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Anledningarna till den engelsk-franska
Hottans nederlag i Dardanellerna
den 18 mars 1915.
Sälla·n har en strid givit upphoY till så mycken legendbildning som striden den 18mars 1915 mellan kustfästni111gen
Dardancll erna och den enge lsk-fransk a f·lotlan. Rön'1de an'ledningcn lill stridens utgång hyste dc stridande från försl~1
stund olika åsikter, och inom vårt land vunna b åda parterna
anhängar e <för sina teorier. Då numera till·förlitli ga källor
rörande 1förlopp et av denna strid äro tillgänglig a, men då trots
detla säkerligen alltjämt anhäng·ar e av den första engelska
åskådning en finnas, 'har det synts mig lä'111pli<gt att u9ptaga
frågan till behandlin g. Jag utgår därvid från den förnlsättningcn, att läsarna känna till h~tdc fästningen s och dc anfallandes stridsmed el.')
Dc sl<i·lda åsikl.er rörande utgången, sam hystes, kunna
i korthet sammanf attas sålunda.
Engelska åsikter: nederlagd heroeld e på att lurkarna använ t •sig av dr i v minor, mö j l igen ä ven torped er.
Tysk-turk iska åsikter: segern möjliggjo rdes genom den
bristfällig a engelska ledningen , segern själv ·berodde på sam') l stort sdt riklig i.ir (] ('11 i .:\n1·al Operation-; VoL Il bdintlig:1
för fLislningT'll. 1 s<~tllltln bok åtPrfintw' givdYis uppg ift.
rlogörPls<'n
re
om rlen <1nfai\andc' s styrka n1. 111.
T'irlsl<Ti[t 'i Sjuräscnde t.
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verka n mellan a.rtilleri- och minif örsvarct, eller m. a. o. fästningsförsvarets planmässiga genomförande.
Vad då först beträfl'ar de cnge}ska åsikterna, synas de numera öv.e rg ivna av engelsmännen själva. I den engelska redogörelsen 'för striden (Nava l Openations Vol. Il, kap. XIII) talas
visserligen alltjämt i själva texten om drivminor. På ett ställ e
sägs det: »Etl ögonblick såg det ut, som om fartygen, ehuru
alls icke nära Kcphez, voro mitt ib'land minorna, av vilka åtmin1stone några troddes vara Lconska· drivminor». Och vi dare »En drivmina rapport,eradcs snart så lång t ned som vid
ami ral ens division, Yilken ännu befann sig på 14,000 yardslinjen, och ·k l. 4,"' e. m. trodde sig Lord Nelsons b evakningsbåt
hava 1förstört ,en 'g enom kanoneld. » I en not .sägs däremot:
»Upplysningar, som lämnats av turkarna efber s tillest åndet
göra klart, ~att skadorna åsamkats ay dc nyutlagda minoTna
i Er·e n Kcui bukten och icke av drivminor. Dessa voro icke
av Leons 'l11odell utan 'Hamis.'-minor fästa vid flottar. Ell
fyrtiotal dylika hade iordningställts i Konslantinopel, och ungefär dt dussin av dem hade tid efter annan utsläppts und er
Den 18 mars
c ftermiddagsopc~·ahoncrna men utan resultat.
låg ångaren Bulctir med lj u go av dem ombord färdig nedanför
Nagara, men turkarna angiva, att de icke uts'läpples.»
Tyske Korvetlenkapitän G. v·on Janson, vid tidpunkten
ifråga stabschef i »Oberkommando der :\Icerengen », gör i denna fråga följande uttalande:') »- - - varken drivminor
eller torpeder trädd e i verksamhet. Av de förslniimnda fanns
då') endast en ,fullständigt ofarliig turkisk modell, som, såvit t
jag erinrar mig, hade en sprängladdning om 20 kg. Något
rcsulta t av dr i vm i nors u tsläppandc har aldrig iakttagits, icke
heller senare, då år 1916 vid elt tillfälle drivminor av förbättrad typ ( pcriskopminor, föreställande u-båt, med pendeltändning - rysk modell - c :a 70 kg. laddning) utsläpptes m o t
fientliga jagare. »

Av dc gjorda citaten torde utan vidar e fr.amgå, att drivminor icke spelat någon roll den 18 mars 1915.
Rörande torpech·a pn ets insats i striden inneh åller den
e ngelska redogör elsen endast följande antydan härom . »Kl.
2, ,., .e. m., när avståndet var 12,000 yards, öppnade de engelska
pa n sarfartygen Ocean, Vengeance, Albion och lrresis tible eld
och nårmad e sig småningom till ett avstånd :av 10,600 yards,
a nYänclande sin sekundära bestyckning, dels mot arti!J.eriet,
som hesköl de båtar, vilka sökte rådda Bouuets JJesättning,
deis mol Soghanli Deres mynning, varest rapporterats, att en
to rpedtub Yore uppställd ( en ligt n ågras åsikt skulle en hårifrå n avskjuten torped hava förorsakat Bou.uets undergång). »
Korvcttenkapi tän v. Jan son säger om denna fråga följand e :
»Torpcdbcstyckni·n gen i sundet bestod av överv·a ll·cns torpedtuber {rån gamla torpedbåtar, som jag låtit montera på land.
De .l Jeströko blott den smalaste delen av sundet mellarl
Tschanak K.aie och Kilid Bahr och kunde följaktligen, aldrig
ingrip a, då den fientliga flottan stan nad e långt utanför. »
Det synes följaktligen, som om jämväl teorierna om torp 2thapnets insat s i slage t icke vidare sku ll e kunna upprätt-

') S :h iil rlctta so m i clct iiiljantl (' iit PrgiYna u ltalan rlPn av Kapi tlin
v. Janson h an 1 gjo rts i b rc1· t i ll f iirfatb re n.
') D t' ll 18 lilHl'S 191 6.

håll3. ~ .

Scdan dessa ursprungliga engelska åsikter om anledningarna [jJl neclcrJag.cl Yisat sig ohållbara, har man SÖkt
göra gällande, att det Yar dc .förankrade minorna, som fällde
utsJ,a gct, och .att det i 1befästningarna uppställda artilleriet
föga inverlwt p å utgången.
För d enna frågas bedömand e synes del \'ara nödvändigt
alt studera del s anfallspl anen, dels stridens förlopp.
Enligt anfallsplanen siwlie de fyra kraftigaste fartygen ,
Queen Elisab eth, In{lcxible, Agamenmon
1 :a divisionen, lag,a stäl!n,i ng på ctL avstånd från dc
och Lord Nelson starkaste befästningarna av omkring 14,000 yards. Så snart
dessa ,började behärska dc viktigaste for·Lcn, skulle de fyra
frans·k a fartygen, 3 :e di\'ision en, - Suffren, Bouuel, Gaulois
och Charlemagne - passera genom luckorna m·cl'lan de cngel·ka fartyg en och upptaga strid en med samma bcfäs lni·n gar ,

r
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smamngom närmande sig gränsen för det svepta områd et.
d. v. s. 8,000 yards :från sundets smalast·e del. Efter fyra hmmlar skulle den franska divisionen avlösas av elen engelska
(2 :a divisionen) ~Ocean, Irresistible , Albion och Vengean ce.
Genom dessa 'anordningar hoppades man, att minsvepningen
skulle kunna taga sin början två timmar efter sedan strid en
igån,g satts.
Planen utfördes så, att l :a clivisi~onen intog sin ställning
och öppnade eld omkring kl. 11,, f. m. Redan en halvtim m e
efter synles det högste befälhavaren, amiral de Robcc'k, a tt
nog resultat uppnåtts för att låta fransmännen igångsätta sin
frmnstöt. !Detta bedömande, som luuYudsakhgen synes h aYa
grundat sig på atl turkarna icke besyaradc elden (orsaken
härtill var det stora stridsavståndet), visade sig snart h a \"<1
varit felaktigt, ty fmnsmännen mottogas vid sin framstöt genast av .kraftig del och ledo så svårt däraY, att högste befä lhavaren beslöt :a vlösa dem redan kl. l,., ·e. 111., sålunda eHcr
1 "/, timme i stället <för enligt planen 4 timmar. Det k an
vara av intresse :att se, vi lka skador fartygen enligt d en
engelsl\ca r.c clogörclsen då lidit enbart genom artillerielden .
Suffren hade erhållit en svår läcka förut, ors~tkad av artill erield och Gaulois' Villstånd var mycket allvarligt, då hon Jäm nade sin framskjutna ställning. Även hon var av artilleriel d
svårt skadad förut, hade styrhorels slagsida och låg på näsan .
Det var tveksamt, om hon skulle kunna räddas, 1nen till sist
lyckades man 'Sä tta henne på land vid Drapanoön i södra d elen av Rabbitögrruppcn (omedelbart ut'anför sundets mynning). IB åde Suffren och Gaulois måste dockas, innan d c
vidare kunde deltaga i operationerna. Bouvet hade redan i
str.i clens hörjan lidit skador genom artillerielden. Två aY
hennes kassematter hade {örsatts ,ur stridbart skick, hennes
brygga och styrhytt voro skj utna i brand. Angå.ende Charlemagnes skador är intet anfört, de voro emellertid med visshe t
icke allv,arliga. 1Samman'fatlas resultatet av den l"/, timme
långa striden mellan de franska fartygen och befästningarna,
finner man alllså, att befästningarna för längr e tid satt ål10
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minstonc två av deJyra .anfallande fartygen ur stridbart skicl<
och .allvarligt skadat ett tredje. Befästningarna had,e i det
stora hela icke liclit någonling. Enligt den e ngelsl<a reclogöreJs.en salles uneler hela den 18 mars endast en pjäs för längr e
tid ur stridbart skick och föduslerna i döda och sårade voro
ohetycHiga. Då elen franska divisionen drog sig tillhaka stötte
Bouvel enligt den eng.elska redogörels en på ·en mina (e nligt
tyska och turkiska uppgifter var det 'iekc en mina, som orsakade katastrofen, ulan en 35 em. projektil från Hamidiehfortet) en krutdurk ,e xploderade, varefter fartyget k a ntrad e
och sjönk.
·:-.lär den cngels1w elivisionen avlöste den 'franska, moltogs
även den av kr a ftig eld från forten, och 3,H c. m. LräfTades
Irresislible så svå rt , att den fick ·slagsida och drev nedåt
sundel. Då fiendens eld icke mattades, gav .hiig~l c hc.fälhavarcn order om .all elen framskjutna divisi·onen skulle öka
stridsavståndel. Yicl denna tid ~ omkring 3, w 'c. m., således
fyra 't·i mmar efter stridens igångsättande ~ kunde anfall et
på minfälten , som enligt planen 'bort taga sin hörjan två timmar tidigare, ännu ieke äga rum. Således, intill denna tidpunkt har !fästningens artilleri icke blott förhindrat minsvepningsar.be,tet utan också svårt skadat tr~ e a fyra av d e anfallande fartygen. Först härefter, då anfallet genom artillerield lidit avsevärl avbråek och därigenom icke kunnat enligt
plan g.enomfiiras, inträ(Taclc tre minkatasi.rO'fer för de anfallande, varigenom två fart yg förlorades och eLL svårt ·s kadades.
Den tysk-turkiska åsikten r örande utgången av striden
framlägges av Kapitän Y. Janson sål.unda:
»Entcnteflottans n ed erlag (len 18 mars 1915 berodde i
främsta rummet på den bristfäl liga engelska ledning en. Hade
den engelska amiralen ha:ft mod ( Schneicl) att i enkel kolonn
(l ine ahead) med hög fart forcera sundet, så hade han mänskligt att döma för'loral färre fartyg än han gjorde ooh i varje
fall med sin huvudstyrka kommit igenom. Minförsvaret var
vid denna tidpunkt högst primi l i v l och o full ständig l ; de provisoriska el d ledningsanordningarna och ofullständiga rikt-
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medlen vid d c i all'lllänh et föråldra de pjäserna hade uteslu tit
större träffproc ent vid ett med hög fart verkstäl lt genombrott. »
»A lltså blolt den engelska ledninge n .gay oss möjligh et
tm se.g er. Segern själv ·b erodde på samv·erk an m ellan artilleri- och minförsv aret.»
»Den väse.ntlig.a delen av striden genomfö rdes av det
svåra kustartil leriet. Ett fort (Hamidi eh) med 2 35 cm. och
7 24 cm. kanoner var bemann at av tyskar. övriga verk a v
turkar, .u tbildade :a v oss. Hamidi·c h exp ed ierade efter kor t
inskjutn ing Bouuet med ·e n 35 cm. salva (•e n amm,uni tion sdm·k ·exploder ade, varefter fartyget kantrade ). Bouuet erhöll
oden avgöran de 35 cm. salvan på 12,000 m. avstånd. Träffarna ia·k tlogos hestämt såväl från själva baUeri et som frå n
en framsk j uten observat ionsstati on på Dar·dano s. Särskilt
illa ·å tgångna av a·r tilleri·eld blevo vidare /rresistib le och Ocean,
vilka därefter , såvitt man kunde iakttaga , gingo på mino r
och sjönko. Svårt skadad av m ·i nor bl ev Gaulois och av artill•e rield en kryssare av Iniflexibl e·k lassen. »
»·M öjlighete n för minorna att göra sig .gällande var åter
artillerie ts förtjänst . Genom veckolån g svepning hade engelsmännen försökt .g öra farvattn et minfritt . Deras lätta stridskrafters (minsve pare, jagare, tillfällig tvis kryssare ) framstötar .brulsto icke i djär•vhet, men blevo alltid hindrade av de
med strålkas tare försedda strandba tterierna att intränga i
våra reguljär a spärrar.» ')
»Framfö r dessa had e farvattn et på flera ställen ströminera<ts, och med undanrö jand e t av d ess a oregelbu ndet utlagda
1

)

En fön·äx lin g- Jllellan G a u l o is och I nflPxi bl p synf's bä r
ha,·a ägt rum. D 2t to nlf' ,·ara riktigt såsom rlen Pnge lska redo görelsen sägct·. att Gaulois. so m befann s ig rel atiYt nära befästnin garna
på ·den minfri a s idan a,· s und et. ska.dlats U\' artilleriel d. under det att
Infl C'Xi ble. so m aldrig sy nes ha n1 Ö\'crskrid it 14,000 yarrls linj en m en
befann sig på rl·l'll min e rMle sirlan a,- sundet. skad.<lh a,· <'Il min a.
') Df'n y!terstc1 rPguljär,l spii iTL' n låg ungdär j h öjd med D ar1

)

da n as.

ström i neri ng ar sysselsa tte sig m insvepar na under t·i d·c n före
den 18 mars. Om de överskaH at Tesultate t av si.n minsvep n ing, vet ja•g ej, faktum är, att dre n engelslm amiralen undet·
den 18 mars l·e dde sina fartyg in på områden , som aldrig blivilt minsvep ta. På aft.onen avbröto engelsm ännen str·iden efter svåra 'förluste r utan att hava uppnå:tt någontin g. I fästningen hade endast en kanon rför längre tid försatts ur stTidbart skick; kuSitarti lleri ets skjutpre statione r hade d-elvis var it utmärkt a. Eifter strridcn hade fle-ra svåra batterier blott
12 skott pe·r pjäs kvar, varom motstån daren tydligen svävade
i okunnig lle•t. »
Huruvid a fartygsf örlustern a direkt vållades av artillerield .eJI.er minor, är i själva verket likgiltigt , det avgöran de är
hur det kom sig, att det ena eller andra vapnet blev i stånd
atil: åstadkom ma förstörel sen. Ungefär tiU i höjd m ed Dardanos hade de anfallan de under loppet av februari och halva
mars svept sundet, varvid dock en minering , som sedenne ra
skulle vållat de av minor förorsak ade fö-rluste rna, undgått
sv.epbåta rna. Det svepta området obehärsk ades endast delvis
av fästning ens svåra artmeri, varför svepfai'tY 'gen kunde effektivt understö djas av artillerif artygen. För :att framträtl iga
längre m ed svepbåta rna måste vissa längre .i n i sundet b elägna minflan keringsb atterier förstöras eller hållas n ere. För
att åtkomm a dem måste fartyg en e m eU.ertid ingå p å sådan t
stridsavs tånd, att d et svåra fartygsa rtilleriet s eld mot dem
blev !fullt cficktiv. För det fortsatta framträ n.gandet blev det
därför nödvänd igt att tysta det svåra fästnri,ng sartiHeri et.
D e tta förmådd e icke ·fartygen , som genom minering•a rna hindrades inkomm a på så korta stridsav stånd, att de kunde göra
sin eldöverl ägsenhet gällande mot befästnin gaPna. Det är således minorna s. förtjänst , abt arbiHerie t kunnat göra sig gällande, och det är artillerie t, som hindrat minsv.e pningen. Härav bör väl vara ·klart, att det är fästning sförsvar ets planmäs siga genomfö rande, som h ej dat anfallet.
I fråga slutligen om Kapitän von Jansons åsikt, att det
' 'ar den bristfäll iga enge lska ledn ingen, som möjliggj orde för
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tur karna att segra, synas vissa omständigheter peka på att
(len na åsikt är ri•ktig. Vad först an.går fästningens sYåra arti lleri, har jag själv några månader efter anfallet varit i tillfälle konstatera, all dctla s~irs.kill i avseende på eldledning sma teriel och riktanordningar var förå.Jdrat. Av modern elclled l1'ingsmat·eriel .fanns egentligen e1ndast avståndsmätare, och
pjäserna voro, så som jag själv hade tillfälle övertyga mig om,
i så hög grad svåra alt rikta i såväl höjd som sida, alt någon
pla nmässig eld mot hastigt framilande mäl knappast var möjlig. Alt det relativt fartygen kraftiga fäslningsarlillcrict däremo t hade stora utsikter atl göra sig gällande cmol nära nog
still a liggande fartyg, är p å tagligt. \'iika förlusler dc anfalla nd e sannolikt skulle åsamkats ay minspärrningarna vid elt
. enom brott utan föregåenclc minsvepning, låte r sig lätl bcräklnas . Kapitän von Janson hål.lcr före, aH vid elt dylikt anfall
sammanlagda förlusterna g enom :artilleri och minor sannolikt
siw ile unders tig it tre förlo rade och tre svårl skadade fartyg .
l de n engelska redogörelsen beröras även utsi·k lerna för elt
såda nt anfall och sägs d ärom följande: »Förulsatl emellertid,
all de anfallande fartygen kunde förhindra forten atl allvarligt skada d em genom alt forlsi:illa fram st öten, så fanns del
ännu fem minlinjer alt passera, innan de nådde Xagara, varest
»the ~arrows» försvnr slutar. Det är Yiss erligen sanl, alt
fotilen vid Nagara \'oro fö r å ldrad e och att praktiskt taget
i1ngen hänsyn behövde tagas till d em, men utsikterna all komma så långt genom de os vcp!a m infälten, Vilka ina lles be- Lodo av 350 1minor, beräknades vara en på sexton, d. v. s.
av sexton fartyg kund e e.nclast e!t hava förhopp ning om all
nå Marmarasjön. » Tyskar och engelsmärr1 hysa så lund a väsentl igt olika åsikter rörand e minför sva rels e ll'eklivitet, vilket
i någo n mån syn es hava sin grund i olika uppgift e r rörande
m ineringarnas omfång. Enligt Kapitän von Janson funnos
vid anfallet den 18mars sju minlinjer utlagda, minavståndet
var omk ring 75 m. Enlig t »Naval Operations» plan 4 funnos
tio minli:njer ;med .ett minavst å nd i nio av omkring 50 m.
och i en av 25 m.
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Då Kapitän ,·on Janson, som förut sagts, vid tidpunkten
för här avhandlade anfall var stabschef hos överlwmmendanten i fästningen, i vilken befat·t111ing han kvarstod till slutet
av år 1915, yarcfl.er han blev »\Vasserbefehlshaber an den
Dardanellen », d. ' '· s. bl. a. hade sig direkt und ers tällda just
minspärrningarna, måslc hans ullalanden betraklas som synnerlig en tillförlitliga. Turkie ts maleri·ella resurs er i a llmänhet vid ifrågavarande lidpunkt ,giYa också gott stöd för uppgiften om ett »högst primitivt oc l1 ofulls.t ändigl ( höchsl primitiv und lli ckenhaft ) »minförsvar .') Rent teknis-kt selt v erka·r elen enge lska up pg iften. om .e n stötminlinje med 25 m.
minav stånd föga sannolik, viikel giY etvis i sin mån bidrager
till Lviviet om dc engelska uppgifternas tillförlilli ghel, i här
·berörda ·hänseende. Sannolikhelen synes lala för att minspärrningarna icke \'Oro av d e n styrka engelsmännen ange.

