
1921.
84:e årgången.

Häfte N:r 6



- 32::! -

Årsberättelse i navigation och sjöfart. 
A y;_:·i n· n ,. id Kungl. OrlogsnJ ;1 n na,li llskapc·ls >'>1 mm antr ;i 1h 

rkn () npril 19:21 <ll. lt' rLlm nt t•n A. T/,r,n. 

År l ~120 l<ännctecknas av elen mest våldsamma omkast- Fluktuatio-
. · ... f t ·· · ' l ·· 1 ' · C J .1 ner inom mng 1 SJO ar ·snanngen, som ma 1anc a nagons1n ore ~01nnn. s jöfarts-

Ännu vid årcls början rådde högkonjunkturerna från krigs--näringen un-
, J .. ,. l l ' l l l' t ,. ' f t l t der år 19:20 aren ; 1oga ra~ er, va c smn c er ragan c er ny t onnagc 
och Lill toppunklen uppdrivna farlygsprpiscr. Betecknande 
härvid är a tt från medio av år l 919 till slutet av nämnda år 
pri serna på nytt tonnage stego m ed cirka 25 % och att en 
ångare om 7,500 tons döcl vild, som vid världskrigels hörjan 
betingade ett pris av (j0,000 ±: oc h elen l juli Hl19 stigil till 
195,000 L den 81 december snmma år hade ett marknads-
värde av ej mindre än 232,500 ±:. Dc här angivna värdena 
hänföra sig lill priserna vid förs~iljning inom Storbrittanicn. 
I elen allmönna fartygsmarknaden betingades det dubbla och 
mera av sistnämnda belopp. 

Vid årsskiftet 1 9Hl-Hl20 och förövrigt ända lång! fram 
ttnder år 1920 pågick fortfarand e den vid krigets slut sjöfarts
nationer na emellan inträdande tävlan för en snabb utökning 
av r espektive lanels handelstonnage. Det gällde, att snarast 
l11öjli gt få fartygsförlusterna unel er kriget ersatta och dess
likes genom en forcerad fartygsbyggnad erhålla ett försprång 
gen temot mccltäylaren Yid kampen om den handelsmaritima 
Överl ägsenhelen på havet. Den \':\ldsnmma stegringen av det 
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byggeriet 
under år 

1920. 
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år 1920 sjösalta tonnaget i England och Förenta staterna 
måste betraktas som ett utslag av denna rivalitet. I Japan, 
Holland, Frankrike och Italien gjordes även stora ansträng
ningar för att ej allt för mycket bli efter de tvänne för s t
nämnda makterna i tävlan om nyanskaffningar av h andels
fartyg och även i Norge framdrevs en utökning av han(lcls
flottan av en för detta land exeptionell storlek. 

Den l januari 1920 vor o i de olika länderna, m ed un
dantag av Tyskland, varifrån pålitliga siffror ej kunnat er
hållas, tillsammans omkring 8 mill. br. ton under byggnad. 
Häri är dock ej inräknat fartyg under 100 br.-Lon. På de olika 
länderna fördelade sig siffrorna på följ ande sätt: Storhritta
nien och Irland 2,994,000 br.-ton; Förenta staterna 2,9\:JG,O OO 
br.-ton; Holland 328,000 br.-ton; Italien 315,000 br.-ton ; Japan 
över 300,000 ton; Sverige 67 nybyggnader om 110,765 br.-ton; 
Danmark 56 nybyggen om 100,335 br.-ton; Norge 61 nyhyg

gen om 92,719 br.-ton. 

Vid slutet av sistlidna decemberkvartal visar stalis lil<cn 
över skeppsbyggeriet i följande tabell angivna sifl'ror: 
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Anmä rknin asvårt är <len stora n edgången i under hvuu 
b ' ""-

nad varande fartyg i Förenta staterna . Englands övcrliigscn-
h cl i sk eppsbyggeriet gent emot nyss nämnda land kan nu 
anses yara tryggat. Av i England vid årsskifte t unel er hygg
nad varande fartyg voro enligt uppgifl ej m indre än 1,2.->7,000 
br.- lon avsedda för ulland et, d ~ira v 350,000 br.-ton för . or ge, 
320,000 br.-lon för Frankrike och 1'89,000 br.-ton fiir Ho l

land. 
Det i tabell en för Sverige upptagna lon nagel tord e 1 sin 

helh et aYse nybyggnader för svenska red e rier. Här lill kom
ma 4 nybyggnader i Danmark om 15,300 hr.- lon, 5 d :o 1 liol 
lancl om 9,700 br.- lon och 2 d :o i England om 10,300 hr .-l on: 
sammanlagt så Ju n da för syensk räkning 158,000 br.-l on. 

Tonnageprod11klioncn under åren H)] H och Hl20 1 ra m 

går av nedanslående tabell: 

England med kolonier .... . .. . . 
Förenta staterna ....... .. . 
Japan .. .. . ...... ... ... .... . 
Holland ....... . .................... . 
Tyskland ... .. . ....... ... ........ . .. . 
Frankrike ... ... ... .. ..... .. ... ..... . 
Italien ........ .. ... .. .............. . .. 
Danmark 
Spanien ........... .. ............... .. 
Norge ...... . ......... ... .. 
Sverige .. ... .... .................. .. 
Kina .................... .... ... .. .. . .. . 
Danzig .... .. .... ..................... .. 
Belgien ......... ........ ............ . 
Finland ... .................... ...... . 

l 
Brasilien ... .. . .................... . .. . 
Portugal ........ ... . .. ............... . 

l C+rekland ....... . .... .. . ~::~~~~~ .. ! 

1920 1!!1 9 

FartYg l Br.-ton Fartyg l '!Jr. ton 

1,47() 2,428,421 
685 2,692,615 
2-!2 507,048 
239 259,270 

76 204,041 
171 161,8±5 

4J 155,050 
76 88,605 
47 81 ,644 
7:3 65,050 

:ss 59,67:2 
29 54,268 

4 19,850 
19 9,13J 
12 6,249 
2 1,352 
2 570 
l 185 

3,233 j6,844,875l 

1,651 
] ,337 

345 
227 

7 
153 

23 
85 
91 
86 
82 
41 

24 
s 

4,160 

:2,4 :26,538 
1,7 ',1i , 103 

(i:>I,G50 
., :1,278 

i\,117 
87,361 
86,355 
45,883 
-1,272 
1:'1,907 
•\940 
.!7 ,fJ25 
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Nedanslående stalistik visar det maskindrivna tonagels 
storlek strax före kri ge ls börj a n samt vid medio av år 1920. 

-== 
Land 

Juli 1914Juli 1920Ök~ing~ller 
mmsknmg 

br.-ton br.-ton br.-ton 

~o~brittan.ien ... .......... . ................ . 

1
120,523,706 20,:42,880

1
1_ 380,~26 

For euta staterna .... .... ..... .... .......... 4,330,078 l4,n74,375 + 10,244,~96 
Frankrike .. .. . ...... ...... ...... ........ .. .. 1,922,286 2,963,229 + 1,040,943 
Italien ... ...... ...... ...... ...... ....... .. ... ... 1,430,475 2,118,429 + 687,954 
Japan ... ............ ... ...... .. .. .... .. .. .. ... 1,708,386 2,995,878 + 1,287 ,492 
Tyskland ...... . .. ... .. .. .. .... .. .... .. .. .... 5,134,720 419,438 - 4,715,282 
Belgien ...... .. .... .... .. .. .... .. .... .. .. .... 341,025 410,423 + 69,398 
Danmark .................. .... ............... 770,430 719,444 - 50,986 
Holland ... ................ . ................... 1,471 ,710 1,773,392 + 301,682 
Norge ...... .. ...... .. ...... ................... 1,957,353 1,979,560 + 22,207 
Sverige ...... .. .... .. .... .. .... .... . ...... .. . l ,015,364 996,423 - 18,941 
Övriga länder .. .. .. .. .... .. .. .. .. . .. .. .. .. 4,798,344 4,811 ,217 + 12,8731 

Summa j45,403,877 j53,904,688j+ 8,500,811 

Ur översikten framgår, att av de namngivna neutrala 
ländernas handelsfl ottor endast den svenska och den danska 
undergått minskning. Anmärkningsvärt är ökningen av 
Förenta staternas tonnage, vilket brakts upp till en storlek av 
över 70 % av den en gelska handelsflottan. Inräknas även 
segelfa r tyg m. m. var de t totala världstonnaget den l juli 1914 
49,090,000 hr. -ton och den 1 juli 1920 57,314,000 br.-ton. Den 
svenska hand elsflottans andel häri har nedgått från 2,, % 
den l ju li 1914 till 1,, % elen 1 juli 1920. Tillägges nybygg
naderna u nd er sista halvåret 1920, torde världstonnaget vid 
årsski ft et uppgå till fullt 60 milj. ton; a lltså en ökning i jäm
förelse med storleken vid tidpunld cn närmast före kriget av 
Iller än 20 % . 

Världs
tonnaget 
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F rån N ors l< a V critas fa rtygsregister å r l 921 an fö ras föl

jande siffror för handelstonnaget i dc nord iska länd er na Yid 

ingången av inncYarande år; fartyg under 100 ton iiro icke 

medräknade. 

Ång- och l · l - - ----o:: 

motorfartyg Seglare Snmm ~ 

Antal l Br.-t-;;-;;-1 AntaliNetto-ton l An~ 
-----------+--~----~--~----~----~----1 
Sverige ................. 1 1,10'11 1,012,774 198 58,301 1,301 11,07:2,015 

Norge .................. ~ 1,70012,170,819 154 198,1>07 1,854 12,31i9,426 
Danmark ..... . . ...... 558 797,494 203 70,932 7()1 i:ili:-3,4:?6 1 

Följande fem or ter i varje land hade det största t onnaget. 

\Antal\ Br.-ton l Antal \Nelto-ton\ Antal \ 'l' on 

Göteborg ............... 297 l 42G, 757 14 l 16,365 311 l 41:·.1 :?:? 
Stockholm . . . . . . . . . . . . 278 274,4(;8 15 6,750 293 281,:?1!1 
N arrköping ......... 56 li3,2G7 5G l id,21i 7 

Hälsingborg .. . 35 42,182 13 (), 127 48 4:-1,:30!1 

'l' or ö (St. län) ...... 16 27,485 16 21,185 

Kristiania ..... . ... 348 537,844 16 21,833 364 :)5!1,677 

Bergen ...... .... ....... 315 501,863 2 2,590 317 :)0 !.453 

Tönsberg ... 104 263,333 5 7,893 J09 :271 ,256 

Haugesund . . . . . . . . . . . . 138 240,082 3 1,956 141 :?,\:2 ,048 

Trondhjem . . . . . . . . . . . . 66 71,057 (j (j 71,057 

Köpenhamn .......... 353 667,793 32 26,654 385 (j!I4,.J47 

l Svendborg ···· ·· ······ 14 17,165 41 !l,084 55 2•U 4!J 

l Esbjerg ............... .. . 21 22.926 21 :?:!.!I:!G 

Marstal ............ ...... 10 5,:2:28 53 11,851 ()3 l 1,079 

Aalborg ................ l 21 l 1,443 l 4 2,790 25 11.238 

Nu anförda tabell ger en god bild av sjöfartsn~iringens 

allmänna slr uklur i de tre nonliska länd erna . Den dan ska 

hand elsflottan är till övervägande grad, omkring 80 %, heJ n

mahörande i Köpenhamn. För Sverige finner man all niira 

70 % av tonnaget tillhör Göteborg och Slockholm, dära\ i)ycr 

-tO % Giitehorg. I Norge ~iro Kristiania och Bl'rgcn 
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de förnämsta sjöfartssläderna, men här finnes dock samman

lagt enelast 45 % av landets tonn age. Sjöfartsnäringen i Norge 

visar sig sålunda vara sprield över en hel mängd orter i lan

det, unel er det att elen danska sjöfarlen huvudsakligen är 

koncentrerad till lan~ e ls huvudstad. Sverige intager härvid 

en viss mell anställning, dock med närmare anslu tning till i 

Danmark råda nde sjöfartsförhållanclena, än dc i Norge före

fintli ga. 
Anmärkningsvärt är del r inga antalet segelfartyg i för

hållande t i Il å ng- och motorfartyg; varvid Sverige kommer 

sist på li stan. Meclr~ilmas segelfar tyg även und er 100 ton, 

torde emellertid vår l lands posi lion i nämnda hänseende stå 

något gynnsammare. 

Den svenska hand els flottans s torlek den l januari 1921 

samt förändring under år 1920 framgår av nedanstående 

tabell: 

Ångfartyg .Motorfartyg segelfartyg Summa 

~l 
,_b:J P> l ct-bj P> l ct-tJ:j P> l gbj o .... ::s o .... ::s o .... ::s 
~ . ct- ::s·, ct- ::s· ct- !:j ~ ..., ' E. E. ' E. 

l 
·~ 

~ ~ l 1.). 
ll920 Jan. J .. . ,12311 882,3191 4_1 , 97 , t0o\ 1,0511 116.,4441 ~,703 1 1,096,468 1 1

192ljan.J ... l236 836,915 533 127,46!) 1,021 110,260 2,7901,174,644 

Förändringar!+ 51+ 54,5DGI+ 1121+ 29,7641- 301- li,lS41+ 871+ 78,176 

L andels h anclclsflolta har sålunda uneler år 1921 ökats 

med in alles 87 farlyg om 78,176 br.-ton, varav 54,596 kommer 

på å ngfartyg och 29,764 på motorfartyg. Scgclfartygslon

naget h ar däremot minskats med (),184 ton. 

En jämförelse med Norge och Danmark visar atl norska 

handelsflottan unel er år 1920 ökals med 123 fartyg om c:a 

380,000 br.-lon och den danska handelsflottan med 50 fartyg 

om c :a 130,000 ton. Jämföras några av norel ens större sjö

farts städer med yarandra finner man alt Bergens handelsflotta 

ökats m ed 48 fartyg och 121,628 lon, Kristiania med 37 far

tyg och 104,316 lon, Eöpcnhamn med 32 farlyg och 94,214 

Svenska 
handels
flottan. 
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ton, Tönsberg med 12 farlyg och l)3,588 ton sam t Ha nges u n d 

med 24 fartyg och 45,898 ton. I Göteborg har antal et fartyg 

minskats med 3 men tonnaget ökats med 35,403, i Stockhohn 

har antalet fartyg minskats med 3, men tonnaget ökats med 

9,597, Norrköping har ökat med 3 farty~ och 10,858 ton samt 

Hälsingborg minskat med 5 fartyg och 2,679 ton . 

storleken av den svenska handelsflottan vid början av 

nedannämnda å r framgår av följande statistik --
Ångfartyg Motorfartyg segelfartyg Summa För-

Ar ändr ingar 

br.-ton br.-ton br. -ton br.-ton br.-ton 

1914 1,015,762 10,475 178,057 1,204,294 + 43,:l!IJ 

1915 1,047,107 22,432 178,146 1,247,685 - l01 ,23G 

1916 957,790 27,009 161,650 1,146,449 - 37,120 

1917 923,988 31,061 154,279 1,108,329 - 51 ,625 

l 1918 873,050 38,608 146,046 1,057,704 - 22,048 l 
11919 

836,564 57,696 141,396 1,035,656 - 60,812 

l 1920 882,319 87,705 116,444 1,096,468 + 78,176 

1921 936,8l5 127,469 110,260 1,174,644 -

Den betydande minskningen under år 1915 föror sakades 

till stor del genom under detta år skeende försäljninga r av 

fa rtyg till utlandet. 

Under år 1920 ha följande i vidstående tabell upptagna 

större handelsfartyg införlivats med den svenska ha ndel s

floltan: 
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Svens~~ Preliminära uppgifler angående svenska fartygsförl us ter 

farty"'sfor- d ·· ld l · l t 1 t d d l d · · ·· 
luster "'under u n er var s <ng c , u ar )C ·a e In e a n e n mg av sa rskild 

kriget. fram ställning från riksdagen, föreligga nu i tryck. Förluster

na av fart yg under dc olil<a åren fördela sig på följ and e sii. Ll: 
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I tabellen äro även medtag na sådana fartyg Yilka för

svunnit med man och a llt och om vilka m a n icke med säker

het vet a tt de förolyckas på grund av krigsorsakcr. 

Eflcr farlygens å ld er och byggnadsm aterial fördela sig 

förlust erna sålunda: 
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Under början av år 1921 är ytterligare fraktfall att an
teckna och tillståndet på fr aktmarknaden är nu sådant a tt 
som man i dagspressen karaktäriserar situationen, " int et re~ 
dcri går numera utan att göra förluster". 

Från innevarand e års början ha uppläggningar av far
tyg i allt större utsträckning börjat äga rum. Vid m edio av 
februari uppgives 3 milj. bruttoton vara upplagda i Förenta 
staterna, Storbritanien och skandinaviska hamnar. Enbart. 
av svenska fartyg torde 200,000 br.-ton vara uppl agda . 

Sjöfarten i "Den allvarligaste kris i sjöfartens historia" sätter Norges 
ett:l~~:r;i.gt handels- och sjöfartstidning som rubrik till sina betraktel ser 

g över sjöfartsnäringens tillstånd under början av år 1921. Det 
ä r dc fallande frakterna, överflödet på tonnage, de t ill högt 
pris anskaffade fartygen samt dc nära nog på krigstidsnivån 
stående omkostnaderna för driften, som är anlednin gen till 
det nuvarande krisläget. För att ge en inblick i elen enorma 
stegringen i driftsomkostnaderna för rederirörelsen, som ägt 
rum sedan ticlen före kriget, må följande jämförelsesitrror , 
hämtade från nyssnämnda tidning, här anföras (se vi d s tå

ende tabell ) : 
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l 
Utgif ter pr ,.; CQ o .., o 
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. Kostnaderna för driften kunna följaktligen sägas vara 
Cirka fyra gånger så höga nu, som uneler ticlen närmast före 
krigets början. 
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.Det synes all l mera bli uppenbar l a l t varutranspor ten 
uneler de tvänne åren närmast efler kriget, vilken lill s lu r del 
avsåg Europas förseende med varor från dc transmar ina län
derna, icke motsvarade en normal köpförmåga och sal u nda 
ieke i l~ingden kunde fortsätta. Sedan köpkraften på dc olika 
marknaderna nu nedgått till en nivå väsentligt lägre ii n <l en, 
som rådde före kriget, har tonnageöverflödet omedcl bat l in
trätt, med det resultat, som här ovan blivit omförmält. . agon 
snar förbättring i l'öreligganclc situation ~ir knappast all i'ör
Yänla. Sjöfartens läge sammanhänger intimt med de all miin
na Yiirldskonjunkturcrna på del ekonomiska området , m en i 
dessa synes för närvarande ingen ljusning l'ramlr i.ida. l 'p
penhart komm er man ingen vart förrät: pro~~ul~tions kos l na
dcnut nedsättas. Men mäktiga krafter aro har aterh all· m <le. 

