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Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskin
väsende år 1923 . 

.J\ ,-g i ,-en Y_id 1\:.ungl. Orlogs1nannflsfillskapcts sanl111<-lntrijtlo 

dt'll ö <ll-'CC'Jnber 19~3 uY leclamoien Y. Sr-lioPJ!IPI' . 

S lugfartyg. 

Enligl \V~lshing l oi t-fördragets. bcs lii nunclser Et de under
ll'cknmHIC mak terna ick e bygga slagfar tyg med s törre depln
cemcn l iin :15,000 t o n. Ej heller tillåtas drssa far tyg1 fö ra k~t

:·w nc r :t\' griinc ka lihn i i n 16''. Samtliga Yid J'iirdragt>ts aY
,, In t~mdc tu1dcr hyg,gn:td yarande slngfa r lyg med 11ndanlr1g a_y 
l \·a Fiircnta staterna lillhiiriga fartyg :tY 'Ncst-Virginia-kla_ssen 
,-, k ull e ncdsk ro las. Den enda makt, som fiir nitr Yarande tilläts 
hvgg~t nya slagfar t y g ya r England, som sålunda kom mi t a l t 
ll.lliira dl·n fii·rsta sl:tgfarlygskonstruklionen i enlighet med för
dragets fiireskriftn. Gin't iir , att den hcgriinsning, som niimn
da fiirL.,..ci fter inuebiir, iir ay den stiirsla betydelse för den 
l'r:1 mtida kon~lruktioncn :tY sbgf:trlyg, och för :1lt helysa delta 
l'iirh~llla n de iir det :tY intresse att nttgol st• lillJJaka_ ptt den ul
\ t•c·kling, som i fr:'\gm·:uauclc fartygsslng genomgfttt u n der de 
\t'llarc fll'l'il. Dc konstru klioncr, Yill.;a pEt grun ll av fiirl1rnget 

id'-l' kommil till fullhord:m, iiro diirvid aY icke minsl intresse. 
t'llii r desamma Yisa, i Yilkt•Jt r iktn ing ulYPcklingen lendoradl' 
:l(t gf1, 1I Ihirr fiirutsiitlning att densamm:t l'ncl:lsl riint inflytan
dl' ~n· t•rf<n-enheiL·rna fr{m kriget. 

Tids krift i Sjövusendel. 
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Utvecklingen n~irmasl före fiirdraget represenleras av föL 

jandc fartyg'Skonstruktioner, dC'n <·ngelska Hood, de ameri kan. 

ska Massachusetts och Lexington , dc japanska Tosa och Amn. 

gi samt slutligen dc engelska slagfartygen A, n, C oeh D, vi l

ka voro kontrakterade, men Yilk:ts byggande till fö·l.id av fö-r 

clnq~cl inställdes . 
S{n·ii l Hood som de amerikan s k a fartygen Y oro urspr un gli

gen planeraclc före siagel vid Jutlancl. Ehuru deras planer Li nd

rades efter slaget, km dock ingen av dessa typer anses ulgönt 

11ågot fulliicl igt ullryck för erfarenhelerna fr tlll krig!'!. Be. 

trii!T:tnde de japanska farl ygens koustntklion iir ej mycket 

kiint, men då dc tillhörde 1918 :'t rs program , iir det ju antag

ligt , all densamm:1 riint stor t inflyt ande aY niimnda erfaren

heter . 
Såvii1 Förenta staterna 50l11 .Japan kl\'a i sina kons truk 

t ioner bibehållit skillnaden mellan slagskepp och slagkryssare. 

M:tssachusetts, Lcxin1gton, Tosa och Amagi iiro typer av i stort 

sett samma deplacement, Tosa 40,600 tons och de övriga nå

gol i'>vcr 43,000 tons. Farlen fiir Massaclmsells och Tosa, 

slags.kcppen , var bcrii.lmad till 23 :'t 23,5 knop, och lmv udbe

styckningen var för den förra 12 s t. och fii-r den senare 8 st. 

16" kanoner. Lexington och Amngi, chiremot skulle med sa m

ma huvudbestyckning som Tosa hava en fart av 33 ~t 33 1
/ ,. 

knop. Tydligt iir, att en så hög fart i förening mei:l elen k ra f· 

tiga bestyckningen endast kunna t uppnås genom, att M pan 

sar och skydd tillmäta en mycket ringa procent av deplac~emeu 

lcl. Dessa konstruldioner voro sålunda typiska slagkryssare. 

Vid konstruktionen av Hood hade följts en annan linje. 

J-liir hade man sökt sammansmiilta ·egcnskapema hos slagskepp 

och slagkryssare. Med bibehållande av slagskeppet Quecn E li 

zabeths huv udbes tyckning 1yckncles man, tack vare dc bcty

d:md!' framsteg , som vid tiden J'i.ir I-Io.ods planliiggning gjor

des i fr åga om framdrivn ingsmaskineriets kons truktion, w ed 

en n·lntivl liten Yiktökning hos maskineriet erhå lla en slag

kryssares fart och dock himna tillriickligt deplacement över för 

lwpn ns ring och skvdd jiimbört'!igt med de dåtida slagskepp e115 • 
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En betydande deplacemenbökning i jiimliirclse med Queeu Eli 

zahelh var dock givetvis fiiljden. Dess dep lacement 41,200 

lo ns hilller sig emellertid inom samma område som dc förut. 

tJii nmda anwrikanska och japansl\a siagfartygskonstruklioncr

lt: t. .J~imför man den med dessa , finner man, sf1som hell 11<1-

tnrl igt , :1lt den med sinn 8 st. 15" kanoner iir undcrl~igsen ocm 

a lla i fri1ga om bestyckning samt undC'rEigsen si~1gfartygcn i 

!'raga om .~kydcl och slagkryssarna i fråga om fart . 

Som niimnt hade cmelleliid vid Hoods konslmktion krigs 

, rfa renhclerna icke kunnat fuJJt tillämpas . Scdan emellertid 

rfa ren lwtl'rna hunnit be a rh e las , och om f a tlandc försök icke 

b lott i England utan iivcn i ~mdra liindcr utfö·rts fiir utrönande 

:1 ,. moder na vapens invPrkan , skred stt England till bygg:mclc l 

:l Y sl:tgfmtygen A, B, C och D. Enligt vad som uppgi,-its , 

skulle dess:t fartyg hava erhållit ctl deplacement om 47 ,000 

lons samt en huvudbestyckni ng av 9 st. 16" kanoner. Typen 

lw r bctt•cktlals s~\som en l'örbiittrad Hood-t yp, och man h:11 

give tvis :mledning :mtnga, all fartygen skuUe hava erhftllit så

Yii l hög f :~r t som Ii Il fredsstii Ila n d t• pansar och skyddsanord

n inga r. 
r vad m [m denna typ ti1li'rec1ssl~illcr de anspråk, man kan 

sliill:t p~\ ett modernt slagfartyg är givetvis svårt avgöra. Man 

iir emellertid härmed inne pft frägan om vilka fordringar, som 

iiver huvudtaget biira uppstiil!as , och möjligheterna fiir desam 

mas uppfyllande, samt i vad mån de lta uppfyllande inYerknr 

p[t l':trlygets storlek. Denna fräga har behandlats av 1Jland 

andra chefskonstruktören för krigsfartyg hos firman Vickers. 

Sir George Tlmrston, som därvid framhåller följande egensk ~ ~ 

per ['ör !'ramtidens slagfartyg, Yilk:l framför all t måste h:"dla s 

minnet: 
l) den absoluta nödvändigheten ay hög far l, 

:2 ) huvudbestyckning med största möjliga skoltYidd, med 

ii kacl skjullwstighet och med förbättrad eldledn ing, 

3) å ena s,idan en hetydlig ökning ay tjock lek en hos del 

horisontala skyddet med hänsyn till stora stridsavstånd och 

luft angrepp och å andra sidan bibehållande av elen YerLikahJ. 
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hepansringen med hiinsyn till möjligheten av heskjutuing p it 

korta s tridsa vstånd, 
4) el!: anordnande av undervattensskyddet, som håller 

l'lt explosionscenJrum lillriicldigt rn·liigset frän f:wtygets vitala 
delar i förening med 

a) ett system aY en mflllgfalcl vattentiila anlclningar &å
som i Förenia staternas elle1' Tysklands senaste slagfar lyg, 

b) ett sys lem för iiverföring av vatten mellan olika avdel
ningar, med automatisk fiirflyttning från sida till sida och me
kanisk förflyttning' långis,kepps , ungefär som del iir utfört i den 
ryska marinen', samt 

c) en central konlrollslalion , fiir, i hiindelse r1v sk1cl:t i en 
under vattenlinjen heliigen avdelning, omedelbart påsbppandc 
av vatten i andra avdelningar för kompensation nch för min
sknncle aY slagsida el ler trimföriindring. 

I dessa ii vensom tidigare utta landen fra n engelsl' t håll , 
- England iir ju ntl niirmas.t intresserad ~w saken - såvill. av 
sanune författare, som ock :w engelska marinens chefskon 
strnklör, Sir Enstace cl'Eyncourt pftyrkas såluncl~1 bland anna t 
en förbättring ~~v slagfartygens defensiva egenskaper. 

Framför a.llt m~'tste fartygens lmderY~lUenskropp samt 

chieken i detta avseende födJiitlras. 
Vid anordnandet ~~v skyddet fi\r farlygens unelervattens 

kropp bör hiinsyn tagas icke blott till nrkan av numera bruk
liga större torpeder, utan iiYen till faran för skula genom från 
flygmaskiner ncdka ~ta de, i fartygssidans n ii rh et exploderand e 
bomber. Verkan på fartygskroppen i dessa biigg,e fall iir, sfl
som c·n tysk förfallare Ober-Marinebaurat r\lmhudt, framhål
ler, icke densamma. Vid en i omedelbar niirhcl av fartygssi
dan föreg~'tende explosion, rusar gasmass~1n i elen riktning, 
yaresl det minsta motsHmcleL befinner sig, el. Y. s. genom bord
liin·o·nino·en och har d~1 den vidare rusar in i farlvget, sin största b t;) b ' . - J< 

kraft allljiiml i elen frfm hörjan antagna riktningen. Alt göra 
den yttre bonlliiggningen ti l Lriickligt kraflig att motsttt gas
Lrvck et lålcr sig giYelYis icke gör~1. Tviirlom iir det biillrc att 
gbrn dens~1mma jiimfi.ircl seYis tunn , eniir ck av elensamma lös-
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rvck la splitterslyckena därigenom bliva mindre farliga för cll' 
i;man för Liggande skotten, som böra kunna konstrueras till
ri teldigt starka alt hegTänsa explosionens Yerkan. AY dem1a 
: 1nlecln ing hade såväl de tyska slagskeppen som nu också de 

11 v~1 :m1eriknnska f:lrtygen jiimförelsevis tunn ytterbordliigg 
nin g. (Baden 10,6 mm. , cle amerikanska fartygen 9 mm.) 
.\ger l'xplosionen cliiremot rum på någol avsHmd från J'artygs
~id ~m, bliver givetvis trycket pä bordliiggni.Dgcn mindre men 
me r:1 ulhrcll, HalurligLYis beroende på explosionens styrka och 

:1\·s ttmdct. Under sådant förhällande skulle en kraftig yttcr
bordliiggning haYa störr'e utsikt alt motstå explosionens verJ, _ 
ningar, under det all elen tunnare bor'dliiggningen, som iir för
m~1nlig Yid den: direkta lriiffen, löper fara alt upprivas utefler 
l'll s törre område. Så torde förloppet hant Yarit vid bombför
\ii ken mot ,~lagskeppen Ostfriesland och Indiana, Yilka diir
\ id siinkll's medelst på n:'\got avständ frfm f:n·lygssidmt explo 
dc nmde l1ombcr. 

OstfriesLmcl h~Hle erhfdlit 16 direkta träffar :w bomber 
med 45 ~\ 300 kg. spriingladdning, innan den si.inktes av 2 st . 
bomber om -±50 kg. sprängladdni.ll'g, vilka exploderade i vatt
net niira fartyg-ssidan. Man drog av delta försök den slulsal
\l' ll , ~1tt en på ett avstånd från bordläggningen av ungefär halv:t 
fa rtygsbredden explodenmde bomb skull e Yara farligare i~n en 
direl<t triiff. 

S:"lsom ~w eld m·anståencle framgår, lorde denna slutsats 
i<"l;_e ohelingat nra riktig. Tydligt iir emellertid, att den kon
'-l ruk tion, som. i ena fallet iir lämpligast, i det andra fallet ~ir 

u nderliigsen , och diirest fordran uppslidles på siikeThet fiir h~ig
!-;t' fallen, iir det givel\·is fi\renat med stor:l SYå righeter att biir 
li mJa den biista lösningen. 

I ett fiiredr~1g aY Sir Eustace d'Eyncourl har denne e mel
ln tid hiiYdat elen åsikt, att fartygen kunna göras tillriicldigt 
'ii k ra mot uncll'rvattensskacln såviil av minor och torpeder som 
hnmbcT , kastade vid sidan av fartygen. P:l vad sätt den engel 
' "-a marinen numera löser denna fråga iir emellertid icke känt. 
lk n encln 11ppgift betriiffancle denna sal< , som Yarit synlig merl -
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delar, :111 a lle nu under bygg1n:tcl ,.,11·ande l'ngl'lska slagsk rppen 

huJgen inbygges i fartygss idan. 

Genwnsaml för k~inda konstruldionsprinciper för under

vattensskydet iir dettas anbringande utefter fartygels sidor. 

Fartygels hotlen lijmnas cliircmot Liimligcn o:;kyddad. Dett;1 
fii r hallande har iiH·n g ivit anledning till försök :1Lt konstruera 

torpeder, vilka explodera under bortten. Prob lemet iir må hän

da iinnu ej tillfredssliiUande Jiist, m en skull e m:1n lyckas hiir

nti nna n, s lmlle det betyda en stor fara för slagl'ar tygen . Ett 

effektivt skydd unde r fart yge ls bolten torck bliva mycket svårt 

all anorcl rw , och sdirighe terna ökas genom far:tn för angrepp 

l'rCm luf'tt•n, som tv inga r kon str uktören alt :mbring'a ammuni 

lion :;clu rkama så djupt ned i fartyget som möjlig t. 

En kraf'l igarc kons l rukli on av cliick en ii r lwtingacl aY ka

Jilwriikningen hos det svara ariill e rie t, ökningen i s lrids:IYS lånd 

sa mt fl ygvapnets utvec kli11g. Vad artilleriet betriil'far k:m man 

l'fll'r \V:tshinglonfördraget Humera gi,'e'ivis icke riik na med en 

mindre kaliber iin 16" för slagfar lygen s S\'åra ar lillPri . Riik 

n:l r m an m ed en iikning i slridsavsl[mdel fn\ n 9 :'t 10,000 m. 

! ! Il d ubbla detta nntånd , innebii r de tta en iikning a v neclslags

,·inkcl n mot huriso~1hllplanet f'r[uJ 15 ° 1ill :50 ° . Med denna 

necls l:tgsv i n kel erhal ler proje ld ilern a stiirrc gcnoms,Jagskrafl. 

Diirlill k omnwr vidare , atl vid denna vi nke l chickel <·rbjuder 

en s törre m fdyta ii n fartygssidan . Fordra n på ti llräe klign :n 

~tand mcll:1n y lterbordliigg1n ingen och innanfiir densa mma lig

gande skyd dsskoH iive nsom fordran på tillriil' klig s tab ilitet i 

hiindel se av skada , tende ra iin•n all iika fnrtygsbredd e·n , och 

d ii r med ii n · n däc ksy tan. 

Flygvapn et underg:"u· l'ii r JJiirvarande ('Il r ask uln·cldiug. 

:VIed fr[m fl ygmaskin mot slagsk epp Hedkastade bomber, torde 

llllcler kriget n ågon sk ada visse rligen id.P han1 ås tadkommits . 

Sedermera hava såsom onu11 anlytls emell ertid omfattande för

sök utförts. Trots d en för·ödelse, so m därvid erhållna direkta 

lr ii ff:t r as lad kommit, hava dc dock icke skadat slagfartygens 

mesl vital a delar. Mot Ostfr ies.land neds l ~ippta 900 k g. bom 

lwr explorlerade ovan p;msardii c.k och n ftdde s[llundn ick e dc 
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di i runder liggande am1nu ni lionsdurka rn:1 , maskin- och pann

rum m cl l. Enl igt frans ka uppgifter hm <"n 500 kg, homb vid 

en fa llhöjd av 2,000 m. samma genomslagskraft som en lO,:> 

,·nt. gnmat pa 1,500 m. och kan sålunda end ast genombryta 

dl p:msnrdiick om 25 :'t 30 mm. tjocklek. Under sf1dana för 

Il allande kan däckss,k y ddel: g ivetvis konstrueras tillriiekligl 

k ra l'ligl. De slii r sla nu ko mtruerade homberna lära r m ell cr

tid Yiiga :2 ,000 kg. med en ~prilnglacldning av 1,000 :'t 1,200 

kg. och iiro s[tlunda; Yacl spr~in gn·rkan beträffar, hdydligl 

ii1 l' rliigsna 40 cm . grann ler . Skola bomberna emellertid göra,.; 

pmsarhryt:mcle torclr dock ~priin g l adclningen få betydligt min 

-,La s. De sliirsla nu befintliga flygmaskin erna lmnnn b~ira Cl l 

l:ts l av iincla till 5 ,000 k g ., och man k:1n give tvis liink:1 s ig <' Il 

uiH•ckl ing av l10mbcrn:t diirh iin atl, om direkt triiff Ycrkligcn 

t•rlw ll cs, verkningarn:t hliva så fr uktansviirda , att möjligheten 

; ,. anordnandet av tillriiddigl cliicksskydcl m åste if6igasiitla~. 

lk~ s hiitlrc fiir sl:lg l'arlygen hnva dock triiffmöjl igheterna nwd 

bom h er varit s må r·ed:m Yid cle fred liga försökan och kunna för

l ii n tas h liva iinnu mycket min dre unde r krigi ska förh fdl anden. 

\feel hiin syn h ii rtill t orde m:m , sftsom Thurston säger, vid clii(' 

keus kon s truktion böra göra desamnut tillr~iekligt k raftiga mot 

:1r lillericld, lllldtT det a lt skyddet i iivrigt praktiskt tage t m äs te 

ilYn liimnas al i samverk;ln med slagfartygen varnnd e- f lygma

" k i nrc r. 

(; i\·e t ii r , a Il d t• moclt'rna sk yådsanordn in garna m ::tste ta · 

;.(: 1 t'll :1\'seviird del :t\· depl:1ce m cntet i :mspråk. U1)pskaltns 

d<' nna till en vi ss procent av deplacem.<'ntet, bliver det s lulli 

g<' n nnspn1ken p å bestyelm ingi och fnrt , som k omma all h e

~l iimmn farlygens stodek. 

