1921.
84:e årgången.
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Berättelse
över Kungl. örlogsmannasällskapets verksamhet under
det förflutna arbetsåret.

Sä llskapet har varit samlat till 7 ordinarie sammantri:idl''', varvid avgivits 6 årsberättelser, nämligen:
Artilleri och handvapen av ledamoten E. Lindberg,
Torpedväsende av ledamoten Iacobi,
Minväsende av ledamoten Bergmark,
Navigation och sjöfart av korresponderande ledamoten
Thor e,
Skeppsbyggeri och maskinväsende av ledamoten Hcrlin,
Sjökrigskonst och sjökrigshistoria av ledamoten Lindsström.
Fö redrag hava dessulom hållits av ledamoten Ehrensvärd
om " Några synpunkter och förslag, därest en reduktion av
sj öfiirs varets personal är ofrånkomlig", och av ledamoten
Öberg "Några drag jämte lärdomar från Skagerackoperalio nerna, häm tade ur engelska amiralitetels blå bok".
T ill sällsl, apct h ava inkommit två tävlingsskrifter, elen
en a u tgö rande svar på cl et uppslällda tävlingsämnet "Vilka
er fare nheter lämnar världskrigel i fråga om Yårt fasta kustförsyar" och elen andra om "Erik XIV och sjökriget". Den
fö n.~, till vilken författaren visal sig vara kaptenen vid Kungl.
Ku star ti lleriet C. A. Claus, har b elönats med sällskapets mcda lj i silyer, unrler rl el alt den senare icke belönats med
någ< t p ris.
l' d <krift i Sjöväse11clet .

f> O
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Redaktörskapet av tidskriften har fortfarande utövats av
ledamoten Söderbaum, under det att ledamoten örnberg verkat som und erredaktör i Stockholm.
För att om möjligt säkerställa tidskriftens utgivande ha 1•
till högtidsdagen igångsatts en insamling till örlogsmannasällskapets donationsfond, som hittills inbragt 10,180 kronor.
Inom sällskapet hava fö lj ande förä ndringar ägt rum:

Minnesteckningar 1921.

Med döden avgått:
l hedersledamot och
3 a<l'betande ledamöter.
Tillkommit:

Utländsk hedersledamot: Direktören i danska marinministeriet, konteramiral V. C. A. Jöhnke.
Arbetande ledamöter:
Kaptenen vid Kungl. Flottan N. "\Vijkmark, och
Kommendörkapten en av 2 :a graden D. Tiselius.
Korresponderande ledamot: Kommendörkapten en av 2 :a
graden i flottans reserv C. A. Hj. Virgin.
Till hedersledamot har uppflyttats förutvarande statsrådet och chefen för försvarsdeparteme ntet, kommendören
O. Lybeck.
För närvarande utgöres sällskapet av:
Förste hed ersledamöter .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H edersledamöter, svenska .. . .. . . . . .. . .. .. . . . . . .. . . .. .. .. . . . .. . .. ..
utländsl{_a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arbetande ledamöt er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korresponderande ledamö ter, svenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
utländska .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

3
38
2
99
20
3

Summa 165

Kungl. örlogsmannasällsk apet firar i dag en minnesfest.
:\'al urligt är att tankarna då med tacksamhet riktas till dem,
som tillhört och verkat inom sällskapet, men för alltid lämnat
del sammas krets. I den jubileumsskrift, som utgivits å högti dsdagen, äro alla dessa bortgångna ledamöter m ed några
on omnämnda, men tillkommer det mig jämlikt sällskapets
st ad gar att i dag uppläsa minnesteckningar över de ledamöter,
som sedan det sista högtidssammanträ det med döden avgått.
Dl'ssa äro ledamöterna överstelöjtnanten i marinen, majoren
vi e, Ku ngl. Kustartilleriet Carl Leonhard Key, kommendörkap tenen av l :a gr. i Kungl. Flottans reserv Johan Albert
Hl'li n , kommendören i samma reserv Nils Elias Anckers samt
hcucrsledamoten, förutvarande riksmarskalken Herr Friherre
F n tl rik von Essen.
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Carl leonhard Key.':')
Annandag jul, den 26 d ecemb er 1920, avled i Hernösand
kommendante n i Hemsö fästning, överstelöjtnan ten i marinen Carl L eonhard Key i en å lder av 51 å r. Sedan flera å r
tillba ka h ade visserligen han s häl sa varit mindre tillfredsställande, men kke förty kom dödsfallet, föro r sakat av mags j ukdom, tämligen oväntat. Änkl ing och ensam som han var,
had e han glatt sig åt att ti ll julen få besök av sin a båda söner ,
den en a läkare, den andra sjöo[ricer, samt av sin syster, med
vill<en han under årens lopp h å ll i t mycket samman. De
kommo, men ej för att få fira j u len n ta n för att närvara vid
faderns och brod erns dödsHigc r.
K ey började sin militära bana som kadettaspiran t år 1884,
blev följande år ordinarie elev i sjökri g sskol a n och utnämndes
1892 till nnd crlöj lnant vid flottan. Red a n å ret därpå började
han ägna sig å t den gr en av flottan s verksamh et, mineri ngstjänsten, som sedan blev hcs ! ~i mma nde för hans framtid, och

-
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år efte r år d eltog han i mineringsövni ngar såväl i Stockholms
som Blekinge skärgårdar. Visserligen cl!·ogs han härigenom
[ r[m elen rörliga sjögående tj änsten, men han ägnade sig i
stallet m ed så mycket större iver å t minvapnet och de vetenskap sgr enar, såsom elektroteknik och kemi, som därmed hava
beröri ng . Efter att år 1895 hava b efordrats t ill löjtnant vid
flottan, placerades han 1897 till uteslutande tjänstgö·r ing vid
flottans d åvarande s. k. "fasta minförsvar" . Då detta 1901
inlör livades med d et n y tl}:ipsa lta kustartilleriet, övergick Key
-- om ock med en viss tvel<an __:____ till d etta nya vap en , där
h an , som s istnämnda år befordrats till kapten, i huv udsak
fortsatte sin verksamhet såsom minspecialist med tjänstgöring
så som insruktionsofT icer vid minkurser eller mineringsövninga r. Hans verksamhet var till å r 1908 fö rlagd till Karlskron a, men sagda å r b efordrad es han till maj or och flyttades
till Vaxholm, där han å ren 1908- 13 tjänstgjorde som fortbefä lhavare och chef för unelerofficerss kolan samt 1913- 1919
som chef för I. bataljonen. I början av år 1919 förordnades
h an lill kommendant i H emsö fästning och ungefär samtidigt
h iinned befordrades han till överstelöjtnan t i marinen. Key
var i si n militära tjänst ofta a nlitad för särskilda uppdrag
såvä l i marinförvaltn ingen som annorstädes. År 1908 arbetaclc han som sakkunnig för utredning rörande rikets fasta
försvar och år 191 l dellog han i utredningar an gående kustariii leriets min vä sende.
Kungl. örlogsmannas ällskapet kallade honom till ledamot
r edan år 1902.
Överstelöjtnan t K ey var en ytterst mångfrestand e man,
som med sitt vakna intres se kastade sig över m å nga frågor
även utanför den egna tjänste n . Under sin Karlskronatid var
h an intresserad i kommunala spörsmål och ägnade sig särskilt å t frågor om förb ättringar i bostaclsförhåll anclena. I
Kns tl iga förenin gen för unga 1nän tog han en verksam del.
I Vaxholm nedlad e han ett berömvärt arbete på att få till
st ån d och vidmakthålla en samskola, d ä r garnisonens barn
k unde få unelervisn ing till och m ed r ealskoleexam en. D et
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är till stor del Keys förljänst att kustartillerihemmet i Vaxholm blev upprättat såsom en samlingsplats för manskape t
till såväl nytta som nöje och trevnad. Under sin korta tid
i Hernösand hann Key att bliva en verksam befrämjare av
boyscoutrörelsen därstädes, och även för norrländsk hembygdsforskning visade han sitt intresse.
Key var en man, som prövat mycket. Hans livliga si nne
skafTade honom arbc lsmöj ti gheter i vidsträckt omfattning,
han gav uppslag ti Il mångt och mycket, men icke alltid kunde
han slutföra vad han påbörjat. Han hade känt framgånge ns
tillfredsställ else och han blev Licligt regementsoiTicer vid kusta rtilleriet, men han hade ock rönt motgångar. Även det enskilda livet växlade för honom mellan ljust och mörkt. Han
hade lyckan atl Lidigt kunna bilda ett eget, gott hem, men
det drog ej länge om, innan hans hustru, född Scharp, bröts
av en svår l ung sj u kel om, som efter n ågra år l rots energisk
vård och sa natorieviste lser nedlade henne i graven. Under
åren 1905 och l 906 hade Key tillfälligt avsked från sin kapLenshefattning för att vara sin hustru följaktig und er vistelse
å sanatorium i Danmarie
Givetvis hade d essa förhållanden påverl<at Key, i vars
kynne det för övrigt låg något av ytterlighet, något av antingen - eller, antingen och tidvis en hänförd verksamhetslust eller ock, särskilt på senare tider, en trött håglöshet, antingen en djupt allvar lig blick på tingen eller ock en mera
ytlig uppfattning och belraklclse. Vad som låg på botten av
Keys h ela vä sende var godhcl; han var hjälp sam mot vänner,
kamrater, underlydande och m å nga andra till elen grad att
han nära nog b loltställdc sig sjäh·. Han hjälpt e i Lysthet och
många äro säkerligen d c, som i tacksamm as te minne bevara
Car l L eonharcl Key.
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Johan Albert Helin
föd des den 6 augusli 1860 å Framnäs egendom i Frykeruds
so ken i Värmland och blev 1874 elev vid sjökrigsskolan,
Yari från han 1880 utexaminerad es och utnämnd es till underliijtn a nt vid Kungl. Flottan. Redan påföljande år börj a d e han
ä ~na sig åt det vapen, som han sedan hela tjänste tiden t~ll
hi;rde, nämligen minvapne t. För detta ändamål genomg1ck
han erforderliga minkurser och slutligen tekniska högskolans
l\ urs i praktisk elektroteknik. Han var i sitt fack både k~n
ni , och arbetsam, vilket för(lc honom från den ena bcfalslJ O'-le n inom minvapnet till den andr a och han var slutligen
unde r tid en 1910- 1917 chef för marinförvaltningens min:1 \ del ning.
Bland de spår, som Helin lämnat efter sig inom min\' ii -.,e nclet, må anföras minverkstade n i Stockholm, som tillk Olli under den tid han var chef för mindepartementet därsl iidcs, skärgårdstelefonmaterielcn, sprängmaterielen samt
111< lc rn iseringen av fasta minmatcrielen, vilket allt fått sin
Ul for m ning och nått sin fu ll änd nin g genom H elin s ingripande
i lliin s la detalj .
.
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Jämsides med arbetet vid minvapne t utvecklade Helin en:
omfattande lärareverksamhet och var sålunda under osedvanligt lång tid, under å r en 1897- 1909, lärar e vid sjökrigsskolan och 1900- 1910 vid sjökrigshögskolan.
Helins fenom enala händighet i allt, och särskilt i vad
som rörde elektricitet en, var allmänt känd, och h a ns praktiska färdighet i detta avsee nde togs i anspråk av stockholms-utställningen 1897, där han organiserade och ledde marin-skådespelen för est ä lland e sjöslag med miniatyr s tridsfartyg.
Befordran till kommendörkapten av 2 :a gr. skedd e 1902
och till1 :a gr. 1907. 1917 avgick Helin från tj änsten vid flottan och var seelan dess intill sin död anställd vid Linköpings.
armatur- och m etallfabrik.
År 1900 invald es kommendörkapten Helin till arbetande
ledamot av Kungl. örlogsmannasällskapet
Trofast var han mot sina vänner och dessa voro många,
ty han hade ingen ovän. Hans vänfasta natur förd e honom
till ordensväsendet och bland annat intog han i Colclinuorden.
en framskjuten ställning.
KommendörkapLen H elin var gift lvå gånger, fö r sta
t_;ången 1885 med Pauline Marie Parthenope Barker från
. Corfu, som dock avl ed efter några års äktenskap sedan även en
liten son gått bort.
År 1906 ingick han ånyo äktenskap med Maria Åhman,.
som nu, sedan Helin den 7 juni 1921 avlidit, står sörj ande:
vid båren.
Många årgångar, ja man kan nästan säga ge neration er
sjöoiTicerar e, kommo i beröring m ed Helin und er hans lå nga_
Yerksamhet såsom lärare och såsom sjöofi'icer och deltaga i
den beundran, som minvapnets män skänka honom för hans.
humana uppträdand e, för hans kunskap er i sitt fack och föl~
hans okuvliga arbetsförmåga.
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Nils Elias Anckers
led den 10 juni 1921, således några dagar eft er d en nys s
om nämnd e ledamoten å egendomen Brantnäs i Värmland.
X' ep d enna officer had e ägnat en stor del av sitt liv åt arbetet
i m invapnets t j än st.
Han föddes år 1858 i Stockholm, son till professorn N.
J . Andersson och hans maka, född Tigerhielm.
E fter att hava genomgått sjökrigsskolan blev han 1878
underlöjtnant vid flottan, där han avancerade till kommendör
Hl0 7 och erhöll avsked 1919.
Uneler åren 1884- 87 var Anckers anställd i Kongostalem; tjänst. Bland d e b efattningar, som han beklätt inom
sj öförsvaret må nämnas lärare vid sjökrigsskolan 1891- 97,
adj utant hos stationsbefälhavaren i Karlskrona, chef för mar införvaltningens minavdelning samt slutligen varvschef i
SLock holm under åren 1910- 1919.
Anckers var en god sjöman och fullgjorde många anSY ar sfu lla komm end eringar till sjöss. Bland dessa må näm-
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nas chef å korvetten Freja under långresa 1904.,-----05, chefsskap å flera pansarbåtar, samt eskaderchef för Stockhohnseskadern 1908 och kusteskadern 1910.
Han gjorde sig bemärkt icke blott som sjöofricer utan
även som konstnär och var särskilt bekant genom sina etsningar med motiv, som oftast hämtades från flottan.
År 1896 kallades Anckers till ledamot av detta sällskap
och 1907 till ledamot av krigsvetenskapsakademien.
Anckers var gift med Hanna Maria Rundgren, dotter till
framlidne biskop Rundgren i Karlstad och efterlämnar dessu tom två döttrar och en son, som varit oflicer vid flottan.
Jag kan inte finna något bättre sätt att giva en bild av
kommendör Anckers än att uppläsa den vackra minnesruna,
som efter dödsfallet stod att läsa i N. D. A., signerad av de n
avlidnes närmaste förman under de sista tjänsteåren:
Kommendör Nils Anckers in memoriam.

Ovänlat kom dödsbudet. Med ett visst vemod läser man
samtidigt med detta bud, den nu dödes inlaga till krigshovrätten i ett mål, som tagit uppmärksamheten i anspråk under
en längre tid och vilket, oaktat dess för Anclcers föga besvär a nde beskaffenhet, dock i viss mån förbittrade det lugn, son'i en
lång och trogen tjänst hade bort förvärva. Tanken härpå
manar en 50-årig vänskap och gemensamhet i tjänsten att i
några korta drag framkalla Anckers bild. Anckers var en
betydande man. Från hemmet medförde han bildningslust
och kulturella intressen av skilda slag. Fjortonårig började
han, efter tidens sed, sin sjömilitära bana. Tekniska anlag
kommo honom att som ung officer ägna sig åt minvapnet.
Res- och äventyrslusta lågo honom i blodet och förde honom
i likhet med många svenska unga män att i Kongostatens
tjänst vidga sina vyer. D~irifrån medförde han förstorade
språkkunskaper och minnen från spännande tjänst på Kongofloden och under den berömde Stanley . Anckers blev en god
språ kkännare och beh ä rskade icke blott fl e stora kultursprål, en utan även vissa deras dialekter.
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Återkommen till fäderneslandet ägnade han sig med lust
åt flo ttans tjänst och utbildade sig till god sjöman och manÖ' lis t, vars högsta fröjd låg i livet på havet. Sina sjömannaeaensk aper fick han tillfälle att visa som chef på kortare och
l:n gre expeditioner, slutligen som eskaderchef.
1905 var han befälhavare på pansarbåten Niord i den
m ot Norge sammandragna kustflottan och bland de framståenr1e fartygschefer, åt vilka flottans fartyg då voro anförtro Jda, var Anclcers den som ivrigast önskade få bringa sitt
farly g mot den eventuella fienden.
A :s sportintresse förde honom till ett livligt och intresscr·tt deltagand e i yachtlivet
Vid sidan av sin tjänst ägnade A. sig med talang åt konst en . Hans etsnål framställde kraftiga bilder från sjön, sjök riget och örlogslivet och han sökte med dess hjälp sprida
känn edom om det vapen han så varmt älskade. Han slutade
sin m ilitära bana som varvschef i Stockholm; högste befälhavaren för kustflottan 1914- 16 hade allt skäl att vara honom tacksam för den ypperliga hjälp han under dessa år gav
ku:c;t flottan med allt vad denna av varvet krävde, vilket sanl1 l" !igen ej var litet.
A. gjorde detta med den verkligt sjömilit~ira anda, som alltid söker "underlätta kamratens manöver".
s tationsbefälhavaren i Stockbolm fann under därpå följa nde år i Anckers ett gott stöd mot nedbrytningsförsök från
socialistiskt-ministeriellt och andra håll.
Någon sinermänniska blev Ancl\.ers aldrig. Han var
konstnär en , sjömannen, den vakne resenären och sportsJnanl1 l'll, men framför allt den gode kamraten, vars ridderliga
sinne, beprövade oräd~ll1Ct och originella humor länge skall
bevara hans minne bland kvarlämnade vapenbröder.

W. D- n.
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~u·h e le, som av f. d . r iksmarskalk en nedlagts såsom ordför a Hlc för svenska pansa rbåtsförenin gens fullmäktige. I ~v
r i ~ l bade han fl era yttre utmärkelser än någon annan enskild
sYL n sk n1an.

Fredrik von Essen

avled den 3 oktober 1921 i en å ld er av över 90 år. Med honom
gick en man ur tiden, som på goda skäl blivit kallad landets
främste ädling. Att uppräkna alla de uppdrag och befattningar han innehaft sku lle föra för långt, m en följande uppgifter från hans långa levnad må anföras.
Född på Kafl ås d en 30 juli 1831 ägnad e han sig vid unga
år åt officersyrke t. Hans militära bana bl ev em ellertid icke
lång, ty r edan tidigt öv ergick han t ill skötseln av fädernegodse t. Det är som lanth ushållare, politiker och hovman
Fredrik von Ess en gjort sig mest känd i Sverige. Ha n var
sålunda ordförande i Skaraborgs läns landsting och hush å llningssällskap i fl era perioder, ledamot av stå ndsriksdagen samt
av första k a mmaren oavbru tet under 38 år, vidare finans minister i tre mini s tärer und e r åren 1888-94, vilket senare år
han utnämndes till riksmarskalk efter att förut hava bestritt
andra tjänster vid hovet. År 1912 kallades friherre von
Ess en till hedersl edamot av Kungl. örlogsmannas ällskapet,
som därigenom fick tillfälle att visa sin tacksamhet för det

Hovtjänsten lämnade Fredrik von Essen 1911, m en hade
"cn om spänstigt si nne och fortsatt friluftsliv h ållit sig uppe
~ iistan ända in i d et sista och därunder varit för emål för ett
h ell ]ands vördnad och symp ati. Underhavande på godsen
y()r dade sin hu sbond e och även i Stockholm var han känd
oe h a kt d av så gott som alla s taden s invånare, d är han had e
ell yä nligt ord för alla och p å e tt underhart sätt kände igen
dc p ersoner, m ecl vilka han kommit i beröring. ~å d e~sa förfelade han aldrig att göra ett starkt och sympatiskt mtryck.
F redrik vo n Essen sörj es närmast av maka, barn, barnba r n och barnbarnsbarn . En sonson ä r kadett vid sjökrigsskolan .
E n mig n ärstående, gammal vän till elen avlidne, har
läm nat mig följande anteck nin gar till belysande av honom
som m änniska och vän:
Hans kloke fader förordnade Fredrik, den yngste av fyra
briicl er att ensam äga och sköta det stora Kaflåsgoclset, och
det vi sade sig, att valet var rikti gt. Egendomen sköttes av
F n •drik von Essen från 1855 till hans död och har lämnat
äg,t ren såväl som godsets underhavande m ycken tillfrcdsslii llclse.
Till silt sinn e gudfruktig, redbar och sa nn förvärvade han
m ~m ga vänner bland alla samhällsklasse r, Ly i bans vänskap
had e klasskillnaden intet husrum, endast människan.
Bland kamrater var han aktad och älskad mer än dc
fl ls la.
Av sina tjänare betraktades han såsom fader och vän,
lHtsbondeväld ct utövades med kärl ek ej med färlan, men därfiir ic ke med slapphet, ty ordning skulle det vara i hemmet.
Bland sina vänner utövade han ett gott, ofta hälsosamt
in l'ly landc, och hans orädda och uppriktiga framträdande avlii;.;s nade alla anledningar till missförst å nd.
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Han inlät sig gärna i samtal med främlinga r på öppn
platser och i kommuni kationsan stalter och uttalade då si a_
mening oförbehål lsamt men utan att såra och vann ofta der n
as_
bifall.
Hans verksamh et var mångsidig och fruktbrin gan d e.
r
em Igheten av hans framgång ar torde ligga i den älskvärd-het, varmed han förmådde andra att utföra och ernå det ay
honom inriktade målet.
~ivergens er i politiskt avseende inverkade aldrig på
Frednk von Essens p ers onliga vänskaps förhållan de till sanna_
•
~rmcr.
H

Några ord om flottan 1771-1921.
Au

ra nclc på 150-årsdage n av Yicc ordförande n leelamaten C. Sparr e,
Yid n .•clläggnmlc t av bdattningL 'll.