Kan den svenska sjöfarlsn~iringen hetinga sig j i.im nl spel 
i den allmänna trafiken på världshaven, lärer den m ed ra m
gång förmå upplaga h am pen med England, Amerika Ol h an- . 
dra sjöfarande nationer. Emellertid tyda vissa tecken 1 a att 
någon full likställighet sjöfartsnationerna emellan, p.t. sii:t 
som fallet var före kriget, hädanefter ej lwmmer atl ld1 ra
dande. Särskilt synes man i Förenta staterna vara h' niigcn 
att tillämpa en pro tektionistisk sjöfartspolitik avsedd alt gyn
na den egna sjöfarten på bekostnad av utland et. Secl nn n yss
nämnda land med oerhörda kostnader framskapat en ocean
gående hanclclsflotla, lärer dc kraftigaste insatser Jwmma alt 
göras för alt tonnaget und er amerikansk flagg skall n hål la 
sin beskärda del av yarutrafiken till sjöss. 

d · .. f' ·t t' · l' ch ,. det Under tiden, medan an ra SJO ar sna 1oner 1 < • 

" · ... [.t .. · ', l "Il et Tysk-nuvarande luistill standet 1nom S.JO ·ar snann~cn, 1a · 
land på att uppbygga sin handelsflotta. Och hänicl h('li nt~er 

l L. l t .. d l, . fi ·, rman-si" delta land i konkurrenshänseenc e u 1 e · sar e cs . 

Ii ~l lä a e. Fartygen byggas billigare och kvaliteten Jwn .
1 

b b . .. .. t'll l·omnltt många fall antagas bh overlagsen det tonnage, som l ' _ 
c • 0 i·os tna under de senare årens forcerade skeppsbyggen. Jll · . · r 

. f"' . .. ', ,, l pa dcrna för driften hliva av denna anledmng samt 01 O \ n ,. 
. 1 re an 

gr u n el av den låga markvalulan Yäsentligt mycket 11l 1 n t 
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de som övr iga sjöfartsnationer få vidl<~innas. Vid en frakt
tariff som för en skandinavisk redare betecknar en direkt för
Just vid t ransporten, kan den tyske redaren forll'arandc segla 
med god vinst. 

Hårda ticler stunda alltså för den svenska sjöfartsnä
ringen och icke minst på sådana router, där konkurrens från 
tysk sida kan befaras. Något annat medel att bestå i denna 
konkurrens än att nedsätta anskaffningspriserna för fartygen 
och minska driftkostnaderna lärer näppeligen kunna uppletas. 

E tt inom sjöfartsnäringen länge närt önskemål, nämligen Handels-och 
om inrättande t av ett särskilt departement för handel, industri sjot·fartsdte-t 

par emen e . 
och sjöfarl, blev som bekant realiserat under loppet av år 
1920. Departementet lrädde i verksamhet den 1 juli. Vid 
uppdelningen av ärendena på de olika departementen har han
delsdepartementet fått sig å lagt att handlägga ärenden rörande 

in- och utrikeshandeln; handelshögskoleväscncl et; kom
mer siell information, i elen mån ärendena icke tillhöra utri
kesdepartementet; industri; torvhanl.ering ; hantverk och an
nan h antering, slöjd; bergs- och brukshantcring ; lärlingsvä
sendet ; statens gruvegcndom; patent, skyeld för varumärken, 
mönster och modeller; elektriska anläggningar för belysning 
och kraftöverföring (dock icke spårvägs- och järnvägsanlägg
ninga r ); eldfarliga oljor och explosiva varor; normalpapper 
och n ormalbläck; ak tiebolag, med unelantag av järnvägs- och 
bankaktiebolag, handelsbolag och enk la bolag jämte hithö
rande ärenden; in- och utrikes sjöfart; lots- och fyrväsendet; 
livräddningsväsend e t; navigat ionsundervi sningcn; skcppsmä
teriväsenclet och registrering ay fartyg; sjöfartssäkerheten; 
sjömanshusen och bef~ll :1 svenslut fartyg jämte mönstring av 
sjöfolk ; näringsstatislik. 

T ill handelsdepartementet höra följande yerk och stater: 
Kommerskollegium, palent- och registreringsyerket, för

säkringsinspektionen, lolsslyrclscn och lotsverket samt Yidare 
statens provningsanstall, naut-meleorologiska byrån, järnkon
toret, dc allmänna försäkringsanstallerna, handelskamrarnc 
Och ingenj örsYclenskapsakademien. 

Tidskrift i Sjöväsendet . 
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Ärendena inom depar tem entet äro uppdelade på lYa hy. 

råer , som förestås av ka nsliråd , vartill kom mer en a <' Xlra 

stat avlönad byr åchef för tekni ska ärenden . 

Den l j an uari 1920 t rädde lagen om ar bels tiden å s\ t' nska 

far tyg i kraft och är lagen avsedd alt gä ll a till och llH'd den 

31 december 1923. Som bekan l avsåg denna lag al t tnföra 

ganska vitt gående ~inclringar i h ittill s gällande arbets rutin å 

handelsfartyg. Under börj an av året inkommo en mii ngd 

framstä ll ningar, särskill från k u st- och inomskärsl rafik cn, 

innchålla.nclc begiir an om en mer eller mindre vi cl slriickt 

dispens från arbctstidslagen. Lindringar i Jagens lill iim pning 

ha även i en hel mängd fall beviljats. Från näringsid karnas 

sida har man gent emot arbetslidslagen å svenska far t ~~ lik

som ifråga om den allmänna 8 timmarslagen (i vad r ii1 s tu

vcriarbetc) riklat en del anmärkningar, vilka alla gå ut pä 

alt i frågavarande lagar äro av betydande olägenhet fi'll dr n 

svenska handelsflottan. 

Under året har utkommit betänkande från sJ..:epps l,iiinst

J..:ommiiterade rörande förslag till k. förordningen a ng-u· ndc 

fartygs bemanning, samt angående bostäder m. m. Fö r~la gen 

ha utsänts till en del myndigheter och sjöfartskorporalwner 

för yttrande, men hava några lagstiftningsåtgärder m ed an

ledning av det materiel, som sålunda föreligger, ännu icke 

vidtagits. 
Att här lämna någon redogörelse för de av skeppsljiinst

kommittcracle ularbelade bestämmelserna i ifrågaya tnde 

hiinseencle kan för utrymmets skull ej ifrågakomm a Så 

mycket må emellertid sägas atl förslagen äro präglade ·t\' en 

stark social anda och av en. med hänsyn till näringens eko

nomi föga beskuren strävan att förbäll r a dc ombordvarandes 

önskemål ifråga om hemann i ng, bostäder m. m. 

Från de Skandinauiska sjölagsstij'tningskommiliemde fö

religger ett förslag till "Sjömanslag" avsedel att träda i sli't llet 

för tredje och fjärde kapitlen i nu gällande sjölag. Del ]lar 

" ·.. J " l Il f"· ]"g ·as t 92l 
uppgivits att den nya SJomans agen s m e ore a g, · · 

års riksdag. 
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Den såsom en föjd av fredstraktaten b ildade Internatio

nell a a rbetsby rån (In te rnation al Labou r Ofl'icc) i London, nu 

i Gen eve, Yil ken byr å har ti ll syfte att söka åst adk omma in

ternationell r egleri ng av ol ika fr ågor i förh ålland et mellan 

arbe tsgivar e och arbets tagare, utfä rdade u neler febr uari må

nad 1920 inbj udan till samtliga med lemmar av Nationernas. 

Förbu nd ä ,·en som Tyskland, Österrike och Finland att del

taga i en konferens i Genua den 15 juni- 15 j uli 1920 för 

behan dling av åtskill iga frågor rörande sjömansyrket De 

olika staterna ägde cnligl inbjudan rätt alt låta sig represen

teras av fyra ombud, Yarav tYå för regeringarna och dc båda 

andra för respeklive arbetsgivare och arbetstagare. 

Vid fastsfällandet av programmet för konferensen hade 

man u tgått fr ån de beslut, som fattats å en i oktober-decem

ber h ållen konferens i \Vashinglon för internationell reglering 

av a rbetsförhållandena. Föerclragningslistan upplog följande 

huvudpunkter: 
1

) Tilhimpning på sjömän av den i lYasbington föreslagna konven

tion en, var.igenom arbetstiden begränsas till S timmar pr clag oc.h 48 

ttmmar per ve c.ka för allit industriella företag, häri inbegripet tranH

]JOr t ttll SJÖss ocb enligt villkor, som skola fa s tställas , transport på 

un e vattenvägar; följderna hiirav m ed h linsyu till bemaunig, be

stämmelser ifråga om bost äder och sanitära förhåll anden ombord. 

... ?) K~ntroll över sjömäns anställningsvillkor, arbetsförmedling fö 1• 

SJOm.an ; tlllämpnmg på sjömän av elen i \Vashington antagna kon

venttonen och de clärvicl tillika beslutade hemställandF-ua angående 

arbetslöshet och arbetslöshetsförsäkring. 

3) Tillämpning på sjömän av \Vashitwtonkonventionen rörande 

förbud för användande av barn uneler 14 år ~ i ll arbete. 

. 4) Undersökning av möjligheten att ås tadkomma en internationell 

SJ ömanslag. 

Sjömansrepresentanterna uppställde vid konferensen 

långt gående Jo·av. Dc officiella förslag, som från Inlernatio

ne!Ja Arbetsbyrån förelades k onferensen till behandling, när-

111ade sig mycket sjömännens yrkande. A andra sidan främst 
fr o 

' 

·an de brittiska och skandinaviska redarerepresentanterna 

höjdes protester emol, att \Vashingtonkonferensens hcslu~ 
slulllc anses hindande för Genual<onfcrenscn, enär på \Va-

Sjöfartskon
ferenser. 
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shinglonkonferensens program icke upptagils sjöfarl sl'ragor 
och inga representanter för vare sig redare eller sj öfolk be
retts tillfälle att där närvara. 

Något definitivt bcslu t rörande arbelslidcn fatla des vj, pa 
grund av att det vid slutvoteringen framlagda försl aget ic ke 
förmådde samla erforderlig majoritet. Gcnualwnfercn sen kan 
alltså i det stora hela betraklas som resultatlös. 

En ny konferens mellan r epresentanter för redare och 
sjöfolk för fortsältning av förhandlingarna i Genu a kom ti ll 
stånd i börj an av innevarande år i Brii.sscl under onlfiira ndr 
av f. d. ammunitionsministern i Frankrike Monsieur .:\l b ert 
Thomas, vilken tagit initia live t till sistnämnda kon fere ns. 
Även här synes man icke ha lwmmit till någon internationell 
uppgör else på sjöfolkets arbetsområde. Under Liden h ar mol
ståndet bland redarnc att ingå på dc av sjöfolket uppsliil lcla 
kraven allt mera yäxt; dc för sämrade sjöfartskonjunk ture ma 
synes hänid i s lor utsträckning spela in. Av allt al l diima 
torde internationaliseringen av sjöfartslagstiftningen imnu 
ligga mycket långt avlägsen. 

(Forts.) 
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Något om sjöminan och dess spräng· 
verkan. 

Världskriget h ar med all tydlighet påvisat, att kanonen 
fortfarande ~1 r det vapen, som vid nutida sjöslag ytterst fäller 
avgörandet, men också att torped en och minan hävdat de plat
ser de r edan tidigare intagi l såsom stridsmedel. 

Allt sedan pansare t tillkom, har ständig tävlan pågått 
mellan detta och kanonen. I samma mån pansaret gjorts 
mer a motstå ndskraftigt, har också kanonen utvecklats så att 
den åtminstone i viss m å n förmält hryla pansarels skyddande 
förmåga. 

Beträffande torped en åter gavs lä nge icke någo t skydd 
mot densamma, utan e ll torpederat fartyg var i fl esta fall 
död sdömt. Visserligen erbjödo såväl torpednät som vatten
täta celler något skydd, men dock ej Lillräckligt a tt förekom
ma fartygels undergång, och torpednätet kunde ej användas, 
då fartygel var under gång. Dessutom neutraliserades detta 
genom införande av näisaxen. På opansrade fartyg er sattes 
pansaret i viss mån av kolboxarna, som vid sidan av deras 
egentliga uppgifl ä ven utgjord c skydd för fartygets vitala 
delar. Redan under rysk-japanska kriget 1904- 05 visade det 
sig, alt fyllda kolboxar förmådde lokalisera verkan av en 
proj ektilträ f( eller torped explosion bättre än tomma. 

Sådan l'örblev länge ståilningen m ellan å ena sidan ka
lloncn och torpeden och å den andra pansar och fa rtygskrop
Pens inre byggnad. l\Iinan log man ej n ågon hänsyn till, enär 
den cndas l utgjorde e tt dcfensiYL vapen, bundet vid det fasta 
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kustförsvaret. Under strid i öppna sjön behöwl c man e· 

riskera densamma. Det var endast vid inträngande i a\ l' ic n~ 
den försvarade inlopp, som man kunde r åka ul fö r den Så

Jcdes berodde del på den anfallandes egen fria vilj a, on1 ha n 

vill e utsätta sig för risken av att bli sprängd aY den . 

Det var först under rysk-japanska kriget, som minan korn 

till heder s såsom ett offensivt vapen. 

Under delta krig var kanonen alltjämt fruktad , llJeda n 

torpeden dels på grund av dess jämförelseyis korta JlOltt'C ej 

ansågs åtminstone under dagstrid va.ra så farlig , cniir ma n 

tack vare artilleriet kunde h ~dla anfallande lorpedfar h g pa 

avstånd . Nalletid däremot var del myckel lättare för torpcd

fartygen att komma fiend en in på Jiyet och giva h onom liids

stö!cn. Hans enda räddning utgjordes då a\' stor fart god 

manöverförmåga saml väl ordnad läcktätnings tjän sl. 

~linan d~ircmot gick ej så lält att undvika. Hon ·t nns 

näslan Ö\'era ll t, där man minst vä nlad e henne, oc h m in

språngningama föranledde ofta fartygens tota la und n,.(a ng. 

Skälel härtill Lordc h a yarit, all explosionen ofta tr ,tffade 

fartygels hotten, Yarigenom dc l<rul- och ammuniti onsdurkar 

eller pannrum, om lågo i närheten av exp losionens cc11 rum, 

indrogos i densamma och s. k. sekundära explosione r kade 

haveriet , så alt fartyget inom kort gick under. 

Storlekcn av de skador, som orsaka ls av minsprii ng111l1gar 

å fartyg, vilka gå ll förlorade, ~ir naturligtvis ok~ind. Diiremol 

vet man aLL t. ex. ryska slagskeppet Sevastopol av en mina 

tillfogals en skada av 13 X 2,, mcler, kryssaren Bajan "- 3,, 

mclcr och japanska kryssarenTshiyoda G, .. X -l,_ .. meter, ledes 

i medeltal skador om 2H kvad ratmeters yla. 

l\Iinladdningarna torde i cletla krig hava uppgalt ti ' om

kring 50 kg. och ulgjorls av brisanta spr~ingämnen . 

Ovallnämnda lre fartyg lyckades med nöd r~idda -,ig in 

till egna hamnar. 

l\fed störsia uppmärksamhel fiiljdcs krigshände lsL'I .1 nY 

storJIJaklernas m:uiner, för all möjliggöra ett omed elli. l ul

nylljandc ay de hirdomar, som slodo att fa. 
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För att skydda fartyg mot följderna av torped- och min

explosioner konstruerades i Frankrike de s. k. pansrade vall

gångarna, varjämte fartygens cellindelning och länsningsan

ordningar i hög grad utvecklades. Automatiska anordningar 

uppfunnas, genom vill<a man å en i fartyget centralt belägen 

punkt erhöll alarmsignaler, så snart n ågon cell fylleles av 

vatten. Var skadan betydlig, så att fartyget crhöil svår slag

sid a, funnos anordningar att fylla andra sidans motsvarande 

celler, varigenom åtminstone kantringskatastrof förebyggdes. 

Projekt uppgjordes att flytia krut- och ammunitionsdur

kar högre upp från fartygets duhbelbottcn, för att de ej skulle 

påverkas av explosioner under fartygets bollen. Men delta 

uppgavs, enär man härigenom riskerade, alt de vid beskjut

ning skull e bliva utsatta för direkta träffar. 

Under tiden fr ån rysk-japanska kriget lill världskrigets 

utbrott torde man. sålunda kunna säga, alt p ansaret vunnit i 

kraft, så all del an sågs väl skyddande på dc stora stridsav

stånd cn, all lält och medelsvårt artilleri förmådde vid dag

strid h ålla anfallande torpedfartyg på ~vstånd samt att vat

tentäta avdelningar och clubbelhotlnar i samband med pans

rade va llgångar och högt uppdriven läcktä tningstjänst voro 

tillfyllest alt förekomma k atastrof i händelse av Lorped- eller 

minträff. Till sl<ydd mot nallliga torpedanfall litade man 

allt fortfarande på hög fart och god manöycrförmåga. 

Redan under världskrigets första krigsår stod det klart 

för en var, a l l man misstagit sig å torpedens och minans 

sprängycrkan. DeL ena fartyge l eflcr de l andra gick näm

ligen till bolten efler atl ha träffats av torpeder eller minor. 

Vad torpeden angår hade den yt!erlignrc utvecklats, och genom 

användand e av u-hålar had e möjligh e t yppals aLL även vid 

dager kunna lwmma fienden inpå livet. Genom införande av 

kraftigare sprängämne - hexanitrodifcnylamin - hade där

jämte torpedens sprängverkan i avseviird grad öl<ats. 

N u m åslc fartygskonstruktörerna äntligen lösa frågan om 

beredande av ökal skydd ål fartygens unden-allenskroppar. 

Result atet hiirav hlcv den s. k . " lorpcdo lllllge". Dc första 
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fartygen, som försedela med elylika bulges fingo genomga eld. 
provet, voro engelska monitorer. Följden härav var att llla

11 
försåg a lla uneler byggnad varande större och medelstora far
tyg med bulgcs, varjämte sådana även a n ordnades å iild re i 
den mån del sig göra lät. 

Huvudändamålet med dessa torpedo-bulges var atl br inga 
en torped till explosion så långt från fartygets vital a (lelar, 
atl dessa i stort sett förblevo oberörda av explosionens ver
kan. De sträckte sig utmedmellersta delen av fartyget s si dor 
och täckte ytan från vattenlinje n ned till slaget. Förskepp 
och akterskepp blevo dock oskyddade. Vad .det förra be
träffar ansågs det ej spela någon större roll, enär en t rä ff 
därstädes endast föranledde en sänkning av förskepp et, Yil ket 
kunde balanseras genom att fylla några akterut belägna vat
tentankar. En träff mot akterskeppet med dess alldeles 
oskyddade propellrar och roder var allt fortfarande fa rlig. 

Torpcdo-bulges medförde dock vissa olägenheter, i det de 
bland annat nedsatte fartygets fart. För att i största miij liga 

mån borttaga denna olägenhet, drog man i Amerika fr a m dem 
ända till förstäven. • 

Tillkomsten av dessa torpedo-bulges föranledd e yt ter
ligare utveckling av torpeden, vars laddning efter h and s teg 
ända till 200 kg. brisant sprängämne och därutöver . 