J t~n tidigare utredning hetriiffande denna sak h ar Sir 

<;t•orge Thurston k o nunit till de l r es.ultnt, :lit cl l modrrnl ~iag

l':t rlyg horcle ff1 följande hun1ddata: 

deplacement .. . .... .. . 

axelhiis tkra[te r .. . .. . . . 

fart .. .. . ....... . ... . . 

h untdbeslyckning· ..... . 

ö7,000 tons , 

200,000, 

83,5 knop , 
8 st. l 8" kanon er. 
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Viklen av pansar ocb skydd är därYid heriiknat till 02 7o 
:t\' deplacementet. 

Detta fart yg skulle kunna s~igns nwa ett idcalslag,fariyg, 
cniir detsmnma ståt på toppen i fri'tga om samtliga dc lre hu
vudcgenskaperWl: artilleri, fart och skydcl. Icke ens cle engel
ska A, J3 , C, D , skulle emel lerlicl hasa kommit upp till denna 
höga nivå. Då det emellertid mt giiller att konstruera fartyg 
om endast :35 ,000 tons och med endast 16'' kanoner, mftslc n1an 
giYelYis giii·a avprutnring i fråga om en eller flera av OYansl:äen:
dc egenskaper. 

Bctriiffande h UYndbestyckniugen kan del efter \,Y' ashing
toufördragel ej giirna v:tra Hinkbart att Yiilja en mindre ka 
liber än l 6". 

Man st:lr alltsft inför Yalel , att åt fartygel gi,·a :mtingen : 

a ) det slö·rsta möjliga antal groya knnoner, hiista mijjliga 
bepansring och skydd sam.t en mftltlig fart eller 

b) den högsta möjliga fart och tillfreds.sl.ii.llande bepans -

ring och skydd, men antalet grova kanoner hegriinsat med 
hiinsyn till deplacementsbeg;r•änsuingen eller slutligen 

c) hög fart och största möjliga an la l groYa kanoner, men 
hel ydlig-l reducerad bepansring. 

Dc resultat vartill man enligt de olil.;:a ~dtcrnativen skulle 
komma , angiYer Sir Gcorrge Thurslon enlig t följand e : 

a. b. c. 

l 

l Deplacement ... ....... .. .... .. 35,000 35,000 !lö,OOO 

D:o med 1,000 ton kol 36,000 36,000 36,000 

Hästkrafter .. .. 55,000 125,000 1:20,000 

Fart ... .... ... ...... .... 24 30 80 

} 
fl s t. J.G" i 6 st. lG" i 9 st. IG" i 

Huvudb estyckning · · .. ......... . · tripp eltorn trippeltorn trippeltorn 

\ 12 st. 5,5'' eller 6" samt v anliga 
Medelsvårt och lätt artilleri .. . J luftvärnskanoner m . m . 

} 
15 ', 14", 1<3",113", 10", T', l S" 6., 7" PaHsar, sida och dä ck ... .. .. .. .. 7", 5., 5" ' ' 
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Det bliYer giYetYis av stort intresse att i framtidell! erfara , 
1 Yilken riktning etc nya konstruktionerna komma att gft, sär-· 
~kil t de nu under l1yggnad Yarandc cngl'l~ka fartygen Hodne~· 

och N el s:on. 

Rörande dessn h~tYa en del uppgifter nu·it synliga i pressen 
och lyckes det chiray framgå , ~1tt England följ t ungefär aller
nat iY a), el. Y. s. offrat dcJ11 hög:1 Luten till förm~m för de andra 
egenskaperna. 

Dcplacemcll'tet skulle s[tluuda hli,·a :35 ,000 tons, men dtt 
i de t faststiillda deplacementet icke ingår hr~insle , skulle far

iygcn fullt ruslmle komma upp i dl: dllplacemcnt av 38,000 ;'t 

-±0,000 tons. 
Liingd 201 m. 
Rredd :12 ,:3 m. 
9 st. -±0 cm. l.;anoncr i trippelton1. 
12 st. 15,2 cm. k:moncr i tre dnhheltorn p:'\ vardera sidmL 
Fart 2:3 knop. 
A\' Thur'slons artikel k~ln man vidare förmoda , all de lre 

trippeltornen komma att placeras fii1' ÖYer med det andra 1 
ordningen upphöjt. Enligt andra uppgifter skull e ellClast tvi1 
av tornen st~t på fö,rdiick och del tredje akter om bryggan , men 
liir om skorstenen. l Yarje fall skulle cmellcrlid aktercliickel 
!Ji iYa fritt för flygmaskiner. 

Fiir Englands vidkmnm:.mdc har \Vashinglon-fördragel sft
lunda haft till följd en ~tterg:'\Jlg' till slagskeppsbygget och cll 
upphörande med hyggande av slagkryssare. Huru förhållan
de l kon11ner att bliva för framtida konstruktioner h1tom andra 
liinder, som senare bliva her~itligacle atl hygga nya slagfartyg, 
ii r naturligtvis nu omöjligt alt föruts~ig:.t. 

l vilken riktning valet med avseende :1 de tr'e huvudegen
skaperna iin kommer att falla, komma dock dessa framtida ny -
byggnader med siikerhet alt föregäs av omfattande undersök
ningar och förs(),k föl' alt nppn~\ det biista miijliga inom de 
l'as lsbgna gr~insernta. De pl'oblem , som diirvicl uppställns för 
konstruktörren ~i ro i viss m:.in olika dem, han förut ha fl all· 
lii sa . Helt siikert iir all fartygskonstruktion ett kompromissan-
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dc, diir del giiller att söka åstadkomma den biista möjliga kom, 

hi n a t i on en a v vissa öns k vårda egenskaper och ii ven förut hava 

hiinsyn till dockningsmiijligheter, djupgående m. m. uppdragii 

vissa griinser, vilka dock slutligen i allmänhet bottnat i eko , 

JlOmiska hiinsyn. \Vasbington,fördragd har också haft i sikte 

:rtt söka hegriinsa rustningskostnaderna , men dc n u uppdragna 

griinserna hindr:1 fiin·isso icke byggandet av mycket dyrbnr;1 
fartyg . 

Konstruerandet av slagf:1rtyg har genom \Vnshingtonbc, 

stiimnwlse'rmJ fått ett drag, som pftminncr om yachtkonstnd,, 

tion efter vissa miitningsregl cr. Drt gäller nu :1tt åstadkom

ma d!:'L nwst effektiva inom det givna deplacementet. Uppfin , 

nareförm :'tgan kommer mera iin förut :1tt rg'gas att sök:1 uppHa 

i alla av~eenden högre kvalitet. l dettn avseende iiro flera möj -

ligh e ter tii nkbara. Anviindandet av mr~lcrial av hög hfdlfast

llet minsk:1 r den del a v deplacementet, som hehiiY\'l' avses för 

skrovet. K:m den höga h~tllf:1sth e t en förenas nwd rostfr ihet, 

vinnes iin mera, dCt man ej bchöwr gör'a tilliigg fiir avros,tning 

och man vidare knn spara en icke oansenlig vikt, som nu re

presente ras av m ftlning. I k onstruktivt avs,ec ncl e kunna för

bi-ittringnr tiinkas i den riktning, :tU den materialmiingd, som 

nu endast :1vser atL utgöra skydd, kan bättJ·e inarbetas i farty

gets fiirband. Artilleriets effektivitet kan ökas medelst mask i

nelln :mordning:n·, medgivande snabbare eldgivning. 
Et t ganska siireget drag fiirliinas ftL konstruktionsprob le, 

met diirigenom, :tlt det f:Jstsliillda deplncementet icke inbegri, 

per hriinsle. Diirigenom k:m l'll lwlt och hållet obeska Lt nd 

Yikt. i form a,· lwl utnyttjas till skydcl.sanordningm·, eH lörhfd 

lande, som för Lanken pa handebf:ll'tygens bekanta , tonnage 

q twnings , . 
I det fiireg[tendc har huvudsnidigen beh:tncllats f<Htygc JlS 

defL•ns,iva anorclninga1'. Hit torde iiven Et riiknas anordningar 

till skydd mot gasfnra . Ehuru dL•ssa icke iiro av samma ge
nomgripande betydelse fiir fartygels kon-struktion , som förut 

Ilerörda skyddsanordningar, torde desamm:1 dock förtjiina be · 

aktand<· vid fnrtyg s planEiggning, och gäller cklta givetvis ic ke 
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Jdot t sl:1gfnrlyg, utan i den mån så iir möjligt ii.,·cn mindre far

lvg . Till stor del m{ts.l(' tydligen skyddet mot d(•JlJKt för far

lYgels stridbarhet myck et allYarliga fara baseras på anviindan, 

dd a,- gnshjiilmar och skydelande klädes,plagg. Det hinder , 

~~ un dyl i k:1 hjii.lma r dock olviveh1 ktigt utgör Y id utönmcle a,. 

~a go tt som nll verksamhet uneler strid , bjuder dock konstrul~

li':rcn, ntt dft så iir möjligt vidtaga :1nordningar, som gi.ira dc

-.,a mma obchii,diga. En amerikansk officer, Hains, som h!•, 

l andlar deltn iimne, föres lur för den skull följande anordningar. 

Sftdan:l rum i f a r l y get, som Lom, balterier för nwdclsv{trl 

: r tillcri , langningsrum och dylikt , vilka kunna betecknas s[J

'0111 fullt slutna, hön1 :morclnas så tiita som möjligt saml hållils 

Ul lder nftgot Ö\-ertryck :w luft , Yilken pr,essas in i rummen g(• 

no m en luftrenare. 

Tiithelen skulle erhallns cliirigeno m, alt ifr{tgaYarande rum 

:,-sk iljas sh mycket som. miijl igt fr ån h Jrtyget fiir iinigt , nll 

:llw rdnill,g:tr Yidtagas att igen1siitta nlln h [tl i tornen samt a!t k:J -

1 Jonporl a m n rörses med s1kj ut b a ra med filtliil1Ting1 fiirsedd:t 

"kiilcla r. Pa j:1p:msk:1 slagskeppet Mutsu liir hnlleril'l hav:t 

c rdnats s[t , :1tt kanon erna tvi\. och tYft iiro aYskiljd:t genom 

'P linterskot t· med Yatlcntiita dörrar. 

Luften simliP tillför:Js m edelst l'liiktar, och anser fiirfaU:~ 

rcn , att ett iivertryck :n · l'//' nt!tenpehlre hör Yara tillt•iicl'

lig t för alt motsH1 vin,cJtryck, som genom otiithet<•r kan gör:1 

i g gii Ila nde. 
Fiir luflt·ns rening :111befalles Cll' apparat beniimnd Seco 

Spray, vilk en tillverkas av th e Chemic:ll Equipmcnt Company 

c,[' Chicago, och som funnit sin mwiinclning för flera ii.ndam:'tl 

i nom i nduslrin. Den.sn mm:1 beslit r a v en horisontal roter:1ndL' 

' kiva, pit vars Ö\Te sicl:1 !'n viitska st~incl i gt nedrinnei'. Genom· 

ro tatim1en kastas YiitskaJI ul i en tUJlll hinna e ller en dusch. 

lln der sk iYan finm1s fl iiktskovlar, vilkn driva en upp mot ski 

' :ms mitt unelerifrån uppstriimmancle gns ut i duschen. Skivm1 

<lln gi,·es av ett. metallhus i form av en stympad kon. (~asen 

"ch viitskan blauelas inti1nt. under viigen Jrän skivan Lill huset :, 

'iiggnr och skiljas vid piskningen mot Yiigg:en , vm'efter gasen 
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f'orlsiitlcr uppfrt och Yiitskan nedåt. Säsom viitska anviindeo, 
himplig kemisk lösning. Med en mindre laboratorieappmat har 
man lyckats borttaga 95 'j; av olika giftiga gaser från fi',rore
nad luft . Apparaten utför'es i tre storlekar upp till ('Il kapa
eitet m· 3,000 kubikfot Juft pr minut. Ett torn på Colorado
klassen fordra r kn:appt 1,000 kubikfot pr minut. 

Rum , som kunna fullshincligt ::;lutas, sås-om ccnlr~ ll er , styr
maskinrum , torpedrum , radiorum m. m. biira i delta ~n-seende 
hellandlas som uudery:xttensbf1tar, fullständigt aYsliing:1s f rfm 
befintliga ventilntionsanorclningar, och bör luften i desamma 
h:Ubs ren och b efrias· frfm kolsyra smnt tillsiiitas mecl erforder . 
lig syrgas frå n behftllare. Sildam1 anordningar , som för clett~l 

iinclamål finnas :\ unclerY~ttle11shfltarna hiira sttlnnd:1 installeras . 

Den störs.ta svftrig:heten erbjuder givetvis maskin- och eld 
rum på grund a v dc eno-rma luftkvantiteter, som fö r dess:t 
rum erfor:dras. 

Med hiinsyn diirtill all. gasf:tran vid varje lillfiiUe i all 
miinhct icke torde Yara aY liingrc Y~Haktighet än några få mi
nuter, synes det dock icl.;e alldeles otiinkbarl. aH, såsom för
faltaren fiiresl {n·, dessa rum skulle kunna förses med ett s lag -> 
gastäta och med undcrv~tt1ensbåtsluftrcningsapparater försedda 
manövercentraler. Till dess~1 skulle för:1s de viktig~1sl.e mn 
n(,v-erorganen och erforder'liga glasfönster S'kuHc vara anordna
de. AU helt sköt~l m~tskinerict fr:\n dylika centr'alct låler sig 
väl ej göra , 1nen om tillräckligt utrymme finnes, för deras an
ordnande, skulle de möjligen kunna Yara hinkbara som till 
fälliga tillflyktsorter . Dessutom torde dock ga:>hjä lm:n iiven 

\'ara nöch·ändiga. 

]{ryssw·e. 

Ön~r utYecklingen av den rad goda kryssarelypet•, som t ill 
komm·it inom den engelska marinen under de senare å ren , Jäm 

nai· nedansH1endc samman stiillning en övePblick . 
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Kon-
De p l. Fart Namn strak- A. H . K Kanoner 

tio n sår ton knop 

-
l l Chatham .. . ... 1910 5,400 :?5,000 25,5 8 s t . (j " 

Arethusa .... 191:2 3,510 JO,OOO so 2 st. 6", (j st. 4" 

( 'alliope ...... HJl::l 3,750 40,000 30 2 st. 6", 8 st. 4" 

Centaur .. . ...... 1914 3,750 JO,OOO 30 5 st. 6" 

H awkins ··· ··· 1915 9,750 GO,OOO 30 7 st. 7,5" l 
Danae ......... 1916 4,150 

l 
40,000 29 

l 
6 st. 6 ' 

l E nterprise ... 1!)18 7,550 80,000 32,5 7 st. G' 

Hawkins-kla ssen iir s~irskilt :1Ysedcl för skydd ~1\' ocean
g~tcnde h~mdclsfartyg och utmiirkcr sig iiYen fr~m de senare 
konstruen1de fartygc"n genom större deplacement och kr<lfti
gan · bestyckning. Ingen av dc iiYrig~t ld~1sscrna har s:l stor 
k~1 lilwr, 7,5" = 19 cm . 

Y~1d hctriiffar liitla kryssare fiir nnlig tjiinst r epresenlera 
E n terpr isc och systerfartyget Emnnlcl , Yilkl nu iiro fiirdiga , 
den .~c !wsle utYccldingen inom den cngl'lsl.;.a marinen . Vid de
ras konstruktion uppstiilldcs dt•n fordnm , ~1tl de skulle erh{tlla 
-..a mma h öga Ltrl , som de snabba tyska kryc;sarne och Yidare 
skulle dc erh~llla ett nytt arnmgenwnt <lY G"-l.;anml'em:~ . All 
ta let ~w dessa i\btdes. från 6 s.t. ~~ D-klassen till 7 si. Dc iiro 
placerad e 2 s l. för och 2 s t. akter m ed den andra k an on en 
liir resp. ak1erifr{m skjul:-mdc iivcr dc· yttre kanonema. E11 
/(• m ll' kanon iir placerad midskepps i centerlinjen i sanmta 
/,(·,_; ,· ;om JJac kcliick et och del Mcrst {wncl e p~1 re t midskepps en 
pa var sin sida iiven de i samma höjd. l s ~1mband med ka
ll UJH'rn~1 s placering s lär arran genwntet av maskin-, eldrum och 
:; m m1mitionsdnrk~H' . Ma skin er iiro 11tviixbde lurbiner arbetan 
dc p a fy ra axlar. Dc ytlrc axlarn ns maskiner iiro Jwbgua i del 
l ii rJiga m:1ski nrumnwl och de inre :~xlarn:ts i eld aktra m :-1skin 
l'ltm nwt. P:1nnorn a, f1tla till antal et, iiro m'dnadc i fy ra pann 
rum , :t \ vilkt lrc iiro beliigm1 fiir om miclskeppskauonern:1s 
dmk~1r och det fj iirde akter om del förliga m :1skinrummeL. 
\fc llan hiigge m :1skinrummen li nn es dessutom en ammunition ;;-
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durk . De förliga och aklra eldrummen iiro sins emellan lik a. 

med en panna i var ända i fart ygets medellinje sam t med 

langskepps-oljetankar p tt sidorna. I de biigge m ellersta eld 

rummen iiro pann ormt Ot'dnacle så att rökupptagen fd in alla 

!"y ra pannorna g'å till en gemensam ~tor skorsten, under det 

att pannrum l och 4 havu var sin skorsten. Fartygens sido1• 

iiro pansa rskyddade, och skyeldels tjockl e k, bordlägg.ningsplå

len m edriiknad, uppgår till 3" ulcftci' maskin eri oc.h mid

skepps heliigna ammunitionsdurk:tr. Detf.:t skydd sträcker sig 

fdm iivre diick till 2 1
/ " fnt uneler konstruktionsvattenlinjen. 

Ltmgskepps striic ker sig skyddet niislan fr{m s täv till stiiv , m en 

avtr.ger mot iindarne i shiil tjocklek som höjd. Det aktra 

mask inr ummets :tktra skoll iir l" tj ockt. Sft väl delta rum som 

stym1.askin' och ammuni tionsdurkar iiro v idare skyeldade m ed 

l'' däck , och durkama iiro p å :dl:i sidor skycld:tde av ·' / 2" 

skyeldsplåt på en hiijd av 3 fot fran durknnas ta k riikuat. Av 

hiinsyn lill farl en hant dessa farl yg icl' e försetts med bulge. 

Man riiknar eme ller tid m ed en iikncl siikcrh et genom den ovan 

omniinmcla ano rd n ingen av maskin- och pannrum, varigeno m 

dessa i långskeppsled delals i två g rc1pper. Torpedbestyck 

ningen utgiires a\· 4 si. 53 cm. trippeltuhrr på huvuddäck 

Viircliga m ecltiivlr.t·e till de enge lska krys.sarn e iiro dc Fö

J"enta Stalemas l'n rtyg av Omahn-klassen , vilka omnämnts i 

före-gå ende årsbertilt-elser, och av vilka en rlcl blivit färdi ga 

innevarande år. Utförlig bcskrivn,illlg av en av dem , Richmond, 

iir nu p ubl icerad , och Mergivas hiir några detaljer av intresse. 