Sedan Gustaf III genom statsvälvn ingen 1772 brutit ständern as envälde, som jämte partisönd ringarna varit orsakeil
Li l r ike ts militära vanmakt, blev en av hans första åtgärder
a ll å ter upprätta flottan ur dess förfall. J{onungen var nämli g(·n f ullt medveten om, att flottan var den viktigaste fald orn
för en lyckosam utgång av det krig mot vår östra granne,
som han insåg bliva oundvikli gt för att frigöra Sverige från
dc a llt starkare trycket därifrån . Kraftigt bilrädd av :;ällsp rt dugande m ä n, sådana som en Chapman , en Troli e m. fl.,
ly(' Ka des J{onungen med tillhjälp av rikliga franska subsidier
så räl i sitt syfte, all flottan vid utbrottet av 1788 års krig
belan n sig i ett utmärkt skick beträffand e såväl personal som
leriel.
Ä ven om flottan icke mäklade under Ju· igeL tillfullo inf ria 's in konungs högt spända förväntni ngar, var det uteslulaJ•de dess förtjänst, att kriget fick e lt något så när lyckligt
sl ,i[. Om den svikit ell er blivit besegrad, hade kriget förvisso fått en för Sverige mycket olycklig utgång, och m ed
fu llt fog kan därför om sve nska flottan under 1788- 1790
år, k rig sägas, att den gjo rde sig väl förljänt av foster-

lli d

land et.
Under 1808- 09 års krig va r örl ogsflottan så försvagad ,
att den endast med hjälp av en en gelsk eskad er kunde b eh ålla
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herraväldet över Östersjön, och även sl<..ärgårdsflottan var den
ryska avgjort underlägsen. De t egentliga Sverige blev dock
i det hela skyddat tack vare flotlan .
För att efter förlust en av Finland avgiva förslag till försvarsväsendet s ordnande tillsattes 1809 under ordförandeska p
.av kronprins en Karl August en kommitte, sammansatt av ett
s tatsråd, en president, två generaler och en amiral. Kommitt en, som ägde rik erfar enhet frå n två krig att bygga på, kom
till det r esultatet, att den fann det vara tydligt bevisat, att
d et säkraste värnet för Sveriges självstä ndigh et var en örlogsflotta , tillräckligt stark a tt hind r a v arj e fi entlig armes landstignin g. En såd a n styrka a n sågs u tan alltför kostsam ansträngning kunna anskalra s och underhållas, enär grannstat ern a s flottor icke voro särdeles st arka. örlogsflottan bord~
därför uppbringas till 16 linj eskepp och 16 fr egatter föruto m
småfartyg.
Förslaget had e ej ens börjat omsättas i handling, för r än
för eningen m ed Norge jämte rådande penningbrist år 1816
.gav anledning till en ny för svarskommitte . Denna fann Sveriges behov av sjöförsvar oförminska t samt för eslog en seglande flotta av 12 linjesk epp och 10 fregatter förutom smärre
fartyg.
Trots den ob estridli ga sanningen i nyss a n förda uttalanden av 1809 och 181 6 å r s kommitteer, fortgi ck flottans förfa ll ,
ingalunda h ejdat av tid e ft er a n n a n avgivna kommitteförsl ag,
t ill dess d en n edsj u nki t t ill en r en obetydli gh et av sin forna
s tyrka, ur stån d att fy lla någon enda av sin a uppgi ft er.
Anled ningarna h ä r till voro fl era. Väl vor o den k roniskt
råd an de penningbrist en och d en bland ick e fackmä n då som
nu t yvärr vanliga eh u ru g rund falsl<a åsik len, all ett sjöförsvar hlir billigare, om d et baseras på smil ~in på slora fartyg,
bidra gande or saker till, alt linj eskeppsfJollan fick för falla .
Härtill kom län g re fram d en revolutioneran de inverkan på
örlogsfl o ttan, som å ngkra ften s allmännare inför ande åstadkom , en utveckling, som utan tvivel kunde till en början alstra
tv ek a n och villr å di ghet b cträHa ndc valet av farlygs typer.
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~ Icn mera än av n ågot annat för sumpades Sveriges sjöför \'a r av den långvariga och bittra s trid , som förd es m ell a n
slora och lilla flotta ns m ä n, m ellan d en seglande och roende
[] otta n . Ett par ord tord e h ä r vara p å sin plats om d e nna
strid, som p å sin tid i högsta gra d upprörde sinnena .
An nen s flotta skapa des 17 56 eft er för slag a v Augustin
E h re nsvärd, Sveaborgs grundl äggare och ny danar en av F inla nJs fö rsvar, vilken äv en blev d enna flotta s förste ch ef. Den
v:u :n·sedd att, själv stödd på Sveaborg, st ödja och skydda
ar mens högra flank vid denn as op er a tion er län gs Finla nds
sö u ·a, av skärgård omgivna ku st.
Ur orga nisati onssynpunl<l delad e arm ens flotta samma
vä :-J a ndc öden som så mycket a nnat under frih etstidens partistr id er . Vid sin Lillkomst und er Hattväldet skiljd es den frå n
ör l )gsflottan och öv erförd es till arm en. Seda n Mö ssorna 1765
kol!l m it till makten, b eslöts att av armens flotta indraga en
deL n ä mligen turumaesl<ad ern, och å t erförena r est en m ed örlogs flo ttan. Dessa i och för sig kloka åt gärd e r upph äveles reda n
1770 av d e då till makten återkomna H atta rna.
Un d er 1788- 90 års krig fa nn man, a tt arm ens flotta i
sin ord ning behövd e sk ydd av örlogs flottan fö r att ej få sina
förbi n delser avsku r na, och en st arkt bidragande orsak till, att
kr iget s utgå ng ej blev elen aYgö rande seger, varpå Gustaf III
r ~lJ,n a t, var, att örlogsfl ott an a nvän de s till denna sekundära
uppgift, innan den ännu lyckats lösa sin huvuduppgift att
osk<.Hiliggör a el en ryska örlogsflottan .
E ft er förl ust en av F inland 1809 var a nnens flottas ursp ru ngli ga uppgift i sj ä lva verk et avslutad. R edan 1803 h a de
håda fl ott orna stä llls u n der gemensa m " Fö rvaltni n g a v sj öäre nde n a" och H!23 sammansl ogos de till Kungl. Ma j :ts f lotta.
Den som h oppats, a tt dc slitningar och mis shälli gh e ter,
sont a lltifrå n börj a n r å tt m ell a n m å lsmänn en för örlogs flolla n och a rm en s fl ott a e fter sa mm a n slagni n gen skull e utdö,
blev tyv ä r r b esviken , ty strid en blev n u bittr ar e ä n n åg onsin.
Dl'ss .h uyudsakliga a nl ed nin g ya r a ll söka i olika uppfa ttnin g
0 111 ele n sj ögåend e flott ans oc h skärgå rdsfl o ttan s relativa he-
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tyd el se för rikets försvar. Härtill ko mm o emellertid även
skäl av mindre idccl utan mera personlig natur .
Segelflottans män sågo i sitt vapen det enda, som kunde
skydda Sveriges till stor del öppna kuster från förhärjning
och landstigning samt ansägo roddflottan vara ett värdefullt
hjälpmedel, men ej heller mera, vid försvaret av dc viktigaste
skärgårdsområdena. Roddflottans män å sin sida trodde sitt
vapen i stånd att lösa alla dc uppgifter, o;om tillkomma Sveriges sjöförsvar, samt höUo före, att linjeskepp ej borde byggas, förrän hela försvarsväsendet i övrigt blivit fullständigt
tillgodosett, d. v. s. praktiskt tagel aldrig.
Roddflottans män funno ett gott stöd i den rådande centralförsvarsiden, för vilken tanken på ett sjöförsvar utanför
Sveriges gränser var någonting fullständigt främmande.
Denna strid borde rimligtvis hava avstannat åtminstone,
när ångfartygen gjort sitt segrande intåg i flottorna, ty ångan
öppnade j u skärgårdarna för fartyg, som förut ej kunnat
uppträda där. Så skedde dock icke, utan roddflottans fanatici, som i roddkanonslupen alltjämt sågo skärgårdens yppersta försvar, fortsatt e den nu fullkom ligt oresonliga str ide n
med en törtvivlad energi, värd ett bättre mål. Excellensen
Björnsticrnas vid 1844 års riksdag uttalade varning "Man
måste tänka på att slippa förbruka manskap i stället för kol"
lämnades länge obeaktad.
V crkningarna av denna lång,'ariga och bittra strid blev o
för flottan ödesdigra, framför allt sedan tidningspressen börjat intressera sig f ör densamma. Roddflottans förläggni ngsort, Stockholm, bringade detta vapens målsmän i kontakt med
de ledande tidningarna, som av dem vederbörligen bearbetades, under d et att segelflottans män i Karlskrona voro i detta
avseende sämre lottade. Den stora allmänheten sakna de
möjligh et att bilda sig ett självständigt begrepp om fråga n och
tog samma ställning som tidningarna. Den logiska följde n
härav blev en stor nj ugghct hos riksdagen att bevilja ens
oundgängligen nödiga anslag till den sjögående flottan, sol11
därför unelan för undan fick förfalla.

F örst under 1850-talet, då såväl seglande som roende
f(t.ttor tillhörde en förgången tid, kan striden anses avslutad,
m en då var också svenska flottan i det närmaste slut.
År 1866 gjordes en sista uppdelning av sjövapnet, denna
gång i flottan och skärgårdsartilleriet, ett otidsenligt och dödföll exp eriment, som upphörde redan 1873.
Med 1860-lalet kunde någon ljusning förmärkas för flottan, men först i slutet av 1880-talet började en verklig sjövind att blåsa, av vilken friska fläktar funno vägen ända till
ri ksd agen. På grund h ärav kunde flottan, när den 1905 beh ön le r u stas för atl värna om rikets intressen, uppträda som
en m aktfaktor av avgörande betydelse för att stödja underh an dlingarna.
Änn u så sent som vid mobiliseringen 1914, ägde flottan
en betydande materiell styrka, dock kunde pansarbåtarna till
följ(l av ålder icke längre anses motsvara moderna fordringar.
Att flottan und er det långvariga världskriget vid ett stort
anta l tillfällen genom sitt ingripande förhindrade brott mot
Sveriges neutralitet och kraftigt medverkade till, att sjöfarten
inom svenskt territorialvatten kunde pågå, är kän l. Genom
dett a sitt uppträdande, ofta under svåra förhållanden, gjorde
fl otta n riket ovärderliga tj änster och bidrog i icke ringa mån
a t t he sp ara Sverige att bliva indraget i kriget. Desto bittrare
m asl e det då kännas för vapnets målsmän att omedelbart efter
lu igets slut finna, hurusom den ur drömmen om evig fred
h iirrörande försvarsolusten i vårt land i första hand synes gå
u t iiver flottan.
Ett sådant förhållande är visserligen anmärkningsvärt,
llltn därfö r ingen nyhet. Det har nämligen under elen tidsperio d, som här beröres, visat sig, att efter dc historiska tilldragelser, som givit flottan tillfälle att spela en mera framst aend e roll, vare sig i krigets eller fredens tjänst, städse följt
en [l l,riod av oförstående för vapnet. Så efter 1788~90 års
krig, varom förut är talat; så även efter 1905, som följd e s av
l' n !l-å rs period, u n der vilken inga medel bevilja des till att
siil ta nå got större fartyg på stapeln.
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Flottan behöver dock för att bibehållas vid sin en gång
uppnådda styrka å rliga anslag för successiv omsättning av
fartygsmaterielen. Varje uppehåll i detta avseende är liktydigt med tillbakagång. En sådan förnyelse av materielen
är efter världskriget desto mera av behovet påkallad, som
fartygen blivit hårt ansträngda genmn den långvariga mobiliseringen. Då emellertid medel icke beviljats till ersättning
'av dc utslitna fartygen, är vår sjökrigsmateriel f. n. stadd på
ett säkert och hastigt förfall. Och icke nog härmed. F lottans på seklers traditioner grundade organisation hotas med
att inramas i andra, för flottan samt dess verkningssätt och
känslor oförstående insli tulioner, allt under det vapnet berövats sin särs](i lcl a målsman vid Konungens rådsbord.
I det föregående har omnämnts det utlåtande, som avgavs av 1809 års försvarskommitte (vars sammansättning
förvisso icke var ägnad att göra kommitten partisk för flottan) nämligen, att det s ä krastc värne t för Sveriges sj älvständighet är en örlogsflotta, tillräckligt stark att hindra varje
fientlig landstigning, och att denna styrl<a utan alltför stor
ansträngning kan uppnås, enär grannstaternas flottor icke
äro särdeles starka. Jag har här upprepat detta märkliga
uttalande, enär det med samma fog kunde hava avgiv its 1919
som 1809, och det gäller alltjiimnt och lilJ a lla delar.
Huru den 1919 tillsatta kommissionen för verkställande
av utredning och avgivande av förslag tiU en revision av Sveriges försvarsväsende m. m., en kommission vari sjöförsvaret
icke är represen tcrat, uppfaltar denna riksviktiga fråga, är
ännu ej bekant. Om kommissionen å ena siclan saknar erfarenhet från något svenskt krig under de senaste 100 åren
alt bygga på, har den å andra siclan erfarenheten från det
nyligen avslutade världskriget, ~om på det mest fruktansvä rda
och övertygande sätt bestyrkt, vilka liclanden å tfölja krigföring i eget land.
För den, som väl är övertygad om fredens välsignelser,
men däremot icke om möjligheten av evig fred, slmlle det förefalla obegripligt, om detta av världskriget skapade, enastående
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Ii l.fiillc för Sverige att åter bliva Östersjöns förnämsta sjölP dd och därigenom besparas att se sin jord trampas av
fi u Hlc fot, finge gå obeaktat förbi. Anledningar saknas dock
icke för flottans män att se den närmaste framtiden mörl..: för
rlct vapen, åt vars tjänst de ägnat sina krafter och vari de se
ri kcts tryggaste värn.
Av flottans historia under förra hälvten av 1800-talet
h aYa vi lärt faran av inre stridigheter inom vapnet. LyckIi, l vis torde ett upprepande härav vara uteslutet. Skulle pröv11 •1 gens tid nu stunda, gå flottans mäi1 förvisso i enig samn ,mhållning den till mötes.
l\få vi då med förtröstan till framtiden åtminstone söka
a t! inom vapnet h å lla högt den anda, varförutan ingen duglig
fl otta kan bestå och som utgör betingelsen för flottans uppri;rt clse, när en gång sjövind åter börja blåsa i Sverige.
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Oljeeldning å krigsfartyg.
En synnerligen viktig fråga, som hittills ej utförligare
behandlats i Tidskrift i Sjöväsende, är oljeeldning å krigsfar tyg . Som oljeeldningen under det sista årtiondet i de båda
förnämsta marinerna, Englands och U. S. A: s, konunit att
intaga en fullkomligt dominerande ställning, torde det nu
vara himpligt att även hos oss i större utsträckning ä n hittills
göra sig förtrogen med densamma, varför det kan vara av
intresse att här behandla frågan.
Huvudprinciperna för oljeeldningens användning på
krigsfartyg.

Oljeeldningen å krigsfartyg användes antingen såsom tillsatseldning för att för kortare perioder till det yttersta öka
upp effekten v id annars koleldade pannor eller ock såsom s. k.
ren oljeeldning.
För oljans införande i eldstaden användas å krigsfartyg
två system, nämligen med å ngbrännar e och med tryckbrännarc.
Vid å ngbrännaresystemet får oljan från r e!. högt belägna
tari kar genom sjä lvtryck rinna ned till brännarna. Dessa är o
av injektorartad konstruktion och fungera på så sätt, att en
ångstråle i brännaren suger med sig olja och luft samt sprider oljan i mycket finfördelat tillstånd till en konisk flanll11 ·
Härav framgår, att vid detta system en avsevärd mängd ånga
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går fö r lorad, enligt uppgift upp till över 3 % av den av oljan
avkJkadc vatt enmängden. Detta gör att ångbrännare ej
k U ll na anvä ndas för kontinuerlig drift å krigsfartyg med vattc n rörp annor, enär den härvid förlorade ångmängden måste
återvin nas genom evaporeri ng.
Systemet är emellertid lätt och billigt i anskaffning, varför det ä nnu finner användning i och för tillsatseldning på en
del lä tta re, äldre fartyg.
T ryckbrännaresysteme t är, kan man säga, det enda, som
n ume ra installeras på krigsfartyg.
Vid detta system pumpas oljan av lämpliga pumpar genom fi lter och oljehettare und er mer ell er mindre högt tryck
ti ll brännarna, fr ån vilka oljan, utan att blandas med någonting a nnat än med luft, sl ungas in i eldstaden . I dessa brännare bibringas oljan en kraftigt ro tera nd e rörelse, varigenom
den sö nderdelas till mycket fina droppar, innan den i eldsta den förbrännes.
T ryckbrännaresystemet användes dels för tillsatseldning
å nyare fartyg dels och huvudsakligen för ren eljeeldning,
Yarfö r systemet konuner a tt längre fram närmare beskrivas.
De pannor, som a.nvändas för ren oljeeldning, äro antin gen sådana, som ur sprungligen byggts för kol eldning, och i
Yi lka utan nämnvärda ändringar enbart olja förbrännes eller
oc k sp eciella "oljepannor". I förstnämnda fall finnas rosterna
kYar på sin plats i pannan, och rostytan täckes antingen med
eldfa st tegel eller med slagg från en utbränd kolfyr.
jag talar här endast om
De speciell a oljepannorna sal,na helt och hållet roster. I stället
\'a tte nrö rpannor ~ir n edre delen av eldstaden· utbyggd nedåt med murverk, så
a tt d ess volym blir större än vid ko leldade pannor. Denna
föran dr ing i eldsladens lwnstruldion kan n aturligtvis även
göras m ed pannor från början konstru erade för koleldning.
O ljeeldningens fördelning på pannanläggningen kan ske
en lig t en del olika principer.
~~i r oljeeldningen på 1890-talet började komma till anVii nd ning inom flere mariner installerades den huvudsakligen

-727 -

-- 726 -

såsom tillsatseldning på alla pa nnor i fartyget, eh uru på försök en del rent olj eeldade pa nnor förekomma.
Denna princip började man dock i de flesta utländska
marin er frångå för ett 10-ta l å r sedan el ler på sina h å ll ännu
t idigare. Anlednin ga rn a härtill voro dels att oljebrännarna
blevo igensatta av smuts från kolfyren, dels att man fann, att
oljan vid förbränning ensam lämnade bättre ekonomi skt utbyte än vid förbränning tillsammans med kol, dels ock att
man kunde vinna åt skilliga andra fördelar genom att använda olj epannor.
Av dessa anledni n gar delades t. ex. i tyska marinen pannanläggningarna på så sätt, att vis sa pannor i systemet byggeles såsom olj epannor, under det att de övriga byggdes för
r en koleldning. Koleldnin gen på en del pannor bibehölls i
tyska marinen till en börj an med hänsyn till det höga priset
och den relativt knappa tillgången på olja.
Emellertid fann man att man kunde vinna en viss ökning i maximieffekten genom att bib eh å ll a olj eelclningen även
på kolpann orn a på de fartyg, där de ansågos nödvändiga ..
Man erhöll på så sätt på samma fartyg dels pannor för blandad eldning dels oljepannor, de senare i så fall m ed störr e
sammanlagda kapacitet än de förra.
Nu har man em ellertid inom de ledande marinerna utan
hänsyn till den i allmänhet något ökade driftkostnaden tagit
steget fullt ut och övergått till enbart olj epannor, tvingad därtill av d e mycke t stora tekniska, taktiska och strategiska fördelar, som en övergång till enbart olj eelclning m edför.

Inom utländska mariner använd es blanclad eldning fortn de på en stor del äldre slagskepp, slagkryssare, pansarlO":' ssare och kryssare byggda före krigsutbrotte t 19 14, samt
på ett fåta l nya kryssare, som man ansett behöva förses m ed
pannor, vilka sku ll e kunna eldas även med kol.
Under krige t e ller i en d el fall ännu tidigare övergick
m an inom de ledande marinerna lill användning av enbart
ol.i p annor.
Inom engelska marinen a nvändes enbart oljeeldning på
shl,..(skeppen fr å n och med Queen Elisabeth 1913, på slagkr · ssa rna fr. o. m. Repulse 1916, på samtliga kryssare byggda
efte-r 1914 utom Hawkins samt på 15 tidigar e byggda ävensom
på a lla j agar e ( utom dc tr e "Brok e's") byggda efter 1911.
Des sutom förändras en del äldre s lagk ryssare däribland Tiger
ti ll r ent oljeeldade.
Inom Förenta Sta lernas marin förekommer den r ena oljeeldni ngen å alla slagsk epp, slagkryssare och kryssare byggda
efte r 1911 samt å a ll a jagare byggda efter 1910 .
Tyska flottan övergick omkring 1913 och franska 1911
till enbart oljeeldning å sina jagare, under det att japanska
fl utta n synbarligen ännu behåller några kol eld ade pannor å
si H::t nya fartyg.
E nli gt Fighting Ships 1920 syn es hästkrafttalet av rent
olJe eldade maskinanl äggningar å färdiga eller under byggnad
varande fartyg upp gå till: i en gel ska Hott an 8,, milj. AHK ,
i lr. S. A: s flotta 10,, milj. AHK, i itali enska flottan l,, milj.
AH K, i fran ska flottan 615,000 AHK, i spanska flottan 159,000
AHK samt i övriga flottor utom den tyska c :a 150,000 AHK .
fa r~

l'

Oljeldningens nuvarande an·vändning å krigsfartyg.
Tillsatseldning för koleldade pannor a nvä ndes inom vår
flotta som b ek a nt i rätt stor utsträckning .
Blanclad eldning m ed ängbrännar e förekommer sålunda
på våra ä ldre j agare Mode t. o. m . Munin byggda å r en 19021912, under det att blanclad eldning med tryckbrännare finnes å Wrangel, Wachtmeister, Manligheten och Sverigeldassens fartyg.