Beträffande dessa torpcclo-bu lges säger sir Euslacc D'Eyn
courl i Marine Enginecring för juni 1920 följande: 

"lt is a somewhat curious coinciclence that the [i rst se

ries of recent experiments on under - water protection sho ul d 
have bcgun by a set of trials of torpeclo charges againsl the 
old Hood , of the old Royal Sovereign class buill in ! SH3. 
Developing the lessons lem·nt from thcse trials, which look 
place in the year immediately preceding the comm encement 
of the war in the old cruisers of the Edgar type, to which 
I alluded in my last year's paper. A series of experiments 
was then made al the request of the Admirally hy the la te 
Professor (a fterwards Colonel) Bertram Hopkinson, F . H. S., 
in conjunclion 'vilh myself, at first under the auspices of the 
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Royal Society. These experiments, which were made on eliffc
rent sc::l.les, graclually working up to the full size, were of the 
greatest value, and the original protection of construction as 

111odefied and the details of conslruction as modified have 
been largely adopted the Hood. I am glad to have this oppor
tunity of paying special tribute to the work of Professor Hop
kinson and to his memory. 

It may be noted that no ship provieled with original or 
th e later fonn of bulge was lost, nor even seriously damaged 
by torpeclo attach during the war, nor was there loss of life 
in any case, this being etcrnal to the ship proper. By careful 
attenti on lo the form the reduction in speed is only that due 
to the form the rccluction in speed is only that clue to the 
aclded displacement, amounting in th e Hood lo only a fraction 
of a knot. Experience and trials have shown that the Hood, 
as protcctccl, can receive the blows of several torpcdoes and 
still r emain i n the lin e without serious loss of speed." 

Av det sagda framgår att nutida t eknik synes ha lyckats 
att konstruera elt gott skyeld för elen lodräta d elen av fartygs
sidan men däremot ej för fartygsbotten , vilken i stort sett allt 
fortfarande är av ungefär samma beskaffenhet som före 
världsl<rigcts utbrott. 

Såsom ovan anförts har erfarenh eten från rysk-japanska 
kriget givit vid handen, att en minladdning av omkring :JO 
kg. brisant spr~ingämne förmår å en fartygsbotlen åstadkom
ma en skada, som till omfånget uppgår till omkring 2H kvad
ratmeter och att därest en dylik explosion äger rum i när
heten av krut- och ammunitionsdurkar eller pannrum den
samma oftast föranleder sekund~ira explosioner, vilka betyd
ligt öka det av den primära explosionen uppkomna haveriets 
storlek. 

Om man nu undersöker, vilka delar av ett fartygs under
Vattenskropp, som i första hand kunna tänkas bli utsatta för 
l11insprängningar skall man finna , alt detta just är fartygs
botten. 

Inträffar explosion av varje mina i samma ögonblick 
fartyget stöter mol densamma, kounncr deras explosions-
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centra att ligga utmed en linj e vågrätt ute fl er hu ygs

sidan på ömse sidor om förstäven akteröver till noll k ·yss

spantel. 

Nn är det emellert id så, att explosion icke inlr~idn hos 

en mina i samma ögonblick hon pås tötes, utan all en Yiss 

fördröjning gör sig g~-i ll a nd e. Denna är minst då min a ns an

tändning sker elektri skt med s . k . pendel eller rcn l mek a11i skt 

och s tör st , då den ske r cleldromekaniskt, el. v. s. med els ! s. k. 

Hertzska horn. Då delta sen a re antändningssätt nunHTI iir 

det mest använda, är del följ an de baserat på detta an! md

ningssätl. 

Al l denna fördrö j ni ng kan vara räll avseY~ird , onlc 

framgå därav, att en jagare, som med högsta farl slöleJ mot 

en mina försedd med Hertzk an tändning, hinner att fii dly lla 

sig så långt, att minans explosion sker strax. akler om ja t;;~ren. 

Till röljcl av denna fördröjning konuner minan, inna n t ,pJo

sionen in.trädcr, alt a\' fart yget föras lmdan från del liig den 

har lodräll över ankaret, innan elen påverkas av fartygel .Tu 

längre fördröjningen är och ju snabbare fartygel förfl ytt ar sig, 

desto mera bringas minan atl avhigsna sig från pcrpe n!ltkeln 

genom dess ankare. Minan föres av fartygets kilform adt för

skepp åt sidan och genom släpningen mot farlyg sl Jl lcn 

L vingas den atl följ a med i [arlygels k ursrikin i ng. .J u större 

denna avvikning ~ir, desto djupare kommer minan unde r de ss 

ursprungliga läge. 

l ' tförda försök ha eme ll er tid visat, att den vallen assa 

fartyget vid sin framfart undantränger följer vissa bes nda 

s. k. strömlinjer, beroend e silsäl av den form fartygel s 1 t1 cr

Yatl enskropp har som ock av den fart, med vilken det fra• gar. 

Dessa strömlinjer ~iro utrönta dels genom försök med 11 odell 

i valtentank och dels med ,·erkliga fartyg. Av desamma fram

går all farlyget vid fart genom vattnet tvingar vallennwssnn 

framför sig, att, seelan densamma kluvits av försl äYC n , den i!zcr 

~ll sidan och därefter dyJ,er ned under fartygels holleJ Jloll1 

hclrii!l'ande den dellw Yatlenmassan, som hefinner s1g fr nför 
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fartygels yltre si dodel. Den na tvingas nämligen u låt ulan 

att strömma n edåt. 

Vid sin framfart släpar fartyge t till följd av friktionen 

med sig en del vatten. Vid själva förstäven r eser denna val

tenm assa upp högre än elen norma la vatlenylan , m edan elen 

åter å ett visst avs tånd från stäven, där strömningen und er fa r 

tygsbollen är starl,ast, genom sugningen sänker sig för a ll 

längre ak teröver ånyo höj a sig vid det ställe, där dc s. k. sva ll 

sjöarna börj a att bildas. 

Den vattenströmning, som enli gt vad ovan anför ts, går 

n ed under fartygets hotten forlsät ler under el ensamm a för att 

slu tli gen vid fartyge ls aklra del släppa den. Vidare har ge

n om försök utrönts, att föremål såsom förankrade minor, vilka 

påseglas a.v ett med fart framgående fartyg, röna inverkan av 

ovannämnda vattenslrömningar. Härvid h a de, som borde 

träffa fartyget närmast in till förstäven, av valtenstr ömningen 

förts något åt sitlan och därefter ned uneler botten, medan de, 

som borde träffa fartygets yt tre sidodel genom strömningen 

och svallsjöarna förts helt ål siclan så, atl dc ej träffat far

tygel. 

Nyssn~imnda försök ha ~i\'en givil vid handen, all förank

rade föremål, som påseglas av fartyg gående med högre far

ter, ej o~r\'br utel rulla mol farlygets hotten utan med tämligen 

stora mellanrum studsa mol densamma, ett förh ållande, som 

synes ha samhand med <len virvling av vattenmassorna, vil

ken sannolikt uppstår vid hildande av ovannämnda \'nllcn

ström ni ngar. 

Ålerga vi nu till vad förulanförts beträffande ctl fartygs 

påsegling av en rad förankrade minor, lorde framgå all, d~iresl 

Ininorna iiro försedda m ed fördröjd anli.indning, kommo dc , 

som ligga framför fartygel all vid påseglingen tvingas ned 

lineler dess hotten med undanlag av dem, som Jigga framför 

fa.rtygcts yllrc del, vilka av strömningen och S\'allsjöarna 

kom mo alt [öras å t sidan så, all de ej tr~iffa fartygeL En 

given följd hiin t\' blir, all fa r tyg, som med farl framgi'tr ulan 
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att påverkas av vare sig ström eller vind, icke har att påriikna 
skydd av sina torpedo-bulges mot eventuella minsprän gnin
gar, medan det å andra sidan utan tvivel äger ett gott skyeld 
av dessa i händelse det till följd av vare sig ström ell er Yind 
driver med bredsidan ned mot någon förankrad mina. 

A v det anförda torde framgå att medan fartygssidan ut
gör målet för torpeden, är fartygsbotten det huvudsakli ga må
Jet för minan, vilken endast mera sällan kan komma i ti ll
fälle att sprängas mot fartygssidan. 

För att torpeden skall kunna utöva någon skada m ot ett 
med bulgcs försett fartyg måste den ha en laddning av mi nst 
200 kg. brisant sprängämne, under det att minan redan med 
50 kg. laddning kan åstadkomma avsevärd skada å fartygs
botten. Skall hon även kunna göra skada mot en med hu lge 
försedd fartygssida, måste hennes laddning i likhet m ed tor
pedens uppbringas till minst 200 kg. Då emellertid detta se
nare torde böra räknas till undantagsfallen synes icke mtgon 
direkt anledning förefinnas att låta minans laddning st iga i 
samma .mån som torpedens. 

storleken av dc laddningar som vid världskrigets u tbrott 
användes till minor uppgick i a llmänhet till omkring GO kg. 
Dc resultat som redan under världskrigels första skede upp
nåddes tyder emellertid på att dessa laddningar voro tillfyl
lest. Det är visserligen sant att laddningen i den amcrikanslw 
minan, som användes i de vidlyftiga minfält, vilka under k ri
gets sista skede ullades utanför norska kusten, hade ända till 
HO l<g. laddning, men detta har sin förklaring däri, att dessa 
minor lågo på avsevärt mindjup med bojar över sig oc h så
ledes kunna helraktas såsom s. k. minkonslruktioner. Vi
dare är även känt alt tyskarna under krigets senare skede 
ökade sina minladdningar till l 60 l< g. Detta torde ha s kelt 
sedan dc erhållit kunskap om de åtgärder, som engelsmännen 
vidtogo å sina fartyg till skydd mot torpeden. 

Antagligt är att denna ökning av laddningen icke före
gåtts av några försök till utrönande av lämplig stork], a\' 
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111inladdningar, ty i sådant fall borde dessa givit vid handen 
att 160 kg: s laddning ej Yore tillräcklig att bryta det skydd 
som torpedo-huJges erbjödo. Det synes därför som om denna 
ökning endast varit tilltagen på så att säga "ett unuefär" . 

Stockholm i september 1920. 

J. Grafström. 
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Meddelande från främmande 

skeppsbyggnadspol iti k. 
\ Intill millen aY mar~ m<1.nad 1!1:U .) 

:\1. ~r. n. Det·. 1:! J\120. 

. 
marmer. 

Fii••söl>t•n al t äslad i< OIIIIIIa e11 Ö\.Ct'ellsl<ommclsr nH•d Fii t•enla ~(a [• r na 

oeil :1apa11 <III!Jåt'llde ht'!t••iinslliii!J av rnslniii!Jlll'll<l lill sjiiss. 

F t•tln sjömiliLiirL !Ja l l påpekas ILät•sLiides aLt l·;n;,;lanrl snart '' '"' l'' 

l.Jöt•jct aLt l>yt;ga stora f artn;· fuL' att inl1ämta LlrL fö•·sprtlnf) .Japan ,,·1• 

Fiircnta c;[aterna illncluna. Storllr iLLani en lJcsitler f. n. endast Il lll ll

•l<'rna slagfartyg (a\' Yilka r nda::;t ett pm· ritals med llilns:·n la;.r• ·n ti ll 

er fareniletema från YärlcbkrigeL ), tmcler clct att <le tYå n;,-ssntimndn lii n

tlerna tiJi samm ans lltna icke mindre än 2't slagskepp oc lt sl agl"· '·"arc 

umtcr JJ:·gsnad. 
A andra si dan är }~ ngl anlls finans i cll<1 slällnin0 si.\clan alt alla ul :cif l•·•· 

mftsLc noggrant kontrolleras oc l1 nagrlfa•·as ocll engelska folket lHll' !!iY•'t

Yis full r ätli gl1et alt fordra en sannfärclig redogörelse för clc sl,i.\1, "'" 'llCtl 

tlc stora uLsiftern a tiJI. sjövapnet motiveras. l~ ngc l ska folket f.,, lrar 

Yidare fullsLJmliga bevis för alt dc dyrköpta erl'arenllc terna från '; Ids

kr iget YcdcrlJörligcn tlpp::;kaLLas ocll aLL dc li10ga~ till grunt! fi'>L' d• nya 

ritningarna till fartyg. 
I lrämlelse aY ett spiil1L förllftllancle mellan Englancl oc l1 Japan vii

kel, tillägger tidningen, ju L1r allclcles osannolikt ) sku lle delta senare land 

r edan om 6 iir vara Englancl övcrli1gset i fråga om kraftiga slaf:·farLyg, 

sihida ej l~ nglaml omeclellJart igångsälter och forcerar si na bYgl:)n<ul•'l' av 

störTe fartyg. Englanrl torde cloclc kunna em å överlägsrnltet ö,.,,, .. 1 11'1111 

i cLL llänsccnclr, niimligen i fråga om u-bålar ocll Jlyg fm·t yg om del, 1 •r tlcr 

drn Lic! som f örfly kr innan man ånyo börjar JJ)·gga slagfartH\, Hll \ in tlr•· 

eYcnLuc llt Jetliga pcnningmrrlcl fiit' ett sarl ant J1l'O.c;Tam ~om oyan n :;,nn ls. 
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I !J<i.nd e l~e aY •• l t kri ;.;· 111 ellan l<: n<:>l and oc l1 .Japan Ln t•tl c .Jnuan::; ,;Lt'a

[egiska m äl vam aLL llcllliil,liga ,;iF .\u sLralicn nc lt o1n l~ n .c;lan d f ör aLL 

möta en ,.;adan in,·asion •·ntlast ll cs ittct· ,;\·aga ~lagfart: · /!·. u- nl'lt luft

f artyg sklill c cngc lo;mli.nn en, oaYsl'LL en del sann olil;.c1 framsii.nsn•· i hörjan 

a\' J;.r iget (l iksom L)·skarnc på ~ in titl emot ''' f'll c Grand Fleet" ), snart 

vara utdri\·na ur ,_;Lilla lwYet oclt AusLmli en ct·öwal. (Ö\'t'rs. anm . Jäm

fö •·el sen med Filipp inerna i ltii.mlc lsc av krig med Förenta c;tatem a fra m

ställ er si ;.;· j11 o~öl;L. el tUL'll ll iir med sk id J;an i1wända~ aLL elen eYcnLuali 

te tcn kn appast före li gger lJa grunrl av F ören ta ,_;laternas b ii lt•·c förlJc

redeb cr.) 
:'\aYal an• l :\Jililary H.c('cnl uttalat' ocks[t den förhoppningen al L oppo

siti onen emo t slagfartJ·g,' n mi.\Ltc snarast möjligt cl t·aga t' t·am alla sina 

argument, sil alt fragan 0111 slaf'·f ai.'lygens ,·a ra cll r 1· icke Yara mil kom m a 

ti ll el t ~mu·t ilYI:)öt·ant le. 

Vad Ö\Tiga dagliga tidningaL' ang·ch· S<t luu· disku~~innen under se

nare clclen av deccmiJer 1Q20 orlt lJörjan av januari 1921 Yat·it sJ·nncrlisen 

livli g. 
Av rl• •n allmänna tPnti<'nsen i engelska pressen förefaller clc t som om 

England yLtc t·::;t glirna sa;.;•• att Föt't'nta ~laterna ocLt Japan kuncll' fö rm il.s 

till en iiY f' I'Onskumm•'lse om JJ rg ri1n~nin g av r ustninsam e till o;jiiss. J>Jn g

land kan ju r.l annat ii.n Yinn a p{t Pn såtlan öYercnskomnwlsc, snm skulle 

för England innl'blir·a en YiillJCiluYJis frist för alt samla. kraflPr i finan

si ell 11 iinsePndc. 

N. :\I. H. Uec. 2Q 19:W. 

Efter n)·ss anl'örlla energisim allarm till egna landsmän 1Hu· l!Lit· 

citc!'acle fackt idning ansett sig böra göra en direkt lltlnYLinclning till 

Förenta Slalcm a. 'l'idningen utll'ytker sin förvåning öYCt: att Förenta 

Statema funnit liimp ligt alt, trots heJa väl'lclens önskan aLL begl'iinsa alla 

rustn ingar, nu börja öka sin flotta oc l1 därmed sli.L ta fart framåt på kapp

rustningama. Den C' ncl a förklaringen skulle yant alt c\mrt·ika ft•ukt ar en 

maktkomllinalion, L)· någon ensamstående stat, mrcl yiJken Förenta s ta

tema skull e lJcllö,·a riskera ett kt·ig. e:-.:islcrar tinnu ej. Oc l1 Yilkt•n skulle 

en s ilelan maktkombination vara'? N a v a l a n el i\[ i l i t a l' y n c c o r r! 

tillbakaYiSal' med inclignation möjligileten av alt gnglaml ens skulle miss

tänkas Yilja ställ a sig pil. Japans sida emot Förenta SLatema. 

"Nät· För·cn ta sta tema f ått de farl)'g färdiga, som nu il t· o uneler 

byggnad , hli •· cleras flotta dubb elt så stark som den .iapanska ocll l\Jr. 

Daniels kan clii.rföt· knapiJast Uinka pä denna nati on, cl~t ltan IöreiJiidat ett 

nytt 3-ilrs prosram för elen IJLln,lf<lsc att Förenta SLntem a ej sJwlle sltlt<1 

sig till NaLitJlWt'na:; Förllund . 

Om statema skullr finna mrd sin fijrclcl förenligt att antaga ~Il'. 
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Dan ic• l :; Li l liigssp r c•f'· '·' ' "' J;orn mcr J:; ng lancl att tYingas <~ll l'•ka ~ina 11 , 1""" 

nac!CI'. B l'iltisl;a rike[,; m;w i tima in trcs~en il r o niimli!!·•·n OJ.iilnfiirli "l. ,· ~ ~ -
• . " l l \"j•_ 

k el stiiiTc än Fii 1·ent;1 :-'tall'rnas orl1 om .\ l r. D<tni c ls hel1agar t'ii 1·k l;n·, ·, li t 

en alla andra ihl' r'hiu·~p n amerikansk fl n l la ii t· nC•dd.ntl i .. · f ör all ·J , 1 1 • • l ' a ;"> \ l f n 
Y;trldcn emot det nnd;t, sa fiirklara Yi, som belrakln. för· l tftl lanclcn:l rr·,. 1 ,.

11 
m ind r·c• uppl töjd, nren mna ]JI'akli sk s)·npunkt, all Yi ilt'O fullt 111 li b 

ÖYr r'L)'I:J·adt• a l l en C.Yt'l'i:i!-!·sc•n IJ ri tlisk f ln l l a ii r n ödYän tl ig fl11· nU ,,,,old,, 
StoriJI 'iLtan icn nrll dPss lntndcl''. 

l h l -Y i lka jämfö r·•·lst'l' som iin ma anstilllas, JJefolkninf'·t·ns slOi' l• ·l •. 

li njen,; liingcl. Yiif'(ll'( a,· l lnnclebu tl l)'L••t i'•Yl'r ilHYCl elit'!' Janrids iJ ,,,. lloi o· 

aY tilll'örsl'l u li fr·än, kommrt· man all l'inm1 att Hri ll.iska riket lt ar ''''' '~' ' ' 

lll' li o\' :W dc•n ,;Lörsta flo l l:1ll ii n :-'talema. n ct fi'IIT:lS hrfolkning iir 1 ';.. 

ggr·. sa ,;[Of'. dess sjiillandc l (i0-70 o/c stu rTe orl1 11 ndrr det F iir·• ·n J; 1 'In~ 

l ernn ilr ·1• till största d('il'n sjiiiYfiir·siir,jantll'. rn;l,;[e :-'lnrhrittanien i 1111 ,. 1r·-

tent "!, HY sina liY~mrdel. 

