ·ekat och väl lJepanst·at. 
N n framl1 å lina cgensk<elJel' Il öm Yii.1·tlcsättas i t' ö l .i anti o u t·dn i ng: 

1. Utllållig iJ et till sjöss, 
2. Offcnsi ~va egenskaper, 

:l. De fensiva egenskaper ocl1 

'.. 'l'akt iska egenskaper. 
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UcL kan lt:it' YarR av inlrcs~c atL unLiL' l'Söka ltu1·u Lic:; :m oli lm cgcn
~kauer iil'O lil lgoLioscclcla p<t Jl oocl. :\Ian finn er d å atL skroYcL Yägcr 36 
"o av cl cpl ac.cmrn l cL, pansaret ungcfii t' li ka myck et, l\anon cr orli ammu
nition J2 ~~ nl' ll maskin rt·n a äYenlc!les 12 'lo. n r åLcrsLåenrlc '' 'X a1· cle
]>htcr·m r nlt'l IIJ>plas·<IS n1· fi'>J'l'illi, pt·nyinnt oc l1 ~llm:tn utrl'llniJI ,!;. 

CapLain \\'allin g dJ'<It;'C'l' 11:\nw <i l' n slul~nlsrn a lt r ndasf my,·krL rika 
mtli11nrr ltrt n1tl nlL !J dlla ~ig mcrl slagfnr1yg . 

\'ill;t •n gTiin~ kan l'. n. ,.;ilLlns l'iit' l';ll't)·l.;· t•n,.; ilinwu :; ionl' l' '! ] Id LOi 'tl e 
t·.i Ynra H\muli ö l all ~;a IIJ >P till sadan;< ji\l t l' l on naf! <' sn n1 l. t•x. Aquitanin 
f'l!CJ' B r J· engHJ'i a ( L il. Impcrn Lor ) på g1·uncl av dr · ofantligt ökacle Jcost
narlc t·na Jii r omilnrl ring· a1· kanaler. kaj<'l', tlorl;rl]' 111. m. , snm liilrnY s·kull e 
]J l i Y f\ en !'ii l_jrl. 

Om man skulle lilnka ~i g ,., L farL)·g a1· samnw. rlinwn:.;i onet· som 
l mpr •ntlor. il. Y. "· rl epl. :,7,000 l. ril'l> 2811 Jtll'lt•t·s l1i!,jtl nt'11 Jnerl il e J'l'l a lion:; 
l al som oYf\11 ;w ;.:·iyils fi'il' ll ooll nagnt 11Jndifil'r·arlc elll'l' sl\1'111' :J::i '7o, pan
sru~ ;{j %, b0~L:·c]\ning· · l ~ r1 ; fiL il lllitsk ill PJ' _1:2 Cj~ a y dt• Idct('CI1lt'nLct f ingl' 
man mnskinl'rirb Yikt li,H\0 l. l' ll rr liliJ'ilclcligt fii 1· m ask iJH't' om 200.000 
l>kr . ocl r r· n l'nrl f\1' :l::J J; nnp <'llt'J' 2. k nnp JliCI'f\ iin H ouri . 

Br·si.)Tkningrn ~kullr • ulgi'•r<ls aY 8 .\0,, em. lGlllOll l' l' i tlt Jb/JclLot·n. 
mcdr·lsl·aJ'L arliller i cmoL t nrJ >Prifal' l)f!. nf'lt k 1·afli;.:·t Juflal'lillt' ri. 

IJ ~ pbrn·J nt • nt Ytlt'e lillriick]igl t'C>J' nl. t fil. L,jol'kL pansar s;häl li ll 
~l;)· tlil l' lll~>l . ]ll'O.i<·klil"l' ~-ont t' Jll nL lufLiwmiJt't' ocl1 skJ'OI'f' t skull e Yara Yill 
inrlelaL i YaLl cnli\la aYtlelnil\~•n· ol'il fiiJ'sctt lll<' tl "hlislcr" som Lorp ctl 
sk)·ilrl. 

fli JJ Jt•n:;ir>nr' t'n:t l>le1·r• : dq>l. :,;_()()() L. lilngtl :28!) 111 .. h1·r·dtl 3:1,, m .. 
ma:;kinsiYrl;a ~00,000 hlcJ'., f<ll'l :l:J li illlp. Ur·sLyrkni n.!:!·: x 'dl., cm., JG J3 
r n1. nelt Ii 1:1 l'lll. llf'lliantHli'l' . l'nn,.;rtJ' : siilnn ~~() JUII1.~ 11 :, 111111 ., lorn . 
];a"·malll'l' ul'l> tliirlc :1i<(I- I:D 1\ll rl. 

l': j r·n ~ IJI<'tl detta ~ l ura tl t•t>l. 11111 ' man s.t!r'd t·s J)·l·kals ra in .'oiJ cm. 
kc11111Urt:. 

Jl t•l. iit' r·tJH' i i<'l'lirl all miil'i•a 11lL \\ 'alling "'l! i'(irltitllan tlt ·na myeki'L 
i sL111'L. !•'iii' l ' t·nn ~ k ; L ingt •nji'>i' l'l' {tl l'tlt• rll'l t•j Hll'<L 11<1 (-;' llll oJnlijli g!J cL aL t 
på ~allllll<l d t> pl. nsl ntlh omma r ll slag~kq>p IIJP<i ·, ~, <'III. kall lt nr' J'. 1\lcn 
mä dc si)Tiintlt• r.i tlrii.i a l'iir lii n .~· e nlL itl FrankJ' ikl' ftslnllkomm;< en sft
ilan lyp. 