Om man utgår ifr å n, att minei·ingarnas omfå ng var det
av Kapilän von .ranson angivna, finner man vid bcr~ikningar ,
aH utsikterna för elen anfallande 'flottan att laga sig igenom
,]c osYepla minfäll e n var, om endast hänsyn till mineringarna
tages, t-retton på sex ton, d. Y. s . av sexton fartyg hade tretton
sannolikhet att komma igenom. 1Icd hänsyn till del tidigar e
ullalandel rörande det sYåra turkiska kuslfäslningsarlillcriets
incfTcklivitct mot hasligl ,fr a milancle mål, måst e del alltså
anses, att de av Kapilän von Janson för clt dylikt anfall beräknad e förlusterna för el e n anfallande flottan äro sannolika.
:\[en uneler antagande, a ll elen engelska uppgiften rörand e mineringarna vor e riktig , m ås te dock det återgivna c ngelsl<a uttaland-et »atl ul si ld c rna a lt komma så l å ngl genom d e
oswpta minfälten b erä knad es vara en på sexton, d. v . s. alt
av sexton fartyg · kund e e ndasl ctl hava förhoppning alt nå
' ) Eiint iir. at1 turk a rn:t krlo snd an l.rist p it minmat<•rivL :ttl a,·
rl<' nls fir'n!ler i SYarta och Agfiiskn hnH'll u1lagtla mincring:tr <l\' rkm
ick!' för."tönlr•s utm1 Oll1So rgsfu ll 1 uppt.ogos, p å tlrt utt. d!'n bärgade
ma tl'l'i ekn skullr• kunnn kollllll:t fiirsn trd :lY .;uml<'Jl t ill gurl o. ~:Vlin 
föt'S\'areL som ut<•slutnndc• ll<'sto rl :tY stijtminor. utgjord<' oe ks:1 !'Il ]JI'II\~ 
k arta lJå alla möj lig· a l nin(~·J><' l'.
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Marmarasjön » betecknas sås om fa ntasti skt. VerkstäBer ma n
elylika beräkningar, skall man ·nämlig en finna , att de anfa lla n•d e vid iforceri,ng ulan föregåe nde svepning av ifrå.g avarandc minlinjer sannolikt skulle •fått 5 a 6 fartyg minsprängda, vadan under d e givna förutsättninga rna sannolikheten talar för att ungefär halva d•en an'falland e styrkan kommit igenom. Und Br sådana förhåBand en är d en beräknade e ngelska
förlustuppgift en närmast ägnad att ingiva d en {ör·estä llningen,
aH den tilHwmmit i syfte att försvar a ·en sjuk sak - den
cngels·k a ledni1ngen vid ifrågavara nd e tillfäll e.
Av vad här anförts vill doet så lunda synas, som om även
den engellska redogörelsen får striderna och därmed sammanhängande omständi<g heter giver stöd för den tysk-tuTid ska
åsikten , att segern möjliggjordes genom den bri stfä lliga engelska ledningen ·o ch aU segern själv ,b erodd e p å samverkan m ellan artilleri- och minförsvar et, d . v. s. if äst.ningsförsva rets planmässiga genom'förande .
Otto Broman .
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Artilleripolitik.
En målmedve ten och kon'Sekve nt "artillerip olitik" är för
flottan av :wgiirandc betydelse. Den politik härutinna n, som
fö re vä rldskriget s ut1brott förd ·es av del Brittiska imperiet och
Tyskla nd, var i viss mån olika och otvivelakt igt hade denna
omständi ghet ett icke oväsentlig t inTlylande på kriget, som
ju ytterst n 1r en ,kraftmäln ir1g mellan dessa staters flottor .
Artillerip olitiken i och för sig kan möjligen på kort tid bringas ändra kurs, men den polibik, som i detta avs,eencle under
en tidsperiod ·föres, sälter spår efter si'g för lång tid framåt.
:.\lan måste därför gå jämförels e,·i lång lid tillbaka , och vi d
en jämförels e me llan de ,båda nämnda staler·na · arlilleripo lili k, lill den dag, då Tyskland började .'kapa den slorrma kl sflot la, som unrler kriget ficl; och som i än ·högre g-rad, än
som slwdde, .borde fåll mäla sina krafter med Imperiets
"Gra nd Fleet" .
Artillerip olitikens karaktär erhålles, särskill Yad de stora
marinern a Iwlräfl"ar, genom gransknin g av de större farlygens
- slagfarlyg ens - huvudarti lleri. Enligt gängse bru·k utgå r
man därvid från kanonkali bern, vilken on eklig,e n iir en ul~lagsgivande faktor. ;\1cn jämsides hä rmed måste i:i\"C'n veder hörlig hänsyn lagas till kanonens 3 :clje dimension , d. v. s.
des s längd i förhålland e till kalibern samt projektilv ikten.
Som utgå ngspunkt för bedömand el ay tysl<a 1flottans arii Il eripoli t i k bör läm p l igen v ä l j as år 1895, då el et första slagskep pet av den äldre /{aiser-kl assen sjösattes. Av denna klass
byggdes 5 fartyg, av vilka det sista blev sjösatt :h 1898. Det
svåra artilleriet utgjordes av 4 st. 24 cm :s ka noner av 40 kali ber~ längd och det medelsvå ra av 14 st. 15 cm :s kanoner.
V,id samma tid byggda briMiska slagsl<epp , Mojestic m. fl. ,
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voro bestyckac l,e med 4 st. 30,, cm :s och 12 st. 15 cm :s kanoner. Allt från denna tid finne•r man i brittiska marinen en
strävan att giva del svåra ar tiller iet största möjliga kaliber.
ttnder det att i den tyska stor Yild lägges på eldhastigh et och
i samband därmed på ct.t så stort antal pjäser som möjligt.
De n tyska äldre Ka~scrklass,en m ed ett deplacem ent av 11,000
ton h ade sålunda, enligt vad nyss an,förts, ett större a ntal 15
cm :s kanoner än de brittiska Maj cst ic-furlyge n med ett dep lacement av 13,000-15 ,000 ton.
Vid sekelskift et bleY de nn a tyska arlilleripo liliks karaktär än mer markerad . Det gäl lde då att bestämma adillerict s
beskafl'en hcl å näs-ta s lagskcpps klass, de 5 1Vittelbac hs-fartygen. 30,, cm :s kalibern var vid den tiden allmänt i.n fönl i
övriga stormakts flottor med unelanlag av i österrik~-Ungerns.
Eh uru firr man Krupp lär ha förberett och förordat en 28 a
30,,, cm :s kanorn av 50 kalibers längd, st1 ·bestämde de tyska
myndighe terna sig för en 24 cm :s kanon av endast 40 kaliterlängde r (pro jektilvikt 215 kg.) som svår bestyckni ng å dc
under åren 1900-0 l sjösatta G \V,i lldhachsfm -ty•gen. Tyska
marinmyn di.gh eterna framhöllo nämligen som sin åsikt, att
sjöslaget ·ko mme atlutk~impas högst på cle avstånd, där irfrrågavarande 24 C'lll :s kanon vore i stånd alt genomslå allt då förekommand e pansarsky dd, varför en ökning av svåra ar tiUeriets
k alihm' ej vor e nödvänclig och d ~i rför ej h eller borde ske. DeL
var av vild att å -elt givet deplacem ent (11,800 ton ) hl. a.
kunn a inrymma eLt stort antal l 5 cm: s kanoner, på del atl
st or eldv erkan per •tidsenhet skulle kunna erhålla·s. Dessutom
ansågs I\:rupp-kan .on,cn vara Ö\'erlägse n andra konstrukt ioner,
sä>rskilt i aYsec.nde på eldhastigh e t och elduthålli gheL \Vitielbachsk lassens bestyckni ng 'b lev 4 S•t. 24 cm :s och icke mindr·e än 18 s l. 15 cm: s kanoner.
Den floltlag, som v id sekelskift et förelades tyska riksdagen, i'llncbar en betydande ök nin g av såväl fartygsbe stånd
som personal, och som följd härav blevo und er år,eiJl 1902- 0G
sjös,atta bl. a. 10 st. slagskepp , Braunsch weig-klas sen. Enär
30,, cm :s kaliberrn, vilken då även hl·ivit •i nförd i Österrike-
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Ungerns flotta, än mer befästat sin standardställn ing i stormakternas slagskeppsflot tor, såg man si.g i Tyskland nö dsa:kad öka svåra artilleriets kaliber över den hittills a111·tagn a
24 cm: s. steget togs dock ·e j fullt ut, i d e t man stannade vid
en ]{al.iber a·v 28 cm. för Bra.unschweigf a'l"tygen. En bidragancle orsak härtill var utan tvivel den omständighete n, al l
firman Krupp åtog sig !framställa en 28 cm :s kanon med 800
m eters utgångshastig h e t, s·om vore överlägsen iden brittiska
30,, cm: s. s<tåltråclslinclacle kanonen. övcdä,gscnhet en angavs
beslå cläTi , att den brittiska pjäsen sköt mindr e väl och all
de111 ·e 'fter dt fåtal skotl skulle vara »·u lskjut en». Samtidigt
med svåra kaliberns ökande höjdes kalibern ~iven å medelsvåra artillc,riet från 15 till 17 cm. De 10 st. Braunschweicr fa·r tyg.en crhö],[o på så sätt 4 st. 28 och 14 st. 17 cm :s kan~
ner. I .b rittiska flottan had e .u nd er ticlen svåra kalibern hibehållits, men därjämte införts en kal.jb cr mellan svår och
m edelsvår av 19 a 23 cm.
Den tyska »för-Dreadnou ghts »-slagflotlan kom att bestå
ay 20 fartyg av ovan angivna slag, und er del att den brittiska
inrymde 40 fartyg. Dessa slagflot tor s artilleribcslyc kning
fra mgår av nedanstående Lablå.
Antal k:l,Jloner
Antal
fartyg

K a l i b e r i c m.

------------~----Ts_o,~51_2_8~l_25~~~24~~~2~3~~~~9~.Ll~l7~~~1~5l

~:~~~;:::·~'~'·

l ';

King Eclvarcl VII .. . .... . .
Lord Nelson .. ............... j
Smnma

8
:2

40

=l · ~ l = = i =

1112 1

:3 2.·1 -_
8
152 '

28

l _- _

-l

Summa

5
5
lO

40

:20

40 l -

_
1 ·l 5:2 28

so

~

8

-

-

41G

-

70
90

l

Tyska flottan.
Kaiser (äldre) ............ ..
\Vittelsbach ........... ... .. .
Braunsch\\"eig ....... . ...... .

~ 02

33G

20
20

l-

l 40 l -

-

140
l l.JO , l öO

l

År 1906 inledde Brittis•k a imper i·et »Dreadnoughi »-perioden genom att bygga slagfarly,g, bestyck ade med ett stort antal 30,, cm. kanoner, under det all medelsvåra arti llcr·i·et försvann för en tid. Dc 9 först färdigstä llda brittiska Dreadnoughts h ade vardera 10 st. 30,, cm. kanoner. De 4 tidigaste
tyska Dreadnoughts , Posen-klassen , erhöllo vardera 12 st. 28
cm :s kano n er, således ett något större antal svåra k anoner av
mindre kal iber än dc brittiska. Tysklalfld vidhöll sålunda
p r,i ncipcn om slöne antal kanoner, m en mindre kal iber. År
1909 sträckt·e s ·e mellertid i Tyskland kölen till 2 slagsl<'epp,
vilka blevo b es tyckade 1ned samma antal svåra kanoner, 12
st., som de föregåend e, men å vilka 28 cm:s kaliJ)crn :frångicks och 30,, cm:s kalibern infördes, och året därpå (1910)
fö ljde y tterligar e 2 slagskepp m ed samma bestyckning. Den
nya l\ais er-klas scn, vars 5 fartyg sj ö saltes åren 1911- 12 erhö ll l O st. 30 cm. kanoner och d ä r j ä m te 14 s l. 15 cm: s kan.
Samma bestyckning bibehölls å J(önig-klassen , av vilken dock
end ast l fartyg lär varit ·fullt fä-rdi•gslällt vi'd kr·igsutbrotle t.
Vid världskrigets ·ulbrott Yra 30,, cm :s kanonen den största
kaliber n å tyska .flottan. Men omedelbart för e delsamma lär
i Tyskland förberedelser hava vidtagits för att å kommande
slagskepp (de i 1913 års stat upptagna) gå in för ·e n avsevärt
högre svår kanonkahber, näm.ligcn 38 cm. Är detta sant, så
är del onekligen en kritik av den före världskriget i Tyskland
förda art<illcripolitik en.
Dreadnought-p erioden var ~iven såtillvida av betydelse,
att pansarkryssar, na ,bl. a . i Slorhriltanien och Tyskland ersattes av slagkryssare. J;>å lyS1k sida Hnncr man von der Tann,
sjösalt å r 1909, ·b estyckad med 8 st. 28 cm. kan., följd av
Mo UI~ e och Seydlitz, sjösaLta 1910 r·esp. 1912, bestyckade med
vardera 10 st. 28 cm. kan. Först med Derfflinger, sjösall å r
1913 infördes 30,, cm. kalibern å .tyska slagkryssa'l'C. Så golt
som omedelbart efter det att i tyska flottan 30,, cm :s kalib ern
infö-rts, från gicks denna kaliiber i den brittiska, i det all de
4 slagskc.ppcn a:v Orion-ldass bestyckades vart och ett med
10 st. 3-! cm. kan. och dc 3 Queen-.1fary-s lagkryssarna med
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var och en 8 st. 3-± cm. kan. och slutli.g en .framställdes i En gland en 38 cm :s fartygs kanon.
Den skillnad i ar l:i ll e ri pol itik, som Bl"i ltis.ka Imperi et och
Tyskland förde beldill'and c s la:gfartyg, förekom i motsvarand e
grad även bciräfTandc ö vriga övervatt ensfartyg såsom å kr yssar·c och jagare. Den ·h nill.iska marinen höll sig städse vid dt•
högre kalibra'l'11a.
l nedanslående tablå angi ves det antal sv å ra och med elsvå r a kanoner, som e l'L cr världskrigets uibrolt ( sifTrorna hänföra sig till år 1915) ingingo i de brittiska och tyska flotl orn :1.

l
l

E aliber i c m.

l

l

A n t al kanoner
Storbrittanien

l

l

Tyskh nd

l

Svå1·t w·t.

40
172
290
-

38
34
30,5

28
2ii

-

162
102

·b

24 elJ c ,. 23

-

-bG

l [()

31 0

G22

S:a

l

·-

l

l

l

Ms v. art.
21
19
17
15

12

81

-

--

S: a

l

788
872

l

126
520
i:i58

Vid· bedömand el av vi l k en art.illeripoli t i k, som Ya rit förmånligast, måste givetvis hänsyn tagas till a lt bestycknin g
med en mindre kaliber möjliggör ett bättre lingodoseende
av fartygets övriga stridsegenskaper och tiM frågans ckonom,islka sida. De tyska fartygen stodo one:Jdigen på •e n hög
l<valilativ ståndpunkt i avsc•ende på pansarskydd och skydds-

anor dningar ~ övrigt, var•igcnom fartygens motståndskraft
blev synnerligen stor. R esultatet härav visade sig också i
s k agerackslaget och av dettas utgång torde vad de stör'l'e fartygon beträffar näpp eligen kunna utan vidare dragas den slutsat s·en, att den brittiska artiJ.eripolit'iken medfört bättre resultat än den lt yska. Men d äremot talar förlusten av Bliicher,
Emdens nedkämpande av el en briUiska kryssaren Sidney m. m.
vad lättar•c 1farty,g b elrälTar b estämt till den tyska aTtilleripolitikens naokdel.
En riktig kri,tik över den för e världskriget <förda artilleripoliGi lwn skulle kunna utläsas ur efter kriget iframkomna hestyckni·ngsplaner för nybyggda fartyg. I de större marinerna
förmäTkcs en allmän stTävan efter att förse slagfartygen m ·cd
svårt a:rli'lleri av s'törsta möjliga eller tillåtna kaliber. Motsvarande tendens beträfl'ancle lä tta fartygens artilleribestyckning kan ävenledes förmärkas. Redan under kr'i get sökte
man i Tyskland öka lätta farlygens kanonkaliber, exempelvis å
lä'tta kryssare från den traditionella l O cm: s ka1i'bern till 15
cm :s. Och av de farly,g, som Tyskland tiHåtils .b ygga e fter
kriget, återfinnes samma strävan.
Ett studiu m av artilleripolitiken i dc före världskriget
lecla111dc .sjö1111akternas flo:tlor, den brittiska och den tyska, är
förvisso av intresse även för dc stater, vilka måste nöja sig
med :ett mindr·e oimfattand e sjöförsvar. Vad vår flottas artiUeripol:itik beträfl'ar synes denna i flera avseende ha varit vacklande. Svea- och Oden-klas s·crna•s bes·t yckning med 25 cm :s
kananer var ett gott och förutseende grepp. 'Med Dristig/wten och Äran-klass·en· sänktes, som bekant, svåra artilleriets
kaliber tiiJl 21 cm., vilket motiYerades med ökningen av den
medelsvåra kalibern fr ån 12 till 15 cm. Då sänkningen av
den ·S våra kalibern stred mot utvecklingens gång, måste man
fråga S>ig, om icke ökningen av medelsvåra kalibern kunde
ägt rum, utan att s våm arti.Jlerid skulle blivit lidande härpå.
JämföJ· danska flottans vid motsvarande tid byggda kustförsvarsrfartyg, bestyckade med 24 och 15 cm :s kan. Hade 25
cm: s kan. bibehållits å Äran-klassen, så had e stegel från denTidskrift i Sjöväsendei.
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na 'iHl Sver~ge-ldassen icke bl'ivit så stort, som det nu biev,
<lch denna senare fartygsklass hade fran11kommit s·om :e n helt
naturlig lföl,j d av utvecklingens gång. Uppslaget att.inlför~. 30,,
cm :s 'kan., 'S'Olll' ,f rån visst håll framkom, var on ekligen -~orut\ 'arit det än mer, om i samband darmed
seen d e, 1nen hade
·
även övri'ga stridsegens1mp er .b livit tiUgodosedda. Nu var den
goda 30,, cm: s tan,l~en oan tagl'i g på grun~l .~v. det planerade
fartygets otillfredsställa nde beskaff·enhet 1 ~vn. ga" av· scendei~.
Vad våTa j1a gare beträll'a, har kanonkahbern a dessas aitiUeni, så gott soun ständi,g t varit {ör liten. övel'gången från
de nuvarande jagarna·s 7,, cm :s ka·n . till ·en kaJiber av 12 cm.
å dc kommande är :e tt glädjande tecken ])å att insikten om
nyttan :av den största möjliga kaliber å varje farty,gstyp nu
vunnit 'inste,rr även i vår marin.
När fl·:gan om by:ggandet även av ·a rtillerifartyg åt~r
kommer upp, och d enna fråga måste snart bliva al~h1e~l, a.r
det att hoppas, att lärdomarna av gångna tiders arbl.1en~oh
tik bliva i görhgaste gmd beaktade, vare sig dessa arbllenfartyg bliva av en utvecklad Sverige-typ ell er av annat sJ,a,g.