De plac-ementc- l iir 7,0-:1-6 lons, vid provturerna 7,252 toJt S, 

så lunda knappt sä stort som E-klassens, men på detta deplace

ment f'iir ktyssaren icke mindre iin 12 st. 6" kanoner och lO 

s i. 53 cm. torpedtuber samt clt ma skineri , vilket vid pro'Vtu rell 

u nder c} limmar utvecklrtde 92 ,800 ahkr. givande å t fartyget 

en fnrt "'" 34, 16 kn op. Till skillnad från lumonerna å dc engel

ske kryssarne, vilka endas t hava sköldar , finnes hiir ett slags 

to rn fii r samtliga 6" kan oner. Ett dubbeltorn är placer rt t för 

nch ett :tider. N:'\got akter om clet förliga tornet och likalecles 

n:'\got fi.>r om det aktra iiro pä vardera sidan plnceracle två 
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en ke l torn näst~ m vertikalt över varrtndrn , s~tl u n da ti llsamm~u1s 

12 kanoner. Ett oYan huntddiick b eWget övre diick s träcker 

-;ig fiirifrån oc h till de aktra hordvartsk~nwnern~1 . För om 

dessa kanon er befinn:t sig ä i)vre cli.i ck et 2 si. trippcltorped

tu bcr, fyra lu ftviirnskanoner, stuvningsplats för lva fl ygp lan 

sam t lv:'\ fl ygp lans- »ca lapults >> . Tvn duhheltorpcdtulwr iiro 

npps liillcla p(t huvuddiid .. 

En nyhet fiir ch· amerikanska fart- ygen iir lripodnw s ien. 

Fartygets s tyrmaskineri iir clektro hydrauliskt. Del be

sta r :tv två par hydrnuliska cy lindrar genom länkstiinger direkt 

lii rcnade m ed roderokel. Till cylindrama pumpas olja medelst 

\\' ~1lerhury-pumpar med ,·ariabclt s lag, lydligcn i princip lik

n;tndc de hos oss fiir annat iind amål a nviinda ,, V:ninble Speed 

Ct·ars>> . Pumparna drivas nv elektriska m otore r med 1wn 

st<l!IL hastig·h et . Reg ler ing :t Y oljan sker gen om om stä llning aY 

cii lutan de pl ~ 111 i pumpen, a llde les som i v[na >> Speed ge:trS ·> . 

!ll" ll denna omstiillning sker genom elektrisk motor , vilken 

reg leras frän styrarrn<S pials. 

Fiirulom vanligt eldsl iickn ingssystem med v~1ltcn fin nes 

iin n en an lii ggni ng för slii.ck:lllclet av oljceldsv~'\dor i pannrum

men medels t gas. 

Fiir de rum , va rest såvi.il ventilation som uppviirmning er

fo rdr'as, anviindes systemet med uppvärm n ing m edels! ii.ng

sl in go r <l '" den från fli1ktarna kommande luften , innan den in 

ko mmer i lryektrummorrw. Genom ins.li"i.ppni ng :w fri skåuga 

rl'glerns iiven fuktigheten. Pä vissa platser, Yarcst ven-tila tion 

t'.i erforclr<ts , anviindes van lig ångv~irmd edning. Eldl ed nings

oc h utkikssta tionen iir elektriskt uppviirm<l. 

En led n in g för komprimerad lull av c: a 10 kg. pr kvc m. 

lryc k fi nn es med avgren inga r till nästm varje rum i fartyget 

och a ,·sedd f ii r följrtnd c iindnmål: g·enomblåsning av ka no ncr

ll<t, pneumat iskt ri irsystem , pneumatiska verktyg i mas.kinrum

m cn, rengöring av hriinnnre och pannor i eldrummen , hriinn 

oije tan l\arnas pneumercn loran higgninga r , hygrostater fi\r reg

IP ring :w fuktigheten Yid ven lilnlions - och uppviirmningsan-
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liiggn i n gen , J'lygpl:IIIS -" c aln p u l t s ", snmt b r ii nnoljesyslemet 
kahysse11. 

v ida re finnes system för kompri mernd J ll r t för torp<'clerna 
med ett: tryck aY c:a 200 kg. pr kvcm. 

I fiirskYn ttensys lemet iiro vattenmiil arc insatta fö r kon 
lrollering av vattenförbrukningen på nlika platser. 

:\.norclningenl :1v m~1skineriel fram~år av fig. l. 
Dc tolv pannorna av \Vhile-·Forster-lyp iiro anordnade fiir 

t•nbart oljeelclnjng. Elclrumsrliiktnrna drivas :w vertikala fmg. 
turbin<'r. I varje l' idrum finn<'S en fiirviirm~1re för m:ll:ln'
vaUnel. 

Propellermaskinnn:1 ulgiiras :1\' fyra lurbinaggreg~ll , dri
vande ,·nr s in propelleraxel. Varje• aggregat hesl[u· nv ell hiig
lryck:-;- och en E1glrycksturbin av Pa1'sons-typ i sepa rnta 
hus , k opplnclc till nr sitt drev i en enkel ku ggviixel. 1 Y:lrje 
lågtryckshus finnes en backlurhin av Cramp lmpulse- typ. F ör 
m:uschfart finnas tv[t turbiner ~1\' sistn~imncl:1 typ, v illw m e
delst hydrauliska k opplingar och kuggyi)xl:ll· iirn kopplade till 
förliga iindan av hiigtryckstu1·hinerna {t resp. sty rbords y ltr r
:lxel och babords inneraxeL L:'tgltycksturhincrna }iro ~mord
nade enligt >> clivided-flo"· ,, -principcn. Kuggviixelns utsiixl in gs
förhtllb mcle är för hiiglryd.slurhi ncn e:a 6,84 och för Htglrycks
turbincn c:a 4,04. UtYiixlingsrörh{dlandeL fiir krysslurbine ns 
kuggyi.ixcl iir c:a 3,1i'>, Yaclnn denna turbins Lotala ulY~ixling bli
Yel' c::1 21,6. E.ons!ruktionen ay kopplingen mcllnn kryssturb i
nen's Yiixel nrh höglryckstu l'binen frrllng~\r :lY rig. 2 . Liick[mgan 
från turbinernas tidningsboxar saml::ls, konelenseras och ledes 
till resernnatarctankarna. l\fan beräknar hiira,· en bespa ring 
aY fiirskvatten om 2 ~l 3 tons pr dygn. Torsinnsinclil,:1lorerna 
iiro :tY Gnry-Cummings-lyp. 

Frm1krike har för niinara n de under byggnad l re kryssa· 
re, Duguny-Trouin-klassen, av likn:onde stor lek som ovan he
skriYna engelska och amerikanska fartyg. Deras deplacement 
uppghr till 8,000 lon s, bestyckningen utgöres av 8 st. G" ka
noner i fyra dubbeltorn i fnrlygcls medellinje jämte en del 
liiU artilleri samt 12 luher för 22" = 558 mm. lorpedel'. Upp-
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t-(iftC'rna för liiistkr:lft~tul:llel varif'ra mclh1n 96,000 och 120,000, 

och farlen :-;kulle b liva 34 :'t iHl knop. r\kl ionsrnclicn vid 15 

knop sk~tl l v;u·a -~, 875 clisl:m;,minuler. I fraga om kugghjuls

lllviixlacle angturhiner har franska nwrincn legat lwtydligt ef

lcT. Dessa far tyg liira emellertid skol:t h;wa uiYiixlnde Pmson.~

iurhiner. Dc iltta pannorna anordnas fiir enh:nt oljeeldning 

Aven Spanien har för :wsikl all bygga lvft modcr'na 1;- ryssa

re av c: a 8,000 tons dcplaccmenl, :3;5 knop, 8 sl. 6" kaiHJn<:'r. 

:!!la i mcdeiliujen . 6 st . i dublw ll:l H'l!agl' , ± st. ±" luflviimsk:t

tltmer, 12 s t. 53 cm. torpedtuber. 

\Vashington-fiird;·agets })('sliimmelse alt med tmdanL:g av 

.~ la gfartyg och flygmaskins fartyg inga krigsf:11tyg av stiirre de

placement iin 10,000 lons m hyggas, har sin lilliimpning pa de 

li itt a krys;,nrne. :Niigon hegriinsning sasom !":1llct i1r fiir slag

larlygcn, innebiir heshimmelsen fiir n~irvarande ick(', cniir sit

som a v de heskr ivn ~l typerna frnmgar, iinnu elt hetyclanclc steg 

atcrstn i·, innan ifrngav:tr:mcle lyp uppnåtl delta deplacement. 

Aven cletla slcg liir emcl!erlicl Japan nu h:l\·a tagit, i del nlt 

denna m ak t, secl~tn ov:mnämncla bestiimnll'lse tillkom, h iij l 

det ursprungligen till 7,000 tons lJesUimda deplacementet fiir 

en cll'l av sina pbncradc kryssa re till 10,000 IOlliS. Denn:t typ 

skulle såh111da ht'lydligl iivertri.iffa aii:l andra liitla krys.~arc. 

De crh:'tlla l'n hingel av 18i$ m. och en bredel av 18,3 m. samt 

högt fribord i likhet med andra moderna japanska kry~sare. 

G sl. 8" kanoner iiro placerade i dubbeltorn, lv[t förut och l'll 

a kterut. De l :wdra to rnet sk.iuter iiver del förstn. Anord

ningarna fiir htddning sk ola medg i v~l 6 sk otL i minuten p r k :~

non. Vidare skall l"inn ns el ! batteri av 4,7'' kanoner, vilka 

skola kun n a skj uta sih·ii! mol mal [t vnttnel som i luften . Tor

pedbes tyckn ingen bcs t{tr ~1\· 12 s l. tulw r . 

Masl,inerie t skyeldas av s idobepansring och pansardiick. 

Undcn·ntten sskyddt'l liir vara viii anordnat med indeln ing ay 

fartygel i e ll storl :tn!al \·a tt en tiit~1 avdelningar . Farl<'n iir 

beriil, na cl till 32 :'t 33,5 knop. ~bskineriet utgöres ~1\· ku g:,;Y~i x

lacle turbiner, och panno rna anordnas för olj eeldning, en del 

av dem dock ii ven f'ör k olel dning. Aktionsruelien vid m:trsch -
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rar! uppgin's till 1±,000 sjömil. Anordningar skola finnas för 

medförunCle aY fyra flygmaskiner. 
A v denna typ ä ro två fartyg påbörjade våras' och t va 

slmlle igångstiltas i höst. Japans program omfattade emelle r
tid ett större antal kryssare, och de övriga torde erhålla ett de
placement om 7,000 IO'ns neh en fart HY 34 ],nop samt föra 8 

st. 6" l'anoncr. 

Jagare. 

l fiircgf1cnck ~irsberätlelser har redogjorts fiir de senaste 
engelska och ameriknnska konstruktionerna. Byggandet av d!~ 
engelska bähuwt torde för närvarande just sH\ inför sin full
bordan, och cle ameri1.;:anska jagarna iir<l1 fiirdiga. Ifrågava
rande lii11cl!~ r, vilkas produktion av detta s lags fartyg under 
kriget vnrit enorm, h:n·a under de senaste :Jren, s'åYitt bekant, 
icke utför! några nykonstruktioner inom detta område . Den 
iikning ~~Y fiirst m:tiHeribcstyclming och cliirefler torpcdbestyck
niw·· samt diintY föl"1ande ökninll av de·p.Jaccnwnt och maskin-n . Ll 

slyrk1, som gjorde sig giillande redan frfm ticlen för krigets 
början och jiinl\'ål 1mder detsamma, har fortsatt i senar~ kon
struktiouer. De s li irstn Jlll Hi·rdiga jagarn~• iiro den franska 
Amiral Senes och den italien:,ka Premuch1. Bägge iiro under 
krigd byggda i Tyskland av 1916 års lyp och efter krigel över
liim n:Jdc till de mlYarande iigarna. Dala för dessa ~iro: depla
<'Cment 2,485 tons, maskinstyrka 54,000 ~1hk , 35 knop, 4 sl. 
10 cn1. k<~noner och -± st. GO cm. torpedtuber. As liknande di
mensioner iiro cle i Fr:mkrike under byggnad v:trande 6 sl. 
j n g :~ rne , :1v .Tagu:n-kinsscn, om 2,500 tons, 'ilkas konstruktion 
siikerligcn influerats a\' den tyskhyggda, .\mirnl Senes. Del 
hur uppgiYils, alt den senares tunga, högl placerade kanoner 
s kul il' ha Ya menligt inverkat på fartygets sjögående egL·nsl.;:apcr 
samt, att dc ny:t fartygen på grund diira\' skulle förses med 
"ex elle r l'il'ra 10 cm. kanoner. Såsom av semue' uppgifter 
lr:nng;1r har mnn emellertid återgått lill den ursprun gliga pin
nen med 6 st. 13 cm. kanoner. AY dessrr ku nna i3 st. sk juta 
rör i"l\t'r , i dl'l <lit hfl k:moner iiro placcn; <'c i e!t cluhbc1lavet· 
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Iage på en upphö,jd plattform akter om den förligaste kanonen. 
De erhålla dessutom 2 si. 76 mm. kanoner och 6 st. ;)i) cm. 
torpedtuber. Maskinstyrkan skall bliva 48,000 hkr., farten ::15 ,5 
knop o~h aktionsradien 2,600 sjömil vid 18 knop. Liingd 
119,7 m., bredd 11,08 m. Med den uppställning, som kanoner 
och 1mpcdtuber fått Hira båtarna ick,e göra iniryck a,· l'H vnrn 
iivertung~t. M~m har strävat efter god sjövärdighet. Fribordet 
röröver ~il' (i m. , och shiYen ä1· mycket fiyerhiingnncle :tY vacht

konstruktion. 
Uiom dessa llottiljledare bygger Frankrike 12 si. j;~gnre, 

Bourrasque-klassen, om 1,475 tons deplacement, BO,OOO hh .. 
:~2,5 knops fart, aktionsradie 3,000 sjömil vid 15 knop. 4 si. 
l2,7 em . kanoner och 4 st. 53 cm. torpedlltber. 

Japans nn:cter hyggnacl varande jngare h~wa 1,150 :'1 1,500 
lons deplacement. Df'n senaste typen ii.r ].;:onstruerad för i3(\ 

knops fart och s.kall h:t1·n 5 st. 12 cm. k:moncr samt 6 eller 8 
s t. torpcell u ber. 

Italien har nnclct' byggnad en typ, Leone-klnsscn, med 
2,195 tons deplacement, 34 ]mops fart, 8 si. 12 cm. och 2 st. 
76 mm. kanoner samt 6 st. 45 cm. torpedtuber. 

SpaniPn h:tr under byggnad flotiiljledare om 1,650 luns 

!:ch 36 knops f:ut, fiinmdc 5 st. 12 cm. kmwner samt vid:ln' 
.iagarc om 1.145 lons och 34 knops fart. 

U nderuuttensbäior. 

Det mest ulmiirkandc för utvecklingen aY undenaltcu::-
hå tar uneler de senm-e ä rcn har varit striiYan efter hl"1grc yl
i"nrt, stor ~lldionsraclie samt bättre sjöv~irclighet och hehoelig 
hel. Snmlicligl har giYctYis torpedbestyckningen ökats. Dess :1 
strävanden hava {ttföljts av en ökning av deplacementet. Ford
ran på hiltmanövrcrlighet begränsar emellertid denna iikninp;. 
och ett deplacement av omkring l ,000 tons torde mmH'rll alt 

ses repres'Cnlera den lämpligaste storlekeu. 
Frfm fran s,Jd h{tll har uttalats den åsikten , alt 1,200 lOlh 

'o re minimum för uppnående av tillfreclsstiillnnde egenskaper 
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i o 1·;m niimnd<~ hi i nscende, och del h ck lagas , ;l!! man ig[tngsall 

byggandel av bålar om GOO lons. De undcrvnllensbftlstyper. 

vilk:~ för niin·arancle iiro under JJyggn:~cl iiro i nllmiinllcl ungP

fiir av O\'flll angiven storlek, sasom de engclskn L-hftlnrna o111 

975 / 1170 lons och dc nmcrikansk:1 S-båtarna om 870/ 110(1 

lon s. Frankrike bygger tnl typer , H.cqui n -khtssen om elt cll'

plnccmcnt ;t\' 1100 / 1400 tom , med 10 st. 5f> cm. lorpecl cr i tu

her och fi reserYlorpeder , l sl. 10 cm. kanon och en l';trt :11-

16 / 10 knop, samt On clinP-kln ssen om 600 tons dcpl:tet•mcnL 

. -\y sii r skild lyp iiro cle nu under fiirdigstiill:llldc Yarnndp Callo! 

och Chnilly med 930 / 1300 tons deplaccmcnl , 3,000 llkr., .J. 

hogluhcr och 30 minor. .Jap:m hygger h fllar om 900 tons ot:h 

om 1,500 lon:-,. 

Det fiirsiik som ;; l' Engl;t J Hl gjordes att genom in f i im n del a 1· 

augturbine r för iiverl':lltensgfmg hiija ytfartC'n , slog icke Yiil ut. 

Vi sscrligL'n crhiills C'l1 l'art :11· 2-± knop, men ll:'tlarmt hal'fl Yisnl 

si.g mycket SYarskiiltn urh !wsYiir1ig.a. oc h en del olyckor hava 

intriif'fnl llll'd dem. .-\ den sis! ~1 hftten :1\' dcnn:t typ , K-:!G. som 

fiirsl i clt-ssa dag:1r l'iirdigsliilil' s. h:;y;1 en del f'iirhiitlringar v iel

lagils . Nagol Yiclarc a lll'iin dande :11' angturbinl'r ft ll ltclcrva l

len sh:llnr lorclC' clock irkl' kmnma if'raga. 1 Fr:mkri kt'. varest 

som bck:mt ii1·en fiirsiik med fmgdrift förclag;ils , Jiir m:tn var: · 

i> etiinkt pa :tllutbyt:1 tmgm a skincrn:1 :1 !re hål:1r mol dicselmo-

1orc·r. l\tled den dieselmolordriYna engelska J-typen uppn itddes 

l'n f:nl av 19 kn op, i iivrigl h aller sig !'nr len l ii r dc mociPrn:t 

hnl:trna vid 16 :'t 17 ,5 kn op . 

Fiir ul om hM:H :tv ovan angin·n s torleksordning ha1·a Yi 

darc biirj:tl ulYeckl:!s typn a1· betydiigt stiirre clcplacemenl. 

Sålunda h;n Fiirenla S!:lll'l'll:t under hyggn:1d !re V-h:Tinr om 

21-l.0 / 27;)0 lons dcpl:tcemenl . 