\\'a lling Li'Ol' ;~Il man ~l;all kunna fit in pil. c i L ~:u lanL .l'arl)' f.: 10 'tO, ,; 
<' 11 1. kanonrr i LYr nnc Lluhll rl- nl'lt tY cnne trippclLorn. 
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Spanien. 
Fio f fp t'O!Jl'<l lll . 

:;,-dsYcnsl\a DagblaLi cL, old .. l 't .192 1. 
, lleg1•1·i n[tr n hal' f!'Otll;itnL cLL J'loLI. j>l'Ogrnm omf aLlanfl e fyra JiHLa kr ys-

_., ,ue. sex jngnrt•, 21'- l '-l >iilal' nl'li 21! l;annnll i'l l nt ·. 
J\nsLnatlcJ'Jlit J'önle las pa sex nr. 

F at'lY!JSh)'!J!Jiladsp l all PI', 
K l\L R. , old. J2 1021. 

T yskland. 

Oak tat lJ<lLle amiral Y. 'l'irpilz och amiral v. Sch eer framhållit slag
skep]J Cns hrlyiklsc iiro n iTi cc J'<ll 'll f\ Yil l r. d. kejsel'ligct flotLarL fast över
l yg;_HlP 0111 all dt'rn.=-- d a~< ll' ;irn r~iknaflt '. ' ry~karna ('J ens t an l.:: a ~~å alt 
J1ygga stora sla.o;l'al'L)·g·. Alla Jt·amLitla kl'iS i l~urop a komma aLt uLiwmpa5 
med L'-balar or i1 n,·gplan. 1 'l'i·skland liar man god erfarenlwt om dessa 
J1rtcla Yapcn od1 Llå 1 iden iir lllllSCn ];tlm!ll <L Lle Lyska ingrnjöt'CI'llR f\tL h~'3'3'ct 
L--halar ocl1 flygplan aY !.1 i llill s oi\llflll e dimensi on er. 

l l PL i\l' allmitnl ktln L alL en stm del aY cle L)slm 
Li'1r rl'lla Jiigpt nrd all ;.; in Pn<' J','-!i )J<t knn~tl·tJklioni'L' fi.Y 

f arlygsko nstruk
U-lJ aLar . U nder 

de t1·cnne srnaslc a1-rn lian1. i 'J'ysU;ul(l bcl'iljals 1[i0 ansökningar om 
r .. ) "ll · 1 • JIICCl ay :.; rc-nrl c ] >i't bestycw.nmg, uLrusLning m. m. }•'llcnt J iii' ot'l<L rtt i:'·"r 

av L'-k'll;\l'. PJ auPt' I' C>t' l '-hf<lnt· tHn iinrln lill :i,OOO t. il t· o filnliga. 

''Flo f (illa ]padL'I'S". 
::\'.:\L H ., nld. t·< J02 1. 

I l" ~lt>l'rt ty~ka ,it1;.:n l'c, \\- 1 !Ii. :-; 11 :3 m. f l. , so m l11CYO f iinliga ål' 
i~JI 8 IICI'i SUlll \'Ul' ll {li'S[J'I'k flCk llll'tl J [) Cltl. ];Q!111llCI', C\11SC~ hflYft Yarit 
(' [1 llll't'kl'l 11li~ ~l yekatl I)' Jl. nerlan Yirl tlilill ilggning (l\' rodreL krängde 
ile llil.l'L (1<'11 i lllil.Hi i::;· sjC> l taclc tic Y:Lid:;nmma rörrlscr . F öl' aLt få cl cm 
<i örludi~n t 1:al 1• man ti\nU sig ;~f t ~il'~ dl'lll en hlttfU'I' JJcslyclwing ocli 

. u , 
" l lJ L förliinf.:·a slc J'flY r·n . lll<'ll cf'Lrt· YflJ>CnYil<lll>i ine:'it r ntle aY!Jri~ilos sac ana ar e en. 

Polen. 
I.:ryssat'l '. 

::\. :\L H., okl. Hl JQ2J. 
n .l'.""rlrn ( ?) lill' av Eo 0o·Jand llaYa försålts till F. tl. tyska ]\l')'SSat'Cll v~ 

l'ol<' n . 
Enligt en sen an• uppgifL lif\l' köpeL g:UL Lillb aka cni1r Polen ej kunde 

likYirlcra detsamma. 



~y ÖJ'IO!JSSla1 i ou. 
:\L n., nov. J921. 

Danmark. 

l~ nli gt r ykten 8kall danska flottans station l'örläggas till befjorden 
pit N. Sjä llancl. 

Grekland. 
Y., s ep t. Hl l!ltl. 

By!J!Jnadsplane•·. I itruls ])udgctplancr IJ egiirc,;: 2 lil tta J'ry~sat'C, J'aul 
Koncluriot is ocl1 LantiJros Katzonis, G jagare ocl1 !, ll-hittae, som antaf'
ligcn sko J[t inköpas fr[tn Italien. 

öt·lo!Jsslation. s tationen i Pircus skall utvidgas. 
~ytt \'arv. l~ Lt nytt Yf\1'\' skall anl:lggas Yill :-:t'ilramanga mil L ulllCII 

Salamis. 

Brasilien. 
Y. , o Cp L. .LO 1921. 

Bynnnadsphtnm·. :\farinministe rn Ju r eslog lill ih·ds parlam ent. n,·_ 
IJyggnaLt av: 2 lät la kq·ssare om 4,000- G,OOO t ., [i jagare om 1,100-1 ,tOO L .. 
3 U-båtar om 850 t. , 6 U-båtar om 250 t. och 1 min u tläggaee. 

Ny örlO!JSSiation. Man l1ae för (t\'Sikt att anHigga en ny C>dog~~laliun 
mccl \'Rl'Y pil. Cobraöarna. 