]len t•ngt'lska tidningen ''"J' !t. L· :\<l l i u n" ansl' l' all J·; nglanil ''i ],; 111 
konl;un·cnt med Fc•t·c·ntct ~t:ttL·rna i fl'<tf'a orn fJ olla p:c grund '" 11•·1 

senare lancl cls sli.irre r esurser. D et äters tår clå för· England •·.i 11 ,,~ 11 1 

annat iln all fCorsöka t•ii. cliplomnlisk Yilg astaclkomma l' fl tiYI't'ensk nrnliJ•·I .; •· 

om IH' f'Tönsning- ay r·ustninF<ll'lW till s.jiiss. L' ls ikll•r·na fiil' Eng·l;lfJd :III 

kun na J'a l 'n sadan [r·i~l tycl;as dock c,i Yara stora. 

Le Temps den 2 jaDIIHJ'i 1021. 

Le Temp~ anser· alt FL'>eenta :-'tatema allt mcr·a ko ncentl'Cl'a sin' ,jii

slrilhk r·a i' Lcl' i :O: lilla l1awt och att följaktligen hascma ll:ic·slild•, ii l'll 

unclet· uthyggnatl oelr fön;Liirkning (sr uppg·i ftema J:ingr·c fram ang. F .. r,· nla 

staterna) på bckostnall aY motsYar:mtle anUif'gning::tJ' i J\ LiantisJ;n ,,.,.,"wn. 

Man sku lk såleclc,; nib l an k1mna Lro pic li ll 1aron ;n en t,·s t uYCJ'< 'n .;l; ,rn

melse, mft i Jiintla c:-;is l er:H· t. o. m. en traktat mellan Förrnta Slat•· r·n" oclt 

England. som himnar :\ Llantcn Ett England nel1 :-'lilla Orrancn al J-',.r·,·nla 

~talcma. ,L onl JPllil'or fiillcl e i .ianuari 1020 i en <l\' dc J'örniimsLJ l;l ull

hnrne i Nl'\Y-York ctl yttranrlc, som goLL J;unclr t:·das sftsom L P J'• 1111'' 

l 1iir tror sii"· kunna framstilila .;nmmanl tange l .) l'\ågon l'iYalilPL rll<· llan 

tie lli'tcla lilmlema I'Xi><lC'l'Hf' tloek iek(' . l-'rankriJ;e CII1Skar ocJ;sa il\ lrl'la 

siLl l1.iiif'la att ni'c!-!nl Öllbl'siiligt misstrorntle ej m:t rada mellan il'' ]l ada 

anf'lOsaxiska natirnwma. L r T t' m p s uppi'·iwr att fullsUinliig· l !ill'lllnni 

rållrr· p f1 grnnrl ;w cli'n SPnasle tirlrns liilnclclser Yicl ;.:t,i l la linYI'l~ l.i~>- 11'1' 

och att kanallensiska r'l'f''l'ringrn rt•d;in iiYerenskommi~ meli För• · n te~ :-- la

l cr nas llliYanllc [JI'I'si clrnt (Harclin!-' ) nl' ll l1aos rC.'\l'J'ing att llilda ,.n t• lf

IJrllig front mul d(•n g-Pnwn.;am m;J J'at·an - tl cn jnpanska inY<UJdring< ' 11 · 

England ~j illft l1;1r· neksEe Yisal' sig fiirsll\ het:·df'lscn aY sar11 rill' l' ' 

mril Fiirenla Slnll'rna nf'li rlPn ]lf'esl ·nl. snm 1\anadn n:·ligcn motla~d t'ra lf 
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moclerlancl et i fo r m av en kr)·ssa r e och et t par· ,jagare, får anses uncler

str yka cl etta. (ÖYc c·sättar·cns an m.: Engl and lJctalar f. n. r :a !JOO mil!. 

cl oll . ål'l igen i r·iin tor på !lm till Förenta Sla l crna : här igenom öYas silker

Iigen också en kraftig press. ) 

Y icl an• anse r liär eitcracle franska t idning, att pä grund ay elen 

si tuat ion som sål uncl a u ppkommi t, cle t ej kan IJli\·a tal om Mt!:!·on inskränk-

ning i fa rt )·gsh:·gget. Ya1·e sig i Am er ika el l er E ngland. ' 

N. :'I L H. Jan. :J l !l21. 

Denn a t idning lillhakaYisar en clcl anwrikanska argument J'iir i.ikning 

av f l ottan . IJen japanska f l ot tan äc· ej mer: än h älflen sä stor som elen 

am eeikanska ol'i1 rlet argu mrn t som fr-am för l s, n ä m l igen a t t rna n sku lle 

k unna tänka sig en mi lWir allians mellan Japan ocl1 någon a\' Span sk

Amerikas statee iie or· im l igl. Det iir felakt igt att tänka sig att t. ex. en 

f ör en ing aY chilenska ocl1 japanska fioLLoma sku l le Yara m·görande fiir 

ll en 'aYii l clcl till sjöss i :-'Lilla Oceanen . Slutligl'n komma någm cl un\:la an

t ydningar om Lysk-r·yska plane r oe l1 om "yillcliga experiment. med fruk

tansvärcia fu r·st r ö t· cl~c ,·e d ska ]J fiit· kt·igfö t·ing", so m England sku ll e ulfi.ira 

bak om en tilL slöja R\' ce nsur· i .\Icsopotamirn. Allt Yacl rlen cngPlska 

tidningen kan säga IJäJ'O fll i1r, att om dessa ar·gu mcnt äro dc encla för ~lt 

Fören ta Stal emas rege c·ing orh l'olk skola anse sig tnm gna. a t t börj a en 

ny k apprus tn ing ti l l sjöss, sil skulle cl el Yam int r essant at t fil nta 11Ur 

stor elen Ilot ta skul le nra, som dc ansi'tsr sit!· LY tm gn a ntl h:·gga, om de 

verkli gen Yo r·e lr otaclc. 

Ki eler Neuestc N::tc ltr i cll ten. Jan . 11 1!J21. 

.\lari nm ini :;tcrn i För·enla s taterna, Mr·. Dan iels, lwr infi.ie det ameri

kan sk a sji.ifa,· tsutskottet i1YgiYit en n:· fi.i t·klaei ng, gående ut pft at t om 

en eYcntu cll avrust ningsk on l'c r· ens ick e ::; in e ni'tgm p rakt isk a resulta t, 

mäst c ~\me r· il;a skaffa sig värlcl cns stör st a nc l1 kra ftigaste flo t ta. (öYer s. 

anm.: Den bliYancl e presiden ten. Uarcli ng. har tillkiinnagiYit ~in ansl utni ng 

till delta l rl talancle. ) 

Amet·ikansk a pr·cssuttalancl,·n. 

P c·rsidcn t \\ ' i lson konm rc1· i ck•' aLL inkalla någo n aHusln ingskon

f cr en s. 

ncn amcr·ikan~ka JH'cssen Ilat· tlclaclr mcninga1· angetenli c aHustnings

f öeslagcl. L' ndl't' ctct att \ \ :urltl öppnat <' n kampan.i J'ör detsamma, J;allar 

\Vas llinglun Pool l'i.irs l ag'Cll om flottaYrustning oclt mac·in Yi loclag en 

f an tastisk ll r öm ocll Iörklm·nr· alt inom Lrc ftr· ~kola Förenta ~ tatcma he

si t ta ll enaY~ildc t t i l l sjöss oc ll l liWil aY i iist l ~ n g l an r l. Ar 102'> kommer 

l~ ng l aml att IJ:tY:< lR sl ag·fnr· t :·i'· ll<l tillsammans ',1'7.300 t. mrd :JR ern. ka

non er ocl1 maxirnum :11 .' k no[•s rad mol F iir'l'nla ~latPrnns 21 siGf!·fnrt:·f" 

Tidslwift i Sjöväsendet. 
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på li 1 bammans 083,000 L. med '&, cm. J;: unoner o c !t maxim i farL nY :t\ '1, 

knop. 
llcarsls'-.Nc\\·-Ynrk .-\mrrican ansct· aYrustninf!·~kampan.j en sas"' ll ,. 11 

yansinnig dröm. 
Enligt Nc\Y-YrJrk 'J'im~'s skulle ji'Lnwikl mellan l~ nglanll o~lt Fi·w··n t" 

Slatrrna komma <1tt inlriiJTa r edan föt·r J9t 'o. Englands aYsikt lllt'd sill 

aYI'U ·tn ingsförslag skulle Yam alt ltindt·a amrril,anarm< i sin plan at l ;-, y,. ,._ 

flygla J~nglanLI. 

En med a rhclat·e rl r n rngclsl;:a :.1 n r n i n g P o s L papck ar <~ l! 

Förenta ~laterna f. n. ltalla på med all lJ)gga sex jiitleslagkl')SS<Il'" " 

lo3.200 L. , Yill;:a ;'it'O kt•afligarc än n<tgol ullämlskt slagfartyg oe!1 all all l•' t'i

kanrt·nn. rj ens tilnkl p ä att necWigg;< ar!)CLrt pft do•ssa fal't) g. t lan •tth•'t' 

att l~nglantl därfiir genast l1iir igångsiliLa ll)ggan<lc av .F'Lmnböt·tlif'n nt" l 

sliinrl;lt'c' f iii' atl kunnn uppriHtllålla ~i l t ll etTaYii id r Li Il sjöss. 

A N. C. 
:.!eningen inom engt~lska sjöntiliLilra l;:retsat· L)'L'kl's nu luLl a l. aLL 

man Yisscrtigcn ej kan i<viigal)t·inl,!·a en (i\'crcnskommrlsc med Fört•nln 'i n

terna •ol'it Japan angäel1ll<' Jwgriinsning flY rustninf!·arnr, mrn att Lil'l i ;tl la 

fall i\r n: Lli:-;t att nu gi)ra ett nppcllftli i Englancls farlYgslJYgge t'i ot' <t !l 

iakUag·a Yacl nyssn~\mncla lYiinnc maklPr kunna Astadkumma. :'<i'Lt' tl• l ,;~ 
h lit' klar· L aLL ingen iiYCJ'<'Dskonunebo' i\ r möj Ii .'"·· m;'lstc man an y" Lwn 

fatt orl t n.tsta på nytt ulan att klaga. 

Hampsltire Tel. Jan. 2J 102J. 
En jämförcls<' mellan Förenta ~laternas nt'lt Enf'·lancls fl11ll "t ar 

1!J2 't i'' i\'C I' ncclansli\rnd•· ,-,•sulLaL: 

SlagsJ;:cpp pl anl'ratlc !'ör t• .lutlanthlagrl 

d ler 

Liitla J;:~·J·ssarc 

Jagoxe ..... . . 
U-billar n,. t: p 

iUdre tY]J 

fl'> l' l' 

dlt'l' 

J~ n glam!. 

Hl 

J. Q:~ 
J. O :J 

Fi"t l't·nta 

Sla( l' !'llG. 
t ) 

t·! 

II I 

{j~ ) 

N. :.I. H. .lan. Jfl J\):2.1. t 
l•;nglantl 11 at· s<•dan YapcnYi lans ingil.cmle ej aYslutat ett entl <l n:·t· 

. ·["lit . L''llt l l ]J\'" " 1'adCt' 
kontmkt om fartn;siJyggnader ulan 1 s a c· ms a en c c .. - ~ · . ·r 

S-·
1 

t ex 3 sla'-'kl'"Ssan· r n l1cl tlcl liltla J;:r:·ssat·c· samt nära lilll J ~'11 . 
' . . . ~ ·' ' ·" JIL 

odr u-IJalar. I ticlning••n fearnkastas att Förenta ~laterna lJOl'll<' ll .r 
1
' ' · 
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detta exempel ocl1 därigenont t,·ingat iiYen :Japan att Jwlriitla inskränk

ninganws Yiig i sliillet för ~om ntt kappruslningarncs. 

NaYal .-\n nual l\l2l. 

En j(\mt'i)relsc mellvn olt' i'i)l'lli1mstn flullornas antal farL:·g tord ~J ll~lt· 

vara pä si 11 pJnls: 

Anlaii'L slrJ! ';l flrJl 1 <)1 ' li'll' !'C IL! ' 'l L'll l' r o L ' 1 ~en, s 1 ••m t•an nLLa l'(irc kriget. 

A,· dc <Jlr•t·slaentle 11:111a enelast l Yft. Förenta ~lalcma ot:11 .Japan, r. n. på 

med alt ])'·1-'·f!·a sLörore fat·t:·g. ! l ·~ ngland ltat· <' j nitgo t stul't fRrlyg pa

JJUrpts l'lt<·t' l l oocl fl!' 1\JJ(i - tl rl minnesrika nr<'L för slag('L Yid .Jullancl , 

som 1 sa m;tngrt ili\nset: nclen sprr tl n)'Ll ljus iiYcr tmuwn. ln·g-g·nacb- oclt 

]Jest:·ckningspl'lllll<'tn. AY crtrrl'iil.ianlie tai)rll ft·amgär alL endast ::) mak

ter 11111tll'ra kllllllft ilnscs LiiJitiim l. klassen pit gntn 11 a,· Tlnli cns ocl 1 Fmnk

l'ikcs Lilllwkaf'an .~. nenna kan spm·as tilllinka till kt•igrt so m orsak. 

Dessa ])a:ia makll'r måste nilmligcn J;onl' entrer a si na anstriint:tningar på 

sina arme et· . Brittiska fluLI.an inlitt' f. n. första platsen Yad l~ uropa ang;u· 

mecl stul'I'C i)q';·nHtkt iin n;\t-;'flllsin oc lt :it· ilnnu så li\nge starkare ii.n 

Fören ta SLaternas o ett Jap<tns. 

Engelska flottans 0 l'i·l\·sta pjiis :ii· :1R cm. kanonen aY '12 kalibers 

längd. Sndasl l loCids kanoner ilt·o ·,:; l; al. lanf!·a. 

c\llt1 de l(i fat·tyg·. som nu iirn under llYggnatl i Fö t·enla staterna, 

komma all ,-a,·a lirslyckade mr<l 'o0 .0 t·m. kanonl'r (pi\. 1 n\· dessa fartyg 

l1ant kanon erna ·,~, kal. liingd. rle Ö\Tiga fil :JO kaliJJCt's kanonrr). (öYcrs. 

anm.: t slagk•·:·ssat'l' ocl1 ~ ~lagskepp sk,• la t'yl;:trsYis bestyckas mecl !1G 

cm . k. aY );J \ "J l; al. lilnf"<l. ) .\Jan Ilar l'öt·•nntlal. att rl cL amerikanska 

flottp rognwtnwt. som ;[\·en omfattar lillla kt')'ssare. jagare oelt u-båtat' 

skulle Yal'a uLf'iirl iu· 10:2:1. men det finn es skilt att antaga, alt till följt! 

a y förseningar c• n del HY de s Lo m fart)·grn t'.i ]) l i Y il fiit·cl iga fötTän år 

.l92J. Intill detta a t· IJliYCt' s;llunda Förenta SLaternas slf\g{'loLta förstiirkt 

~cd 10 slagsl;:cpp ocl1 6 slagkt·yssa1·e med en bcsL)ckning il.\' sammanlagt 

l ;:J'Z st. !oO., t'm . . kannnct· nc l t m ed en fart, '• aY slagskeppen nwcl 21 knop 

och de öHiga med 2:3 knop neli slagkryssarna med 33 ' l , knop. Bland 

övriga makter f(tr r nclast Japans slagflotta migon först:\rkning, anlaglif!en 

mecl tYentw slag-sk q; p oclt l ,-en n e slas·keyssm·e. 
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Slo l'mal;leruas l'lolto t· f. 11. 

Fartygsklass 

8lagskepp med svårare l \ l 
k. än 35,6 cm. . . .. .. .. 14 - l 4 11 10 21 - - - - - - t[ l\ 8 

Slagkryssare med svå- · . 
rare k. än 35,6 cm.... 4 - 4 - 6 6 ------ 1

1 

~ 6 

Slagskepp med lättare 

Sl•;k;;.;;~ ~~d!";,;, l: = 1: : = -8 10 = : ~ = ~ l ~ 
Lätta kryssare .. .. .. .. .. .. 6:2 7 69 3 10 13 ll - 11 20 2 22 l(Y ;) 13 

J ag are ........................ 190 - 190 287 30 317 88 - 88 50 - 50 !l ~l ; ~)91 

U-båtar ..................... 98- 98100 66166 36 44039-391 3?1; 13 

Fl'iigcleckncn lli lsalla a Y öYersäl laren. 

Under Lic närmaste åren kornmer sålunda Englands flotta att 1 H' i"ra 

elen ställnins·, som elen lt itlills intag i t, såYicla ej utlandets fart)· ~,ll) ~~

naclcr föt·clröjas eller J~nglancl påbörjar ett nytt pro gram. 

l~nllast i fråga om lätta kryssare lJOitåller Englancl t. v. sitt IC> r'J'ran~. 

Enligt "S tar" har statssekreteraren för marinen , i\Ir . Dani < ''· Yid 

rn inspeklion aY sjökrigsskolan, ·:·ttrat att Ameril;:a under elen n:ir111 as te 

framtiden ej kan hinka p[t nägon inskränkning av flottan. Han fii !'l, !l'ill lL' 

Yitlare aLl clcl Yot·e fullkomligt löjl igt att pästå att slagskepp J;u nJ t er

sättas mecl striclsflygplan. 

N. ~\L n. Jan. 2G 1a21. 
n c t m edeletas alt presidenlen Harding, seelan 11an tillträtt ,itl ~i 1 '1-

1Jctc J;ommer alt uLflircia inb.iuclningar till en internationell sammanL" 'nol 

i \Vasll in gton i [tr för att diskutera frågan om inskeilnkning "' ,., ,;;l
ningam e. NaYal and i\ l i litar,· necorcl anser att de lta för iH llancle in - lu nd<~ 
l1Ctt' il inri ra En glane! aLt fastställa ett nytt flottpro gram. is~·nn crlt ""

111 
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Förenta Sla trr nn. IIH'd all kraft bcdl·ivil sina IaJ 'l"J gs!J,·ggnadLOI'. · 'l'idningen 

anser även iltt l~ nglanll t'.i löper någon risk av aU vilnta m ed att sätta i 

gäng nyJy~·s·gnadrJ'na under itnnu c :n G månacler , ty dc engelska YarYens 

tn·ggnadskapacilct ~t r så sto t·, alt man ledigt fi\1· ett slagfart,·g fiit'!.ligt ptt 

o :a 2 år. 

N. i\f. n. Jan. 2G .Ul2l. 

I en annan ar tikel i samma tidnin g fLlsl<'t· redaktionen i sl;arp ton 

up pmtlrksamltelcn på statern as alltjämt forlgftencl e byggand e av slagfar

tyg·. Förenta staternas uneleesåtar mäste Yara alldeles missl eclda, clå dc 

kunn a tillåta något si'lclant, oaktat alla etc skäl som av ::>Laternas rcg·cring 

framförts för a tt fart~·gsbygge blivit tillb akavisade av England såsom 

ogrunflacl c oc/1 missYisandc. Fö1·enta Stalema ilava redan n11 flcea fartyg· 

rustade oclt slön·c besti.ttningsslyrkor än Englancl och då cle nu unclet· 

Jn·ggnall Yarantlo fartygen avslutat><, kommer elen amerikanska flottans 

totala tonnage au uppgå till J,J:,o,ooo t. emot '•98,000 t. llos .Japan. (Ja

gare ocl1 u-båtar ilro l1är ej merlrilknado, men uppgå till :1 g·ånger si't 

många ilos Fiit·enta :S latc l'Oa som l1os Japan ) . 