.-\y iinnu större inlress·e iir eme llertid dt·n i England Ull 

der byggnad varande u-kryssaren X-1, som liiplc av stapeln 

den 16 s istl idne juni , och vars konstruktion striingl hemlig 

hall es. Enligt i pressen syn liga uppgi!'ler sl\ltl l t~ den (')'hålla 

!'Il depbtcenwnt :lY 2780/3600 lons. 
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Aven Frankrike uppgives plnnera hygg~mde l av två u-bålar 

om 2,700 lons med hiig fart och kraf'lig artill eri- och torped

bestyc kning. Slulligen uppgives, att i Frankrike framkastat s 

en plan ntt bygga G,OOO tons undervatlcnshå lar för llppräll 

hållande av kommuniknlionen mellan Frankrike och de Nord 

afrikanska kolonierna under vallnet, clilre,<;t fientliga s trid ~

kraflcr skulle antii n gn Mcdelh:wets yl:t fiir den franska sjii

fa rlcn. 

Jlodcrfortyg för flygmaskiner . 

Anskaffanclet :tv moderfnrlyg för fl ygmaskiner fortgår 

med all kraft inom nlla stön-c mariner. Såsom förh ållandet 

varit :Jllt fr:ln detta farlygsslngs försia tillkomst, äger nyan 

skaffning :tll!j~im t rum genom ombyggnad av fartyg , vi!k<t 

l'ran hiirj:tn Yarit aYSC'dda fiir al)(lra iindamål. Unelanlag h}iri

fran utgör del i cl:lg:t rna f ii r d igstiillda engelska fartyget Her

m es, kunslrut>r~t t n v Sir Eusl:tct' cl 'Eyncourt od1 redan från 

börjnn anctt alt bli1·:t flygm nskinsfarlyg. Dess deplacement 

iir 10,950 lons, och dess pa Lva propelleraxlar arbetande kug.g

hjulsutviixladt• turbim'l' utveckla 40,000 hkr., vilka beriiimas 

giva l'<trlygl'l en far! av 25 kn o p. Bestyckningen utgöres flY 

10 sl. 1-± cm. kanon-er och 4 st. 10 cm. lnftYilrnsknn:oner. Nå

gon litförligare beskrivning :iv detta rartyg iir icke offentlig

g jord , del uppgives emellertid Yara förse tt m ed de modernaste 

anordningar för landning, s lmlning och trnnsport av flygma 

-; kiner. Det liir kunna mcdfiir;t 20 fl ygmaskine r. Utom delta 

l'nr lyg har i E ngland under ~tret fårdigsliillts Eag lc , ursprung

ligen p[tbörja L såsom sbgskepp för Chi le med 22 ,790 tons de

placement och en farl aY 21! knop. Den rednn förul !il ! flyg

maskinsfnrlyg' iin:drnde Furious skall ytterligare ombyggas och 

iiven systerfartyget Glorious sk:tl l iindras för samma iinclamål. 

Dess;l fartyg iiro tva av de under kriget byggda tre pansarkrys

sarnc med 19,000 tons depbeement och en fart av 31 knop. 

På gr und av \Vnshing lonförclragels bestiimmelser hava i 

Förenta Stalcrna arbetet å dc sex redan stapelsatta slagkrys

same :w Lexin'gtoll'-kl:tssen. avbrutits,. TYå :tv dem , L cxing-
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lon och Saratogu, ombyggas nu till moderfartyg för flygm<l 

skiner. s~\som slagkryssare skull e dc hava erhållit ett depl::l

cement om 43,500 tons, en maskinstyrka om 180,000 hkr. och 

Pn farl av 33 J/, knop. Pä grund :w fördragets beslämmelser 

har deplacemen tet sänkts till den fnststiillda griinsen aY 33,000 

tons. Maskinslyrkan har n'dueernls lill 33,000 hkr., och far

len heriiimas till 22 knop. Ovann~imnda begriinsning av ck 

pincementet till 33,000 tons giiller endast två furtyg för varje 

makt, och må hi.irtill mwänclas fartyg, vilka eljest skulle ned

skralas. För iivriga flygmaskinsfartyg iir fastshillt et! max i

mumdeplacement :w 27,000 tons. 

Vidare har elen såsom det första slörrP fm"lyg med elek trisk 

kraftöverföring för propellermaskineriet hekanta amerikans l\ a 

koElng:wen Jupitcr i år fiirdigshillt s cfte1' ombyggnad till flyg

maskinsfartyg, varvid den erhållit n::mme1 Langley. Dess ~l e

placcment iir 19,670 tons. Fmten uppgår till enelast 15 knop. 

,\ven de jap~mska slagkryssame Am~1gi och Akagi, vilkas 

l"ii.rdigstiillancle s~'lsom slagkryssare genom \Vashingtonförcln~

g-et insHilldes, h:.wa uppgivits skola omhyggas till flygmaskins

rarlyg. Enligt en annan t~ppgi ft skull e ombyggnaden inst~illas 
aY kostnadshän syn . 

Äwn det fransk.a slag~keppcl Bbtm skall omhyggas t ill 

llyginaskinsfartyg. Detsamma Jwr dl flcplaecment :w 25,00.0. 

lon" och en fart av 21 knop. 

Det ovan omn~imnda ameriktnska flntygel Langley likna

dc förut lill sitt ytlre en vnnlig laslångare m ed hack, "·eJldäck 

och hytta . Str~ickande sig iiver hela fartyget och på en höjd 

av V meter över huvuddäck iir nu llppbyggt cl t flygdiick , upp

buret av 26 fyrkanti ga pela re av fackverkslwnstrukt ion. Flyg

d~i cket har sälu nda lmg'cfi:ir samma liigd oeh bredd som fa rty

gel nämligen 160 m. X 20 m. Flygdäcket tjänstgör för flyg

maskinernas sttvii l startning som landning, iir träbelagt samt 

pa vissa mrlhmrum försett med expansionssk::nvar. Tillträdc

l ill detsamma er halles genom ett par öppningar, vilka kunn:t 

l~ickas m edelst balanserade lnckor. Ä däcket finnas tvtt s tar !· 

11ingsanordningar, cntapnlts, sam t anordningar för flygmnski-
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nernas uppbromsning vid landning, Yidare pn lli sacler, Lvt\. ane · 

mometermaster samt två lclcscopiskn master, en signallucka 

samt stati oner fö-r bensin och oljd'yllning. ·Milt i diickf'L finnes 

en sUirrc lncka för en clevnlor, med Yilkcn flygplanen lyfh1•; 

från huvuddäck upp l i Il flygdäck et. 
Dc o\'anniimnda slartJJings;:m onlningarna iiro he liign<t e11 

fiir och en akteröver. De synas bestå av vngn~n, löpande p:t 

sp~tr a\ för den födiga 44 m. längd och för den aktra 55 m. 

liingd . lgangsiittJllingcn sker medelst 1nft, och cEt yagJH'n når 

si tl ytlerliige, varvid flygmaskinen erhållit lillriickl ig h~•slighcl 

fiir flykt, uppbromsas yagnen. 
Anordningarn:1 för flygmaskinernas uppbromsning Yid 

l:mdning :\ flygdäcket ~.ir•o hemlig:1. varfiire n:"'gon lwskriYnin g 

:1 de~ s: 1 ickt• iir offe11tliggjo:rd. 
Pallisaderna avgränsa pa diickct en rekl:tnguliir yta p:t 

dt>nsammas fiirk:mt och de Liiggc sidorna. Dc hest:\ :1v 150 

mm. hrcda oeh 3,5 m. långa vPrtiknla ~länger, Yilka medelst 

eleklrisl;:a motorer kunna höjas och sänkas. De avsL~ all ul 

giira vindskydd och siikring ft diickel för flygmaskin ern a vid 

dcsnmmas iiversyn . 
Den ov:mniimnda elevaL01·n iir 11 m. bred och 14 m. lång 

s:nnt lager en hd fJygm:1 skin hopsatt. För och akter om ek

vatorn under flygditeke t finnas vidare 5-tons lranrser för flyg. 

maskinernas förflyttnjng. Dessutom finn:1~ tYft ];.rannr fiir 

ombordlagning av sjöflygmaskiner fdm v~1tlncl elier l:mclflyg

maskiner frän kaj. Flygmnskincrnn stuvas i fyra rum i h~ll· 

skeppet , !v:\ fiir och tv:\ ::1 kter om elevatorn . Dessa rum sträck: t 

sig från innnbotten upp till hnvuddiick. Det nklerska rum 

met iir ~~v~cll s~irskilt för Ying:1r urh prupeller:tr. \'[an heräk

Hnr, att 50 flygmaskiner utan vingar kunna s tuvas i rumme11. 

Pannornas rökgaser ledas till en uneler fl~·gdäekcl IJelägen 

lviirskcppsgåen cle rckhmguliir t rummn. Pit bahordssidan Yi 

lar en skors len på en utbygg nad pft farLygssidan och r ese r sig 

c:a 2,5 m. iiver flygdäckets yla. Medelst en elektrisk motor 

kan skorstenen fiillas kring en tv~irskcpps liggnncle nxel till ho

r isontalt liig<• med öppningen ant in gen fiir ellrr nlder önr. Om 
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~lyrhord iir den t viirskepp~gaendc trumman förhingel nedat 
och s lutar i en eliptisk uppn ing vid fartygssidan ovan hytt
diickct, men under l'l ygd~icke l. Spjiill iiro anonl m1de, så nU 
endas t ett ay :n·loppen iir öppet åt gången. För slyrhorclsav
loppet iiro Yid:nc på fö1·sök :mordnad Yatten:sprutning medelst 
lni mtlnslycken , pl:1cerade 1,8 m . frän mynningen, vilka n 
h:! Ila \ 'H Ilen fra n brandpost led n ingen. Ändam:'\.lct med denna 
:Inordning ii r :d t k y b fö rbriinningsga ~erna för at t minska olw
h:lge t av desamma il fly~diickc t . 

Radiuantennerr1:1 iiro :lllordn:•clc pft bommar p:"t fartygets 
sidor. 

Bestyckningen hes tar av 4 sl. 12 ,5 cm. kanoner, en pa var
dera ~idan av backen och en p~t vardera sidan a\· hyttan. 

Fartyget kan vidare medföra 275 fl ygmaskinsbomher a,· 
(dika typer samt 24 luflto rpcdcr. 

Vid ordnandct av fiirrå d fii·r pannhr.iinnolja och bensin ha
va vidtagits omfattande fttgiirder för min skande av eldfara . 

Fiir ÖYcrsyn och rep:ualioner ny flygmaterielen m. m. fin 
mls hctyclandc anordn inga r, saluncla snickareYt'rks.Lnd , maskin
,·erkstacl , rcparationsn11n J'iir radiomatet·ia l , elektrisk verks lad 
uch gjuter i. Vidare finnes Pil totografiskt och elt fl ygteknisk t 
laboratorium . 

Lexington och S:1 ratoga erha ll n en del an,ordningar , so m 
s kilj:1 sig frtm de onm JwskriYn:t. Man har sfllunda frångåll 
den å Langlcy mwiincla anordningen m ed det full.stiincligt fria 
l'lygdii cket. A dc> nya f' a r tygen resa sig o\·:m detla dtick den 
ofan tliga skorstenen, militiirm:lsl , st ridstorn snmt korthus och 
:In ordningar för 11aYigeringe11 m. m . Hunt skors ten en ii ro pl:t
ccradt> kraftiga stralkastarc. Hela denna överbyggnad ovan 
t'lygcliicket befimwr sig ph fart ygets styrbordssida. Dii c kets 
:ildra del iir avsedd för l'lygmaskinernas landning och fiirscd d 
m ed en niitnnorclning för m as ki nernas uppbromsning. Dc pii 
di i c kets förliga d e l placcr:1cle l \·iinne startni ngsanorcln i n.garn t• 
ii ro vridbara. Mcllnn dessa oc h s träck:ltHlt' sig fram till shi
\ 'Pll finnes dessutom en iindlii s kedja eller "·ire, medelst Yilken 
flygmaskine r kunna startas. Kons truktionen :1v denna anord-
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11 i11 g iir hemlig. Under fl ygcliickd finnes ett hanga rdiiek , pCt 
, il ke t fl ygm aski nerna stuvas. De 16 st. 15 cm. kanonerna iirt> 
pla cerade dels i k asse matte r förut pa hangarcläcket, fyra p:\ 
n 1r sida i dubbcllavelagc samt akter å unelerliggande d~ick, li
J,: tledcs fyra pa Ynr si cl:1 i dubbellavetage. P å cliickct lll1(ler 
dessn l'imws trippeltorpedtuber. 

1 nom den en gelska m:n·in.en har det fria flygcl~ickcl kommit 
ti ll :mviindning endast å Argus. A d e senare konstruktioncr
n:l, E ngle och Hermes s:nnl iiven ä Furions finnas ov:1n fiyg 
diick c l, YnJlligen på slyrhordss idan, skorslen och iive rbyggn:t· 
de r. Att man avstatt fran clC'l för fl ygmaskinerna give tvis för
dl' l:i l\tiga , fri:1 däckel torde bero dels pa S Y ~t ri ghetcn att manöv
rl' rn och tJaYigera ett med dylikt diick försett fartyg, dels diir
pa :d.L :morclnjngen m ed riiknpplag och skorsten uneler flyg 
diickc l uppinger cll stort , fiir annat iindamål Yiilhehii,·ligt Hl 

r v 111 n w . 

Jlinkryssure. 

Slulligeu må niinm as att Eng land har uneil-r byggn:~d en 
minkryssnrc , AclYcnture, Yiikcn iir kous.truerad :tY Sir Eustaet• 
d"Ey ncourl. Dl·n iir förs edel med en h el del n yheter och kan 
lw tral<ta s s<l som e tt försiiksf'artyg. Dess clcplacemenl uppgi 

\TS Y:lra 7.000 tons. 

Oljeeldning. 

Sedan senaste årsberiittelsc i föreliggande gren avgavs , h a r 
ti ll mnrinförvallningcn aYliimnats rapport ÖYer slutfiirandel 
a Y Yis<;a pro\· med uljecldning, vilka prov iiro :w sturl intresse. 
Dcsamm:~ hava avsett att. genom praktiska försök utröna, hu 
ruy ida syensk skifferhriinnolja YOr'e Jiimplig såsom pnnnbräns 
lv . Början till dessa försö'k gjordes redan 1920 på pnnsarbå
len ~1:111ligheten, yarest tv[t p:mnor anordnats för l'nbnrt oljc 
l'ldning. Assiittningur tWh igcnsiitlning aY briinnarnl' saml 
(J tillfreclsstiillande funktion hos oljepumpnrn:1 , a ll t s:nuJolikt 
h ii rriir:lll'ck från he ty.dandc f'iiroreningar i o lj:1n , l'iirorsakacl<' 
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vid dessa försök shind.iga driftstörningar. Någon större 0111 _ 

fattning fingo desamma ej heliet. Ett parti av oljan lagrades 
rmellPrtid någon tid i förhoppning att eventuella föroPeningar 
hos oljan s1kulle nvsätla sig. I februari 1921 å lerupptogo3 för
söken, denna gång på pansarbåten Sverige, och hava de å detla 
fartyg sedermera bedrivels till sept. 1922. Den omedelbara 
ledningen av desamma h ar omh~inderhafts nY mariningenjör 
E. Skog, som därvid nedlagt ett förtjänstfullt arbete å frågans 
lösning. Awn å Sverige hava under proven betydande svårig
heter yppat sig. Genom omfaltande unelersökningar och ex
periment hava desmnma dock så småningom till sin slörsta del 
ih>rrvunnils , och såsom Hingre fram skall visas, hava tillfreds 
stiillandc resnitat slulligen erhållits. 

Lil\som å Manlighelen upptriiddc lill eu börjnn driftstör
ningar förorsakide av beckartade :tvs~illningm . Det visade 
sig emellertid, att dessa berodde cliirpå, att secl~m för:egåendc 
:tnvändning av !ankarna, en del motorbri-innoljn kvarstod i så
Yiil dessa som i rörledningar och pumpar m. m. samt, att av
s~itlningarna uppkommer vid dr biiggL' oljesorternas hland
ll in g. Vid senare förel:1gen rengöring nY tnnkarna , nn hollen 
i dessa hi c k t med ett 6 mm . tjock l, beckarta i lag,er, som kunde 
rullas hop som en malla. En fiirsla Eirdom nu sålunda den . 
a l t dessa bägge oljesorter m:c\sh' handhavas v~n föl' s ig. 

Innan eme llertid nägra egenlliga fiir si\k kunde u lfiiras vi
sade det sig vidare niidvän digt ntt iindrn oljebriin narnes såvä l
utförnnde ~om plaeering. 

B6innoljeanhiggningen å Sverige ~ir anordnad enligt tryck
syslemd, d. v. s. oljan pre,sns medelst pumpar till bränmum· 
och sprides vid utströmningen från desnmmn. Innan oljan 
li.imnar briinnaren, viikel ii ge-r rum genom el t litet hål i rn i 
brännaren ins,att bricka., se fig. 3, bibringas den en roterande 
rörelse genom att ledas genom kmaler, liggande i ett plrm, vin
l; elriilt mot brännarens längd1iktning och tangentiellt utmyn
JKmde i en lill"n cylindrisk kammarE' omedelbarl innnnför ut
strömningsh:\let. Hiirigenom erhålla oljepartiklnrnn , ch\ dc 
utl<astas nr hriinnnren, dels rn long itudinell , el els en l rnnsver-
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self lwslighel, vi lka giva till resu lt at en sned riktn inn c·l ,, 
"' . . s. 

oljepal"'!iklarna ulkaslas efter ytan av e11 kon , varvid en f'in-
tiirdeln ing av oljan uppst:'tr. Den alstrade oljekonen om gives 
:1v en med hål fiirsecld gjutj~irnscylinder, medelst vilken ]uft
lillför~cln regleras. Denna stJ·iicker sig inM eldstaelen så långt, 
att en oljl'kon av 68 ° vinkel just tangerar gjuljiirnscyl indern s 
innerkant. 

Del visade sig nu till en början alt l'iir stor konvinkel er
hiills, vilket hade LiU följd. att :\ gjutjiirnscyliudcrn bi ldades 
!wksavsiitlningar, vilka så småningom ökades och ned hängde 
likt gardine1' framför oljekonen. 

Fiir utexperimenterande <W liimplig:1 hrii.nnare användes 
nu vallen, som avsågs hava ungcfiir smnma viseosilet som den 
varma oljan, och genom iinclri ng av kannldimcns ionerna er
hölls s:'1 sm{mingom en konvinkel :1v 62 ". Vid dessa experi
ment adngalades iivPn betydelsen diirav, :lit 1\:maiPrna gå i 
exakt l:mgenticll riktning i förhtdla ndc till centrumhftlels peri
feri. S:\ var fran början ej fallet , och den cliirvicl nhå! Jna ko
nen Yisaclc sig icke hom ogen. 

