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Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskin
väsende år 1925. 

krgin'n Yid :Kungl. Orl ogsman nas;ill skspcts ssmmsnträ!lc elen 7 
oktober HJ25 a\· JeclanlfJten Halldin . 

skeppsbyggeri. 

Utmärkande för det moderna skeppsbyggeriet ä r en allt
mera ma rkerad stråvan att åshdkomma största möjliga eko
n om i såYäl med avseende på hyggnad.cn som det färd.iga far
t yget s dr i f t kostnader. 

I denna avsikt sök er man att vid konstru.klioncn genom 
omsorgsfull aste utny ttjande av malcri,alct nedbringa vilden, 
ge.nom modenförsök utröna ifartygels lämpligaste linjer, i det
samma insätta bränsle- och personalbesparande maskiner och 
ut rustningsdetaljer och vid byggandet använda arhetsbespa
Tande metoder. Mycket arbete har nedlagts på atl framstä lla 
ett p låtmaterial av ·större hål'lfasthet och tänjharhet och där
m ed lättare än den nu mw~inda stålplåten, och har man också 
ly;ckats framställa dylikt specialstå-l. Dess högre pris inskrän
k e.r emell ertid dess användharhet till vissa viktiga för·bind
ningar och detaljer n~irmasl å strids.fartyg. På standanlisering 
av byggnadsdetaljer nedlägges på vissa håll elt energiskt ar
hele och förv~intas härav helydelsefu,]]a resultat. 

Slridsfarly,q . 

Angel iigna om aLL bevara sina under världskriget dyrt 
köpta erfarenhc•ter ha\'a d e större marinerna i allmänhet om-

Tidskrift i Sjäviisendet. 3l 
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givit sina nybyggnadsplaner med en viss grad av hemlighe ls

.fullhet. Av dc meddelanden, som utsläppts eller u tsippra t, 

framgår emellertid, att utvecldingen e j endast uppstä llt 

skärpta krav beträffande stridsfartygens offensiva och dcfcn

·siva egenskaper, ulan äYen ställt konstru:klören inför delv is 

nya uppgift-er och dessa av den art, att de sanolikt komm ·1 

au medföra genomgripande förändringar i åtminstone clt 

större .fartygens konstruktion. Till de rfak,torcr, som ·Jwmm it 

all i så hög grad påverka konstruktion·en, äro atl i första han .! 

räkna flygvapnets ocrhörda utveckling saml möjligheten m 

gaskrigels införande äYcn till sjöss. Till dessa 1kan ock sa 

räknas- om än -av annan art -1illämpanclet av Washington 

konferensens bestämmelser. 

Till värn mot den nya fiende, som uppstått med fly y

planets, närmast bomb- och torpcclplanets, uppträdande ti ll 

sjöss, synes dt ökat s•kydd av •Sir,idsfartygets däck och sid . 

vara av nöden. Vilka slora svårigl1Jetcr, som möta konstru k

tören vid iberedandet av ett dylikt sky,dcl med hänsyn dels l i l 

den stora viktökning, ,som ett eDfektirvt pansardäck mcclfiir, 

dels till dc oJ.I•Jm kr a v som ställas på .fartygs sidans skydd s

anordningar vid å ena si·dan torpedexplosion i .fartygssidan 

å andra sidan bombexpl osion cH stycke därifrån, hava hliv i~ 

ingående behandlade i en .föregående (1923 å rs) redogörcl s ~. 

Beträffande diicksskyddel synes man sålunda nöja sig m ed 

alt endast öl< a detsamma så långt artillerielden med dess p [t 

grund av de större sk j u tavstlmden ökade nedslagsvinklar <l e" 

kräver, -och framiför allt koncentrera delsamma över ammun i

tionsdurkar och maskinområdet saml i övrigt efter s träva at ' 

bekämpa och oskadliggöra de fientliga flygplanen, innan ck 

lwmmil till aktion. Som medel hiirför komma till anyän d 

ning dels och framför allt cH J1ö,g L utvec klat luflvärnsartiJ.l cri , 

dels egna ombord medförda slriclsr),Jan. Det förra ställer Jn·a' 

på en god uppsiällningspl:lts så anordnad, ~l i sko-rstenar och 

ri,gg i minsta mån inkräkta på anliluflpjiscrnas bestryknin g'-' 

koner samt på 'e1ffektiva eldlcdningsanordningar, de senar 

fordra för sin startning och eventuellt även för sin landnin • 
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speciella anonlningar och taga slort utrymme i ansprål;:, Kra

vet på medföraneJet ombord av flygplan - för fjärrspaning, 

eldledning eller slrid - har följak-l·l·igen lwmmit att i hög grad 

påverka konstruktionen av det moderna stricls·f'artygct och 

dessutom skapat en ny fartygstyp, flygmodcnfartygct. 

Även om man sök l förhindra användandet av giftiga uas er 

i kommande sjökr-ig genom förbud däremot vid internationell 

kon ferens ( \Vashington), torde man dock inom dc ledande 

marinerna - alt döma av vissa ullalanden - rusta sig till 

skydd mol gasfarUlL 

De åtgärder, vilka man i detta avs•ecndc torde in rikta sig 

på, äro: 

anskaffning av gasmasker för hesätl ningcn; 

uppsättning av indil, atorer SOIP varna för "1'ft1'u ""s· 
' _. b -b t"lu_ ' 

indelning av f artyget i gasli:ila avdelningar, var och en 

förs·edd m ed oberoende ventilationssystem, som hastigt kan 

avstängas; 

centra ler och torn m. n. viktiga platser göras täla och 

förse s med Ju ftrcni ngsappara ter; 

hlrör ersältas med andra kommi.milwtionsmeclel eller 

för ses med gastä1la avstängningar. 

En del av dessa åt-gärde r i1ro av den art oc'h omfattning, 

att dc i 1hiig grad på\·crka konstruklioncn av fartygets inre 

byggnad. 

En annan .av de !faktorer, som kanunit alt inverka på 

striclsfartygskonstruk lionen, är tillämpande! av \Vasbinrtlon

konferensens bes tämmelser. Resul ta tet härav biir jar red::m 

skönjas. Beträffande kryssartypen <haYa sålunda samtliga 

stormakl-er ej unelerlåtit att utnyttja bcst i.i mm elsen ifråga om 

deplacement och l<aliber orh .lagt 10,000 tons-kryssare ptt sta .. 

pel. Som ett annat resultat av konferensen har iakttagi ts en 

luruftig stegr ing i byggandeL av såda na fartyg, heträffande 

vilka någon begränsning i totaldeplacement ej stadgats, så

ledes aN li.itta kryssare, jagare och undcn-a tlen sbålar, sam

tidigt 1ncd -en avsevärd ökning av jagares och undcrvall2ns

båtars deplacement och offensiva egenskaper. 



- 450-

Den av erfm·enhelerna från vår,ldskriget påverkade utveck
lingen framgår emellertid ej endast vid !betraktandet av senas t 
avslutade -eller 'under byggnad varande stridsfartyg, uta n äYen 
av en inom samlhga mariner påfallande livlig ombyggnad och 
moderni,sering av befintlig matcrid -vad de störr e [aptygs
ty,perna beträffar, huvudsakligen i strävan att förbättra under
val lensskyddet, luftvärnsarti'Heriet, eldledningsanordningarna 
och - sannolikt - möjlighelerna artt moLslå eventuell gas
fara. 

slagskepp. Den grövsta bestyckning, som i enlighet med \V as hi ng-
tonkonferensens bestämmelser må Iföras å »capital ships », är 
40,G cm. kanonen. Med denna äro utrus tade hitblis fem 
SJkepp, nämligen Förenta staternas Maryland-klass (Maryland, 
Coiorado och W es t -Virginia) samt Japans Nagato-klass (Na
gato och Muisu). Av ett deplacement i det närmaste uppgå
ende till ,den vid kongressen stipru'lcrade maximigränsen 
(35,000 t.) och >fän:!Jigställda resp. 1921,23,23, 20 och 21 utgöra 
dc världens f. n. mäktigaste och modernaste slagskepp. Kom 
Incr därtill, att vid konstruktionen av desamma världskrigels 
crfar,enheter åtminsLonc delvis gjort sig gällan de, kunna d essa 
d"ar.tyg påräJma stort intresse. 

Bådadera dc'ssa fartygstyp er erbjuda en mycket 'karaktä
ristisk yttervy. A ena sidan det amerikanska slagskeppet med 
de för denna marin betecknande med rymliga märsar avslu
tade gallermasterna och de kring den förliga av dessa upp
byggda yii,ldiga bryggorna. Å andra sidaJ1 det japanska med 
sin kolcssala heplapodalmast uppbärande märsar och massor 
av G)ryggor. 

l\Icd il1'förand cL av dc moderna centralriktapparaterna -
på grund aY dc krav dessa stäl la på en hög men samtidigt sla
dig och ·vibrationsfri uppställningsplats - har masten blivit 
en ulomordenlligt viktig konstruktionsdetalj. 

Al t man bibehållit gallermasten även å dc senaste amcri
l<ans,ka slagskeppen, tyder på att man funnit denna konst ruk-
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tion u ppfylla kraven i nyssnämnda avseenden. Riktappara
tens höjd över valtenytan är för desamma uppgiven ti>H 43 m. 

Med !byggandet av ovannämnda Nagato och l\'Iutsu har 
m an ö,v,ergått från den inom japanska marinen elittills an
vända tripod- till rheptap.odmast. Denna består av en central 
mast av så pass slor diameter, all den rymmer en elektrisk 
his s. Denna mast är stöttad ,av sex ben, två tvärs, tYå för 
och två al<ler. Enligt Jane är denna k0111struklion resultatet 
av ingående experiment och Jär upprfyl'la alla ,krav rheträiTandc 
stadga ,och vibrationsfriheL 

BcLrä!fancle· båda fartygstyperna torde mycket arbete vara 
nedlagt av resp. konstTuktörer för att ,giva undervattenskrop
pen bä,sta möjli,ga skydd mot torped- och bombexplosion och 
skall fartygens indelning i vallentäta ayde,lningar gjorts mcrl 
yttersta omsmg. Dc amerikanska slagsl<;eppcn uppgivas i 
detta hänseende vara av samma konstruktion, som avsågs Jör 
de jäm:rikt Washingtonkorufcrensens bestämmelser a,ldrig fär
digbyg,gda men nedskrotade jätteslagskeppen av North Caro
lina-rklasscn. Konstruktionen, som bestå,r av en ser.ic paral
lellt till f,a:J'tygssidan löpande långskeppsskott, har blivit be
skriven i 1922 års redogörelse. Dc japanska skeppens uncler
vattensskydd skall utgöras av en mod~fierad bulgc-l;:onstruk
tion, som kunnat genomföras rutan menlig inverkan på farlcn. 

I enlighet med Washingtonkonferensen s heslut hade 
Förenta Stat,erna ,och Japan ej endast att utrangera äldre, 
utan även att i stor utsträckning nedhugga under hyggnad 
varande slagskepp och slagkryssare. A v;brytarrdct av dyl;il<.a 
stora arheten vid en tid, då ihandelsmarinen på grund av tidi
gare överproduktion hade ringa behov av nytt tonnage, har 
haift en ödesdiger invc·rkan på dessa länders sk>cppshyggnads
indu st ri. I England, där intet »capital .ship» stod på sta-pel, 
undgick man dylik nedhuggning. Man kunde i detta avse
ende iri,skränka sig till att åter'kaNa kontrakt beträffande byg
gande av fyra slagkryssare av Hood-typ. I stället heslällcles 
kort däll'elfter två »capital ships », ti'll v ilkas byg,gande kol1'fe
r en sen lämnat medgivande. Såsom de första slagskeppskon-
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st r:uklioner, som framkom mit, ·efter det kon-fe rensens be slu t 

trätt i kraft, ha va de följ l s med mer än Yanligt in h· esse inga

lunda minskat ·av den h emlighetsfullhet, varm ed dc omgiYi ts. 

Dess•a fartyg, Nelson och Rodn:ey, p åbörj ades i slu tet ay 

1922 . Det .förra sjösalles förra månaden, det sena-res sj ösät t

ning vän las äga rum innan å r et s utgång. 
HuV1uddimcnsionerna uppgivas vara: 

Längd i V. L. = 214,oG m., 
Bredd, s törsta = 3l,o s m., 

Djupgåend e, m edel-, = 9,J-! m. 

\V•a shinglonkonferensen s .bestämmelser a n gående. max. d e

placement och grövsta k anonka>liber hava till .fullo utny ttj a t.; 

Deplacement<et blir så lund a ( brärLSI]e'fömåd et ej m ed räknat ) 

35,000 t., och förses fartygen med 40,G cm. kanoner. Det är 

vidar.e !bekant, att slwppen komma .att Iföra 9 st. kanoner aY 

denna kaJiber i tre trippeltorn och att samtliga torn äro place

rade å ,förskeppet i 1fm·tygets medellinje, }ämnande aktra d c

len av ·däcket fri till inrymmande av .hangar för ett .antal flyg

plan (enligt amerikanska tLppgifter e j mind re än 80 st.) o.·II 

därö.vcr ett rent däck 1för startning och 'landning av flygplan. 

Medels"råra artJilleriet lär ut.gö1r as av 12 st. 15,25 cm. kanoner. 

uppställda i dubbeltorn ·bordvm·ts, 3 på var sida om nämn:h1 

hangm· och så anor-dnade, att mc.Jlersta du bbeltornet skjulet 

över det förliga eUcr aktra. Farten uppgives till 21 knop. 

S~örsta omsorg lä r vid •lwnstru'ldionen hava nedlagts ptt 

atb åstadkomma ett eiTekti!vt skydd av såvä1l 'llndcrvalt.e.n s

kropp som fartygssida ·och däck. I förstnämnda avseende 

lär man så tillvida hava äver.givit d·en tidigare inom engel sk< 

mai,inen i stor utsträckning använda bulge-mctoden, att b r-

tyget .givits en störr e bredd, än v.a-d där hittills varit bruklig t, 

medgivand·e 1bulgens inrymmande inom s.krovet och tillf ör

säkrande fartyget tillräcklig ·Stabi!it.et aven efte r VLSSa aydrJ

ningars vatten:fyllwing. Sammanförande l av dc &våra kano

n erna och t.il,lhörande .ammunitionsdurkar i försk eppet h ar 

medifört en besparing av pansargördeln, som lär utnyttj ats t ill 

att åsJadkomma kraftigt pan.sardädksskydd. c 
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Ä ven i andra än ovan berörda avseencl·en torde dessa 

e ng els k a n ybyggnader ·er b j ud a konstru l<ti va överTa1sknirugar. 

Sålunda komma dc a lt midskepps .föra ett mycket högt, r ym

ligt pansrat torn, direkt uppbärande märsa-r och bryg.gor för 

eldlednings- och navigcringsä ndamål, således en ny radikal 

lösni ng av problemet angående centr•alriklapparatcns upp

ställning. 
Enligt en pressuppgi.ft, som ej kunnat kontrolleras, skola 

pann on1as rökgaser i s·tället 1för till skorstenar ledas utombords 

ooh va.Uenkylas i a·v pansard äck skyddade kana'] er. Härige

nom skulle man vinna större d'äck syta för flygplanens land

ning, bättre uppställning av a ntilulftkanonerna och efTekti•vare 

srkydd .för rökkanalerna, än vad m ed d en vertikala sk or s tenen 

ä.r möj li,gt. 
Oavsett huru dessa och andra. detalj1frågor 1lösas, tydligt 

är, att med d.es,sa nybygg-nad er en helt ny s.Jagskeppslyp ska

pats. Besannar d et s~ ,g. att farten bli vi t satt till 21 knop, 

synes man sålunda funnit s•käl hringa oiTer i detta avseende 

för att i stället ·e·rhålla stöns ta möjliga antal svåra kanoner 

samt 'kraftigaste bepansring och ·undervattensskydd, varvid de 

omens.iva som defensiva egenskaperna i hög grad blivit för

stärkta medelst medförandel av flygplan. 
Med avseende på det grova a,rtirlleriets kaliber äro dessa 

fartyg jämnställda m ed uys,snämhda amer-ikanska och japan

ska s1lagskepp, m ed ·sina tre trip.peltorn beträffande antalet 

svåra kanoner överl-ägsna d esa mma. Oavsett den slagstyrka, 

som d e medförda flygplanen r epresentera, synas sålunda av 

dessa nybyggnader .framstå världens mäktigaste sla.gskepp. 

Av de .skjut.fö·rsök, 1SOm 1und er senar·e åren u bförts mot D et m oderna 

stridsfarl'"!:!, har särskilt den förlidet år ut:förda hesk j'ut- sla"gsbkeihJpetts "v sar ar e . 
ningen av det ej helt färdigbyggda amerikanska slagskeppet 

Woshington , !fjärde enheten i den ursprungliga Maryland

klassen och enligt \Varshingtonkongressens b eslu t dömt att 

nedrskr·otas, ti.l'ldlra.git .s1ig intresse. Denna beskjutning har 

säkerligen lämnat de amerikanska myndigheterna värdef·ulla 

erfarenheter beträffande moderna stridsmedels verkan å ett 
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slagskepp a"' modernaste tYP och ·varit av vikt 'för bedömandel 
av de å dessa .fartyg tillämpade konstruktiorusdetalj ernas lämp
lighet beträffande över- och undervattensskydd. skjutför
söken bö•ra såltunda lämnat svar på så vikt iga frågor som : 

lämpligaste dimensioner å ooh ,fördelning i såvä'l hori
sontal som vertikalled av pansarskyddet med hänsyn till slup
eld vid lbeskj:utning på •stora avstånd; 

horisontalpansarets erforcler!Jiga tjocklek till skydel m ot 
lu!ftbomher samt 

i vad mån skrovkonstruktionen med dess system av vat
tentäta avdelningar förmår utgöra ett verksamt skydel mo t 
moderna sjunkminor ·och torpeder. 