4. nle dningarna till och olägenheterna av oljee ldningens
allmänna införande.
Ett av de viktigast e skälen för införandet av ren olj eeldning är den minskning i vikt per axelhästkraft, som man
härigenom uppnått. Detta betyder ju för fartygskonstruktör en även, att han kan på en viss given m askinvikt inrymma
ett s törre hästkrafttal än om kol el dade pannor ell er pannor
llled bla ndad eldnin g använts.
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Som ett extremt exempel härpå kan anföras, att maskin,
anläggningen å tyska kryssaren Köln (byggd under kriget)
med 29,000 AHK vägde 1,353 ton, under det att den engelska
kryssaren Dehli's maskineri om 40,000 AHK endast väger 960
ton. Köln hade 14 pannor, varav 8 för blandad eldning och
6 oljcpannor, uneler det att Dehli endast har (1 oljepannor.
En så avsevärd viktskillnad kan j u ej bero enbart på olj epannorna, men det är alldeles påtagligt, att en pannanläggning med oljepannor, av vilka man utan svårighet kan erhålla 50 kg. ånga eller mera per m ' eldyta i timmen, måste
väga väsenlligt mycket mindre än en, från vi lken man endast
med yttersta svårighet kan erhålla mer än 35 a 40 kg . I genomsnitt torde en minskning i panu.rumsvikt av 30 a 35 %
vara att påräkna för slön·e anläggningar.
I konstruktivt avseende vinner man även genom att använda olj epannor, på grund av att pannornas storlek kan ökas
högst väsentligt, varvid pannornas och även eldrummens antal kan minskas. Eldrummens längd kan även i vissa fall
minsl<as, enär l1l3!1 ej behöver taga till utrymme för att kunna
manövrera slaggspett och raka.
Vid pannor för blanclad eldning har man hittills knappast hunnit till större ängproduktion per panna än som motsvarar c :a 4,000 AHK, under det att större olj epannor i
många fall lämna ånga för 9 a 10,000 AHK
En tredje stor fördel i tekniskt avsP-ende är, att svårigh eterna att få rum med det erforderliga bränsleförråde t ibland
bli avsevärt mindre. Man torde sålunda å större fartyg, som
byggas oljeeldade, ej behöva för bränsleförråde t disponera de
utrymm en, vilka å äldre fartyg upptagas av överboxar, utan
kunna dessa rum anvä ndas för personalinredn ing. För brännoljan disponerar man förutom siclota nkar på underboxarnas
plats btven stora delar av cellsystemet i botten.
Det är egentligen endast v id vissa jaga retyper, L ex. tyska
flottans oljeeldade jagare, där briinnoljeförrå det kan sägas
vara ur slridsmässigh ctssynpunld olämpligt placerat.
I och med b orttagandet av sicloboxarna p å jagare och
övriga fartyg möler en olägenhet, eh uru mesl Leor etisl<, aY
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·
införande. Det s. k. kolboxsl<yddet existerar
ol jcelclnmgens
.
r
Men
å
andra sidan när äro de över vattenlinjen,
e] J11 e .
'
bcli;gn a delarna av kolboxarna fyllda med kol? .~o, str~x efter
en k olning men väl knappast i strid, och säkerligen eJ seelan
·tycret gått m ed högsta fart några timmar.
f :11 t:>
•
••
Bland de taktiska och strategiska fördelarna med anvandanrlet av oljcpannor bör kanske i första hand nämnas akti onsr a diens ökning.
Detta förhållande beror dels på oljans i och för sig högre
yärmevä rcle i förhållande till kol dels även därpå att bränslet
i a sevärt högre grad tillgodogöres i en olj e panna än i en
kolpanna. Värmevärdet fö r vanliga mineraliska brännoljor
>"å r till i med eltal 10,000 kalorier per kg. mot c: a 7,500
l lpl t:>
för goda stenkol, och verkningsgrad en för olj cpannor tJ"Jl 1.
medeltal c :a 80 o/o vid samma grad av forcering, där elen för
koleld ade pannor torde hålla sig vid 60 a 70 %. Härav framu-år, liksom även av i praktiken utförda försök, att en ton
~rä nnolja använd i en oljepanna motsvarar ungefär l,, ton
kol förbrända i en vanlig panna. Man kan alltså vid samma
br iin slevikt, genom att använda enelast oljeeldning, öka akti onsradien med 70 %, eller också kan man vid samma akti on sr adie m in ska bränsleförråde t med c :a 40 % och använda
mot syarancle deplacem ent för andra ändamål.
E n annan viktig taktisk fördel är elen obegränsade u thall igheten. En oljepanna behöver ju aldrig slaggas ut_an arbetar med full e!Tekt så länge olja finnes och hjälpmaskmer na
fu ngera. Kollämpnings arbete för ekommer ej alls , och el dningsa rbetet är ej längr e etl tungt kroppsarbete utan tordrar
enda st påpasslighet. Ombordtagnin g av olja är ju äv en ofantli gt mycl<et bekvämare än kolning.
Genom pannornas minsl<ade a ntal , genom koll ämpningc•ns bortfalland e och genom elen avsevärt mycket mindre anst rii nganclc eldningen kan även eldrumsp ersona len minskas i
a ntal. Huru stor denna minskning kan bliva i jämförelse
l ll t d yjfl en koleldad pannanläggnin g är naturligtvis ej möjligt
a lt gener ellt angiva, men vid en d el anläggningar kan minskni ngen bli högst betydande.
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:\Iinsk ning i person al b etyder j u även minsk ade avlöningsk ostnad er, v ilket kan vara av vikt med anledn ing
av,
att andra kostna der oftast torde bliva större.
Oljeeld ningen har naturli gtvis även vissa nackde lar.
Ett vanlig-': skäl mot använd andet i större skala av olj eeldnin g inom vår flotta ä r att d e vanliga bränno ljorna
ej
produc eras inom lande t. Samm a skäl talar dock i lika
hög
grad mot att använd a hensin drivna motor er t. ex. i flygma
skiner ell er molort orpedb åtar ävenso m i viss mån mot
att
a n vända stenko l för panne ldning . Våra svensk a, r el. minde
rvärdig a s tenkol sk ulle ej förslå långt , om vi helt avstän
gdes
från import .
BcträiT ande den inhem ska till gången på bränsl e ä r olj eeldnin gen numer a säkers tälld. Vi hava här i landet obegrä
nsade tillgån gar av oljehal tiga skifl'ra r. D estiller ing ur
dessa
skillra r av en för pannel dning använd bar olja har även i
flera
år pågått och kan givetvi s i erforde rlig grad utökas .
Ett annat skäl mot större använd ning av oljeeld ning hos
oss är d en ökade bränsl ekostn ad en. Denna blir j u vid
normaia prisläg en för olja något högre, i genom snitt kanske
40
%, m en vi m åst e ändå följa m ed teknik ens utveck ling och
i
lämpli g grad använd a oss av den rena oljeeld ningen .
Vid
nykon strukti oner av fartyg kräves öka d maskin styrka på
kanske mindre vikt och k a nske minsk ning i person al, och
detta
kan ej uppnå s ·utan använd and e av olj epanno r.
Jlöjlig h e ten f'ör använd ande av dieselm otor er i s tället
för
oljepa nnor och turbin er å krigsfa rtyg.

Sinilie di eselmo torer kunna använd as, vore det sy nnerligen förd elaktig t såväl med hänsyn till ökad aktion srad ie
som
minska d bränsl ekostn ad.
Ett dieselm askine ri kan ju drivas med ända ned till 180
gram olj a p er ARK-t imme, und er d et att ett olj eeldat ångtur
binma skiner i ej gärna kan komm a med under 380 gram
p er
ARK- timme.
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1 ~ m cll ertid

finnas

svårigh eter, som omöjli ggöra använ-

l av dieselm askine ri p å så gott som alla överva ttens{Jan tl t

strithfa rtyg.
o
)cssa svårigh eter b ero d els pa d et mycke t begt...ansade
1
t r~·m me t i synner hel i höjdl ed, dels p å den ringa vikt, som
u .J
.
. t
få dispon eras av mas l unene
.
kan
o
•
l t
. m
l)et tord e t. ex. möta oövers tigliga svang
1c er a tt mo
den Jl ats , som nu upptag es av p ann- och maskina~l äggonin
ge 1~
å "D'·otl ni ng Vict oria", inrym ma di eselmo tor er for
tv a axlar
·n utväxl
a de U-bå t smotor er - m ed en effekt av 13,000
-,1; , L.
·
•
o
A.Hl å v ardera axeln . Och samma torde förhål. landel hh~a
a
"\\'ra n gcl" m ed d es s 6,500 ARK per axel. V1~ de ssa
Jai~~
fö relscr har ä ndocl< ej hänsyn tagits till att ol J ep~nnor
f~r
far tvg av d essa type r skulle taga ännu mindr e plats 1 a nsprak
än
n u använd a för blancla d eldning .
r ör dc lättare fartyge n är de ss utom viktsfr ågan fullkom li gt n•göran de.
..
E tt så Jält som möjlig t konstr u era t, dir eldkop pl a t ston·e
di esel ma skineri av U-båts typ torde incl. axlar och propel
lrar
nä ppelige n väga mindr e än 32 kg. per ARK, under d e t att
ett
· ·emasl unen
· · typ
· w 1·ange1 m ed p a nnor för blanda d eld Jag<.
ni n;., v äge r mindr e än 16 kg . per ARK.
.
.
F ör jämför else kan nämna s, att ett d i e s e lm ask~_n e n av
h a n•lels fartygs typ med axlar och propel lrar torde vaga
omkring 180 a 200 kg. p er ARK.

:k

T ·f..: nis ka an ordnan d e t av ren o lJ·e e lciT1ing
.. å krig s farty g.

B rä nnolja n förvara s omhor d i tankar , vilk~s pl~cering
·
·· · t V <a r·t'e i·ar· 111ycJre
Oell a narel ntng
1· ovng
. ~ t inom ohl<
· ·a fartygs
.
klasser och olika marin er.
1 engelsk a och amerik anska j agar e p la ce ras en stor d el
av hrä n n olj eförråd et i t a nkar und er trossd äck fö r- och akteron 1 n
_ och maskin rumme n.
D e skilj as ibland från förli1 11111
gaste pa nnrum met genom en tom cell ( koiTer dam) ·
För
r cstl•n av bränno ljeförr ådet anordn as tankar borelv arts
om
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pannrummen. Dessa tankar placeras å dc amerikanska ja.
garna vanligen så gott som helt under vattenlinjen, enligt
fig. l a, å dc engelska däremot uppe under däck enligt fig. 1 b.
Det senare sättet lämnar j u tankarna h elt oskyddade
varför dc ~iven l< allas p eace fuel oil tanks = "fr edsta nkar"'
I strid måste tydligen dessa tankar vara tomma.
De tyska och tyskbyggd a jagarna ha en del av sitt brännoljeförråd för och akter i likhet m ed de engelska och amerikanska, men största delen är placerat i stora tankar inbyggda
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åtmins tone på engelska fartyg, isoleras från pannrummen ge110111 Ju ft m ellanrum.
E n del under krige t byggda större engelska fartyg använda t. o. m. bulg en som brännoljetank , m en tord e väl lämplig hete n härav starkt kunna dragas i tvivelsm ål.
Brä nnoljetank arna förses med slutna ångrörslingor för
att uppvä rm a oljan. De tta är ofta nödvändigt, för att n edbringa viscositet en tillräckligt (= göra oljan tillräckligt lättfl ytan de) för att oljan skall kunna pumpas.
S. k. dagtankar ell er avsättningstan kar användas icke
lä ngre å krigsfartyg, enär dc stora tankarna borelvarts om
pan nrumm en, om så skulle beh övas, kunna användas såsom
avsiit t ni ngstanl<ar.

'

_ __l - - - - . _ _

r-_•

_'
..'J

i~--+

n_,

1 b.

\

mellan pannrummen och sträckande sig upp till huvuddäck
och tvär s över fartyget. Dessa tankar äro ej genom luftmellanrum isolerade från pannrummen.
Å större stridsfartyg förvaras en del av brännoljeförrå det
i innerbottcncel lcr, dock ej gärna direkt under pannorna,
under det att återstoelen placeras i siclotankar borelvarts 0 111
pannrummen.
På somliga fartyg sträcka sig dessa siclotankar u t till
bordläggninge n, på andra inte, under det att dc vanligtvis,

F rå n tankarna pumpas ol jan förmedelst e n eller två
p u m par till brännarna å pannorna och passerar under vägen
filt e1 och oljehettare.
Om en eller två pumpar behöva anvä ndas beror p å tankarna s placering i förhållande till pumparna, på pumparnas
konst r uktion m. fl. omständighete r. I engelska flottan syn es
nia n i allmänhe t en da st använda en pump, men tager denna
olj an vanligen från t ankar be lägna i jämnhöjd med eller
enel as t obetyd ligt lägre än pumpen. Å amerikanska fiollans
l'ar t' g pumpas oljan frå n lankarna av en särskild transportpu mp, s. k. "boosler pump", vilken endast har att lämna
olj an t ill tryckpumparn as sugledningar . Härigenom l<an oljan med störr e driftsäkerhet tagas från vilken tank som hälst
i fa l'!y get.
På yäg till tryckpumpen passerar oljan ett kallfilter, där
de n sila s genom järntrådsd uk eller perforerade plåtar.
~ o m br ännoljepumpa r användas inom de flesta mariner
fö rl'!riidesvis stora, långsamtgåend e cncy!indriga pumpar av
Blale- ell er Weir-typ.
Br~innoljctryckpumpen give r oljan det tryck, som är nödvändigt, för att den skall bliva väl sönderdelad i brännaren.
Detta tryck varierar för olika oljor och olika storlek och konstr uktion på brännarna mellan 5 och 16 kg. / cm.'.
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På väg från tryckpumpen passerar oljan i vanliga fall
fö rs l en nödavstängningsventil, vilken vid olyckstillfällen kan
manli\Teras från däck. Från denna ventil gåi· oljan till oljehc Lt aren, där den bibringas den för dess förbränning lämp]igaste temperaturen, varierande för olika slag av oljor ungefr mellan 60 och 120 o C.
Oljehettaren uppvärmes vanligen med högtrycksånga,
som k ondenseras mot de tuber, genom vilka oljan passerar .
E fter oljehettaren finnes i ledningen ett varmfilter likn cn de kallfiltret men med finare genomsläppningsöppningar.
Här.från går oljan genom lämpliga fördelningsledningar till
bränna rna .
P å vissa ställen i oljeledningarna äro manometrar och
termometra r insatta för observation av tryck och temperaturer.
R eglering av den tillförda oljemängden sker antingen genom fö rändring av oljetrycket eller genom att sätta in brännare a v olika storlek eller ock genom kombination av båda
sätt e n. I de allra flesta fall göras brännarna med anledning
h ärav mycket lätt utbytbara. Så kan t. ex. utbyte av en
br ännare mot en annan under full drift utföras på mindre
an 10 sekunder.
F ig. 2 visar en sådan lätt utbythar brännare .
T ryckbrännare av alla konstruktioner arbeta enligt samm a p rincip, nämligen den att oljan, omedelbart innan den
genom ett mycket litet hål slungas in i eldstaden, skall hibri nga s en kraftigt roterande rörelse. Härigenom bildas framför b rännaren en konisk flamm med en toppvinkel av 60 a 80°.
Brännare förekomma givetvis av olika storlek. Maximikapaciteten av dc på krigsfartyg använda brännarna torde
ligga mellan 100 och 1,000 kg. olja per timme. De vanligaste
Yii r!lena äro dock 200 a 300 kg.
Antalet brännare per panna är naturligtvis mycket varier ande beroende dels på br~innarnas och dels på pannans
~t orle k.
Det förekommer sålunda såväl rel. små dubbelända!le pannor med upp till 26 brännare som mycket stora enTicl -'lcrift i Sjöväsenclet.
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keländade med endast 9 a 11 ävensom mindre enkeländade
pannor med 2 a 3 brännare.
De rent oljeeldade vattenrörpannorna skilja sig, som re.
dan nämnts, från de koleldade egentligen endast därigenom
'
att rosterna och asklådorna utbytts mot ett murverk i botten,
och a tt i samband härmed eldstadens volym ökats. Dessutom
naturligtvis genom att brännare med luftregleringsanordningar insatts i stället för eldstadsluckor. Någon skillnad i
pannstommens konstruktion eller form förefinnes ej .
Förhållandet meiian eldyta i m.' och eldstadsvolym i m.'
torde för oljepannor hålla sig mellan 24 och 35 beroende på
pannans typ och på det blästertryck, med viket pannan avses
att lämna full effekt. Motsvarande relationstal för koleldade
pannor torde variera ungefär mellan 30 och 60.
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G. A. Z ethelius.

Ut till sjöss!
r se naste numret av vår Tidskrift läses und er rubriken
"l' l på redden" ett förslag, i vilket väl de flesta, som hava
någ n erfarenhet i fråga om våra besättningars utbildning,
på < et livligaste måste instämma. Ut från kaj en med dess
exe rci sgård och marketenteri , dess flottar och kättingar, dess
el ektriska kablar och vattenledningsrör, som tillsammans
bi n da fast skeppen!
Den farhåga, författaren till artikeln ifråga hyser, att
hä n·,ynen till "vissa av rekrytskolans övningar" skulle verka
hi ndr a nde, är nog allt för riktig med d et värde, som fortfar an de tiiimätes "vissa övningar". Det torde emellertid vara
på 'i de n att klarlägga, om verkligen all den utbildning med
ha n<!Yapen och främst sk j u t n ingen med desamma, som enligt
gä lhn de bestämmelser skall bedrivas med de värnpliktiga,
ha r något verkligt värde för flottan. Det kan ej vara rätt, att
fö r de n t~ivelaktiga vinsten av att se landstormen förstärl\ t
nu ·d ett 10,000-tal för infanteritjänst dåligt utbildade f. d.
m atroser och eldare oll'ra det säkra värdet av en utbildning
fö rltgd i huvudsak å annan plats än exercisplanen. Utgifterna f ör de värnpliktigas sl<j ut utbildnin g kan L ö. med fördel
evalve ras i kol. J\1ed nuvarande ammunitions- och kolpris
lll olsY arar kostnaden för en värnpliktig matros karbinskj utnin ;.,a r under övningsåret ungefär kostnaden för en ton kol.
Kostnadsfrågan bör ej heller stå i vägen. Värmen kostar
ej Iller a till ankars än förtöj d, elektriskt l j u s blir ungefär lika
dy11 med dieselmotorer som med Hemsjökraft och det återst {u· blott kostnad en för gång med motorbåtar, varav följer
att dylik gång bör undvikas, i den mån icke motorbåtsbesätt-
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ningarnas eg~n utbildning kräver densamma. De sanitära
vådorna av längre tids förläggning vid kaj med nuvarande
s tora besättningar kräva måhända sitt eget kapitel.
Konsekvensen synes bliva förläggning vid kaj endast
und er sådana tider, då större reparationsarbeten, tillfälliga
större vakanser inom besältningen genom ombyte av värnpliktiga eller långpermission uneler helger gör dylik fö rläggning önskvärd. Då trafiken på Karlskrona redd till följd av
ishinder ej går alt uppehålla längre, hör förflyttning temporärt ske till annan lämpligare rcrld. Förflyttningen " ut på
redden" får dock blott hel ra ldas som ett steg i rätt riktning.
Ligger det verkligen inom möjligheternas gränser att bibringa våra skeppsbesättningar den övning, som ovedersägligen kräves för fyllande av krigets värv, om våra sjöstyrkor
planmässigt skola vara "stationära" under c :a 220 dagar eller
unel er tiden september- april med högst 3 veckors sammanhängande övningar under gång unel er denna tid? Den stationära principen innebär j u visserligen, att torpedfartygen
kunna bedriva övningar under gång under denna period men
i mycket begränsad utsträclming. De större fartyg en åter avses j u alt u teslutande bedriva övningar stillaliggande, att
m. a . o. i omkring 130 dygn i sträck ej röra sina maskiner.
Må vara, att förläggningen på redden under den stationära perioden ur övningssynpunkt blir betydligt effektivare
än förläggningen vid kaj, men konstant förläggning till en
plats ger ej d en sjömannautbildning, som är A och O vid all
utbildning av bli vande örlogsmatroser och eldar e.
Episoderna med en kanonbåt på drift i Barnholmsgattet
och en jagare ur stånd att göra mera än 4 knop, allt på grund
av personalens oförmåga att tåla sjön, synes kasta ett blixtljus över ställningen, sådan den blivit efter kriget. Det var
visst icke nyinryckta rekry ter, som här ställdes på sitt första
prov, det var s. Je utbildat folk med förmodligen en god har ~
last av allmänbildning, som här visade sin oförmåga a tt 1
överhandsväder sköta en tjänst, som beslår av att elda, slagga
och åter elda. Men huru skulle de hava fått denna fö rmåga
- på skolbänken eller på Hårsfjärden? Författaren till des sa
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rader har, efter mer ån 23 års tjänst vid flottan, år l~?~ för
sett I)likthuggare, som på grund av SJOSJuka
f o.. r'>·t"« "aå ncren
"'
yor l oförmögna att laga emot förändan och hugga förliga
]la tginan. Kanske också blott en episod.
Om vi ock ägde dc starkaste skepp och de snabbaste tarledfartyg i Östersjön, vad hjälpte det oss, om våra_ .~~sätt
l· oar icl'c kunde sköta sin tjänst på grund av SJOSJnka.
ni iin<
"
..
o
••
;.\ nn u hålla våra gamla officers- och underofhcerskarer harutinPan måttet, men hur år det m ed dc yngre årsklasserna?
Uppmärksamheten kanske också bör fästas ~ärpå at~,
sedan våra s. k. tillämpningsövningar sluta redan 1 augusti,
få li llfä ll en stå till buds för alt under verkligt mörker sam~
ÖY a torpedfartygsförba nden med övriga förband, så framt eJ
de mö rka kvällarna och nätterna uneler den stationåra perioden tagas i anspråk.
Nej, lösen måste bliva " ut till sjöss", såvä l under den
s. k. stationära perioden som i ökad utsträckning under somm arövningarna. Ut till sjöss för att skafTa besättningarna
sj öv ana, ut för att öva signal- och utkikstjänst, ut fö~· att
cYol uera- även under mörker - , ut för alt öva bevakmngstj iinsl mot uh. och spaningstjänst, ut för alt lära vårt folk,
att de äro sjömän, ej sj ösoldater, ut för alt låta dem se andra
strii nder än Karlskronas eller Hårsfjärdens.
Genom att i ökad utsträckning driva övningar under
gång under tiden september- april kommer dessutom hela
nlhi lclnin<>en
in i clt lugnare tempo till stor del för det hela.
b
.
.T ii k landet i j uh- aug usti måste i längden verka till skada
och kunde man avlyfta t. ex. någon eller några skjutningar
fran denna tid och förlägga dem tidigare på övningsårct, skulle
det ta bli,;a mycket välgörande.
I motsats till "ut på redden" är "ut till sjöss" en ekonom isk fr åga, som dock kräver sin lösning. Den tidrymd,
und er vilken våra skepp och torpedfartyg kunna ligga till
sj öss, blir ju i främsta rummet en fråga om kolförbrukning.
Hiirvid måste dock beaktas, att, genom aU vederbörande befälh avare gives all tänkbar frih e l vid planerandet av ÖYningarna , mycket står att vinna . Del lämpar sig ej att fastslå,
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att m ellan vissa dagar övningar under gång skola företagas .
Det kan bliva sådan tjocl~a under just dessa dagar, a tt
gång till SJOSS eller åtm instone övningar under gång
till sjöss omöjliggöre s eller försvåras. Erhåller i stället vederbörande sjöstyrkebe fälhavare en viss kolkvantite t och
eventu ellt ett visst dagantal, under vilket övningar under gång
må äga rum, och utmätes detta dagantal större, än vad man
beräknar skall kunna uttagas, blir den naturliga strävan hos
den, som älskar havet mera än grusplanen vid cisternskju let,
att ekonomiser a med kol stillaliggan de för att ernå största
möjliga antalet gångtimma r och -dygn. Då kunna ock övningar till sjöss företagas, då det passar sig med hänsyn till
vädret, alltså då det icke blåser Hårsfjärdss ommarväde r. En
elylik ordning är dock ej möjlig om skeppen först - eventuellt
genom varvets försorg - skola halas ut från kajen. Då förgår tiden och intet nyttigt uträttas. Alltså, "ut på redden"
som första steg!
Genom användande t av lämplig fart - kryssningsf art kan också det enskilda fartyget med viss kolförbrukn ing hålla
sjön betydligt längre, än vad som i allmänhet beaktas. En
kolvjagare kan t. ex. hållas under gång c :a 20 timmar med
ungefär 10 knop för samma kolkvantite t, som beräknas för
6 timmars gång med 16 knops fart. Gång med låg fart får
dock enelast betraktas som en nödfallsåtg ärd för att få ligga
till sjöss i dygn och öva sj öru lin. Det tord e f. ö. få anses
vara större övning att t. o. m. bara ligga och driva ule i östersjön, än atl ligga förtöjd vid Karlskrona varv.
Till slut en fråga. Vad sku ll e vi tänka om en anne,
vars i tjänst varande personal under 8 månader av å ret icke
lämnade kaserngårel en för övningars hedrivande mer än en
gång ? Men kaserngård en för truppen det är j u st detsamma
som mobiliserin gskaj en och redelen för skeppsbesä ttningen.
Alt flottan måste utbildas, där elen i ofredstid måste uppträda, nämligen till sjöss, kan ej sägas allt för ofta.
Karlskrona elen 28 december 1921.