. \rcl!ibalcl Hlll'cl ilat' i "Dai l~· ' l.'elcgm)Jil " försökL filsta amC J'ikanslm 

opposition ens nppmärksami1Pt lltl1·på samt rPLa upp rlcnsamma. 

Ki eler Netlcslc 1\aclnicllten. Felll'. 5 J92l. 

Genom FiiJ'<'nla statern as marinminisler :\fr. Daniel~ 11a1: följande 

jämförand e övct·sikt öYcr (le tr<'lllll) förnäm~ta sjijmaktcma~ fl ottor sam

manställts ocl1 öi"Ct'hlmnats till marinutskottet i rcpr·cs••ntantcrnas hus 

av kongres::-;en. 

Fartygsklass 
l 

England 
l 

Förenta 

l 
Japan staterna 

Slagskepp: t t t 

Färdiga ............. ..... .......... . ... :26 (635,000) 16 (435, 750) 6 (178,3:20) 

Beviljade ... ..... ................. .... - - 11 (421,900) 3 ( 112,950) 

~e slagna ··························· - - - - 4 (149,850) 

Summa 26 (635,000) 27 (857 ,G50) 18 (440,220) 

Slagkryssare: 

Färdiga ...... .............. ...... ..... () ( 17 5,440) - - 4 (J 10,000) 

Beviljade ... .......................... - -- G (261 ,000) 4 (160,000) 

F öreslagna .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 4 (160,000)1 

Snmma 6 116 440 G 261 000 12 430000' >l 
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l l 
Förenta 

l 
---.o:::: 

Fartygsklass England staterna Japan 

-
(Lätta kryssare 

nerade). 
äro ej plane-

Lättct kryssctl'e: 

Färdiga ......... ·················· .... 4± ( 189,295) - - G (:?;),3;)0) 

Beviljade ... .... ............. .......... 5 (38,780) lO (71,000) 9 (51,1-iOO) 

f u m ma 49 (:228,775) 10 (71,000) 15 (77.150) 

Jagare: 

Pärdiga ......... ...... . ··· ············ 334 (356,418) 260 (308,260) '27 (21i,92G) 

Beviljade .... .. ... .................... 11 ( 14,390) 38 ( 48, 100) 15 (16,710) 

Planerade ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -- - - 30 RS,J:20) 

Summa 345 (310,808) 298 (356,%0) 72 (~2.056) 

U-båtar: 

Färdiga ...................... ·········· 98 (85,505) 54 (35,361 ) - - i 
Beviljade ............... ··· ·· ···· ···· 19 (2 1 ,790) 43 (38,100) 10 (S,iJOO) 

Planerade .. . ...................... .... - - - - 30 (25,:ill0) 

- ~ ~· 
.. 

Summa ln7 (107,29;>)1 91 (13,461)1 4.0 (.-,J,UUO)j 

s,•dan J'('Sl'· ln·sKnalls!"'o[[rHm aYslulah ar E11\ u tom r;·,, . .1 """t. 
so m l! l't'i1kn as hliYct l'~lnligl ar 19:ti. sld!lle r nligt _\lr. ll anit·l~ upp ~il'lt'l' 

Lotaltonnagl'l hliYa: l ~nglanll J,GG:i,J;,'! L .. I•'Ot·enta :-:tall'ma J,!i:2l.fil 1. '"'Il 

Japan LOG:l,WG L. Fiirl'nla :-'Lal<'l'na sl,lllk i rl'aliteLrn Yam l~ng·Jan<l ;·,y,•r

li1gsC'L i fC>rJ,allamlet 1."' J. 

:\ lol dt'l1ll <l ~ammansUIIuing "l'JH>I'lt:l 'fll' si.>,;" .\ lorning- P11sl !lit'> oJ,•n 

inYilndrJing·•·n. 11LL :\lt·. IJ anicl~ Jll"ll ri1kncu· med sil'l't'l'll!J]'giflt'l ' ot'l> ick<' 

nll'll ,;killnw!en i ]JI'!,;;gnad~,;Clll [i'>!'(' oclt l'i'lL'I' ,_;kitf!;l'l' <tl'k'Ja~·,,L, :\!<>l'llillO 

Post gi'l!' l'iiljanlll' sammcmstilllnin).": 

~lu(-!;~kc pp Hin) Skag·t·r·aek 

~la!-! k r:·:-;~al·t• fiire :--:.1\a~t·t·ack 

:-'lag,;I'L'I'I' <'i'll' l' :-:ka,!.(<'l'<tl'l' 

Slat!·];:r~·s~tll't' l'fll'e ~ki.l,!.!'t'l'i.lek 

F(irenla 

:-'lalt•rn\t. 

\l 

,_;LI!Jlllli1 

:-'u m ma 
T i ll~amnran,; 
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Förenla SlaLema fil aliL~å år 1()2 ', f' ntl ast aY farL>·g f1·ån efter Skagl'

r acksl ageL ·18 sl. emot J·~ng l an<ls enda farLyg " Hooll' '. I friiga om nya 

jagare ])Ji l· öYerlilgsrn lteLcn lika stnr. ~'örenLa SLatema Ia 283 st. T, il 

36 J'nops fartyg enw l l~ nglnnds 19:). Av u-J)(tlar kommet· E nglancl dock 

att lwYa 10:J em oL w, amel' ikansl'a oc l1 kan cles,;uLnm råkna på li9 sl. från 

för e ,.;kageracL 
ö v P ,. s. a n m.: anflirda s iffi'OI' Yilxla s~tlellL'S allterter nationalilelen 

]ros elen fiirerlt'a~·andc . 

,]apan . 

Diverse ,jaJHlllSI'a tidningar dec. I~J20. 

l len japansk<< prPssen hedlimer i allmänltcL prol)leu1cn "aYruslning" 

eller "icke auustning" m>·cket kalll. D c flPsla li<lningarnr ]JåpeJ;a atL 

utan en gemensam o,·cn•nslwmul else med Englancl och Fö!'enta SLatema 

kan <'.i en~ ''NltYill I!OiiLla>"' ' pillJörjas ne l t ihen on r man skul le komm a där

hän aLL ga in fiir l'n sadan, !r at· man di1rmell ej l'ommiL <' LL sLet; niirmare 

lösningl'l1 el\' U\'I'U,;Lnings[ll'nlllcmet. T. o. lll. IJustilmmebcn i Nationemus 

Förbund ~Latlt;CJt' oll l atL inc;en fl\' du fijrJJrmlinlt maUerna ~kall lillatas 

besi LLa sLönr flotta iln :;om ll ellö\'Cs fijl' lic% fiir~1·ar ål' pil. inlct siliL ett 

sk~ycld l'ör gJ'anna,·n L', LY ing,•n nation tonic godlaga någon annan än sin 

ct;cn l!Jl[>faltning om Yad som hur anses ,;om nödY~lncli&t [ör· l'örsym·ct QV 

clcss territorium. Ucl1 Yis '" Yis floLLor ilt' det ntt en gäng set, att sil ~narL 

ett land i'il'<<l' sin !'lolLa metl lilL oss stlf(fl en tli\'ision slagJ:arL>g, fr ftga sig 

gcn a~t g r annarnC' Yarför n1anne det liandiar sa. .Japan kan pft gru nd lt(lrav 

ej i n skr~lnkct silt fcu·L>· gslJ>·g~·c· annaL ~ln um England ocll För·enta :-'laterna 

gö r a llij1·,jan. i ,;ynncl'iteL son1 dessa !Jild<l makLPrs flottor ilro Japans Yirla 

öYcrlil~·sna oelt Fi'tl't•nla ,.;lalnna t'.i t'!ls i1t' ml'cll em aY Nali(Jnet'l1'.'ls l~ör

bund. 
.J i ,j i ]Jassat' i detta sammanl1ang pc< att fl·am:;tälla en undran Ya l· för 

elen jctpansl;a fioLLan s(lttcs LiJIIlul'<t fijr· anm'n ltl'll fasta lmstf'i.ii'S\'cti'Ct. 

:\Ycn amt•J'il;anska liLlnino:·<H' cr·k(inna alL Fiircnta Slalcrnas ul;;;ifter 

för ~jijfi'>t'SI'i\l't ' l ii ro pl'OJIOI'I imwlll m ol folknrilnf!tlen lli>Tkl'l ><lliri'L' i1n 

.Japan~. 

Lii!Jl'l i Slilla oeeant'll. 

GazelLL' tlt• Jlollantlt · .. Jan. 1'7 I ~J:!I. 

l~ i'>l 'l' lllrt :-'Lilt<'l'lli! lll'>t'<l ntmH't'a l; ilnna sig J'ullt silkl'<t fii1· \'ill'j<' ,ia

]Jansk Öl'('l'l'i!Skning. Troh all r:n;:lrmll ol'fi!'i<·lll ilnnu · iii' .JajJllllS Hit'

bunlin l' l!it rlc l'n~·l'ls k a dominions ,~;,· ntl at all l1ugL fiirklara, all i ltän

<lelsc ,,,. kei~· mellnn .Japan fll'il Ful'l'llln ::'lalnna J;omma d1· all stilll<t sig 

pil. Fiil·,•n l a :-'lalPI'nas sida. lkn kanadensiska l'sl;atlnn IIi\!' ol'fil'ieliL ( '?) 

ställls nnlll'l' <l ll lt'rikanskl ön•rllcfill i lli1ntlclst• a\' J;ri;:·, de alliCt' ikanska 

och J;anadl'n~bka slr!th l,rai'IL'I'nit ili1Yiin!la :;i[[ l'< 't'i ]•l'old a1· y:rrantlras !Jn:;cr 

·j 

( 



- 362-

oc l1 det l ot·dc ej Ya1·a nitgu t LYivcl underkastat att Nya /:cc land odt .\ t~s .. 

lien k omma att för!J ålla sig på samma sätt emot Fö1·enta :-; takm a. · 
11

'1-

Som ett tydligt lJ cv i~ pil. l1uru man i Förenta Slatr m a UJ'l'hl t·t .. 
• • . .._ .._ 1 ~~t un_ 

twn : t~ J,a_n n1 cdcl ~ l ~s alt aY dc n~·byggcl a fa rt~·g, som nu lid efl,1· <Inna n 

L1llfo1 e~ 1Jotlan , ~kola, "/, twscs f ot· SlJII a lt QYt: t och <' nd :t~t ' / r .. . \l 
Liska Oceanen. .._ · ' ur lrtn-

Le l\[alin febr. H HJ:!l. 

Som man Y:tntal efLct· o1·an an l'ui.'Lla japanska prcssuttaland•·tt 

slöt ocksiL japanska parlamentet m ed 2tl:i röster em ot 38 atl utr;,1. 1. 

floltprograrn. 

Denna lläncl clsc lt.m· ej kunnat undgå att uluva infl )· tande l' " <n t1 1·n 
sitlan SLi Il a Oceanen . Senator Bot·all , d•' n bekante furldmpen fur " 1 l'! J:;[. 

ni ng, Ilar furklarat som sin åsikt att cl cssa åtgärd er komma alt l•·d,t t i Il 

krig m ecl Furenta staterna. 

En engelsk k orrespondent ft•ån Förenta Statcl'!1a m cdtlclaJ' r.o~ 11 n 1 ]1> 
som sy nes mera motsYara hans egna föl'iloppningar än ve rkligl1et•·n. 

H an uppg iver att i lco ngrcsse n man bl ivit ~yltet·st pinsamt lwri•t·rl av 

att :\lr. Danicls kommit mcLI. en b cg-iiJ'an om ett tilliiggsanslag lill Ellt, «J ':; 

program uppgacmle till. irkl' minclrc iin GOD mil l. dollars. Dessa <'X[ J, ut

gifter sk ulle JJero på o furu bedda för !J ö j n i ngar av matcri alkos tn all<'rn , . 

Kongrc~scn skulle häeigenom !J aya blivit böjcl att allclelcs ,,r:J.n. 

tilläggsanslagen för dc fnl't yg som ännu ej k ommit till något långt 1'1'<1 1lt

sluicl ct IJygs naclsstatliunt , d. v. s. clc sex slagskeppen av Inclianaklas,;rn. 

De sex slagkt· )·ssa rna Lortlc tläecmot k o111 ma att fortsättas. enwclan F iiJ·•·JJ [;\ 

Statcrn<;t r. n. alldeles sal; na såclana fa1·LJ·g. 

Nyss anrörcla t'ö rutsägcl scr Lycl;as haYa slag i t fullstämligt r, 1. 

Enligt l\Jornjng Post Ilat' sena ten~ marinkommiltt' uttalat sin l'tJII

stänLli ga anslutning till Gener al Boarels rapport och föreslås att·, 10Jij 

års program fullboJ'Cl as ulan jnskri1nkningar . Scnalol.' Bol'alls föt'>'i<l'-' t<Jtl 

"NaYal lfolicla)·" IJU J' ogillats. 'l'itlningcns korrespondent anser all ]t;.l;nn1 

dessa hes lu t ligger en misstanke emot E ngland oc l1 s~t som förul an·; r[ ,, 

ha clc c n g e l s k a f u r s l a g c n om ''!w lida)· ·· r edan ti digare i ,\ n' ·ika 

betecknats som fi.it·suk av Englallfl at t ;'\LeJ'ftt sitt ii l ·r t·,·itltlt: till sj ii". 

N. :IJ. H., Icbr. 1G 1021. 

Eli(Jclsk l'lol!a till Stilla lHH·ct. 

I japanska pal'lamcnlct framsl:illtlcs Ullder första ,·cc kan av IL'I>rtJ<ll'i 

i åt· till utrikcsm ini sl i'J'n greve Use llida vn föl'fnigan, ltut·uvida En;.:I ;J!ltl i 

händelse ttv en väpnad konflikt m ellan Japan oell Förenta staterna :-;I,JJII•) 

anse sig P j p l i k t i g t alt sttilla sig pil Japans sicla. Han svara< l· ;!Il 

Fören la :-;[aLcl'lla aldrig <l.I'Sf'lls som en molslåndare i fiirllftllan(ll' till 'il-
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];en den enge lsk -japnnska a lli ansen ~kulle k omma till ;nwiind n ing. Japan 

11acle lJ cll cr aldt·ig uttytt alli ansen s;\luntla. )[nval aml .\liliLaJ' Y l1nppas att 

denna förkl arin g ska,ll komma att l ämpa sina eu stning:;åtgä!'Ll rr lill sj uss 

ef ter detta uttalandl' . Tidningen uttrycker till och m ed en fiiJ 'it oppning 

om en maritim öve t·cnskomm clsc metl F örenta taterna (u v c r s. a n m.: 

förvi sso önskas pil sina h åll i Eng lantl en ti pp lösning av den engelsk

j apanska alli ansen), vi l k en ui'C l'Cllskommcl sc skulle l ctla li Il att l~ ng lan el 

befriacl cs från n örl vundigll ctcn av att upprJLLa rn s:tr skilcl ~Li ll ahavsflotta , 

vi ll, et i molsaLL f all b Jcyr; n iitiYi'lnd (>o L. 

Dail y TclcgTa jJII , relJJ·. 7 1!E 1. 

Dail~- T clcg raplt uppgivet' sil som fullt silkert att pres identen IIm·
ding k ommPt' , om edelbart eflct· att l1 ava L i Il tr:ltt sitt iimbetc, att u Lfänla 

en inbjudan till vii t'I(Jcns nat ionrt· aLL rlisl,utem a\Tustnin gs fJ ·i'tgan. Fö

renta SL<1t crn a komma dock, ohct·oPndc lt:it'<lY, all fu llfölja silL progmm av 

äe 10JG. 

Y. , fciJr. 2l J\J:' J. 

lmpct·ialism. 

U nLlcr denna rubrik gör L aubocuf Pil j ilml'ut·eh c m ell an l~ nglan cls 

och Förenta sta temas flottot·. Han ulgåt· fr il.n elen övc t·aut ulJJrctltla saL

sen om Frankrikes imperiali sm, som stilncligt om talas " j ficntlrmas, i en 

el el av el e n cu tr·alas och , l edsan J t nog, j en del av el c all i erades press. 

En uncl (' l'lig imperialism llrnna, som j stiHlct fiir att stödja sit;" pä en 

mäkti g ar·mr' , undPt' tYenn c korla peri oder J ~l:'0-22 n edsätter sina värn

plikti gas milil:il'Ljänst från 3 [u· till 18 tm\narler " . 

Han fo1·ts:Utcr : Den engelska impct·ialismcn till sjöss fann s rPtlan före 

kri get, tliixom tonic rj r åc1a n ågo t tYivel, O<'lt f irk sitt u tti.' )'Ck i elen be

kanta formeln " ( I·Jnglancl) \'i mftsle !Jcsii.La en l'l ot la, so m iit· starkare än 

en k ombinerall flotta av clc t1·iinnc däm:ist staekast l' flotloma· ·. 

U nrler l't'igct Ot' ll på grund av det inf lylandr u-bl\tPn uliimtlc, llaYa 

cle moderna slag l'art:·gens rl i nwnsionrr oc l1 dc pl acemen t vu x i t li I l sCtLlan :t 

mått oclt rhiJ· igr nom C>l~at anstafTni ngskos tn adcma att L. n. 111 . l~ngland 

tvekat· ocll rlcss Yackra filmwl :1 ng[tcn llc tlcn starkask rlottan Ilar för

stummats. 
Efter en t• edogurclsc fi.it• engelska ncl t Gnlt't' ik ;ln,ka fiollomas styrl,e

fö rhållanclcn slular :\Ir. L au l)ocuf sålu nda: 

"Den ant rJ'ikanska jmpCl'ittlisnwn r<'~''t' ~ig l't'lunfi.ir tll'n engcbka. 

En ltiHtig stri t! pågCtt· nwllan dem med millioner i gn l rl som vnprn 0(' 11 

Förenta Sta l cnw tycks skola ]J('llll'öm segern. 

rJngland !ilat· på sina viilutbildade ofl'icPr<ll't~ od1 ma l t · u~<'t' somt 

färmagan hos tir· r np·cJsk:1 v;u·1·rn alt lta,;Li .~L wrksUilla IJI'lJ)·;.::gmHler ocll. 
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sålunda taga in förlot' fl tl Lid, om lll 't n "' n · n · · 1 
c G . g a g an sr r s t g ;-t C' r hii 1·, 1 h,- ...... 

tlrcaclnougiJls. i\ nlagligt·n r iiknm· l~ nglantl Of'kså på att n1 a t )·p r· 1· ,
11 

· :~:' 
LY"' ·hll" J' 'fl1]· l l .. l. tJ _ 
, " ~' " .le 11 , OJlli1J(l OC l IC'l'U\'il s up e rc l reaCI!l OU'~IJtcrn (l del"' c c·{ ,· l ... 