Resultaten av dessa skjulförsök hava numera blivit i nå
gon mån kända, därigenom alt de berörts i ett kommittentlå
tande *) angående frågan i vad mån de senaste framste.gen 
inom 1flygväsend et kunde anses inverka på utvecklingen a y 
örvriga vapen inom den amerikanska flottan, övervattensfartyg, 
undervattensbåtar och luftvrärnsm·tilleri. 

Vid den närmare behandlingen av frågan om slagsk·eppet 
såsom .flottan.s lunnnclvapen även med hänsyn tagen till se
naste utvecklingen av flyg- och 111ndervattensbåtvapnet anför 
kommi-tten så•som sin bestämda uppfattning, alt För.enta Sta
ternUJs senast·e slagskepp, om ej osårbara, likväl äro i stånd atl 
motstå a ttacker ,från såväl flygplan som undervattensbåt. Till 
stöd hät,för lämnas •en del uppgifter angående nämnda skjuL
försök, varav följande torde vara av särs,Jdlt intresse. 

Fartyget var med anledning av ifrågavarande försök n ed
lastat ti.ll 7,s m. De vattentäta skotten voro fullbordade u pp 
till lredje däcket. Detta däck, som låg c:a 1,5 m. över vatten
ytan, var emellertid ej val lentätt över dess hela utsträckning. 
Sålunda sakn ades däckspl1åtarna ·Över båda maskinrummen, 
·och över motorPummet voro de ej !fastnitade endast ·skruvade . 
Däcket var öppet till alla eldrum, maskin- och motmTillm. 

*) Eng'ineering :2(7 mars 192·3, United ,Statcs XwYal Institute Pro
CC'edi.ngs april '1912•5. 
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Ventilahon•söppningar voro ej igensatta. Båda lwndcnsorcrna 
.samt ångpannorna voro insatta. 

Fartyget utsattes först för 1fem sprängningsförsök efter 
varandra, 'därav tre genom alt ·bringa 450 kg: s bomber till 
explosion på me1st efl'ektiva djup och avstånd från fartyget 
och två genom ~sprängning av laddningar i kont·akt med fa.r
tygs.sidan c :a 4 m. under vattenytan av motsvarande elield 
som moderna torpedladdningar. 

Efter första sprängningsförsöket ( 450 kg :s undcrvattens
bomb) erhöll fartyget en slagsida styrbord över om 1 0 °. 
Celler i yttr.e explosionsavdelningen samt J) dubbla bolten vat
tenfylldes. Innerbotten intrycldes, men blev ingen,städes ge
nomslagen. Läckor i elensamma skulle lätt hava kunna·l tätas 
med träpluggar ·och kilar. Ovan tredje däck ingen slmda. 
Förlust av männis1koliv borde ej hava blivit följden, om ej 
på gr.und av vatten.tl'IJPka·ste t viu explosionen, som var så 
starkt, att det hade kunnat skö.Ija fol!k över lborcl. 

Efter andra sprängningsiförsöket ( 450 kg: s undervattens
bo'lnlb) iakttogs li-knande verkan som efter fö·rsta fö.rsöke t, 
m en ·ltindrigare och av mindre utsträckni n'g m·ed förhållande
vis stör·re s~lmda i 'sidan än i fartygsbottncn . Slagsidan öka
des till 2 7~ o. I ett maskim u m sprang ett skotl·stag. Teglet 
i framgavlarna till pannorna 5 och 7 nedramlade. Detsamma 
var, i motsats till teglet i bakgavlar och s-idor, ej ;försäkrat med 
bultar. Kondensorerna tiH syn~s oskadade. 

Efter tredje sprängnings,föPsöl<ct (180 kg: s torpedlacld
ning) ökades slagsidan till c: a 5 o. Två celler i yllrc c:x,plo
sionsavdelningen och ·en i elen mellersta vattenfylldes. Nftgra 
tege'lstenar i framgavlarna ti.ll pannm·na 2, 4, 6 och 8 ned
ramlade. Ingen skada kunde iakila,gas å tr,cdje ctllcr högre 
däck. 

Efter fjärde sprängningsf6rsöket (180 kg :•s t.orpeclladd
ning) rc;duce~rades slagsidan lill 3 o. Fem explo•sionsceller vat
tenfylldes. Li·ka,så dubbel1botlen på en sträcka av c :a 20 m. 
Mlinclr1e läcka i el.clrum 8, härrörande Ifrån dubbelbotten och 
bordvartsskotten, där naglar sprungit läck. SamlEga 'läckor, 
säges det, hade kunnal lätas med träplouggar och ki•lar. Utan 
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tätning 1bordc dc kunnat behärskas med läns.pump. Hela 
tegelklädseln till framgavlarna i pannorna 4 och (i nedram
lade. Murverket i bakgavlar eller sidor hava ingenstäd es 
fallit ner. 

Efter femte provet ( 450 kg :s bomb), s•om visade sig hava 
dc a'llvar.ligaste följderna, ökades styrhords slagsida från 3n 
till 5o. Verkan >såsom vid första försöket, men svårare och 
mera utbredd. Innerbotten ingenstädes helt söndersprängd. 

Det framhålles vidare Ii rappDrten, att, därest de upp
komna läckorn:a tätats omedelbart efter varje cxplos<ion med 
pluggar och kilar, 'Sikulle skeppet utan bruk av pumpar h ava 
hållit sig på praktiskt taget rät köl. A andra sidan medgives, 
att förlust av olja och valten ävensom oljans uppblandning 
med vatt.en genom 'läckande växlar och naglar (vissa av de 
vattentäta ·sidorummen eller explos·i,onscellerna äro nä~nligen 

avsedda för förvaring av brännolja Dch matarevatten) ku nde 
hava medfört allvarliga konsekvenser. Hade explosi onerna 
inträfl'at med längre mellanrum, ans•e·s emellertid fartyget hava 
kunnat behålla s1in plats i en >S'lagl>inje med reducerad :fart. 
skakningarna förmodas hava satt gyrokompass ·och central
riktanordningar ur funktion. 

Efter dessa försök ut•härdade fartyget en tre dagars storm . 
Pansardäcket prövades därefter ·genom nedsläppande av 

35,r. Cm. pansarbrytande granater a (i(i0 ]<>g. från en höjd aY 
1,200 m. En träfl' erhölls. Av dennas verkan haT kommitten 
dragit den slutsat.sen, att däck·et, ehuru ej genomslaget vid 
detta tillfälle, ej skulle motstått en dylik träff, om flygplanc l 
hållit si,g på större, men fullt uppnåelig höjd och anser, a tl 
däcksskyddet bör förstärkas vad pansm·beklädnad och •upp
stöttning beträffar. 

Vid dessa försök betjänade man sig av två ,flygplan, av 
vilka det ena gjorde åtta försök att träffa utan framgång . Del 
andra lyckades med ovan nämnt resultat v:id fjärde anloppet. 
Des•sa försök hava sålunda beluäifrtat uppfattningen on1 att 
flygplan även på ~åg höjd och under gynnsamma omständig
heter hava jämförelsevis små QJtsilder att träffa ett så litet 
mål, som ett rfartyg erbjud er. 
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Slutligen ulsattes fartyget Iför elden från »Texas' » 35,<> 
cm. ka·noner och skal'l ·efter fjorton träffar hava ·sänkts inom 
2 ;)4 timmar. Enligt »The Engineer» skall pansaret härvitl 
hava genomslagits på flere st,ällen, varvid s·våra pansarstycken 
bortslitits. Några skobt skola hava gått rätt igenom fartygs
skr.ovet och lär även hava iakUagits, att träffar, som ej genom
bruti t pansaret, förorsakat •svåra JäcJ"or. 

Att döma av eH uttalande av ovannämnda kommitte om 
kanonen, som vid eldgivning på 229 hm: s dis Lans Iförmår ge
nom slå det starlwste pansar och på detta avstånd har utsikt 
att träffa, kan man måhända draga slutsatsen, att beskjut
ningen ägt rum på denna distans. 

Som ett s'Iutomdöme framhål'ler näm;nda kommitte, att, 
även om flygvapnet kon11ner att .utöva stort inflytande på 
framtida sjökrigföring, det likväl ej Jwmmer att få ett domi
nerande inflytande, utan att sl-agskeppet alltjämt kommer atL 
förbliva >det mäktigaste vapnet i en flotta och att de1mas öv
r·i>ga vapen hava den ej mindre viktiga uppgi-ften att bistå 
detsamm.a, då det gä'ller att nedslå fienden. 

Slagkryssaren har f. n. få repres·entanter, fyra e ag c l ska Kryssare. 
•och 'fyra japanska. 

Något tills·kott i delta antai under den närmast•e fram
tiden torde knappast vara att förvänta. nen begränsning i LfJ

tala deplacementet, s,om genom Washingt·onkonferensens be
slut b livit ,fast.ställd beträfTandc »capital ,ships», kommer näm
ligen sannol1ikt ·ej att påskynda J:Jyggandet av slagkryss·u,:, 
vilkas höga fart måste innebära aYsevärda uppoffringar be
träfl'ande det svåra artillerid. 

Har ,sålunda \Vashingtonlwngressen hämmat byggandet 
arv s.lagrkryssare, så kan å andra >si,dan ~ntresset :för lätta krys
sare anses ,hava befordrats genom densamma. 

Nedanstående förteckning på kryssare, Järdigs.t·äl'lda eller 
konstruerade e>fter kriget, torde i detta sammanhang vara av 
intresse. För att vinna större överskådlighet hava de härvid 
efter deplacementet·s storlek indelats i tre grupper. 



TABELL utvisande efter världskriget färdig- ställda eller konstruerade lätta kryssare. 
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Fart pansar mm. Ma-beräk- Bränsle ]{no p kan . torp. 

~l ~ l n ad e skiner 

l 
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ct- -

1'7' g r 

1916- 1917- 4 d ubb. 76 utesl. 
r. England C-klassen 10 19 18 1922 4,190 29 5- 15,2: 2-7,6 lk. 8-53 cm .. 25 38 40,000 utv. turb . olja 

(3-5,000 ton) 1917- 1918-
)) D-klassen 8 1918 192:& 4,700 

Japan TenryLl-klassen 2 1917 1919 3,500 

4 t r ip. 76 
29 6-l5,2j 2-7,6 lk. 12- 53 125 38 40,000 )) > 

2 trip. l 33 4-- 14; 1-7,G lk 6- 38 ~51 ,000 tur b. kol + olja . Yubari-klassen l 1922 1923 3,100 33 6-14 4-53 > 

Spanien Don Bl as Lezo-kl. 2 19i 7 1925 4,725 29 6-15, ] -7,6 + 4-4,7 4 trip 45,000 utv. turb. kol+ olja 
l lk. 12-53 

Emerald } II. England En terpris e 2 1918 1925 7,600 
(5-8,000 ton) Duguay- } 1922- 1925 

Frankrike Tronin-klassen 31923 U . b. 8,000 

4 trip. 76 utesl. 
33 7-15,2; 2-10,2 lk. 12-53 cm. 25 38 80,000 utb . turb . olja 

(36) ( 120,000) 
34 8-15,2; 4-7,5 lk. 12-54 96,000 » 

Förenta 1918- 1923-
staterna Omaha-klassen JO 1920 1924 7,500 

(35) 2 dubb. (97,000) utesl. 
34 12-15,2; 4-7,6 lk. 2 trip. 90,000 » olja 

l0-53 
Javft } 1924 

Holland Sumatra 2 Hll6 ll . b. 7,050 
25 

30 10-15; 4 -7,5 lk. l inga 50 125 75 65,000 dir. tur b. > 

1918- 1!120- 4 dubb. 51 12 olj. 
~ 

Japan Kuma-klassen 5 1919 1921 5,500 33 7-14; 3-7,6 lk. 8-53 ti3 51 lntv. turb. l p an ., 
2 pan. 
bl. eld 

1920- 1922 4 dubb. 
» N agara-klassen 81922 u. b. 5,600 33 7-14; 3-7,6 lk. 8-53 51 • 8 olj. 

l l 
> Kako-klassen 

l922 

u. b. 7,200 

.Principe Alfonso \ (8,000) 
Spanien ... \.llTii:!_·ante Cerveral [], b. 7,850 

'ryskland E m den J 1 1~121 u. b. 6,000 

p an., 
4 kolp. 

32 6-20,3 100,000 

3 kvadr . 
33 8-15,2; 4-10 lk. 12-58 25 50 80,000 utv. turb. kol+ olja 

29 8-Hi, 3-7,G lk. 4-GO )) 

nr. 
l (10,000 ton) 1916- 1918-

prae-vVash. kryss . England Ha\Ykins-klassen 41917 1922 10,000 

l 
30--- 2-53 ClTI. 381 76} 60,000 ute s l. 
31 7-19; 3- 10,2 lk. 4___:__53 25 7G 38 70,000 utb. turb. olja 

kol+ olja 

vVashington-kryss. )) Kent-klassen') 5 1924 u. b. 10,000 
3-trip. 
9-20 - ; 

)) )) b ev. 4 10,000 
Duquesne \ HJ2.J-

< Frankrike Tourville f 21925 u. b. 10,000 
4 dnbb. 

34 ö-20-; 8-7,5 lk. 6-53 cm. 130,000 u tv. tur b. 
> b ev. 4 

J?örenta 
l statema u. k. l 

Triente } I talien Trieste 2 1924 u. b. 10,000 

l i l l l 
l 

4 dubb. 4 dubb. 
35,5 8-20,Rj 12-10,2 lk . 8-53 150,000 u tv. tur b. 

b ev. 1924-
l Japan Myoko-klassen 2

) 2 1925 u. b. 10,000 
b ev') 2 

33,5 
4 trip. 

l 
12-20,3 12-53 

l l 
') Kent, Suffolk, Ben\·ick, Cornwall, Cumberland; 2 ) = Myoko, Nashi; ') = Haguro, Ashigaro. Siffror inom. parentes uppaltelda r esultat. 
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En del av ovan angivna slfl'ror äro måhända ej frulit pLl
liUiga, då officiella· uppg>ifter å vissa fall saknas. 

översikten visar emellertid, vilken livlig verksamhet som 
råder ifråga om kryssarebyggnad. 

Ej endast beträfJande antalet under byggnad varand e 
kryssare, utan även ifråga om dessas ibestyckiTing synes Japan 
gå 1i teten. Sålcdes var denna stat d en första att efter \Vashing
lm1kongressen på kryssare införa 20,3 cm. kanlonen, nämligen 
å dc fyra under byggnad varande kryssarna a v Kak·o-klassen . 
Den 1923 ,färdigbyggda Yubari är i förhållande till sitt cll' 

placement och höga fart lii·aledes påfal~lande starkt bestyckad. 
Den 1up:pgiv ers 'Samtidigt besitta grod sjövärdighet cch har till 
dragit sig 1fackmännens. särskilda intresse. Liksom övl"iga 
japanska ·Örlogsfartyg har den högL fribord. 

övers·ikten visar även, huru efterkrigskryssarens deplace
ment ~och kanonkaliber stegrats upp mot flen gr-äns, som 
\Va•shingtonkongressen {asts'lagiit. 

En lält förklarlig önskan atl till fullo utnyttja kongress
bestämmelserna i detta avseende hai: föranilett stormakterna 
att konstruera och hygga s. k. lätta kryssare om 10,000 tons 
deplacement (!bränsle ej medrä:knat) och heslyckade med 20,:: 
c1n. kanoner. 

Det blir av stort intresse att närmare erfara, hur:u huvu d
elementen, bestyckning, skydd och fart avvägas inom detta 
g'ivna deplacement. AY tabellen framgår, i vi·lkcn r:iktni ng 
rlcl nppstäl'lda problemet lJEvit löst inom några mariner. 
Stark ·beslyckning och g:od fart synas vara de egen~kaper, ma n 
velat lillmi:it a största .betydelsen hos dessa s . k \Vashington
krys sarc. 

De j apanska kryssarna Myoko :och Nashi synas k omma 
att överträma konkurrenterna i fråga om beslycknin:gen genoin 
att törses med 12 st. 20,3 cm. kan'Oner - uppstålida i lfyrn 
trippeltorn i fartygets medellinje, därav två föröver, det aktr~t 

skjutande över det förliga, ett akter om :bryggan och ett ak
teröver. 
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över de engelska och amerikanska konstrukti.onern,a lföre
Jig:ga, såvitt bekant, :inga uppgirfter. 

Sir George Tlwrston har i Brassey's· Naval och Shipping 
An nual 1925 underkastat frågan om Washingtonkrys,sarens 
konstruktion en intressant utredning, och ,anhåller jag få an
föra några av :denne erfarne konstr.uklörs synpunk ter på detta 
pwblem. 

Kryssaren förutsältes vara av·sedcl i Iförsta hand att upp
träda t1llsammans med slagflottan men även för konvojer ing, 
f j,ärrspaning m. m. Den bör sålunda hava god sj övård.ighet, vara 
v·äl bestyckad, besitta hög fart och stor aktionsradie, erbjuda 
liten målyla för fiendens eld och i största möjliga utsträck
ning vara utrustad med pers•onalhersparande anordningar. 