Seclan liimpligt utfiira n de a v briinna rnc så l u n da u te x p e · 
rimenlcr:lls , fiirclogos fiirbriinningsförsök med 2,37, 2,6 och 
2,8 mm. hal i briinnanw. Briinnarne fungerade diirvid v~i l , 

och man erhiill med de sliirre briinn:1rnc en flamma , som riick 
te n ästan till pannans l.wkgavel. Erteral visade sig em eller tid 
en de l solbildning i pannan samt vidare betydande koksav lag· 
ringar, av upp till 15 mm. tjocklek, å tuberna i jiimnhöjd med 
bränna r n{'. Fiir :1 L t komma från denna oliigen hel v redos b riin
name inåt, så a lt konen kla r ade hiigge Lubsatserna. 

l\f cd an vii ndande av vatten u texperimen lerades y Lterl iga re 
liimpliga kanaldimensioner för b1'iinrnarehM från 0, 7 till 2,8 
mm. dimn. 

De egentliga proven, avseencll' dels ulrönanck t av avlwk
ningen pr timma samt max.- och min .-climensioner fl bäinnare
hålen, dels oljans förhållanfle med avseende fl avsiiltninga r och 
fiiroreningar i säviii pumpar, o ljehettare m . m. , som ock i pan
norna uneler liing re t icls dri ft , kunde diirpf1 igångsiittns. 
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Till en btirjan badc proven ulförts med blanclad eldning. 
Del visade sig emellertid snart Jiimpligare fiir dl' förPliggande 
rdgorn a:.; lösande atl använda enbar t oljeeldning, ocb hn,·a ck 
löliande proven utfiirls pf1 så siitl. 

·• Adwkn ingsprcw ulföreles med hriinnarehnl från 1,1 till 
2,37 mm. d iam . lVIinclre briinnare funger::de ej väl , ol'i1 elen 
minsin brii rmareöppning, som visade sig praktiskt mwiindlmr 
nwcl liJlni'tnoJina spridare var av 1,2 mm. diam. Med denn:! o t> u 
t'rhiills en avkokning av 12,5 kg. [mg:~ fran och vid 100" C pr 
kg. olja. Bii .~1 funger:1de briinnar'e nwd 2,05 mm. hal , med 
vilkn erhölls fullsliindig förhriinning och en flnmm:1 av l ,5 :\ 
' ~,-) l' Fnod Avl.;ol\ningen Ul)])gick cliinid lill 12,2 kg. änga J' ; l'· d b . u u 

pr kg. olja. 
Vid beckJJnandcl :l\' cl c erhållna avl\okningssiffrorn:l v id dl:'s -

sa för :;ök , i medelta l uppgående 1ill omkring 12,1 kg. anga pr 
kg. olja, motsv:: nmde t•n p:1n nvnl\ningsgrad :l\' 70,3 J'(, torde 
man få t:tg:t hiinsyn till det förhållande , att vid försökens ul
flir:Jncle , pnn11an icke nppn}: ll fo rlfarighet~t ill s !andet , varlön' 
mun·erkel icke v:1r helt uppvärmt. F(n·hailandet hnde sin 
grund i den spnrs:1m hel, som vid försi "1ken måste L i ll~i m pas, 
eniir den tillgiingliga oljckvanlilcten v:1r mycket liten. 

U 1 hål l ighetsprov f' ii r u l rönande av olj~1ns förh å llandP me el 
:1\ sel'nde :\ :wsiittningar, fi1roreningnr m . m . utförde:; under en 
Lid av 42t och 33m, med 2,05 mrn. briinnnrei'lppningar. 

Under provet visade del sig , alt ångpfldraget fl oljeheltaren 
så smfmingom m :hll' ökas för erhållande av konslant oljMem
perat ur, heroende p:'\. i oljeheltaren s;\ småningom uppkom 
manclc avsiillningar. Sedan pådraget öppnats fullt och avlo•p 
pel sliil lts clir'c'kt till lwndensorn, varefter oljehet1arens effekt 
s:'1l u n<l:1 ej mer kunde Ö·kas , började oljans temperalur el'ter 
e :a 19 Limmars gi'mg s:"t småningom sjunka under 105 °, v;nes t 
elen l'iirut hilllits, och nedgick v id slut.et av provet ti ll 74° . 

!hiinn:triH' fungcr:1dc vi't l. Mot slutet rrv provet uppslodo 
emellertid i Juftkanalerna en del koks:wsät lningar, v ilka emcl
J:1n:"il m:"tsle :1vliigsnns. Anledningen h~irtill var för stor kml
vinkl' l, förors:l1;.:H1 :1\· :IYSiillning i sprid:trPkannlcrna. N:1gnt 
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ombyte :w briinn~1n1e erfordrades dock icke under hela provet, 

l'ilket anses synerligen anmärkningsvärt. 

Vid undersö1ming efter provet befanns, alt i numfilterna 

ca 15 mm. tjocka, porösa avlagringar avsatt sig, samt fltt ol

jchellaren var niistan igensatt. Förutom de förut H~imuda sm ä 

a l·siillnillg:Jr n;J i spridnrek:m:1lerna fanns för övrigt ingt>l! an

llliirkning. 

'fed l!iin .-;yn till de 11iimnda avsiitlningama i oljeheihren 

~,yntcs man salund:1 ickP kunna räkn:1 med n{tgon liingre kon 

linuerlig drifttid nwd denna olj:1. 

Ansiiilida l:ilJOratoriefiirsök vid varvet i 1\.arlskrona, vilka 

;:1·sago :111 ulriin;~ , till vilken temperatur olj;m kulld!' uppviirma~; 

1·id ell tryd; :~1· 12 l<g. pr l<vcm . utan att :1vlagringar uppsiodo, 

{-!;:n-o nu vid llandell, att redan vid uanli[l tempt•ra tur oeh del 

•>v:mniimncl:J lryckel avsiillningar uppstodo. Det :'llersl(ld sfl

lunftt inlct amwl iin alt sök:1 behandla olj:tn p[t dl eller atHtal 

sii! l s:'\ , :lll aY.-;iittningar icke uppkom mo Yicl iinskad tempera. 

lur O('h tryck. Eft er omfathmdc försök 1yck:H1es k<·mistcn vid 

laboralorirl. ingL·njiir Schröder härutinnan och ett parti o-l ja 

renades. LaLor:1Lorieförsöken visade diirvid, :1Ll , . id ett l ryck 

:tv 12 kg. pr kH·m . och <'Il temperatur Hl' 120" C. ii oi jan ncl1 

200 C. å viirmekii l bu praktiskt taget ing~1 a vs ii t t n i ng~ll' upp 

s !odo vid en upphettningstid av ~1 timmar. 

En serie prov utfördes nu ombord varvid oljan pumpade~ 

l'r:'111 l'l1 tank genom filter oe'h oljehettarc till en annan tank 

ul.nn atl fiirhriinnas. Proven avsågo, dels alt undersöka huru 

' icb den r<·nade olja ll, sa som htboratoriefiirsöken giv i t an ied · 

iling <ltl hoppas, iin;n vid praktisk drift llllder olika förhå llnu

den skull<> giv;1 ringa ;wsii!tningnr, dels att 11lriina i\ngkmi

:-. Ji m Lio11 o c h k:qJaci le l [t oljehetinrne. V id <'Il t cm pcratu r {t 

anga.n i h<'Llarc n av 143° och ell tryck ;( o·ljan av c:a 11 kg . 

pr ].;,·em. uppYiirmdes oljan till en temperatur a1· c :a 100° vid 

J'iltern:1. Temperaturen vid hriinnarne ble\ diirYicl c:a H0° -

0Jjan passet"ade heltaren med en hastighel a1· -±85 l<g. pr tinL 

Efier :\0,5 lim m:trs drHt visade sig endast eti myckel tunnt lH

g<'r :J\' avsiillningar i olj<'l1L'tl~lren. Pft varmfi ~lern~1 f'unnos en 
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del liitt borttagbara avsiiltningar. Man ktmde h~inw slula sig 

ti ll , att en ganska betydande kvanlitcl olja hm·dc• kt.1tma upp

dunas under dessa förhållanden. 

Vid en högre temperatur :'t ~mg-an, 203 o , och C' n h fl stiglwl 

på oljan :1v 1,950 kg. pr tim . varvid erhölls c· n oljetempcmtur 

av 97 ° , vi sad(' sig dt.cr 7 ' /" limmars drift betydligt större aY

'iä ltningar iin vid del förr:1 provet. Avsiittncingarnf!s vikt upp· 

gick till 0,01 ö ;!r a y oljans vikt. :.'lan tordl' sålunda kunna 

draga dt'n slulsulsen, all aYsiittning·anw iikas med ö,kad tem · 

peratur {t [mga n , möjligen iiven med öknd oljemiingcl pr limrn :1. 

Resullaten av prov å ångkonsumtion och kapacitet fram · 

gft m· fig . 4 ol'h 5. Såsom a 1· den förslniimnda synes, uppg;tr 

angkonsumtionen till omkring 10 ') :Il' den. viirn1da olj;m,. 

1·ikt, vilket mC'cl <'Il l'Y:lporering HY 12 it 14 kg. flllg:1 pr kg. 

olja giver en :mgko nsumtion mindre iin 0,1 'k av den ahlradl· 

angmiingd en. r\ v kapncilelsprm·et, vi l kPt utföreks vid l-13 

temperatur pf1 {mg:m , vi l k en tcmperatu l' enlig-l de l för eglftcn(k 

visat sig giv:1 m ycket ringa <lY~iittningar , frumg-a r alt man 

med en ren oljeheUare hör kunnn uppviirm:1 c :a 150 kg . olj:1 

fdm 15 ° till 9i'i ° C. pr kYm . Yiirmeyta ho-s oljrlicll<ll'l'll och tim. 

Samtliga hiir rrlaterade prO'Y ulfiirdl'S slill:dig'gande. Mnn 

hade emell<·rt id nu erh[tl lit t i llriiek Ii g (•rf~m·n lwt för :1Lt ii w n 

pröva oljnn under gtmg, YarYid jiimförelscr ]<uncle t•rh[dlas, be

träffaudc konsumlioncn i fiirh;\llandc till motsY:Jr:mck kolkon

c;umtionct . Den l sept. 1922 fiirl'logs (!('[ fiirsta fiirs(',kcl. Yar

Yid fyra pannor iordningstii!Its fiir en bart oljeeld ning. Vnrjl' 

panna har tvt1 oljebriinnare. Provl"t h:1de c•n v:naklighet av 

lre timmar. Briinnarne fungerade Yiil och knappnst n:J.bon 

rökbildning fiirmiirktcs . I medelta l fiirhrukadcs 1,G6;, tons 

skifferbrii nnolja pr Iinuna Yid en f:nt f1 fartygel av, enligt m:1-

skinen1as v:lrl':mt:J l 7,85 knop och enligt pejlingar 7,2;) knop. 

Kol{tlg~mgen vid cless:1 fnrln iir n·sp. 2,4 och 2,18 tons pr tim. 

l ton sl<iffcrhriinnoi ja skul le s!l lunda molsY<Jr:J 1.öi1 re:;p. 1,:39 

lons \Y aleska l<ol. Dl'lt:1 var "~Jiuncl:l l'iir~;la gi'tng('n elt 'il'l'nskl 

krigsfarlyg med ull'slulflnde :m vii n el ni ng :1 \' in !H' msk hr ii 11 n

olja fiir ll ytlad(• sig Jnl'd :lll\ i i nd:mdt• a\· t'ilh:Jrl oljrelclning. 

Tidskrift i Sj öL·iiscndct. 45 
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Den .J- st'pl. 1922 förelogs ett nytl prov, denna gång med 
fem pannor. ProYct hade en varaktighel av 5 1

/" timma. Far
te n uppgick uncle!.' de fyra första limmarna till 9 knop och un. 
der återst:kndc 1'/" timma till 11,22 knop. Brännarne ftw
gcrade tiimligen viil, dock tiinde oljan först ett slyeke fr:ån hriin 
name, heroende drirpå att tillräckligt hiig oljclemperatur ej 
kunde h{tllas , emedan en:dast en oljcheU:ne anv~indes' . Rök 
bildningen nr iinn något slönc iin vid det föregäende provet . 
Vicl 11,22 knops. farl uppgick b6innoljeförbruknin:gen till 2,79 
tons pr Lilll . Då kolCtigångeni vid molsvarande fart är 3,8 tons 
pr tim. skulle s[tluncb l ton skifferbriinnolja motsvara l ,3() 
tons walcska kol. 

Vid hediim:mdel a,· dess:1 proY må i.h{tgl,ommas, :lll vid 
pan nornas ordnanek för enharl oljeeh:tning antalet brännare 
icke iik:l!s , och aH pmm,ornw' hel:1stning sålunchl var mycke t 
ring:t . 

Vid undersiikning av materielen' efter proven visade del 
sig, :!Il stora avsiittningar uppsU\tt i oljehetlaren. 

Dc utförd:! försiiken h:1Ya givet vid handen, atl den provu
de skifferbriimroljan iir anviindbar som pnnubriinslc i YarTow
panllor s{tviil vid komhincrad eldning som vid enbart oljeelcl
Hing. Xngtrycket i oljehettarne hör ej överstiga 3 kg:. pr b-cm. 
molsvnn11Hic en ll'mpcr;~lur :1 v 1-±3 ° C och oljetrycket ej 10 :i. 

11 kg. pr kvcm. Under dessa förhållanden och en kapacitet 
pr oljcheltarc av 500 kgc. Yiirmd olja pr tim. motsvarande en 
,-iinnl'y ta av 0,013 kvm. pr kg. olja och timme, turde mm1 
kunm1 riil;,m1 med en driftlid av 100 timmar, innan rengöring 
bchii\'C:'r fiiret:lgas. Vid en höjning av kapaciteten till 950 kg. 
pr lim. tnotsvanmdP 0,0069 kvm. viirmeyla pr kg . värmd olja 
och tim. lorck drifttiden ncclg'tt till 40 Limmar. Med de å Sve· 
r ige anordnade hriinnarnc, v:n·av normalt sex erhålla olja frå1 1 
en oljelwll:uc, kan si'1som dc utförda proven visa förbriinnas 
~80 kg. pr lim. och briinn:ue och cliiriiver, molsvarande c:a 
1,700 kg. pr tim. och oljehctl:uc. S:\vida olj:m ej ytterligare 
kan rena·' , lonle sft!unda större olj ehettnrckapacitct i förhållan 
de till briinnarckapacitden erfordras iin vad som finnes instal
leracl :1 S\'l·rige, nrjiimle del, siirskilt vid enba rt oljeeldning, 
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iir nödviindigt att hava tv[t eller tre pmalellkoppladc hctl:ne, 
vilka en åt gången kunna urkopplas för rcngöriJllg. 

De nu utfö·rda proven hant varit as för ringa omfattning 
l'lir utriinande av, huruvida den i oljan ing.:\ende sv:welh:'tltcn, 
kan hava menlig inverkan på pann:onm. Ehuru så sannolik t 
icke iir fallet bör sake111 dock n~innare undersökas. 

Aven om dessa prov endast kunna anses såsom prdimi
niira, och ytterligare undersökningar h ii ra utföras, förefin ne-; 
dock en v~il grundad förhoppning, alt den sYenska skifferoljan 
skall Yisa sig fullt anviindhar s[lsom pannhriinsk :l flolt:m--; 
fartyg. 

Vad belriiffar frågm1 om möjligheLerna :1tt tiick:1 deu cr
l'orclerliga konsumtionen m ed svensk olja synes denna ku1m;~ 
besvaras jakande, såvitt den rör storleken av de befintliga till 
gf\ngarnc. Tillgångarne inom landet på :1lunskiffer av s:l hög 
oljehalt, :111 dennas utvinnande kan komma ifrt1g:1 , tippgår en 
ligt heriikning av Sveriges Gcologis1lw Undersökning till J,~ti 

mjJli:1 rder tons , motsvarande en oljetillgäng pft 1-±4 mi Il i o ner 
lons. Landets :hsbehov a\' rå- och hergioljor OJn.kring år 195:') 
11ppskattadcs :1v den s. k. skifferoljekommilten till 200,000 lons. 
Denna upps1ullning iir givch-is mycket osiiker, och någon siir
,;l<ild hi:insyn till möjligheten av Ö\ ergång till oljeeldning i .~llir

re skala för flolians fartyg har vid uppskattningen giYl'lvis icke 
tagits. Aven med ett betydandt> lilhigg För denna post, säg 
:)0,000 tons, siwile dock tillgångarn~1 riicka i flera huudra ~'\.r. 

Huruvida oljans utvinnande iiven kan gi.i1ns riintabclt t'i'n· den 
l'nskilda företagsamheten, oeh oljan: må kunna lcyercras till 
ett p·ris, som gö1" den konknrcnskraftig gentemot kol , blir ju en 
annan fråg'a, på vilken jag: h~ir ej kan iniäta mig. Aven lw 
L6iffandt> denna sak finn~1s dock g,runclade förhoppningar. 

Den vid de ovan relaterade pr:ovcn använda oljan utgjor
des av sl<ifferolja, fmmsttilld vid A.-Bol. SYenska Skil'ferYer
kens anliiggning i Hidinge i Närke. Driften vid dennra nnlägg
ning ~ir nu nedlagd. Genom pressen har just i dessa dag:1r 
~ätt en notis om av ingenjörerna Sven Bergh och K. E. Lars
~on vid J(innekulleverken utförda lyckade försök att nr diir 
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befintliga skiffrar framshilla råolja. Uncle rsiikning :1v denua 
oljn skall inom kort iglmgsältas vid hiirvarande labora torium , 
uc h därcsl gynnsamma resultat cliirvid erh{dlas , torde ä ve u 
pr~1 k liska försök ombord komma l i il utförande. 

Dc hiir beskrivna oljcförsöken hava sin största lJetydelsP 
gL'nom de förhoppningar som de vumm resultaten giva nwcl av 
-;rende ~l miijlighell'rn:l all med svensk briinnolja driva v [n· flot
l:ls f:1rtyg. De hava emellertid dessutom ål den vid försöken 
dellaganek pt•rsunalcn g ivit en god övning , som säkerligen p f1 
grund :1,. dr· höga oljepriserna under krigs f1rcn och iivcn efter 
(k'-:~mnw v:~rit synnerligen behiidig, och som hlivit viirdefulla
re diirigt•nom :1U fiirsöken ulförts med enbart oljeeldning, vid 
vilken mall'rielens skötsel iir av mycke t större betydelse än 
Yid hlanclad eldning. Genom dessa fiiTsök hava vi kommil 
hriinnoljdr:igan nårmate in på Ji,·cl, viikel har sin stora be
lydc;lse nwd nneendc a tillkomsten inom vf1r flo:U::t av en bart 
o ljeeldade jagnrc, p~t vilken vi hoppns. 

Dc striivnnclcn, som ifr:lga om oljeeldning göra s ig giillan 
de i andra Hinder siirskill FiirPnta S lalcrn:l, som i dclla hän
,N~nde inlaga en för'hiirskmHil' ställning, synes gä ul pft mwän
dancle ~lY stora pnnnor, vilka iiro· mera el.;;onomiska iin sm i1 
p:~nno r , iiknd forcering s:1mt iiknd k:lpacilct :'\.dc enskilda brän-
1\a l"llL'. B \'l r ii ffa nde pannornas storlek miiste givetvis i.iven 
iliin::;yn lagas till ekonomi Yid higrc krnftulvcckling, varfö re 
kap:lcilclen ailtid mäste uppdelas pf1 ett lämpligt antal pannor. 