.. - (j - l (t.:'!., lit =--\i [ !' l ' 
på samma salt. son1 ll css<t på si n Lir! slo ~·o ut clre·lclnou "·ittc r n· , 

11 

' -. 'u· ,;· - • - . .. ' --' l t; tl. LIJ :--Jit') t_'l. 
Ocll s lu t lJ "Cn J clldlUl det ],anske [l il stud U\' .la[1Gll tlen 3 'L' ,·,i·,,,,. J· t 

.. , · , . d\ ,. 11 

Yarlll cn. l~ n a llians m vd dl'Lta land sl;ull t• m 'U1 ' 'tn •i·' ~ l Ct'" l 't'll·t 1 .. _ _ ' • .._n. <t v c { 1 \'fl !'I l/ _ 

Ilalir Yl1J' ithil<tlansvn 111'11 l. o. m. 1Utll111l fl ntgsl;;!lcn alt siinka si,· .11 1. 
1 

land s sida··. · - ( ·~ Il!.!'-

N .. \1. H., d ec. :2:2 J!l"ll . 

.himl'iil 't' ise mellan en del liindC'J' i I'J•;'i!Ja 0111 and•·a nyhy!J !JIIad .1 •• 

I t'll.'.\l'i sl;a [Hll ' i<t m entl'l !Ha· i\\' ~il' .1. f:1·~ ig IIJ CdciPials fetlj ;1nd 1 

E n ~·innd l till' 1'. n. i fr;wa "m l ii l! a k r,. s s a r t' m etl 

ihl'l' :2:3 11n •l•'!' n 
l;nops fal't kil "]'·' L11'[ 

llil'USJatlt• 

i l'PS(' J'\' 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ~:-l :!. 

fl\TI !SLtde .................... . 

undt'J' fiir<llj nin~· l'li<'l' ,;lopnin~· 

il)f'gnatl 

Kieler l'\cul•sll' K<u·l1 ril'itten, jnn . i-i J !l~l. 

·lii!Jill'(', 

•) 

Ii 

. \\' 
Hal ien 

.\\' 

% sl., i 

j a g a r L' ilru f . n. untl e1' IJ'·ggnall: i l:'i'll't•nta stnlern il 1 ; si .. 

!l st ., i Jap;tn 8 s l. , i l': n:-;·laml 6 ~t. uc l1 i Fr;lnkril;l' 1 ,; J 

ll n t1 ('r " a t L c n s 1J i\t a l': i Flil'(•nla ;-; l al••J 'Il <l ~, : l s i ., i F, .,, 1kri l" ' 

E:n~· ianrl !l si. odt i .IG['Hll i-i st. 

Y. jan. K l!l2J. 

Fiil'de lll iii!JPII ii i dl' lw~l'U t'<HIP CPniJ•a!Jnaldl'l'lliiS l'lott o1• ltm· Y<'l' i"J.tll h 

undn aJ' IH:'O i • ·nli ~ ltd lll<'ti \ 't•J·sai ll vsfrt•tlt•m; llestilJnnwlst'l'. 

,\ y T ,. s k l a n t1 lwr ulliin1nab. fi'H'Ltlom Ylld som siinkl•·~ i "''''ll "' 

F lo\\· : :1 sla~·sJ"-' 1'1'· Hi krYssa n·, 2 ··nu lli ll <t il'atlcrs", !l!l jngaJ'L', ;,o J, "'J••·d

halal' aY "A"-kJm.s uelt l iljillpt'ad),t:. 

ll<'ssa l t a Ya fiit•dl'lats salunda : i •:n~· Jnntl il<l!' l'!'ltitllil ~' sia~~ ~'' 1 l '· Ii 

kr)·ssat'l' , :l!l ,jH!,!'at'l' Ot'il ;,() lo!']'dl'ila[HJ' . il \ ' Yiil;;L (j skol([ [iliti l'Lt ~ j>, lt'll 

nt'i l Ii J3L'i1Si J it'll. 

Frankt·ikc l!iit' <'l'ltallil l sla:-;·skt·pp, :, kl'\·ss;u·e. l "flrtlli lla l• ""'"'' 

nrlt Il .ia;.t:l!'l·. 

l·'iin•nla :-:latr·rna l!ina IH·g;J\·a[, ll]('il 1 

,lD~UI ' l'. 

l .• 
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:Japan !tar enlol l a~· i t t slagsl;e pp , 1 l'l')·s,;art· 01'11 '• j;tgat 'l'. 

Jta lien s Gnclr l llcli1per sig till :l l;r)·ssaJ'L' ori t 2 jagnn· sHntt l fl o ttill a 

Jeaclc r. 
.\Il a l1iir ll)'l"'iil;natle fartyg skola n i• tl skl'Ola s utom ti c F1·ankril;t· 

ocll ltGiicn tilld elade liil ta kJ•,·ssarn a od 1 111· Pulcn oclt Brasili en lilldl'iild•· 

torp rciiHt l am a. 
l :-:enpa 1-'l ow l ig~·fl ii nntt sj unknn: lO ~lag~l;c [ t[J, !l slagk J')·ssnrc, r, 

Jälla l;r's~nrc oeil :l:l .i a:-:arc. 

AY ö s l P t',. i k,. lt GI' lltliimn a t;;: 1:1 ~l ngskf'J>Jl . 2 [JHnsarli! 'l·ss;u·e, 0 

lätta kt·)·ss;u·c·. l \! jagaJ'(', :,;) tor[tf'tlll<ltaJ' . l ~l l;anon hata1· nl'it '• Jn innl

l äggal'( 1. 

lh•ssa l'nri)·g l t;l\'fl Ji'l!'ilelals sal ttntl a : 

IO: nftl<tntl: G sla;.tsk PPJ•. :! pansaJ·kr)·ssaJ' (', G U lla J;r)·ssarc , J:~ l nrpe<l

llåia t· oe l1 :! Jninttlliigg;H'C' . 

Frank rikt•: :l sla~·:-: 1 '1' 1 ' 1'· l hll kt·yssctt·<·. :J .iHf!'i1l'C, '• torpetlila l ar ocl t 

2 minlltl ii."'f'·aJ ·t·. 

Ttal i r• n: 

Humclnien: 

Gr eJ; land: 

sl;tg·skl·)lp . t l ii.Lta '"''·~~at·c. 

l i.<li'JH'tillalar . 

l jagare oc l1 Ii tfll' [H'd ilålar. 

.lugosla,·ien : 1:! lnqw rlh iHn r . 

~amlli;..r:t dessa l'at· I"S skoiii nPdskrolas utom de Franl;rikc t>C' it llali<·n 

tilld elad e kt·)·,;,;n,·n r . 1'11 dt·l aY liv l lali<'n. Frankrike· oc l t Grekland lill

cl ela(l p .Jnt'<lt'nr· or lt d l' .l l!gnslaYi<'n oc lt Hulllånlen tilldelad e lnt']Wtlhatarn :t . 

(i lrli'J•L'tlilata J' l1a tillrl elab l'nrtugal som kuslllCYilkningsfart,·g. 

llill'llwtl ltar il< ' ll ,.;\nllit iis lL't'l'il;i~k n rlollan llll'il ;tnfl!' na fran Lizza 

oclt llc lgn lanll nppl tiirl al l 1':\iSll'l'<l. 

Ham ps l1ire 'l' l'i.. ti<'<'. 72'• 1!1:!0. 

T)· ~kl a ntl s ullilm nncl c u-l>atar ltetYa I'L'II'dClab sal tlll lln: 

l•'l'flnl;rikl': l 1· .\.-hal. l '• l'. 13.-l>atar. 18 L:.-IJalar OC'Il 1'i l ·. l>llalar. 

ltali en: '• 1'-IJalar, :J l ·. D.-ilalar nl'it :l L'. C.-llalar. 

Fiit'l'nla :-:tatt'l'lln: :J l ' .- llalnr, t l'. B.- lli'tlDJ' orl1 l 1' . t:.-l>al. 

.lapan: :1 1·.-llal;u·. :! l .-B.-ha l ;u· r•t'i t " l'. 1:.-hitlal'. 

England. 
J)iskussionen Ol!l s i;I!JI'ill'I ,\'!JI'II. 

N. ~1. IL. d• •c. 1:, 1!1~1 1 . 

l\ontL' I'illllil'i11 :-'~dil l ')~. llnll. •·lld l'i·,,. ll-l>c1lsY<lJ >lll'l und<·!' J;ri,c:l'l ) . 

hal' undPr dt---1\tl~:-iil•n t• n n){'\\nn l'ilrkiirn}'ill'!11 fiir t!l' ~lul' i l ~ ~ H ~-d'art~·f!' I'Tl 
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oc il ll-1Jäta i 'J1r~ S \'H jJ CI1 dl'Cl!.)cU'e fÖ I'SUkt att Vin na g·c llur ful' ett lllllii 'H itt r· t ~

memoranlllllll fr i\n år HHO. Det lycl er så lunda : "Den Yerkli gt a JJ , ,,.1i"· t 

ram, som ,.i l1är i landet miis t e Yara pil Y<U' vakt rmo t , ät· il'k f' en fi •·n tl~ : .. 
" inYas ion, utan aYIJI'Ott i Yfu·a in l ol'nationella förbi ndelser oclt fiit 'sl

1
i t·i n .. · 

ay Yåt· handelsflot ta" oc l1 i fortsättningen följande Yäl aYvägcla sals .. , . ., ·~ 

flottas stJTka m i'tslc llct·o pii vad so m ät· nör!Yänili g t f ut· att sk,·rhl, 1 Y<u· 

(sjö )ltancl r f'. 

Ami t'a lcn tillägger: ··n en princip som f uljdcs Yis it v is Tyskl and YG t· 

utan tYiWI l' iktig; så längr det ta land ondast Il öl! sig m eLl sla"'' "" l'P 

fuljde Y i med. men då t yskarn a lJörjaclc bygga krYssare, var cl r t t ' rllkt 

alt dc ils)· f'tad c Y<U'a l tanclelsförllinctc lser oe l1 Y[u·a kr)·ssarc miisll' f i•lio~ k i 

ligcn göms stat·km·c än cle tyska oc l1 ökas till antal et ". 

·Amiralen anset· där emot alt lysl;arne ej atwäml e sina U- hal ;" pa 

r äll sä tt. J) e IJO t'd f' l1 a salt in si nD U-biila t· omnl cngelsmilnnens sl<tf.' rl•r tta 

ot'it l ta lJy,c;gl en rl n tla a\· U-1;: ,. y s s a r r• l'öt· alL fiim ilandehl;ri f'·r ·J 

x .\ 1. n., dre. :l:! J!J20. 

Omkring Li en l:i tl ce. bO rj ade "TillJJCI'i:tl Dcl'cnn: :-iui>eommitt•'' :-; ina 

sn tnmantrildcn angn•·nde dc n~· rr fartYgskonslrukliunerna. ~Lit· t·i J t'arl• • 

tidning an,;r t·. all: tttrcdningcn kommer alt taga l ång till, •·n i\t' f ra~ 11 1 

an tag l if!: en kommet· att svillla u t a lll c fLor~om !len ll elm nlil as ocl1 at l n t an 

ej )l<t nitgot sätt llii t· furgripa ult'cclningen .. \Ja n J;an tt'Yggt v~inl n ,. :~1 Ii 

manaLIPr m ed aLL ~iHta i gilng fart)·gsiJyggot , i s)·nn orhet som h ttrl r· . l <~pa n 

oe lt FOt·enta Stat CI'llit t yckas !w g;ltt in för ett liingsamrnarc tempo ' öt· 

sina byggen. 

:\lan lwt· fijt' aYs ikl att iakttaga lien stu t·sta möjliga sekrd •· ~-< ·t•1-

gf\cnd r kntYIIlli tt•'n,; J' ii ril ancll inga t· . 

~ . .\1. H., d er. :2!1 l! l:'l. 

.Ju l iin.")I'C lliskttssionf'n fol'lsilllr',; desln t)dligaro lllit· tkl all opi nit •

nen innm flottan iit' tlelacl. :\fan mä,;Lc saJ,•cJ es anse a tt ö.tf!·ilrli en 111• rl nt

t·er! ning av en kumm iltrl nu· ri klig. i\ln.i ot· itclrn av ofTieet·skat· •·n J, t·de 

rl!Jek roi'Lfat·nntir' lt :'llla pil slagskCJlJl om tkn ock bct,•(]ligt mi n,;l:. Jt .; i 

antal. .\len. som neksil \' id flem tillfält en på}JI'kab, i1r det u lr•:-dl .r.tnde 

f. d. ofTi ccmrc, som f. n. yltnl sig, unclet· det aLl lie Yerkligt viirrl• l' tt lla 

inlilg·g·cn. 111. a. o. Jl'<ln de ofTicemre, som iiro i Ljilnsl orlt som vr • ;· J;I i~ • · n 

Ljilnslgjorl lill sjöss llndcr kriget, hittills r j s)·nts till. l~n kon''' 'Jl " IH I'• nL 

lill 'l' imcs ltm· nllt·,·cJ;:t sont sin :"ts ikt alt t eknici hittills allWit ' mycket 

dominnal in om sjiiJn· igsYclPnsl;aprn ocl1 alL spcc.i elt al'li ll crisl<' t' ll il ~jn rt 
sig J' i'rt· lJI'<' IiH. Siirskilt angripes amirali l l'let fi\r att tll'l uvp litf'. il fii l' 

lll)l'k <'n lid med all föt·siika skapa jiilt<'i'al'tyg ot• l t jiitt•' i;;mon r t·, "'" alL 

rlr· llilrigcn<rm fut'SlllllllHll torp crlrt·n as nl'i1 minol'llas utyr•,.J;.Iing il\•·1 ..; pill 

natl,;lritlrns taldik nl'il t. n. m. gliiml all skaiTa nl'l lentligil proj r•kt i r Jill 

sin;l j ättck:lnonet'. 
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N. i\'J. R, clcc. 15 1!120. 

Lppg·i\·er alt det nu IJliYit t)·cllig t bevisat att cl e cnr:clska l--JJillarnas 

torpeller umtcr krig·rts lidigar e sk ccl e vot·o mycket clefekta. En ko t'!'c;;pon

clent ansc1' cl oek alL tl cl.ta mera Yat·it JlCI'Sonal ens fin m ateri elens f'rl. 

N. i\L R. , clc. 2D 1920. 

H)·kten angåend e ami m l i teleLs lJ)'ggn::ulspoli tik, som taga allt f astare 

fo r m, llörj a nu k omm a i omlopp . Det ty ck es Yara en o ffentlig lJCmli ghct 

att under åt· 1921 man J; om mct· alt IJöt·j a l>ygga fyra slom f art)·g, m[l

l1äncla ej större ell er cl)Tat·e lln Hood. men ganska o lika cletla fartyg. 

n.~yktet Yill Yeta alL rle nya fartygen skulle Yara ··snabba slagskepp'' (ej 

sl agk r)·ssat·c) m ed smallnlJiga ntLtcnrut·pannor oc l1 uLYilxlalle t urbinc t·, 

mycket kraft ig hcst~Tl;ning· ocil stoe osåriJarhct. i\ la n Ilar t alat om ft() 

cm. k. som IJes ty ckning pii denna n)·a t)'JJ, m en det torcle höra ifr:lgasältas 

om man Yinn er n;'tgot ge n n m ~L t gå in för elen n a k :ctnon, l y Ilet korta 

f örsprång. ~om m an skull e Yinna. skull e snart inllllmlas av .Japan ncl1 

Föt·cnta :staterna ocll resultatet blrn enelast en enorm ökning ay utg i f

terna för clc tre niimnrla maktern a. 

J<Jlt intressant faktu m är alt om man, clå Qnecn Elizabeth byggclos, 

kunn at in stall.er a smaltuiJiga Yattenrörpannor, il acl e fart ~· ge ls fart kunnat 

ök as till 28,, knop lJLan ölming aY (]cp l acem onteL. 

N. i\1. R , jan. 5 J921. 

'I'icln ingen kritiserar sk at·pt amiml Y. Scll ee r s plötsliga omvllnclolse 

(se amiral Schcer s uttalancle Yicl reclogöt·cJsen för Tysklancl ) från att 

hava förs,·ar at slagf artrg·ct lill alt nu förklam at t U-lJåten besegrat slag

fartyget i Yiirlclskrigct. l\" a val nncl i\! iii tar y Hecorcl anse t· att Sc l1ecr s rap

port till k ejsaren, som skreYs om eclc lbar t efter .Tutlantl sslaget , ii l' sannarl' 

än hans nuYaranclc artik el. som framkommit just nu -för C~tt om möjligt 

f örsYaga engelska !'l ottan clä Ilen sLär Yicl skilj ovligen. 

AllLid då en t)·sk lJö t·jar tala om il awns frii let "är det tiLl J'ör Enf!

l ancl att Yara på sin Yakt'', ty för tysl;amc lleL;·tler i sFllm YCrkct sat sen 

"Englancls fö r störelse•·. 

Ki cler Neucs tc Narltriclllen, jan. l 'r. 1D2J. 

Amiral ~cott ltar ny li gen iin:·o l åliL llöra sin r öst till l )-lJiltarnas 

f önnån. . .. r ,·sk e kejsaren hleY Yilselecltl genom ami ral F ish ers Dread

nouglltbyggen. Om lt ::tn Jryggt U-haLm· i st. f. slagskepp så llacle l1an f. n. 

sann oliU \\ 'i ncl so t· Castle till lantstlillc. Det är mest p insamt för ltonom 

själ v att l t an misstog sig sCt grundlig t' '. Den t)·ska ti cl ningen tllläggcr: 

"Y. rt kri g \'at' ett J'öt'SYat·sk r ig. Ej ens (len största ocll m es t t'ullkomnactr 

D-bil.ts-flotla lrarl c Yarit till räckl ig nm ele n Pj haft r)·ggsk)·cld aY en akt i\· 

flotta aY slnra t'arL;·g. n c slom fart,·grn Yoro absol u t niiclYänclieta Ilir al l 
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~kydda T:·s l;lantl~ l;u~t t' rnnt fientliga inYaLinnsföt·ctag·. :\tL Ty~klan t r j 

ltadr nog med l"-Jlålnr iir <'11 ;1 nnan sal;, med dt• sl;ul lc •'.i i något Ltll lta 

JJn;gts p a llcliostnatl <1 \ slag fart:·g·en. Man mast<! u b·cckla bada ty p, t·nd 

planmiissigL." F. ii. liir cng,·Js l;a atni ralilctrl, t•nligl tillförlit li ga ttppgifl•·t·, 

trots aLL J;ommis,innt•ns arl11'lr n ilnnu r.i aYsl u la t ,; , t' t' tl Gn för nitg·on 1 icl 

sedan 11an1 fillit ~itt utslGg till förman föt· ~lagfarl'";-)t'n. sa alt dc nff,.n tli Q;n 

uttalanden man f. n. lilscr i ~~ n glancl (i1·o i sjillm wt·l;t'L YiisPföt·and•·. nr 
br i tt isl;:;t ko louici'Oa sl;ola iiY•'n l 1.i iilpa ti ll f inansi ••lt. l' l<tnen ];ollllll •' t' l iJ•]l 

till dt•n lll'iltisJ;a rikskonferrn~rn i juni i Lontlnn . 