Kryssarens underlägsenhet ~ förhållande till slagskeppet 
heträft'an!de JJestycJmring och skydd mås le kom penseras med 
högre fart och användandet av lätta men efl'ektiva vapen. 

Vid bedömande av kryssarens lämpliga [art bör hänsyn 
taga,s såväl till slagskepp ets som jagarens. Är kryssaren un
derlägsen slagskeppet ifråga om bestyckning och skydd, så är 
den i deUa avseende överlägsen jagaren och kan i motsvarande 
.gra-d Ullåtas nedsättni n1g av farten i .förhållande till denne. 
Efter dessa grunder ·anses krys1sarens. :fart böra sättas till 
minst 33 knop. 

I strid med slagskeppet måste .kryssaren förlita srig 'Lill, 
förutom sin 'höga fart, elt e!Tektivt torpedyapen och ett ar
tilleri jämngott eller ö\·erlägset sbgs.keppet:s meddsvåra. 

Beträffande torpedutrustningen har man å senast byggda 
kryssare redan gått in för 12 torpedtulher, monterade i grup
per om tre enheter. Denna l·orpedbestyckning bör anses till
räckl ig. Ifråga rom ö.knin1g av torpedens storlek och därmed 
skj,utdistans och s~prängverkan torde ylledigare framsteg Yara 
att 1förvänta. 

Den vid Washingtonkongressen fastställda max. bestyck
ningen - 20,3 cm. l<anonen - Hppfyller dc fordringar, s·om 
rimligbvis kunna uppställas på denna typs artillel"i, nämligen 
att vara överlägsen såväl s'largskeppets medelsvåra som cxiste-
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rade jagares. Kryssarekanonens kalriher kommer med säker

het ej .att understiga den tillålna och •sådana kanoner komm a 

helt visst •att föras till så stort antal ;som övriga krav på sj ö

värdighet, fart •och skydd det medgiva. 

F·ör artilleri .och skydd .kan endast ·en vikt av c:a 20 % 
av deplacementet bcräikn.as. Härav bör huvudparten tinfall a 

artilleriet. Någon mera avsevärd reducering av detta för a tt 

åstadkomma d t pansarskydd, som dock <C j är tillfylles t, däre st 

krys:saren besl<j.utes av slagskepp eller joämn'bördig l.::ryssare, 

är ej motiverat. 

Visserligen ·crhj•uda dessa långa fartyg en avsevärd m ål

yta, som stäHer lo·av på pansarsu<ydd i såväl vertikal som hor i

sontal led. Vilden härav lägger m •ellertid, som nyss nämnls, 

hinder i vägen 1för anlbringandc av ·ett dfekbivt sådant. Då 

emellertid övra däek för styrkan:s skull måste bliva jämförel

sevis s.larld, synes ;för pansarskydd di•sponibel vikt bäst a n

vändas genrom att i lämpirig rusträckninrg därutöver öka däc

kels cl:ler d·äckens tjocklek. Hiir~genom bereddes ett visst 

skydd mot lruftan:faU och •stupel<L Undervattensskyddet an

ses ä venledes av vikthänsyn höra inslluänkas til'l en oms•orgs

ful'l och möjlirgast efi'ektiv indelning i vattentäta avdelningar 

samt placering av amnumit•ionsclurl<ar, viktigt maskineri 

m. m. mö j !ligas L lång l .från fartygssidan. Ä Y en i detta avse

ende, såsmn vid undenattens•håtanfall, måsle kryssaren se 

silt bästa •skydd i den höga farten. 

Såsom lämp'ligt luftvärnsartilleri förcs·lås 12 cm. kanoner 

samlidi.gt lämpade att avslå jagareanfalL 

En sammanfattning av här framhållna synpunMcr giver 

såsom 10,000 ton kryssarell·S Yilkt•igaste ergenskaper: högsl,t 

mö j liga 1fart, ·starkast möjlriga bestyckning i förenling m ed 

moderna centralriktanordningar ·och tiH sist skydd, så långt 

sådant kan beredas, sedan :för.stn~imnda egenskaper bl'ivil till

godosedda. 

ULgåendc •från dessa synpunkler har artikelförfattaren 

framlagt olika projekt till sådana kryssare. 
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I deitla samband må beröras ett intressant förslag, som 

väckts om byggand e av två, .e;ventuellt fyra, ,franska slag-krys

sare, tiH bestyckning, skydd och fart överlägsna· 10,000 lon 

krys·saren. Uppslaget härt~ll är ·en originell och säkerli gen 

oförutsedd tolkning av Washingtonkongressens bestämmel

ser. Enligt dessa ä r Fran'kdke berättigat att bygga ett » capi

tal ·s'hip » om högst 35,000 ton och ytter'lrigare ett 1927. Genom 

att i stä llet tför ett 35,000 ton ofm·Lyg bygga två st. om 17,500 ton 

anser man sig ej överskrida hes·tämmelserna, men kan få två 

kryss·a re, så väsentligt överlägsna övri:ga mminers. Bestyck

ningen skulle utgöras av ·e j mindre än 6 a 8 :st. 30,5 cm. ka

noner. 

I England äro samtliga vid freds·slu t et u n der !byggnad J ag are. 

varand e j agare färdigställda. TVIå nya jargare, Amazon och 

Ambuscade, över vilka rdock ~nga uppgrifter varit til'lgänglriga, 

äro under byggnad. 
I Förenta Staierna byggas :f. n. inga jagare. 

Så mycket livligare är jagarebyggnaden inom övriga ma

riner. Av de uppgifter, som lämnats om dessa nya ja·gare, 

framgår en •tydlig strävan mot ökat ·depl·acement och bestyck

n·ing. 
Frankrike har under byggnad dels 6 st. 2,400 ton jagare 

(contre t·orpmetds ) av Jaguar-J<las·sen, dels 18 st. 1,460 ton 

(torpilleurs d'escadre) av Simoun-klassen. Dessa senare lära 

i hög gmd J,ikna dc engelska av Amira'litetets 'förbättrade \V

typ. Å desamma, av vilka ytterligare 18 st. skola byggas un

der dc närmaste åren, ställas s•tora förvän'lning·ar. Ungdär 

150 ton större än sistnämnda engellska jagare bliva dc dessa 

överlägsna ifråga om såväl fart som artilleri- och torpedbe

styclwing. Masl<inslyrkan beräknas kunna uppbringas till 

40,000 hkr., givande fartyget ·en fart av 3G knop i gott väder. 

I Ilalien hava de tre flottiljledarna av Leone-klassen om 

2,200 ton just :blivit färdigbyggda. Av dc nya jagarna av 

Nembo-klassen <om 1,355 ton äro åtta .f. n. uneler 0Jyggnad. 

Farten är beräknad till 36 kn•op, och •bestyckningen utgöres 

TidskriJ't i ,<,'jö1 •iisende/. 32 
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av 1fyra 12 cm. kanoner och s-ex torpedtuber. De stora j a
garna av Leone-klassen ä r o i förhålland e hll deplacem ent et 
mycket starkt bestycl(Jade. De föra sålunda ej mindre ä n 

åtta st. parvis i -fartygets medellinje upp st-älld a 12 cm. -kano
ner, varalV fö-rsta paret på backen, andra m ellan skorste

nanm, tredje rungcfär i mitten av fartyget och fjärde akte r. 
Varje -kanonpar år monterat på en vridbar plattform, dock 
kan varj-e kanon höjdni1lda:s ober,oend-e av den andra . För a ll 

förhindra stö-rning vid ammunitionslan gning eller laddning 

är vardera k-anonen innesluten :i en särskild plåthuv. Backen 
är dragen -långt akteröver för alt erhålla högt fr i/bord ,och god 
-sj övä·rdighet. 

Av de tjugofem 1,400 tons jagare, som under åren 1923 

- 29 sawla tiHföras den japanska marinen, uppg-i·vcs en de l 
Te-dan vara färdiga och 10 L n. under .byggnad. Enligt upp
gifter i pressen -lär man i J apan hava för avsikt alt bygga 

ännu s-tör-re jagare av ej m ind-re än 3,000 t on , överträffande 
den största f-lotEljledarc. Denna -förmodas erhåll-a en fart a \ 
minst 35 :knop roch en b-estyckning av fyr a eller fem 14 cm. 
•kan-nner. Förut omnämnda kryssaren Yubari anses vara 

fö-rebilden för denna jagare, som väl rätteligen vore att h än
fö.r·a till kryssaretypen. 

Inom de större marinerna påg•år ett livlig t byggande a\' 

undervattens·båtar. Sträva,n efter lhög marscl1'fa rt, sjövä-rd ig
het och luarftig ,bestyclming har hruft ti'll följd en aHlm era 

framträdande ö'knin.g av dess-a bålar:s deplacement. Behovet 
av dubbla maskinanläggningar, en (vanligen diesclmotoran
läggning) för ma·rsch-fart och en (elektrisk) för und ervallens

l'äge, kräver !>å avsevärd vikt -och utrymme för maskineriet, 

att man hittills •i allmänhet måst nöj-a sig med en marschfart 
av 15-17 knop och en undervattensfart av 9 a 12 knop. Med 

dessa !fart egenskaper och en bestydknin-g av fyra till sex 45 
a 53 cm. torpedtuibe·r ·och 7,G a 10 cm. -kanoner hava under dc 
s:ista åren inom de större mar•inerna fr-amställts ett flertal u n

denva-ttcnsbåtar av 800- 1,000 ton deplacement. Vi-d sidan av 
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dessa byggas emell er tid äve n m·indre •undcrvatlens.båtar, så

s-om t. ex. dc fran sl<a GOO -tons- >båtarna av On-dine-typ m ed 
en till 14 knop angiven högsta ma rschfart. 

Ursprungl-igen lämpade huvudsakligen för kustförsvar 

hava underva(tens-båtarn·a efter hand utvecklats till sjövärdiga 

båtar med stor aktionsradie, i stånd att u tfö ra operationer till 
sjöss ,fjärran från egna baser. Därmed har ock kravet ökat s 

på -farten , varvid slagf-l otta ns fart satts sås-om nä.rma·sLe måL 
Krave t på en fart, som t·iJl.äte undervattensbåten a trt vid 

fö r1Hyttningar och operationer väl- -följa slag·Hottan, torde så

lunda hava !f-öranlett byggandel av de engelska ångturbin
-drri'Vna K-båtarna, av vilka den störs-ta K-26 vid ett deplace
m ent av 2,200 ton uppnåt-t närma-re 24 kn·op. Denna förd el lär 

emell ertid 1uppvägas av 'Vissa nackdelar, var för fl.era håt•ar av 
denna typ ej bliv-it iby-ggda . I England hava efter kriget av 
större undervattensbåtar färdigbyggts d els dc tre undervat

ten smonitorerna av M-typ m ed 1,6 20 tons m arschdeplacement 
-och en 30 -cm . kanon samt under 1923 X l mn 2, 780/3,600 
tons dep'lacement. Denna hittills största un-derva ttenslbå t 

eHer undervatten skryss-ar-e -har från en del h å ll drabba ts av en 
viss kritik. De s-vår igheter, som manövreran-det av dc be-tyd
'igt mindre K- och M-båtarn-a erlbjuder, anses nämUgen växa 
m ed -undervattensbåtens större dimensioner och ofö.rdc~aktigt 

inverka på JJåtens •användbarhet. X l har två höga t-orn, ett 
-för ·och ett akter om kommandortornet, vardera för ande två 
sannolikt 15 cm: s kanoner. Såväl torn som skrovet över v-at
tenytan äro pansarskyddade. Uppgifte:r angående de nna båt 

äro st rängt hemli ghållna. I O-typen, varav en båt If. n. är 
tmder byggnad, har man ,j -England återgått till clrt mindre 

deplacen'lent, 1,480/ 1,750 ton. 
Med V l, som i år företagit en fem månaders provrcsa, 

h ar amerikanska marinen erhåll-it sin Iförsta undervattcn s
'kryssare. Systerbåtarna V 2 och V 3 äro under byggnad lika ~å 

den enlli,gt uppgift ännu större minundervaUcnshåtcn V 4. 
V 1 har ett deplacement av 2,164/2,520 ton. Den kont-rak

ter ade 1farlen ä r 21 lm op i marsch- och 9 knop i rundervattens
läge. Pro-pe-llermaskineri-et hestår av två dieselmot-orer a 
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2,400 hkr., smn genom friktionskopplingar kunna förbi ndas 
med propel'leraxlarna, •OCh två J11:indre sådana a 850 hkr., kopp
lade till elektriska ,generatorer avsedda att %mna ström till 
de elekt·riska propellermotorerna, vare sig dessa använ
das för pPopellerdriH eHer laddning av !batteriet. Vm·der:; 
prope'llern kan sålunda kopplas till propellermotorn ensam 
( v·id undervatten s- och låg mar,sch-fart), till stora dieseimo
torn med propellermotorn ej strömkopplad (vid medelmarsc'h
fart) och s'lutligen till elektriska propellerm:otorn och stora 
diese'hnotorn tandean-kopplade. Totaila mas;kinstyrkan sålun
da 6,500 hkr. De stora dieselmotorerna äro av tvåtakt, d l' 
mindre av lfyrta:kttyp. 

ÅngvärmeJ.edning 'finnes vid sidan av elektrisk sådan . 
Densmnma erhåller ånga från ·en oljeeldad panna, som även 
lämnar ånga tiU evaporatorerna för framstäilning av färsk
vaLten. Då dieselmotorerna äro i gång, utnyttjas dessas a\·
gas:er för sistnämnda ändamål. 

Bestyckningen består av ·sex 53 cm. torpedtuber, dära\ 
fyra stäv- ·och två häcktuber, en 12,7 cm. kanon och en 76 m m . 
antilu'ftkanon. 

Besättningen utgöres av 7 •ofiicerare .och 80 man. F ör 
ibesäUningens 'bekväm!Jighet skola åtgärder vam vidt,agna i 
långt högre grad, än vad å mindre båtar är möjligt. 

I Frwnkrikc, vars marin i Halbrann (förra tyska U 139 ) 
äger en stor undervattensbåt, tplaneras ·byggandet av två un
dercvattcnskryssare, Vengeur och Redoutable. De i år färdig
ställda Requinbåtarna om 1,150/1,440 tons deplacement hava 
en .utomordentligt kmfUg torpedbestyclming ·bestående av 10 
st. 55 cm. torpedtuber med 16 torpeder. 

Ä ven .Japan lär hava el t antal större undervatlens!båta r 
under •byggnad. A v dessa har den första I 53 nyligen färdi g
ställts. Den uppgives hava ett deplacement •av 1, 700 ton och 
en akhonsradie, s·om räcker för en färd fram och åter öve r 
Stilla Oceanen. Farten lär vara 21 :knop vid en maskinstyrka 
av 6,000 hkr. 

Tillrfrågan •Om stora undervattensbåtar har Prolfessor Os
wald Flamm i oklobcrlhälftct av Marine R•undschau 1924 läm -
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nat .ett intressant bidrag. Professorn påpekar, vilka stora 
svår·igheter, smn uppstå vid konstruktion av stora undervat
tenshMar med ·avseende på stabilitetsförhållandena. Till
fredsställandet av krav på kraftigt arti:Jle-ri, pansarbeklädnad 
å torn, däck .och sidor, tm·pedt1u'ber och minor ovan tryck
skrovet nTedför ett höj ande av vikts tyngdpunkten. Den men
liga irwerkan, som båtens stabilHet :därigenom sl(JuUe röna, 
måste genom andra åtgärder upphävas. Härför erbj:t'lder sig 
två vägar: antingen aU draga ned viktstyngdpunkten mede'lst 
placering av ba'llast i :kölen eller att höja deplacementstyngd
punkten. Den :förra åtgärden bör ·undvikas, då elen medför 
en deplacementsökning till nackdel iför farten m. m. Trög-

l \ 
l \ 

/ i' \ l \ 
l \ 

/ t' \ ---- ----

hetsmomentet av den högre artililcri- och den lägr e ballast
vikt.en kunde dessutom tän•kas bliva så avsevärt, att rullningen 
i sjögång :b!Jeve riskahel för båten. Återstår sålunda den 
andra utvägen, och framlägger prorfcssorn elt förslag till 
tryckskrovets konstruktion f·ör .att genom en på lämpligt sätt 
vald sekti:on av detsmnma erhålla såväl högt belägen tyngd
punkt som tiHräcldig styrka, fig. l. Med de mindre cirkel
bågar, som utmärka denna 'konstrrvktion, kan dessutom plåt-
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tjockl eken hållas inom rimliga gränser, vilket ej ·längre hl ew 

fallet med en fullt cirkulär sekti·on vid de stora dimensioner, 

som und ervatten skryssaren tarvar. 

Enl,igt de·ss.a grunder har professorn fr amlagt tre fu ll

ständigt genomräknade proj ekt tiN under vattenskryssare a\ 

o lika stodd~, en på 1,443 t·ons depl:lcement m ed 134,-t ton s 

däckspansar, en på 7,067 ton med 614,± tons däcks- och sid o

pansar samt 500,G t on s svårt tornartiUeri, 'lätt artiJl.eri och 

cl äcl<s to·rpecltuber och en mi n undervattenskryssare. 

Dessa ritningar ·skola vara k ä nda i Engl•and sedan 19 19. 