Del uppgiws, att Förenta Staternm, marin l.::onslrucnrl pan
n.or med i·1vc r 1,000 kvm. cldyta. S!agskcppe! Tennessee's 
p~umor ha,·a +85 l"·m. eldyta pr panna, dc amerik:mska jagar
ll es GJO kvm . och den förut lJeskriYna Richmond c:a 700 kvm. 

Bctriiffande forceringsgraden m:\ niimn:ns, ntt vid prov tu · 
rer med ~uncrik:mska jagare prroduccrats 67 kg. i\.n:ga p r kvm . 
l'ldy!a och lim. och det uppgin·s f rån försök i ]nncl till och med 
t'll s:"t lt iig siffra som lll kg . 

:Vbn l'iirsti)r, vilken ofanllig effekt man uneler sådana fö r
ila! landen k~:n f a u l u r P n p a nnanliigg.ning, om man betänker. 
:III de sliirsh1 s iff ror mnn tmder pl'ovlurPrnrl med vår<~ pansar-
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båt:n· och jagare vid blnndml eldning uppnått, iiro resp. 30 kg. 
och 55,5 kg. 

J fr ftga om briinnnrnes knpncitcl, mtl nämnas, ntt man ii
wn hiir uppnall myeli:ct höga siffror. U n der det att sålunda 
200 :'t 300 kg. olja pr btännnr.c och timme är en vanlig siffra . 
och man vid forcering å Tennessee konsumerade 324 kg. pr 
briinnarc och timme, har nmn pä de amcril<anska jagarna kom
m i l upp t i Il l ,000 a 1,200 kg . 

Det iir ett kii.nl förh[tllnnde atL reglerbnrhctcn iir ganska 
hegriinsad f i) J' dc vi el trycksystemet vanligen anviinda hr ii n · 
narne. Dc hrii1marc, vid vilka änga ~l!IV~incles för oljans spri 
dande, iiro i dctla hiinseencle biittr·c. Med dc först ni:inmd<~ 
kan k apaciteten icke rcglcr~1s med hingrc iin till ungefär hälr
ten :w maximiknpaciteten. Siirskilt vid krigsfartyg med diir 
förekommande varierande belastning iir detta en olägenhcl, 
oeh den enda utvägen att i högre grad variera ångrproduktio
ncn, i.ir att mwi.incla med olika s tora hål försedda brickor, vilka 
sålunda m:'lslc ombytas, smnt att variera antalet i gång varan
dc briinn:1rc. Den ringa reglcrb~whctcn hos de mekaniska 
briinnarne har sin grund i följande förhållande. Såsom förut 
framhållits, hcror briinnarnes spridande verkan på den cen
lrifugalkrnfl , som bibringas oljeparliklarnn, i det att o ljan siil
les i hastigt roterande rörelse i en innanför brännarens ul 
slrömningsöppning befintlig kammare. Den roterande rörel
sen Prnås d ii r igenom att oljan inledes till l;: ammaren genom 
tangcnliclll till densnmma gf1encle kanaler. All den olja , som 
genom dessa kanaler in:kommcr i luunmaren avgår från den · 
samma genom den med rotalionsaxeln koncentriska avlopps
iippningen. D~\ briinnarens kapaeilel rcclucerns gen'om oljc-
1 ryckets siinkande, minskas oljans hastighet i kanalerna och 
frikt ionsförluslernn göra sig ctiirvid n1'cra giillande, tills slut · 
!igen den spridande vetkan upphör, och oljan lämnar brånn:l
ren i en solid stråle. Ett siitl att råda hot på ovan b erörda 
olägenhet har uppfunnits. av ;en a.m.erikansk nrariningenjiir 
Fisher, och fått tillämpning i den s. k . Peabody-Fisher-bränna 
rcn, som ti ll verkas av p,eabody Engincering Coq)oration. Me-
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toclrn a\·ser hibehåll::mdet av hastigh eten h os den rult>r:mde 
rörelsen i kammaren oberoende av den (inskade kapaciteten. 
Della :"tstadkommes på så sätt, a tt från kamm:wen :lllordnats 
en äterledning till oljepumpens suglcdning, till Yilken• en del 
olja tili:'ltes flyta tillbaka vid reducering av hriin narens kapa· 
citet. Den genom kanalerna till kammaren strömmande olja n 
hibeh[liler pil. Stl s~itt ständig-l sin hastighet , och regler ingen sker 
genom alt öka eller mir1ska avloppet för den återsirömmande 
oljan. Principen framgår närmare av fig. 6 Medelst denna 
brännare liir kapaciteten kunna regleras ned till 10 % :w maxi
mikap:witelcn. Fig. 7 och 8 visa en dylik briinnarc jiim te O· 

Yanniinmda firmas anordning fö·r luftregleringen. Av dessa fi 
gnrer fr :ung:\ r iiven siittet för brii1marens fa s tsiiltning, vi lket 
medginT ell hastigt. utbyte aY briinnare, en betydelsefull sak , 
('lliir hriinnarnc emellanåt m[tslc rcngiiras under gång. Brän
narne iiro Yid:Hl' justerbara i liigdlcd, så att dc kunna instii lln 'i 
pas:\ siitt , att oljelbnunan går klar i clds tads.öppning:cn. L uft
s•pjiillcn rl'glcra-; medelst den :1 bilden synliga ratten. 

Briinnare av detta slag vow be•s.Li.i.ll cb för tre av Fö·ren ta 
s taternas slagfartyg, vilka till fö-ljd ay \V n.shington-fiirdraget 
sedermna nedskrotades. 
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Meddelande från främmande mariner. 
srccldclaflc frän Ma rinens ulrikesanlelning. 

(Ol;:tohcr ocl1 n ovcml1 er mi\n aclcr. ) 

Amerikas Förenta Stater. 
1 len komrni~sion, ~om Ullsattes med anled ning a,· förlu~Lcn av dc 7 

jagama tilLl1örancl e 11 flot ti ljen, vilkn. den 8 sistlidne september slrandadt· 
vie! Horcia Poinl i CalLfornien, hat' nu avgivit rapport över sin uncler
~ilkning, brträffanclc orsakerna därtil l. Den anser att flottiljclwfen, chefen 
:t ledar efartyget "DeLp·!J-y" ocl1 naviger in gso ffi ceren ä samma lfart~·g visat 
osldcklil!llCt och värdslöshet i utövandet av ;;i n ljänst. Dessutom hava 
å tta anc~ra officerare å flolliljen ställts inJör lu·i gsrliLL, ätalade Iör värds
lösh et, varigenom deras Jarl}g ·förlist på Jdipp orn a . Kommissionen an
se r att olyckan var en di r el;: t fö ljcl av on lJel;:laglig ·brist på ·O mdöme ocl1 
dålig navig-e r ing nv dc tre ·o v ~mnämnda officerar e, som tjänstgjorclc ft 
Delphy. 

Den l > ~tvi sar att tht floLLiljcn den 7 september kl. 9 c. m. ifi.ire log on 
J;: ur s~inclring balJ ord llän , h ade elen crl1iillil vissa racl iopcjlingar ocl1 ansåg 
~ ig fullt siiker p[t si n navigering . Dessa pejl ingar bl ev o icJ;:e meddelad!' 
lill ö \Tiga farty g i flo Ltilj en, vilket lw mmi ssioncn anser visar vårels löshe l 
friln Jcclarens s id a. Cheferna ·ä ·cl cssa klandras ·för att cl e und·e r sädunR 
.Iö1<h illlandcn icke anll iill it a lt få pejlingarna <från Dclp lly ell er också skltf-
rat sig d em pEL egen 'llancl. . 

Ploltiljcl1 efen ansåg sig ~:m cl!er lid .full t säk er på navi goringen YHl 
,;<tmma tid, so m s itu atio nen IJö rj ade •bliva oroväckancle, m ellan k lockan 
x-9 pi\. afto nen, •och Cl en var särskil t osäker , {lå Delphy avgaY signalen 
··,·i s tå svd om Argu cllo .. oclt dJegärde en })cjling till svar. Rä tta ä t,
"~lrd c n i ~l e lta ögonblick haclc Yarit att minska tfarten, loda ocl1 fortsätt" 
.ti.irsil,Ligt tills man genom andra pej lingar J'unn a l närmare J)cs klmrna 
flo ttilj ens Hlg('. 
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Cll cl\~ 1·n a el dc ct't ul·följantk .fa 1·t~·gen llaYa till silt .fö1'SYa1· il n.fört 
nlt tie varit sk~'hl iga a tt >fö lja si n ch ef. Kommissi-on en a nser a tt denna 
uppfattning visa r en svå l' hrist pft omdöme o-ch iförklarar, att de t 'är varj e 
l' h e fs plikt att JJandla på egen 11lancl och uneler eget a nsvar, clä han anser 
ilet Ylll'a r~Ut a lt göra sil. 

Som slu to mclöm e ilnföl' liomm i~sioncn a tt inte t h a r framgå tt som 
l;a n f rilaga de tre 0ffie cr fl l'n a [t Dclphy frän hela an svaret !för o l~·ekan 

och ej lJäller kunn a n ftgra förrnilclrancl e omständi ghetee anföms. Be
lräfl'ancl e il e amlra ,Jartygsc ll r fema ;lnser kommissio nen dem Yara i viss 
lll å n rnPdansvar·iga clärtill. (Le 'J' ., 23 n oY. :19123. ) 

:\ya för sök m ell l)ombkaslni ng Jl'ån flygma~kin e r llaY;t :l'öl'Ctagit" 
undc1· ~ ~ ·plember månacl uLanför Ca p Hattcras . ~Jål Yoro clc gaml a pan
~arfar trgen Y irginia oclr ::\'c\v Jl'rscy om 11,930 tons, byggda 190'" Alla 
flygm aski ner och all J)Cl'So nal, so m dellog i ·försöa,e n ti lll törclc armens 
lufts tr·idskl'aftcr. ;i,nll amillcL mcll ,försöken Yar icke blott a LL utröna ver
kan av svåra bomb P J' pCt >farL)· g~n , u lan i( ven a l L lilargör a i va el m ån en 
luftflotta, so m utski ckas J'rCm en bas i Jane!, kan ur>ptilck a . anfalla ocJh 
liJl.J)akasl[t en fi entlig fl otta, -so n1 iförsölie t· anfalla kusten. Dc gamla pan
~. arfart)·ge n , som vo1·o niin cll'C moLstå ndskrafti ga än Osbfri es lancl, de l; t~· sJm 

,·1\c.pp som tjän ade som m;U vid Jöregftemle •försöli, ~1!evo hastigt silncla. 
i clju pc: l. Boml1erna mol \'irginia kaslades 1fl'iin enrlilst .1 ,000 m :s h öj cl. 
vilket i Jirig i0ke skull e k un na gil ·för sig mot ett mål , som ,f'örsYanw si g . 
'L're ttio bomber om :100 kg. Yikt kastades och flera träffad e eller slogo i 
Yattnet n ilra fartyget. All öYe l'lYyggna!l JJ!ev bor tsopacl ut-o m ~omen. 

~luLJigr n tilog en b omb n er i va ttn et niira .fart.~·gssicl:m och reY upp clen
~amma, vat·på fartyget sj önk. 

New Jerse:, blev anfall e n friln nag·ot m er ~ln ~,000 m :s l1öjcl , som 
ntut·« n ännar sig förJ11llland et i krig. l~ nclast få di rekta träffat· erhöllos 
111ecl 27:> kg. bomlJ€1'. l\Icn fclll s l)'Ckcn föllo alleleJes intill fart)·gssi clan , 
f'läckte upp densamm a oclt fa r tyget sjönk. Det är dock icke tl' oligt att 
r•n såda n laclclning, utom vie! direkt l<'o ntakt m o t fa rtygss idan , sku ll e !fått 
liukt m ed e tt moclemt pansil t' l'al'tyg. 

Någm av de anfa llande flygmasliin erna lwmmo direkt ft'än L a ng!ey 
Fi eld, beläget 175 km . clärHrå n med full laclclnin g av bomiJ:Je1· . De t hae 
~alccles b cvi:;a ls, dels att f lygmask ine l', även clå cl e oper er a lfll1gt från s in 
has, ku nna utgöra en stor fara fö r· Jn·igsfarlyg· och dels a lt träffsäker
li eten vid bombkastning från s t01· hö j d lämnar mycke t övrig t a t t önska. 

(L e Yacht, 20 okt. 1923. ) 

~J U l' iin hälflen av U . S. A :s u~lJåLar i förs ta linj en LiU11ö!'ll S-ldassen 
oeli ~iro byg·gcla å r en 1917- 192.1. 'J'y,p en konstrueracles uneler kl'ige t, m en 
dc se nnst 'byggcla ;!Jillaama äro Mtgot stön e ~in rle tidigare. Femti·o 
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:'-båtar .IJaYa inalles b l iYit byggcia ocil dessa utgöl'a tillsammans m ecl de 
tre aY 'J'-lilassen de encla verkligt occangåencle u-'båtarna i U. S. A :s iflottfl. 
då cle ö\Tiga ''3 i förs ta linj e n enelast clcplacera 1,35 till 570 tons oc·11 h aYa 
en ganska !ilen akt ionsracli e . 

Till ntt ·lJiirja m ecl ansågos S-biHarmt Y::tra s~· nn erligen lyckacle, m en 
nv sc narl' rappo rter framgår :<tl ma·slii nernfl ej äro rik ti gt ti!Lfredsstill
lancle. ,11 cn se nas te S-b åten har e tt deplacem ent av 906 t ons i J·t läge oen1 
1,126 Luns i uY-liige . n e äro 68, 7 me te r långa, störs ta 1brellclen 'är G,, n 1. 

t' öl' några båtar G,, n1. ) och d.i up g[tencle t 'r,,- 1,, n1. Deras m::tximioljcför
rftcl ~it' '•\000 gallo ns. \"arj e bftL ~ir lJestyckacl mecl en 10,, r.m. k anon, 
f~' ra lorp ecll uij Jel' ocl1 12-H 1orprrler. Besättningen utgöres av 38 man. 
De .fiP~la OJåtarna haYa oljeeldning ocll m::tskiner aY Nelseeo-typ på 1,·200 
li.kr. J:J "knop i ytläge ~ir tl en ltög~ta f'8rl -som n ågo n av lJåtarna uppnå tt . 

(N. ~I. R. , 31 okt. :1923.) 

J ll cl anslagsäskantic :;om liomm t• t· a lt Jö reläggas kongressrn i cle
t·em]) cr månarl äl'O u pptagna rn edrl föt' Rtt uMöm cle förbättringar ft slag
skeppen . Yarom fråga Yft.ektcs ,fijna fu·ct med anledning av diskussion en 
om J; a n o n ~ ma,; elcYat io n. :r-Jan JLiggcr ·elen största Yikt Yid clenna mo 
;lerni sor ingspliln. t;,· om Llcnsilmrn fl icke gc nonvförcs b l ir elen amee iliflnska 
.flottan ·m~· ckcL umlrl'lägs en den t•ngt·lska orl1 japanska belräffancle de en
tik il cla .fflrlyg cns taktiska sl)Tkf\ . ,\ liR clcss Jart;;'!:5 m ed unelantag av cl e 
tre "i\ larylamls" ;1ro umlcrlägsna i friwa nm skyeld mot u~llil.tar· och mol 
n nfall a \· lu-flslrirbkra ft rr •oe'il ·~i t'o ick,• fullt Limpliga fö 1· föesla li n·j en 
förr ;in rlr falt ''.lmlgcs'' ocl1 exll'f\ ·pan~ctl'. \"irlare iir fiollans I'Öl'lig111e l 
minsliatl genom att ric' sex liolrltlaclc sk c pprn. Yi lka trolig-,•n skola aptera,; 

l'öl' ol j e el rlnin .~· -

:\ rrn allrlclt's sär~kild viU fiisl cs Yitl fl·ftgan om kanonaenas ele\'a
Lion. l\ rL ;ir Yisscrligcn sant alt r!P !re ".\lney lancls" orll möjligen ''Cali
for n ia' ' oc lt "'l'l'nncessec " kunna ;;,;l;juta hingre iln något en gclsl;L fartn~. 
m en f' l'i'arenlwlrn från krigr l ;iwn~olll skjulförsök e ft er d elsamma ten 
tl era alla till alt Yisa, :~Lt d eL :tYgi'H·cmlic sl,julilYstånclet , d et Yill v iikel 
träfrarn-a lJliYa nog talril;:a ,föt' :tlL Jiilla ntslaget, lic·ger mellan 20,000-
23,000 mf'Lcr oc il. tlct ~ir just på tlcssa fl.\'S~ftn1L ,;om engelska fJoLLan J;an 
fl. Ygim rn öyr•niilrligancle elcl. lack vare 20° l'lrYation a\' kanonerna. 

(X ~ r n., 3 1. okt. ·i !l~-1 ) 

Danmark. 
iir·lonsnll'\'C:t s iide. 

'Il en :; lom l;ommhsion som Ytll'iL tillsaLt -flir atL 1llltlCl'cicika Yillia ll c
spaei ns·:n, ~~~ m sk ul!P Jiunn:t g iit'::t,; f'ij1· i',l .-los·s\·anct, ·lHtt' 1111 a\·,;lutat sill-
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arbete oc/1 u tarbetat e l t <förslag, vilket, om det blir gen-omfört, betyder 
mycket väselltliga besparingar och en stor inkomst en gång för alla. A 
amlra siclan inskränkes dock llcn areal, som flottan oc /1 örlogsvarvet hit
tills disponerat, högst betydligt. 

Öl'logsvan•els nuntrancle terräng, belägen i elen cen l•ralastc clc lcn aY 
ltamnen, omfattar Nyholm, Dockön, Frcclriksh·olm och Arsenalön, inalles. 
H)5,000 kvm. Kommissionens förslag går ut p& a ll örlogsvan·et för fram
ticlen sk ull e få sin plats pil 1lnlva Dockön ooh en fjärdedel av Freclriks
llolm. Nyl1olm skulle överlåtas till flottan, mcclan resten av Dockön och 
Freclriksllolm samt lJCla .\t'senalön skulle säljas . Denna areal är· mycket 
Yärdefull ocrll beräknas kunna inbringa minst 20 mil}on e r kronor. Enligt 
detta förslag skulle flottan för framtiden komma att ' råda öYer en areal 
a\· 110,000 kvm. ocl1 örlo .c;·syarwt öYet' [)6,000 kYm . 