Utdrag ur Årsberättelse i skeppsbyggeri och
maskinväsende för år 1924.
AYp:iYen Hl' ledamoten Cli1'istnj'j'e1'8011.

Då valet ay föredragande ,i skeppsbyggeri och maskinför året :träffat en ledamot, som icke är fackman inom
S>keppsbyggeriet och inom ma~skinväsendet huvudsakli·gcn sysslat med elcktris,ka mas kin er, har jag troll sällskapets a·vsikt
hava YaTit att erhålla en årSiberätlelse, som behandlar särskilt
elektroteknike ns tillämpning på fartygsbyggan dels och fartygsk·onstrukti oncns område.
v~isende

Arthur örnberg.
Sir ul kastare.

Som förut nämnls, :utgjorde strålkaslaren den första
elcklriska apparaten ombord å fartyg. Medan slrålkastare å
handelsfartyg endast fått den relativt anspråkslösa uppgiften
sig tilldelad atl vid navigering i mörker belysa Lilläggsplat.sen
eller trånga ,far!ecJ.cr · (kanaler o. el.), har den å !krigsfartyg
hl·iYit ctl vikiigl takliskt hjälpmedel såväl oför ofl'ensiv som
defensiv. Under väddskr.i gcl hava omdömena om dess värde
Yisscrligen divcrgeral, och rös ter salmas icke vilka yrka· på
att dess användande skulle inslu·änkas till signalering och
som vilja utdöma strålkastarens begagnande som belysningsmcdel under slrid. På stri\.lkaslarcns taktiska anYändanclc
\'i ll jag ej 'ingå . Då den emellertid ej ännu kan ansrs vara
av,fönl från dagordningen och under dc sista åren undergälL
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en ny och oväntad utveckling, V'iM jag här lämna några tekrris'l<'a uppgilfter 0111 densamma.
Strål·k astarens konstruktio n är ju allmänt b eka nt. D ess
viktiga·ste beståndsdel ar äro ljuskälilan, båglamp a n och del
opti.s'ka med•l et för Jj usets koncentreri ng, spegeln.
L~kströmsljusbågens egenskap att lämna ett inlensivt lj u s
huvllldsakli,gen utgåend e från det pos•ibiva kolet och från e n
mycket ~Jegränsad yta ,gör ihåglampan tilil den ideal a lju skäll a n ~ör s.Lrålkastare . Från .denna ,stäillning har varken
' ;äx,elströms båglampan eller glödlampan kunn at uttränga likströms·b ågJampan, åtminston e då fråga är om kraftigare lju sefJ.ekter. T.ill en början amtänlde man sig av den vanliga bågJampskonst rukti.on e n m ed vertikalt stä llda kol, senare m ed
lutand·e kol. På 1880-talet övergick m an för att minska k olens skyll11mande <inv erkan :i ljusknipp e t definitivt tilll d en
hori·s·onta·la .båglampan, först m ed ra mpmeka ni smen bakom
spegeln, som Ii 1n:itten var genomborra d med två hål, genom
vi lka kolh å~larna trängde fram till spegelns fr a msida. Redan
för e 1890 hade man nått fram titll den nu allmänna horisonta.l a •bågla~mpan, i v.ilken lampmeka nism cn är anbragt under
·s lr ålka starehmve n och d e långa lwlhållarca'l'marna und erifrån
·s·kjuta upp i huv ens mitt, så att kolen ]{Jo mma i speg elns optiska axel. Dc m å nga 01lika lbågla:mpsk onstr,uklion erna m ed
ski~da anordl11inga r och kopplingar för kolens reglering tord e
vara beka nta . Den hästa konstrtl'ldio n en tor,de vara motorl•ampan, 'i vi1lken .e n liten ·elektromoto r med o mkastbar TÖrelser iktning utför såivä.l kol ens hopmatning v1id lampans tändande
·Som ~nreg'leringen av den r iktiga spänningen :i lju sbågen.
Kopplingen av Jampan sådan d en utifört•s för 90 am. strålka·starna å våra nyare pansarbåta.r ,framgår av .scih·emat i J'ig. l.
De väsentliga delarna fö.r regleringen. äro differential r eläet dr
med kon taktarm en ka, rörl:i1g mellan kontaldern a k, över vilka
hjälpr elä erna hr omväxlande erhålla 's h·öm, varvid r e11äankarn a r a m e·d sina Jwnta·ktarnT ar inkoppla 1notorns ankare
Li'll ledningsnät et. Då a nkar ets strömriktni ng omkastas allteft.er som det en a elle r d et andra hj äilpr eläet ar beta r , .om-
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Jwstas även motorns rör els eriktning .å stadkomma nde kol en s
närmand e till ell er s·lffilj a ncl e från va•randra. När rel,ä et för
end er a römlseriktn ingen bryt er strörmti Ilförs eln till motorn,
kortslutes des s .an kare, sås om i fig. vissa, varig en om motorn
h rnmsas och ögonbl ickligen ·stann ar. Reg'leringen är synn erligen go cl. Genom inregl ering av d 'i fferenti a lr eläfj ädern kan
bågspänni ngen inj usler as ·så noga, att sk:ill nacl en i spännin gen
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i lj1usbågcn då m otorn matar ihop k olen och då el en stannar
endas t utgör 2 v. I Jampan kunna användes såväl n ormala
lwi som kolspetsar med (p å ga~lvarl!isk väg) förkopprat m~
nuskol. I senare fa.Jlet hava .såväl ph1s- s.om sä,r skilt m1nu sko,Iet mindr·e diameter, varigenom det ·senare verkar mindre
skymmand e för dc från kratern utgåend e ljusstrålarn a. Dess-

-479-

-478-

utom kan lju.sbågspä nningen vid samma strömstyrka , 120
•a mp., höjas fr å n 58 tlill 70 voH, vilket m e.dför en väsentligt
ökad ljusintensit et ll!tan ökad dl'ektlförhru ilming Ifrån ledningsnätet. Vid ombyte av kolsort må•ste omreglering av bågsp änni ngen företagas. För att 'ej behöva bränna k olen, då str ålkastaren skall stå i tb cr.edskap, vil1k et m ed kol ens korta br ännt'id, 4 timmar, är önskvärt, m en ändock elfter tändningen så
snart .som möjligt erhåll a ett lugnt ljus är lamp a n på negati'Va kolh å llarea·r;m en Iförsedd m ed en s. k. snabbå•gb>ildare, b e·stående av en av lampström .m en p åverkad elektromag n et m ,
vars a nkar·e a är ,förbundet m ed elen il1'om ett avstånd av n ågra
mm. rörliga lw lhå!.lar earm en. Av en fjäd er h å lles l]w lhållare n
i strömlös t tillstånd från ma.g neten. Så fort ko.l en b eröra
vararrdra ' 'id matningen och innan n1otorn hinner kasta om
rö.rels.eri'ktn ing, skiljas kol·en å t av magneten. Efter c :a G
sek. kan en lugnt brinnand e krater erhållas. Utan dylik bågh'ildar e er,fordras 15 a 20 sekunder, tills stabila ·l jusbåg fö rihål<lal1Jd en inträ da.
Att för ·samlande av det från en ljuskäll a m ed lit en u tsträckning utgåe nd e Jj,us et d en paraboliska spegeln med i de ss
brännpunk t pl acerad ljuskälla ä r d en teo r etiskt och praktisk l
bästa refle:Jdorn, stod kl a rt r edan för de första strålkastare l<'onsLruklö rerna. Man a nvände sig till en •börja n av paraboliska m e taHsp eglar, vilka då voro vanLiga för fyrlampor.
Ombord visade ·em e11ertid dessa speglar sig snart olämpliga,
då de frånsett den lägre relflexion sförm ågan voro föga molståndskraift iga såväl mot sjöJulflens oxiderande inverkan som
mot ·l ju Sibågen s. ,frätningar. Man för·sökte då ersät ta m e ta ~
speg la rna med polerade spegl ar av glas, belagda på den konvexa sid an med silver. På gru nd av glaset s kända förmåg a
a:tt antaga .en h ög grad a'V polering och det utmärkta skydd
det på angivet sätt erbjöd den sp eg la nde silverytan, måste en
dylik spegel bll iva ~dealisk. S•v årigheten låg i att slipa glasspegeln i 'parabolisk form, vilket optikerna förklamde för
o möjli gt. Man er sa tt e därför rota ti onsparabolo id ens yta m ed
en ldotyta, vilken 'Yar lät tar e att s.t.ipa och polera. Dylika

speglar återkasta emell ertid ej ljusstrålarn a paraUella med
varandra i .en och samma riktning, utan sprida ljusknippet
högst vä·senthgt (den s. k. sfäriska ab enationen). För att
förbättra spegeln föll den franske geniöverste n Mau gin år 1874
på den g.eniala .iden, att tiUverlm en konkav-kor wex lins med
sfäriska ytor men med större krökningsra die på den konvexa

----!------- _.,.--~- ----
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F ig. 2.

än på den konkava s·i dan, så som fig. 2 visa r. Genom lämpligt a'Vpa·ssandc av de ·b åda krökniimgsra d'i.erna kunde m an ernå, a tt d e från en viss punkt utgående två gånger brutna och
e n gång re1flckterad e strålarna aämnade sp egeln ~ ett nä·r a
parallellt ljusknippe. Speglarna, som tillverkades a•v firman
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Sautter, Lemonier & C:>o (sedermera Sa·u tter, Harle & C:o )
betecknade på sin tid ett stort framsteg inom strålkastaretekniken och hava särskilt i Frankrike länge håUit si,g kvar.
De hava utom :fördelen· av en noggrann sJ.i·p nin:g och bil.li g
framställningsmöjJ .ighet •e me llertid avsevärda olägenhet.er. E n
stark a.b sorption av ljus et äger rum bli följ d ·a v den stor a
glastjockleken i spegelns kant. kv samma orsak brytes lju set åt kanten i ,flera fär ger ti.U följd aY glasets pr>ismaverk an.
Det från >den främre spegelytan reflekterade ljuset (vilket
kan >uppskatta·s till 5 a 10 % av totalljuset) sammanfaller ej
med huvudknippet utan sprides och går förlorat för den aYsedda belysningen. Spegeln tb.lir slutligen ömtåligare gent
emot temperaturväxling ar ti.l>l följd av glasmassans ojämna
fördelning, kan därför lätt springa sönder och får en ganska
stor vikt. Andra metoder för erhålland e av parallelH lju s
såsom parabel·s pegelns ersättande med en av flera ringformliga klotformiga delar med olika radier sammansatt s. k.
meniskenspegeln eller användande av de Ifrån fyrarna bekanta Fresnel-linserna i stället för spegel må här fönbigås.

det av ett belyst lfält av tillräckLigt ol111fång är önskYärd. FörhåHandena framgå närmare av fig. 3.
Tänker man s<ig en rund .lysande skiva av i figuren angiv.en diameter anbragt framför en parabohsk spegel på så
sätt, att den .lysande ytan skär d es s optiska axel •vinkelrätt i
brännpunkten, så inses att från varje speglande punkt i spegelytan utsändes ·en strålande kon , som har samma Loppvinkel
·o ch samma tvärsnittsfor.m: som den kon, ·u nder vi lken man

År 1884 lyckades Siegmund Sclmckert i Nii.rnberg med
hjälp av professor >M uncker att framställa en sl·i·p ad pm·abol:i sk gla sspegel i ett enda stycke .o ch sedan metoderna att sl!ipa
och polera ytorna till erforderlig nggrannhet fullkomnats har
den paraboliska glasspegeln blivit den ojämför.I'igt mest använda och är nu för·e mål oför t,i Jlverkning i alla länder, där
strålkastare fabriceras.
Då paraholspegeln reflekterar alla från brännpunkten
kommande ljusstrålar paralldit med dess optiska axel, skulle,
om man i den matematiska brännpunkten kunde koncentrera
en ljuslcälla, Jnan på alla m 'stånd från spegeln erhålla ·e tt cirkelrunt belyst :fält av spegelns egen cliam'Cter. Med ·en 90 cm.
strålkasta.r e skulle man således oberoende av avståndet ej
kunna be.lysa en man längre än Ifrån halsen till knäna. Till
föl jd av ljusbågens (l.iksom andra ljuskällors) utsträckning
i nummet ei'hålles den spridni n g av ljuset, s.om för uppnåen-

Fig. 3.

från ifrågavarande punkt ser den lys ande skivan. Från parabelns toppunkt utsändes så lul11da ett ljusknippe Ii f.o.rm av en
cirkulär kon, medan de från punkten åt spegelns kant utgående strålknippena äro elliptislm koner. Det från skivan utstrålande .J j u set 1wncentreras alltså av de ref,Joekterand e punk-
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terna vid kanten på en mindre yta, så att spegelns kantparti er
redan av denna orsak är.o d e vårde,fullast.e för avståndshelys9'o'
ning och vid spegelns framställn'ing
måste slipas och poleras med särskilt stor omsorg. Dessa delar av
spegeln äro emeller tid de viktigas te
även dänför, att de vid användand e
av likstr9msbåglampa träfias av d c
int ensivaste lju sstrålarna från kratern. Såsom av fig. 4 framgår ä r
nämligen 'l jusintensiteten störst i
c:a 45o vinkel mot kolens axel. O m
man från så stort avstånd från sp egeln, att man kan bortse från sp egeldiameterns ändliga storlek, betraktar strålkastaren, bliva på grund
av den mindre spridningen åt kanF:i,g. 4.
terna kantstrålarna från spegel n
ljusknippets mittstrålar och de från spegelns mitt utsända
strålarna lju sknippets kantstrålar.
Det från en ljuskälla av linsär utsträckning, kratern, u tgående ljuset erhåller alltså en spridning, vars storlek tydligen är beroende av kraterdiametern och brämwidelen enlig t

~ där rx är spridningsvinkeln,
d krater~
2 F,
diamet.ern och F brännvidden. I övrigt gäller för ljuset samma förhållanden och Jagar so1n för det ,från en punktformig
ljuskälla utgående ljuset, t. ex. att dess intensitet avtager med
kvadraten på avståndet. Då såsom av :fig. 2 framgår samtliga
ljusstrålar till följd av spridningen skära och korsa varandra
inses, att ett i spegelns närhet i ljusknippet pl<acerat föremål
på längr e avstånd ej kan projicieras d. v. s. kasta någon
skugga (exempel kolhållarna och iris,b}ändarens tallrik).
Som nämnt har tillverkningen av paraboliska speglar särskilt hos firman Schuckcrt (nu Siemens-Schuckertwerke) nått
.en hög grad av fullkomning. Det torde kunna vara av i n-

-

483 -

tresse att närmare angiva de metoder, 1ncdelst vilka kontrollen av Sipeglarna företages. För bedömande av slipningens
jämnhet använder man d e av den ryske översten Tschikolew
uppfunna s. k. linjebilderna. Dessa erhållas på så sätt, att
man framför spegeln Upipställer en vit tavla med två ·s erier
paral.Jella, varandra vinkelrätt skärande svarta linjer. I den
punkt, där spegelns optiska axel skär tavlan, göres ett runt
hål, genom vilket man med en fotograf'iapparat fotograferar
spegeln. Man erhåller då på plåten linjesystemets av spegeln
reflekterade bild. Linjernas mer eller mindre jämna och kon-

rx
f arme l n .t g T
=

F ig. 5.

linuerliga form (vare sig d e beroende på tavlans avstånd från
spe.geln äro ra'k a eller böjda) angiver en motsvarande kontinuit et i Sipegclytans krökning. Emellertid erhållas kontinuerliga kurvor helt naturl'irg t även av e n väl slipad klotformig eller
ell~psoid~fo.rmig spegelyta och man kan av linjebilden i ,o ch
för sig ,ej sluta sig till, om spegeln är parabolisk eller ej. Hä,rför erfordras en ytterligar e kontrollmetod, som dir ekt k a n
fastslå, mn de från spegelns brännpunkt utgående ljusstrå-

-
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lellt till optis ka
Jarna r efl.ck teras paral lellt eller omvä nt paral
punk t, bränn nda
e
·
axeln infal lande stråla r fören as i .en
punk ten .
av parab elfor Scih:u ckert s ~wntrolhnelod för fasts tällan d e
men på myck el
men bestå r dä.ri, att i spege lns O[)tisl<a axel,
små dime nsion er,
stort a•v stånd (c :a 400 m.) en ljuskä ,)]a av
att dc frå n denoch
tälles
vanli gen en 6 amp. bågla mpa upps
hål i en •framf ö r
små
samm a utgån ende stråla rna få passe ra 8
spege ln anbra gt skärm . (Se fig. 5.)
..- -··--

l -

l

veras geno m en
utifrå n försk jutas längs spege laxel n och obser
punk ter, vilka gediopt er. På skiva n ·S ynas alltså 8 lysan de
möjli gt fören as
nom försk j:utni ng av matts kivan så näJ·a som
en skala och ant ill en plllnk t. Läge t av denn a avläs es på
zon, på viNte n
ga
ormi
ringf
den
g.i veT mede lbrän nvidd en för
av en yttre
ing
vridn
m
de 8 p u nk tern a äro .belä,g na. Geno
ter, bepunk
nya
s kärm , förse dd med radie lla skåro r bliva 8
detta
På
v.
s.
o.
lägna på en anna n zon fria för unde rsö·kn ing
,
idder
1
ldiam et-er olika bränn v
S ätt erhål l er man för olika spege
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b"ilg. 6.