E.
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Replik
till Kapten Alex. Thore.

Det avgörande intrycket av kapten Alex. Thores svar å
m in kritik "Några reflektioner " - båda artiklarna i häfte
10 -- var en besvikelse. För min d el hade jag väntat mig en
inlrt•s sant och klarläggand e utredning över vad det var, som
den iir ade författaren av årsberättels en ifråga egentligen tagit
sikte på, när han så vitt och brett ordade om de nuvarande
teorie rnas oförenlighe t med "den faktiska verklighete n". l
ic k t ett enda fall har jag erh ållit svar å mina frågor. Jag
an s( r mig således oförhindrad antaga, att de av den förerlr ai-(ande framslunga de teorierna endast voro lösa hugskott
utan verklig vet enskaplig grund. Ty detta s. k. "svar" tyckes
näm ligen enligt mitt förmenande endast vara ett krampaktig t
försiik att dölja, att det tydligen undgått den föredragand e,
al l m a n numera, uti modernare läroböcker, drager en skarp
gräns mella n det s. k. Gemssinska felet och den retentiva
m a ~o, ne lismens övriga uppträdand e.
Då således "svaret" ingenting ger uti sak, skull e jag med
al lt fo g kunna sätta punkt och slut här till denna min replik,
nw n alldenstund "svaret" i vissa avseenden är anmärkning svär t, kan jag icke underlåta att något närmare ingå på arli kl'l n ifråga .
F örf. talar om det Gaussinska felet i "inskränkt hemärk el e" och i "allmän betydelse". Det är i detta fall hela
fr agan rör sig.

-
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I min "Några reflexioner" skr ev jag, att Fineman ger en
god framställning av det Ganssinska felet, men att man bör
"sovra". Detta var med avsikt. Ty vid den tidpunkt, då den
nämnda deviationslä ran utkom, torde man ofta ej såsom senare skett så distinkt särskiljt på den retentiva magnetismen s
uppträdande under rundsvängning v id en fullständig deviationsuttagning från under andra förhå lland en. En sammanblandning bör numera icke ske.
"Lchrlmch för den Untcrricht in der Naviga lion" av år
1917 har jag tyvärr icke tillgänglig, men uti "Lchrbuch der
Navigation" 'av år 1906 för ekommer ingenting, som jävar påståendet, att man skilj er på den vid en rundsvängning under
en fullständig deviationsutta gning retentiva magnetismen s
upplrädande ( s. k. Ganssinska felet) och övriga fall ( se § 64
j fr d med § 97). Då anledning finn es förmoda, a t t båda läroböckerna hava samma ursprung, ter sig den föredragan des
refer ens till den nämnda läroboken närmast som en myck et
misslyckad ad v okalyr.
Då "Der Kompass a n Bord" åberopas, uteglömmer den
föredragande kontenlan å sid. 133. Där står:
"Man får alltså överallt större västlig deviation, men
denna ökning har på olika kurser olika värden, då enligt vad
erfarenheten givit vid handen v
v', och därför äro ä ndringarna i B mindre än i C. Den genom den remanenta magnetismen vid rundsvängning framkallade deviationsförä ndringen uppträder a lltså kvadrantelit helt och hållet på den
ena siclan av nollinjen med ett maximmn på N- och S-ln n·s
resp . och elt minimum på 0- och \-V-kurs resp . d. v. s. vid
beräkningen av deviationskoef ficienterna uppstå - A- och
- E-värd en, som ej funnits förut. Jfr. sid. 125 ( kurs . av
undertecknad ).
Vid rundsvängning åt vänster*) ådagalägges på samma
sätt, att deviationen överallt blir för mycket ostlig och att
således
A- och
E-värden uppstå."

<

+

+

*) Den föregå ende svängen gällde för m ed exempelvis början
från nord över åt ost alltså åt höger.

Förf. anfll.
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1 anslutning härtill vill jag nämna, alt Collet i sitt verk
n ·r t1; theorique et pmlique de la Regulalion et de l.~ C~m
pcnsa lion d es Campas av år 1882 gör en sk~rp avgransm~g
]Jetrii fla nde det Ganssinska felet. Han sknver bl. a. (sid.

77- 80) :
" 3 :e Erreur di le dc Gaussin. - Cctte imparfaite clouceur
du f er donne eneare li e u a une au tre er re ur* *) que M. Ganssin ingenicur hyclrographc en chef, a signalee le premier, en
ind•!JUa nt en meme temps un moycn de la corrigcr.

Comme

a

_l:_ - 1 et ]) sont, en general, positifs, nous arri},

CC resultat rcmarquabl c, qu e, lorsq'un navire Cn fer
a r·:·gle ses campas en lournant de Ja cloite vers la gauche, la
rol.tli on seulc du navire, independamm cnt de toutc a utre
ca use, a i ntrocluit un coefT icient
A et un coeiTicient
E.
Au contrairc, si Je navil·c a tom·ne de Ja gauche vers la droite,
nous avons introduit un - A et un - E.

YOllS

+

+

l3 eträ fTancl e det andragna ex e m p l et om ångaren, som
sh ni e från Bordeaux till Hnelva, hänför jag dess relaterade
<h~\ ia tionsförändrin g till "övrigt" samt h åller före, att debattö n~n , som kallade för e teelsen "the error of Gaussin", clefini l'ra de densamma oriktigt.
De n av mig åberopade litteraluren gällde, om man moJli gt n undanlager Engel , läroböcker. Det är mycket betecknande, alt man i dem gör en så distinkt särski ljning av den
rcll'n liYa magnetismens uppträdande i form av det Ganssinska
fell't frå n övrig form. Alldeles tydligt är detta med avsikt,
då m a n vill för eleverna klargöra begreppen. Enligt mitt
fi>rmenandc är det därför en tillbakagång, när man såsom elen
**) Föregående moment avhanular den retentivlt magnetismen s
övnga upptr ädande.
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föredragand e tyckes vilja, slår ihop definitionen på den ifrågavarande magnetismens verkan så att säga i en klump. Till
de redan förut många benämningarn a r et entiv, remanent,
halvp ermanent etc. fogar nu den för edragande ännu en, det i
en nyligen utkommen holländsk lärobok förekommand e uttrycket hysteresis. * J
Av vad j ag ovan anfört torde med all tydlighet framgå,
a tt det s . k. Ganssinska felet endast förekommer i "inskränkt
bemärkelse" och vid r es onemang om deviationslära n ej har
någon "allmän betyd else" .
En sak i d e fyr a sista rad erna i kapten Thores artikel
ber edde mi g en obl andad glädj e. De t var anbefallandet av
d etlektorn s a nvändnin g. Kunde därmed nyttan av detta instrument m era allmänt intränga i våra navigatörers medvetande, så har allt d et arbet e som nedlagts, och den trycksvärta,
som konsum erats, å dessa artiklar m ed början av å rsberättelsens avsnitt i häft e 7 icke varit förgäv es. Men - detta vore
i så fall också den enda r eella behållningen.
Härm ed ä r den inledda diskussion en för min d el avslutad.
Stockholm den 11 november 1921.

Carl Leche.
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Meddelande från främmande mariner.
Skeppsbygg nadspo.l iti k.
(I n t ill m itle n aY sep te m]) er månad 1921. )
.\ I"I'II S III iii!JSlWil f c l'CilS Cil .

Le Tt• mps, juli 1.lt Hl21.
r F ra nkrike ko mmer man alltm er a till elen åsikten a lt om elen
ene:·· !,; k-japan sk a alli a nse n fo l'tfar a ncl e skall b estå, et t kr ig mell an Ja pan
ocl1 ·' [lrenta s tat ern a b lir ounc!Yi k li g t. Frankri ke k omm er a tt s tödj a
För•·•lla S la te n1as p ol i lik föt· a tt upprä ttll å ll a Kin Rs in tegr itet, obe roende
av d< n öppna dörrens p olitik.
:\ fa n m ås te sök a ås laclkomm a en fr ccl li g aYYeckl in g i Stilla h avet
gen • 1n Rt l ]) iicla en entente m ell a n clc tiH cl ctta Yat ten g r ä nsand e makter n.<

.i u ni 2[) 1921.
l lc nna tidnin g il at' reda n t icli gt uttryckt ocl1 håller fort farande på
den •si kten att F örenta s ta terna ])öra gå in f ör en begrän sn ing av sitt
fal'! >""IJyggc sam t a lt de tta h i.llsl bör göeas omedelbart. 'J'idn ingcn anser
att .I<~J• a ns byggnadsp r ogram e nelas t u t göra sva e på Fören ta statern as
Ill!.! ii1 I• T ocl1 at t Japan nu un ele r yä ntan på ko nfer ensen i \ V. inslag it etL
bel >tIl ig· t lugnar e te mpo . E og!Rnel ])}gger l"ivc nlccl cs ej m er iin vad som
tir n ,,1\-:\ndi)l'l fö r alt er sä l ta föe å ldracl m atc t' iel.
S . .\ .

~l. l\ . aug.-scpt. 1921.

·:·:·) I den nämnda läroboken demonst reras doc k det Oaussinski1
felets upptr äda nd e v id en rundsvä n g n in g särskilt för sig.

1'1-esicl cn lcn liard ins l1ar nYligen utsä n t en inbjud ning till sådan
ku nl'•·l·•· ns. so m h är o Ya n om talats. Den öpp nas i \Y asll ington el en 11
noy,'lllil t'l'. lnbj u cln a äro J~ n g l ancl , J apan , Kin a, Itali en och l~ran kr i ke.
l·; n .. WJ· iwnfe eens·', som England försökt få t ill ståncl , har avböjts.
_\y tlc tillfri:i.gadc mak loma llam England ocll Italien svarat j akande,
JaJ>< JIJ li1·e nså cloek först sedan m a n på f örfeligan fö eklarat sig villi g att
ch· ) r,' <riTust n ingsfri'lgan enelast i sam!)ancl mecl öv ri ga mellan Förenta
81 a l ''IHt oc l>
Japan ]) csti:\c ncle mr nin gsskiljak t igh e lel' . Franl, ri lz o komm''1' "l"l' ni cdcs att cloURga.
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'l'imes, sept. 5 192J.
I Yälu nclerrättade kre tsar i Tokio anses att man i Japa n skull•e v~a
. .
~ull t .tillfreds med en o:·erenskomme:se , som IJegränsar J apan s, Förenta
;:,tatetl1as ocl1 Eng lands floLtoe J foJ·IJ a llandet 2 :3 : 4 till vamnclra. Dess
relationstal g iya et t u t t l'~· ck för Llrl föriHtl anclet att aYstänclet från Am e~
o· 1·
rika Lill J a11an är :i,OOO' ot ll rtlt •'n rlr>Lla • för aLt mecl fmmn·ån
" ,un na
o
·
'a minst
J
va
mfLste
fan·aLLen,
IH·mlands
dess
i
japanska
n
clc·
upp tt·iida moL
t!uiJIJrlt så lc J'aftig som clen na.
Detta förhållandetal gäller duck endas t så lLing e som Fören ta staterna ej lJ csitta n ågo n bas i \'äst t·a :-!Lill a llaYet.
Om cläremot Guam oc l1 :Ol anila bli1·11 hcfästa och Föeenta staterna
på si:; Lnämncl a oet skaffa sig en l :a kl. IJas Iii i t· l1elrr clet strateg isk a läget
omkastat, ty då Ilar Amr1·ika l')'<'kL Jap~111 när nJaJ· r mecl ungefäe '!, av
elisLansen till Japan o<·lt p1·aUhkt tage t llliYa tlrssa JJ <ela läncl er jämnställda i fråga om anfull <~l'IJ fii l'SYHI'.
Unrle 1· sårlan a OllJ sLindi glJete J' sku ll •• .Japan JJel1öva en f lotta större
än Förenta S Late mas föl' alL IJ ell<llla sin sL1 kerlletsmaeginal.

sillile L för t i l! s tora fartyg, som ej k unn a am·änclas f ö e direkt
Alla sj ögåcncl c hancl e lsfart~·g, som byggas inom Dominions
kunna ämlras till hjälpkryssaee eller patrullfart)-g.
t
l
a
JJÖl'<' <1vscs
"> dafeika J'omm er te ol igen snar t att ])Öl'ja org·an isera en egen floLta.

Ji;n!Jels l• a i111p cr iets l• onferens

London.

Den i föecgi'temlc ectlogö l'else om nämnda ri l,sko nferensc n
Ilar n u a\'SluLats.

L onelon

c:, sept. 3 1921.
Sa maJ'IJete t anse;; l1ava varit m ycl, cL go U ocl1 vik ti ga res u ta t hava
uppnåtts. (0Yers. anm. \'ari clessa lJcsti't meclclclas tyYäer icke.)

_'\ . N.

X :OJ. H., aug. 10 1!}21.

Denna tid ning tror sig Ycta aLL alla bestämmelser rörand e samarbetet med moclerlanclet sl; ola överlämnas till resp. parlament inom
Domini ons för· avgöranclc. Dessa avgö ran eJen skola clo ek träffas först
efter auu stni ngskon t'ere nsen i \Vasll ington . Det a nses att cletta ej äl'
något gott o men och att man vie! ko nferensen borcle ha klart avgjort
i vilken proportion resp. dominions sko la biclraga till riksförsvaeet (således näemast flottan ).
N. l\1. H., aug. 17 1921.
Det påstas att imperiets försl'al'Sfrågor cleyftacles ganska ingående
vicl l;onfeeensen. Kustföesvaect, o ljet ill gånge n i clc hamna 1· so m användes
av flottan, konYojsystemen , hanclelsskyclclet etc. cli skuteracles i princip
och överallt ihägalJragtes i.il'erenskommclse r. Dc minclee detaljerna, solll
Dominions marina mynclighcter sjLllsa kunna avgöra, övel'lämnades ät
dem sjtl!Ya att ordna.
_\ miralitetet pi'lstås hava rått Dominions a tt använda dc meclel so!11
<h~ctls J'ör försYar c t till nyiJ~·ggnaclcr av HiLLa kryssaec , U-båtar och jagare

JJL

111 .

j

)Jan dr·h~kyclcl.

England.
Flottpolitik

Am ci·il; ansk lidnin ::;·, ;juni 1921.
JI!J I'U E n!Jlaml ölmt' s in fJoll a.
E n ledamot aY U. S. NaYal Institute sk riYer uneler clenn a rubrik i
!IuYu<l:mk fö ljancle :
-; torlJritlanicn llar beslutat att bygga fFa s lagfartyg av de s lörsta
Skulle man Lro allt som sl;ril·i ts i l~ n glane! inn an el etta
clinlf'!J~ io ncr.
lJcslJJI faLLmles, fing e m an g i.-et el en uppfattningen att Englan cl ej är
Yirl ar•' lli\gat al t lJ ibcllålla si n Jedan cle ställning blanc! sjö makterna.
Tl eL :il' tydl igt aLt e ngelsmänn en skulle önskrr att alla utomstäende
fin~.• de nna upp fattnin g oel 1 rrtt all a andra n ati oner häri ge nom så s m ånin ~· 111 k(Jlll iJ IC att s l uta IJ)·gga ör logsfartyg, Yarigenom g ngla ncl självt
sku lk for tfar·an<Je ku nn a st å främst för e tt mycket billigt pris .
i'; nglan cls akt iYa fl otta är cme ll crti cl fortfarande, utan aLt någon
föl' ,Jar kning hrhöYes, s tarl; are än en koml)in eracl st )Tl'a rrv cle tvänne
nib l 'l arl,as te flottoma.
F iir·enta S tal eJ' Ha s flo t ta lwmmcr so m n :r 2.
l' iire nla sta t e ma inn ellaYa L n. p latsen n: r 2. som sjömak t, men
Jal "'li nänliaJ' s ig 1·askt d en na plats.
Engla nd s aktiv a flotta b es t är aY 13 slagskepp aY 1. ]\lass ocl1 3 av
2. k L I ~ S.

Jle L är Ly1lli gt att d enna proportion måste slå en amer ikanaee i
Förenta Stalerna äga Yarkcn 1. k l. slagskepp eller slagk ryssa r e.
Ca liforn irr m åste räknas till 2. klas sen ty clet har enelast
l'PC't
Sla!-!'l'"
3\ , <'11 1. k ocl1 21 lwops fart emot Li e en gelska slagkry ssarnas 30.
Ile t är möjligt a tt Yi ( U. S. A. ) icke komma at t bygga 1. k l. slagSkPpp, seda n den nu uneler hyggnacl Yar ancl e Coloeacloklassen blivit färclig
( ', si J. llrn sex faeLyg om.fatt a ncl c lnclianakl assen är· kmftigare än något
"'. 'll!-!P ismLlnnens fartyg för Lillf~lll cl - clc so m skola nu stapelläggas
un ,L,n!agnn. Kongressen tänl; ce emcllerticl tyd li g en på aLL inställa bygÖfl 111J•·rJ.

-

-
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ga ncl et av Indi a naklasse n ocl1 slagkryssarn a (övers. a nm. Hittills å tny
stone har kongres sen icke g jort n ågo t f ör lltt reali sera en såclan avs ik~~
Engclska fl ottans n ya slagskepp komma att f å över 43,000 t. de '
1
Det påstås att ele komma att få 8 st. 1r5, , cm. k. m ed en proj ektii 0p·
lll
.l ,180 k g.
1,6 c m. l;anoncn h ar 11 i ttills icke Yarit lyckad, men man får Väl ant agll lltt el en numera är utexperimenteracl , eftersom e ngelsmänn en beslut it sig för fltt installer'a el en i dc n ya fartyg en.
Det u ppgi\es Yidarc att Yar'jc såclan t fartyg kommer att f ä 20,000
t. pansar . J-Jo~ Haclsfi e !Lls gjorcla bestä llnin ga r uppgå till clenna s iffra
Dessa fat·tyg sko1ft bliYa osårbara för' luftbomb c t· och projekt ilet:
och fö rses m ed bulge e mot torpedLräffar.
lDngelsmän ncn ilaYa liinge beundrat amerika nat'llllS elektrisk a maskiner. Det är därför ej omöjligt att clc nya fart~·gcn komma at t förses
m ed säcla n a. gnllast o lj a använclcs som IJrän s le oc lt f<u'ton blir 22-25
k n op emot tic amc rikan~l; a fartyg e ns 2J.
Scclan dessa fm·tyg bl iYit färdiga komm e r England att äga 14 1. kl.
s lagske pp oc lr IJlir stal'l;are än någon a nn an nat ion utom möjlige n Japan.
Uto m cl ennll frukta nsvärda akt iva flotta äga e ngelsmänn en i hemlanels fan·att en i reset'Y 10 2. kl. s lagskepp , 2 2. kl. s lagkryssm·c och 5
3. kl. slagsk ep p.
Inom en m å n ad efter· e tt kr igsutbr o tt skulle cl essa fartyg kunna
vara fullt rustade tack Yat'e Engl a ncls goda r cse rvorgani sati on. Nägon
säclan fi nn es icke i Före nta Statema.
Englands .kolo ni er underhälla rless utom sm, st;Tl< or, vartill ej finn es något m o tstycke hos U. S. A.
Alla dessa e ngclskll förclelar kunna e nelast ko m pe n seras geno m ett
medel - nämli gen att bygga fl e r a fa r tyg för Förenta s taternas flotta.

Morning Post, juli 13 1921.
Uneler rubrike n "Grea t Britain s Neecls" ocll utgae nclc från e tt y ttrand e av amiral :.\Iallan, att E n gland allL id måste hålla på att bygga
fartyg för att ej komma pet efterkälk en, så lJ eroc ncle som de tta la nci är av
s in flotta för att kunna iörsvara sitt t erTitorium , framhåller Morning
Posts sjömilitära medarlJetare, aLt Englancl nu kom mi t föt' sent i s ta rten
och lagt upp s in a kort på bor·cl ct.
Uneler elen Lid, som förflutit seelan vapenv ilan s ingåe nde, hava ];ontrakten på icke mindr e iin 617 fartyg , aY v ilka 3 slagfartyg, slo pats ocll
flott ans personal reducerats till min elre antal än år 191-'r. Antalet rustade
far·t)·g 1921 lir m incl rc lln lltilftcn av antalet år 191-l .
Anclra sjömakter ilava cläremot s tad igt foetsatt aLt JJygga på grund
av lilt·clomarna fr å n Ju llan el.
Ar 1921 kom m er E n gland att hava gå tt n ed till 2. platsen bland
~jömaktema. För alt f å fullt klart för sig lluru lå n gt England Jzo 111111it
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n er. IIPllöYer man b lott b e trakta vacl Förenta s ta t e rn a h aclc unel er byggd• n 1 maj i år, nämligen 10 slagsk epp och 6 s lagkryssat'e. J apan
JHtrl r ill sam m a ticl uneler b yggnad 8 s lagfar tyg.
1pan och Förenta staterna komma säkerli gen ej att gå med på
nagr·a inslzrä nkninga r· i rustningama förrä n deras program blivit slutförd it. Englands program (cle 4 n)'a f artJ•gc n ) är mycket b lygsamt och
är del minim um , som s tats maktern a m åste avse åt f lottan.