Ovannämnda X l fö.r enligt s·amma k äll a 250 ton ballast 

i ·k ölen. 
Av de t,io undervattensbåtar, som f. n. äro unel er 'byggnad 

för den italienska marinen, äro fyra h os Ansaido ibestäUch 

·båtar av O-typen, »Ballila» m. 'fl. av särskilt intresse. T ill 

skrovbyggnaden avvika de heH från 'hittills tiUämpade ko n

slruklioDier. Å dessa nybyggnader s tälla s stora förväntningar, 

såsom •av nedanslående uppgifler*) tframgår. 

>Deplacement 1,020/ 1,280 t. 
Längd = 73 m. 
Slörsta bredd = 6,25 m. 
Största clj·up = 4,Gl m. 

Beslyclming = Åtta 53 cm. torpedtuber med inall es 12 

torpeder. Två l 0, 2 cm. kanoner samtidigt anti'luftkanon er. 

En 53 cm. m~intub med sex minor + 12 reservminor. 

Av torpedtuberna äro fyra s läs- ·Och fyra häcktu.ber, min

tuben ligger i mitlen av de senare. Båten drives av två för

hränni ngsmotorer ·om Yardera 2,500 hkr. Bränsleförråd nor

ma'lt = 70 ton, max. 140 ton. Högsta .fart 19 knop, varvid 

aktionsradien normalt är 1,200 dist. min. och max. 2,400. 

Vid undervattensgång väntas ten fart av 11 knop med en 

m aski nstyrka av 1,100 ff1kr . ,McLacenterhöjd över och und er 

vaHen = 0,+75 resp. 0,380 m. [)yktid = 30 sele 

Medan moderna undervattensbåtar i 'all mänhet bestå aY 

ett inre cylindriskt trye'kskrov, slräcl(Jande sig i det närmaste 

• ) l~ n.gi neering aug. 1924. 

.. 
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-över båtens hela längd och därutanför en yttre bordläggning 

·utbildad efter lämpli ga skrovl,inj er, m ellan vilka båda skrov 

undervatten sbåtens thailasttankar äro inrymda , ·så är å dessa 

·båtar det cylindriska tryckskrovet (av en max. di·am. = 6,2u 

m.) jämförels evis k·or t, endast 38m. långt. Till dettas förliga 

.och aktra ändskott .ansl:uter sig ett klenare byggt för- och 

akterskepp, inrymmande förutom förliga och aktra 1mbsat

serna båtens ballastlan1<.ar. Runt tryckskrovet finnas sål edes 

'inga de lsamma om givande ballasttankar . Bränsletankarna 

äro tbelägna inuti tryckskrovet. 

Initia t-ivtagaren till denna konstruktion, kaptenen vid 

italienska marinen V. de Feo, .h ar såsom sä rskilda fördelar 

vid denna konstruktion hl. a . .framhållit 'följande: 

lätta r e skrov än andra typ er; 

mindre sårbar än and ra undervattensbåtar, ti ll (fölJd av 

trycksikrovets mindre utstPäckning; 
tillräcklig metacenterhöjd utan hallast i kölen; 

större f art ~och kra<ftigare hestyckning i förhålJ.ande tiH 

deplacementet än å nå,gon annan undervattensbåt, vilka egen

skaper kunnat erhållas, tack vare den ringa skrovvikten och 

den goda m etacenterhöjden, som medger kraftig artillerilbe

stye'knings inplacering utan ballast i tkölen; 

centrali serin g a v manöverorgan och maskindia anord

ningar i det korta tryckskraveL 
Det bör bliva av s tort ~ntresse att framdeies erfara, huru 

proven med dessa båtar komma att tuUaUa. Mindre optimis

tiska åsikter om denna typ hava också 'framburit s, såsom 

helrä•ffande ballaslt:an'Jwrnas fyllning, s•om försvåras tgenom 

tankatmas höga läge. Vidare innebär n aturligtvis ett enkelt 

skrov mindre säkerhet än en konstruktion , där tryckskrovet 

är omgivet av ett yttre s.krov. 

I intet land har väl fr åga n om flygmaski nens medförande 

·mnbord å fartyg omfa tta t s med större intnesse än i England. 

Betyd elsen av 'flygmask~nens ·utnyttjande på detta sätt fram

stod redan .j bör j an a;- världskri get, och har man tydli gen 

Flygmoder
fartyg. 
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·efter hand lyckals övervinna de svårigheter, som varit tförl'
nade därmed. Till en början användes uteslutande sjö[]yg
plan och såsom moderfartyg privata kana~ångare. Från des~a 
sattes planen på vattnet medelst ·kranar och ·ombordtogos }la 
samma s•ätt. Sedermera .gjordes försök m ed startning direkt 
fr.ån däck, för vilket ändamål ett flygdäck uppbyggdes pu 
Cunard-ångaren Campania. 

A v förändrade handelsångare äro m ed marinen införli
vade A rk Royal och Pegasus. 1917 blev den under byggnad c1 , 
fr.ån kryssare till flygmoder:fa-rtyg förändrade Furious färdig. 
En egenskap, som å handelsångarna kännbart s•aknats, näm
ligen hög fart, ägde denna med s1ina 31 knop i til'lräcklig grad 
Mede'lst kran lyfles flygplanet (sjö- eller mindre landplan 
.från huvuddäck upp på flygdäcket, varitfrån det sköts ut m e
delst en vagn, som vid däckskanten fångades upp genom en 
specie],] anordning. Även försöktes landning å Fur'iaus,' däck 
icke utan framgång. De varma skorstensgas.erna och den s lon . 
överbyggnaden midskepps lära emellertid gjort dessa land
ningar synnedigen riska·bla. De erfarenheter, smn härvid 
vunnas, Lillgodogj areles på elen vid denna tid under byggn ad 
varande Argus. Då denna på hösten 1918 tblev färdig, ansågs 
problemet löst. Argus ·har, som bekant, frilt flygdäck. Från 
detta starta 'Och landa landflygplan. Skorslensgasc.rna av
kyl·as och ledas längs rfarlygssidan gående trummor 
RJkteröver. År 1923 erhål'ler eng.clska marinen med Henn es 
och Eagle nästa tillskott av denna fartygstyp. Här 
har man frångått det helt fria flygdäcket och i släl
let vid ena fartygssidan placerat ·en långsmal överbyggnad . 
rymmande bryggor, artil·leri, master, skorstenar m. m. Olii
genhelen vid landning på grund av luftvirvlarna, förorsaka d t 
av skorstensgaserna ävensom av denna överbyggnad i och för 
s.ig, undviker man genom lämplig ,fartygsmanöver. F·urious 
har under de sista åren legat uneler ombyggnad, är nu färdig 
och Englands modernaste flygmoderfartyg. Dess ursprung
liga syster:fartyg, !kryssarna Glorious och Curageous, skola n u 
ombyggas till flygmocLcrfartyg. 
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Sam tliga engelska flygmod erfartyg hava elt dep lacement 
avsevärt unelerstigande det enligt vVashingbonkongressens be
slut tillåtna max. deplacementet (27,000 t.) .för fartyg av 
detta slag. En viktig egenskap hos dessa fartyg är farten. 

Deplacement och fart tframgå av följande trubell: 

Dc p l. iF•a r t. 
Argus .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14,500 t. 20 knop 
Eagle . .. .. .. .. .. .. .. .. . 23,000 » 24 » 
Hermes . .. . . .. .. .. .. .. 11,000 » 25 » 

Furious ............... 19,100 » 31 » 

Glorious ....... ..... ... 19,100 » 31 » 
Courageous ........... 19,100 » 3l » 

Motsvaranrcle uppgifter för dc amerikanska flygmod erfar
tygen äro: 

Lcmgley 
Lexington ... ...... .. . 
Saratog'a .. ........... . 

Dc p l. 
19,360 t. 
33,000 » 

33,000 )) 

iF,a.rt. 
15 knop. 
3± » 

3± » 

Av dessa äro dc båda s,enarc und·er ·byggnad. I årsredo
görelsen 1923 'hava dc blivit mera ullförligt behandlade. 

Japan har under byggnad två flygmoderfartyg: 

Akagi . .. . .. .. .. . .. .. . .. 27,000 t. 29 knop. 
J(ago .... .. ..... .. .. .. . 27,000 » 29 » 

Det uppgives, att dessa fartyg komma att iförses med gyro
stabilisatorer . 

I Frankrike är Bearn om 21,400 t. •och 21 knop under om
byggnad till flygmodcrfartyg. 

stort deplacement har ansdts såsom en första fordran å 
flygmoderfartyget för a t t häri•genom dels til Dförsäkra flygp.Ja
n en en stadig plattform vid land ni ng, dels säkerställa if m· ten 
under al'la Iförhålland en. I detta avseende torde den amerikan
ska Saratoga väl hålla måtten. Inom vissa kretsar synes man 
emeller tid ej fuLlt övertygad '0111 delta sto.ra deplacements nöd
vändighet eller ens önskvärdhet. Sålunda framhålles nackd elen 
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av att i en enhet nedlägga den oerhörda kostnad, som detta fa r

tyg betingar, i ibetraktande av dels <den risk ett så pass sårban 

lfartyg måste räkna med i strid-, dels den ringa er.farcnh d 

som ännu vunnits beträfl'ande denna fartygstyps såväl läm p

ligaste konstruktion som ulnyttjandre. Man anser, att för 

samma kostnad skulle_ Lre mindre fartyg kunnat byggas, rym 

mande lika stort antal flygplan. Med tre enheter bleve ej en

dast risken mindre. Tiden, soll11 åtgingc ti'Jls •aUa flygpl an 

starl•at, bleve 3 gånger kortare. Det mindre fartygets stÖtT l' 

benägenhet -för rullning kunde motverkas med sbab'ilisator

anläggning. 
Kombinati,onen sjö- och -luftstl"'idskraJft har ej -endast giYil 

upphov till de stön··e marin ernas flygmoderfartyg, den h ar 

även uppställt krav på anordningar för medförande samt u t

sättning och ombordLagning av 1flygplan å det enskilda strids

fartyget. Sådana anordningar hava ·också inom de större m a

rinerna under de senaste åren blivit vidtagna å en dd krys

sare och slags·kepp. Medan flygmcderfart,ygen måhända i al l 

mänhet l{oomma att föra landlflygplan, som bäst passa för sta rl 

oclh landning på dessas flygdäck, ·blir däremot sjöflygplanl'l 

1-ämplig•ast -fö-r det enskilda strids:fartygd eller för ett mindre 

HygdepMartyg. Ombordtagning av ett sådant flygplan sk l' · 

m edelst kran. H1är<för fordras sålunda, att farten stoppas och 

att ringa sjö råder. Startcn sker antingen på vattnet, sed an 

flygplanet lyfls ,fr å n bord med kran, eller genom utskjutning 

från katapult. En sådan består .av en vridbarr c :a 15 m. lång 

'balk med två skenor, på vilka en s•läde, som uppbär flygp·l: 

net, kan sättas .i mycket hastig röre1se. Under förflyttnin 

från hanans inre till yttre ända dri'ves slädens hastighet u pp 

till c :a 30 m. / sek. Detta möjliggöres på följande sätt. 

Ti.Jl en i en cylinder lmftlätt rörlig kolv är ena blocket till 

en 1f.l erskuren t~alja fästad, det andra rbloc'ket är fast upphän gt. 

Taljel,öpa<ren ·led es genom ett Jedar-ebl-ock vid yttre ändan av 

banan och däri,från till släden, vid vilken den är fästad. l\Icd 

släden i innerJ,äge, uppbärande 1flygplanet med startad motor 

insläppes i cylindern kompnimer-ad Iul[t .på kolvens utsida ~,\. 
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tillräckligt tryck fö~· att för·sätta densamma och därmed släde 
och flygplan i hastig rör else. I y tterläget bromsas vagnen upp 
m ed luft- eller vattenlJroms, medan lflygplanct fortsätter i ba
nans riktning. Till släden har planet vm·it så fastgjort, a ll 
det obehindrat Jämnar sl·äden i banans riktning. I stället fiit 
l"omprimerad lll!Jft lär man :för u-tskjutning ibörj at använd~t 
krutladdning och därvi.d uppnått gott resultat. 

Att å redan färdiga fartyg {inna plats för om än endast 
ett eller två flygplan är naturligtvis ej lätt. Å slagskepp och 
slagkryssare hava dc grova artmeritornen tagits i anspr åk 
härför •och iförsetts med ·katapult. De amerikanska kryssarna 
av Omaha-ddassen hava försetts m'ecl va•rdera två sjöplan m ed 
var sin katapult placerade mellan f}ärdc s'lwrslcnen och akt r.1 
maslen, å .engelska k r yssaren Vindictiv·e lär den övre förli g~· 
kanor11en borttagits och i dess ställe .anordnats en tflygpla tt
form. 

H and elsfartyg . 

En fartygsttyp, som und er de senask åren varit förcmå 
för livlig diskussion, är det korrugerade skeppet. Fartygs
sidan har å denna typ midskepps två ansvällningar, som vid 
lastat skepp ,båda ligga under vattenytan, ,fig . 2 *). 

Ett första fartyg av denna typ, »'Moniloria», byggt red m 
,före kriget, har ifråga ·om såväl bränsleekonomi som sjövär 
dighet visat så goda resultat, att det efterhand fått flera eflcr
följm·c, och lär det ·för närvarande vara ett tjugotal. sådana 
fartyg i bruk. 

Då våta hottenytan å ett fartyg av denna typ är större ii 
å ett ['artyg med plan sida •Och då maskinkraften å en m er~. 

långsamtgående handelsångare till stor del åtgår för att över
vinna friktionsmotståndet, har anledningen ti'll d en erhållna 
fartvinsten ·ej varit lätt att 'förklara och föranlett en liYl it, 
cliskrussion. Ingående släpfö.rsök hava gjorts med en mod ell 
av den sist byggda å ngaren av denna typ, »R·io Azul», m ed 
och utan propeller. J ,ämförelsc med resultatet av försök, u t
förda m ·ed mod ell av samma storlek och form, fast plan si cL 

*) ·The IShipbuildcr maj 119•25. 
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har ej visat någon avsevärd sk illnad ifråga mn motståndet. 
Däremot synes propellern arbeta gynnsammare å det k orru
gerade far tyget. Huruvida de ·fö rde-lar , som faktisk t kunnat 
p åvisas med denna s•keppsform, äro till r äckliga för att skafTa 
d en samma stör re utbr·edning, lä.rer framtiden få utvi.sa. 

Av olika skrovkonstruldim1-cr har Isherwoodsystemet fått 
en allt vidsträcktare användning vid konstruktion av tankfar
tyg. Detsamma medför förde len av att skrovmaterialet kan i 
.störTe utsträckning än eljest bearbetas i verkstaden före hop
sättningen på stapelbädden, varigenom arbetsbesparing kan 
gör as'. Samma förd el vinnes 'Vid byggande a•v rakspantade far
tyg, vi lken konstruktion av denna anledn'ing fått många fö-re
språkar·e. 

Av m era egendomliga 'konstruktioner må »Spanners mju
k a förskepp» omnämnas. Detsamma ·innebär, att förskeppe t 
för om kollisionsskottet är ·så veld byggt, att, därest fartyg et 
vid kO'llision träfiar t. ex . ett annat fartyg i dettas sida, ska
·clorna såväl i delta som eget fartyg skola bliva de minsta 
m öj liga. .Pör att vinna detta föreslår Mr. Spanner, att elen 
å handelsfartyg brukliga stäv'konstruktionen utbytes mot en i 
h alvcirkel bockad plåt och att hordläggningen för om kolli
sionsskottet gör·es av vertikalt ställda plålar, tin vilkas växlar 
spanten äro nitade, medan 'lwllisionss1wtlet ,förstärkes, så 
långt möjligt oberoend c av förpik en. 

Av andra framsteg inom fartygstekniken, s·om börjat få 
praktisk betydelse, må nämnas contrapropellern, Flettner-rod
ret, slinger-tan.·kar och gyrostabilisatorer. I detta samman
h ang må det nya framclriyningsmedel, som Flettner-rotorn 
rep resenterar, ornnämnas. 

Mask i nväsende. 