Fi:g. 7.

nd f.rån speDess a hål ligga a lla på samm a radi-e lla avstå
varan dra. Speuclns centr um och på 45 o vinke lavst ånd från
"'geln refle ktera r ljuse t mot bränn punk ten, där det npptf ånga s
stång och -drev
av en matts kiva. Denn a kan med en kugg

a en åskåd lig bild
vilka kunn a i ett diagr am uppr itas och lämn
resul taten måst e
av vaTia bione ma i bränn vidd. De erhål lna
de infal lande
att
ll
därti
yn
givebvis först tkoni geras med häns
oänd ligt avpå
ej
s tråla rna komm a tfrån en på ändli gt oclh
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stånd belägen punkt och därför ej äro parallella . Dessa korrektioner kunna på matematis l< väg utan ·svårighet exakt b estämmas och uppställas i tab ellform.
I 1fig. 6 visas en linje,bi·l d av en Siemens-S chuckerts pegel
av .glas, 1 fig. 7 en li1knand e bild av en ,förgylld metallspe gel
från firman Sallllter, Har le & C :o i Paris. 1 fig. 8 och 9 finnas motsvara nd·e brännvidd iagram för de båda speglarna .
Båda äro pa.r aboliska av 90 cm. di amete r, den förra med 380,

Det senare anses bevisat genom jämföran de belysning sförsök
med .g las- och metallspe glar. Det kan vara av intresse att
veta, att dylika jämföran de försök även gjorts i vårt land
såvä l vid marinen som vid armen men att dessa på längre
avstånd avgjort utJföllo till glass·p egelns .för.d el. Då en förgylld ·spegel huvudsak lig en r·e.flektera r de ,r öda, orangefär gade
och gula strålarna i det tämligen vita hågljuset men slukar
de blåa, ;ioletta och gröna strålarna, synes en högre ljusetlekt vara omöjlig att ernå. Det påstås, att clet g<ula ljus et
lattare genomträ nger dimma och därför lämpar sig bättre för
observatio ner vid disig väderlek. Den förra d elen av påståendet t~rde .vara felaktig, m en den senare riktig. Det gula ljusets ovcrlag·se nhet torde emellertid hero ej på högr e intensite t
utan därpå att det på kortare avstånd, 1- 1,, km., ger en förstä rkt kontrast•verkan mellan lj'liSa och m ·örka för em å l. En
glasspege l kan genom anbringan de av ett gult täckglas fås att
avgiva gult ljus, men en gulelspege l kan ej genom något m edel återfå det vita ljus, som gen·om partiell absorpti.o n gått
fö rl orat.
Frirman Har le & C :o 1har även ularb etat en ccren 111 etod
för m~d ersökning av strålkasta respeglar . Enligt (~enna placeras l spegelns brännp1unkt en möjligast punktform ig ljuskälla (en lj ushåge mellan 0,, mm. maskor, bestående av i en
ram inspända ,fina trå:clar. På 1 m. avstånd från rutnätet
anbringas likal edes vinkelrät t m ol sp egelaxeln en plan matt
glasskiva. Det ä r tydligt, all vid fullständi gt parabolis k sp egel de fr ån .spegeln utgåend e parallella strålarna åstadkom ma
ett belyst fält av spegelns diam eter på den matta glasskiva n
och atl i d etta .f•ä lt trådnätet a•vtecknas i 1form av e tt nät
av s kuggor, vilket bhr en exa·k t avbild av del verkliga nätet.
Skugglinj ernas a vvi•k el se .från räta lin j er angi ver på för u t omnämnt ·säll oregelbun denheten ~ spegelyta ns form. Skulle
ytan ej vara parabolis k, bli linjerna ej .r äta utan höjda. storleken aY den vinkel, v.armed sp eg elytan p å ett visst ställe
acv viker från el en rikliga, ka n •b erä knas, då pilhöjden i linjens
avYikelse fr ån elen r äta linj en, r ä lmal i meter tydligen ~ir lika
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den sena-re med 364 mm. brännvidd . ( DeL bör anmärkas att
bi lderna äro relativt gamla och att elen franska finnan s speglar enligt scnar·e erhållna bilder nlllm era äro av b etydligt högr e
kva litet.) Här tord e böra påp ekas, att den franska firman
ivrigt rekomme nderar förgyllda metallspe glar såsom ej endast
håll.barar c utan även givand e större ljuselield än glasspe.gla r.
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ät och
med tang ent en för v inkeln ( om avstån det m ellan trådn
a vdärpå
med
ytan
a
!belyst
en
D
glassk iva äJ· exakt l m.).
en
då
ger
och
s
era
af
fotogr
t eckna t trådnä t >k an natlllr ligtvis
oden
met
Hade
rna.
bild l'iknan de de tschik olews ka linj ebilde
o!.cw s
kan som ·syn es sä•g as vara en komb in ation av TscJhik
Jinjeb i,Jd oclh Schnc kerls bränn viddiagram.
ti.llI Tyskl and hava strålk astare spegla r på senare tiden
.
Goerz
?Ch
Leiss
rna
firmo
a
verka ts >ä ven a.v de kända optisk
k.
s.
dels
r,
spegla
oliska
D en förr a firm an tillv.er kar dels parab
den konsfäro'i d·sp eglar. Dessa utm ä r'ka >Sig därige nom, att
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.F i,g. 10.

.e är slirp a cl
vexa, {örsil vrad e sid a n är sfärisk , medan d e n främr
ä ver d en
i sådan form, att brytni ng en genom d ensam ma upph
1frannk allade
sfäris ka
ytan
genom d en r ef'l ektera nd e bakr e
et va r
fall
liksom
ledes,
abena tionen . D c lb åd a ytorna hava så
strå lhuvud
vid Mangi n-speg eln tiUsammans samm a verka n på
a mfr
snitt
knipp et som en par a bolisk spegel . Spege lns tvär
fi g. 10.
stäHes i un gefärlig, f ast n å•g ot överd riven skala i
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räkna t
Godst jockl ek en av lager först någ.o t fr å n mitten
vid
att
för
mot kanten , uppnå r ett minim um oc h ökas sedan
ex.
t.
ar
h
kant en b li ·större ä n i mitten . (En 110 cm. spegel
ter ett mien tjockl ek i mitten av 12,, mm., vid 75 cm . diame
ek 1som i
tjockl
a
sa1nm
cm.
105
n~anum av 9,, mm. ooh vid
främr e
den
från
exen
efl
r
centru m. ) Av figure n framg år, att
huvud
ed
m
er
ytan liksom vi·d Mangi nspeg eln ej samm anfall
o.
12
:a
c
r.efl ex·en uta n går förlor ad. Spridn ingen uppgå r till
en en
Likale d es uppstå r till följd av d en olika godstj ocklek
För provsvag lj•usbr ytning . Goerz sp eg larna äro parabo liska.
nogrnas
ning av spegla
g ra nnh et ·hava båda firmorna utarbe tat egna undersök ningsm etoder , av
vilka Zeiss' är av särski lt
intres se. CSe fig. l l.)
Enligt denna an.P.ig. 11.
ibring as i spegel ns bränn en framf ör spegel n vinPå
.
skälla
lju
g
punkt e n punkt formi
na kan en fotogr afikalöpske
kelrät t mot dess axel plac erad
så att dess a ptis:k a
utas
mera m ed konst ant hastig het förskj
prnnkaxel städse är 'parall ell med spegel ns. Då d e fr å n bränll{
paeras
t
t en utgå.e nde stråla rna vid exakt parab eHarm reflek
r sig pl åraU ellt med ax.eln, träffa d e var än kamer an b efinne
e och
ten på samm a ställe. _ Samti digt m ed kam erans rörels
lvinke
i
plåten
även
nu
tetS
pr·opo rtion ellt mot denna förskju
ten
spunk
lju
av
meran
rätt riktni ng mot kamer a n . Bilden i k a
linj e, vilteckna s därfö r på plåten som en samm anhän gande
ytans
ken genom sin avvi'ke ls e från den räta angiYe r spegel
nkten
avvike lse från parab elform en. ·U tom i sp egelbr ännpu
från
sidor
båda
åt
d
avstån
ett
på
a.lllbri ngas !j u:sp unkte n även
pa,
båglam
den
i
rn
·ete
densa mma, motsv a rand e kra t erdi am
g edäri.
ller
rhå
e
som skall a nvänd a·s för .sp egeln iifråga . Man
spei
d em
nom på foto•gramm et tre linjer. Avstå ndet mella n
utsträ ckans
ll
ljuskä
av
a
störst
den
å
p
tt
å
gelns mitt är ett m
ingen
spridn
är
a
ern
kant
Åt
.
ning framk allade spr id ningen
utom
hava
n
amme
fotogr
mindr e 1såsom förut angivi ts. Zeiss35
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därigenom att de .giva en direkt å•skå:dlig bild av spegelns
kvalitet intr·esse äv·en därför att å dem framkomna bilder ay
reflexen från den frä;:mre glasytan, ja även av den s. k. du bbelrcflcxen, d. V. S. ljus S•Ol11 reHekterats två gånger från d en
bakre oclh en gång .från den främre ytan. Antages r.e fl ektionskoefl'ic'i enten ·.för den oförsilvrade främre ytan tlil 0,,, och
tför den ,f örsilvrade ba'l <ytan till 0, vilka siffror torde va ra
ungcfärHgt riktiga , uppgår dnbibelreflcxens •storlek till
O,., . O,,/. 0,"' =O,.,. Tillsammans utgöra sålunda .för- och
dnbbelreflex·erna c :a 9 % av hela ljusmängd en. Det ka n
därför ej vara likgiltigt .o m dc gå förlorad e ell er ej.
06

,

För jämförelse mellan olika strålkastare och för bed ömande av •p å vilken väg en utv eckling av strå l kastareteknike n
är möjlig, är det av intresse att •granska huru de båda huvudfaktorerna, båglampa och spegel inverka på strålkastarens
effekt. Lj·u scffekten ä r tydligen i första hand bero ende p å
storleken av den elektriska effekt uttrycl(t i watt, som i lju sbågen nyUiggöres. Därnäsl beror den av b es]<afienheten a Y
kolen, d. v. s. huru stort ljusutbyte i nlj. dessa lämna pr watt.
Som förut nämnts år lju sinte nsiteten olika i olika vinklar
till kolsp etsarna's axel; .m a n m åste därför r~tkna med medellj-usintensiteten i det strålknippe, som trätTar sp egeln (den
s. k. hcmisfäriska medelintcnsitetcn). Y•icl vanliga kol är
denna c:a 4 nlj. pr watt ; vid användande av förkopprad e kol
växlar den mellan 4,, oC'Jh 4,, beroende på strömstyrkan. Av
den ;f rån ljusbågen -u Lgåcndc l j usintcnsitel en reflekteras frå n
. spegeln en störr e ·eller mindre del, heroende på spegelns kval'itel. Vid rförstkla1ssiga nya paraboliska speglar kan reflek tionskoefficienten sätlas till 0,,. De från spegeln r eflekterad e
str ålar na lämna d ensamma i form av etl ljusknippe med sp egelns diameter. Tydligen är detta ljusknipp cs inlensilet b ero ende på förhållandet mellan •S·p egelytans och Jj usbågkratern s
ytor. Detta för,h ållandc, de t •s. k. förslärkningstalct, är alltså =

~:,

om D =spegelns och el = kraterns diamet er.

So m

förut nämnt s, åstadkommer em ell er tid ljuskäll a ns lin eära utsträckning en spridn in g av lju sknippet till en kon, vars vin-

dp· S tor2
leken a\. det •synfält, som strålka1staren belyser växer med
ståndet, men belysningen av fäll et avtager oavsett absorption en i atmosfären m ed kvadraten på avstånd e t. Om man nu
med bibehållande av samma spege l höjer strömslyrkan (och
eff ekten) i båglampan, så stiger därigenom visserlig en elen
lj u1sin.tensiLet, som träilar •speg eln ooh däri från r eflekt eras,
men med ökad strömstyrka ·b lir man även tvungen att öl;:.a
posit·i va kolets och därm ed kralerns diam eter. Därig enom
ökas emellertid spridningen. Resultatet blir därför, alt synfältets diameter ökas, m en någon ökning a v dess belysni111gsintensitet har ej ernåtts. Vill man •stegra synfällets belysning, så måste man tyd lig en a ntingen minska Jualcr diam ct ern
el ler öka brännvidden (even tncllt båda samtidigt) , emedan
härigenom spridningsYinkcln minskas. Alt minska kolets
diameter under en viss gr äns är omöjligt med hänsyn till den
strömstyrka det skall framleda. Återslår således en ökning
av brännvidden. TyYärr måste denna emellertid även medföra en p r oportionell ökn'ing av spegeldiamclern, e m edan eljest
Jjus•k ä llan i sin helh e t ej •s kulle utnyttjas (se 1fig. 4), ulan en
del a v s trå larna ej alls skulle träfra spegeln. ökningen av
spegeldiamet-er och brännvidd har också st änd igt for Lgålt.
För lan cHäsLn ingar hav a stru lk asta r e av 150 och 200 cm . dia~11 ctcr kommit till anv~ndning, ehuru dc till '.följd ~l'V sin storlek och Yikt äro bcS\'är liga alt betjäna. Omhord hava 150 cm.
speg lar ansens som {ivcrsla gräns .för Yad som kan ti ll åtas
m ed h änsyn t ill u lrymmc och han tcrlighct. Hå dl igas L lo r dc
t . o. m. vara att ej gå längr e än till 110 cm .
l nedanståend e tabell ä ro samman förda några karaktärist iska data för str å lka slarc av 350 till 2,000 mm. diam e ter.
Dc torde angiva gränserna för vacl som inlill •börj an av världskriget kunde ås tadkommas . Enligt me dgivande a'\' erkända
f~ekmän kunde för uppnå ende av bättre resulta t endast. e lt
medel tä nkas, uppläckand e av en ny ljus käll.a, som ägd e en
hög r e specifik lju sutstrå lning än dc eli tti ll s k~inda håglamporna.
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Oväntat äwn för faokmännen framträdde år 1914 en ny
strållmstarekonstru ktion, som bokstavligen ställde sina för·eträda r e i skuggan. Upptf•i nnaren var en tysk 'i ngenjör H einr ich Beck i Mciningen. Det synes eme ll ertid som om Beck
redan tidigt vänt sig till U. S. A. Nravy department ocill erbjudit ·sig att ställa till marinens disposition en modell å en
110 cm. slrålkastar·e av den nya konst·r uktionen. Anbudet
mottogs och ·utvecklingen aY den nya strålkastaretypen synes
sedan vara förbunden med U. S. A :s marin ocih dc amcrikanslw firmor som av den engagerats för att föra uppfinningen vidare. Blan.d dessa firmor torde Sperry Gyroscape
C :o, mest känd ·såsom tillverkare av gyrokompasser, hava utfört del stö rsta arbetet, ·då den nya typen numera vanligen
kallas Sperry-slrålkastare n. Likn.ande konstruktioner finnas
emell ertid .från andra firmor, såsom t. ex. elen engelska Harrison-s trå l k a sta ren.
Del karaktäristiska och nya i Beck-l ampan var elektrodernas .anordning och beskalTenheL Kolens diameter voro
kolet
avsevärt reducerade. För en 150 amp. J,ampa hade
en tjocklek av endast 16 och - kolet 10 mm. I stället för
den vanliga hori sontala ställnin ge n hade - Jwlet en lutning
uppåt av c :a 17 ° mot horisonten. För att ernå en likfonnig
konsumtion runt kanten av den tunna kolen höJlos dc i rotation under det lampan brann. Lj us.bågcn avgav en hittills
osedd l j usintentsi kt, vi l k en praktisk t taget helt och hållet ut·sändes från en glödande gasboll, som inneslöts inom en djup
bä•g arformacl kraler i del positiva kolet, vilken krater genom
lw lets rotatim1 behöll sin form trots den höga flamma som
från ljusbågen steg uppåt. Den l<araktärist,iska gatsbollen i
kratern befanns vid analys ej beslå Ttteslutancle av kol utan
vara en •bland,ning av glödande ·gaser •aY olika metalliska salter, varmed elen hårda kärnan i elektrod en innanför kolskalet
var impregnemd ocJh som vid den höga h ett.a i l j u s bågen förflyktigades. De metaller, som in gingo i dessa salter visade sig
vid spe~ktroskopisk undersökning tiJlhö·r a d e sällsynta jordJne tallet'na; dominerande bland dem var cenum. Dessutom
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konstaterades även kalci,um i spektret. Den hög,a ljusint ensi te ten, smn uppnådde's, berodde ,främst på den höga t emperatur, som de glödande gaserna från metallsalterna gåva lju shågen.. U n d er det att med vanliga kol ljushågtemperature n
uppgå r till c :a 3,600° C. var elen i Beck-ljushågen c :a 5,500 ° .
Till den hög,a temperaturen bidrog även den högre strömbelastning en pr ytenhet, som följ de med användande av de sm alare kolen (pr kvn1m. kmterarea l ,, amp. mot en strömtäthet
av högst 0,,, amp. pr kvm m. vid vanliga kol). Den djupa kr atern i del positiva kolet uppstod genom elektrodkärnans snabbare förflyktigande under ·inflytande av d en hö~ga strömtätheten. Genom det negativa kolets lutning i förhållande til l
det positiva hölls gashollen kvar inom kratern till följd av de t
svaga tryck som den från det negafiv~a lwlet utgående kabelströmmen utövade på densamma. GashoUen hölls t. o. m. i
en viss rotation inom kratern därigenom att katodströmmen
träffade hollen något över dess centrum. Genom rotationen
bibehöll den sin sfäriska form. överskottet av gas från hollen under eleklroderlllas förbränning trängde ur kratern i
fm·m ,a v en halvsfärisk vit gasflamma, utanför vilken syntes
en hög ytlre flamma, huvudsakligen bildad av dektroclernas
skal. Liksom i vanliga ljusbågar var emellertid flammans
ljusint ensitet mycket liten i förhållande till kraterns. Man
beräknar ~att i en ljusbåge 85 % ,av ljuset utsändes från d et
positiva kolet, 10 % från det n egativa och endast 5 % från
ljusbå1gen. Ljusbågens uts eende antydes av fig . 12.
Ljus et 'från bågen var blåvitt för ögat, och av stark kemisk v~e rkan, varför det funnit användning äv en Jör fotografiska ändamål, t. ex. nattfotografering. L~kal e des lär det användas i filmindustrien. Enligt uppgift hava amerikanska
fabrike r för kolelektrod er i hög grad förhättrat d e ursprungliga Beckska kolen. Tillverkningsmetoderna och ingredienserna hos den impregnerade kärnan i
~kolen hav,a emellertid hittills förblivit fabrikaUonshemligheter. J ordmetallerna
lära emellertid erhållas i rform av oxider men senare överföras
tiH fluorider, i vilken form de ingå i impregneringen. Stora
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svårigheter lära hava för efunnits men övervunnits att få skalet och kärnan väl sammanfogade med varandra. D e ömse.s.idiga elimenLianerna .mellan dem måste mycket noga avvägas
för att erhåUa och bibehålla Iden djupa kraterformen. Medan
i kallt till stånd skalet är mera ledande än1 kärnan, vilke t är
av fördel för strömtiHförseln från kolhållaren, växer ju närmar e man kommer kr atern kärnans ledningsförmå<ga. I ljusbågen går större del en av den elektriska strömmen genom
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Fig. 12.