A. l\. (i .. . i<1n . j~ j n~t. :--Ja\<~1 Annuni 1!1'2.1 

Yil'kt·r~ ":\i ;wal fJin•t·Lol ... :-;ir (it•orgt• Tllttt·slon, som i Eng-land a!

njute1· dl lllYcJ;t'L :;lort ans<'<' ntle som ft·umst;l.rndl' l;nnslntl;Liil' a\ ,lJ ia 

sorlct"s fart:· s Jmn :-;t tpcrd t· radnougll Ls t i Il l l-llal;u. !~;u· i i\t't'b "H t'" "''\ ., 

f!"jOI'l rn intt·css;mt .i ilmförebt• !ll<'ilan slagsl;rpp ocl1 l ' -llåL11'. . 

Dt'l J;anskl' inlt't'ssantasl~ mnmPnlcl i ltans frnmst:lllninf-!· iir '"n '' 
LI'Ot'i alt Glia föt:scik som gliras för aLL ås tadkomma likrr hög fart ]'' tT

båtar som pa iiYt'rYattrn~l'at·L:);· f<'alllt\·ing·a ilo' U-halslypen föt•iintll·in,.,a r. 

'i""IHllil' alt lltJl'Ll'l i minera de~s l'ii t·t•Lri-iden. 

'C' . Fiir aLL lJ<'\·isa denna ~in teut 'i jiimföt' lu1n d••n t•ns·ebka 11 -kln '·' lb 

sens t' -ilala t· mt·d tl l'n likalctlt•s r nf!·elska stora 1{-l;lnsS<'Il , som k11n slt'ttc .. 

radt•s fi"•t· att k unna l'iilja ::;lasl'lntlan. 

l la ta föe U-bålen. 

L LingLI ö Y er allt ..... .. ... ... .. ... ................. . 

Dc p L i ~·tJuge ............... . 

Maskinstyrka .. .. ... ....... .... ............... .. 

Fart j ~-tlägc .................. .. ............. .. .. 

n edsänkt ...... ......... .. .... . ...... .. ...... . 

B es t:'ckning . 

'l' orpcLl l)cst)·ckn i ng 

H-klassen. 

:\:!m. 

4.40 t. 

1.80 llkr. 

13 knop 

10., , 

-? 

4.-::>3 cm. 

j03 lll . 

1,880 L. 

10,000 ltkr. 

a 
2-10 cm . 

8-.JG ,. 

Sit' Geo egr gör hät'Lill följamlc rcfl rx ionr t·. "ökningen 1 ]J c,t;- cl'

nin·•· stiu· ickr j peopoet ion till ök n ingen i deplacem en t. Den sWt·st a fii e

del ;n aY ökningen är farten i ytläge, men ft andra sirlan !tar faell'n un!lcl' 

Yattnet fallit. :\ l ed anclra orrl det vill s~·nas som om alla f ramsteg inom 

typ en som iiYet'Yattcnsfal'tyg måste J;öpas m ed en nedsättning aY t•c:r n~ 

skapern<l undc1· Yatlnet clle t· dc _funktionct· för y j JJ;a fartygrt iit' ]1-:_~·-" \ 

För alt fis ladkomma en U-båt med :30 knops ö\"Cl'Yalll'n:;fart, - so m tt' et 

ganska molirrat sifft' a f . n. i ])cLraktand<' aY dc mn1lcma slaf-!·ral'i 

fat'trr, milstr man ga upp till Pll Ll <'p l. om :J,'I:iO lons, en l ängd " 

! .. ::l' D :i 

t :JO 
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n1. oc l1 l'lt djllpgat•ntlt• om G., n1. i ii\·erYall•·nsliig<'. C:<ltll hl'~t:·~kni n g 

sla1ll c ett sCidan t f'arl)·g Lt 1-1 '< t'llL or!1 1- '7'> 111111 k. ;;amt G- 'i:J cm. 

to r p cd tu l) e t' . 

De SYftrasl<'. kansk•• aYg(inuHI•• anmii rkning·m·Iw mot dL sädanl far

tyg skulle YHt'il d c~ s stom djupgår111l c oc l< det l isa man li\·crcgenskapr•r. 

K-U assen, som liggrr -1. , m. djupt, lJefann~ snuska SYftl' alt manönem 

pil måttliga d_jup. Om man hclilnkcr alt i i'\ortbjiin djupet nll'icrar m el

lan ,. :a 1'10 n1. ll l anföt· Pil'llt oJ Forll1 oelt :J:l- :JG n1. lltanflit · Tlwmes

m:·nni ngarn e, fmmgat' det klat'l, iiYt 'n t'iit' it'l;,• fal'kmän, ltnnt stom sYft

rigll i'Ler nQ IJliY<l. "Dc Laktisl;;1 SY<tt'igltcLcl'tla alt mccl ett sä stmt rarty g 

in taga l'i.irrlrlakligt nnfallslägP oscrld aY firntl••n IJiiYa ansenliga. l'n(\1• m rcl 

elen lft:.ta f:u·tpn unrler Yallnt'l (en j')() m :s :jl) knops L> kt' )·ssar•· skulle r ,j 

J,un m1 uppna lllf' L' i:ln 7., knops fat·t unrlrt· YalLnrt. ) oril ilen slonL mi\lytan, 

f clt·tyg••l iir · lljiilpliisl rmnt t• n :J(j knops jagare m ed rljllphomlH'I'. Oclt 

Yilka sYttrigiict~t· sk111le il et t•j Yii.lla aLt m ;mi"•n·cm (•tt ~Lol'L undt•t·vattens

slagskcpp. som man Lala!, sJ Jll)TI;:Pt om pa scnat·r Licl. "D et iit' praktiskt 

taget siik<'t'L" lilliigs·pe :-;i,· G<' <JL't:"t'. "all ulom ~lt en m••tl elt morlcmt slag

f al'Lyg i fr<~ g-a om licsLyelen in g orl1 fal' L lik Y ii t'cligt ]Htnsrail U-b iH finge 

ett LYiYrlaklip·t Yiil'lll' som dft•kliY sl!'itlsr•nlld. skullf' li f'ss rlimcnsionrr 

bliYa sCtdana <1ll il\·t•n den skil'kligaslc spccialnl'f'it·ct· skullr Lcvka att 

åtaga si g ansY<II'CL fiir· aLL fi"•t'ot'il<l dl'lsnmma till l1Yg~·amle." 

\'ad d<'t fiiraklntlr sla;.tskcppl't ang<tt' ansrr n,·ss l'itct·atlc auktoritet 

i liklwt lllt' tl antlr·a J'ramslirrntl•• k<~nsLt'llkliit'PI' orl1 rtt m:·cl; rL ~Lol'L antal 

sji.ioffil'<'l'<11"<' , sprcielt satlanD som sanlliit t•r·farenllrt 11nrlet: akli\· kl'igs

tj änstgiieing, aLL det iir Yarkt•n ciC•lL ellrr tliicntlc .. ulan att det hiil'Lom har 

en lång liYslid framför sig. l fan skissct·at: fnuntitlens slagskepp s[tl unda: 

Liingd mellan prt·pr ntliklal' 21-\1 m .. bt·cflrl (största ) .% m., cljupgåcmlc 

9,, m .. D cplnremcnL :\7,000 t., maskinsL)TkG. 200,000 l1kr., fart 33._, knop, be

styckning R 't6 rm ./L. 30 J;anoncr. 

N. ~L H., j an. j2 j !J2J. 

"\ miral H. H. Ba~un l1ar j et ])t'P\' till Times medtielat sina ås ikter 

slagskeppsfrågan. 

Ilan ansct· att lt-IJi\Lat·nt•s lJcgrilnsning iit· L:·cJUg, cL"t etL U-l'nt·tyg b c

sit teJ' endast l:J % aY cLL l ika stot·t ÖYCl'YG Ltensfarlygs c ffektiYilrt i fråga 

om stritlsvii t·cle ocl! möjligllel••t· för rekognoscrrjng. 

N. ~L n, j an. 12 1!J2l. 

Bland motslfmdarne t ill slagl'al'L\gcn må nåmnas L ord Tiolllerm erc, 

som i ,.n f\t'Likcl i "'J' I1c Su ncla:· P iclorjal" vill fasts lå: 

l ) att 8np·Jand f. n. ej Ilat· rilll alL liigga ned ll<tgra penningar JH1 alL 

bygga n)·a far L)·g, 

2) aLL unrlrt· en till aY f em år framilt mi\sle gliras YCLPnskapliga 

försök och alt unrler denna Licl England b esitter m er iin Lillt'iickliga sjö

stJTkot· J'ör sitt 1Jrl1ov oclt att dessa sjöstyrkor ];:unn a betydlist r crlucrras, 
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3 ) alt s lagskeJ,P icke Yilla r e b chöYa byn·o·as cn 'ir de =1· 1-0 r·· .. 1 ""'"' c c ut o~ drnn 
1t ) att ch mu Förenta Sta lel'll:c ocl1 Japan nu force m bl'"'''" 1 '· "· 

·I n·.. .. , . .. .., . , ,.. D\"tdll f • j. Il\' 

s aoskcpp fut s tn a egna <tnclamal, deras enl"tshet at t f ölja anLik YCt':td·· <, 

kngsm c toLi et• kk c Lir n5go t b cYis fiie att slagsJ;cppet kommce al t fn·:.u-
faranli c IJ cliöYas, 1-

3) att England CJ. !tar n ihw t 1Jcl1ov a\· a't fo"IJ· a P" ·c l 'l 
~ u c " . , or n a ::; ul<·t· n<t~ 

och Japan ~ exempel , cnLit· clcssa länelers intressen ej stå i ,Lrid lllPel 

E ngla nds. 

. G) a tt iiYcn om så skulle lJ ellöYas England icke kan ope rcrrt 11 1,.<1 en 

slagJiolta JHl rtnclt'a sitlan aY ALlanten oc h så mYcket mindre i '-till", . 
.. • (_l 11 ''dncn 

7 ) all HtYeckl ingcn '''" sjökrig~m a l c t·i e l r n för~iggår m<·d l li: ilat·· 

llåclc f'iir lriingt·r fanalten Ol'lt öpp na sjön, ItYtimpl a n m ed fi:irlJ iill t· 111"111
'. 

i nom lorp cdYi'bc ncl et, m inYäsendet, l n ftfii t'SYar och u tvcrkli ng HY '"" nn

fiit'SYare l, 

R) att ingen nation kommer alt r;t ö1·cnillde lill sjöss ; !letta iir· l'll 

beskt pillrr för Englan<l att SYälj a, men el et mc s te göras, 

0) att um ej Engl ands finans rt· sn art k omma i o rdninF tll'l -na r! 

c·,i ens lwr r·acl a lt bygg::c en f'loltil.i roel <il)il lar. 

lfampslt ire T eL jan. 21 J!J2L 

!\lnn llör,irtt' nu utsprida !')'klen om cttt ingfl s t o t' a f a,. L y g· J, til l

m a a l L p ft lJ ö,. j a s uneler inncYarancle ö. t· . De lta ~l r el o ek ej alt :) <la 

så at t amil'alitctc t brslulat sig för att clraga in på s tora farL )·g, ank <'iJ•P

ranclp elt sildant beslut HY Go mmille of Impcr ial Defcnce, utan ]J ;11 · ,in 

Ol'SHk tli1ri , a tt lantl ets .finansi ella läFe ej mcclgiYCt' sil stora utgif l< ·t·. 

Le 'r cmp s, jan . n 1921. 

Slutmpport fr iln den m i n i s t c r i c Il a k o m m i s i o n c n ""·~·it

enele fartygslyper Yiin tas i biirjan HY fcbt·uat'i. Happortcn sk all scd<'ITtH' I'<l 

g mn skas nY regeringen urll Imperiets förs,·at· skommiss ion, som san tlllan

träclrr i Lonelon i juni ocll sk a ll b es lit HY c\elcgc rarlc frun il rJa bt•i lli-; J;a 

imp eri et. 

Ham]Js ltit·e 'J' cL, jan. 2tl J02L 

K o m m i t t e n llHt' 2 it :l sammantriiden pe t· Yecka. Marins! " t• n:< 

utreelning ÖYPrliimnarles lill elensamma uneler förra YCtk an. i\lan Y• ·l a ll 

i clcnna utred ning föt'Ot'tlas b)·g·gan elct aY s lagfar t)·g om anclt·a nct1 i11nr r 

i1Yenl edcs fortsätta elilrmerl. 

!'\. i\L IL feb r. 2 J92L 

.\nscr att rykte t enligt Le Temps l'i ilt' oYan Yar utsläppt föt· Ii lt ~t. 

E tt i\1.' anse,; behö1·as för att åsadko mma nftgot r es ultat i J1 är h• ·t ·da 

fr·åg-a. Emell.cr li rl Yitllt[tl lrr l'laYal an el i\fili 1 ary n ccorrl s in ftsikt "! r ·l l 

11ppskoY mrel by;.:·;.:-nn <l c aY stora fat'l)·g ej spelae n i\n rolL 
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N. l\I. H., f e !J e. 2 1!1:2 L 

i\ya s lora i'arlnJ l'ör cnuclsk1 flollan. 

'l'idningens Poetsmoutll-korrcspond ent rncelclclar, att man uneler inne

yarancle år antagl igen kommet· att pil P ortsm o ut11s Ya ev pill)öeja ett 

slagfartyg m ecl iakttagaode a1· a ll a lärdom ar f t· ån sjökeiget. Det 

J;:omm cr att föt·se~ med de me~t rullkomnack kanoner, som 11ilintills ft·am

ställts, a tt Yat'a så go tt so m osi\rbart rmo t lot·pcel- oc il luftanfa ll oc l1 Yara 

snablJare än a lla nutid a r a e t y g. 

Dc arbe ta re, ~om sJ;oJa ])~·gga clctta far t:·g, l; omm a att å läggas t~· s t

nadsplikt, allmänile len fä t· ej se fae t)·go t förri-in <lct bJiYiL fiinligi'.YB·gt oc lt 

alla m öj liga försikti g il e tsma tt komma a tt Yidtagas för a tt ilind m att nägra 

som h ii. lst unclerrLlltclse t' k omma att s ippra ut till ull ii.n(]ska reger in gar . 

Hampsl.rire 'l'cJ., fe1Jr. 11 192L 

:\lecl anl edning aY lidningsmcrldclanden alt Förenta staternas NaYy 

Genera l Boa t·ct rekommcndct'at fot'tsa tl Jngganclc ,,,. slagfart)·g oclt J' i'k te t 

att elen engelska ministeriella komm illen f öt· ;wgöl'aml c av sam ma ft•i\ga 

beslutat att endast framl iigga en t'HJ!j)Ott a ng[tencle s in a unele rsökningar 

utan n ågot ege t )Tl;::mtl e, s kriYet· en s,jömilili1r nwtlar!J c ta re: 

''Om någo n tror aLL tlen nuYarande s lagfart) gst~·pcn kom mer a tt stä 

sig i CY igllc t ~11· han en rl ii r c. C: ådant s lridet· n äm li gen emot utvccldingens 

lag, men L n. finn es ingen far tygs t) p sum kan e rsätta slagfartygc t. :\Iånga 

framståcnclc p ersoner anse att elen nnnwantlc typ en Llr "to many eggs 

in one ])asket' ' . l\Jlt så varn. :\l en sä lilngc ett slagfartyg måste Yara föt'

se tt mcll tj ockt pansar. oe l1 ~ l ur fart , sF1. l~lng·c mäs te tlct ocksft h aYa ett 

stol'l deplac ement. 

När man således ma~te ga in !'ör stora fa rty g i-lt· d l'l ju en ren Yinst 

om el e få sa m: eke l pan :;m· ~kyLILI tlc lwnn a i)~i rn ocll mot kan oner sållana 

som nutidens är J• <lll sar~l;:·ddel det Yikt igas te. \ 'itla r e Ilar tl ct vi sa t s ig 

att el e tta skydel mils te u tö .k a~ OYanför dc Y i ta la ti ela m a oe ll att man måste 

giva bättre sk)· tld at fart) ·gsiJo llnarna em ot lurperle r . ~\Jan kommet· !tär

igenom g iYCLYh upp Lill ofantliga tl cplan'mc nt oc l1 ej n og ll ll t·mcd, dockor

na mas tc utYidga::; odt l1amnam a förlijup;t::; . Kom met· ::;å ll ät'l ill nöclvi1n

eligltetcn HY att Ju Il a ltög fatt ne l1 at t Ilesillee l;nlf'ligt ~mrt ar tille ri ocll 

pansar, sft är el et tyd Ii g t att m;·,.i l igl1ctema att nctil)rinf!·a kostnaclcrna för 

flottan s)·na::; Iöt·svi nna . . \t· tlet möjli."l ff,t· n~~ att gå tilllJaka till mindre 

och liln;;samm a re fat' l) g med lat silga f'Ta ~vin· a J;anon cr i cluiJl)eltot·n f ö1· 

oc l1 a kte r ::;amt e tt tillt ·iickli;-:1 antal lä lla J; anone t· fiir att aY il ä lla 

"mm;quito" a nfall ·.' 

Ett sådant fat'L)g s kulle 1·nm Illlckcl lilltal a nllc som tYp. m en ~ l; ullc 

clt·aga mcrl sig stö tT(' personal oe lt unclcr llftllskos tnad cr. l '-J)iltat· oclt 

aero]Jlan sl;ullc nnlurliglYi s eliir i.c;cnnm fri des to fl e ra mal , men föl'lustcn 

av ett sitdant fal'l)·g skull e ej vara pft 1ftngt ni1t' ;;i\ J;ilnn hat·, so m ont 

' 'Hood" lll en~ siinl; L" 

Tidskrift i Sjöväsendet. :26 
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Hampshirc Tel., febr. J1 1921. 

Vad ett sla;Jsl•epp duuer till. 

Amiral PercJ' Scott';; "sist a inlägg". 
Den bekante ami ra len påstår s ig nu hava sänt in sitt "sista inl:ic:c(' 

frågan: Vacl duger ett slagslw pp till ? '"l'imes". 
"Hitintills" skri ver h an, " Ilar ingen varit i stånd att b csYara drnna 

fråga u tom elen k adett, som svarade mi g att ett slagskepp e j •l n c:,, r 
till ett förba nn at dugg! 

Ef ter vad jag erfar it Itåll er nu en komm itte, samm ansatt ay poliliei, 
assisterade av en Admi ral of the Fleet, på med att dryfta kaelettens "~"<tt·'·. 

Han fortsätter: "Dc alternativ, som sä ofta upps L ~lll as mot Y<ll'<I !Hlra. 
nämligen slagskepp å ena s iclan oc l1 U-båtar å el en andra, haYa Yl"id il 
sal{en på snccl. Alla marin er hava gät t in för att anvlincla U-b ala,. nr lt 
flygp lan för 11amnförsYar. Ob eroencle av om vi skaffa oss slagskepp ··Her 
e · måste vi därför 11ava U-bä tar ocll om Yi tänka på alla våra basPt· ncli 
uJtlänclska besittnin gar är ·clct tydligt att vi måste förs e oss mer! !lldllf!."a 

U-båtar, som bliva m ycket d)Tbara. . 
)ir detta resonemang r ikt igt, så b li r det ej längt·c frågan om U-h<llar 

.eller s la"·skepp. I stället kommer spörsmålet att JJ·cla "Skola Yi !Jili lCt 
slagskep~ ?" och man borde därför först hava klart för s ig "V<Hl kan 
man använda ett slagskepp till"? " 

Amiral scott övergiver l1ärcfter den sakli ga tonen för att sla in 
· 1 te om att Y<u·yen på de även från vårt land lcäncla agitatorJs ;:a argumen n 

önska bygga stora fartyg, att kapitalistiska intressen fö rorda slagrad y g, 
att för alla sjöoffi cerare hägr a clrömmat· om att bliva chef pä ett ~ICtg
skepp ocl1 få resa bekvämt omkring i värJelen m. m. sam~ at t am drt t~ 
tillika med uto-ifterna för utvidgning av dockor, uppmuclclrmg av lJanmCtt 

no··clvti.n~l i o·n·ör uto· if ter på 100-tals millioner f: ur skattebctalnrncs m. m. ~.- uo o 
fickor. 