Kommissionen föeeslår virlaee att elen militärfl och elen . civila acl-
ministl'alionen helL skiljas ill. Varve t och dockorna pil Frecll'iksholm · 
skulle inske~'lnkas så att här enelast komm e att byggas minclt·c örlogsfartyg 
3åsom u-YaLtens- orl1 torpedbåtar. SLötTC fart}g till flottan sku lle i fram
ticlen byggas på priYata varv. Omflyttningat· ocl1 föråneJringa r beräknas 
l'osta någoL öYCr 3 miljoner kronor, men besparingama bliva högst be-
/.yclancle. (:J,·. D., LG okt. 1923. ) 

England. 
Fråga n om aYlöningamas Yid flottan minskning förorsakar stor oro 

inom mal'itima kretsar. 1\miralitetet motslitter sig varje sänkning av av
löningama unclcl' det b elopp, vartill dc höjdes 1919. BianeJ annat fruktat' 
man att en föl jcl av en sådan m inslm ing skulle bliva mindre gael man
skapst'ekrytering, kansske kvantitaliYt tillräcklig, men i varje fall kvali
tativt unclerlägscn elen nuvat'ancle, som a nses Yara lJällrc i detta dtänse-
r nd e iin före l'riget. (N . M. n., 3 okt. 1923. 

Ändl'ade hesliimm else.· för befordran nlom lur till Iieutenanl, n. N. 
N~·a bcstämmelset' ät'o ut•färclacle föt' befordran utom tur till lieute

nant, n. :'-~ .. föl' cle offirerare som utnämnls till sublieutcnants efter elen 
14 scptemlJer innevat•ande Ö.t'. 

10 "marks" bcl'ätLiga en officer till lJ c.forclran till lieutenant 13 må
nacl et' e f'ter utniimningen till su-blicu tcnant; 9 "marks" clrager 15 m na
cler; 8 "marks" 17 mrtnacler· ; 7 ··mar!< s" 19 månacler; 6 "maeks" 21 m <
nacl er; Ci "marks" 2't månacl e r; 1, ··marl<s" 26 månader; 3 " marks" 28 må
nader; 2 " marks" 30 månneler; 1 ··mar]{" 36 månader. 

"Marl<s" tilldelas sålLmcla : 2 för 1. klass betyg; 1 för 2. klass b etyg 
och ingen för 3. kl ass b e Lys. De t forclras alltså 5 1. klass bet}g för at t 
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r n officc t' ~kall l<u~n .a lJ Cfordr·a~ ]Jil lwrla,;J.e lid lill licutcnanl. Bcioi'cl!'an 
för· ll r m , som uL:liinmls till suiJ-Iieut.enanls föl' c elen J5 sep t. sl<er dl.ct· 
dittills gällantic gr;mclct·. (N. :\L H .. 3 okt. J!J23. 

l~n cngPisk L,kaLler, JJeslaencl e a\' ,;las- o~ll lätta l,t·~-~~aec - Uw 
~pccial :-:LJuallt·on ·- skall i slut<'t aY månaden 1'örctaga en Yärldsoms<':g
ling för aLt Yisa f L,;:gan. IH Li en lämnat J~ngl~nll kommet· i i\llanLflnllan 
icke all finn as c·n cncla slagkr~·ssarc or l1 antalet lätta l'ryssaec rnin3ka~ 
ft·ån JO Lill. :J. n c iin iga s laglu:yssa t·na äro t mcl c l' reparation , Henown i 
Pnl'lsmoiti.IJ IH'.it T i.ccr ·i Hosyt/1. Denna senare torde dock bliYa fä:·dig 
Yili samma t :d. l~tc antal läLla kryssare finnas i reserv såsom Canlct'lJm'Y 
i ?or·t~moul!t rl!'l; GDlliope i Lll c l\'ot·e. Beträ!Tancle denna fal'l_ygstyp lJ e
finni'J' sig· ~alctl l's :\tl:wlfloLLan i samma situation som :\fr;l c lha\'s•floltan. 
l denna ~f'narr inF[u· endast ;·n cncla eskader lä l La l,t·ys,.;are, tlr·n 3 :c, ehuru 
fn rl ~·gen s an la l i !lcn~amma iir 6 i st. för ::J. 

Inl.el ltat· ~\mm åLc;·jorb för alt åle!' öka :\IetlellJaYtit'IOllans stJ•rka 
;;o nt För,.;la .\m iralitetslorcll'n förldarat skola ske. Den inncfallat' f. n. 6 
slag,-.kepp aY i'lldt'C typ än li c• D, som ingå i AtlanU'Iollan. Föeutorn dessa 
re ntton fai'LYf) finnas yllnli~are 'l st. uppla!l'na på il<'n akli1·a listan: 
n"~· ai-Oak iit' 1.111cl er rcpat·alion orl1 J>lit· icke J'i1nlig förr iin nästa år. 
1\ing· Ct·nr.c;· \. /.,illnsJ.g·öt· som ai'L ill e t·iskol,t':u·Ln.; i Portlan<l orh Thunclcrer 
sllm ilt· kadettfartyg. Om F:ns·land Yil! öl'a sin i\leclelllavs.flotta och giva 
tl<> n,::uniJia i/Pn styrka. so n1 den ltade ·före kric:et innan lruYu clstJ•rkan föt·
laclcs till ~or·dsjön, blir Clel s~tlelles nöt!Yäntligt att ntinsl'a. fartJ·gen i 
l;emlanrlet;; fflnattcn. (L e 'l'., 7 noY. 1923. ) 

Premierministern ·l1ar i r t t nYligen i JJ/y•rnoutiJ !J all eL La! Li llkänna
t;iYil nlt J' C!''Cl'i llgen besJulat ,b~g!'a rtt slört·e anta.l liHta kt'J'ssare . Orclcr 
d~it·om torli r l'omma att utgå nwt å!'s~kiflet. Dessa kryssal'C skulle er
s[itta ;J c111 a1· Lonnl~· -kJa~scn. nY Yill,Pn rrclan dc flesta fart)·gen äro ::tY
fi',t•lla från fiil'ir('kningen (i\'f'l' akti\n slt•itl.:;fru:tyf!·. Detta ·]) Csl ut har JiY
li!'t· gillah inom flottan, r/ il ill'l litng<' Y:n·it ett önsl,em ii l ~Lt bristen pfl 
liitla kry:'s:tt'l' Jlll'il rlrl sna ra,-tr sl,ullc .lllil·a a1· h,ii'llpt. /!:ngland har för 
tdl'\'::tl'antlr e ndast :> mode rna l<r~·ssat·r ]<Il öYeJ' 5,000 tons deplacement 
nrrtlan ll. ,.:_ .\. IJHJ' 10 och .!apan 2Cl. 

Yitl ],ri.~·sulhrnllet /) estntl Cnunl) -klassen aY 1:1 fa r ly g a,· tYå olika 
' ' ''rler . .Ilen rna. hyggll l!lOa- 100''- omfattande 9 fartyg på 9,800 ton; elen 
:rn rl;·a t'ct·trn IJ cs lotl aY 6 fal'tyg jJil JO,R~O Lon. 

l'nilrt'l'iitlcl~rn nm n~·~,~·.cgnalit'n liar m ed stot' gläll ic moltagits av 
alla större sl,cppsn1rY, Y i l k a i'lro angelä;ma ·aLL få arb,e le J' ö t' att kunna 
unthika all H\·sld'rla m assor a1· nriJr la r c . (L e T., 8 noY. 1!!23. ) 

Föt· Lli'l. manskap. som fC•t·li;let i't.r slu tacl c sin tjänst vid flottan , 
yp paile sig sittla na svårighclct' yj([ sökaneJ et av civilanställning att Amira-
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liteld Lilld•·lati<' Yar orl • •· n a1· d •· l'iirnilms l a örlog~!Hu n n;H'na i liL'llliandcl 
~>00 f: fr•t' att anonlnil kUI':;r'r i iLllmilnllildandc ilmncn m . rn . föl' rrtl, bc
ncla rlr ftYt;äenli<' l i l l fäl h• att i n l1ilrnta ku nsk ilpCt' il\ Yäl'l l l' rför drra:.; 
utk omst i •lC'l civi la lin•t. Föt· d••n skull lillsatles n.yligcn i Devonporl 
r·n kommill •' mcrl t i ppdt·e~:-: alL uppglim plan .för sållann k u eser, som kuncll: 
anses l ämpliga. JlJanrn liPJ,Llgrr ciYa kurser av Yi lka en del äro bcsU,lmd~ 

lill omfi\ng<'l, ll ll'll i sr:-; HY dem ill' detta YalfrilL l "nclrnisning{'n hör
j ade den J noYe lll!Jl'r i lll'. D •·n iit' kkf' aygiftsfri u lan rlcYct·na mrt~h· 

•'l'Higgfl. rn Yi ss Sllllllll<\ til l l ii<'k;l ll <l r•l ;w k os tn aden fi'•t.' k ur ,;f'rn:t . 
(C\. :'1 1. H . 17 nkL. IB2:l.) 

Frankrike. 
Prarbkf\ l ti ft,:l;e l' l'c l ll i"llllldr. en L Ll. 7.eppclinat'l', i lat' nyligc·n gj or l 

r·n flygning ÖYCt' \ l arncJ;u utll :-:.,nr•gHI, som llliYiL mycket u ppmil rk:;am
macl. Luf'hkcppE'l ilat· nilmligPn diln-it! <flugit 100 limmar utan att lancln. 
nesan har fi'•r·lnpil utan nf1gon ~kada l'll<'r lrawt·i ft IJe:;illtn ing eller ma
terie l. Lufhkrp]WI. snm ilr· ilYggl 191.7, Ilat· r·n n·n11 l av G8,000 khm., 22G 
lll . liingtl r•cl1 Pil dianir•lrr a1· 2'• m. l ll'l tlriYcs aY G sL ~. f ayhach-molore r 

nm 260 l 1kr·. Bri1n,ll'l,,llb111llli(lnl' n u ndc1 · fär·•lcn u pjJsl,altas lill 20 lons . 
"'ulll !Jt'iilblc·l'lit'I':"HI iii' :l~ !nns. H••s<lllningrn utg·un· ~, fiirulotn t·IJL'fen. 
a1· fem ol'fic•·r·al'<·. t!iir·nl· lr·r· Yal;li~;ll· :llldr•, •·n ingrnjiir oC"i1 p:l. liill!jl'l' l'<'sor 
r n lilkar··· ~arnl :10 tli;UL ~L I' '1'., t nkL 1 ~12:l.) 

Hö1';H1dr· .f r ·a)-!<~ll 11111 Yi lk en Jual;l ,;ont l'. n. il• · frilmsl pit llal·,·n giva 
de hi:ht underTill Uv ! r Pari>'I'XJWI'll'i'lla Jörsteget i\ L l~nglanrl av fuljaod r· 
skill : D en lJn1lisLi,ka iivrrliig!'cnh••l. "''m elen amerikanska flnllnn L n. 
liar fr·amflir · allr• andra. mohägl's a..- rlrn !Jt·ittisk;1 f iollans uvcrliig
srnhrt i fill'i.. ilwn l1os kt'l·ssamn. Jngrn ling finne~ i amerikanska fintlan 
som i lli.,g ~i;·, kan undkr•JIIllla llonrt, neno1Yn r,cll Hr•tHtbr . .\t en JJ'alllflit· 
nllL kOlll ll li'l' f;ngland,; iil·er·liif:!·;o.Pn i •d alt ri l cka Jiinge pi1 gnrnd aY (}rss 
Ypperliga [Wr,;nnal. lill vilkr·n ing•·n lll<JlsnH·igilrL finnes l•ns nrtglln na
lion i Yi.it·ld• ·n. m·l1 dill'i'iir· alt rlrl lwll il t''kar alla Yil,liga !•a:-~agrr till 
sj öss. Brsi!l ning·•·n aY (; i!Jrnltat· . .\falt~. l~gyptcn, B r t·mulla~ . Capr-Tn11·n 
rll'll Sin?•lt•nt·e J;onltll<'l' nlllid all 1·ar:l likYilrrl ig m ed manga s lagsk''Pl'-

(X :'1 l. H .. :l n kl. 10Z:l.) 

Ita l ien. 
ll• •n facisli~k .t ,.,,:-:···rin;.:·t•n lii\llt•J' nu p;l ai.L fll lllll'g<ln i,;ct':l <len ilali

r· nsl' a flollan . .\larilllllini,lt'r·n lrat· 'L1lL llcmynrlignnclr ;1ll i marin t• n in
fr,t·a alla rl •• fi·n·hii!lrin."·ar . lian an,: r• r· ClllskYi1.t·I1R. lllt'rl '"."'·rnrlr· ;t •l t'"' 
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s t yrka ocl• el,onollli. 'J'ill fiilj(] liilt'aY lwva fl ere amiraler ocll anclra 
<Jff icerat·c ;wförts Ul' rullornR och eLt stor·t antal ])Cfattningar i land ocl1 
ombord indragits. Antalet ofF icerare iir· n u betydligt minclrc iin för eLt ftr' 
;;edan. DärcmnL är· mansl,apsstyt'l;:tn nitgot större orh J'ommer alt ytter

ligare ökas. 
.\ farinminblrrns slrii.Yan gftr ut ]Jå att sätta marinen i stuncl all 

ständigt oclt iigonblickligen miita alla cnntu aliLeLer. Fartygen h ålla-i 
r u stacle liingt·e l id ii n f'lil'l'. Anslagen l ill l"'igslJer eclskap och am mun i ti0n 
lraYa llcLydligL iikals. i \ rl.illcriet som fursummats efLer kriget är föromiU 

• för synnel'lig uppmilrl,~amh et. Nyfl. ]l t'ojcktil c t· ocll torp ecl er l1ava ansl,af
fats. 4:i crf1. torpetlen sl,all crsilltas mf'tl en kraftigare typ. 

Alla itkP fullgoda farl)·g ~J,ola ,;lopas. Bland rl em Sarclegna, Yitlorin
t,:manu cl r . Hcgina-J~ le na, Napoli oel1 noma. Sicilia och Hc-umhcrLo sln
pacl es sl.rnx. citcr l;rigel. I män a1· lillg~rng på m ccJe·J komma övriga far
tyg al.t modemiser::t!' , Lln'n såclanfl. ~nm llliYit öve r·liimnacle av Tyskland 
'Jcll öslerrike, s:l.son1 Jillla kryssarc•n Y enezi ft ocl1 jilg::tr·r n PrcmuLla. 

l~ l l ny l t nylJ:1%llfl.tlspl'Ogram ~k a Il nwtl el c t snara~ l o ll ppgöras. Dr· l 
kommer alt umfatlR r n v crin tl [\V flera ;re ncll föt:ulsiHLer en ärlig n)·
byggna!l sit stor. aH ilali enska marin en ,;l;all kunna lli!Jelliilla den st·iUI
ning. elen rflrr· J;rigr t inl::tgit. Sannolikt J;omma furst en rlcl lätta krys
sare av maximi tonnage enligt \VasllingLonförclragcL alL J)yggas. H eclan 
nästa iu· iir ricL nwn ingrn att hygga t~-rr srHlan a. .\lan iit· angelägen alt 
viiskynda l >ygganclel av sftclana farLH; för att irke blivil allt för unflrrlilg
sen F r ankrike i della l1iinsecnclP. 

FlygslrirlskrflfL!'I'!la skola (>l;ae:. t•;LL för·slag ilr vilckL aLL änrlm en 
illdt"e key~sare till t •·an:ipoet.fnrl}g fiit' Jtygmaski ne•· av Yilken fartygsklass 
i taliensl'a mrtrinen il n nu i eke ilger el L enda. 

N)·!Jyggnad,;programmct upplagrr· iiYCn molorhåtsrskarlrar m c!l sto t' 
f a et. 

Ku:;lfCil·svarel J;ommer atL flirJJiUI.ras. StaLion er· för h:~drowropl.an 
komma al L uppril l tas i Llc Yikliga:;l r s,iöslilllerna silsom Genua, Livorno, 
::-,Tea11el, Messina m. Jl. (Le 'r., 1 noY. 192:1. ) 

Polen. 
Polens Jlol.l;t ]Jrsli\t· f. n. aY l;anon- och lO!'pcilbCt lat·, rl r flesta :lY 

l~·~kt UI'S[IrmJg·. P crson:tl en lJcsl<"u· aY omkring 2.300 officerare ocll man
ska]> . För f)Tct t\l' sedan tilll;:allaLh' regeringen en rngelsk kommission 
som sl;ullr• l'atla drnsrtmma Yill organisrranrlel a1· r n minclrc fJolla flir· 
lnll- ncli !JoYakning~itndrtmål . D enna Yi staclcs i \Yarel1an omkring rlt ;w 
.\[etl <mdanlag möjligen föt· LYft f. rl. tyska jag:tr'f' llar· intet aY Jloll::m ~ 
Iarlyg någnt s l r' i ll~Yät· tlc och man J1nr rlilrför, enligL en nyligen synl i .~-

'Tid skrift i Sjöviisrndet. 4G 
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uppgiH, i Frankrike beställt tYå eller tre u-båtar . Om clelta är sant, 
lw mm er clet straxt att officiellt tillkännagiYas, em eclan Franl<rike j ämlikt 
Wasllingtonförclraget är sl<yldigt att m edd ela förlli'tlland e t till cle andra 
signitärmal\terna. Det är för tidigt alt nu bedöma, Yill<en politik som 
har väckt Polens plötsliga inlJ'essc för sjömakt, men däremot torclc man 
kunn a förutse, att skapandet av en polsk u-båtsflotla antagligen skulle 
förorsaka ökning ay sjöstricl·skrafterna i Hyss lancl, elär man ängsligt Yakar 
över alt flen nuYarandc maldbalansen i ös lcrs j ön icke skflll förändra-s till 
dess naekclcl. N. l\"l. n., H no1·. 1023.) 

Moderna lätta kryssare. 
Cllc(l anledning a1· elen engclsJ;a regeringens lJcslut att inom lwrt på

börja bygganclr t av lätta kryssar·e t ord e en öYcrsikt Ö\"C l' Yacl övr.iga mak
ter göra eller !lava fö1· aYsikt a tt göra i detta i1 änscencle Yara av .intresse. 

Med nnclantag as ett eller llög·st tv, fart~·g, som nyligen gått av 
stapeln i Japan, äro alla utländska l<r}ssarc, som nu byggas eller anes 
fltt b~yggas, aY stora climcn~ionc r oril tillhöra därför elen Oceangående 
typen till skillnad frän "flcet-cmiscr·'-klassen, som Lh· så ta!J·ik inom elen 
engelska flottan. Japan l1ar· länge !1a-ft leclningcn i lJygsantlct av kry-s
sare efter· kriget. År efter år, alltseelan i9J7, hava n~·a fartyg av clenna 
typ byggts så att Japans J'lotta nu iigcr en imponetande styrka av stora, 
s-nabba och sj-öväl'Cli>g•a k·r~"i.SS<J J'C . YillHt äro lika använd iJara för a-tt kyclcla 
elen egna l1anrl el n so m för att anfalla andras . Om man bort-ser från de 
hå 'J'atsusas och den n~yligc n färdiga YulJari , vill<fl äro små men mycket 
snah!Ja fartyg , UJ"SPJ'Un~·ligen konstrueracle för tjänst mccl slagflottan, fin
nas nu 11 kr~·ssare på över 5.000 to-n;;. Yilka alla l1ava en fa1·t av 33 knop 
eller cW.r·övct' oC'11 äro anmäJ'kningsvi"ir t gocla sjöbåtar. Yttcl"ligarc tre 
fartyg skola hygga-s flY samma klass så alt total~ rmtalcL a1· clessa ~- k. 
"meelium·'-l<ryssare blir 14. 