kärnan, Yilket medför gasbollens höga temperatur. Den negativa ·elektrocl.en b estod helt av kol, men innehöll en hårdare
,}(Järna, varigenom kolet vid förbränningen i ljusrbågen spetsade till sig, vilket var av största betydelse för att katodströmmen skull e inl:aga det riktiga läg,et till rgasbollen.
I U. S. A. undergick elen ursprungliga Beckska lampkonstrt~ktion en ett nertal förändringar. Några detaljer må här
omnämnas. Beck använde i sin första lampa en spritlåga,
som helt och hållet omgav ljusbågen och vars ändamål var
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att isolera denna Ifrå n den omgivande luften ·och alt avkyl a
kolens yta, varigenom man undvek kolens, särskill det posi tivas, förbränning på annat ställe än i själva ljusbågen. Denna anordning visade sig omöjlig att använda i de s trå lkastar e,
som för belysning av flyrgmaskiner hade en stor elevation. I
stället omg.av man positiva kolet i hela d ess längd till i närheten av kratern med en hylsa av kvarts.· Negat iva kolet visade sig kunna undvara dylikt skydd, då det ej antager så
hög t·emper.atur. Införandet av kvartsbussningen nödvändiggjorde en artificiell kylning av positiva kollh ållarehuvudet för
att hindra detatlantaga en Lemperahu, som kunde nedsmälta
detsamma. Erfarenheten gav •emell ertid snart vid handen, alt
ko lhållarehuvudet med kvartsisolering ej var drifts•äker:t, be110endc därpå, att det i likhel med kolet hade positiv polaritet
och att ljusbågen lätt slog över till hållaren bakom kvarlsbussningen, varvid den förr.a inom några sekunder smälte ner.
Härvid riskerade man ej blolt strålkastarens sältande ur drift
utan även att spegeln skadades av den smällta metallen särs.kiJot vid strålkastare mot flygare. Denna olägenhet avhjälptes genom att medelst glimmerskivor elektr i•skt isolera metalldelarna i posill:iva kolhå ll aren från elektroden.
I den Becksl,;a lampan var det negativa kolet förkopp rat.
Fö1ilwppringen visade sig emellertid ulgöra en fara för speglarna, då vid höga elevationer smält koppar kunde nedfaHa
pä spegelns glasyta. I de nyare ameril<anska lmnporna är
rt~örkoppringen borttagen och den ·negativa kolhållaren tillbal<adragen, så att kolet skjuter ut därur till en längd av 1 1 / , " .
Genom att utsätta 1hel•a denna längd för Ju.ftens inverkan erhå·ller kolet en utdragel spelsig form, varigenom högre lju sintensitet och stadigare ljusbåge e11hållas. Utseendet av kolhållarna fram.går av fig. 13.
Hopmatningen av kolen skall ej såsom å vanliga strålkasbar·e genom li<olhållarnas förflyttning mot varandra, utan
kolen frammatas var för sig genom de fast anordnade hmvudena på hållarna. Huvruelena avkylas genom Juft, som från
en liten fläkt i lampans underdel press.as genom de i:håliga
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hållarna och sedan får s1trömma ut genom öppningen i dessa.
Luftströmmarn•a :från båda sirdor mötas och oms.Juta s:kyddand e den ömtåliga ljus·bårgen. Den förut nämnd a roteringen
av det positiva kolet verkställes medelst utväxlingar även av
fläktmotorn. Det positiva kolels frammatning kan ske antingen för hand ell er m ttomat iskt. För den automatiska matningen finnas två metoder. Den äldre av dessa, apterad redan på den Beckska strålkastaren, am·änder sig av en termos-
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stat, bestående a\· två mctallslrimlor, fästade i ena ändan, i
den ra ndra Iförbrunden m ed hävarmar, ·f örsedda med kontakter, som äro inkopplad e i .frammatningsmotorns st römkrets.
T ermosta·ten är antingen inbyggd i strålkastarehuven elle r fäst
på kol'hållareh!uvudet. Hävarmarnas kontakt er öppnas då e n
ljusstråle Ifrån kratern, r eflekterad av en spegel trälfar den
ena meliaHskimlan. Spegeln injusteras i det fall att termosrtalen är pla·c erad i kåpan så, att den reflel<L~crade strålen
i-cke träff.a r metallslrimlan, då kratern befinn er sig i fokus.
Rontakten är då sluten 10ch kolet frammatas av fläktmo torn
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sa'kta med likväl hastigare än d et ·a vbrännes. Så snart k ratern !frammatas förbi fokus, r eflekteras emellertid l j u ss tr ål en
på termostat ens m etallstrimla, strömm en brytes ooh matni ng·en upphör . Denna anor.dning reglerar sålunda ·samtidigt
bålde matningen och .kr.a terns Ih å ll a nd e i fokus , vil'ket är a v
stor 'förde l. Den nödvändiggör emellertid en synnerligen noggrann inställning av den lilla spege ln och om denna är oriktig
eHer rv id strålkastarens manövrering oav·siktligt ändras, kommer l<rat·ern ständigt. att inr egleras· felaktigt i förhålland e til l
spegelns fokus och ljusknippet .blir ej av högsta intensitet.
En cifterju stering är svår att på platsen göra och ·omöjlig ut an
att släcka strålka staren . Fästes spegeln där emot på kol!h ållar en, åverkar t ermostaten endast kolets frammatning till ett
best:ämt avstånd från h å llaren. Förutsättni n gen för en riktig
inreglering av bågen i fokus är såJounda att den fasta kolhållaren har ett riktigt och oförändr at l!äge i förhållande till spegel-n. Om så ej är fallet måst e h ela Jamp an för.flyttas. Den
nyare metoden för a utomatisk r eglering liknar den ·sistnämnda modifikationen däri, att den enelast regl erar 'k raterns läge
till kolhållarehuvud e t. Den grundar •sig ·p å användande av
en tr edj e elektr od, fästad på de t vositiva kolhållarehuvud et,
s·om i ifig. l 2 är antydd, ooh som då kolet avbrännes komm er
i kontakt m ed el en inre ,cJcien a v flamman, den s. k. »control
Då denna har ett visst spänningsförlhå l!.ancl e
flame ».
(c :a 25 v.) till den positiva pol en, slutes m edelst den tredj e
ele ktr oden en strömkrets genom en solenoid tillhörand e m atarem ekanismen, va r vid positiva elektrod en frammatas.
Det n ega tiv a kolet .framm a tas utan roteri ng genom sit t
kolh å llar eh uvud, lil<al cdes av fläktmot orn genom en m ekaIiism åver'k ad av en skjutspole, k 01pplad prallellt m ed lju sbågen. Vid kol ens a vbrännirug, då spännirugen i bågen ökas,
attraherar spolen sitt ankar e och ma tningsanorclningen inkoppLas. R eglerin gen sk er sålunda p å kon s tant lj·u,sbågsspänning.
Till följd av elen höga strömbelastningen å kolen för siggår deras avbränning mycket fortare än i de äldre strålkastarna. Det po-siliYa kolet brinn er sålund a m ed en hasti g-

hel av 200 mm. pr timme mot högst 50 mm. i äldr e str å lkastare. För att ej för ofta tvingas att :skifta kol gör es det
p:os•i tiva .kolet därför c:a l m. lå ngt och får skjuta ut genom
ett h å l i täclQglaset på kåpan s framsida. D e t n egatiYa kol et
bri·nn er betydligt lå n.gsan1Jmar e och tages .end ast c:a 30 cm.
långt.
Kåpan måste sär·skilt ventil eras dels för att undanskaffa
de vila askavlagring.ar, >som vid .cJe i1npregner a de kolens avbränning inom .kort eljest skull e täcka s>p egel och lampmekanism, dels för a tt n edsätta den h ög a temp eratur , som h ettan
i ljlll sbågen åstadkommer och som utgör en fara för spegelns
hålllfa•sthet framför allt genom ojämn uppvä rmning a v dess
olika cl e1ar. I allmänlh et verkställe·s kåpan s ventilation av e n
s•u gfläkl, placerad i en skorsten p å kå·pans övre del. Luft
su ges såväl ur kåpan s,o,m Jrå n kanaler bakom sp egeln.
Angåe nde d en nya s trål kas la rens l j usinlensitet för eli:gga
ej n ågra exakta si!l'ror. Enligt uppgift siwile den sp ecifika
ljusstrålning en u p p gå till 500
nlj. pr kvmm. krater area. Ljusfördelningen lär också var a
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vilket är ungefär 4 '/, gå111ger en Schuckertstrålkastares av
samma diameter. Till följd av kraterns 6nga diameter blir
spridn in gen n edbringad till c:a 2 ° (mot 2 o 22'), viikel på
1,000 m. avstånd .g er ett belyst fält av c:a 35 ( mot 43) m. di ameter. Be lysningen på samma avstånd sku ll e under det i
förut meddelad tabell a ngivna villkor et rörande a bsorption en
bli 292,, (mot 67,J lux. -En·li gt tabellen s.kulle man med
äldre strålkastare behöva gå •U pp till 200 cm. spege ldiameter
för att ernå jämförbara lj•usefl'ekter. Till jämförelse må nämnas att fullmånen belyser jor.d ytan med ungefär 0,, lux. Samma belysning torde med en 90 cm. Sperry-strålkastare und er
normala väderlkstförhållanden ernås på omkring 19 l<m. aYstånd.
Det meddelas, att U. S. A :s marin för de nya strålkastarna använda uteslutand e glass·p eglar efter att även ihava försökt !förgyllda m eta llspeglar; vilka vis ade sig ej kunna motstå
»high rulensity »-ljusbågens påkänningar. En'ligt .u ppgift skall
endast en amerikansk fabrik tilh·erka glasspeglar av tillräckligt hög kvalitet för att tillfredsställa marinens fordringar.
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Meddelande från främmande mariner.
M ecldetad·e Jrän 3- Tar·in.st.abcn's Ctrikcsa•wlclll'i·nog.
( Aug!UStli 19VL )

Argentina.
S!Ja,gsl,ep•p cn H·i~·.acla·via oc111 :vrorc<no skol•a u.ncl•c,rg>ä c.n 1grunLHig ['Cp•ar aL'•on IOCII1 IITlJorlernli.s.ct•i·ng· •i B oston. Dessa uv, ,sl-agslwpp äro !:le. s.tör·.sta
oal1 >S.bat,kruste f'a:r•ty,g·cn Ii arg.enJtJinska ,no~Lan, 28 1000 tons etcplacement
vaocJ.ewa. IDe uJöt·jrud•e byg;gas. 1910 •ocil uJ I•e\<o L:i.t'.cl i•g;a ,f•0m •år scnat•c. Dc
skola nu 1)1ancl .ann•at förses m ccl' nya ']Jann or Iför oljeelclning. n epar aW•o.nosko s~nall erna ,-änLa:s ÖYCl'S·tig:a ·e n miltion s. ~celing:.
(:'\a,,al aml ·:Vfi.Joi1tarJ r·ec-orcl 13 aug. J92.!L)

(F orts.)

Brasilien.
Slag•sl'C1P !)'CU Mi.nas Get•aes ·o·clt Sao P.a.u·J,o u1a.v•a · i,s~åncbsat!Js, -i New
y ,onk :föe >en :Jvos1ma•cl .a v >mer än tYå mill.l'i·o nee ls terlliln.g. Kryss•rurn e Baill·ia
och H!i•o Gealllclc do .::<u.! · Jw+a •tn lXI <Ciet sna easte roko·rusteu-et'as, men kontraJk,ten äro ·änn!U ·ej UtKlcnskriYna.
(Na.v<a•l and •:.'II'iJii1tary r·ec-orcl 13 -aug. 1921~, )

England.
U nder .M1anbfl,o:tta.nJS up1p e.ll•åi'l >i V\·cym1oum1 B<ay ubMrcle lu:HsLridsk t'ancma. !Under 1noat.tcn arnf.am.sö<vlllinlga.r mot f l·oUan. ""'tt (lmga nä:;•on
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502JJE7s,bämcl 6'1 utsets om r,c,suliLatet..ilr eJneN~,r,ltitl ytterst svå l't, enär å cn:n.
, ,j,r}an a·a.rt;·gm1b pcr,som.d anse., a-tt clc med sfuk c rh€t 'i vcr,J 'l'i,gQ1·ete n Slkju.tit
ner :fl yg:bo.tar·na, 'O·Cil l ,å andra sidan lflyga,rn e p·ås~å. a. ut l'ökb'Hdninlg·cn
gjol''ll·c 1f1ygtbMal'nC -os : nJig,a tr·ots stnållmstam e o·ch beSikju tningen sålunda
C'lfal'l'lg·. I å lf,alJ mås,te -emel'lcrtJi(i fl.y>gilJål:at··n es f\,nfa;Ll ~även bllivJ,t r~c!Sul
tatlii!S'R, efte-rs-om, fa.rly,gen skymdes f\1\i eö,kibi'LLJ,ning·en. U nd,c r GJJl.a fiiir1"ål:lanrJ.en k'unmt ifart;·g1en lättnrc i:\,s,tacJ,komma ·e f't'- ckti·v1f\ ·J'Ö'k'm Ohl än fly ,g -

Lätta tkrys':;,are.n Frobisl1 e r. -som nylig en iäl'CiigllJyggts i ncvonpoll't,
ilt.at' 11nder· ~, ' ,s· La vetL'IkHn d'ör·et,Rgit pr'O~·. tur et· ,j Plymou1Jl1. Härvicl utfördes
12 t;mma'r& ,gåmg- med 36,000 .h kr. oc11 (]f(ref,tcr 12 t .i mmar s gFtng m ed 48,000
J1 J,,r.

1

rnerd

I m ånd:fug1,; utf.UncJ.c·s ett ått8 ,~imm:ar.st tfu l'l1kraflts pr-ov samt övningar
ISrtOI[lfln.ing·, baC'l>.:n 1ing oe:h ol:irJza. gi·nar .

jglå:n~~~:s:CU. tnli'fii2·,

D e n 15 .s cptcmill,er skall b ·e.sttl.tbningc n

embarkera.

( ~.aYal .a,ntfi ·:'lfiLit<"tr;·

_-\Llaln tlfLo.LLnn,; {Ja,g,_~:s,kepp Queen 8 i'i:sa:IJ'OUIL, tfJTa ·ancl ra. sJa,g sawp·p, en
lätt ,],I'YI,1sm·,c.:-:tkaLl·e t·, en u-hM,stJ'],ott:ilj oc:I-1 två j .n ,gar·cll'J.o tl:iljer S'kol<a om en
diet' t,:å v e c'l,,or ut,gå 'lll' J\Uanufl o,t: l,an oc~1 i.lJYgå tm :'II,cclel!llav.et. AYtS1ilktcn

:i 1• att (!,J,[,;:äJnda jiitnYäl "Nd9on" od1 "Roclney", så snart d e äro fät·cHtgn,
c;amt de 1fltcstla .andr''' n-:·,a d'rurtyg. Vicl. föt·:cJ.c'lningcn .a:v lflo.ttan mfust,e Amit·a:lli.te~.e.t .t,a.ga •h än,s·yn li l·l cl·cn strrul·e>giska 111l<:ttktllJ81lanse.n :och d e· t dröj et ·

1

;·:amwlti:kt miån 1:.;a ä r, 'i:nna.n ,( .yngdpuntk 'k'n åter Jörh~g,gos tm he:mlandel~
f.arntttc·n.
(Hampc;l 11ir'e tclc.grap Il, 2:i ju l'i 192'1.)

När Jöt·sta lättJa

krY''3-RTC>S!ka.dcrn Merkommer f·r å.n Yärlcl:;ornse>g-lin,gc n·, Stk•Rll Fr'Obis'llel' ingi:\.
.c,om flR'2'g:sl'e'P·P ti n :'imnda e,s,kacl € r, •;1ilkcn t Hl :l1ösrte:n av,går t.ill :\Iode.l'llav·ct.

1~-,IJå. ben

rcconl. J:3 cuug . 192-1. )

K '26, engelsk R fl.ottan:s ,s,Lör:s-ta 'i t .iäntst val':mti·P

u~båt,

in-

lötp·Le liill P•o t·1J:;morulilt den 12 aug1usti e f-ler •att l!n.v•a Ya ni t på expecui ti10n
S'ecl.an cl·en ~2. janl!'a'l'i ~och därunder· LiHryggal3lgt 20,000', Yi·lkot. är rc:kol'cl för
e n U-'llåt twlan m oclcrf<crt ,·g. B esättnilntg,cn är· 50 trnan. Från Por.tsm-ocuUit
g1iolc tK 2-G 1fö,t1st ·L,'H l\J'a:lta, vare:s.t .c:n det! ä111clning:ar utförd,e;:; :för i.lJtt göTa
ifa.t'tyg e,t mC'r 'hc.b-oeliigt undc t· fä,rdcn 'i lt'Opik c l'na. EJfLet· C·tt par· mån"dcr
ror~sa:tt-es .pe.s·an W tl Ptort ~a,'d, Acl en , BomU1 ay, GolomilJ'O orill Si.ngapo'l'C.
I tr·o,~s .arv r!:e. ISvåm '. förllnc'\lla:l11de:l11a ·o m!iJorrl på C'll .u~l]),åt ·u nde r en så
lån::; tl'Cbi1 •Yar ,l,älr:>o·tillis.tfundct anmä t·rkning'svc'll't g-o.tt.

l"n ny ,;o,tor If'i' ;·,gl])åt är föt' ntät'Yara:nde ·uncle r Uly,gg·ni.Ucl ftör· mi.lJt'inend

(\ epla~ement

K 26 ll a t· e tt

r·i~J>unling·.

Den nyru " ,l•utf'tkrysiStcl:l''en" IS'l ,a:ll JJl1iYa i stånrl aLt utföra kryssnin,gar· '11lltCJ,er ·Lnc. Y•f cku r 'Utan. ca:nna,t JJc[JO•V n,- mo:clet~fa. rt~·g 'i'ln ~ö, r a.t l.
fö 1·;n1
ya 1)rän~1rfJf,ör·r,;'\ltk•:t.
p] ·~·:g~liltc~n sk'a ! L ~J Cbty, ekal::; m1cll1 il1'ti.Sik.i:nkwnoner
1 1

tWil t .i n•räUas ~öt· JJonTJl"'a's:t n lim;;·.

n c.nsamuna är ,,,y,scdcl 'Rtt op c rer.·a m.e tl

f'ltot,Lan ti.Jl >s.ili'"'"· Om typen IJli:t' I~·,· ,L~alli, är.· d-et mc.nling·e n ntt by:g,ga en
l>e'l rt~k ad cr dy!,'.ka . A"'''''l'tcn itt· all .ktoo;slt''ilCm i'lnntll .större JlygilJåcar cft.et'
-'' 'c]ITJ:ma i)w:nc,ilJPt' ,f ör aH ttlll .m öj !·i'gt tf·å ~en ty1p. S'Olll :f.(\ renat· fiinlc.Jiarn,iJ.
1ws ·Il 1'l-cl·e l u ftto,k e:p p c n

tJl".il

· li P !~ nya u-lJ·åce.n L

a c r o p IR.ne n.
(Htann,sll i· re · ~clt't:T'fl[l 1 1l , l f\tnc;·. 1~24..)