Han fortssätter: "J ag vet att ingen kan IJesvara min fråga : YCtd 
kan et t slagskepp anvti.nclas till ? och jag vet att vi iclw Jzomm: att l1:·p:ga 
flera slagskepp. Den kommittc av pol i tici, som nu dryftar fragan, l om
mer att göra som alla politici, el. v. s. ingenting, men om en ~~c~ 
komma vi att få h öra att ifråga om slagfartyg Ilar elen besluta L ,t t 
icke offentliggöra sitt bettlnkancle, förrän efter konferensen med rep rP'rn-

• 1 ·ttcn att J-r-m" 1Ct tanterna för koloni erna i juni eller ocks" kommer wmm1 ' ' ' ' " 
till det hela på något sätt. Jag är fullt övertygad om att de icke l;:omm~ 

t l 1 J~ a n a n v 'i n r l a s att upplysa vårt foll;: om "v a el e t s a g s ;: c P P ' ' 
t i Il". 

N. M. R., febr. 9 1921. 
best;l· mt att Committe of Imperial D efcn•··,.~ Det uppgives numcm , 

Sub comm ittc Jw mmer att uttala sig för !J~·ggande av slagfart;·g P: nn-
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sam riktning. ALL lJ ä rav draga den slutsatsen a tt slagfar t,yg itven komma 
att ])J ggas är enli gt t idningens ås ikt för!Ja s tat. 

Subkommittc fi ck nämli gen till uppgift a t t unelersöka huruvida slag
farty get ur stra tegisk och tai;Lisk s;·npunkt Il ade en plats att fy lla. Den 
elwn omiska siclan av saken vi drördes e.i. l\lan torde, åtmin stone bland 
allmänheten, delvis hava g lömt dessa förutstlt tnin gar . 

Kommitten Il ade också a tt t aga i betealnande att slagfartyget efter 
Jutland sslaget u t vecklats med: 

1) ett sys tem för si daskyeld med "lJulgc" och cellindclning, som 
göra clet osänl;bart för mindre än G torpeclträffaJ', 

2) en oerll öre! ökning av (le pansrade "J·toi'I1a och 
3) en far t, ~om gjort U-IJitta rn es nuvarande taktik så go tt so m om 

intet. 
U-bå ten Ilar å an el m sidan u L w eld ats ganska olJ c t)clligt ocl1 för

svarsvapnen emo t U-JJ 1itarn e 11ft nått en hög grad av effek tiv itet. 
U-båtens förnämsta egenskap, dess förmåga att göra sig osynlig, 

hj älper elen ej längre att komma unelan ell er smyga sig på s itt rov. 'rack 
vare hJ·clropllonen kan en U-IJåt numera lokaliseeas på 9,000 m :s distans. 

Slagfa rtygct h ar sålecles utvecklats oerhört uneler det att U-båten 
passerat s itt zenit. Vacl angår slagfa rt)'ge ts molstånclskraft emot !Jomb er 
från luften, kan Lrn;gt sägas, att häe har in gen föe ti.llllrin g int1·ätt till 
föreleJ för luftfart;fgen. 

SlagfartygeL~ existe n slJc ,· ~l Lti gancle ti.r sillu nda ådagalagt. Den clw
nomi ska sidan av saken gö t' clct eliirernot l1 ögst jFolJ lemi skt att England 
kommer att gå in för att bygga sållana fai'L)g. 

Inga medel torde sålunda k.omma att äskas förrtln uneler näs ta år . 
Seclan ovanståencle skrcYs har som bekan t fattats lJeslnt att fo r t

sätta !Jyggancl cL av t slagfartyg. 

A. N. G., j an. 1 192J. 
Såsom a rgument för JJygganrl c av s lom fartJ-g liar Yid en offentlig 

miclclag av J;:onteramiral F ield fJ·amhållits , att man skulle motarb eta elen 
nu i Englancl råclancle arbetslös il e ten genom att vidtaga clcssa åtgärcler . 

P . U. S. N. I., dec. 1020. 
Kryssarne av Ralei!Jhldassen ~iro dc första " lät ta" fart)·g, so m för

setts med "JJulgc" . 
Bränslcfö rrädc t ä r 1,500 t. olj a oc l1 800 t. kol. 
Dessa fartyg äro, som förut nämnts, pansracle och llaYa på siclan 

V. L.-75-50 mm., för- o. akter ut 63-37 rnm., stridstorn 7::> mm., övre 
pansanläck 25 mm. , undre pansanlilck akterut 25 mm. 

8 pannor äro inrättade föL' uteslutande olj eeldning, 1 pannor äro 
inrä ttade föt· kol- eller ol j ceJdnin g. 
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N. lll. H., fcllr·. 21 1921. 

i\yb,Y!J!Inadslios 1nader· för en jagar·e av "alimiralt:· mod if i,·d \ \ "' 

l:-[J sl,ulle nu uppgt'l till c :a '7,, mil l. kronor . 

C-billar·. 

A . N. G., jan. 21 1!!21. 

V-lJtttcn K 5. ~om föt·loraaes i l\analm)·nningen i slutet aY .i<uru;u·i 

gick antagligen n c<.t för djnpt ocl1 knncle ''.i ~edan å ter· komma u 1,1, f r r·~ 

saken lorcle do ek altll'ig Il liva säkcl't ltäncl, C' när Haket l iggl'e J> a 11;11 111
. 

cljup. Den enge lska pressen framlrallcl' alt K-klassen alltid an, c ll ,; 111 ,
1
._ 

kel ~YårmanöHcrad , c nät· FC ej !tar nagon möjliglrct a lt själY ki>n lr· ,JJ;·r·;r 

alla Ol'gans funktionl'l'. 

t rnclcr Y:it·lclskrigct fui'IOI'aclcs ,c:c•num kollision er med e!'·n ;r ,;1L'I' 

YatteJisfart)·g den 3 1 januar·i J918 LY ClllH' oelt i no1·rm1J e r J91'7 l' ll ]1•1J "" 

denna typ. l~n bi'\l sj(ink under en [II'PYtue. men IHu· srclrrmcr·n h :i l'c:;~b. 

liamjJSIJ i re 'J' el., fe]) r·. 11 1D21. 

Amiral Hall lr ar· i en intcnju rummlc furlusten av K ~~ m i·<J d,·la t. 

«tt denna klass U-balar byggeles liteslutande för att upptr~ltl a i :\~ord

sjön samt alt den hcgå yacks med ltög fart för att kunna fulj a " !. n nd 

Fleet" ila d enn a gicl' ut l'iir· att ~ulm "Hoc!Jsenottc". \'anliga l '-l>a la •· 

måste kunna u~~ka l1asligt. K-bätam e l1aclc ej så stort lJ e lloY ay d '·nna 

egenskap , cn~lt' cle under tll'a!Jiming s å Yäl som under föl'fJ)·ttningat' ;dll id 

fttföljdcs a\' en läll kt·yssare, som kunde medelcia tlem bellövliga 1111lk t·

rättelscr angående fi enden. Klassen äg nar sig m~·ckct Yäl föt' oYan st<n·wle 

änclam [ll, m en lJåtam e tlro oJj·ckliglYis mycket komplicemde o el! "·' ka 

alltfuc· långsamt. I Yanliga fall skull e en llLllftcn så stor ]), t, föesril ' l !lll'il 

oljcmo loret· göra lika god n~· tta. 

IIampsl1irc T e L, fehr'. 11 J920. 

L-håtens l: ram l ida ut ,·peld ill!J · 

I Yicla kretsar tr·or man all dc nu Yarancle U-IJåtarne med :)Il t' III. 

kanon c e :it·o fUt·cgilngamc till framtillens slagfart)·g. Tidningen s ];:,,.,., .,_ 

p ond cnt Yänclcr sig l'mot e tt sådant påståend e. \'act tjiina r elet ti ll a l l 

llcwa en bcst;·ckninf!· aY SYar·a J;anoncr, om man ej kan s e m il ld. E t l 

fal'lyg m åste Yal'a föl'sctl m ecl så l1ugt friiJorcl alt kanonkommencliir,·rna 

och clcll cclarcn kunna iakttaga male t i llu0 sjö. De lla slwlle bliYa nmii,i 

ligt l>llllJO I' tl pft en ·LI - !Jåt utom pit m)·cket korta elistanser oc l1 del J;an r .i 

, ,Jiya fråga nm att s kjula pa e tt mindre mål än t. ex. en slacl. :\lan J; an 

inYiinda att Yicl en 30 cm. l"mon, som är uppslällcl i land , ser m an it'k'' 

ll cJlcr· mål e t. Det ilt' sant. m en cläc· står kanon en på ett slacllgt llll ik l'l a.c· 

ncli man kan få kor·t· cklionct· föe fol'lsall skjutning. Ombord p å r ll f;,d) " 

kan man aldr·if'· komma clciriLln. sa framt m nn icke förti:>jre farl Y!-'' '1 ~l a-
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digt för o,; lr aktct· , i Yilkct J'a!J det hlir: ett J'Jj·tandr batteri. SY,ir·i::;Jwlema 

m ecl olJset'Yal ion et' Hv n l'llslagcn kunna troligen ihe rvinna~ . m en så framt 

man icke får· llögr''' f'r ·i JJot·d ]Ja C-batamr Lin r. n., mftstc man kunna. räl,na 

pi't vadct·L väcler J'ör· att anvcinda såtlan G fa rt yg som a r·t illc rifal'tyg oclt 

oJycJ;Jigtvis kan man unel e r krig ej riltta sig efte r väderleken. 

Man kan Lisen ställa el en frågan "Vad skall U-bålen egen t !igen g um 

med ~ in :30 cm . kanon?" F ut· IJUnc!elskrigct rede l' man sig mecl en mycket 

Jätta r·e pjiis. Men om man skull e tcinka sig att gå till anfall emot anclea 

farl yc;, fåe man Yara berccld alt fö. svar pil tal. 8n U-b il l kan r. n. inga

Jun cla giva sic; i sk0tlv,lxling m ncl en pansracl motståndare. l vackert 

Yäd er skull e den kanltäncla kunna a nfalla en lätt kt·y~sare , t y en ll'äff f r·&n 

30 cm. kanonen vore tillriicklig föt· att avgöra stt· icl en. ~rt·o!igen skull<! 

clo ck kryssarcllcfen riskera att gd. U-båten n ilra in pil livet och väl cliil' , 

tord e kryssarens kanon er m ecl s in större förm åga ay Yii.lskjutning få in 

cle fursta t rcUTarn a. Man måste salcelc~ gft in fUr att pansm U-biltama. 

Me n lliirigenom bliva dess d cp lact' nwnt nel1 storl ek ökad e oclt man kom

m er s nart till ett U-s lagske pp i miniatyr. 

Genom att IJcstyck<t U-!Jåtar· mccl :-lO cm. knno n ct· lwt· man Oi'bint 

kan on ens uvel'!ägs r nlte t öve r· torprelen Yitl anfall, vill,cl ju ocksft Lir riklig-L, 

m en cli't framställer sig fr ågan: VarfUr ä r det i srt fall nöc!Yäncligt att 

föra kanonen u n d c r vattnet? Där: ilar man föga användning fö t· elen. 

Om ett far·tyg tvi n ga~ att dyka för alt llndgft en fara iir · tydligen övenat

te'n sfartygc l öYcr'lilc;set d e l U-far·tyg , som tvingas neri. l~ lt farty g som 

rlj·kt Jlf'cl ur· även försvat'slust och om cl c t kan lrållas JWr·c uneler vattne t 

är d e t oanYänclJJa rL för rlrt Lindam ill varf'ije clct konsteucr·a ts. 

U-fart)·get Irae en stot· fönkl framför · öYcn·attcnsfm·tygel. nämligen 

sin stom aklio n sraclie. Vid j ilmföre l~e m ed nutida stora frrrtyg fmmtt·ii.rler 

detta c;enast, m en al l teftcr som L~ -J,alamas s tol'lrk iikas, minskas aktions

radirn. 

Förf'allal'ens ~lutpclc>L1rmlc clr· alt toqlCriiJi\tar·rw pil sin tid v oi'O vill a 

farligare för dc då tida stnr·a fart)·gcn :in Yad 1J-Ilil.ten J'. n. cl1· fiir de t 

mode rna slagf'arlyget. 

Kit' l' ' r' Ne u cstc Nat'lll'khtcn, jan. x l !J2l. 

FI)!JI';l[IIICl. 

"Blat'kiJum ,\ e l'oplane a nti :\!otur Comp. " i L1'eds il a r: fra111s tällt en 

ny ac t·oplantrp J'öt· aYskjulandc aY torpede r· , " :-i\\'it". Aeroplane t påstås 

kunna aYpa:<,;a sin f m· t sii , at l lll't kan landa p[t e tt f'al'ty gwliirk sam t kunna 

stiga s <~ llii!'·t att d e t hlir oil.lk11mlig·t J'iir· kanonrkl. 

Ami t' al i le te t L)·ckcs cnwllcrtid ej Yar·;t Yiclal' r intres~crat fur denna 

lova nde uppfinn in ,') ; r.oed Br·«ll)· Il a r· i s l. utfnrm<tt e tt Jll'O!"l'a m , inne

fattanl!l' lJJ·;;gandl'[ a 1· slor·a t'ar·t)·g Jiit' 100 mil. ~ . 
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Le Tcmpts, fe iJr. JO 1921. 

Skj ulförsiik. 

F . el. trska s lagskepp et Baden t1ar använts som må tfartrg Yid för~id; 

mecl lurtb oml)er, kanon clcl på kort elistans och torpeder från aerop lan. 

FartJ·ge t sjön!\ under dessa försöl\ utanför Is le of \Vight, san nolikt ert ,. 

en torpecllräff seelan fl e t ])!iYit illa sönderskjute t m ccl artilleri på nä1·a ll,iJI. 

Det sl;all upptagas för att efter nödtorftig reparation anYänclas flir ytlr·,·

li garc försök . 

N . i\L H., fcl)t'. 16 1921. 

~Jecl anledning av n:·s ~ omtalade försöl\ medde lar Mt'. B~· ,yater alt 

c :a 40 salYOt' mecl svårt art iller i och ett antal torp eder sl<ötos inn an del 

Yälb)"/:jgrl a fartyget gick till bottnen. ~lan komm er ej att offentliggö r" 

någon heriHte lse öYer skottYcrkan. nc enge lska officrrame lovonla mycl;••l 

Badens konslruldöt· , spec iellt för hans anoefl nancl c [lY pansarsk:·clflC'l. ucl' 

skycltl r t flit· un(lerYaltenskroppen. 
( I"OI'tS . 1 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter år 1921. 

Arlillct•i och handvapen. 

ll(llecielse - firin g elirektor ...................... .. 

Slralegi och taldik. 

sea Powet' ancl American Destiny 

!Drfarenhe ter från världskriget MLräffancle ar-

tilleri e ts taktik ..................................... . 

'l'lle strategij of th e world war, ancl th e Les

sons of tlle Effort of Lll e Un ited states 

Sjöl;rifjs hisloria m. m. 

Bombarderingsföretag mot kustfästningen 

"Flanclcrn" ...................................... . ...... . 

Organisation och bnduct. 

'l'l1e practical naYal offi cer .. . ......... .. .... .. 

Navigation. 

Den nye danske kontroianstalt for r eflektions-

instrumentet· .......................................... . 

Om radiop ejlinger ................................... . .. .. . . 

Om steclsl)estemmclser YCC! recliopeilinger .... .. 

Underl'atl ensbiHa•·, torpeder och minor m. m. 

Unciervancls])aaclsvaa]) ene t unclct• verclcnskri-

gen .. . .. . .. . .. . 

Sjöfart. 

British shippin g, marine insurance [\!1() 

.Frcights .. ....... . 

Dil·crsc. 

Morale for our "New NaY~y' ' 

N. T . f. S ., s ic! . 117. 

P. u. s .. I. , s ic!. 473. 

K. T., sid. 8. 

P. U. S. N. I. , sic!. 669. 

K. 'l'., sic!. 1. 

P. U. S. N. I., s ic!. 525. 

D. T. f . s., s ic! . 109. 

D. 'r . f. s., s ic!. 127. 

N. T. f. s., sic!. 130. 

D. 'L f. S., sic!. Hi. 

::i. G., s ic!. 1133, 1621, 1703, 

1787, 1871. 

P . U. s. 1\. I. , sic!. :J J \l . 



A. T. 
A. N. G. 

D. 'r. f . s. 
I. l\1. 
J. d. T. T. 
J. R. A. 

J . R. s. I. 
K. l\1. 
K. 'l'. 
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Använda förkortn ingar: 

= Artilleri tidskrift. 
= Army and Navy Oazette. 
= Tidskrift for S0vrosen (Dansk). 
= Illus Lrerad l\l ilitärrevy. 
= Jahrbuch der drahtlosen Telegraphie und Teleplloni e, 
= Journal of the Royal Artillery. 
= Journal of the Royal United Service Institution. 
= Kommers iella Meclcl elanden. 
= Svensk Kustartilleritidskrift. 

K. V. A. H. (T.) = Kungl. KrigsYetenskapsakademi ens Handlingar (Till
skrift) . 

L. l\1. F. 
M. el. L . F . 
M. N. 

M. R. 
l\1. s. 
l\I. 'r. 
N. E. 

N. M. R. 
N. l\1. 
N. T. 

N. T. f. S. 
P. U. S. N. I. 
R. A. 

R. M. 
S. A. 
S. G. 
S. L. T. 
s. u. 
'r. F . 
T. H. 
T. l\I. 
'r. T. 
U. S. G. 
V. F. 
Y. 

= La l\larine Fran~a i se. 

= l\loniLeur de la FloLte. 
= Militärnyhe ter . 
= Marin e Rundschau. 
= The military surgcon. 
= Svensk Militär Tidskrift. 
= The navy (engelsk ). 
= ' r l1c naYal and miliLat·y r econl. 
= The national marine. 
= Nautisk tidskrift. 
= Norsk tidskrift for Sj0vresen . 
= ProeecUngs of the United States Naval Institute. 
= Revue d'artiller ie. 
= Revue maritime. 
= Scientifi c American. 
= ScanclinaYian Shippi ng Gazette. 
= Svensk LoLs- och Fyrticlning. 
= Svensk Utrikeshanclel. 
= 1' iclskrift i Fortifikationen. 
= Ticlskrift i militär hälsovård. 
= Tidskrift för maskini ster . 
= Teknisk Tidskrift. 
= United Service Oazette. 
= Vår Flotta. 
= Le Yacht. 