~arl

A. ~. (; ., a ug . 13 1921.
len engelska facl;pr csson Ilar· IJör'jat tli skuter·a elen "One Po\vcr
stnn d ·t·•l'', som num era offi c iellt angivits som En g la nd s rättesnöre för
nottJ .. li tikcn.
k nlle ma n strä ngt följa denn a standard , så skulle i , r hava påJJör·j at·' icke :, utan 16 s lagfart yg och en ä r man num era a ns er att E nglancl
belriil•·r' hä ll a 16 slagf artyg stäncli gt rustad e och det Lyclligen angiv its att
dr J' '-ra nya fart~·g, som JJ~·ggas, enel ast äro avseclcl a a Lt e rsätta utrangerad e l'art~· g, mi'tste man tycll igen pälJörja tolv fart'yg uneler de närmaste
3 IJ. '• :u·en.
rrnna f r åga kan emellertid ej lösas annat ä n genom gemensamt
bcsl ul a v Domi ni on s ol ika pa rlament och något sådan t kan ej ås tadkomma:; r ··r rän man kan se klart vad konfeensen i Washington åstadko mmit.
l') ll li gt ä r också att om m a n hållce sig alltför strän gt tlll nyssnlimn da One Power Stanclarcl, m an kan l<Omma i motsatsförhå llan d e till
8nf[ i<lltds hep rö vade vänner' och f r'änclcr , amerika na rn a .
11 m man å te r försök et' aLt h å ll a sig till ele n n äst starkast e sjömakte ns
stan d.ll'<l komme t' m a n i mots atsförl'tä llan elc till s in Q a lli erade, j apanerna.
Oclt i'oi jaktl igcn borcl c man , för aLt ej reta nägon, k a nsko ej lJygga alls,
t~·

al ler andra n at ion ers fartygsb yggen stå still.
r·;ngla ncl har å a ndra s iclan skJ· lcligh et att försvaea sitt tereitorium
ch l'nf!· laml är härvicllag mera hänvisaLl t ill si n flo Lta än n ågot anllfl.t
land Fö r aLt hål la flottan effekt iv och ticlsenlig fordras att elen samma
l't'li alh· dc bästa fart ~· g, so m lzunna tänk as, så att man kan öva offic erar·· · •w!t mi\nskap för clem B.liggancle värv .
X .\J 1\ .. juni 8 1921 .
"la !JskPJIJI.

lh· n ame rikansk e amiralen ::l ims, som nylige n gästa t England , har
bliYi l in lrnicwacl a ngttendc s lagskeppens framtida utv eckling.
\rn iral :-;ims vi ll e LiJI en början ej uttal a s ig bestämt och. a n såg alt
~l<lf!''"''l' ]lets uLYeckling komm e r att ber'o på en h el d el faktorer, som
f. n. iro olJestämcla.
lle n stora striden m ellan partierna för· och emo t slagfartyget har
Si\ "' •n ingnm urartat ocl1 komm i t aL t föras omk rin g flygpl a net ( övers.
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ann1.: jäml'öe slriel en för och emo t uneleeYattensbålae i S1·erige) Och
speciellt un eler dess a nvändnin g som torp eclplan.
Härund CI' !1ava 3 :n e frågot· framkommit till besvarande:
1) Kan man träffa mccl från stor höjd kastade bomber?

2) Kan e tL slagskepp med sitt luftartilleri hind1·a ett flygplan att
komma i et l sådant läge att det kan kas la s ina bomher?
3 ) Blir e tt slagskepp salt m· stridb art skicl;: genom bombträffar?
Dessa frå gor m åsle först bcsYaras ge no m erfare nh elern a från för~ök och det iir .lönlöst att uttala några åsikter innan försöken verkställts.
"NaturliglYis " , Lill atic amiralen , "är clct självklan att om flygarna
Lala sa nning, hmna dc nrkligcn fö1'slöra till och m ecl <le kraftigaste slagskepp. De jJftstå atl dc J;unna , ulan ;ett själva bliYa nedskjutna, träffa
mecl bombet' innehållande ämla till. 3 / , lon brisant SJll'i1ngämne. De nyss
upp s läl!da frftgorna iiro ill·en ab:;olu t oberoende av on annan m e tod för
krigföring, som iinnu ej lll'ÖYals ocl1 om Yiken man icke vet huru elen
l; om me r alL 1·erka; man kan nilmligen feån luftplan kasta gasbomb er,
som cxplod cm lllol Yallnet och liings merl s lagskoppsko lon n ema utsäncla
gasmol n, avsedela att insug::ts i Yenti!ationssystemcn".
Jnlci'Yicwarcn Jäste l1är amir·alens uppmä1'l;saml1ct på e tt y ttrande
av am iral l> ercy Scolt fut' n ågra mltnaclcr sedan. Denne uttl'yckte nämligen
elen äs ikten alt om Engla nrl nu komme i krig mecl Frankrike sku lle ele
c ngelskll slag;;kcppen ej kunna Yat·a säkra föe förstöring ann at än om cle
föl'lacl es till islancL "l inlJOI' cle första timmama av nästa J;rig", sacle sig
P erc)·, "komma Pl;·moulll , nowr ja t. o. m. Lonelon a tt bliYa lageJa i
spillror ocll grus. så fn<ml Yi icke kunna möta cle flygplanflotlor, so m gå
till anfall, med lika sloi'R sl~yrko1·. .Jag anser därför a lt suncla förnu ft et
bjucl c r oss alt icke litgga neel fl c rncclcl, som Yi kunna umlvaea, på att
hygga slagfa l·l:·g utan i slilllcl skafra oss clo häsla Yapcn , som i feamti clen
J;omma alt slEt till lJucls".
Amiral :-: ims sYarad c lliil']J<L RLL ll ct l'öecfull so m om Si r Pcrcj' Sco tt
gålt Ull elen yllerl igllelc n , att l1 an tager föe go lt m~·nt allt som säges
r örande förd elarn a m ed <le nya Yapncn. Om rle 3 :n e feågor han själv i
d e t förogåentlc framst ill l l b l i Ya bcsYararle j akancle, skulle ett slagsk epp
ej kunna ul1'iilla något emot flygplan annal än alt försöka sk juta necl
rlem mcll si na Juflk a non er så forl ::;om möjligt.
.K an flygplanet Yorkligen uteäLta allt Yacl som pftstås, blir följden,
a lt elen n ation som bygger flora Jlj·gde p å farlyg än anclnt också blir cJ em
ul-el'higsen.
En annan fö ljd l1lit' också atl in gen fientlig fJolla l;an näema sig en
J;usl inom riicl;llåll för el•· densamma föi'SYi1r'an cle fl}gplane ,n t y ombord
å farl-ygen kan illan ej fel rmn mccl mem lin e tt :'t två plan per fartYg
oel1 elen förSYfll'anclc J; an Il ålla tusen l als i Jancl. Allt beror s, leel es P~
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h u nna flygplane n utföra allt vacl som p ås t ås blir clet iblancl .omöj'~
,d t u tf öm en överraskand e lanclstign i ngsexpccl1 t1on till en ~1entl1o
ligl 1 ·e n m ed en s tarkare flotta än motstå neJarens för att uppratta en
l;ll" :'~ utcn bas. En sådan bas m åst e nämligen ligga utom elen försvaclf"' 'a
ll ·
fi·HI II' ·.l
kunna a c r1g mc n 01 ,
j)Ortc, L~- el e anfallande f artygen
'
.
randt .:"-!, fL\.. oo·]Jlans
således en massa om
, ... a [Jlan
, som det fi nn es i land. Det fmnes
sel, Hl .lflo
öYcral lL
Le T t'll1 Jl~, jun i 1921.

ne nya

,

sla[Jfarl.yfj cn.

.: nligt r)·J;ten skola cle fJTa ''S upcr-1-Ioods ", som ongelslca amiralitetet 1 r för avsikt aLL påbörja. få ett dc·pL aY 55,000 t., längel 275 m. ,
In d : -, a 3G knop. Bes t-yckning en skulle utgöras av 8 st. 50 cm. kanonl' r 1 2 :n c t l'ipp el- ocll e tt llubl)e ltorn. Försök m ecl trippelLom l1ava
ul.f(irh omborcl på en mo nitor.
.\mil'al ilctc t iakttagee t. Y. full diskre tion .
lle nya fartyg en anses komma att kosta c :a 170 :L p or ton. En
"illi J' i-,Yecl Hoocl" om e tt antaget clepL av 1,3,000 t. skul le således komma
all 1, · ~l a /.:llO,OOO f: och f~ra sådana fartyg fö ljakUigen c :a 29 millioner l:.
K .\ L H., juni 22 1\l2J.
~ Lan lippgiYer 1111 med stor b estämdil e t att ett aY cle nya farty.gcn
sk a ll rö rsPs m ed elekt ri ska prop cllermask in er, sådana so m redan mforts
i n111 ,. 1·ika nska flot tan. Skeppsbyggarne äro Yisserligen övertygade, att
metl 1 ide n inr e. förbriinningstul'bin er komma att införas på alla faetyg,
n1 en , aclana turJJi n cr äro iinnu ej tillräckligl utexp ee imenteeacl c för alt
l,ull!n a nYänd as för s Loea sn abbgående fart-yg .

.K :\i l L aug. 10 1!12 1.
I le nya

i\L

I' L''I 'I'l;as mrcl

;,o,,

n.,

aug.-sopt. 1921.

,.as .,,.
])"
(" [) riYatfirmor , och :komm a att
J goc
cm. kano n er (8 ell e r 10 ?).

•
slag f-a t'L~;gen

s1'-O 1a

K "\ l H. , j u l i 20 1G2L

Orsake n till att kunlraklen till Llc .fJ-ra nya farL~·gen öYcrlämnas
lill ]•ri n <li nduslricn är a lt man genom ett sådant tillvägagångssätt åslacl~
kun ultL' t' avseYärcla h es pal' ingal'. i)rlogsvaevcns slipar :iro clessutom OJ
lilil'iit'k li g l 11\nga och en förlängning skull e naturligtvis också i Yiss m än
\i] l' il

d ~Tha1·.

~- ,\ J. 1\ ., j u li 27 :l92L
lle fy t·a nya farty ge n J;unna

knappa~L

silgas vara Yar·e :;ig slagske)Jp

el[, .,. kl'/ 'sare. De bilda typern a ilaYa ~n mmansmä.I L.
T irls krif't i Sjöväsendet

53

N. i\I. R.
De n ya

.

fart~·ge n

-
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sl;ola icke för ses m ed elek tr isk a mask in er .

i\l. R., a ug .-s ept. 1921.
Slagkryssare.
S lagkr~· ssam o Hepul so oc \1 H.e nown skola för sos m ed 229 mm :s s iclopa nsar i s tället för s itt nu va ra nclo, enelast 152 mm. Lj ocJ; a s iclo skyclcl;
samti cli g t för sos cl e m ecl J) ulgo. Honow n sk a ll uncl e t· v inte rn 1921- 1922
föra prin sen af \\' ales p å of'f'i c icllt b esöJ; till In d ien .
N. i\I. H., juli 13 1921.
Mon itorm·.
T idnin gen f öreslår alt mo n it orern a E r ebu s oc \1 'l'en o t· ej skola slopas. Båda fa rt~· g c n ä r o Y~i l b~ · ggda, l1 ava utmärk ta maskin e r och pannor och ä r o prakt iskt Lag e t osänkbar a m ccl t orp ccl. Do h ava en bestyckn in g av 2 st. 38 c m . Je va l'cl cra, so m kunna elev ceas f ör· skjutnin g· på
ko lossala avst å nd och so m f a rty gen ligga enelas t 2,, m . djupt kunna de
taga s ig in nästa n var so m h ä lst.

Lo 'l' cm ps, j u Ii 3 1921.
U -hiHar.
Den 30 juni f örs löl'cl es do 6 sis t a av dc 117 u-b å ta t·, s o m jämlikt
vapen s tillest å nds- och fr edsfö r dragen uLlä m na ts frän 'l'y skl a ncl.
2 :n e båtar sänk tes mocl a rtilleri old fr å n en g elska u-b å la r av L-klass en , (l)est~·ck acl e m od lO cm. k. ) . Dc 4 öHi ga , Yar ibla nrl el e n b ekanta
De u t s cil lancl , f ör stönles med sprling lac\clnin gar.
Alla övri ga u Wtm naclo båta r h ava slopa ts för a lt s ä ljas. }Jnclast
12 ha r m a n ly ck a t s avyt tra .
A. N. G., au g . 6 1921.
Samtidi gt som Lill k iin nag iv ancle publiceracles a tt al la å ter s tåencle
montiarer sku ll e försälja s, m ecld clacles att till Atlanterflo tta n skull e aYcl elas Yacl som h ittill s kaU a ls "un cle t·Yaltensmoni t orer·'. Dc sko la t illhöra
1. fl ottilj en.
:\13 s om sål u ncla ru s La ts ~l t' riilt olika Ya nl iga u -b ä t a r. L ä ngel en
92,, m., b r edel 7,. m. i\Ied clclj up gåencle .\,, m .
B cst~ clmin g t 30 cm. och 2 75 mm. k.
De tidi gar e b å la m a IJ aclo 2 10 cm. e ller 75 mm. k .
A. N. G., juli 9 1921.
U-bl\ ten K 15, so m l[tg förtö j el i Por tsmo u tt1 im •id l\ t''J' Ssar en Canlcrblll') , b ef a nn s p ft f. m. d en '!7 j u ni Y ar a i sj unk a nd c Lillstä ml.
Fartyget llar sell r t•m ct·a uppta gits . Intet m ~inni sk o l i v gicl;: till
s pill o. Orsaken till o J)·cJ;sh lind clscn är ob ek a nt .
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) f. IL, a u g .-scpt. 1921.
;\l in ullii!J!JllillfJSfartyg.
E LL ny t t såcla nt sk all påbörj as

DcYonp ort.

N. ,\L H. , au g. 10 1921.
F ly fltlPpM'adyg.
K t·~·ss ar c n

Gloriou~

sl; a \l

o m\)n:· e;a ~

till fl y gcl ep åf a rt )·g.

JJaJl1 pSil iro 'l' el. , juli 8 1921.
Oljelll'iins!pt.

E n b landnin g
på f ör sök .

fl\'

:'iO 7o tn cxika n sk oolt 50 % p er s isk olja sk a ll a n-

,· ii ntln ~

N.

l. H., a u g. 10 192 1.
l ndr·anniii!J :n· 'ar·,· upphiin•s.
\'a rvet i l' e m b r okc s ka ll .ick e s liln ga s .

\[amps!Jire 'Tel. , juli 29 1921.
l lldi'Ufjel. Val.'\'.
Ya n ·e t i ln ve rgorcl on llnt' s Lä ng ts.
l[ni''l 's ltirc 'l' e l. , juli 29 J92 1.
He l[j oland.
Amil'aliteto t pås t å s l1 aYa p Cty rkaL Uelgo la ncl s ftt el'liimna ndc til l E n glan d Jii t• a tt clär upp r ä tla en e ngelsk flottb as .

Förenta staterna.
T IJ ,_ \al io na l Da ily , j uni 2 1!J2J.
Fiir·sök att äs.l adkomma Slli iiinill[l f ör avt•u stning.
~ c nalor i\I iles Po inlclexl c r, e n aY förkämpa en e för e n s ta rk r,o tla,
IJ nr i •·n a rt ik el i h ä r cilc racl e tidni n g p å pekat a tL el e n prop ag a nda för
lll in. kni ng a Y r u s t nin gama till sj öss, so m nu pågå r i F ör enta s tatern a
r 11 1"Il<'l'ar f riin länclc r s o m IHt l' il intre sse a y a lt l1 å l\ a s ta te m a i e n b or o' ' 11 <1• s Ul \lning m ell 8Yscc ntl c SlF~il p a örl ogs- so m h an clclsfl o LLa. E n cl el
"n ,. l s k a p u IJ l i c i s t o r Il a Ya fa t t ans tälln in gar Yicl amerika nsk a t icl·
1111 1 ,,. nrlt predika m t aHu s lnin g il\' ele n am er ika n sl; a fl o tta n .
P n i nL<I ex tCt' ön sk a t• f I' (l] Il !'öl' all t e n s tark flo Lta . l' ör e n la s ta terna
..
al s\, 1 f't'(' tk n och om ti e ra s fJ o lla IJlit· ti!J r~tckl i gt s tal'k , äro clc s~ikea pEt
al t ld tnna 1'örsYam s ina r iitli <; il e te r·.
·tttg- .

'"'l'

:GO

1 ~2 l.

·liin ii'ii i'Pisc m e ll a n Fii t·enla Hla l r l'IIas
1!1~1.

och ,Japan s sj iisl t•i<hl•raf l er

lit' n bek a nt e sjömilililJ'C föt' fall a r e n Gomte tl c Ba lin co urL a n se r att

-

754-

-- 755 -

c Lt sjökrig mellan Förenta SLatorna och Japan möjligen kan lwmma till
utbrott år 10211.
Han undersöker (le orsaker som skulle kunna förm å Japan till ett
fr e(!sJJrott ocl1 anser (lem utgöt'GS tw SYårigheterna för Japan att skaffa
sig likställighot med Förenta ~tatcrna. Japan finner Fö~enta staterna
överallt i vägen för sig.
Förenta staternas baser i Stilla haYct sakna befästningar och England kommer att uneler cLt eve ntuellt k1·ig hålla sig noutealt , ty varken
Gana (la, AustraLien eller Nya Zealan(! äro vi l liga att uppträda emot Förenta
s taterna.
Han uppställ er därefter följanclc jämförelse m ellan flottorna år 192A.
Heserver, d.
Dreaclno ughts:

L

.Japan

J

U. S. A.

8

Pr a e

Japan

\)

Pansarkr·~·ssare:

U. S. A. 11
Japan
3

s. omodct·na far·tyo.
lJestyr~kacl

mccl 12 30 cm. k.

\)

U. S. A.

3

32
4ft
:.1.2
36
12
20

Uto m 2 fal'L)'g av Iseklassen , som hava 16 15 cm . kanoner som metl e ..;yi\ r bestyckning, hava alla de andra 20 14 cm. kanoner per fartyg.
Tor pedbestyckningen består av 6
nat'J la hava enelast 2 per fartyg.
Sla fJ l<ryssare.

2 typer

a4

a

8 tuber under clet att amerilm-

Japan.

st.

Ko ngo: 27,300 t. , 27,, l'nop, 8 35,, cm. k.
Amag i: 43,500 t ., 33 knop , 8-10 10,, cm. k., 20 14 cm. och 8 tuber.
.r, st. "Super-Amagj " skola ersätta Kongotypcn, som anses för lång"'1''': Lic lJiivct fänliga uneler J92?l.
Sla!JSI<cpp.

llO 30

,

Dc amerikanska slagskeppen göra enelast 21 knop utom Incliana1.; 1;1:-iSC'n.

Fören l a Slaterna.

New York: 27,000 t. , 21 knop, 10 35,, cm.
Nevada: 27,500 t., 21 knop, 10 35, 0 cm.
Pennsylvania: 31,400 t., 21 knop, 12 35, 0 cm.
New-:vicxico: 32,000 t ., 21 knop, 12 35, 0 cm.
Tennessee: 32,000 t., 21 lmop, 12 35,, cm.
:, Coloraclo : 32,000 t., 21 knop, 8 110,, cm.
6 Incliana: 43,200 t., 23 knop, 12 40,, cm.
Bepansringen ökar från 351 mm. på New-Yorkklassen till L105 mm.
pet Coloeacloklasscn och !160 på lnclianaklassen, elen m edelsvåra bestycknin,--:·en består på alla av 14 12,1 em. k. utom på Indianaklassen, som har
2
2
2
3
2

30
30
30
20
25
20

eller inalles:
Japan: 22 fartyg mecl 76: 30 cm. och 36 20 cm. k.
·u. S. A.: 27 fartyg med 1211 30 cm ., 12 25 cm. och 20 20 cm. k.
Förenta Staterna äro således här något ÖYerlägsna.

lG !::J cm. l<.

Model'lla far·tyg.

Japan:

1.2 slagskepp och 8 slagkryssare.
U.S.J\.:21
6
De japanska s l a g s k e p p e n äro av fyra typer: 4 Ise, 2 Naga to,
2 Kaga oclt 4 Kii.
Iseklassen: clcpl. 30,600-31,300 t ., 22-23 kn. 12 35, 0 cm.
Nagatoklassen: clepl. 33,000-31,300 t., 23 lm., 8 38') (4 0,, cm.)
Kagaklasscn: llcpl. 40,600-31,300 t., 23 lm. , 10-12 38' ) (40,, cm)
Kiildasscn : el ep l. 45,000-31,300 t., 23 lm. , 12 38') (40 00 cm.) eller
8 45 cm. k.
Dessa 12 fartyg bilcia en anmärkningsvärt homogen esh:acler med
en bestyckning om 48 35,, cm. , 88 40, 6 eller ''8 35,, cm., 110 40, 0 cm. ocll
32 45 cm. kanoner, en bepansring om 305-354 mm. och en enhetlig fart
av 23 knop.

• ) övct·s. anm. Denna något öYerraskancle siffea ä e antagligen en
felrccluktion vie! uttrycl,ancle av incl1cs i centim. 16 incllcs
4.0,, cm.,
15 incl1. = 38" cm.