Inom örlogsmarinen har kolvångmaskinen som drivmedel 
fö r fartyg så gott om fullständigt lämnat plats för ångturbi
n en. Inom handelsmarinen är den ännu en faktor alt I'äkna 
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med, om den ock delvis fått vika för ångturbinen och fö r 
bränningsmotorn. Även om den ej innehar stora möjligheter 
tiH ytterliga•re ·utveckling, försvarar den dock sin plats på så
dana fartyg, där dess goda manöveregensl{aper, pålitlighet , 
åtkomlighet vid reparation och lätthet att lbyg.ga särskilt upp

skattas. 
Genom sin egenskap att ·i långt högre grad än kolvång

maskinen kunna utnyttja ett högt vacuum och tillgodogöra 
sig ångöverhettningens fördelar, hm· ångturbinen blivit ele n 
förra ekonomiskt överlägsen. Såsom fartygsmotor har dess 
rutveckling från den till propellern direkt kopplade turbinen 
nått :fram till elen utväx1ade, viH<cen maskintyp blivit den fö r 
fartyg med större maskinstyrka, sås~om örlogsfartyg, större 
passagerare- och l.a·stångare bäst l·ämpade. Fött.ingers trans
formator :har ·som utväxlingsmedel mellan den snabhgå,end e 
turbinen och elen mera långsamtgående propellern härvid få lt 
lämna plats för den med bättre verkningsgrad arbetande och 
aHtmera fuiJlkmnnadc ,Jm.ggväxeln. Vid sidan av denna har 
huvuclsaikligen i Ameri•ka turbo-elektrisk drift kommit till an

vändning. 
Ångturbinen har ingalunda nått gränsen !Jr sin utveck

ling. .Bland de åtgärder, som å moderna mtläggninga.r vid
tagits 1för yUe·rligare höjande au ångturbin·ens verkningsgrad, 
må nämnas effektiv förvärmning av förbränn'ings.Juften t ill 
pannorna ( Ljungströms l ulfiförvärmare) ävensom a v ma ta<re
'Vatlnet, införande av ångö!Verhettning samt ekonomiska hjälp 

maskiner. 
De ·ringa dimensioner, som bliva en följ d av den utväx

lade turbinens höga varvantal, lägga <inga större hinder i 
vägen för användandet av ångöverhettning. Denna turlbinens 
egenskap gör även utnyttjandet a•v mycket höga ångtryck 
tänkbart, och har frågan om extra högt ångtryck (20~1 00 
atm.) uneler senaste åren omfattats med stort intresse. Stö.rsta 
svårigheten härvid torde gälla konst·ruktionen av ångpanna n. 
En av de >få installationer av detta slag, ·som byggts och är 
under drift, är en anläggning vid Carnegies Sockerverk i Gii-

T 
teborg, bestående av en ångpanna av svensk egenaTtact kon
struikhon, den S·. k. Atmospannan, levere·rande ånga av 100 
.atm. tryck till en de Lavalturbin, arbetande med 2 kg. mot
tryck. Ångpannan består av horisontalt liggande cylindrar, 
som rot,era med stor hastighet. Ma,ia'revattnet 'införes i dessa 
genom ena axeltappen och hi·ldar till följd av centrifugalkraf
ten ett cylindriskt skikt vid maJntelytan. Rotorerna ligga ome
delbart över delstaden i pannan. Härigenom erhålles en myc
ket stor avdunstn~ng. Ångan u tta.ges :genom rotorns andra 
ax,eltapp. Ångturbinen ·utgöres av en högtrycksturbin aJV 
mycket högt varvantal, som med en kuggväxel är kopplad till 
en Iågtrycksturhin, i sin tur direkt kopplad till en eJ.ektrisk 
genera•to·r. 

De svå1·igheter, som äro förenade med behandlingen av 
ång:a av extra högt tryck, äro naturligt nog stora och skulle vara 
ännu svårare att behärska 'Vid ~en anJ,äggning ombo.rd än i land . 
Sannolik.het.en av ångans utnyttjande under denna form för 
:framdrivning av fartyg är därför, så'Vitt för närvarande kan 
bedöJnas, ganska r1nga . 

Ett av de medel, varmed man sökt föi,bättra ångmaski
nens verkningsgrad och gö·ra den i möjligaste mån ekonomiskt 
bärande, har varit oljeeldning. 

De sista årens oerhört ökade iförbrukning av brännoljor 
såväl .för eldning i ångmaskinernas pannanläggningar som 
förbränning dir·ekt i dieselmotorernas cylindrar har bidrag,it 
till att försvåra k·O'Iinch1striens avsäbtningsmöjligheter. Hä ri
g.enom har .frågan om kolets överförande till olja omfattats 
med allt störr·e ,intr·esse. I kolproducerande länder, framför 
allt Tyskland, arbetas energiskt på denna frågas lösning, och 
äro olika metoder funna för olje~framställning ur kol, och 
tmde ansträngningarna f. n. gäHa ekonomisk tillverkning i 
st<ör s·ka.la. Sannolikheten för, att den tid ej ä·· a llt för av
'iägsen, då den stegrade e.fterfrågan på oljeprodukter ej längre 
kan tillifredsställas ur jordens oljekällor, ger denna fråga ett 
allt v.idare intresse. 
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Hög ,fart är det moderna krigsfartygets lösen. Vilken be
tydelse, som tillmätes denna egenskap, framgår med all t yd
lighet vid en granskning av nya eller under byggnad varande 
kryssaTes eller jagares maskinstyrka och fart. Sålunda h ava 
exempelvis dc franska 8,000-ton kryssarna av Duguay-TrO'u iu
klassen med uppnådda 120,000 hkr. ärverskridit 36 knop och 
2,400-ton jagaTna av Jaguar-klassen väntas med 60,000 h kr 
likaledes göra minst 36 knop. I fö,rra .fallet består ånganlägg
ningen av 8, i serraTe fallet 5 pannor, d. v. s. en prestation av 
15 resp. 12,000 hkr. pr panna, vilket betyder en oerhörd 
nedpressning av pannanläggningens vikt- och utrymmesbeh oY, 
även såsom -oljeeldad anläggning lbet'raktad och otänkbar för 
en koleldad pannanläggning. 

Under byggnad varande 10,000 ton kryssare synas även
ledes, b·ots deras starka bestyckning, erhålla mycket hög fa rl. 
De italienska »Trento» och »Triesto» !förväntas sålunda m etl 
150,000 hkr. uppnå 36 k n op. MotsvaTande (konstruktions-) 
sitTeror för Hood med ett deplacement av 41,200 ton äro 144,000 
hk·r. och 31 knop. Denna jämförelse visar, vilka stora otier 
dessa sista knop kräva, och följaktligen vi1ket v·ärde som 

tillmätes dem. 

Prest-ationen att över huvud i fartyg a•v dessa dimensio
ner, luaft.igt bestyckade som de äro, kunna inbygga maskiner 
av dessa höga krafltbelopp angiver tiH vill{len hög . utvecklings
grad maskintelmiken uppdrivits. Vattcnrörpannor, kuggut
växlade turbiner och oljeeldning hava möjliggjort dessa re-

sultat. 

För undervattensbåten har förbränningsmotorn blivit 
drivmedlet - den enkeltv•erkande, snabbgående dieselmotorn 
a 300-500 varv /min. Sedan tillr;äcklig drilftsäker.het ·OCh fu ll
goda manöveregenskaper vunnits, har di·cselmot·o·rkonstrul-::
törens strävan framför allt varit inriktad på nedbringandet av 
motorns vikt. Särski-lt -eftersträvad är viktminskningen hr
tr-äiTande motorns TÖrliga delar, va.rigenom ett jämnare \Tid
ningsmoment kan påräknas.. Ar.betskolYarna hava hittåll s i 

T 

l 
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~llmänhet tillverkats av gjutj ärn. Sedan å flygplans- och 
autmnobilmotorer lyckade resultat erhållits med kolvar au 
{ätt metall, beståtende av en almniniumleg e-ring, h ava många 
försök gjorts att av detta material även tillverka dieselmoto-r
kolvar. Stora svårigheter voro härvid att övervinna, bl. a. för 
a tt få materialet tätt och tillräckligt hållfast fö.r att med de~s 
p'lastiska egenskape-r förebygga uppträdande av glappning !i 
kolvringar och kolvtappar ·och för att med hänsyn till mate
rialets st•OTa utvidgning erhålla 'lämpligt spelrum. Nmnera 
tord e emellertid problemet äv.en beträffande snabbgående die
selmotorer anses löst . Sedan ~e tt år t illtbaka äro fem stycken 
sådana kolvar •inmonterade å undervattensbåten Säien och 
hava visat gott Tesultat. På grund av det använda materialets 
större värmelednings{önnå•ga kan den besvärliga kolvkyl
ningen borttagas, åtminstone a större mot-orer. En annan 
fördel är, att i den händelse en kolv skulle skäTa å, cylinder
'iordret därvid skyddas, i det att kolvens mjukare material 
11pptar d eformeringen. 

.Den snabbhet, varmed dieselmotorn vunnit insteg såsom Diesel-
• • o l d l f ·t t .. o t .. motorer för framdn ·vningsmedel a 1an c s. ar yg, nu senas aven a s orre örlogsfar-

snabbgå,ende passagerarcJartyg, har åter framkallat diskus- tyg ? 

sion i ,fackpressen, thuruvida dieselmotorn är färdig att in-
t aga p'latsen såsom propeHermaskin även å örlogsmarinens 
·Övervattensfartyg. Sedan denna fråga sist behandlades iillf-ör 
detta Sällskap - 1920 års Tedogörels'e - har dieseirnotorn i 
sin utveckling gjort avsevärda framsteg, variför det må'hända 
-ej är •ur vägen att undersöka frågans nuva·rande läge. 

I vissa avseenden -m·bjöde dieselmotorn stora fördelar 
!framför ångmaskinen, såsom stor aktionsradie, gynnsam in
del,ning i v. t.-avdelning:;tr och dät·med effeldivare undervat
tenskydd, inga eller endast en mindre skorsten och därmed 
ökat däcksutrym me samt minskad rökfara. 

VIiidig som denna :fråga är, syn es den inom de större ma
Tinerna vara föremå-l för" omfattande undersökningar och ex-

Tidsln-ift i S)Öl'Ösendet. - 33 
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periment och allmänt omfattas m ed livligt intresse. Stora 
äro emellertid de svårigheter, som ännu måste övervin na s, 
innan dieselmotorn kan tillfredsställa de krav, som örlogsfar
tyget uppställer. 

Sv·årigheterna gälla främst d en höga vik ten pr axelhkr. 
jämförd m ed å ngmaskinens. Vidare har man ännu ej lyckat s 
att i en endUJ motor koncentrera d et erforderliga hästkraftan
talet pr pr·opelleraxel. En annan nackdel är, att det lu~ftig l 
varierande momentet å motoraxeln nödvändigtvis f rambongar 
betydligt ökade vibrationer 'i fartyget jämfört m ed det kon
stanta vridande momentet hos en ångturbin. Slutligen bli r 
det svårt att på grund av d ieselmotorn s stora höjd n edpressa 
densamma und er pansardäck och över densamma få tillräck
liat utrymme för översyn ·och l'eparation. Det större antalet " . . t maskinenheter underlätta.!· visserligen indelnmgen 1 v. . a v-
delningm, men försvårar å andra s.idan manövermöjlig(hetern a 
och maskinkontr.ollen. För att helt 'Utnyttja dieselmotorn s 
taktiska ,fördelar böra skorsknar helt försvinna. För fram 
ställning av färskvatten kan dieselmotOTernas avgaser u tnyl l
jas, men åt erstår kravet rpå färskvattenframställni~g, .. und.e1· 
det dieselmotorerna ä ro stoppade. Är ingen ånga, hllganghg, 
blir den elektriska ånstallation1en synnerligen •Omfattand l'. 
Härigenom och på grund av dieselgeneratorer s höga vikt bli r 
anHiggningen mycket tung. 

Efter Transactions ·Oif the Instilution of Naval Arehited s 
1924 ·lämnas här nedan en trubell, uppgjord av engelska A:g.Ii
ralite.ttet över de huvudJfo.rdringar, som fö r närvarande ställas 
på ett maskineri .för olika typer av över vattenslnigsfariyg. 
De an@ivna viktsiffrorna hänföra sig ti ll vikten av propell cr
ma~s:kinerna med hjälpmaskiner i driftfärdigt skick , inneifat
tande således bl. a. vatten i pannorna, matarevattentankar, 
kondensorer, oljan i smör}oljesystemet, vidare reservdelar, 
maslkinrumspumpar, arbetsmaskiner i 'l'eparationsverkstaden, 
evapora toranläggning, kompressionspumpar med rörledningar 
och accumulatorer samt styrmaskinanläggn'ingen. 

( 

l· 
l 
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slagkryssare 38 l 4 
l 

36,000 l 210 45 .... .... . 
Kryssare .. ... . ... .. .. . 30 4 16,000 400 39 
Lätta kryssare ····· · 25 2 20,000 275 31 
Flottiljledare . . . . . . . . . 16 2 20,000 350 

l 
19 

l Jagare ··· ······ ········ 15 2 13,500 360 18 

Genom dieselmotorns lägre bränsle fö11brulming har man, 
såsom av sista kolumnen framgår, biHåtit något högre vikt 
per aihkr. enligt följa.nd·e formel: 

Vikten av ett dieselmotormaskineri = vikten av m otsva
rande långturbinanläggning + 14 av bränslefön·ådets vikt h os 
ångnmskineriet. 

Denna .formel är på ~sätt och vis gan sk a godtycklig, men 
utgångs p u nk ten h ärvid har varit, att motormaskineriets 
bPännoljeåtgång äT hä.Ift.en av ångmask~ineriets s:amt att de
placementet blir i medeltal detsamma under normala förhål
landen eHer när h alva brän sleförrådet är förbrukat. 

Ovanstående visar sålunda de !fordr in gar, som. måste upp
fyll as av en dieselmotoranläggning å k rigsfartyg. Jämfört 
med vad som hittill s åsladkommibs inom di eselmotorbyggnad 
är result~atet ganska nedslående. Doch hava någi·a special
konstruktioner för krigsfartyg änl1'U ej b livit if'Tamlagda, U1led 
undantag tför undervattensbåtmoto·r er a~v jämförelsevis små 
kraftbelopp högst 2 a 3,000 hkr. Tack vare dessa motorers 
höga ·varvantal har man lyckals nedbringa vikten till c :a 20 
·kg. /ahkr. för uteslutande motorn ·och c :a 40 kg. / •a,hkr. för 
111ot.0 r incl. propelleraxlar, start- och inblåsningskärl, tillhö
rande Törledningar, hjälpmaskiner och v1erktyg. 

Till en }ämförelse med vad man iifTåga om moderna diesel
Inotorankiggningar å handcls~ fnr tyg uppnått heträfl'ande v;i.kt 
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per ahkr . och maskineffekt aumna fö·ljande exempel vara a v 

intnesse-: 

Lastå ngaren Borgestad, byggd för Aktiebolaget Borgestad . 

Färdigställd 1925. Lastdryghet 6,900 ton. Två st. enkelt 

verkande 4-taktmotorer med trunkkolv av Burmeister & 

\Vains konstruktion. Maskinstyrka = 1,700 ahkr. Van p er 

min. = 145. Fart = 10,75 knop. 

Vikt av: 
huvudmaskiner 168 lon, 

eleldri1sk primäranl·äggning . .. ...... . ................... . 31 )) 

övriga hjälpmaSikiner ............... . ..... .. ............... . 9 )) 

star{behållar,e o. s. v ...................................... .. 20 » 

ekonomiångpanna ......... .... . .. .......................... . 2 )) 

axelledn~ngar + reservpropeller . .. ................... . . 32 )) 

durkar, gräting, reservdelar, verktyg o. s. v .... .. ... . 22 )) 

rörledningar incl. läns- och 1baHastledningar ........ . 16 )) 

el<ektrisk materiel <i mas'kim,ummet ........ .... ..... ... . 3 )) 

vatten i rödeclningar ................ .. .................... . 4 )) 

Total maskinvikt 307 ton . 

Således vikt/ahlu. = n etto 99 kg., totalt = 180 kg. 

Passagerare-ångaren 11 o rang i, tillhörande The U ni OJ 

S't eani.ship Co of New Zealand. Största och snabbaste motor

fa.rly.g hittills. Färdigbyggd slutet av 1924. Deplacement =-

23,000 ton. Fyra stycken enkeltverkande 2-takt-motorer av 

Fairfield-Sulzcr konstl'uktion. M:a•s,kinslynka = 12,200 ahk r. 

vid 123 varv,/min. Fart = 18 knQ\p. 

Vi,ld/ ahkr., total ins·tallation = 181 l"g. 

M·askinefl'ekt per axel = 3,050 ahkr. 

Svenska Amerika-Linj ens stora i dagarna Hirdiga passa

gerareångare Gripsholm. Deplacement 23,000 ton. Två sl. 

dubheltverkande 4-takt-motorer av Burmeister & \Vains k on

strukbion. l\'Ias.lönstyrka = 13,500 ahkr. Yid 125 varv/ min . 

V~kt av ·båda motorerna utan tillbe'hör = 1,050 ton. Så led cs 

nettovikt per ahkr. = 78 kg. och maskinefl'ekt per axel == 

6,750 ahlkr. 
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Denna nybyggnad för vår svens·ka handelsmarins räknin<r 
" represent.erar i här ifrågavarande avs1eenden, vikt per ahkr. 

och maskineffekt, det yttersta, smn motortekniken ifråga om 

propellermaskiner iför fartyg hittills presterat. Dessa resul

tat jä1n11förda med ovanstående fo·rdringar på krigsfartygs ma

skinei1i visa sålunda, i vilken ringa mån dieselmotorn för när

vaTande kan fylla tluigsmarinens krav och vilken lång väg 

motorn ännu har kvar, innan den .lwn tänkas d-är uttränga 

den utväxlade ångturbinen. 

För handelsmarinens vidkommande år Gripsholms mo

tormaskineri av allra stöTsta intresse de.ls på grund av en hit

tills ·ej överträfl'ad ma.sJ<:ineffekl per propelleraxel och d els så

som varande en av de för sta fartygs installationer av dubbelt

verkande ditesclmotortyp. Jämte ovannämnda Aorang.i kan 

denna nYibyggnad sägas bilda en epok i Oceantrafikens ,u tv·ecl<.

ling, så tillvida att med dessa fartyg dieselmotorer bliv i t ut

nyttjade sås·om rframdrivningsmcdcl för sto·ra snabbgående 

pass·agerarcångare. 