2.:3, 'iJyg·gd a,Y Y·kill e,rs ,\. C :-o :i B<trr·ow-in-Furnc,;s ,

l!tax a.\-,·lutat l·iillfrtXI·~Is-ttii' l amlc vr· ov.tur·c r 1i i\ol''i.l·sjön.

Den 26 ~a:ug-,usti sl;"all

he~~·.~~lttn: .~ltg'en c·nJih artk ,r?·!'Ö, i.'ct'l'l'iH 'f'l' L :2:3 ·ut.:: ~~u· pä ts in förstct e:'\Jpcdi·Uon.
( \fol'l1 1 i.n1~

:aT 2.J'J0 'Lons oc:li ,giok av s-tapc·ln 1.919.
(1-la'mrp:jiTire 1' eletg •rapll, J 5 a;ug. 192'• )

Fil'man F&irey 1har Jol'lrsatt pro''f'l)·,gni '1112rame mecl flygNi:l,en Atalan,ta I , t:·:p c i\-'•, ·viltlvcn tför nät'Ynmndcr är d e n tk rafbi:g,ast·e sjö:fl~· gmmski
· n e.n. H>itoingmma uppgjontcs uncl e t· kr,i,get orll s'kro·Yet .J1y•ggde-s 191~ . m en
den J'örs.ta [J'l'tO Yfiyrg nin.gcn, ä.gdc r'Um fönst föt' Illågrn. mänad,et· s•cdan. Det
ö·vnc plictnte't <i t' plJ:tl od1 11'1 ar mye,ke.t tS tör r e a 1·ståncl Lrnre ll;a n \Cings'p eltsarne
i:im clert unrlt·c ,k ,upi·g·a plct'n,e t, un·d e:r Y·ar:s ~·, Jngb, p c. tsm' ,fi'ottörcr äro placeri.Ucl'e . Fly gr!Jåt·en äl' lf öl'sedtl rn cfl 'l Holl:o-Ho) cc- m oL·or·et· "Comlo.r" om 600
hkr., ,,j .~i}~ {t ·Y{1 1'1ka lJå 'L ~prop1c1lrar .
c\\;:;hln:l IIlC]k\.11: Y'illgi~Jle'l-"'la\Tl rC 't2.co m.; klng1l :20 . ., m. ; lJtll'J'~i1 270
kv.-m.; '1 1itkL tnt''t l f'·uL!t rförrft>tl 1:l.fi01l k'" ·; ]H,ins'll; fönåcl '..300 lile.r för 12
hmma'J'S ,j']y<kt.
(f,a .1\m,u e :'lfariti1n1'P. a.ug. 192'1. )

l' ost, 9 aug. 192'!.)

n,•n ny''' ja.g.arcn \\l \1 it e~tal l b•llctll lw m:anna,:; anc.cl jag'arcn \\'-o.1sey"
IJPtsilttnlillt-'' ouiL e rbi'LLt·a s·i,:;,[n'ätmncln }rug.at'C ·i .\f edcl!l-ct.Ysno•ttans !,_ flio.tt.i'l j.
\\'1lr:tcllti.1Jil ,är i]J\ 'W'l 't l 'ei l't cr r.Jtning av ::l'ir K H. T ·ennsson cl'l:~JIDtl'ourt e nl,ig.t
d·e:n a,- Anl'iri1J,;,t,ctcL mod''lfierrutle \V-typ cnt. J loplaccmont Ul23 ~o ntS; ma,cki n.s,L;rk·R 27 ,000 ,11Jkr.; filt't 3't knop; 'lJei:i'tyc.kning·: !, 1s.L. 4.,, 'ti ndil. l''an-on ct'
tiClit 2 ;r~ !lon nati •.'"tlm tlmnonc,r . .Ja.gaJ'C.n 'it1tlCts t] lå :;tapcLn i juli 19J8 ti \\',al l. sc ml~on-'J',·nc~ ·ncdt l ll'flt.• tl,intet·na ,in:stal'ICt'aCI Pc; i't YR.t"\':e•t i (JllaUlwm.
(:'lfo·t'Il'ing Post , JJ c.vug. JD2't. )

Frankrike.
P å 1grund. av ~~d.;: olumgd01llCns einga Ju::-;t att :sCHk·n ~ i n lr~~d'f~· i sj ö·.kt·tiglssk;ola,n hat· tmar inmi,nrit:>t bcm ·JJ'e:slut.at , a~t intrårl esyi!JJlcor,en t'r. ··o. m. 192;)
skola Ya't'a cle:;aml!na ,s,om .f-ör· inl nilil'c i ''·l'Eeo'l•e P oly,te cilH1iquc". l<~tt av
STJt'I[hk CU 1 Coli-g",C I I:~Ika e ! lCr t-y~~ikta, <CiftCL' eg·(-!'t Yi.1l, :;kal] ryar·a {) j)]i!lg',Cl'LO!.''i•Sikt OCh
1
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öJ·andp
d et andr·a va lil' t'itt. Som övc t·.gå.J1ig&IJoe•;:;Läln1md:;er 'Lmde-t· "l' 1925 r
gamkt
dc
mellan
a
'Välj
f.il.
\·cma
elr
att
gäN•a,
ä=ena ,f vJSiilk o•cll tkoem li s-k all
(L·c Y ruC!Ill;, 2 ti!Ug. Hl2 'L)
OC~l n ya q)estämmel,sm·na.

Italien.

nd ringae ·som
Pa.n:>arfar~~-.get Courb eL U1a r nu und er·3å Lt sa mma föJ'ä
1oLn il
"Pa:nis." 0 ,cj J· cl·c· andra .prur1sm·.fa.r tyg.en och fö·rs·et:Ls tmClcl on ·l lög trel
ah
ök
har
kanonerna
;s
mihitärma stt ,f ör e.ldlcd:n·il1lg. ~·l;Jottvidd• cn ,för 30,, cm
s.
d'sLån'cl'satt.
\·a
h.a
1
-pannor
s-olm
.tiH 2!1,000 m. ocll 'sdJvält anrus'kii!JJCT

\ L3 Y.ac1ht, 2 wug. 192.!,. )
nläev.arancle 1E1kola u [,föra s i
föt·
:>om
D c :nya
Hottopr·ogw ammc t, ii l'O
anba.gna
t'l'amentct
pa
av
ll·et
jämt.'U
:nen
f •r·aniSik a mi1r•
..
t'öil jancle.:
nama!u,
m
l'
m
.s.i.sti:oel.no
.s•ta·pe·ln
ä
tp
cs.
Jrucl•
'rvä tkr)·:s•Stane ·om 10,000 .ton's'
Län gd
li:g·en Duq,u·e,sne rå .Y.at-vc.t i B.r·es t oc1h. 'l'ou t''Y;i l!Jc ·å van· et 1i Lori;e!lJt.
rt
185 m . ; bl'cdcl 19 m.; (lju.pgå;enclc 6 m.; ma1ski.n,s·t y rok'a 130,000 Olikt'.; faTi
t.
s
8
l~orn;
lub•IJc
lt
f~Ta
i
•
er
on
'lmn
;s
CJm
33 ikno,p. Bestrcknri·ng: 8 1st. 20,,
:s lulftJkan on ell'; 8 s t. 40 mm lS kr,ft'kan-onc.r o>C11 2 st. 53 Dms t n P l·e l ord':ar. tygls'ko:nstru.k~i·o nelr,

mm

.
p-cd tu~J~c·r.
a
Farty,g·c.n- iSik ·ol·a desSinlom m edrföra tvä f l,y.gmaslome r, •rnon.tet'Ml e
' '·caLwp u l ber' ' .
.
P ann10,1ma ,sk•o.l•a ddrus med ·olj 'a .och ubv.eck!Ja 1,500 hkr . 'vardc m
Dic;sellmo t.o.J'.cr lftll\"ä:nda's. ·titlil a,n>lml'15.
1De1ssa krw'Jsar·c. sik·ola hlt 600 m ams b csiäLbn•i:ng. SäJ1Sk.Hcla anordming,rcr
.b arv:id!Ja,gas 1förr b•~sätbn in1g•e nrs ·ny:tta 10ch 1trcvnaJd. En t\"ätbi:m'ä~lmrinrg, en
balloa:;
S•
U)ibliJ.o.tek
ett
0d1
1
s~kaps,t'um
t
l·
sä
•ebt
boerarihytt , 1dusc!IJ.ar ·od1 ba•clrum.,
bill ma:ntslmp·ets förf.ogarnde.
n e1ssu.tmn Jk ola 6 .ex ;j ag•aJJ'e o m 1,500 t ons ·och 2 u -;])åLar 10m 1,500 t om s
a
ern l1igt t'loott1p 1•.01gmmmet 1av d en 1·2 :apeil 19fY• slii.UaiS :på ,,Ln,p eln ii pri'Vat
varv .föt·e 'rul"el s ,s,l11J•t.
,E nHst etn nytli.gent u.tikoan1mc:n. tfoöro t•cl:ntirug, unli•erteak nad a•v ma:t'!inm irdt·as
no:1&te['!1• 1·k·olla :k·o•mlnc:ndöt~ka:p.tenc r- •av 1 :a g:r,rull·em •för att ij'·unna be,f() t
a r YF·
an ti:n.gcn il'aJva tjäns.t,gjot·.t 18 mrån,Ride r i ,grafl.en eller ett å r omb.o•t1Ll a t
I.ntr•e>S·s•arn1ta övni:nga,r m ed bom!yka,st ning hoa •i •g>rur li:ilg·t nu m 1 kl,lca,stretl.
vi3vem d'l'ån .lulfb&k'c'p·pe.t A. F. 19 mot d c.t gaml.a ·pam:sariSoli.·e.p,p·ct V er,g·inm.r
])c• ,1Jvå rför,sta homib•erna teäffacl c ej m åte.L. Den tr eclj-c bomb en sl o~·
fal ln ed mi·Lt p å. 1far.tyget -o·cd1 d en f,j ilrdc ·tl'äffade akt;e,rlul. ·om ilJaJlyor·d ~- ;(]
foror~·s'fl!l( ; ,
att
utan
cl1o·ck
t,
'.artJ·g·e
i
1
'i
inne
1
de
•explodera
r ep e:L. B-omil)•erna
s•voårare sl,.acLor å JSa,no1vct.
Fö·ns·öJ,en ~kol1a ,fötmy.as nä s.ta v{) C·ka, så ·n:art lmclo.nna är.o 'l'•e•p.at'er at k.
o

F.t'å.n böt·j an m· aug1usti m å.na;,d u,lifö'l' Ji,ta,he n-sll~a ,fLottan för förs•ta
g clergi't.ngen e.ftc.r· .k;· iget sto r a ma.n-ö\T·er , i vilka alla beman n ade farty
4 j art;a,·ty.g),
('•
'i\'lision
kry,s,sat,ed
Xitt
en
cp.p,
lg'S'k
l
sll·<'
t'cm,
.twga, nämligen:
samt
g·arc,s·k alllmr, -aHa d i,;1p o:n.i!b la u-b å. tcu·, en1 motorto,t·p ·edb•åbs.eskacloer
)
o.
1!J21
g.
.a;u
13
'l'cmps,
Lo
(
g.
tT an Sij)()Tt-, lt'ÖJ't'iids- () rifl •hjälpfarty
1
. \n,g'Cllo~kl1a'sen , näml igen: BaHila, Aln.Lon·io Sc·iesa,
l?yra ·U-b å tar
Eneieo ~floti oc111 D omenico .:\lill er·ir-e '!lava nyl•i,gcn sat. ts p å. stu:pel·n.
D-r·pla ccm cnt 1,300 tonrs i ylläg·c orl1 •1,600 l.ot11s i ·Uv :s-läge, län.gcl
ktli01)
86m. ; br•ecllcl 7,, m.; dju<p:gående 4," m. ; lfa.J'L 18 knop •i ytBäge ocJ1 10
.
bc1sl.ämd
sl•ubgi.Jbigt
•ej
u
r
l
m.
ä
r
i:iJr·
.g•en
vid! gång •Undet· 'Va l.tneL. Best)·c!l;nin
!,
ssar·c,
•
t')
k
lätLR
2
uppt.os·
llärj<iJnte
ci.om
rammoe,L,
g
pt·o.
gna,ch:;J
g
Ny]))·,
j.a,gm·e oc1t1 !1 lätta ll.t-JJåtm . .h.at· lJiiiiY1it u.tölkat unccl 18 en'ile.tcr, n·i.lJrrrl·igen:
8 j aga·r c. m· f';aut·o-t)·,p e.n , 6 1.1 -~ J iU.skr·y, s . sarc oc~1 1, mli !]UL!filggn r e.

a·,-

Buclgc vcn. 1för 19.24- 25 y,iJs•ar •en öJm1in'g lt\' 155 11nillio ncr mot J923-2',
oc'lt
åms ,st aL. Dcnn.Q ökning ,g·äll c·r 111·U vucl.s.wk lli.gcn u Lg i,f.bel'na för bränsl•CI
,
övningama
föt'
intt'essc
s
stern
exercisarn .munition , viJ,k c ~ v isar m ari1nmini
ll'er,
miUi•O
85
me'Cl
öJka.bs
1s•om
o.tt.a.n.,
n
fö·r
1
gct
·nftorl•s:anshc
g
g.
,
nyil))'
-m e:n äv•c1n
saanL >ul,g,iifl,ct·n,a .I öt· 'k u sb1Jofii.5tnin .gar o0l1 flott aniS iiJ,aJ:;•er.
S•llu.thgocn 111'ar· •o ffioer:>kacl e.un ökats föl' att .umgood•oose b emanning en aY
fa~tyg 'Lind en· by~;g.TIIaJtl.
D en u.taHc.n,Sika r egr.r ingcn Yi-Sat· 1så.lun.da Yi l!k c L ·intresse dcaJ lly,sc•J' fö1·
komör.l'o'g's'Ho ttan. 'llu:sso.l,i'llli y.ttrlaJCI.e :i 1si Lt .tal U•c.n 27 .f'clb11ua.ri 102 't Lill
m'tLen 1för ödog•sfl,otl•a:m !för·stänkanlcl c :
1
'"FJ·otta n är !i !JJQ,g•s.ta gJ'Ud lför·CliJJ å lct för

rC•g•e t"~ ingons ' li'J11~0·egiC r.

rpj,Jl

et är
lan(ls äro vi tillr·~lckligt s• lat'ka; till. sjöss ä r •s tl ej lfötihtllland et. D
ctsös,tri:
sj
;'im
,
Jö"stä11ka
·pjwhil:ll
u
tan
1
1
·
e:n
m
t•ad.Y.i:s
g
att
t
k
·a·v51i•
ocilcså. lll1'i,n
göm
kr-a.J:t,e•J·. J•rug lfö~J;:,lm·ar· lföt' E cl cr , flottans ilvi:igiSta chefer , at t ;n~· s.k-a.ll
att t
al.lt •son1 ·är mö,ili·g t, pa rtct att ,f l ottan skall' rf.å al.lt ·som cr''"l'd J·ns för
Fia."
ä
h
må
län
vaK
ua.J'ivct,
C\'ent•
Tarjc
lt
möl
att
ct•efl'll
b
iJit
fu
wu·ra
(L e T emps, 18 ·•

,,g.

1021 . )

'

,

(Le 'l'•emps , 9 .aug.

192~. )

Norge.
•'~Tani n e n1s J.l)1g \·äs•en ctr ~1 a1· för nä-g m {iltg1aJ' ;yeclan •avslutat en del in-

l cntrc;ssanta fö'l'.sök .att <sält a ilr:··clro•pl·an u 1sjön .t'rån ']J'a:n•sa:t·d tP::-~ "'l'orc
maLvlii
ed
m
g'j-otiCI•cs
F·örs·öokcn
rrl.
imll!o
IO
'cl•em
ta,g.a
tc:r
•:1
tt
•a
s1amt
·s·kjotcl"
mn :>ki •Sikine-r oc:l1 l)·c,kacl•es· myek c·t ilJt'a. :\J e ll ·ltjälp av en IJ.om .sYä:l.gd es
omhot·cl.
il·e
o,,;
·
~o
~lt.L
.s
stwmma
Pi\.
~jö.n1.
,j
udr•s
n
å:n 'C lär:<k•et ·O.rllt lfli
ne•r ,n,a u-t :fr<
det
Man<ö\·er·n. ,g·ick m)·oke.L 1f or1L oc'il d et log endast n ågra Ut m 'n•utcr kän.

Tidshift i Sjöväscnd et.
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,mask:in er.na todo .p å däck odl LilJ d e. vo t·o 1i luften . Angåend e f örsöke n ,
sDm pfug'i.n,g·o unele r lf)Ta d<tgar, skaH i'O.rp p.or l avg1i>va · Lill J'omm en<l,ero.:ml e
amiralen. n e mas1,,il11CI\ som anvfln:bs untl'e L" lföt'sö lw n , ä:r·O av cl·en van.h g 11.
j.a:g;<urt~·pcn, .s·om ~amt\n'LWS v1id marinens Jllygv1äJsende .
(1"i(tens Tegn, 9 ruug. J.mM. l

Spanien.