=

Sl a fl kryssare.
G Constitution 1,3,500 t., 33 lm., 8 40,, cm. le

\'acl angår slagfartyg kommer man alltså till:
.T apan: 80 35, 6 cm . och 120 40,, cm. kanon er.
C. S. A.: 124 35,, cm. och 152 40,, cm. kanoner.
Japan har alltså år 1924 4.4. 35,, cm. och 32 40,, cm . kanoner minclre,
mr·n ti ll gengäld är dess flotta homogenare och snabb are samt ej så långt
~1\ Li c:s nacl från sin bas, vilket senare förh ållande bör uppväga en gocl del
G\ t~ mlerlägsc nh ete n i antal och bestyckning.
(övers. anm. Hela detta resonement förutsätter tydligen, att Japan
hal,t• r sig på defensiven eller att dess lo'igsmål ej är annat än Fi.lippinernas l1esättancle. )
T"ii tla l; ryssare ( enelas L silcia n a, vilkas hastighet är större än 30 k nop
l1e1 1 :t meLltagi t s) .
,Japa n.
2 ·l'enri}U 3,GOO t ., 3.l knop.
:J Kmu ma 5,500 t., 33 knop.
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756-1 Yura 6,000 t. , 33,, knop.
12 A;,·ase 7,500 t ., 31 kn op. Summ a 23.
Fti•·cn ta Sta tet·na.
JO Omaha 7,500 t., 33 '/., knop.
I resen · : Japan 9 fa rt)·g om 20-30 Ju10p; U. ::: . A. 15 fartyg
20-30 J;nop.

0 1n

Ja!l31'f'.

Före n ta s ta tern a hesilla 29[) n J a såclan a emot Japans J!l2 (85 av 1.
och 37 a v 2. k L) . J\f . a. o. en k olos sal öl'cl'lägscnhet, m en clenn a recl uccr·as
aYse Yiirl, om man l1 e länkcr a ll ameri l;anarn a som b cs t )·cJ;ning på alla
jagare JJaYa end as t ;, JO cm. J;. em ot j apanernas 12,, cm. k. öYcralt, t. o. m.
på 2. Jdass jagare. ( l~ n del 1. kl. bå lar haY a t. ' o. m. 111 cm. k. )
1..'-håta•· (l~ ntla st såLlan a som kunna anv Li nclas i öppet Yattcn äro
mccltagna. öYer GOO t. dcpl. ). .Japan: 72 s l.; U . S. 1\ .: G2 st.
Tt•iingflotlorna ]Jä r espckt i1·c sirlOl' äro ,jämngocla.
F ili ppinerna, stri rl~iippl c l , liggR 1,700' fr ån 'l'okio och 7,000' frän San
Fran sisco. F ör Japan al t försöka IJC mäktiga s ig cl essa öar blir lättare än
för· Förenta s ta terna alt för sYa ra dem.
Ba lincourl anser oel; så a lt j apancena , trots s in und er lägsenhet
fr äga om slag sk epp, lt al' a det förmånligare strategisJ;a utg, ngsläget
h änd else av ett kl'igsutiJt' o lt å t· 1921.
Y., au g. 27 1921.
E Ilet· att m ed an föt·cla jämförels e so m utgångspunkt h a Ya analyserat
ett eYentu ellt sj ökl'i g Jwmm cr Balin cou rt till den slutsatsen att amerikanarna insett omöjligileten av a tt b escgm Jap an till sjöss och att inbjudn in gam f\ l i11 krm f'er cnscn för b cgränsn ing av rustnin garna t i Il sj öss äro
e tt 1.1 tsla g av li en nR in s ikt.
Han h opva.s ocksil. för si n del a Ll clc )Jl'ilk li ska ·J·ank ecs skola inse
a tt man ick e kan strid a emot geografi sk a förhållanden ocl1 alt hela världen fatl a t en sElelan avslcy emot alll vall kri g h ete r at t m an vid konferensen i Ne\v-Yot·k i 11 öst sknll hHHHl. effektivt släcka dc }H'iindcr so m
ännu glöcla un eler askan ocl 1 jaga lJ orL el en mara. som tt·yckt mänslcJighclcn .

s.

A. , juli !l 192 1.
Vapnen t ill sjöss.

Co mmand er Allen pävism·, r1lt e l l flJ ganfall föt• a tt lHtva ulsilct at t
lyck as, måste fö r elagas inom en m ycket bcgränsall area, ovanför det
far t yg som anfalles och att en bomb kaslas utom denna area, den ej
ko mm et' att trMf'a. i\ n tiluflaetilleeict b chöl' el' således endas t JJestrylca
denn a fö e att omöjli ggöra anfallet. :\len huvu clvapnet emot flygplan blir
ombo r d m eclförrla j agareplan. Om man clessulom giver slagfartygen till-
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·ockt cläclcslJflnsar, lJ ehuv ee man ej räknrt med luftbomb emu
rilr hl u· l LJ
yiLl ~l '.
..
J 1,. torpcclförancl e plan en äro sYå t'al' e alt for svara s ·tg em o t o cJ1
· , cn av en tor]Jedlaclcln ing höt· anstlllla svåeaee skaclor än en luftr :x p l l:"' 1111
]JonJi• på grund av YaltentrJ·cJ;et. ..
.
.\Ila h ancl elsfarty g komma saJ; erltgcn att und er framtida kri g b cJu rtartilleri , ty lufhapn et J;oml1l cr alt sättas in för handelsförstö]lö\'a
rin f.( siirsk ilt på korta distanser.
Tro ligen blir cle t äYcn nödvändigt all förs e äYcn 11 ancl elsfal' tygen
med .i<lg·at·eplan so rn f'öesYar mot luftanfall.
A :'-. . n., sept. 3 1921.
Sla(J fal' t ynen.
1H'n ameeikanska kommi ssion en , som Ji aft att J· ttra s ig m ed an led. ...- ~'t\' la"n"'r·e
t•am ski ldracl c bombförsöJ; , sammanfattar sin a erfarenheter
ntn
u
sitl;mda: " FI ~'g plan c t ltar , i ställ et för att vara e tt slconomiskt bill~~t
s lr i<l~nwclcl , Yaeigenom slagskeppet skull e blil'a överflöcligt, gJort SJOJ;riu •· h probl em änn u mera inveckl acle".
1 A. K G. nncl ers tn·Jces )· tterligat· e elen ringa eff ekten av b omberna
cm"t J'a rtJ·gsdiicke n.
.f

S. . \ .. jul i 2 1921.
~ l'iinn ninn sratl i e.

slagskeppet 'l'ennesscc (!ängel 1!10 m .) l1ar en svängningsradi e av
6\0

lll.

An11, am! Nav~· Jomnal (amer ikan sk), aug. 6 1921.
l L båtar.

Fö renta StRlcrnas l...i-lJåLsYapcn ans es ltittills ej haY a nått elen fullän<l ui ng. so m Ltr nö clYämlig för en så vilclig del av sjövapnel. Inom flotl~n .. nses de lta fö rll ålla ncl e h ero på al t de äldre offi ccrarnc ännu ej fått
lill t· ... ·klig t inteesse för u -båtsvap n et och a Lt för st när ](lmskapcn om
U-h :tl:11·nas m öj ligl1 c tee i fr åga om torp eclanfall, pa trulltjäns t, rekogn oscerinc ll l. m. llliYil a llmänt sprirlcl, de lta vap en k an komma alt intaga sin
l'iiL L, [•lats inum sjöf'örs l'a l' ct.
-\n t·. an ll ::'\RI')' Journal (am erikansk), a ug. 6 1921.
Fly !JCh']it>i'al'IYfl·

1 ~e n al\' n för es logs ny li gen av en aY medlemmarna a ll m an skulle
l·>·~ ' J\·änn c rlygtl cp, fart>·g i slä ll l'l för ~Yänn e aY de uneler JJ~·ggnacl
~'ill '<lll tl,• :;lagkt·yssa rn a. :\la t·inmini s lem påpekade so m sva r llärp il, att det
skull•· l>liYR chrbarare att änclra redan uneler byggnad vaeandc f art)'g än
Q[t ••) hygga s.il.clan a depåfarL)·g ocl1 fö r eslog ett tillägg till fl ottbud gelen
0 1Il 'i.,, m ill. tlolhu·s I ör lJåiJörjancl e aY e t l m ode
m t flygLlc påfar tyg.
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Cro ni c le, a ug. 31 192J.
J~ u flslwpp.

·Jil n:·gplan utförd e 57 olika anfall var· un cler 80 bomber nedk astades.
2

Enligt telegr am från \Vashin gton har sjöministom l\ lr. Denb y förklarat att st)TlJara luftskepp likn anclc clet fö r olyckaclc R. 38 ej Viclare
komma att byggas. Han a nse r att cle äro för osäkra och ej hava något
militärt värclc.

tr i· Jfa l' erhöllos.

J•'ö t·sök mol j :l!J•H'e.
F. tL t,·ska jagar en G J02 Il a t· sänkts m edelst b o miJC L' fr ån fl yg plan.
~Tal e t var Ll r iYanclc, men rö rd e s ig föga på gmnc! av gy nn sam v ind

llomblms!.n i nu sför sök

Dessa fö r·sök utför·d es emot L ll. tyska slagskeppe t Ostfei eslancl
och lätta krys~ ar c n Frankfurt uneler fö lj ande förhå ll ancien:
Vädret var klart mccl smg br is oell in ge n sjöh ävnin g.
~\f å l en Yoro föra nk rad e och anfallen för e togas m ot Yi ncl en .
F' lJ·garn a hade t illåtelse, att om dc an sägo s ig gen om felm an övrering
!J ava kommi t i ett og)·nsarnt läge, cn·s tå fr , n anfalle ts fullfö ljancle och
göra om detsamma.
Höjelen Yar 460-520 m.
:\lan anser a tt c :a :JO % av tt•äffa m a cr höll.os antin ge n di r ekt ell er så
n ära målet, att de tsa mmas undervattenskropp blev skac!acl vie! explos ionen.
l< r a n k i' u r t , lätt kr·yssare, clcpl. 5,1100 t., bestyckning: 7 15 cm. k ,
fart 28 knop. Pa nsarcläck 50 mm.
Under anfalle n iakttogs at t lJo mb er m ecl resp. 113 och 272 k g. lac!c!nin g ick e genomslago pan~ arcläck Yi cl direkt träff. Fartyget sjönk eftee
exp los ionen a, - en 270 kg. bomb i Ya ttn et n ära försk eppet.
O s t f r i c s l a n el, s lagskep ]J, .d cp l. 22,800 t., b es tyck nin g: 12 30,, cm.
k ., 14 1::i cm. k. Part 21 knop.
P ansar på s icla n 300 mm., på Ll ilck 75 mm . 270 kg. bom bema ås tadkomma ej n ågo n e ffekt. Pansarelilek gen omträngcles ej 11cllcr av 5 st.
450 kg. bomlJ cr.
:\Ian lät clå ncclkasta 7 st. 900 kg. bomber m ctl fö rdröjning, vilka
skulle placeras sil nära far tyge t utomlJorcls so m möjligt. 'l've nn e av dessa
bomb er· explocleracl e ocks, tätt invicl far tygets lJaborclsid a och fartyget
började sju nka. Ytter li gare en !JOO kg. bo mb fullbord ade f ör störingsa r!J etc t. i\fan anser· a t t J'aetygsbo t tn cn b livit i ntr· ~· c kt.
Arm~' a nd Kavy Journal (amerikan sk ), juli 2 1921.

Bombförsök mot Iowa ..

Den 29 j u ni före togas anfallsf örsök mot de t utr angerade slagsi;:eppet
Io\\'a, vilket, so m bekant, kan m an övre r as p er gn is t.
Farten Yari cmde m ellan 3-9,, knop; kurs ern a Yäxlacle bctyclli g t.

..'J :·gama an sägo a tt de t vat· m yrk c t svå rt att si kta rätt.
.adll nin gs ,·ikten på !J omiJ cr· na\a t·i crarl e me llan 71o- '150 ]{g.

.\ rlll :·· ancl Navy Joum a l (ameri l; ansk ), juli 16 192:1.

S. A , aug. 6 1921.

Mot s lagskepp och hi!la l>ryssa r·c.

75!) -

orll ,j ö.
J,; n eskader jagarep lan kas tad e först '•O J t kg. bomber fr ån låg höjd .
,
:\,. -~s a träff'aclc c :a 20. (11 kg. bomh er ch·o avsedela at t rlr iYa bort
];an " •'1e tjäninge n fr ån s in a J;an on er ).
_·rtgon skada kund e n a tml ig tvi s ej ås tadkommas .
näre fter k as tacles fr ån 600- 760 m. h öjrl 51 st. JJo mb er O. 136 kg ..
aY Yill;a 2 träff ade.
ltellan eft er den f ö t· ~ ta träiTc·n lJö t·jade fartJ·get sj unka; ertcr träff en
n :1· ·! r·:tmn:ul c Ll et l;tngs eft er ocll sjönk full s tändi gt.
~: n ·136 kg. lJ omb cxploclemcle dessuto m tätt inv icl fa rtyge ls förstäv.

s. .\..

juli !J 1921.
l<' iir·s öl• mol u-bålar.
l len t;,- ska u-b åt en n :r 117 Il at· sänkts medelst en JuftlJomiJ . Uneler
2 :111 1:il l kas taLl es 12 bomber av vill;a en träffacle oc l1 !Jragte fartyge t t ill
all 'i unka. Bomben innehöll 71, J; g. sp r ängämne ocl1 lzastac!es från 365
m. 1,.-,j rl. i\Jan l11iller f öt' troligt att en clel a v cle bomb er som exploderat
i ""l del ba r· nä rh et av skro vet äYcnlcclcs f r a mkallat läcko r i tlctsamma.
3. .\. aug. G J92L
:C: ~ientifi c Am eric an Yamar emellertid för att draga några förl1asta(l e
slul"tl scr av clessa för sök.
J Jet är klart att om en lJomiJ på 270, !150 eller 900 k g. sprängvikt
di r<• l; l tr>äffal' et t fartyg , detsamma kommer att bliva svårt skaclat sä rsl; iii i t'råga om elekt r iska insta ll a tioner, ta lr· ör m. m. oc h a lt en anilcl ay besättnin ge n blir satt m· s tridb art skick.
~Pn li
:'llr n som r n följ e! l1ärav m, s te m an num era fö t·sc fa rt ygen m etl alla
upp l:inlzbara föl'SYarsm eclel för a tt Jwnn a clr·iva bo rt JJo rnlJplanen innan
tlrc l, 1t1na J;asta n ecl s in a projek t il er.
l·~ ncl ast e tt av Ll cssa mecle l J;an sägas Yara cffckti\·t , nämli gen en
l u fl s :·rka, so m m öter de t fi entli ga anfallet ocl1 skaffar s ig h erTaYälclet i
lufl,·ll. Varj e slagfartyg bör rläl'för för ses m ecl min s t tvenn e sn abba
i<WHI'•·masl;i net· och två necls lagsobsenationsplan cl.l cr JJomlJmaskin er,
~() 111 'IJ •p:ställ as på t o rn en för de SYår a ka noner na oc h kunna g, upp i
lu[[, . 1 Iran denna plats.
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Föe cl e h åcla amerikanska fl o ttorn a böt·a a nskaffas 2 snaJ)bgäencle
flj'gclepåfae tyg m ed plats föe må nga bomb- och ol)serYationsplan och
jaga r emaskin er. Ett såclant farty g ]) lir min s t 21o0 m. lång t och böe hava
c :a 32 knop s fart.
J) p am erik a nska fl:t)ama a nse luftk a none m a Yara föga effektiva.
Yad d en am ~ rikan s k a fi o LLan f. n. mest b cll öl' er ii.r e n J;r a fli g luft.notta
och ~nal)bg åe n el c flygcl cpå fa rtyg.
Army ancl NaYy Jo mn al (amerika nsk ), juli 30 1921.
I en lccla nele art ik el i clenn a t idnin g beclö mas r es ulta ten av bombför s ök en.
De an se~ ~trlagaläggf1. att F ö renta s tatem as flyg i'R.p en ~1 r en e ffektiv
del il \ ' föt'SY a t·et o el! att flygyap net ä t' i s tå nd at t u triUla m er a ä n Yad
man tro delo inmtn föt•söJ; en påbörjfl.cles.
Ge neralm aj o r \\' i lli ams, chef för artill c t:iv äscml e t y ttrade el'Ler försöke n: ''Var! Yi i dag åstaclkommit, är aU Yi Lmnspo rte rat min or av hittills oöY er t riiff'a d sto l'lck .100 miles ut till sj öss i landpl an oc h fällt clem
J~· ckligt.

Jhiatik cn ltar Yi sat a LL el en äe en faktor , Yat·m ecl ma n m åst e räkna."
Gener a l \\' illiam ~ på pekande a ngåencle s to t·l ek en jJå ele " minoe" so m
tr ans pore raLl es ut till ~jöss giY e t· en go rl kat'akteristik öYer Yael so m nu
u tf örts och ä t· d en en el a punk t, eltle man kan jämföra el e n ~' SS u tförcla
])O mb fö rsök en m erl erfnecnl1ctern a fe:J.n kri ge t.
n ä t:· sk a s lagkri·ssaecn GoeJ)en a nföll s a l' britti sk a s lagkeyssare i
Daeclane llcrn a i jnnu a ri 1918 ltacl c cl c ty ngsta bomb er , so m kastades, en
Jaclclning a1 end ns t 227 k g. n e 7 bomber, som gjorde s lut på Ostfri eslancl,
voro fy m gånge r så t un ga. Den s löes ta min a, so m lli t till s använts emot
s lagsk epp har! c end as t 227 J; g. Jaclcln in g, d en kraftigaste t orp ed en Jaclclning
om enelast 227 kg. och li en krafli gastc cl j upl> oml) en mot u-b åtat· endast
136 kg.
Em ot Cod)cn J;asla(lcs 2'•7 b omb er a1· ,·iJka enelast 16 trilff'acl c utan
a lt a ns tälla n i'lgo n a lh a rli g skacla . L' ncl e r nu aYs lutaele förs ök 11m· erlt i't llils stö rre %- lt· ät'fa t·. m en man mås te l1 e tänka a tt dc enge lsk a fJy ga l'l1 C
Yor o under krafti g b rskjutning uml cr cle t att d c anfö ll o Gocbc n.
·cmler Liv fe m Iöt\'Ök. so m utförts i i't r m ellan ele n 2 1 juni-21 juli
ltant ];astats 3:2:> bomiJrt· oc l1 erlt a llits 53 tr:U'far.
N. l\1. H. , a ug. :J .I 1\121.
I E ngla nd JJ eclöm as r es ultaten tlY li e a m e rikan ska JJombfö rsöJ;en på
samma sätt som i AmcriJ;a. :\lan a nser alt bombplanet ej kan ])ri ngas
till l1 ögro fulländnin g förrän tillförlitli ga sikten uppfunnits .
T orp edpl a net ä r redan ll1J"C k e t mera :full ä ndat oc lt man må JJOppas
at t a merikan ama komma alt forl siltta oclt f ull s täncl iga si na f ör söJ; med
en ser ie Lo rpc(bkju tn ingat· f t'ån flyg-plan.
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.\ l'lillel'isl;j ntnin!JUl' emot j au are.
F. el. ty sk a jagarn e s 132 och V !o3 hava sänkts m edelst Jmnon elcl.
y 1,3 besköLs för st aY en jagare m ecl 30 skott Yarav 2 träffade.

l~ n a nn an j aga re utförcl e däreft er sl,jutnin g emot S 132 ocl1 erhöll
tr idTa r. Intet fl.V m ålen sk aclacl es allvarl igt.
Silnkni ngen f ullborcl aclcs cläreft e e av slagskeppen Flor icla, Uta lt , North
Dal; o la. P enn::;y ll' a ni a oc h Delawa t'e mer! 15 cm. kanon er: l~ lcl en öppnades
,ii 1;)-\00 m a vs t, ncl ocl1 m an aygal' 1'10 skott m o t Yal'Je m å l, som iisen
1
~ ö n~ .

•

Yåclrct ya r· uneler sl; jutningen ok lart, m ccl h crcl v incl oeh sjö samt
re~n 1.

.

"\ Ystäncle t uml er j R.~:m m es sl;jutnin g m eclclclas ej.

\ rll t' a ml 1\av>' :1oum al (a m er ikan sk ), ju li 30 1921.
• .1 sjöoffi ce t'skr e tsar a nses sl;: jutförsö k en m ecl arti ll eri fr ån j agare

[lcl a~· nHtgg a att 10 cm. ]\ anonr n är för svag.

l . -b å t en :lloO träffacl cs Hl g gr. av 39 av lossa d e skott.
;,s
20
40
2
.Jagaren S J32
" 30
V 1,3
G
" 30
nc JJåclf1. u-b å tarn e silnl;tes m ed den na e ld.
Dc båtl a jagarna sänktes fur st seelan cl e b eskj u LiLs medelst 15 cm.
kan one r m ecl :1 '•0 slwtt lJe r båt.
S. . \. ju li 2 1921.
L uflf:H'l )' !JCilS he!J•·tinsn iny.