Dieselmotorns t ekni·ska utveckling har varit synnerligen 

snabb och åtföljd av ett till allt större omfattning stegrat 

utnyttj ande såSOim framdrivnin-gsmedel Iför handelsfioLtuns 

fa1'tyg. En bidragande orsak härtili ·anses den uneler d epres

sionen :efter krig.et skäJ·pta konkurrensen på fraktmar.knadcn 

hava vari t. Genom denna fick diese'lm otorns i j än11förel se 

med 'kolvångmaskincn bättre bränsleekonomi slö·rre betydelse, 

en .fördel som särs'ldlt gjorde sig gällande vid längre resor. 

Å •andra sidan .är dieselmotorn, åtmtinstone då det gäller slörre 

·k,raftbelopp, tyngre än å ngmaskinen medförande m in ska d 

lastmöjlighet samt dyrare i anskaffning oc\h underhåll. Kon

kurrensen ·mellan dessa båda maskintyper har givetvis verlmt 

spo-rrande på resp. konstruktörer i deras strävan aU framst.äl 'la 

·konkur.renskraftiga IJllaskiner. !Ifråga om dieselmo.torn har 

denna strävan företrädesvis inrikt-al·s på att fö,rutom förbättTa 

motorns verkningsgrad höja dniftsäkerhcten, öka den per pro-

Diesel
motorer å 

handelsfar
tyg. 
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peller axel avgivn a ·effek ten samt min ska vikten och därm ed 
anskaffningsJ{ostr1aden . 

Under dessa bemödanden hava förbättrade debaljkon
slruktioner och ·olika motortyper framkommit, och är det Iför 
en redaTe säkerligen 'ingen lätt 'Uppgilft att för ett fartyg u l
vä'lja den lämpligas te propelle.rmotorn. Han har sålunda a tt, 
om han i det redan svår'a valet mellan ångmaskin och diesel
motor bestämt sig för den sen are, vä'lja mellan fyr- eller två
takt, motor med eller utan kompr.essor, med eller utan för
kompression av inströmningslu:ften, med trunkkolv elller koh 
med kolvstång och tvärstycke, enkelt eller dubbeltverkande 
motor, direkt kopplad eller snaib'bgående utväxlad mo tor, m a
skinanläggning med ångdrivna e'HeT helt elektriska hjälpm a
skiner o. s. v. 

Alla dessa olika konstruktioner och typer äro för vi·sso 
tecken på en livlig utveckling, men vittna också om, i d e fall 
där konstruktionen bli vi t b~estående, att var typ för sig er
bjuder sin särskilt uppskattade fördel eller visat sig passan de 
för si tt särs:Idlda ändamål. Efter 'hand som konstruktörer och 
redare vinna ökad eDfarenhet, konuner emellertid ur alla d essa 
konstrukti.oner sannolikt utiösa sig ett rfäN·e antal alltmera 
fulländade typer av rförbPänningsmotorer, som må:hända en 
dag - analogt an:ed utvecklingen inom ångmaskintekniken -
hava ~att lämna plats för :förbränningstur.binen, genom den 
roterande maskinens förehäden överlägsen kol vmasJ{inen. 

• 
- 485 -

Handelskrigets inverkan på kriget 
1914-1918. 

EH av de mest utmärkande dragen i senare tiders Euro
p eiska polititk torde utan gensägelse vara expansionsbegäret 
och klarast framträder detta i den moderna kolonialpolitiken. 
Man kan nu ha vilken uppfattning som 'helst om denna före
teelse, m 1en man torde dock kunna anse, att denna politik 
y tterst är ett mäktigt utslag av den primitivaste av al~a drif
t er, själVibevarels.edriften. strävan efter att åt sig betrygga 
e tt säkert och obestritt herravälde över dc livsmedel och rå
ämnen, 'som äro nödvändiga för tillvaron, gör sig i mer eller 
mindre grad gällande hos varje människa och varje stat och 
den absoluta autarkien, d. v. s. det fullst•ändiga oberoendet 
.av a ll tiHförsel' utifrån, synes för varje folk framstå som det 
fulländade idealet. Men för .euro:peerna - och särskilt dem, 
s om heho länderna norr om AlpePna - är detta ideal mera 
fj ä r ran än för kanske något annat folk, ty dessas länder upp
f ylla icke de mest blygsamrna fordringar på medel till själ'v
hj ällp, och kunna icke ens tillfredsställa befolkningarnas be
hov ifr åga om så primitiva näringsmedel och råämnen som 
spannmå·l, kött och bomull. 

Tiden tillåter icke att nä·rmare ingå på de förkrigsåtgär
der länderna vidtagit för att kunna J:eva på sig sj älva eller 
s äk r a sina förbi ndelser med yttervärlden .i händelse av ett 
krig . Så :mycket kan dock sägas att Englands väl och ve 
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berodde på dess flotta, att man i Tyskland syntes basera sig 

på möjligheten av ett mycket kort krig samt förverk'hgan de 

av den s'torpolitiska plan, som inrymmes i sammanstäl·lningen 

Berlin-J3agdad. 
Ryssland kunde leva på sig själv, men det kunde där

emot icke föra krig på samma villlkor. Allt som allt sägc1· 

detta att ingen av maktgrupperna helt kunde frigöra sig fr ån 

förbindelserna med yttervärlden, ett {örlhål1lande som j u -va 1· 

alhnänt känt och förmål för mången diskus·sion sedan långt 

föl"'e kriget. 
Med den uppsbällning mellan de stridande parterna, som 

framstod vid utbmbtet av världskriget 1914, var det därför 

givet, att de sjökrigets medel vi kalla blockad och handels

fö•rstöring måste bliva :av altlra största betydelse. Det stod 

också säl<>erligen klart för envar, att den Rousseauska maxi

men om kr:i.get såsom en rel•ation endast staters militära styr

kor emeillan icke längre skulle stå sig - det var de kämpande 

staternas livsnerver man ville komma åt, och för skyddand et 

av dem måste alla krafter inom l·änderna tagas i anspråk. 

I den följande framställningen är avsikten att söka sam

manfatta de väsentligaste av de händelser, vilka kunna anse" 

vara en följd av handelsförs-töringen under världskriget sam! 

den betydels·e dessa fått på kriget i stort. Framställningen 

måste emel1lertid byggas på, .att alla med själva handelskri

gets utförande samt motåtgärderna sammanhängande fakt a 

äro kända varjämte många ämnet berörande biomständig

he,tcr helt måste fÖI'bigås. 
Den vitala frågan för handelsförstöringen var herr·aväl

det till sjöss ooh detta fanns i överväldigande grad på d 1 

allierades sida. Den direkta följden av detta var, att Tysk

land redan från krigets första dagar var avskuret från alL, 

sina förbindelser över Nordsjön, vars tillopp helt :behärskades 

av eng.elska flottan. Tyskland kunde, som någon uttryckt 

sig, endast andas med ena lungan, d. v. s. upprätthåNa för

hindelsen med yttervärlden över öst1ersjön och Sverige. Men 

det visade sig att, hur överväldiga·nde än ententens övermali.t 
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till SJOSS var, n ågra kaperier av engelska fartyg på ett tidigt 

stadium av kriget kunde uppskrämma befraktare och assura

dörer på ett sätt, som icke stod i rimlig proportion ti ll faran 

oclh kon11na premierna för försäkring mot krigsfara att stiga 

till .en nästan oöverkomlig höjd. M.cn sedan Emdens meteor

liknande framgångar tagit ett slu t och faran för äterstoden 

av den tyska ostasiatiska eskadern avlägsnats genom s<!aget 

vid Faloldandsöarna, lugnade sig stämningen och den ekono

miska katastrof, som mången ansåg ·ett krig i vår tid måste 

m edföra, inställde sig aldrig, även om krigsutbrottet gav en 

stöt åt hela Imperie ts ekonomiska liv. Krigets första måna

d C'r visade sålunda att England var sårbart icke blott i sitt 

beroende aJV tillförseln sjöledes av livsmedel och råmat.erirl 

-något som ju h ela världen visste förut - utan även, enlig t 

den ·cngeiske nationalekonoi11'en professor Ashley, i sin ställ

ning som med·elpunkt för världskredi'ten. »Om England hade 

kunn at avspärras från havet, medan betalningsfö'rhåUandena 

till utl andet ännu voTo i förvirring, slutile landets ekonomiska 

liv ha på ett ödesdigeTt sätt satts i fara », säger professor 

Ashley. Man torde därför utan svårighet förstå de ansträng

ningar som från ententens sida gjordes att så snart som möj

ligt befria världshaven från tysk handelsförstöring och iivcn 

om man iCike direkt vin tillerkänna elen tyska ostasia

tiska es.kaderns uppträdand e något inflytande på krig

föringen i stort, innebar dock havens säkerhet för ententen 

att den internationella handc'lns mekanism funktionerad e 

igen. England kom därför efter den för sta knäck•cn snart 

in i ·en period av fortskridande ekonomisk förbättring med 

thy åtföljande indu striell och kommersicH verksamhet. Engel

ska nationalekonomer hade sålunda goda grunder för sina 

förutsäg·elser att den engelska arbetarklassen skulle vara i 

stånd att erhålla arbete och uppehäN·e så l•änge England he

hölle herraväldet ti.Jl sjöss. Vilken djup, för att inte säga 

nästan avgörande, betydelse detta förhålland e haft på hela 

världskriget tord·c säkerligen in ses uban vidare kommentarer. 

Det dröj.de ick e länge förrän man i det instängda Tysk

land skulle få känna föijdeTna av den engelska sjömaktens 



-488-

strypande järngrepp och ett av de svåraste problemen, ma n 

då ställdes inför, var frågan om livsmedelsbUgångarnas och 

JivsmedelskälJ.ornas uppm··betande till erforderlig kapacilet. 

Hur svårt problemet verkligen var, det förståT man, när m an 

betänker, att det a·ldrig blev löst. Därom vittnade tydligt nog 

den knapphet och brist på livsm1edel som under långa p eri o

.der rådde inom stora de1lar av landet. 
När England den 5 november 1914 kungjorde spärr

Jlingen av Nordsjön innebar detla säkerligen för varje tän

J<ande tysk att hungerspöket kom att hägra i framtidshi ld t'n 

sdt mot bakgrunden av det allvarliga faktum att enligt beräk

ninga:r år 1913, det fanns utanför Tyskland under odling 

jordområden med en omfattning av tillhopa 5 mill. hektar, 

})å vilka producerades näringsmedel endast för Tysklands 

befolkning ocih det lyska kreatursheståndet. Under året J9 l!i 

inhöstade Tyskland Yisserligen en diplomatisk vinst, vilken 

kostat mycket stora ansträngn'ingar, i det med Rumäni en 

anlöls ett leveranskontrakt om betydande kvantiteter spann

mål, majs och petroleum vilket av »Novoje Vremja» karak

täriserades såsom »•ett genombrytande av den engelska hl'oc

kaden ». Spelet om Rumänien mellan de båda krigförande 

grupp erna är äYen ·en talande illustration ti<ll den för·e leelsP 

man kal1lade »den politiska tomtens värdestegliong» och som 

:är alt anse ·såsom en följd av handelskriget. När Rumänien 

s1edan under senare halvåret 1916 slöt s·ig till en.tenten och 

följd·en därav blev, att dess r .ika kornbodar efter nederl aget 

upplätes helt för centralmakternas räkning, bleknade n og 

hungerspökets bi1d , men den försvann dock aldrig. Behoven 

vOI'o för stora och tillgångarna ,för små. - Lloyd Georg upp

muntrade sina ilandsmän i ·ett tal strax efter krigsutbrottet 

1ned .en erinran om, att England, vid sidan av vanlig ammu

nition, även dispon·erade över »silverkulor», därmed m.enandc 

att England även förfogade över ekonomiska stridsmedel sär

skilt ägnade .att fälla en hård fiende. SilveJ·kulorna ]{}ommo 

att spela sin största ro'll i ulhungringskriget, bas,erat p å den 

tyska handelns näslan totala förstörelse, tack var·e engC'lsl'a 
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fl ottans hävdande av herraväldet på världshaYen. Silverku

lorna förfelade icke sitt mål, det ve ta vi nu, och man lämnar 

icke v.erklighetens fasta mark, om man säger, att det var 

dessa, som sårade centralblocket till> döds, octh gjorde det 

JUotståndslöst mot förvärrande infektioner. Det tyska fo'l

kets fl er ta'l blev undernärt, och häri ligger utan tvivel en av 

de förnämsta orsakerna till mollagligheten för och verkning

arna av det undermineringsarbete inom h emorten, som så 

småningom spred sig till dc kämpande och bröt all mot

ståndskraft. Hislorien upprepar sjg själv - och den lär att 

j aHa tider ha.va svält och hunger varit revolutionära röre'l

sers bästa pådrivar.e. 

Det är också lydligt att det instängda l•ägets fö ljder skul·le 

framhäva bristerna i den induslriell:a krigsberedskapen. Det 

primära i detta faU är tillverkningen av krut och spräng

ämnen jämte vissa av metallindustriens pr·odnkter för vapen

tillv:crkning.en. Upprä lthMlandet a'v dessa verksamhetsgrenar 

är ett villkor för elen militära s1lagberedslw.p en. Trots detta 

kom .världskriget alt viisa, att makterna m11dantagslöst i freds

tid försummat att vidtaga åtgärder, som säkerställde Ifyllan

det av de krav de militära operationerna skulle kunna komma 

att st•ä.Jla på ·indus trien i detta avseende. Man m åste söka 

en förklaring härtiN åtminstone delvis däri att den militära 

t ankegången av tiden före 1914 icl<,e förenade fö rberede1lserna 

.för den strateg iska och taldiska manöverdugl~ghet.en med d0n 

t ekniska .fantasi, som motsvarad e den moderna krigföringens 

.fordringar. En tysk nationalekonom, professor Habcr, sam

manfattar !följderna härav sålunda: »Då armeledningen be

slöt sig ·för att i krigets början genom största kraftinsats, ej 

droppvis, utan i :ett slag utnyttja folkets kraft, var landet 

härför :redo. Men nationens vetelliskapliga krafter voro här

för icke bcr·edda, och denna ensidighet kom den pLan att 

stranda, som kunnat gi,va Tyskland segern». - Säk·er·lig·en 

ligger det mycken sanning ;j deLta, även om man anser, att 

orsakerna tiN att planen strandade kanske huvudsakligast 

tlåg i armeledningens bristande förståelse .för sjömaktens be-
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lyd else . Nog av, med bestämdhet veta vi dock hurul edes vid 

m ånga tillfällen de strategiska och taktiska dispositionerna 
icke kunde fritt anpassas efter lägets krav i stort utan h ell 
b Lmdos av ammu nitions- och materielbrist. 

För ententeländerna ställde sig denna sak betydli gt gynn

sammare, ty tele hade j u snart sagt all värtlden!S prod nk tians
källor till sitt rför:fogandc. Det var endast Ryssland som i 

denna fråga låg ohjälpligt efter och s1vårighcterna a lt h ålla 
förbindelserna ÖfPpna med detta land torde varit en av de 
betydelse<'ful rlaste Glisakerna liH dess slutliga und ergång trot s 

de aHvarliga anstrrängningar, som från västmakterna s sida 
vidtogas för Hysslands h j ä lp. 

Den förhöjning av kursen på de n eut•rala småstaterna, 
som inställde sig såsom en rfö>ljd av handelskriget, gjorde si t, 

särskilt märkbar :på Balkanhalvön, vi'lkcn från milit·är syn
punkt var en av de t•vå luckorna i ringen om Centralmakterna . 

över detta Europas oroli ga rhörn sökte €ntenten sammansluta 
s>ig, så att Hyssland hmde få sina förnödenheter från väster 
och här sökte Centralmalderna sitt sammanhang med det tu r
Idska välde t. Kunde Centralmakterna Yinna detta samman

hang, 1skulle det inte endast betyda dt h ot mot den engelskh 
landför bind elsen mellan Egypten och Indien, utan även upp
rättandet av ett r e•lativt slulet produktionsområde »från El hc 

ti ll Eulfrat». Detta skull e inneburit Jörv·erkligandel av den 
tyska polit ikens framtidsdröm, av professor Kjel·len benämnd 
»dess IöftesT:ikaste .afl'är i vä rldspol:itiken» . Del blev del 
tyska programmet som avgick med segern och i januari 191!1 

gick det första Balkantåget Ifrån Berlin. Men engelsmännens 
bul kloggsnatur förnekade sig icke och ·resultatet bl'ev aU 
Grekrland fick sil ta emell an. Först med lock - sedan m~'d 

poc'k av .alla t·änkbara slag, strypningssystem i handelspol iti

ken, lands·tignin.gar m. m. Kronan på verket blev S~loniki

cxpeditionen avsedd såsom elt Hankhot emot Centralmakter
nas levant,is.ka förbindelser. 

Det var dock helt naturligt icke endast h ärnere vi skulle 
få se bi lden av Englands påträngande rförmyndars>kap - vi 

.. , 

J 

[ 
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återse den på en annan skådeplats, p å d en skandinaviska 
ha:])vön, som var rin g·en s lucka i norr. skandinaviska sta
terna, framför .al,Jt SYcrige hade i sin hand nycklarna till den 

port, .genom vi lken praktiskt taget den enda möjliga vägen 
gick för person- och godstrafiiken meHan Ryssla nd och väst

makterna. Vad vi !här upp e dessutom ·betydde för Tyskland, 
är ju för envar bekant, och det låg i ,Englands intress e 1.tt 
kontraJleTa Sveriges h.andel, så alt handelsavspärrningen icke 

genom denna mellanhand b lev illusorisk. Det skuJ.le kunna 
synas som om tele neutrala ,småstaternas liv och leverne i öv

rigt ick·e mycket bekymrade England, men vi kunna dock 
anse oss berättigade, a lt, med den kännedom v i nu hava om 
denna fas av handelskri·get, anse att S'kandinavien blev en 
slags :kn utpunkt ri hungerkampanj en •och att de nordiska sta

ternas politiska kurs stod, i synnerhet und·er vissa skeden av 
kriget, mycket högt. Enär de omständigheter, s•om äro för

bundna med >denna fråga, ligga oss själva så nära och h os oss 
varit föremål .för m ången dis·kussion, må det sagda vara nog. 
Att det neutrala Norden genom .sitt ·uppträdande under världs

krig.et, ·enligt åsikterna på visst håll, kom att förlänga kriget 
visaT :i arJla ,fall tillfullo vi·lken oerhörd betydelse man måste 
tillmäta den del av handelskriget vilken hårdast drabbade oss 
noi,dbor. 