Flo~tans ofJ)·gv~1sencle

av en stwb unel e r sj ömi1111istern. 'l'vå
fly1g·s tati:oner fi:n:n a:s, en i B arce'lolfla .och 'e n i Carl'll agen a . En lfl)'g.slml,a. är
:för.la,g (J ~~i J,J .i\lcal:a d~e H e n ar es1. I Ba:r·ec,l-o na finnes ä:vm• ·e.n aer-odrom.
Flyg1VäJsend<et d liiS'pO niC'rar 2S :Vt~JJecth'i s j ö1pl,a n med J,so·l'Ga-'l't' usll;ini motore.e,
1
::; 'St . F 3 .flygbåtar m ed R.o,Jl:s. Hoyce miO,LO.r'elr, 3 ;vrarbi n ssde F 1 aer,o,plan
l edes

oc1h 10 öV'ning:smas~'urn cr .
'J' o,J,v m ed Ro~.l ' R o)··ce motot'er .föose dda. sjöp l.&n :11-av:a. n yligen, bestäm s.
(H. U. s. l. , maj 192/L. l
D en 16 junli l ö,p,tc Jcrl'ssa:re:n, "P:t,inci:pe.- A~f:o ns·o" 1av iSLillpoln ,i F·e l'l'.ol.
De n :.\r pil. 7 ,860 t on s d epl. ,ooh :har en l ängel av 174 m . Samm a varv håller'
'll'U pil. ~ att b est)·cka ,Ji:~'J"IS.!'larn a "Don. Bl,rus-de-L a.zo" .och ".Mond ez-Nu n er;.",
&o·m är·o m"i:nidr'e Pr·i:n,c i,pe-.Alif.o n. o. D c Q1'a:v-a 'CIDI 1ängJ<:l ruv i!J0, 8 m ., en lwcdd
av H,, m. od1 är:o tpå 4,7·25 ,t,oniS d e p l1a,oe:mcn:t . F ar ten :äJr 29 kn:O'P vi el
45,000 hil(l'. Hesrt;ycilmi ngen ~u tgöre: s ,av 6 :st. 15 cm. :kan. , 1 :st. 75 mm . il\:an. ,
!, 1s t. 47 mm. .anbHUinl,an., 11 11(\ul;;pruto,r smmt 4 ~tot'p e(l!tu:b c r, ·\•il:k e.t a:nscs
1
va:r a väll lffi)' Oket .
(Le Y·a.CJI1t, 21 j•un1i 192 L l

Turkiet.
F. <..l. tyska :sl·rugkr} ,ss::wcn Go·elben 'liar :u:ppta.g,its 'oci11 'inlbog,sorats 1-ill
l.Con.s ta1n li n-o p el :un:cl e l' bu t'kii "k fl.rug.g f ö r ll!tt ä te! r its llfon ds'ä Lt rus .
(-Ham:p.s~1d r.c 'l' elog:r atplt 25 jul'i 192.'t.l

Tysk.land .
iDc:n ty:ska ~ödogstfloLta:n nm.r d enna 'Sommar visat .stot· v~cnksam:ll ct .
Förutom l(]iv i,s:i,onc.n B:nruun1ScU1WCiig, Ehs·ru9 .o.clh J-I a.nn.ov·er, .s om :be:Sörr't (] e
s p an ka 3' usLerua ~ och :åten•än,t n o1rr 10m J~,n,g~a,ncl, ha,,a aHa far.tyg,cn åxäl
i Norclsjö- som östersjoöf.lotLan hruft of,ta upp t'opat,lc övningar i toPp ed- ocl1
(L o 'I'Cm\pS, 2~ 'llll,g. 192/o. l
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ly·cildig!Jyis ej .n &g-on aY lCie mån1g1a oro•slilänclaT.rua 'i •E u·r·.()lpa 0011 j ag Yill
gä:r.n•a 1Jro, att de.t l.'il~all fö<t•s/k on<l!s från ·ya.rj e U'lonfliikt, .so m omccle.liJnut
lP.clm· ,~i 11 dc,5,, ·inch1a,g-and·C ·i n~r' i,g . UunuYii'Cia det ät-c·r ·i hä;ndc!Jsc av et!
met'a ,0mrattrun1Clc u, t;i-g ti E;,u,,opa ,;;k.ul·le k•un.na håll-a s.i,g •utanför lt' J.il mgl
me.nt ,01 :;ä;lver-t. Sillsann till'llöt'runlde n:ruti1onernas <fö·riYu<ncl ':;lku ll•c !.and•et Lil'l
äwm tyr-s .n.ö'll>g1a.s ddtaga 1i e;l, o.n om •i·slk•a .sankt i•onet>, vil•l ,·as t i t· t,~~mpancle kiM

v<l!p en" blir en tom <fras om Yåt· li<Ys.medclsotillförsel s toppas oC!h hur skall
"J;w~l·e Ls ihe.Ja :folkil;rllift" u~ny.U.jns om kri:gsi nd,ustt<ien ·ej ,kan hållas i gång
och för il;•r:i'g eto; 1föTan-cl c 'OI!.Il( i·gän,g·l•i!g,a för-nöclentl letcr ej k'll n:na anskaffa s?
'1'. o. 1n1. g•en.era~s tab s,r'lteJ'c n er !känncr d el,ta i· ~liLt .svar på J'öt'.s\·.ar.:; tJb:;ll "ottc,Ls
··eg·.emc.n·tcn<l!s födiiJg,gning, d·äl' bl. a. fölLl•e;g'i\rd a utredning 1i lf·r··ågan om Q
jande uttalande. <g·örcs: " - - - - :\y 1iC1k e mi:nrclt· e vi•kt är U1än·synen tHl

SllGu: l.le l'Jn:!lJna l•c.da ·äv,en tLI:l miill i· t~urt .:l e>lltaga:m:le . S.l,uHc landeL ClmcHerliid
f•ii för'IJ i'i•ya .neutralt, <Ulp ps t.?t r •p r•o,IJ l c.n11c t om n e UJtriEL~i t elc.n.s c ffek t iYa u PprfuttJilåHan<ci•c, 1i a:vtsoe.nclc ' ' at1SI' :>äns•kli lt är •a,tt mär'ka el en öml1iUig:a 'Lii]lpgift.
som ålhg.gcr SHri1ge o elit Da:nmm1k 'ilfr äga om •b ·e vlllk•ancl e a Y l'tt ll lanld in1op1pcn ti'll öste,rsj ön:'. Fö.rl~a. btarnla g·ö,t·a \l icl,rure .föiljano:Je, c.n liiogt a n·mäla:rem;

fo l,k nilt'1i.n•ge n•. Kan i•dc dc,nna Lillog.ocl•o.s·e·s, 'ka!n !icke il1·el1er det miliLäm för5'V1fll'€t i l ~ä:ngcJ.c n· nppriiJLl,Jlrl\.l•Las•. För61\·ar,sp.!.ancn JJö:r cl äriföt' tt·~·g,g'a dc fö•r
l·:ivs.mcd·e.lls.prno:clu.Jdione.n Yi!l;rti.ga:sLc il:an<l•sdel.a.ma .j den an, n Ö\Ti .~-.a ~lä:nJSvn
rn c,LJ.g-iYa detta. _'\,y stot' lJCLi·cJ.c!~,c. ~Jl·i~·a dessutom föt·lJi, ntl el•ser·n·~ med ~t
la:nd·e•t. \'1(\l''ig<'[]'OilTii inJö t'cS<'i' a·v l i~·smedcl m. m . .kan miijl!iggö,ra·; i'. H'llr

mcn·ing, ,,äl Yagt f ormulet,aclc uttalande: '' HIIll'UYida i stort sett en iförbätt1·,ing elle r •en försämring · intr~Ut i Sn;•cr.iges föt~svar·&poJ.ibi,ska läge, cliirom är·O mcni1ng·ar na inom landet 'lllJ"Ckct clclaclc. SäU,ert är i varje fall,
alt läge t 'll.ar '\·äsentligt för.än'Cirals, h.ar IJlivit m era inwcklrul ocll svåröv·cr-

dessa rfö~ttJindcls<?r s<k~la teyggas JJ~Ski':iws ;doeu' ej mii:rm,at·c.

skåclili>gt samt aH e,n ibetJ·>Clan,d•e Vlät'demin:silml:,n.g lws \ 'åt1i1 egna ma.ktmcdel
·i ,samband härmed kan ko:n sbaLeerus". I :oj,:tlv'a ver.J,et il1ar väl gcn•om uppl,·ounstcn 'a:" •c1crt ,fr·ia F•inla:ncl ·e n allclcJ.es avgjorcllför'lJiiittt·i•n,g inbrätt i vå:rl.
Jöt"svarshi•gc, en föt~)ättr·ing, som man ka.n anse varruktig sil länge dc
bal1ijj lm r1runcLs•tlabcrn.a ·exi1s1tem. Ry·sls.la:nds 'Y1äJg ti11 h•ave>t •gär hell 'säikcrl
u för.sta hand öve.r •dem. d•ii.rn,äJs.t må:ll•ä;ruda Ö'Hl r l<linlancl. I Vc ·rL inlr·essc
J!i;g,gc r ,c,m ellier.tid •aLt ]) c v a r a llllUVlat1ancl.e. .fölt1clie.lrukti•ga Hig·e, d. v. s.

s v 0 r •i ,g e

m ·å ,s t e .s c .t tiL :1 ·a t t

\f •ö :r UJ l i •r f r 'i t 1.
I ett följa.ncl c •kap i te l, ])enfunmt ··sye r i·ges •k rigseisl,c r och vårt sj ölfölr1s,·ru1.-•, uJocflliatl:cl·hals y;ar ,f ö·r rsiog d•e Lt'C o.hi,J'a :föT~lålla:n<Clcn, UlliCler \1il1l~a vål'l
land kan tän;l,als 'blli.v a inclt1aget i lkt' i•gli::Oil,·a förv ec,Uinga r , näJtnliog.cn el e l s
vkl upp eäbtlll råll;mclct ru"i· yår n contJ'a,J;itet, l(lel· Y•i'll rl'it·c.k t 'illllf,all. dels
på 1 gw'LN~cl ·a v vår t nnc.d1lermrskn'p i ·nation•ermas oföt\l:nm•d. Belt,äffande nell.l-

F in la n d

T ~l e följande huplillen. ]) cn•&m:ncla "Sjö1"·i gc tiS nalur··· :sa.mt ''.1\uti.cla
mm·iilima s.tri'C lsmccl el ·oc.ll dc.r·as. am·Yän(/·n•i nog" g:i.ve·s <?n awl'l.fa t.t acl, men inli'CS.s~m t eXJpo.se HY det nu lit! a ' j ö•k rig'ets strate.g:i oc<ll ,la:J,tiil,, vat•Jämte
rcd.ogö·r<?s Iför dc :oli •k a fat' L)·g.s typc.t•n.as u t..;.ce:ncl c •ocu1 uppg•iJtcr, al~t. o•änldl rig>l nyUL.iga llli])Jl1i·sning•at' •o m lfÖI'i lål'l •anden, rom vil'k a den. ·sto•ra allmänll1·cte n
för dclrrws.ta :svävm· Ii .f• ulli;;~.~i.ndig· >O'k:unnti:g'l l·et. B ebr,ä ff.aniC! c mfVtC<t'ielcn påpe:kas• sät'•S kHt s•v•cns~'.a ,f,J,ottn:ns S'O.t1g·Hg.a e~ LerlJ.lh·enihct i !ft'åg<a .om moderna

sl.r•icls- ocil1 illj'äl:prmcde·l 's' s•om .sjll.lnkm in•O I', l:·>SsTIJa:r.ea>ppat'atcr, parMnan,er

on. m.
l •o

I tl"rupi•tlet om amstar:l•ill·eri.cLs lstri•dsmcl:lc111'ramhåHes, ,[l.ur.us·om för- d et
måsLe .g,enL ·e<moL :He.llltl~i;ga sjösLt'i~l·s,kmlftcr tiH vä-

a, a..r-a lk<ustföns,ym· ct

s·e.nLUi g <lel anlitru
1h MLcrtier [I:Jö.r•a, föt'

u'·u:s•libatLctii,c·r .mecl. ti,J•IJ1ö·r and e 'hjäl'j)mrde.!. D'CS'Sia ikustatt "''tliilma ·finna användning Yicl cle metl '11t~nsyn :t:il:l

tr1a:l!irbc•bsvä11n.c't på\'ii.sa.s l.LUt'Ll SOm 'clcts.a:mma under nuwwa.ndc föwill•il.l•l:anclen
krun komma a:tt <utsättas för ö•lca:cl ']l'åJfr'estnling, då ju östcesjön nruanc·m ät'
.ti.1l(l,1äng.Hg 1för vöJstma.k ltcmas lf,l•o tlo:r , Y•ilolwt i fören<ing mC>Cl t.u'fbstricl,s:luaf.tc•tmaJs 51 n1auJJ)ia utv.ec1ld:in1g oha:nrnl[l . itr··~i.g.t d·r.ag·cr •O!S•S lf.r,am ur värt föt~ut s·?t

olika !krigsfall unesot ilwLy-cl•el!:;CifuHa, ·orterna, <i ''iiS!S 'll•li bt•äc<lmin,g Yar·a tlyttha t•a, ·vanfoör ·k r:äyes motorisering av en clel batteri;;.r vie! kuslifä<stnin•garna.
rF.önfattarna !t-a ej öppet uttalat sig för necHäJggan~l c ElV V axholms
foä~<tnr:•n.g· ~ 1inre linjer. men m:an q;an meHwn mde.rma rutläsa ebt vi:ss•t tvi!v€·1
om cue1s•sa 1lwf•as LD1ing:arr:S· ·CX·i:s,teTIJsb c r·ä LUig.anocLe n11.1mera. A si(l. 36 sä:ges. n~m
Hg·Cilli att '1f.äsltn'i:n:g·en 1pfl. :gT'Lilld 'RIV slitt .i111dra;gma lä,g·e i()k c •är •i s·bånd att
VlC·t·ksnmt rc1cltarg a i av;värjande·t .a:v sfu.l:a.n.a kri,g.sföt'•e la.g, vilkR i fö,rening

.!Jc1pr;i•SiaJclc EJk yiCltlalcle •och lil·IJJaJ,adr:a:gna H~ge 111 ö,gt Uipp.e 'i Norden•.
Eftc.r att lll ,aJYa fr<l!ll1iili\.lli·t jlUl'~US<OJll. rrner l~i.l1 90 % a\· \ 'årL llan cldsubbyto G'år öYer hM'e t, göra •M r fa ttar.na .följamle beaktan ··::Lr clra uttalande
rijr.ande OJl•ocl~a:chf,rur.an : ··s·\' ·e t' i g c , 1f o l k m å s t e l ä r a ·S i g i n s e
d .c ;n t \' Ii n g a n rcl e rr11ö (l y 1ä n clli g 111 e t e .n a v a 1t t u n d •c r· 1k T i g

meill be•sli tLm',n,g:struganKN: av " 'i•s•sa yttr··c sJ,ä:rgår<C.liS'clelar a n sät l:rus mot Sbo.c.kho<im genom H.o." Laogen ell<c•t' ö.vc r :'öclc rlörnsl:anclet. Oetba <för.ll•ällian(l e är
d•e!Sl!O m'CT.a Y•ät•L :tlpl]lllll!är,lGSIII111ilCrt SOm !fÖI'Sillliilnllllda ISl ag av kt'i'gS!f.öt'Ctag
mäslR - tnc cl •il•änsyn LH•l d e ,gcn,om sjö- :och ·l'll1f.tkriig1 mate1'icJ.ens utYeCiktinlg numet·a Yäs•ent.lilg•t ötkrudc. 1·vårli;ghe.te ma iför c t t dj<upat•e ·i n.trängam:J.e i

:s .töT· ·s t a möj ,11i·6.a u ·tst ,t· ·äcn,mr i :n. :g Yiuma~'tnlå 'l la olandet R
s j ö :f ö r OJ j.,n d •e l•s e .r. E n d 1a s t c t •t :s t a r lut ,f ö l' s'\' .a •l' t i l l ' j u s s
k ,a 11 ,5 k ä ,n k a .ö n .s~' •a 1cl t e y :g g 1!1 .e. t ,g •e. n 1t .e m .. o t f a r .a n !f ö r a Y-

Sklänt;'åncl. - la,n: cs •vida mindt'e s·ann,o11ilka län ( ]C 'Sils tnämnda" . Häst att
li•ät' ·La ISJbegct U.uHt ut ·O•Cil't ilGä:mpa 1f.ö:l' den •sumla •ilJs·iaden att Yax~l•olms fäst.nlimG··· :inr •c liind<?.t' '11umm'a ..fö~\lomt a.ll ibety1dclsc .oc'!h ·sillun( J•a, förr unlflv,i krunc1e ,av 'O nöclli•g.a .JmsbnraJCle•t', ,s.n~t'a:St iböra nool·&g.@rus .

s:p ,ä 1• r n i 1n<g". Ja, •clct ä1' fö,tw·i·S•S•O ·sa.n n1a 'Ot'cl•oc!Jl d•et •k an 'altll•rf.g för o!ta
i•ntpt·.ä:nlba:s i •r lct a:Hrnlä;nn:a m c.clv c·LancJict att våt1ft ifö:r·sva:rsmöj liiglh•e tcr ytte11s.t
äro ])ero·endc aY Yåra sjöförbincl el&ers uppräWlEtllande. "Hela f.oll,·et I

Ma11inens lf'l'J''iS'V@soentl e ibeilmm!Clla1s ll1•ä;re.f.ter, -v•arvoicl särsik i,[ t påvisas
ruö·clvänthghertcn av att pet'iS'O'I1fl)ien äger no1gogra:nTJJ :kitn.nedom •Orm c:n• !f.J.ottaJS
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-512 Late1r s in~·,ik•eSfiiO IH•isil'a förllåH.and~:n. En följe! härav är .att R)·ssland un der (]•en :nyH. rlelglim en ubgö·r en tön-c fara fö•r v ilxt l and. <än ·ti lltf örn e.
Fö-r:f. runiCl.er sökcr a1ärefler våDa U•tSik rt er att Yli<:I umi·gi.s~m f ö.rwckli:nrg<at' tmC)(l R yrs:slamd e:rU1å ll<a <fri~ämm!aniCl.c< lhj älip. I detta h ä n<seencbe boortelli1mfi,ner.a.~ Jör.slt våra när.masUc g.t'-:rnn•a.r· s.t'usom vamn cl•c !Utan stöt'l'·C. l)etytl•C•!.se :p·å 1g t·unlcl a•v deras •s ynnct·lig cn b eg r·änsade miHbäea t'eSI\.l'l'<se·r, varj ämte
'l')'•S<ldrruncl, v ars <sam•gåenill<c m ocl Hy·sslamd' nmne,ra är t.än<k,])rart, ej l ängrte
J-l är- kommer
bör .p år'äJknrus <S•om b'U'.n dlslfö.rvant. Å Ler:s.Lrå ·v äsbmrukLema.
förf. rl>i<m dloo. si!Jutsat sen aLt Ern.gl.anJCl OCIIl Fr.<JJnil,r'i'kc ~m <föga intl'e.ssc av vacl
s.om ti ll·clrratget· si·g i 6kandin ruvien, varlför n ågo n ~ lj ·ä l •p fl' ån el et llållet
lmapp·as<t är •<JJt t föwv:äJn La. Ja, cl·e t, ä r j 1u mlöjl<i<g.t Ol'i1 \föTd'. r •eso:nm•emang
t'ö t·ofall·e-r .p!a!IJISii:belt. Man belfi nn er sig (!<ock här på de ·,to.r p ollibi.sij{a Slp rkiUti<JJbio n•e rn.rus o<sä·kra 'Oml'\:'tde, d·är •Cln mäil1\gd o~)e r älmd i ga :fruklo r er S1lela
in. ·n e.n e111da illänlda 1f.an,oor i al.l poJriti•k <är e.g·oi.smen, d et egn a dn teesse.t,
oclh ·huru detta i o:l•ilk·a falL I:Jrcdöme•s bä!st · ~iLI.gocl·ose~t ii!r y tl eesrt •vu:nskrigt
aLL t'es mJJnera s4g t!ill. En f<JJkto•t' av b et:·delse, som av ,f&ri. icke omn•ämncs, är exempelvis ·väs bmaktetmas ·inte.esse av att ~)o]Jsj e·vismcn· un,cl anli1ålles
<n ,såcLan ·f nrumgång •S'om dess Uilil:wedand•e p å d en ·Sik anlfiri.n av:isk >a ln~;l.vön
sk1ull re i.nnebär.a. Föt' f. s1utomclöme Mir em eU.erti:cl <vtl in.g·on :ll'u l) efim>thig
maJ,tfaktor •Jmn ersätta cl•et tr;··c~' · s·om el en, t;·ska · E~rm6n före vädcl!stk •t'i·get
u Lövade mot R y1sslands· <Vä ·ti'a g rän s, sam1.t att våt"a uts-i:ktre.r ac t t i h ·ät·
omillam:lllade ']{Jt'i,g:slf•a.ll .crfuå ll a en e i'f<e.l ,.Ui~-- lfr·äm:mancl e il1jäl•p sn aeae.e hm·a
minsJ,ats än ·ö/k art&
E!fter att hwva 'frrumlil å ll<i t vä,clo.r n•a av att bm·tse rft,ån möjl<igilreten a.v
po:li-tis~' a lförv•ec.Uingar u:mcl er den nät·m rusrbe fra:mtri(Len . k ·omme r !förlf. tiJ.l