F rå n sjöo!Ti cers!Jå ll jJ[tpekas ntl i JH'Cssc n am o ft a re l;: ommi t ti ll
s~·n , ~ jJ[L tagl igen öY ercl riYna sk ildrin ga r om Juftl)ombcmas J;:o lossa lt förslö n nil e Ye rkningar emot slagsk epp en.
:\ lan full sk1ml igar d c~sa skil clri n gar m ecl ko stn ad s!J erälinin gar oclt
UJ!J >.'(i \'l' r &. ex. JJl. a. a lt man skulle för J;:os tn a clen aY et t m odernt slagokt •J•J! J; unn a IJygga 1,000 st. flj·gp lR.n , vart ocl1 ett bestyck at mecl en
bon til , so m ät' i s tåncl a Lt sänk a et t slagskepp och att e tt flygp lan beh;;, , ,. P n persona l a Y enelast :1.-3 ma n, unel er el e t att e tt slagsk epp fordear
en lH· ~~ltt nin g pi't 800 man o. s . Y.
F. n. kosta r e tt ::;lagsk o]J p ej fullt !,j milli on er clollar~ ocll om man
nn, ,in tler clenna s iffra oc lt antager a tt ett slagsk opp J;an anYänclas i 1:a
(sl u_ linje n u nd er .13 i:t.r oclt i 2 :a linjen i 10 er f ör ett årl igt belopp U l'
en ,, 1 ill ion , skulle e tt sl ag~l; epp under si n livstid clraga en k ostn ad al'
~O !!ti ll. cloll ars eller per år rälmat 2,800,000 dollars .
.\Yc n om 1,000 fl )'f~pl.a n tunn a J)yggus för !o5 mil!. , v ilket med l1än s,·n lage n till olikh e tern a mellan elc i en luflslyrJ;a nödYäncligtYis ingä-
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end e t yp erna troli gen svurlige n lå t e r s ig gör a, b lir m a n komma i håg at
ett flygpla n ej varar lä ng r e ä n 2 å r. Man m äs te såled es nyan skarr:
plan en vart annat ur elle r un eler e tt s lagsk e pp s livtid 12 '/, gånge r. Kost-.
n ad erna för a tt 11 ulla ett f lygpl a n t·us ta t upp gå för de tvu å r en i medeltal
till _50 % av anskaffn in gskostnacle ma oelt totalkostn ad ern a sku lle så leeles
för de 1,000 plan en h li Ya c :a 81.'! m i ll. r Ilet' nä m 31, m i Il. p e r år, fö r Villten
summa man sJ;uJl c kunna l1 il. lla J:2 s lagsJ; cpp av nuvar a ncle t yp r u stacte
å r et om .
Vidar e uppgå r !J csättnin gc n p ä e tt mod ernt s lagfa rty g till c :a 1,500
man i stä ll e t f öt' ~00 oc l1 för Y[ll'jl' m a n i Juftr n m ås te man b e räkna c :a
20 på marken.
E nli gl clessa ll e t·Ltk nin f!·st"Ttlllli r t' sl;ull c· J:> ,;l fl~· fart: ·g f o rdm 18,000 man
ocl1 1,000 fl ygpl an 2 1,000 mnn. :\Ian J;an e m e lle rtid anse a tt dessa siffror
uppYäga Yaranclt·a jämnt lil;sol! t knstnaderna fiir lt a ngar, Ja nclnin gs plat set·
e tc . bör uppYäg·a utg if'l ct· na fiit' Yan. clo cl; or m. m.
Så led es i'ttcest, t' e nd a >< t att s am mans lä Ila ma tc t·i a lk os tnacl e rna och,
såso m r ellan n äm nts . J;c•nll1! r t· man clå till a tt .1.,000 fl ygpla n u n eler 25 är
skulle i ko stnacl e r m ot sYat'a J2 s lagsk epp und c e sa mm a t id .
Vad angår lJomlJ c r nas försLörclsckraft m o t s lagfa rtyg fö ecfaller den
också lJ et ycllig t öve t'llt' ivc n. Bomb e r kunn a ä nnu ej ge no mtränga pan sat·
ocll de t ä e nöciY ä ncli g t föe lJomlJ en at t genom s lå p an saeet för att k u nna
exp lodera inn e i f a rtyget. Ma n m ås te sålecles äst aclk o mma e n acceleratio n större än ty ngdkrafte n p il. bomben.
Å a n dra s id a n, då go ds tjo cklek e n i lJomlJ cn ökas, min skas den m ängd
s prä ngämne (i U . S . . \ . troty l ), so m elen kan rJ· mma oc l1 därm ed dess
för s törelsekrar t.
N . M. R. , j u ni 22 1921.
Ku st försvaret.
För enta s tatem as lwstförsvar har eft er vllrldsk rige t a n senli gt fö rstärkts. Heclan äro ltpp sa tta ett a ntal 3~, 0 crn . j~rnvägsbatte r ier och en
d el a v IJ efästnin ga m a, sä r sk ilt v ie! Panamakanale n sko la få ä n nu svårare
a rtilleri.
Hit avses n ä mli gen 1.0, 0 cm . le/L 59 ocl1 rn ecl e n proj ektil om 1,090
k g . Dc sk ola kunn a eleYe ras ända till 65° oc11 få d, e n s tö r s ta sJ,o t tvicld
om 36,600 m.

Japan.
N . M. R. , j u! i 10 1921.
Mari npolitik.
Japan p åst;ls llava m cllcle la t För enta State rna att de t är v illi gt att
föl'ilållancl e till d e tta land s sl agflotta l11llla en m obYamncl c sj östy rka
pt·opo rt ion 6--JO .
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.\ l. J\., j u ni 22 192.1.
~ta ns l<cp p .

,·t)!a to, världen s s törs ta slagsk epp f. n. , llr nume ra fl agg·skepp
jaJlfl!l' ka J :a flottan.

:-;y ,;tc daetygct Mutts u väntas bl iva lever erat i slutet a v ä r e t.
S lagsl;cp p en Kaga och 'l'osa Yäntas komma gå av sta p eln i oktober i a r.
lli' Jl l. ttppgiYcs num era till 39,000 t.

Best . 10 40,, cm . k.

Y., j tt i 9 1921.
-.,lags k cpp e n Owarii och J<i i f- e tt clepl. ay 115,000 t . oc l1 e n b es t~·ck
nin g :•1 t\ 'l'i., c m. elle r 12 1,0,, c m. k

x

:\l. 1\ .. juni 22, 1921.

Sla nl< r•yssa t·e.
Slagkt·~· ssame Al;agi ocLt. Amag i p ;ls tås sJ;ola komm a a tt lev e r e r as
i bö rj:tn ::tY nästa år . (öv ers . anm. Då ä nnu in gen av d em gå tt av stape ln fi\t• efall c r up pgiften apokryf isk ).
JlP ras cl epl. uppg ives till ld ,OOO t., fart 30 knop , b est. 8 110,, cm. k .
~l agke;cssarn e Atago ocll 'J' akao anses ko m ma att bliva ä n nu stö rr e.

Y. , j uli 0 1921.
fly a nnämncl a slagkl':·ssare komm a e nli g t L e Yacht s äke r li gen a tt få
flera ·, ,i ~ s t. 40,, cm . k. (a ntaglige n 10 st . i 5 dubb eltorn ) .
~.

.\1. Il ., j u ni 22 192J.

Lli Il a l<l'yssare.
1\t·yssat·cn Nagam sjösattes 8 m å nacl ee efter kö lsträckn inge n . Dcpl.
5,780 l. Fa l't 3:1 k n op. B es tyckni ng 7 s t . H cm. le , 8 toep ccltub e e.

N. ,\1. Il ., a ugus ti 10 1921.
"'lo p ni nnar•.
lic> länge Yäntacl e ti lopninga ma ll.ava nu b es tämts. Dc o mfa tta: slagsl;cl'l "'ll :-:c llikis~llima, Asalli , Hizc n ocl1 Mikasa; pansarkryssal'll e Asama,
Toki i\<I, :-:u m a, Akaslli och Gll ito se.
lk oma, Ibuki oc l1 Kura m a l'allas lläclan cf ter pa n sarkr'J'Ssa r e och cle
Saml <l pansal'cl äck skry ssarna J akum o, Aclzuma, Idzumo och Iwa te, Niitalca
OL' l• T,u~ h im a öv e eföras till ku stföt' SYat·sfa etyg .
.l<~p an p ås tås g ö ra stO t'fl inköp a Y sYe nsk magn e tisk järnmalm.
N. ~1. H .. a ugust i 17 1\J21.
l'- bå lar .
.l: qm n p i\,stås Jmv a börjat IJ}gga s tor a u-båtar. Firman S u lze r, \Vinlerllt tfl ·, :-<cll \\' Ciz Ilar fäLt b cs tilll n in g p å fl e ra Di eselmotoranl äggnin gar för

-764u-båtae var oc!t en om 3 it 4 maski n er
:20,000 llkt·. Depl. sk ull e bliYa än cla till
De h i t till s största u-bå t arna, elen
om 10,000 hkr. och cle unt1er bJ·ggnael
marines " 8-10,000 hkr.

-765-

oc h val'j e anläggn ing om 1G,ODo--.
3,000 t.
engelska K-klassen ha e turbi
nel'
'
varancle amerik a nska "fleet sub,

N. l\f. H. , augu st i 31 1921.

l\ u s l f iir's\·at·cl .

öarna Iki orh 'J'suscllima mellan Japan oc /1 Kor ea
l J
t .l
~1~ace oc t cunna an ta~Jigen hine/ra en fi entlig flotta
d,1o~ n. :\Je n sunel en p å omse s 1clor äro 30-.;Q' breda och
svär t att llm clra u-b å tar aLt komm a igenom. Föt· eff ekti v
sådana fartyg torcl e b ellövas c :a 80 fly gp lan.
N. l\I. R. , sept. 7 .1 921.

r

ä ro 'S tarl t
' . c 1lea tt passe ra På
clet torcle bliva
bcvakni no· m
0
ot

I'å Floninön, 500 eng elska mil söcl e r om Joko lt ama, hava starka be...
fastnmgar uppförts. Boninöarna li gga på linj en Jokollama-Marian erna
och enelast 150 enge lska mil ft·än Guam, v illcon so m b ek a nt ti llllöt' Förenta
SLatema.
Uncl e!' arbete är· o även bef ästn in ga t' på Am a n ioscl!ima och Jajemaosh irn a bla ncl Liu-Kiu öama m ell an Formosa och Kiushu.
Pft ön :\1iyake-s im a 100 eng. m il söcle t' om Yokosuka skall uppföras
en s igna lsta ti on oc h en flygs tati on .
Pl an e t· ptt att a norclna en lJas på ön l\Iako blancl Pescaclorerna (väst
om l•'orm osa) påslils orkså vara uneler övenäg ancle .

Frankrike.
B t·rme n Zeiltmg, juli 23 J92J .
lliariupolilik.
:\ [cd anledni ng a Y elen n yli ge n i Le 1-Ia n· e l1 å!lna "Semaine :\Ial'itime"
pt· o paganc.la~ y fte sk riY Ct' föl'faUar· en Hat'lm ulll i sammandrag följande:

Den 1t'anska örlogsflottan, so m Yicl krigsutbrottet 1914 räknades
so m ~;r 4 bl a nc! stol'maktemas, h al' unel er Yärlclskriget ej haft tillfälle att
gwa nagt·a prov pli sin ski ckligh e t m ed unelanLag f ör en clel konvojexperliLt onet·, elcllaganli ct i Dardaneller-expecliti onen oc11 cleltagancl et i avvärJanele L av u-balarna.
gfter kl'ig e t <1Lcrstocl av elensamma blott 7 dl' eacln oughts, 3 pansarkry ssa t·e frå n år en J906-07, ett 30-tal jagal'e, 49 u-båtar och såsom en
kl en ct·silttnin g föt' hi Ll a kr~· ssa re ick e mindre i1n 82 aYis o.fart,Y" av ringa
"
strilisYänle .

\t' 1920 eellöll Fn<nkl'ik e av b ~·te t från Seapa FJow s ig tillcl elacle G
9 j agal' e oc l1 11 u-båLar samt en f. el. östel'riki sk lätt krysJii.tla
sar< ' ,l' /1 en j aga re. Frankrikes ans eencle på kontin enten forclrar em eller ti d aLL en fl ottplan uppställes .
J)r puteraclekammal' en Il a t· också, i full insikt om flotta ns behov av
för stiirlin ingar, i å t' antagit ett byggnadsprogram ä en summa av 1,416
mill ione r fecs oc/1 omfattand e 6 lätta liryssat·e, 12 jagare, 12 torpecliJ, tar
oclt :lli u-båtar.
Tro ts att FrankriJ( e hal' så föga materi el so m av OYan sL, ende framgåt', J'i nnas i franska fioLLans o!Ticerskå r ej mindre än !)2 ami!'aler och 107
capil: ines ele Yai sseau. Dessa officerare fä t~·clli gen m~·cket ringa övning
till ,;,jijss <ett elöm a av de t faktum att en så li ten fö r·Il,Yttn in g som e n
exp <'< tli on m e(l 2 slagskepp oe/1 3 jagare fr· n Toul on till ~Iarocko oclt
J\l!!i cr. anses so m "e tt ä t erupplivrrnd e av smal<e n föl' sjöfärclel'" .
FI'B nska marin ens ticlslu ift "lVloniteul' cle la Flotte" Il ar till sin
v
Jilsekrl'ts framställt fr ågo ma "Varth än skall Fl'ankrik es m arinpo litik orie ntera~"?'' och '':\ lede1 s t vilka m edel och vapen sko la vi förv erkli ga denna
"r ~·ss a r e,

poli ii l' '?"'
E n mängd officerare av alla gracler hava Il es va rat f rågo rna helt
cnk e i! : "De t v i önska sträck er s ig så lån gt att vi ej ku nna få clct. Dessutom l1a vi komm it si\ långt på eHel'l<iil k en, att vi nu måste nöj a oss
med 1Jl1·gsamma planer ".
JS n fartygschef föl'klarar: '"Frankl'ike st r num era så långt tili!J aka
bland ~.i ömakt e ma, att cless fl oLta ej k a n skönjas av senaten i vVasllington··. 111 . a . o. man räkn a r ej e ns m ed Fmnkrikes flotta Yicl uppdelningen
QY li r·n·ayäJcle t till sj öss.
E n lieu t enant clc va issea u upp ~Lillle r följ ancle fyra upp gifter för
lien fra nska fJoLlan , av vi lkas ordnin gsföljd t yd li gt ft· a mgå r den allmänna
upp fall. n ingen av sj ökr·igeLs n a tur . De ä t' O:
J. Förs,·a r av egna ku s ter .
·• .hsk Llnmd e av fi •' ncle ns Iörbi ndels<' t'.
:l. :-;J;yeld för egn a konvoj e r o el!
1. i\nfall p§, fi encl em; kus t.
In t(<' n ting nä mn es om stl' icl m ecl fi endens llUYudstl'illskmft cr, Yilket
f. 11. 111 a~tc ans es rikti g t.
··t· n frega to n' ' ell e r t•n ällll ilngar c av elen i Frankl'ike (ån)·o ) mycket
JiO]I ul··~·a askadnin g, som föt' Ot'Ciat· l<t·yssarek ri ge t, Yill Il a fran ska fl o ttan
bestw•n<i<· a v (j slagskr'pp, Li e G f. el. L)'Ska kryssarnc , 1, fl otti lj et· j agare
Satnt 11-l>alar. Juftsk epp ocll fl~·gm·e i ob egränsat antal, Hl. a. o. fl ottan
sunnt t:IIJs aLt ungcfät· so m nu. Dessutom 2 kr)·ssar ed i\·is ion cr utomlanels
Oel1 ku~ trormation e r för Kan alen .
l'a pila in c d c fr• 'gatc "olminiila<" Yill fö<·orda J2 nya lätLrt l< ryssa l' c
f i; t. at t \'is11 fla f'·ga n u Lomlan els sa mt fisl,efart~·g för a tt kunna b ekämp a
ll-IJat ,tJ· .

-766FransJ;a !'lottan är f. n. Jämnstark m ecl den italiensl<a. Man kan
förutse att när elen engelslm :\Iedelhavsflottan minskas, lwmmer rivalitete n i MecleHwvet m ellan Frankrike och Italien till utbrott.
I Atlanten åter är l~ nglanels övervikt så stor, att ett franskt nvbygguallsprograrn clärstäcles ej kan skaffa Frankrike clet ätråclcla hen~
välclet i detta J1av. Frankrike måste således alltid intaga en defensiv
hållning llärstäcles.
Fransmännen l1ava JJörjat b}gga ut och förbättra sina baser, men
arbetet bedrives långsamt, enär man ännu ej vet hum England, Förenta
statema ocl t Jap<w leonuna att sinsemellan uppdela värlclsllaven. Man
skönjer emellertid tydligt fransmännens föl'sök att i mar itimt hänseende
närma sig till Föl'enta s taterna i avsikt att l1ärigenom ås tadkomma ett
säke rt skydel föt· s in a Jwloni er i Asien. Mellan Englanel oclt Frankrike
åter kan däremot intet samar!1ete inom Jwlonialpolitiken förmärkas, huru
m ycke t dessa båda makter än ar!Jeta hane! i hand på andm områden eller
rnål1äncla synas göra så.
Den franska i'lottans besä ttnin gar äro goda, cle som komma från
Normand ies ocl1 Bretagnes sj ömansbefokn in g t. o. m. utmärkta, men utbildningen är oregelbunden och ofullständig.
Fartygsbyggnacls inclusteien arbetar för längsamt, ett stort fartyg erfordrar 7~10 år, ett minrlr e fartyg erfordrar 4~6 år, pansar-, krut- ocl1
motorinelustri cn lev er erar unelerhaltig vara.
Franska t'Jottans lJästa fart~'g äro f. n. cle f. el. tyska fartygen, vilket
erkännes av fransm ä nn en själva . De lätta kr,Yssarne ombestyckas med
svårare kanoner ocll man väntar otåligt att kunna rusta clessa fartyg till
expedition .
l~tt egend omligt blixtljus över franslm notlans materiel kastas av
det faktum att till flaggskepp för republikens presiclen t uneler flottparaelen i Le I-la'>T e Yaleles en r. el. tysk jagare S 113, num era Amiral Senes.
l\1. R , aug.~sept. 1921.
I iVIoniteur cle la Flotte offentliggöres seelan en längre tid tillbaka
uppsatser över fransk flottpolitik. En insändare av elen 25 juni påpekar
hurusom EJnglancl systematiskt i tur och ordning tillinte tgjort el e spansl,a,

llolländska, franska ocl1 tyska flottorna oc l1 a n ser att England nu konsekvent kommer att vända sig mot sin starkaste rival Förenta staterna
rnecl elen näst starkaste sjömakten, Japan , som bundsförvant.
Dc båda motståndam e kunna betraktas som jämnstarka och säledes
kan Frankrike J1är komma att spela en roll, som blir avgörande för en
avsevärd clel av cless framtid .
.
Franska flottan l'an v isserligen enelast lägga blygsamma l,rafter J
vågskålen, men några väl anYänela str idsfartyg, särskilt en mängel u-JJåtar,
måste bliva lltslagsgivancl c.

-- 767 l'ntnl;ril; c lJör således li?tlla Pn aktiv ncut;·alitc t och se till att allt
,• ni igt dess egna önskningar. Om .EJnglancl segrar måste l•' rankrike
,;l a k Hl l' ~om en 2. eller :J. rangen s sjltmakt ocl1 bliver, om d e t skulle
fli r"i.d«< övcrbjucla England , ofclJJart nedtryckt på sin plats igen. Om
[1 tcr l•'öi'Cnta ::'tatcrna segr-a öppnar s ig för Frankrike ett ny tt perspektiv.
t; n r i 1 a litet mccl U. ::-:. A. il r ej a tt befara och Frankrike finge i de t
S'-'11 <11' '' failct rum ;U alla ~i clur oclt kund e ska fTa s ig en flotta motsvaraml e
sin .; kllln in g i v:lrlrlcn och ''den cmcll;tni\t pinsamma tonen vill inteealliem•k tliskussionel' skulle fiirbältn1s till Frankrikes fördel".
J•; n såtlan flotta b orde omfatta JO slagskepp och :LOO u-båtar ocll
=" " ~'lsj(''- orl1 ~Icclcllwvsfl'i'tgoma lllc\'C' mccl en s lö sta.
~· 11 r

L'' 'i'i·m ps, aug. G .1:121.
S lauskcpp.
Le T ernps konstaterat' att Englancl n tl b estämt sig för fortsatt JJ}gg;u ulc" av s tora fart) g ocl1 att Llctla ~ir· ett ty clligt te cken till att det icke
ti1 nh •t· inskr:lnka sin makt till s jöss. L ikalecles framgår att i elen teorel bk a st ritl en m el lan slagsJ;eppc J, o~ll ll -lJåten, det fön·a segrat öl·crJ:is sd.
Le "l'e mp s fOl'tsäLlct·:
" Ilen iLali enska in genjörskonsten oc l1 icl6r ikcrlom cn !lOs en clcl Iranska ;t mi t'R! CI' J1av;1 nyligen ils taLlkommit loel,amlc modeller till unelervat[,• n,t non i torer. Dc J' omma m ålitlncla alt spela on framskjut en ro Il men
cn il ns L i samlJancl med anclra fartygstyper ocJt unclcrstöclcla av m ec! aeti llt'l' i bestyckad e fartyg.

De t fean ska amiralitetet lwr sin Yctg L}clligt utstakad. Våra finanser
Lil lala oss föt' tiJIJällct ick e att l1ygga ''Superhoocls ", men vi böra oparthJ;[ slmlcm o~ l1 o!JserYern clessa t'Rr tyg ocl1 t'örberecla oss. Då, snart
nu ~ , l·' J·ankrikc som världs- ocll kol onialmakt ej längr e kan nöj a sig m ecl
cn d il~ l on flotta. som är avsechl att h å lla TYsldands i scJ1aek måste clet
1Jay., klart för sig Yad d et vill Jngga. Lnel~r vänteticlen pns~ar cl e t bra
al L l' li llf'ö lja Yä l't nuvarande blygsamma program".
ju ni 11> 1021.
F iol t hY!J!Jnalls;H'O!J t• am •n el.
lle putt•t·adekamrnarcn l1ar antag it regeringen~ floLL!Jyggnacbprogl'am
IJ, ., l,tt• ncle a 1·:
G lät ta k1'yssarc om l,:iOO-.S.OOO tons , fat·t 3't~3:J knop, prh 10 mill.
]'l' l' far tyg,
J2 jagal'C om c :a 2,000 t .. JH'is 1J.OOO fr cs per
fnt· tyg·,

t. cJ ict· 22 mil l. per

l2 mindt·c jagare, pri s c :a l't milt. per fart,) g,
3G u-lJåtar om c :a J,OOO t. , pris 11 er t. .l~.OOO ft·cs el ler J', mil l. p er

f dl' [ \ ,.

';-- ,

T id,krift i Sjoräsendet.

J

1

fl ~·gde p åfarl~·g t~· p

-
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Bearn , pris c :a 60 mil l. frcs .

'l'otalko s tnad 1 milli a rd 1116 mill. frcs. förd elad p å 5 il 6 t erm iner.
Inn evar and e år sk ola p åbö t·jas : 3 lätta l<t'yssare, 6 jagare, 12 mindre
jagare, 12 u-b åt a r och Bearn.
Samman lagda k os tnader liärför 738 milli o ner. i\Ian h o ppas at t här
a nförda priser sl;ola visa sig hctyclligt lägr e i verkligl1eten.

n., juni

N. :\1.

22 192.1.

De fartyg,

SO lll

lHtlJörjas i a t·, skola vm·a fär cliglJ yggtla uneler å t· 1923.

BaSf'l' .
;.;t. Naza ire sk all ~å s m å nin gom utYecklas för a lt bl iYa en Yikti g
I' U"· ,\ lan Ila r för aYsikt att utlJ'J·gga elen till Frankrikes yiJd igaste h amn.
F. n. f inn as 3 gt·ihcla eloelwr om resp. 117, 225 och 263 m. längeL
Otn nil.gr a å r· blir rlL'tt·stäLles f il rclig Frankrikes bästa "Cale ele R acloub "
nnt :lf\0 m. längd, 12 m. lJrellll och J2 m. cljup, som sl<all kunna taga
in fn rL:·g pCt iincla till 70,000 t on.

x

A. N. G., aug. 27 .1!)2.1.
Ft•anskt

l'arf~· !JSb:V!I!JC

7G!J-

.\1. H., jnni 15, Y. , j ttli !) 10:2 1.
Ji' iit•si\ljnin! J nv fal'l.y!J,

S l<l.l)'sl;rpprn Hr pullli rJ!t r. ll<'•nlfll'l'<tli< ' ncl1 Y<' t·itc sko la slopas ocl1
!Jenont cnyelsl;a ulasiiuon.