I sammanhang med frågan om pressningen av dc n eu-· 
kala staterna, kräves några ·ord om Italiens uppträdande 

under 'kriget. Det torde för den politiskt intresserade aJ.l
mänhet·en r edan lå ngt ,före kriget var it klart att Italien på 
ett .ganska ·tidi gt s.tadium av Trippelanians·ens l·evnad sökte 
tjäna två 11errar. Billows försonliga ord om »extraturerna » 

torde nog v;ara att anse som den diplomatiske skämtarens 
fårsök att släta över en dålig sak. Det hela är emeller tid ett 
fö.ga ·uppbygglig{ kapitel och fa.Jl.er delvis utom Tamen för 
framsläHning en. Vare nog sagt, att, även om Italiens inträde 

i kriget icke dJirekt hade något sammanhang med själva han
delskriget 1914-1918, så rlorcle det dock vara notet om ~tt 

bliva avskuren förbin delserna med ytt-ervärlden, framför allt 
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när det gällde e·rhållande av kol, som på ett mycket verksam t 

sätt uppammat den heliga egoism·ens in givelse att falla f. d. 

hundsiförvanterna i ryggen. Även om •vi på den tiden iel' L' 
tillmäUe Cadornas »väderle'ksrapporter» från Izonsofront en 

någon överdriven betydelse så måste man numera anse at t 

Ilaliens deltagande i lu!iget dock hade mycket stora verk 

ningar, bidragande titJI ententens slutliga framgångar. Bl otta 

tanken .på och hotet om avskurna. h.andelsförbrindelscr ti ll 

sjöss hade sålunda en mycket stOT effekt under kriget, å!

minst•one i detta fal•l. 
I det förut sagda har ~eke berörts den epok i handels

kriget som vi benämna undcrvattensbåtskampanjen. Denna 

och dess verkningar i stort kan emellertid lämpligast behand

las i ett smnmanhang. Man torde nämligen: kunna våga göra 

det antagandet att ett sådant krigföring;ssätt, drivet i såda n 

skala och med sådan obest~·idlig effekt, ic'ke mer kommer att 

användas. Det var ju ett nytt vapen som sattes in i striden 

och beNngeJs.crna d'öT dess användande voro j u till att börj a 

med i stort sett goda, men dess effektivitetskurva sj-önk d ocl; 
så ·småningom av skilda anledningar. 

Det t·orde säkerligen vara att underkänna den tyska le ei

ningens sjöstrategiska fantasi och uppfinningsförmåga a lt 

g i va Conan Do y le äran av att vara fad·cr 'til·l iden om Eng

lands uthungring genom ett ub .-krig, även om han genom si n 

novell »Fara» i }uli 1914 för den sto·ra aHmänheten påvisade 

att insulariJtaten, som var Englands bästa värn, och utgjord ~ 

föruts·ättningen för dess polilik, skulle kunna förvandlas från 

et•t skydd till en .fara för :livet. Det var ju icke blott så atL 

England 1fullständigt var beroende av införs·el över sjön, .fram 

för aHt av livsmedel - utan elen t yske för.faHar·en Bacmeister 

har klart och riktigt karaktäriserat situationen då han i »Da s 

grösser.e .J)eutschland » 1916 säger att »der Schiffsraum ist die 

Basis der ·gesanuwten Entcnkkriegfiihrung ». Det var d enna 

bas den tyska n-båten skulle förstöra, och så upprullades in 

för världens ögon sl(ådesp elet om kampen mot och fö r ton

naget. Det säger sig självt att e lt krig 'riktat mot ententens 
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förbind·elselinj.e.r till sjöss och dess huvu dmakt s egen livsnerv 

h elt enkelt måste vara det verk sammaste instrumentet i den 

tysk a k r igsledning.ens hand . I Tyskland t•roddc man ju dock 

m er på Hindenbtu.gs och Ludendorfs armeer och diskussio-

1w rna om ub .-krigets vara eUer 'icke VH'r.a, förutsättninga r , 

m ö,j li ghet·er m. m. urartade så småningom till ett rent poli 

ti sk t käbbel, vars största efl'ekt säkerli g.en b lev upptakten till 

Tysklanels inre kriser under v.ärldskriget. Att närmare ingå 

på detta för Tyskland så so·rgliga kapitel är •Onödigt, det må 

vara nog att fastslå, att Mminstone den tyska flottans män 

t iil f.uHo insågo värdet av det vapen landet besatt i sina under

vattenSibåtar. Det oinskränkta u.-båts1uigct var en d~rekt 

rep li<k på Englands uthungringsstrategi och svaret på den 

engelska diplomati, som vållade förlusten av tysld skeppsrum 

genom beslagen i Portugal, U. S. A., Brasili,en m. f·l. länder. 

England måste till varje pris försäkra sig om nödigt tonnage 

och inga medel .skyddes i strävandena därefter. Alla t~änk

bara åtgärder vidtogas från ententens sida för att till

föra elen vins,teT i skeppsrum. Engels'k diplomati firade här

under sannskyldiga triumfe<~·, ty snart sagt hela världens ton

nage disponerades tiH slut för ·dc allierades räkning. Att 

någT.a makter mer ·eUer mindr·e drogas in i krigets virveldans 

h ade egentligen ingen som helst annan be,tydelse ·för England 

än alt deras handelsfartyg stodo till disposition och sålunda 

kom handelsförs.tö·ringen att till sina verkningar även med

föra att nästan alla jordens länder fördes in i de kämpandes 
leder. Antalet ·av Centralmakternas m:otståndare växte däi,för 

med det tryck handelsförstöringen kom att utöva på England. 

- Ett av världskrigets betyderlsefullaste avslöjanden blev 

emellertid yppandet av en starkt mar.kerad antipabi mot Tysk

land i Förenta Staterna. På samma gång denna sak lämnar 

ett bevis på de lmlturella faktorernas, st•ämningarnas, övertag 

i fo lkens histmia över dc r·ent politiska intressena, så visar 

U. S. A: s uppslutning bland Tysklands fiender vi.Jl<cct oerhört 

infly;tande dc ekonomiska hanelen utöva i en modern stats liv. 

Och så kom det sig att d et starka hotet mot Engiands livs-
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nerv tiH slut blev en allt [ör stor :belastning för Amerikas 
neutralitet, och den 5 april 1917 sällade sig vä,rldens enda 
återstående stormakt till de krigförande såsom nummer 15 i 
raden och nummer 11 >bland Tysklands fiender. Och detta 
skedde bland annat med uppmaning från president \Vil son 
till de få kvarvamnde neutrala att gå och göll'a sammaledes. 

I och n'!ed Amerikas inträde i kriget kunde detta a nses 
avgjort om ententen blott kunde hålla ut tills hjälpen k om. 
Ententen höH ut, hjälpen kom snarare än man hoppats i E ng
land och beräknat i Tyskland och därmed vaT också dom en 
fälld ·Över den tyska po'litiska och Iantmilitäm ledningens sätt 
att. föra tk,riget. Den engelske tidningsmannen kom sanningen 
nära som sade att krigets framgångar berodde på tre M: »m en, 
money, munitions». Professor Kjelh~n har tillagt: A och O: 
»Anda och organisation». Uen engelska andan höll entent en 
uppe under brydsammaste tiden - den amerikanska orga ni
sationen tillfö>rde den till slut i elfte timmen tTupper, m ot
medel i u-~båtskriget och tonnag.e av oskaHbart värde. 

I samband med Amerikas uppslutning på ententens sida 
kan framhåHas, att hjälpexpeditionens översändande t ill 
Europa fa'ktiskt kom att möjliggöras just tack VGTe det då 
pågående oinskränkta u-båtskriget. Man hade n:ämligen pil 
,tysk sida diskuterat möjligheterna av att med sjöstridskra fter 
förstöra d·e amerikansl<a truppLransporterna över Atlanten 
och därvid ifrågasatt använda u -båtar för detta ändamå l. 
EmeHertid gjordes ingenting från tysk sida, .enär man !icke 
ansåg sig l<Jtmna undvara några u-båua'r för en sådan opera
tion utan att riskera en alltför s,tor nedgång i handelSiförstli
Tingens effektivitet. Den amerikanska överskeppningen för 
siggick sålunda ostörcl. Man f rågar sig då, om d et inte fi'11· 
tyskarna skulle vtarit lyddtigare om en viss lättnad i hand els
'kriget, under den för sta kritiska period trupptmnsporterna 
pågingo, av England fått köpas med oersättliga förlu ster 
bland trupptransporterna. Säkerligen hade den moral iska 
veDkan av lyckliga tyska operation·er i AHanten varit a v ann 
största betydelse just vid den tidpunkten, då spänningen i 

T 
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England faktiskt nästan nått bristningsgränsen. Visserligen 
ä[' det sant, att i England den moraliska effekten av handeJs
kriget var ~sådan, att den, skickligt utnyttjad av de politiska 
fedarna, resulterade i envist beslut 'att håHa ut trots allt. 
Stämningen i Jandet underlätbele rekrytNiagen och till slut 

111öjliggj.ordes t. o. m. in;fö>randet av värnplikten, men spän
ningen var dock så stark att det säkerligen inte skulle behövts 
många motgångar eller felslagna föJ·hoppningar fö1Tän de 
uppeihållande och sammanbindande krafterna födarat aU 
makt över folkets massor. .Det ä~· sålunda ett anmärknings
värt inflytande handelskriget skulle få på kriget även genom 
att det möjliggjorde de amerikanska hjälpsändningarnas oska
dade överförande til.l ententens hamnar. Hänförelsen v,id 
amerikanarnas ankomst viltnar ti·llfullo om hur förtvivlat 
eft.el"längtade de verkligen voro ri ·ententens alla läger. 

De organisatoriska och tekniska åtgärder som inom län
derna vidtogos för att n eutralisera handelsföTStöringens verk
ningar äro allt för omfattande att här ingå på. I det stora 
hela torde dessa vara kända; minnet av kristiden lever nog 
också ,kvar :hos var och en av oss och är i mycket tiUfyllest 
för att giva en uppfattning om hur det förhöll sig hos de 
krigförande. Pramhål'las bör dock att särskilt tysk vetenskap 
och preussisk statskonst vann lysande framgångm· ,j kampen 
om att inom landets gräns skapa ersättning för vad entente
makternas blockad avsett att beröva Centralmakterna av livs
medel och råvarulillgångar. 

Vid sidan av vad .förut nämnts kom handelsförstönngen 
att få en mycket stor militär verkan såväl i t ekniskt, takti~kt, 
st•na:teg,iskt som organisatoriskt avs,eende. Ej mindre blev 
handelsförstöTingens inverkan på den internatione.Ua rätten. 

FoHuättens framsteg har vunnits med mänskligt blod och 
lidande. Freden i UtTecht markerade en första utbyggnad p:J 
den grund som lagts vid vVesHal iska freden; fredten i Paris 
1856 tvingade till en kodifiering av de r ältssatser, som Krim
kriget kommit ~att mogna; 1899 och 1907 års konferenser voro 

lika hög grad löftesri'ka re s ultat av en positiv krigseTfaren-

T idskrift 'i Sjöväscndr t. 34 
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het. Tiden rföre krigsutbrottet bevittnade även märkliga fr am
steg på sjörättens och den internationella pr.ivaträttens om
råde. Men dock var misst,ron till mellanfolkliga överenskom
mels·ernas verkliga värde påfallande hos alla folk, kanske m ed 
undantag av svenskarna. Man grundade sin misstro fram fö r 
aMt på det faktum att historien vism·, att när det gäller e tt 
lands vara eUer ick·e vara blir till slut makten hög.sta rät t. 
År 1914 s:krev den engelske politikern Lord Loreburn att den 
handelsblockad borde avskaffas, som hade de civilas uta r
mand·e och industriens stillestånd tiH ändamål. Lord Chur
chills politi;k av samma år bJ,ev rakt motsatt och utsväHnings
bloc'lmden blev världskrigets lösen. På sätt och vis står denn n 
strateg:i i överensstämmelse med fol-kkrigets hela karaktä r, 
men därmed sjönk sjökriget ned tiH ett •rent ·barbariskt pla n 
och den mellanfolkliga rättens konstbyggnad föM samma n 
som ett 'korthus för vinden. Orrelen lfollduig och hungerkr ig 
giva åtskillig förklaring över vad huvudsaldigast de neutrala 
fingo upplc'Va under världskriget. England, som 1907 vill e 
avskaiia kontrabandsbegreppet och 1909 åter tog initiativ ti ll 
dess :rationella gestaltning gjorde med ett .flertal Orders i n 
Council intrång på kontrabandslistan och annulerade den ti ll 
slut 'fullständigt. Blockadbegr.cppet blev under krig.et även 
tota'lt omgestaltat. Den 3 novemlber 1914 förklarar amiral ite
tet att he'la Nordsjön skulle betraktas som militärt om ri'1ck 
odh •att sjöfarten borde ,ledas viss väg Jrån Norge till Skott
land. Genom Orders in Council 11 mars 1915 förklarad es 
Tyskland med sina neutrala grannländer avspärrat frå n a ll 
tillfiörsel England ej funne 'l•ämplig. Genom svarta-listsystem 
och ranson eringsmetod er sökte England göra de neutr·ala ti ll 
vasaUer och unde·rlättades i sina strävanden genom Amerikas 
beredviUighet att medverka till letters of assurance. I juli 
1916 ;förklarades pi1incipen om fortsatt rresa eHer slutli.g desti
nation s'l ·oJ.a tillämpas såväl .rörande kontraband som vid 
blockad, och därmed trädde rena godtycket i den besvurn a 
Londondeklarationens ställ e. I den tyska hJoekaden å andra 
sidan, låg också tanken aH inspärra motståndaren liksom i 
ren belägrad fästning och lamslå hans ckonomislka liv och cEi r-
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med kunna praktiskt taget alla dre skrankor folkrätten velat 
resa mot ·krjgets grymheter anses hava .fallit. Engelska rege
ringen förklarade vid-are Londondeklarationens omöjhghet i 
följd av »en omfattande utv·eckling av den sjömilitära veten
skapen » .och i :följd av uppkomsten under kriget av »en situa
tion som va·r helt olik den, som rått under tidigar·c sjökrig->. 
Därmed erkände England givetvis oc'kså principen ·Om egen
mälktig folkr,ättsändring under pågå·endc krig, om man blott 
hade makten i sin hand. I rättvis•ans namn måste ju ocksi't 
då Tys'kland til'lerk ännas rätten att ändra lfolkriitten efter sitt 
gottfinnande så långt det behövde ifö.r mest e ffektiva utny tt
jande av 'U-·båtsvapnet. Amiral Hollwcg skriv·er också: »Av 
dessa förhå'llanden böra vi sluta, a·tt även vi tysk·ar numera 
kunna anse oss befriade rfrån Londondeklarationens förp l.ik
telsc r och blott böra handla så, .som våra egna intressen före
skrrva». Den 6 mars 1915 förkla·rad~e Lord Grey inJföT parla
mentet, att det över Jmvudtnget ick1e fanns några h andels
politis'ka åtgärder, som ej ·ententen ansåg sig berättigad till 
gen•temot Tyskland. Härm.ed stodo de neutrala småstaterna 
ensanuna - Amerik~a kunde genom ett energisid uppträdande 
vid krigets början säl<erligen hava minskat orättvisan i d enna 
hänsynslöshet mot ·de neutrala, men !h·ela dess strävan gick 
'Ut på att krasst utnyttja konjunkturerna och S1körda högar 
·av guld .g•enom sina vapenleveranser. - Den gemensamma 
skandina.vis,lw noten av den 12 novemiber 1914 är värd att 
bringas i .erinran: »Den nuvarande krisen sk aU en gång få 
ett slut, och då skola de nu krigförande makterna sä'kerligcn 
ej he]{rlaga sig ä rver att de återfinna, såsom ork.rän.lda n ågra av 
de .grundsatser, som tid.iga,re varit dem dyrbara och vilkas 
lysande .förespråkare dc så mången gång varit. Att bringa 
i erinring folkr ättens principer, det är alt söka bevara ett de 
civihsemde staternas gemensamma m·v och 'förhindra, att de 
!framsteg, som vunnits genom mer än ett århundrades n n
strängningar, gå om intet». 