"b uff er tstate mm" . Ha.•n lk ·Oil11St a.t era r h~ilr med •r.äJLLa att " cl<en
•e:ncl a <på truglli,g·a: föTbä ltt•i n:gc.n i vånt l·äJge - - - - är· Finla nels -o·cth ös.t ers.j;öpr.o•\'in.srernras J.öss l'itrunc1e ft1ån ~:J e t ry<ska l'itk e<t oc'il ·konls•Uit.!Ll er ande som
sj'ä llvs tJäJncl-i®a •srlJat:et'". Framstiäll nliin<gcn ''änd•er s·ig ll1•är eif.ter m ot cl eill O<ilym•P·abilsika rill,.tm<ing i.n:om sven:sil; :föt'SIV&rrsprol:irt.i:k. srom fönfö,l,ta.r <IJtt s~' e e i g- e
undm· d en tid, som :k.rnvce.s .för Fil11l<ands ocih <:le ba:lt!iiska smås:truteenas. kro:sfr.f~gan -om

sand:e•, 1hlinrnee uppbl'i.!llg.a s in<a s1tr•iclslkrafter till •e<n styor.k a som sv·a:ea:r mo.t
d.et <dlå åtenin.träcld'a ·ogy.nm•sarrnma!l'.e lä@et. U nder si tt prfuv iiSailliCle av de-t
·orä tta ·0'011 ohållibara i ett cl:'Ii<ld r cso nn eman g ·öY·erraskae Jörf. med att
u LLa:Jra Slin gan .s;k a ofö~ildoa·l"luga ha!'lffi över cte anta,g;an!cl en., som uneler försv.aesclilsilw ssio.nen g jorls, att Hysslancl , cl å cl ct ·enr g·ång böejar röra på sig,
i föl'sta h-and k·o:rnmer att kasta, ,sig öv,er ~:tatet'n.a sö'Clee om F in sik a v ik!en
och att Fin•l.a.n d cliärV'id ~'o mmer i <JJTid<ra m l!lnmet . Han. u,all ar cl etta C)'ni.sm !
J•a, i •å faH ä·r fänf. sjläl<V en frams:tå:encl e cynike:r, i d et <han anv•änd·er i'ätt
många S'i(l•or fö.r .a•tt vi·sa, aJtt Hysslra;ncl !komme r .att arufalrl a ,j omv•änd orclu polilii<snm .sp eilml aLionrer, d et en a
llfin,g, d . v. s. Flinlrrund J·örsrt ! De·t <är j <
stuV'äL som de.t aniclra. Förd'. ·håHer emerHer<Li<cr rpå a;tt Ji',i.nl<rund b lir cl e.t förs t a
offre·L förr rysik: ex:pra.nsi on slystnraccl •O'Cil1 1S:tö·clerr cletta s.i<tt anLaJg•ande ft''ämst

På ·k rafli<gare mo·Lsbi1.n!Cl fr ån v.ä.stp å .sann<Olikrh.eten ··att d et sikaLl sLö.La <
mrul;_ter·Jl•a.s ' id·a om en t•yo;n, ruk·lion ig.IJ.n,gsäl!tcs söd er O!lll Frin·· ]{ a viken än
:non .om densamrrna" . Där·om, äro nog men,i·ngarna myck et delade. Föt•<f.
l1ar sj älv •i krup. " Fnämmande tl1jä:Lp" :flC'r.s,täcles p åYis·at ll'lll':U d et J;an ]ligga
i vi~stmark t,e,tm•rus inJLr.ess·e a-tt s.tå p å ,g<oli fot m ed H)'s.sl.ancl, ''i IO;:e.t Ya r jus·t
·e t t arv ll'llY!IJklsa,äl en varför ej Sver.igo.e J'ul1icl c pår äikna deras hjä:Lp; rutt de
s l~ u llre l i ppoJim cl et gocla fö t•rl1c ll an.clet till Rysslancl, u11är lirkLydigt m eel egna
i n tee.sse n , Iför <de lJoaUi s.k.a <om, statern.as iS!l{lull' J'ö.t\Cil'allree cl ät'Jöe gansa,a
o•sa:n•n<oJoil;L, sä!rsl;'ilt sro<m clot slkull e kt1ävq:s •Cn m~yc,kc t ij)ct ~·cla;n cl·e kr.attanstt'ängn <in <g f ör a.t t h.äe 1\llRI•a m·)'c>k a d•e111 ;J')'>SU' e b j öme n Ul •aJn.sr Jn·Le.
n e.t :sn,u uc .föra lfö<r !långt ·a~L ri.n,gå p•å en m era cte.taljcracl gT~skrung
a:v J'.öd'. lfr.amstä11111il1!g. ,]) J. a. Yi:s's<a uttalanden •i ·-j·örslmteg'i· ··ka s.pörs m ål,
här m å C.!JJclras l kraftig,[ 'Ul1det'rS•~l')'U{aJ;; d et SI LI<ti'ilg'a I'eS'l.l !Lat ifönf'. k•OIIU'TD!er t i ll
d:Joe.Lr<äffan<Cie F.i111lacn·cl s •f.öt·~"·arsmöj lli,glhetc r ·odh cl essas <H eeYe t·l;an på vä~·t
ege t lräge : "U t a n f r •ä m m a n t l r 111 j ä l p k a n F i n l a n {! v i Ll e n m o .t
H Y s 'S· l a n <cl •u t lJ I"U •t e n k •o nA l i ,1, t c n t hl .s t u n el .e r r n m v c k c t
b·e•ge ·ä ,n,s< .ad t 'i·d •.g ar· .an .l era l' <or lb e·s tå ln.clc L aY de 'mil l it <ä T 'P ·O· j ,j t fi, <S k a •f ö l' 'li 'C l !fl l' r C< l' \' å 't' t ,[ 'fl •11 .el. s 'O ·m ä l' o f ö l'g llt ·e •L" .
i]{ !n 'i.ip 'p cu d e· !lll c .cl P •inlan<l s s_jäiY!Sl •i in :li- i <
Fö l'lf. as.sl<utfl.r s'ilt in <L t· r·~:mnla aThete m N I ·e n fram stä ll nling av "sve n k
li<m hr<i nm11ät·k cr cl·äri
<försvar·srpolitJ:iks 1ttr:<kespo l iti;:,J;a l'ons•eik,Yen ,;et· ".
k . >som y,i.ll i]{ryrpa !J a'kom !(le n;·.a. ;.;.t,at sb ildnind•cn, Latwlirgn föt';:Yar.svo 1iLi>
ga:m a •i ö.srle1· orh lå ta cl em l iH aLL lliirja m ed käm'pa vilt· ·kamp , .sam .t föror'Ci ar ·ett kt·wft igare ·u·ppträclan-d e fr ån :-;Y et'i(2;es sida. i1gn at a tl s tät'ika ocl1
i·CJk•e ·som mu lför.s'Yag.n. \'1\. t·a öHt·a gt·anna 1·s s töJ•"n'n-'. Ett v·äpnat sw nskt
ing rip-an{i·c tlill tf.ö run ån fö 1· -~·ba t e.ma ~öd er om Firn s1ka ...-:;J;c.n ]{.an. m a'n a.v
m ån,ga s:k1a l <knappa t t änkR •sig •Oelll d•e t <!'öt·ctfa.ller li <ellre r ·i ·c~'c vam fö.ei.
m enin g . Vad åter ang>ilt· Finla•n cl , v ilk et land ju l1igger ·V< rt hji:i.eLa närmast,
oa~- så ,.,i , ~al il;et ydel's•e f •öe rv·uT egen ky.ggh e.t a tt
itt' lcl•cs.s ISjiälv,sVänclrirgill

et

S\ '•ens•k rförlsvat~srpolitJiO;: ·LiU ,stor {i C·I måstD i;nriktrcrs p å att b eYar·a Finlanels
o~erro•en1cl c .

Svensim ö t· lo(ISPxpPdilioncJ' i\J•rn 1896-1900 av 1' o r IS t e n II a g m a n ,
k,a;p,t en vid K<tmg l. flotLa·n . Sl:oca,UJo•l m J924.
F•ö>t·s.ta ~:Iden av ctctta at··b e•Le ··.F rån K arls·k t'on.a utgångon•a ö rlo.3'sex.p•ec:1i i;i orn•et· å.r•en 1880-1893" utlcom 1920. Nu förelfi.8Jg·an<dc -a:ndt·a del l1a.r utö'kails a-Lt .om:fatta från båcl a S<tationern a utgångn a e-x,p eclitioner, Yarjämte
U<p;plg<i.f·tern.a. bill ~:lertla ·enare ar'berte huvutLs•ru'kli·3'8'n U1ämtats från (!,"Elnet'alo·txh~r •orch Y<eci'erbÖQ'fl!n.cl•e ifat' LJ·,gsclhefe,rs ·r a:ppo•r tet·, vil;ka •ld l 1lro r to rKI·e v.am
att lf1öredr·arg·a framtfö,r ~og;gböcl, e r •o·ch möns t eet'lt.liHot·.
Arlbrete t, so m lfu1lstänclig-ats m ed ral1f.abeli•t>kt na1mnr egtister cl el1s över
P·Elt1son.e.r , d eLs över b •esökl.a ·utl t~nclsrka hamnar m. m., c·t·b.i-ud<er m ångt orch
lllJ<crk e•t av i ntr•es:sc, Yarvi(~ sär s~<li H må näimnas kanon~å:te n Svcn:sl,sunds

-
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e XJ)Yedi t!iro·n .[.ill Spetsibergen 1807, då A:n<Ciil'ee sta:r tadc sin ryktbara lJall o:nf!färlcl, m.ot p·olien , Viodlat'C p a nsa.r~}iHcn Götas äverntyrlJirg>a rf•änd ·Öv'er Nor.cLsj ön
swmma åJr för att i P or tsmoutlh d eltaga i rf•ir·an.cl:e t :a.v iih<oUnring Victori ag
60~ål'iiga. regerings.juJJhlerum, 1899 års ·CS[,acler på västk.us.ten m. m. s am t
- sont vanlirgt - rl,·or•ve,ttcn Baklcr\s .i'llöJllla:nde otur med v':i:clrct! Från
1900 års •esika:dc r m å följan;Cl•e eplrSiO:Cl a nt'öms:
''Den l!r j u Ii und er tiHägrgning Y id flagg'ske pp et av en årugslUJp, 'i Y ilken rJJI. a . ,! Je.funno. s i.g HB , k•ont.c.mmi;ral Häiglg:, ot11l i :c flrugJg<Klj>uta;n.t en .
!'i11]Ytenen grerve· \Vaclll·tmeister, gick re n ·aV å ngs.]\JJp!sgastarna ÖVCl1!JO•J•:l.
Kapten \V. kastade sig genast ti va:ttrn,et men försvann, varvid äv·en amiealen rhorppa:cl'e ö·vePbrord rocl1 ITC~'aldos rm ed e na :l1a:ndcn fatta ta,g i •e n lviit ting ·OCih med tclen anclra .i ka;pten \V., :sro m i lsin rbur fastil1öH elen öv•e!'b'()rclgångne• ån,g:s:hJrpisrg'as•t en . S•a m l11tiga r:äidrda:des."
Utghr-a:nclrc·t .av dessa uJöok•er är enr -synnedirg en lyokl:i:gt lfunrnoen id<'.
.vartill rma:n måste grra tulera fö'l'fattwrcn, rocil :man må h·o:ppais att 111an ico' r
föt'trö-ttas., utan ~J.åHer soa;mlrin.gen kJo.rnrrJle•tt. Allt som ilJidrager till at t
skwpct tr·.arliltiorn i:nro.m Yapne t måste lhäls-a6 rn ed tiUfr,edsstä:Hels e .

111. G.

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten=
skapliga tidskrifter.
strategi och politik .
L•a stra te;:gi.e ane mlanlde da:nrs les mer s lo.i-rnta!in es .......................... . .... ............. ........ .
Den rfredl.Lga blocrkaden odh Nationemm:s t;örlJrund ... .. .. .. ..... ... . ......... .... ......... ..

R. M., sid. 581.

N. T. , Si(l. 1022.

Taktil,.
Orpe.rationrs d e la f1ottc russ e en mer nto·irr e
ra u debut de !.a •gmerre .......................... .
Some. To·rpedo Problems ·ror Destroyers ..... .
Kl\]sta:rtmer.ielts ·erldf.öncletn:inrg mo•t artme·r'irf .arty,g .. ......
D'imi!Jiildn.inrg•arrs ,a;n.v:ändancbe ·v id ra nfall mot
Ul.'UStf•äistnrin.gs .sj öft'O'n:t -swmt försvarrsåtrgäJPde.r dii!r<emot .. ....... .................. .

R. M., sid. 639.
P. U . ~ N. I., sid. 1041.
K. A. T., sid . 41.

K

A. T., IS'iiCl. 66.

Sj ökrigshistoria.
Ni·e~s

Jru•e l .i Froraaret 1676
Ive.r Huitd' e1dt •o·g hams innsa~s i sla:g·et i Kj fjge
brurgt 4 orkit. 171.0 . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .......... ..

D. T. f.

s.,

•si eL 255.

1\. 'l'. If.

s.,

si el. 203.

Luft ],rifJSI>on st.

No tes rsur l'av.i.ation maritime
P ro,ints rto ])<e -ob:serv•ed 'i n Vhe adv-ancement orf
Naval A:\ni,a;tion .................................... ..

l t. :\L, sic!. 613.
P. U .

s.

l\. L

slid. 1240 .

Int.m ·nalionell rätl.
L•u:ftk:ri,g- org tFIO!a,eret ................... ............ ..

D. T. f. S. , sic!. 289.

--

516-

-517-

Artilleri.
Försöken med Luntvärnsart.illeri 1922-192.3 .. .

A. T., sid . 71.

O•'!J:misation.
Se-a Ser-viCJC· for Naval Const.r~uctors
Avancemen tslf·orillolld ene i Sj~ o ffi eer:s1korpset ...
Prepar•i ng .an rudvwncc Bas·e
ls t ,c!Je·r Ong.anisaLi•on el e r lmftwaffe wls 3. sc·Jib-

P. U . .s .

.:- -; . 1. , siLl. 1055.
N. '1'. f. .S., sid. 256.
P. U. S. N. 1., sid. 1073.

Kungjorda patentansökningar.

:VI. R. , sit!. 19.

Skeppsby!J!Jna!lslwnst.
"bu1lge1S" o~_c; ancl•e n Unclm·vancl,sU:wsJ,ytt eLs•e .. .... .
Gy.r.o:staobi•JiislaitiOl"n , n"'*E\ll'a data. •OCiil rön ..
Fö:rslag till ett statens i·Sibr:ytal'fartyg

Datum

Om

D. 'I' . .f. S., .sid. 231.
T. T. , skeppslJ. G.

T.

•r.,

L'ap.pllicatioon de la pihJo,tog.mpllie ae ri enn.e ~.
1111 ycl!r:ogr.wpih i·c
överste Augustin Eihrensvär,cls 'IJect'•ensionsplan
för Finiland
............ ........... .

5/6- 24

703/20
3187J20

12/6-24
19/6-24
26/6- 24

4057 /21
3545/:Jl
2159/23

sl,eppslJ. 9.

Diverse.
H. :VI., sic! . 72fJ.

l

Diarie-1

3743;20

Finsk :'1-Lil. Tids·k r. ,

3/7-24

1405/22
200/22

10/7-24

3727;22
2482J22

14/8-24

224/22
1035/23
2097/22
3691/22

21 /8-24

Uppfinningens art

nummer

297 /23

Baco,slagsrocler. A . .J. l~. Rykwcler, Stocklllolm.
l\kustis1k vattendjups- .o.c h aY.soltmdsmätaroc. Stewa:rcl
Villviicl & ~=qu• i,pmen t Col'.porati.oTI, New Yor!k.
•rr.an.slati·o·n,lpno,pe- J,Lc l·. l~. \Yels , \Vi•e n.
Li 'Y~J'oj.
P. U. F. BJ.omq.uist, GöLebong.
Munstyck•c för· r·enJJlåsning HY ång;pannetuber. .M.
S. J. Je1nsen, li e l ~s~ingör.
TaljMocrk d''ö'r rärdd:nin:g:srlJåtar oclll Hknande. C. H.
M. 1D ör:mte, HamnYLll' ~ .
A,pp1ant för avsk iljning av olja ·Ur \'atten. S. G.
Scnns t r öm, V.a;,s•en.
Anordning Y::rl rt'ar ·,t,·gs·lcl.c·ll:uclkor. K E. von 'l'·ell,
G·ö te:IJO l':_.;·.
JJrivanor.cln i.n,g t'ör· lJabar. G. ' flust, Sam Franc•isco.
Trans:pol'tan·onclnirn g :fö.r väts:kor. A. I-1. Smi•Lh, New
Yo.r'k , ocd1 E. G. Miner , RoC'I1-ester.
Torrrl'ClisläcJkningsalp1Jil:rat. 'l'otal-GcsEJI1sch.illft m. b.
H., Berl'in-OharlotvenJJu r.g.
Omn,a:SitTJinlgsanorcln,ing för utombor.clsmouorer . .A.'Icti clb.olwg:et Ar.ailim e.cle:s, Sundbybc.l' 8'·
ElcMri-s.lc ik •LiiprpljuS'fU]J[Jamt. Svensl'a &kti,cbolaget
Gasar·CJumrulato.r, Sboclcll o lm.
SLgm,a Uy.kta. SvJensik.a Ac,kumuJ.ator A.-B . .Jungner,
Sto CllCl l O•Lm.
Apparat [ör r e:ng:äri:ng av ångi)Yannetulb•c r ifrfun paTin·S len. G. 8. SanlcNJ l.om, Götooor:g.
1