Av senar-e konstru.ktion äro cle fyra f ::u·tygen av Kako- eler Furu 
Laka-klassen al" vi lka två r eclan äro kölsträelda ocl1 ytteJ'ligare tYå skola 
pi'tbör·jas inne1·amnclc 1\J'. Dess a få e tt clcplaccmcnt av 7,2.10 tons, maximi
farten ökas till 3'• knop oc l1 1!1 rm. kanoner· a1· en ny, synnedigen kraftig 
modell e rsätta H rm., som alla "mPrlium""-kryssarna föra. Den sista av 
dessa kryssare skall vara färdig 1926. 

Större och J;raftigare i alla häns eemlrn Lit·o de f:!T a "ilalvpansmclc"' 
kryssare, so m aYsluta det japanska b: ggn:ulspeogramme t. C\Ian YCt icke 
om dessa änntl äeo pä~Jörjacle. De lära komma att fil namn ef>ter h ceömda 
fart~yg fr·ån keiget m ot Ilysslancl , A-salli, Shikishima o. s. Y. Hög faet, 
kraftigt artilleri och stor aktionsrarlic äro cleras utmärlwnele e~·enskaper. 
Deras nom1ala clcplacemcnt skall bliva 10.000 tons. Bcst~yc.J(l]ing sex ellet' 
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cm. kanoner i ·lorn . FaeL~' gen slw la Yara fäediga 1()2/. \"id Llenna 
Lic! kommer Jap a·n -at t l1 ava följ •ancle modorna ln·yssarc: H ··meclium··
kryssaec, Yarclcra ]J fl omkring 3,600 tons Lieplacement; 1, a Y den större: 
(heavy) typen med 7,210 tons clcpl. ocll ;, aY elen "halYpansracle" t~'pen 
pil 10.000 tons cl epl., alltsa 22 st. orrang åencle krys-sare. Inlet fartJ'g fåJ' 
lägre fat'L :ln 33 knop. Om cl c trr minclrc "fl eet" kr-yssac·n:1. läggas till 
hlir totalsumman 25. Intet av allrt dessa fart~·g ile då älclrc än åtta fte. 

Näema~t .Jrtpan i lJctyclclse l<ommct· U. ::;. A :s kt·yssnrflotta, elen 
nu1·aramlc och elen planeeaclc . Den består f. n. aY 10 faet yg alla fullkom 
ligt lika. nr börja.lle b) ggas 1\)1 8-20 od1 clee t sista blir fäecligt i JJörjan 
av näs-tl,ommanclc i'l e. Dc försl'a f)Ta ellee fem äeo rellan färdiga. Dc 
cit·o på 7,500 tons. Faetcn äe 33. 7 Jmop, som flera av fartygen överteäffal 
under proYltJJ'cma. Ett liltt pansa1' skycl clae cle Yitala delarna. Best~·ck
ningcn lJ CS I. ftl' ay 1:2 5t. 15 cm. kan. ::>3 kal. längel; 'o-7,, cm. antiluftkanoner 
oL"IJ JO t01"J1Ctllubcr. llöc;a IrilJonl göra faeLyscn till gocla sjöbåtar. 

Om n:·ly:·c:g nad 5p lanen antages aY l;on gressen nästkomm:mcle månad , 
skola ytterligare åtta l<rys saJ'C m ed clet snar aste påbörjas. Dessa Jwmma 
säl\ el'ligen att h:-;.;·gas a Y den största sto el ek som \Vas !1 ingtonfönlraget 
medgiver, nämligen JO.OOO ton-s, IJ•':il)·cJ;acle mecl 20 cm. kanoner. Mell 
Li e t ta nyJJv .c:·ge kommer 11. s. A :s kr) ~,.;arflolta att 'bestå av 18 fartyg, ana 
oceangåenLil', mecl Il ö g J art oel1 kraft is Il es t: eJ; n i ng. 

Umler lie tio s·ena-st föt·J lntna. åren eller ännu längre ilar fransk,a 
flottan lirlit stor· brist pi\ snabba k1'yssar e, en brist som Y'fl l' mycket 
kännbat' under J;ri gct. F em f. d . fientliga kryssare hava seelermera lJlivit 
införli1·arlr mccl flottan a1· 1·ilka f:t·a ~kulle kunna göra 27 knops fart. 
m en !lä rlc gjort JJrtrcl t.jclnst uniler l<ri g•et O("ll icke unc!erl1öllos eft er 
Yapensti ll eståncl e t.. ii r el et tYiYel,aktigt om el e. Lhen efter stö rre repara
tioner, skola bliYa i stånli fltt nppnå cl cnna fart och i öHigt bliYa fullt 
steiclsdugliga. 'J're nya kJ'yssare hålla på att byggas, m en elen sista blir 
ej J"ärclig förrän 1\126. Dc äro pil. 8.000 lons deplacement ocl1 ;.n J;n op,; 
t"a1·t ,;amt IJrsLycl<rHlr med ~ st. J\ ,. cn1. l<a·nonr1·. Denna kannn är av en 
n:· modell och stl.c;cs Ya1·a likväJ'dig med rlcn cng'clsta 1\J ~~111. J;anon en, 
clitJI"lJ m rcl hittare prnjrldil. IfJ·il.gaYarandr kt·y~sare lära icke llanl oiclo
pan·:;aJ', m en äro fiir,;crlrla med et t lätt pansarcläck. Pansarskyclrlet lla1· 
oiTntts föt· t"aetrn. Yttet·ligm·c sex kt'Yssare Llt·o beviljarlc, m en tonle ej 
JJ!iYa fäl'fliga fötT ii.n tidigast J\127. Dc bliva antagligen på JO,OOO ton,; 
med Jfl elle r 20 cm. l;anon CJ". 

Italic·nska regeringen ämnar bygga två l<r:·ss-arc av " \\·as·llington 
dimensioner orh bestyckning" under nitslkomman ele år och clärcflrr minst 
tre lu·ys:;arc 1·aJ"I.anna t tll". 

Dc cncla andJ'a ny a kr)·ssat·c aY bclyclelsc ilro JaYa ocl1 Swnal1·a. som 
h1·gsas för llOllänclsJ;a fJollan. Dc äro pä 1,050 tons och 30 J;nops fart 
samt lJeslsckacle m ccl 10 st. 15 cm. kanoner . 
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;rill cl c~~ arb e tet mecl ll)'a kt'yssare börjas i Englancl, finnes i dess 

Clolta enelast .fem kt·yssftrc . j ii m för!ig·a mc el el c ovan upptagna. 

(N. :'>T. R., 7 nov. 1923.) 

Europas luftflottor. 

Amerikanska r:-:pel'l Cl', som n ylige n besökt { ICl'C europeiska Linclct· 

och studerat drras lnflstrirlskra.ftet' l1a1"a. JJ•etl'äffancle deras styrka, nY

giYit följanrl e nmclöm c : 

Fntnli:riJ; c ä1· J'. n. :;tarkasl och skull e icke haYn. någon svårighet 

att iförskaffa sig oclt hiJ)chälln. öYerläg·senll e t i Juften gen·t emot Yilken 

som lJLUst san noliJ; J;ombinalion aY fi ender. 

Storbri Llanirn lidet' tmtler alltför hastig aYmobiliseri ng av sin krigs

Lids-lufLflottn. men d ~ :;l'n~stc ,•ngclska hyggena m1ses likvärdiga m ecl om 

inte ÖHTläf!·stH\ rl e k is ta frflnska. 

'r:·sklantl lwr slora r esur ser föt· att utvidga luftn;pnet ehuru cless 

nuYarancl e 1.ilh"erlming aY maskiner Lir li t en . Man tror att planer finn e,; 

uppgjor(JQ fö1' Qlt pa !;ort tic! iordningställa e tt dussintal eller flere verli:

stäclcr 'för li I!Ycrkning il Y fly.gmaskin er. Om •ryskl-ancl finge råda si g· 

sjä!Yt, skull r &Je t sann olikL kunnQ uppbringa sin produktion av flygp lan 

oCJ11 maskin c c· till d en , som r1\clrlc unrler krigstiden, ·inom f em eller sex 

m å nacl e t·. 

Ilaliens Juftflotta an~<"lgs ganskt god, men ll. yss luncls :lr av oväsent

lig Yikt bCtr!c bctt·ti ffancl e JlCI'sonal ocl1 material. 

(R. ·~f. H., 2't ~JOY. 1923. ) 

.. 
' 
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·' 
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Innehåll åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter . 

Sf l'ale! li oc h politik. 

Tll c imp o rlance of ~Jaltleships, cruisers ancl 

suitablo placcd ])ases for maintaini ng the 

ow r seas comrnuni cations 

1 ;ommanc! am! concluct of operations for all 

<U'I11S ... 

Un L11 e orif!·in of \Yat· 

. \Jun i l"t'Cll 

Urgani~alion 

. \f:win e 

Taldik 

Organisa t i on. 

d es Aclmiralst::tl)en 

Luffl<rigsl<onsf. 

el er alten 

i'.:n k onl'likl mellem flaaclen och luflY<et'n e t 

J<;nglancl . 

1 1cn nye Zcppelinkt·ystiar· cn 

J,uftkrig·cb r egl ering 

:\'a l'i!J<II i ou och sj öl';wt. 

J·.:::tl'lll Fealmes ancl tll e Na.vy Pilot 

~ogl c praktiske r esnitaler af forslig m eLl ra
cliopejlinger . 

~jöl'artens •oclL fartygstypernas utvecklin g 

.\.III intemalion ella sjöfartskongressen i L on-

don :1923 ... .. ... . . .. . .... . ........... . 

Fle ttnerroclrct 

Till ~jös s m ecl ''gyrolo tsen " som rorsman 

Fartygsmaskin c••icl' , 

1\unLl'<l]Jropellern, dess teori och konslrukUcm 

samL m elldelanclen om hi ttill s n mn a re-

6Ultat ... ..... ................. .... .... . 

Jliil so - ,och sj ul<nkd. 

Till J;~i nn edomc n om ~Ll'iclsgasförgi fLn inga 1·n a 

J. R. s. I. , si el. 623. 

J. H. s. I.. si el. [)9!!. 

I'. U . s. ~. I. , sill. 18~>G 

:\1. R. , sicl. '108 . 

J.\1. H. , Sitl. 280 . 

D. 'l'. f . s., sicl. 350. 

'l'. 'l'. allm. aYcl.. .'t8. 

N . T.. sicl. il35. 

P. r. S. ?\. J. , sid. J<ll. 

n. 'l'. 1f. s., sicl. ',Q\ . 

~r T. , siLl. B2 l. 

'l'. 'l'. allm . aHl. 17. 

'l'. 'l'. skeppslJ.-a.Ytl. 7G. 

K 'J'., sicl. 368. 

T. 'l'. ske]>]1 Sh .-al·d . 70. 

1'. lf., s icl. J t '' · 



.1. H. :-:. I. 

:\L H. 

s. ' f. 

T. ' l'. 

'J'. H. 
li. 'l'. f. ~. 

P. 1'. :-' N. T. 
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.\ n,·iin da l' iiJ•km· l nin!Jar. 

Jonmal of' tiJO noyal [ ' nitecl ::iCl'Yicc Institution. 

= i\Iarine Runcl scll.au. 

= 2\'autisk 'l'illskl'ift. 

= Teknisk LiclslcriH. 

= Tidskrift i !\filitiir lHll so Yårcl. 

= n an sk Tidskri f t for Spvmscn. 

= Pr·or· r~c cl ei n gci of tlr c LniLccl stales ::\'ayaJ Institulr. 

Kungjorda patentansökningar. 

Datllm 

28/2- 21 

'20/B- :21 

15/1- 23 
18/2 - 22 

21 /7- :22 

27 j!0 - 21 

30,'6--20 

20/8- 21 

2-d-/U- 21 
22/5-22 

23/G-- 20 

8/11-- 1!1 

l 

l Diarie-1 
nummer 

71>7j21 
l 

12G!l,'2l 

147/23 
488 j22 

:21 li9 j22 

Jli77j2J 

3658/20 

2~l74J 21 

3346}21 
J 608/22 

2071/20 

50J-l-j 19 

Uppfinningens art ---' 

.\n"r·dning Yiri untl cn·aLlcnsminor·. \'ickcrs Limitecl , 

L omlon. 

'J'r·nmpclt•i\·inr:iLLning föt· hätpropclii'[U'. :\Iaximo

Ccsclls clwfL Sr:ltneidcnbaeil & C: :n , F r·icclrichs

ltagen, Berlin. 

.\lat·nwppar·at. K . •J-T. G. Bcrgemlalll, Götebo rg. 

.'\ppat·at i'iit· a1·torkning ctY golY, korkmattor och 

d)' likt. E. Joilansson, Edsbyo. 

.\nordning Jöt· <hLaclkommancle av en pr·oyisot·isl; 

lrywllJ:ink. r:. F. Erikson, Söclcrtiiljc . 

"\prmrn l för al L uYcrföm rotationen hos linan vi el 

rn loggs propell er . 'l'ltos. \\'alker & Son Limi

Lccl , T. 8 . \\'alkcr och P. J. \Valker, Birmingham. 

.\n ordning vicl smörjkoppar mecl fj liclerpiherkacl 

koll·. ' l' l1e Bassick :\'Tanufacturi ng Co., OIJicago. 

l~ ldslä ckningsappa t·al. V. 'J' . .Julin , Djursirolms Dan

der·ycl. 

Fl ~-LLI'Ocka. :\I. :\101 le r·, llambu r· g. 

.\ nol'llni ng för· ortsl)estämning·. F . Schmidt, Prci

ltei t, 'J'j cckosloYaki eL. 

Lyftkr·an m ctl skopa. P. II. Armstr ong. \' ulcan , A. 

F'. ~. 

Yallcn c1\'Ski l.iarc f i i t· ångpannor·. .r. N. n. llL'CmG n. 

r""lldo n. 

-. 

Datum 

~.· 
22/3-21 

lG/2- :22 

. 5/13- 19 

l 
27/6-23 

7; 10-:21 

2(i/G- 20 

1 2\l jG-~l 
118, 10- :22 

l 
9/ 1-:!1 

17j51 - IO 
2Gj(i-:20 

l 5:2-21 

l 
Jao;li - 2:2 
l 9/9- 19 

l 
llG :' JJ - :20 

122/!l-20 

1 8jU- :2l 
17:·1- 23 

·' 
29/G--- :20 

:28, !1 - :20 

l Diarie- l 
num.mer 

JJ23j21 

421 /:22 

547'1/19 

18~)3/23 

3-±liB/21 

3059/:20 

2427/21 

30 11 ,22 

28;:23 

4702J20 
fl08J j20 

J39;2l 

3476j22 
4182/ 19 

4593/20 

4728/:20 

;)187 /21 
11 G5J23 

338Gj20 

4810/20 
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Uppfinningens art 

n.osLanol'fln ing Yitl clclstäcler mecl underblilster. A. 

.1. '\.1. .'\. Hicldcr Yan clcr Docs cle Bye, Haag. 

T~i tningsan orflning för locket Lill packclosor· . .i\L 'ra

m ini. :\lilano. 

l _' nllceYaLtcn~IJCtl. !'Jlrclric Boa t Company, GroLon, 

A F. S. 

::iuhmarin signalapparat. \\'alker 8ignal ancl Equip

rn r n l 1 :orpot'ation, New York . 

• \ll {Jt'Lil1 in g Y il] [tngpåYerkacle r egJeringssJ iller för 

angmn:=;kincr·. J. :-;amnel \Vhite & Comp., Limi

tcd , E-a ,; L Cfli\'CS, Englancl. 

r,:·sandc ~k)· lt. Golden GIO\Y :-;ign Cot"poralion, Ncwl 
York. 

.\nonlning Yid unllen·allcnsminor oclr rlylikl. Yic

kcr~ Limilcll. L onrlon. 

L> ,;antll'rlnin,- Yit l J~·,rn·ojrklilcr. \' .. Jrr.nherg, 'J'ifla

Jwlm. 

Bt'<Nlllalar·mappat'ltL. n. C. Ut·iarLe ocll \'. A. Al

IJano. Hareel ona. 

~i\kcrlt c lslJt'OlllS G not·clning. P. \V. Sieurin, Göteborg. 

_\n rmln in g , -i <l l j mlmo tLagat'l'. Signal-Gesellscll'Wft 

m. h. Il.. KieL 

.\nonlning .för finfönleJning fi C!t maLning av k ol till 

puln:- rrldarle clcl städer. A. Farner, Dornacll , 

Sr:ltwciz. 

:-;piinnlt~·Jsa fiit· stilllinor·, A. Carl sson, Göteborg. 

Flir{aringssiiLt fur färgning av metallytor. Q. Se

stini oclr 'J'. Honclelli, Bergamo. 

:-;amntans<-lLL YCYax cl. Akti ehoJaget SYensJ;'a Kulla

gcl'i'abrikcn. GiilrlJot·g, oclt .'\ . l-Iit•Lh, Sl.uttgart. 

.\ nr'J 't lning ·för rtLt stegvi~ förändra fl ei'C)'linllriga 

koll-pumpars ·e ffekt. G. Si!Yestri. \Vi cn. 

P cu·all c ll-linjal. G. ZoYiCll, 'fricstc, Italien. 

.\ l aLanattcnrcgulator. Nortltern J~quipment Com

pagn;,-, Eric, A. F. S. 

H cgleringsanol'cl n ing för munslj'CkSYcnLilet' Yicl 'ng

och gasLurl)iner. R. Röcl er, Miihlheim Y. Hulu'. 

.\ nonlni ng för en axelLineles f-ören ing mecl en annan • 

maskinflel, speciellt ·aYseclll oför fästande a\' pro-l 

p clleat'. II. Heissnce, Beelin-Cilarlottcnburg·. 



Datum 

2/3-21 
1/3-:dl 

l 
Diaric-1 

num1ner 

80lf2J 
77!1/21 
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Uppfinningens rtrt 

Hoderstilv för prollerfartyg. n. \Vagner, Hamburg. 
Elektriskt rr·ramLlrivningssystem för fartyg. Inter

nationeJ General Electric C :o, Inc ., New York. 
29/ J J -20 558Gf20 Anot·clning Y i el mecl pitot- ocll statiska Jeclningar 

26/3- 21 1227 j2J 

20/2-20 l 835f20 

Jörscclcla loggar. S\'enslw J\ktie1Jolaget Logg. 
StocklJolm. 

"\n orclning Yicl fartyg föt· bestämmande .av havscljup. 
A. Bchm, Kiel. 

Förlöjningsanorclning. J. i\. Gransteclt och O. A. 
i\fcl in. Slockl1 olm. 