:- ii Ii il~ .

E tt av cle m es t bet)·tlt-bc fulla m om enten i elet fran ska mm· in a pt·ogramm e t il t' lJcslu tet a tt bygga kt·~·ss are, stö rre ii n n äg ra and ra som satts
på stapeln umlcr ell er efter l<t'i ge t.
Mr. L cygucs, marinmini s ter 1!)18-1919, föreslog att bygga kryssar e
om c :a 5,000 t. dcpl., i\!r. Landry, marinminister år 1!)20, för es log fartyg
om 5,200 t. och elen nJe marinimi ste m :'lir. Gui s lh au har gått in för 8,000
tons 35 kn ops fartyg m etl 19, cm. k.
Orsaken l1ärtil1 a ngiv es vara alt tyskarn e nu kommrr aL L bj•gga en
serie stora s nalJlJa p an srad e J;t'j'SSa t·c om 6,000 t .
Det är h elt n a turligt att Yi'tr al li erade ön skar om intetg öra en såclan
plan, men man t yckes också övcrcl ril' a i Frankrike . E nli gt fredsföt•draget
fä tj·skarnc !J å lla enelast 6 hitla J; t· yssare och få bygga 6,000 t. fartyg
e nelast el å f ör å ld rade fart ~ g IJehöYa ersättas.
i\.Ler·a troli g t tot·cle Yara aL t franska marinministeriet i sit t beslu~
påvel'l;ats av dc uya fa rtJ·gs t)']l crn a i England oc lt Amerika, Hawk ins oclc
Omal1a och i sä fall f å r man hoppas att f r an smilnncn gjort klart för s ig
huru cle nya kr/·ssame skola anYiinelas.
Den engebJ;a Hawkinsklasse n lJi·ggtles för IJanclelsskydcl till sjöss.
S lagkrysso.ren, Lill Yars upp g ifter detta ursprungligen r äknades,
lwnd c unel er l<rigct oj am-lin das lt ärför. \'i b0ltöva så ledes ej flera
Hawk in s. Ont vi skttllc ga in J'ör att furLsiilLa m ed clr nn a t~· p lJ leve
fö ljdon alt dc s[t små ningom finge n~·a uppgif'Lct· och att man började
hygga större oclt större furtJ·g utom lanels och st Yorc dansen i gång
igen - tills m a n till slut förlorat elen ursprungliga typen ur s il, te. Ocll
så Yor c man igen Yicl pan sa rl,rys~ at·cn, som in ge nting elu gcle till under

L<' Te mps , aug . 5 102.1.
Hotnhl'ör•sök
DomlJförsök cn em o t f'. tl. öslot't'ikisl; a slagsl; epp e t Pri nz l~ng c n !J ava
,-,t, ru pp lag ils it redden Yiel \'i gn c ltes nära Toulon.
LuflskC J!p et A. 0 k as lade fl'i'i n .l ,OOO m. l1 öjcl 3 bomb er it .wo l,g.
En ll om h g·e n om slog fartyget. Detta sänl, tcs genom öpp•'trto~t må le t.
na ndt · a1· !Jollrn,·cnlilcrn<t fC1r a t t setlcrm em upptagas or lt um· ä ncl as vid
n; a rrn·stTk.

Y., a ttg. 2'7 1!l2l.
Enligt ett sen are meddeland e är slagskeppet numera i så dålig~
,J;io-k a lt d e t ej Yillarr lw n a nYiinel as. :\fan tord e i ställ e t komma att
<'m:inrla slugsl;cpp ct \ 'rrgniaml som m ft l.
Y .. ''']IL. ~i .192J.

En ''Jul' Lto rp cd" fmn luflskcpJ, Ct ,\, fl genomslog alla clä('kcn oeiJ
fa,ina dc i Prinz Eug(·ns inn erho llcn.
Elt ögonYillnc medd elar alt anfallen gi ngo mycket langsamt. Luft,], l' l'f'L ku nde ej uppb i1t·a m er iin 2 '' torp eeler" i sänclet· och kastalle clern
ft'< tll 1,000 m. llöjll m. a . o. u nder Yillko to, so m säkerl igen ald rig torde
r;·il '<' l"'ntma under strirl. Far ten YGl' 200 m. per min. 1.0 olaclclade bomber
För Yarje gäng de tYcnne bomberna
;, '<II I kg·. kastalles oclt 2. lräffatlc.
1;;, ,[; 1!~, rn a s te luflsk rp ]w t ft tcnända Li Il si n llangat· ur h sänl; a s ig till
i"t·d,·n fi'll' a l l kunna laf!·a oml.J onl nya lnrp ell cr.
juni 19 J!l21.
mol u-hMat·.
.\ lt'd s p ecia l!Jn !ll])('l' ~ i\n ld ('S el. l' l'dden yjd Yignelles LI
:!~ 1 l!!. dj U l t.

J. ,.

kr igel.
0011

Det ät· en oklok politik atl öka a lla nya fartygstyper i s tot'lel'
och tli\rigenom 1:\Ycn i b'J'ggnaelslwsl nacler, innan man har klart för sig
Yad m nn ,;kall anYiin<la <l•·nt Ull.

l'<' llljis,

llotn h l' iW ~öl;

B. 17G p[t
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Tyskland.
:\.

1~J21.

U -b åt siinl;cs med at·t ill e l'icltl .
U- l1 å lcn D c uls<"ill a nd liar
lJoLH'ö. a,· kry ssar en Gu ycd o n.

n trdci~L

arlillcr ie ld sänkts 7' uLanför Cl1er-

(önrs . <111111. EnliöL L e• T e tltp s _juli :J .192.1 sku lle DeuLsclllan cl haYa
m ecl s prän g laclclnin g i 1 n glantl orlt enligt en uppgift
svenska
pressen i l1örjan av scpt cm llc t· i å r. sk ulle farlyg c L förstörts i hamn i
E:n .s lancl ge n om en exp los io n ) .
~:lnkb

.\l.

n.,

aug .-sept. 1921.

:'Ii ya ft·ansl;a ha ser·'!

Enligt elen fm nsk a Litlnill!'L'tt H un aissa n cc upp giYcr am iral Dcgouy

att g en eral :\Ia n g in under siL L IJcsök i P er u m ecl anleclnin g av d e nna s tats
100-årsjnbil e um fört tll1<i ,•rilanil lin;rar a ngi'tr nclc förvän• av fJottiJa se r för
Fra nkrik e i P eru.

1. H. , j11 n i J5 1921.
To t•pcrlet·.
T )·sk lanll påstås u nd er !'rige L ltaYa gj or t försök mccl e n

G5 cm.

tu t'!'''" UY 3 lo n s Yikt.
:1 . .\1. H., ~ug. :~ t 1921.
Sp i\t•lösa l ol'pcclct·.
\ 1)-ckrt up]Jseemlc ltat· i l ~ n gland Y~ic· U ~ gen om Yad a mir;tl :-:l' ltcrt·
0111 t: tla l a ngåc nclc t orp eclcr so tll r j J(lmn a bubblor eft er s ig.
.\mint! J c llir oc utLrJ·cker i s in rapport om Jutlancls lngcL sin för1·;1n t!.!' ihrt' alL t 1·skarna~ Lot' IW<illanl)r ~~·nlf•s s it t)·ciJif'·[ or lt chrigenom
];li t · · uncJ\·iJ;as.
Jco llico c Il a d e lt·ott alL dc [)· ~J;a lo t']J etlcma ej sk u lle lämna mcgra ~påt'.
.\ la n får nu ge n o m amit ·al Sclt cc r y eta att såd a n a lorp edet· Ye rkligen
fu nt i h, men för~ t cft rr J nllanclslaget. Om tysk a rn a haft el c m recla n v id
dc::lla lillffi.!J c lt a d c clc säke rli gen faLL flcm Ll' äff ar än Yacl som IJICY fallet .
IJI' n SJl cll·lö sa (cJcUri slw ) L o rp c cl~n ilt' e m ellcrticl ej så s n alJbg, ende
sut n de n JufLdriYn a . :\le n man l;;m Ya r a öYcrL~· gad om a lL il e lr rl a nrlc
fl(l l l tt·nn J; o mm a att uty cc klil. de n.

N. T. f. :-;., ll efl e [) 1(.121.
l\ u st l'iir·sn11'et.

F öljande J;u s lfä s tnin ga t· finllil. J'. n.:
m ed \\·an ge t· ue>f! or il L a nge eoog
(; p, ., •·m u ncle ..
Cu x l a re n med Bnm n slntltc l, NOU\W' rk oc l1 S t. P eter
Bot· k, un
\\ . ill t,. l m~ lt a fc n

Italien.
Y ., jun i il J921.

,lagm·e.
Dc sex j aga rn e a Y ' 'La .\fasa"-tJ•p e n skola U]Jplia!Jas eft er cle gen erale r su rn s tupat un ele r Italiens IJcfri e ls ekrig, n L{m li gen: Anton io Cantore,
i\n to nio Cl1 inotto , Anton io Casc in o, Ac l1i lie Pap a ,l\1arcell o Prest in ari och
Carlo :\lontanari.
Dessa fartyg fa e tt d c pl. aY 830 t., fart 33 kn op.
JO cm. k. Z 7:\ mm . .luftk. oc l1 /1 45 lot'p ecltuiJcr.

Best_yckni ng

11

'la r d• · nHl~'

-\5 S\·. ](l\Jl0 1l 8r .

2't
27

..

10
JO
7
:3G

l' ill «tl . .. ....... .
"w inr· m llncll'

32

1\ ;·, n, " ~ !J c rt;

..

20

Holland.
\. T r. :-'.

Spanien.
Y., J u li 9, 192J.
Slagsk cpp e t Ja ime I sk a ll lewt·eras i claga ma.
vara uncl e!: utal'JJe la n clc .

p å ~t å s

Et t n yt t f lo ttprog-r>H11

!·' li r föt·snu·c L av J;ol on icma Il m' framlagts följil.n clc h) ggnil.Ch !Jl'Ogeam :
·, lil tla kry ssare, ;,!. ', jagare. :12 u-l.J ftLa r , !1 " fl ottilla Jcad c rs", !l mi n lll lii ~~ « rr, J u -bi'ltscle p å fal'lyf'·, !, u-llFtLar . minutläggar e oc h 72 f! J·gp lan.
\ ' id 13ataYia s k a ll a nläggas e n Jl o ttstat ion so m skall fö t·scs m ccl b er:i,l llt llf! ar ocll JJestycl;as m cc'l sYi(rt aeL illc ri.
Hd :lslac lc ll jälpb ascr skula ttppt·;ll las Yid S mab aya oc l1 Makassue.

-

Finland.
I-Iuntd~tad~bb.,

-
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j u l i 6 1921.

Kustförsvarskommi Ltun m er! gcncntl Enckell som onlförancle beräknas komma alt avsluta s ina arlJeten i september månacl cle tta å r.
:\ lan tror s ig Ye ta att endast mindre fart ygsty per J;: om ma at t för es lås
lill hyggande .
At·b e te t m ed at t upptaga dc båda enge lska j agama Victoria oc1 1
Yerulum kommer a ntaglige n al t in stä llas . I Yarj e f a ll Yilar cle t tillsviclure.

Ryssland.
'l'im es, sept. 5 J921.
Secfan en de l formalit e tct· und erstöl;als J;o mm e r soYjetYälclct att
åte rfa följo.ncl e fat' ty g, som Yarit inte rneracle i Engla nd , nämli gen: kryssat·cn Askolcl ol'i1 islwyla rn c Alex8ncl er oclt Sv iatogor.

Lettland.
Dvil>· Utronicl c, aug . ·31 J!J2J.
De n l c tti~ku repubLike ns Ilotta b es lå r av 3 :ne besL)' ckacle bogserbåtar.
U nd er sc pkmlJ er m ftnacl skall r epulllikens Ilaggsl< epp, kanonbåten
Depl. är 525 t ., farten 17 knop.
V ir~a ili , gå ay ~lnp c ln.
[' t•spmngJi gc n "''r \'irsaiti en tysJ;: patru ll båt, K 1\f. 68, som minspri(ngclcs år 1017.
Da ily Cllt·onicl c had e rörse tt OYa ns tåc ncl e beskriming m ecl rulJrit
''E n opc rettrt ot la".
Fran letti skt ilall lt ;\1' inlap·b
ring ssLl Lt.

('11

skat·p protes t emo t cle tta förfa-

Rumänien.
A. N . G., juli V 1V21.
'\y has.

\'i(] S ul inu i södra Jl onallmynningc n är en [JoLtbas und er a nläggnins·.

773-

Brasilien.
Y.. ju li V 1921.
Stanst;epp.

ll nclerhan cllingar a ngåc ncle inHip a" engelska slagsl;: cppet A00 incourt
(1'.

l. l urldska s ultan Os man , f. d. ili'RSi li anska Ilio cle Jan eiro ) uppgivas

u af!~l.

Le Yacht ti1Jäg 00 cr lll ecl anlL' linin g ll:(mv: "Engelsmänn en Llro ett
prakt iskt folk. Om vi Y0re lika f(irf' Låncliga skulle v i ha sålt J ean Barll)' l'(· n till frLlmmaml c !Llncl cr or li J;uml c Il a rulllweLlat Normandietypen
[Li r <lr penningar som influtit" .

~-
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Förteckning
över de böcker och tidskrifter som äro skänkta till Kungl.
örlogsmannasällskapets Bibliotek från den 15
November 1920 till den 15 November 1921.

Uan LilJ Ok uti Pral;ti sk Na\·igat ion. Stoek!Jo lm 1920. 1 b. O.
G•·enandeo•, Sven . Handi)O k för långfLll'tbscglar c . Stocldlolm 1921. 1 b. St. O.
1\ unnl. Sjölmi'IPI'e o·l;cl:
Hii!J!J , El'ik .

Tillägg till SYcn sk Lots. Del I aY 1920 och Del III av 1918. S to ckllolm :l\:121. 2 b. S t. O.
S Yc n sk Lots. Del 11. östc t·sji.in , SY cnska kuste n , Falslcrbo uclLi c- Arholma. Stocld1ol m 1921. 1 b. St. O.
SYc n sk L o ts. Del l V. Segclbara Inlanclsfan·attcn. Stockllolm 1921.
:l b . St. O.
Sjöko r tc n N :o 10'• , JO:i. lOG, .l07, lll , 112, JG1, 162, 301
9 st. St ocklwlm 1921.
.\lwrhlom , F. Bu lleL n ~ J c nsn c l d c L ' OlJscn-aLoire i\1: 6 tcorologiq uc cl e
L'U niYcrs ite D'Upsala. Yol. Lll 1920. Up s ala 1920- 21. 1 b. Ov.
Generals iaile ns J\o•inshi s lo r·is l;a anlcln in !J:
Sve riges Krig i'tr e n 1808-1809. \'II Dele n. I Text och bilagor.
Svc t· iges l<l'ig åre n 1808- 1800. VII Dc lr n . II Ka r tor. Stock11olm
1912. 2 b. O.
S Yct·iges Krig ä l' c n 1808-1809. \'lll Dele n. I T ext och Bilago r.
SYcrigcs l\rig å re n 1808-1809. \'III De len. II Kat·tol'. Stoclcllolm
1921. 2 b. O.
L j li ii!JSil'tll, Huu o. KrigsYäs c mlcts 'r ek n i~ka U tY ccklin g u n el e r el et N i ttoncle
.\rllunclraclc t. S torldto lm 1921. 1 h. S t. O.
:~nclring a r i R eglem en t e t för Marin e n, De l I av 19.l5 1 j a n.- 31 clcc. 1920.
;~ndeinsar i Heglcmcntet föt' :\fa rin e n, l/el lJ av 1909
jan .- 31 clec. 1920.
S tocldwlm 1!121. 2 lJ. O.

=

lf il'l'ir l3 eslra l'fningsfö rortlning m. m. jämte ~'lmll'in ga r ocl1 Lilhlgg, 1920
·
ilrs uppla g R. Kal'lskrona J9Z I. 1 b. 8 :c clcl.
J\ ttt .!l. S,iökrigs skolans nulla. Sto ek l10l m 1920. 1 b. O.
J\ !1 '.J I. 1\larinl'i.ir 'l'allni n!Jf'"· Lif' g ar c öw r dl'L i Hiksstatc n uppförda a nslag
å Fjärcle huYu cllitr ln. 3 :-;jijf'(II '~Yar rl för å r J02 J. ~to c kll olm 1920.
1 b. S t. O.
1\II II!J I. l\ommc o·s kollt•!Jitllll :
n cclogör r ls c rörand e :i \ Cllsl;a f'nl'L)'I,!':i sjöoly ck OL' 1919. S Loelzllolm
1921. J ]J. :-;t. o.
S Yc nsk a llilnrlel s flolt a n ~ kri gsför lu ste r ily en 10J 'o- JD20. S tocldlolm
J~J2 1.
:1 lJ. ~L. O.
s tockDal lnr·e n, T~o llen . Gull il e n 1\yJ,··n.
lto lm J920. J b. O.
~~ ~ tl he , .\ ke. S pan slz Li\ SL'!JOk . Li psal a Hl~O.
l JJ. O.
Sl t ·•f' Pll, Gustaf. Sn•m;i;L ~futti sl;L r. r:xi lzo n. ;o;Lockll0 111l 1920 . 1 b. St. 0.
G ~ ll t' II!J L"an a l, C. A. i\ntr•ckni nf(at' i ::'\'ensbl spd\k e L.
Carlb e r g elen i8
j uli 1801. J l1. O.
'l'i ll ~i1lls l; ap e ts manu skriptsamling : Komm e nelur A. "\cllcrspatTcs cft e t'l:imn ad c papper, s amt m· Il'anslza ru ll o t' gjord a meritf'öetcclmingae
r ijranclc snnsl•a oJ'ficcra r c i fr an sk Ljllnst lirigså r c n 1778- 83.

Tidskrifter.
'l'iclskt·ift i SjöYcls c ndet.
Tillslzrif t i ForlifiJ;a lion.
Tidskri ft för :-raskinistcr.
!\rlil le ri-Ticlskrift.
:';y cnsk Kustal'ti ll ori -'l'illskl'ifL.
:"lantisk 'J'i clsl;l'ifl.
T eknisk 'J' iclskri ft .
~\r c ty len te l; n il;.
S n •nsk J ~ots - ill'l t .fyrtidning.
1\ung l. J<ri gsY c te nsl;aps-Akatl cmien s Hantllingm· oc h Tid skrift.
J?urirförlJLl nclc ts 'J'idning.
Tidskrift for Sjy!Y rusen (n orsk ).
'l' ilhkrifl for S 0Y rescn (da nsk ) .
La HcniC ~ f a t 'i lim e .
HP yi ,; l<< d<• l b~.if'rC"iLn Y ~rarin a . a arg . 1\ll/. J011-\ , J\ll \1.

-
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Använda förkortningar:
.A.. T.
1\ .

N. G.

[). '1'. f.

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetena
skapliga tidskrifter år 1921.
A•·lille•·i oroh handvapeH.
Stuclic OYer an tilufLskytning.

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

N. T. f. S., sid. 263.

K. T. , sic!. 69.

L. 1\I. F.
M. el. L. F.
J\1. N.
M. R .

P . U. S. N. I. , sic!. 1765.

M. S.
!VI. T.

Stralen i och taldik.
eng elsk ami rals operativa lcirclomar av
världskriget
'l' act ical and Fire Concen tration Problems
and the i r solLl t ion s ............................... ..

En

N.

Fartyushesl<rivninuar, sl;eppshy!J!Jeri och
farly!JSmasldncr .

l j clviklingen af skibsturbioen .

D.

•r.

f.

s.,

sid. 3119.

Underval lenshålar, torpeder och minor m. m.

UndervanclsbaRclsvaabenet under verdenslu'igen.

D. '1'. f. S., sid . 293.

P. U . S. l\. I., sid. 1677.

s.
s.
s.
s.

Sj öfat•t.

British s llip ping,
freigills

marin e

insuran ce

u. s.

R. \ .
R. 'II.
,\.
( ~.

L. T.
L'.

rp. ['

and
S. G., sic!. 3219, 3291, 3377,
31!55, 3535, 3615, 3'i'i5,
3859, 3935 .

'l'. ll.

rr. \I.
·r. T.
U. ,.;_ G.
V. P.
Y.

= Jalubucll
=

=

=

=
=
=

=

=

=

N. I.

der drahtlosen 'l'elegraphie une! 'l'ele pllOnie.
of the Royal Artillery.
of the RoJ•al United Service Institution.
Kommersiella Meddelanden.
Svensk Kustartilleriticlskrift.
Kungl. Krigsvetenskapsal,aclemiens Handlingar (Tidskrift ).
La Marine Frangaise.
Moniteur cle la Flotte.
Militärnyheter.
Mo.rine Hunclschau.
'rhe military surgeon.
Svensk Militär 'l'idskrift.
•rt1e navy (engelsk).
'l'h c naval and military recorcl.
'l'he national marine .
Nautisl' tidskrift.
Norsk tidskrift for Sj0vresen.
Proceclings of the United states Naval Institute.
Hevue d'artillerie.
Hevue maritime.
Scientific Amer ican.
Scandinavian Shippi ng Gazette .
Svensk Lots- och Fyrtidning.
Svensk Utrikeshandel.
Tidskrift i Fortifikationen.
'ridskrift i militär l1älsovård.
Tidskrift för maskinister.
Teknisk Tidskrift.
United Service Gazette.
Vår Flotta.
Le Ya cht.

= Journal
= Journal

=

1~.

N. i.\ l. R.
N. M.
N. T.
N. T. f. s.
P.

Lutls e!J lin!J.

Use of aircro.ft in naval wo.rfo.re

s.

I. i.\I.
J. el. T. T.
J. n. A.
J. 11. s. I.
K. \l.
K. T.
K. V. A. H. ('1'.)

= Artilleri tidskrift .
= Army and Navy Gazette.
= 'l'idskrift for S0vresen (Dansk).
= Illustrerad Militärrevy.

=

=

=

=
=
=

=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=

=