Det återstår nu blott att söka sammanfatta några av de 
erfarenheter vi svens,ka,r böra beakta. Världskriget ger fram-



-498-

för allt elt nytt och påtagligt bev.is f•ör den oskattbara förde] 

och styrka det land äger, som •besitter herraväldet till sjtis-; 

samt ga·v ytt•erl.igal'e stöd för den kända -sanningen att »h an-
de•ln är välståndets m 'oder ». Det är samma tan1ke i de ssa 

sista ord som .i kejsar \Vilhelms en gång att Tys'l<olands fram
tid Eg.ger på haven. Det är en ödets bittra ironi alt dessa 
hans ord skuHe ·så besannas, att den framtid han då tänkt l' 

si:g som v•ärldsmakt grundad på sjömakt till slut blev Ya n

malkt påtvingUld av sjömakt. 
Världskriget medförde dessutom Iför vårt lands vidkom

mande ·en !hälsosam och betydelsefull lärdom. Det tvingade 
oss att bes1utsamt gö·ra en invenbering av våra förråd och ti ll

gångaT ·s·amt öppnade blicken hos 'Vårt folk för den oerhör t 
betydelsefulla roll industriens och jordbrukets krigsberedskap 
innehade vid sidan av de r·ent militära .försv•arsmedlen. Så
'lunda framstår med all önskvär·d tydlighet nödvändigheten 

av att redan i •fredstid åtgärder vidtagas som göra oss .i största 
m'Öjliga mån oberoende av handelsutbyte med rfrämnwndr 
länder i händels·c av krigsfall. Ver·kstä.Ilda utredningar Yisa 
emellertid »att Norrland endast 'kortare tid kan utstå en nY

spärrning, att Svealand icke har möjEghet att livnära sin 

befolkning under ett konsumtionsår, att Sverige, utom Skåne, 
endast under gynnsamma förhållanden kan utstå ett års iso
kring». Blockad av våra kuster framstår därför s·om en den 
a'llra farligaste och nära till hands Eggande 'krigsåtgärd av en 

fi.ende, som viN tv.inga oss till .underkastoelse. Vid sidan hära\ 
krymper invas:ionsfaran ihop. Den för vår nationella existen~ 
nödvändiga iha•ndeln kan endast skyddas på handelsflottans 
eget element, havet med det Iför ändamålet i f1råga konstrueradL 

vapnet, örlogs.flottan. 
Clas Ugg la. 

Löjtnant Yid Kungl. P l10 llan. 
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Meddelanden från främmande mariner. 
Meddelade från :\{arinst·abE>niS UtrikesaTde·ln.i.ng. 

0Augusti 115Jr20.) 

England. 

En ny m•ockl.J 'M' 40,,, cm. pan.s•a rgranater, väg;a·n.d e n.är1a e.n t·o,n, 
har - enligt 'La R :wue M >aT i time - tilherka t s i ISlwHidd och prörva t s 
med gott resu1ta•t. Föl' några år edan ansågs det var·a omöjligt att 
tillvePka e•n så tung projekti l. D E'.n .ny1a proj ektilen är gannolikt avse·d·d 
för de 40,, em. kanDncr, S'Oil1l utgöra huvuclhestyc!knåmg•cn å sla:gske ppcn 
N·e1son ro ch RoiClncy. 

lEr.farenhet erma <från sl&g·ct vid 'Jutl•allld 'ha,,a gi·l'it v·id handen att 
en pa•n.sargr a.nat, som ·kan ge.n-omt r.änga ett pa·ns•ar av viss 11-j ·ooklC:k, 
clå den .träffar ·dctsoamma vin1kclJ1äH, Mtt br·istcr v.id snett .au1slag. Det 
är denna ~>vag.het h o·s de cngc.Js.J.;m pa·nsargPamatern,a, som marn får till· 
·skri va m ots.tåndsför-m•ågaon hos vissa tySJlm slagskepp, vilka ~.rä'ffades 

upprepra,de g1ånger under ·slaget. En l]z.omrmissi•on, som tiJls,attcs a.v lor·d 
Jellicoe .'J.fi17, ute2Gperimenterade en ,för.bättra•d proj E"ktil, som, förlda
Pade ko•mmiss:io,nen, kunde vid s'ne tt aonsJ.a.g ge111omträmg,a• e-tt g·ördelpa·n
sar av •du~Jhla •dess diame ter, 'innan den sprängdes, ocJ1 som älcdes, om 

de•n d'örsågs med fördröjt rör, kunde intl'änga i ot,t slag·skepps il1lre. 
Det är möjligt, att tden nya JI,a,cHielcl•s•ka pro.jektile,n är ern ytterligmc 
föl'lbättfiing ay dennta projdlvtil. I s·å ftall b1ir de .nya sl•agskeppetns 
huv;udartilleri ämm frulktans,\1ärdarD :än b1otta anta·lc t pjäse r och dc.ssas 
kal~be r .ang.er . 

Det första tedknd på 'av 'Vilrkcn ·art de •i.n.skränkrnd ngar, s-om tJJv 
el\JO•l1JOtmisrk lhä,nsy.n EJkola viclbag,as i rflottan•. bliva, har yppats i c.n D•rcler, 
utgi"Vcn ·den 113 aug.usti i P o·11tsmout11. il)e·n 1yder: 

\Atmiralit-etet •har beslutat aH j·ag.m,flottiJj .erna fr•amcJ.eles skola 
anJi.t,a örlogsvan·en vid rcparati·o.n ::! r och a.tt inga nym clepåf,a rt.yg eller 
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VC1~0stadsfartyg för jagramla hi.tcl.anefter rsU{lola byggas. Verksrtaclspcr
SOrnal och r ese rvbesättningar srkolra till rfölj,d rllärrav hädarnefter ej if~nm a.>, 

och cm m'ots \·arwnde re.clukrtirern skall vicltragas beträffande irntond·2ni ur
pers•ona1211J. Systemet -at.t organisera jargar'flottiljerna utan depåEartyg. 
resct' \'bcsättningar och ers·ättnirngrsrper80>Jlral srl,.aJrl genast tillämpas. 

rVacl betrrä-ffar flottoTnra i 'hcmifarvat.tnen im1cbär clr:etta, att iHecb , 
clepåfar~yg rför jagare i 1"8S·8l' V Yid >>the Nrore>>, kr;rs·s·are•n Didr::J, depii
fartyg fö r jagare i re serv i P ortsmoubh samt ;w,oolwich, depåfartyg fö r 
j•ag1are Ii reserv å. Plymouth, skola säljas. 

Frankrike. 

rDm1 framska marinexperten rJ. 113. GautJ·eau har uti en artikel i 
the INayral and Military Rccord dren r219 juli ett ranföra:nrcle, varuti h arn, 
efter ratt rhava ,frrarmrhållit ra-tt en he!l :clrei av tbn frarnsk.a flottans älclrf' 
slagsrl<cepp tbl1vit modrer!Jli·sem·cl i fLera ·hänsecncJ.e.n oeh utgör en iokr 
förraiktlig rs•t;p1ka samt ratt densamma uneuer den närmtaste ticlen kommer 
att tillriöras en .mängd utmär.kta, .ny,byg1gcla :fartyg, även gör ett utta
lranrdre orm Hott ans· per.s.ornal. :Han Etkrtivcr : 

Tavla·nrs .mör.lra sicl·3! utgöres av d·ot fa-ktum, ratt de'n l<'O·mmunis
tisll0a propa:ganda, som tolereras aN den S\'aga regerirngern, wnder:rninera r 
de ungra rsjö.männens ;foscrlm1tdrsk1är'k'k och lförsvarsratndta. Förhållanderna 
i 1dettra thänsecnde äro hl<"väl långt -i·frårn så svåra, ·som denr parisis,ka 
kommunistpr,esse,n vill göra ,holigt. 

IDet bcdrövlig'astc av allt är emellertid elen korta tjänsteticlen fö r 
de värnplirldigra. Urncl•c r telren •förr·a ''L':imscription Ma·ritime>> r ckrytc r a
clces franska' ;flottan ·först •och fr,äcmst blarnd sjöfolk, oc!h för det and-nL 
hade dressa ·en tj·ä'nsrtetic1 ,aJV fem år till sj öss, viLbet ga.v e.n gud utbild
ning. Tj'änsten vid flottan höll s då !högt i ·ära, oeh en ,stor del av ibc
stätimingann•a utgjordes av J'olrk från Breta.gme mercl lång tjänst•eti i:1 -
ett utm1ärlkt el em ent. ISå var fönhåJlranrcle~, då den 'Sbore ramirarl Courbet 
föret·og si.n ifnästcrJiga Ki'l1Ja·expercUtion. :N u för t ide.n är cl·e·t idl<'e mer·:! 
så. Hänsy'n till jämliQ,het {rEgalite, hdt rfrämnmnde för den allmäm1 a 
uppfa ttni:ngrcn och det rnratiorni2lla irntress·e't) ,fyller ,fartygen m 8rc1 u ng•:t 
män (ar\- virlrka ren del s·e hmnct för 'första gålllgern), ~·ilka ombytras v:,r 
ad-erto.ncle månare] O·Oh ·lfämn'a tjänstern jus•t Y~cl ckm tidpunkt, då de blivi t 
utbildrucle. Detta m e-dför att v~åra orffice~· are unLler lång tad ' "arj e år 
få tjä,nstgöra ·som ]tärarre i elementärra sakro r för att utbilclra s·pecialis lt'r 
ocJh trärn3!ck •srjömän, som lämrn·a tjänsten -eH·er att haY·a tjänrsrtrgj 'O·rt ck 
obl.igatori slka aderton månad erna. och s-i't pågår dr t rår efter år. Det är 
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ett u tm,ärrkt vacl<ccrt system ur -domokratisk synpunkt, men endast nnn
sens ur sjömilitär. De·t l~äncl•e r myclke1 till de rf r ausrlm of,ficer-arrnas he
d er, .att trots ett sådant ,förfärligt ha~Jclitktap tjänste1n utrföt·es på ett så 
m'jukt ooh effekti-vt sät~t, som den gö·r. 

rJ agar-etn >> Brom·rasquc>> har .den r5 augusti ·S·jö·satts i Dunqurrkc. 
]1arrt}"gci är e.n av d e tto•lv jagar~ , s·om rbyggts enligt nylbyggnacl sp t·o
g rammets ,första clo1. Följ·ancle data uppgivas: lä,ngd 1015,, m., bred el 
9,"' an., ,c].jupgående 3,, m ., deplaecme nt rormrlui:ng ,1,1500t tons, 36,0.00 hkr. 
DCh 33 knops Jrart. tB-ers tydbning•ern U'tgÖr'CS av 4 13 Cm. rkanonor, l 75 
mm. antilud'tibanorn och 6 513 cm. to•rpecltubcr r(i2 trippeltubor). 

U-bå·tel1t >,!Sircmc>> ·har sjösatts i Narntes. Dm1 tiUhör nyrbyggnadrs-
1Jr'Og.rarmmets· rförsta ·del. Dess ·Jmvudtclrmta äro : Hi.ngrd 64 m., ckpl:lce
mternt i örv.-1äg'C 160r[)r tons och i uv.-läge 713,3 tons, 'djupgående 4,, m. 
B-esrtycl.;:.nirn grell utgöres av 7 50 cm. torpe clttuhcr, rl 10r cm. ik·mn•o·n och 2 
]cul s p rutm·. 

I öv.-läge framelr·h··es ,don av 3 Dieste•lmotro.rer på vardera 660 hkr., 
som kunna gi v,a don ern fra r t av 14 l@op; i uv.-Läge an.vänd·ars 2 clekt
Tiska motorer på vardera 'ÖOO mkr. och rkan rbåte n drå up·pnå en fart av 
·9,, i]<mop. Don kan gå l!led till ett djup av 80 m. 

il ett 1al i parlamentet lfr am'höll m'arinmin~sterrn nyligen, att 
Frankrirk•e borclre bygga 2 prarnsmlkryrssar-e på 117,500: tons, (li;) knops fari 
'Och :med en .bestydkning a·v 8 30.,, cm. UcanoJJoer i två kvadruppeltorn. 
Kryssare av rcle.mm stor l-ek och tbesrtyekrni.nrg äro icke tillåtna e:nligt 
Wrrus'hinrgtorntförclr.aget, me n :]'~ran1ni·ke JJ.ar rät-t att byg,gra cr:s·ättnilllg 
för ·det strarncladc s-1agskeppc<t >>L'a Frarnee >> 1)1\. e3,00:() to.ns och ·kan icke 
hi·ndras frlån aM uppdela det me clgivn.ru ·tonnaget på t·ycå fartyg. Dessa 
slkulle r]wmma att litli:J1Ja >> Trnvi:ncilbl-8>>-ld.a:ssen mtem varra snabbare. I en 
strid sk ulle de rkunnra tmclandraga .sig c.n artiHeri-stiskt Ör V'o rlägs·en fi
e,nde, d. v. -s. slagflkepp. A 'a·ndrra sidatn srkuJl.o sådana fartyg vara ö•vcr
Mgsrn.a ,a,lla rcle ·lO,OOO tons kry.srsare, som nu byggtas enligt Wasrhitng•ton
förclr agrets best·ämmels•e r. Styrfuoförhrållm1'Clet mcHam clessra 17,60rQt t o'n's 
frarnslm kryssa·r e och 110,0010 t orns krysrsarna EikuHe bliva nrära de•tsa:mma 
som var råd,a,nde i IFaHdanrclrsslage.t. 

li fransqQa flotta.n är mm:n myck-et ;nöjclr med rele resultat, s•om upp
nåtts vid de ge.nromgråencle pro.vtur·er, s·mn ,företa.gi·t-s m ed de ibåcla uncler
vaHen'sminutJäggar.nra ,Qhailley>>, 1byg:grd htos N·ormarnd i ·Havre, och 
"Oa11ob, rby.ggd ti Borde.aux. De•n s istnämnda båt-e.n har ut.för-t ett 50c 
.&agars ut·hållighretspro·v i ,fl![oclrelhruv'et och visa.de si.g därunder mycke t 
tillrfre clrs·s't'äJl.ancle. Dess d·ep]racem ent är il.300 tarns i uv.-lägc oeh 9'30 
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toms i ÖJV.-Hige. Gallot kom upp tHJ 1'6 knop1s fart i öv.-läge och J.O. , 
knop i U'V.-1-äge. Deu dy·ker mycket ·fort, på a1ågo·t ÖJV·O r en min1ut, och 
är lättma.nöucrlig i alla lägen. iBåten a.nscs dock föra för litet anbl 
minor, e:ndast 27 t., placerade å d·äck i tre ra•der. De Jmnna alla ut
lägg\!\S på •fem rmi•nu,ter. Båten är dessutom1 försedel me'Cl 6 53 om. tor
podlmber oelh två tarpocler i reserv. 

Oha.iHey (som kostat omkring 7 milje[]er francs) är där emot hu 
vudsakligen minutl•äggarc. Den •hE-r 64 m:ino·r -av något över en t ons 
v~kt vardera, placeraode i a\·baJ.lmingar bordn:-rts mdlaJl de båda skro
vem i ,fartyge ts mi ttelpoarti. Båte:rrs llll'O•tormwskincri är gam;lm s\· a p: t 
odh heSitår aov två ISulz-er-Diesel motorer på Yardera 900 hkr. Den k,m 
Cilldast gör·ru 113,, knop i öv.-läge och har en a·ktioo.nsraclie a.v 2·,DOD miks 
(mot Dwhlorts över 3.000), men är ett mycket prakt·iskt o oh pålitlligt f a r

tyg med ·st•o·r bredd, 8 m., Yilket är Hka mycket s·orm hos do eng<~ l s'''a 

>~K>>-båt•ar:na, vilikia äro du<b.belt så stora. iBåten1s beboelighet är myck·t 
g•cYcl. 1"örutom min1or •är ·den äYeJl utrustad med sex tarpe.cttuh3r. 

Båcla fartyg·on är•o bestycka·cle med 1 1-Q. ·cm. kan'O'lL på cJ.äck. D • 
anses :beteckna ett stort framsteg i d-et ifr-runs1;;:oa u-:båtsvapm·ets utveck
ling_ T•vå andra 'unclcr\Oattensminutlägg.are •äpo nu beställda och ytkr
lig,ar.o fyra skoLa 1byg.gas. Dessa sona•ro skol'a ,-,ara f.är:cliga 1:9121,) mr1l 
lev·er-an:s av en lbåt per år. 

lEn 4,40.0 tons min:krJ·ssare har nylig,~·n beställts i Lori·eni. Trot 
dessa ti11skott .anser ma:n emellertid att mrinovapnet är illa tiUgodoosel L 

Förenta State·rna. 
U. 18. tA. 

IStat.sselkr.etenaren för .marinen har g;::,dkänt orga.n:i•satio•nspla.nK'u 
för I:DLo•Han under tiden 1 juli 1•8•2,6--.'30 junri 11.g;2:7. Personaloe,n bostår a\ 
86,903 mrun varav '60,770 •för sjökommelJider1ng (.flyg-vapnet häri i.nPäk
n·at) och ,26,:1.'83 1för lam1cltjånst. Den ·för sjö1k10mmcndering ,avsedda pcr
sonalen fördelas på 15 slag-sikepp .i f,ör.sta 1injell! (3 sbgsl]<epp ·:w första 
linj•en erhåHa reduocracle lbesättning,ar eme-clam de s:kola = 1clerg'å repa
rati·om), 4 ikry.ssare .av andra linjen, 110 lätta, kryssare av föt·sta· lrinje.n, 
3 lätta kry.ssare .a:v amdra ~~injen, 2 flygdepåfartyg av först1a Jinj•2 n 
CSaratoga .och lLexington), 11 flyg.d-epål:fa riyg av a'nclra linje,n·, 2• mi•n
mar~yg wv ·U!nclra linj en, 1c0k3 jlagare av första linjen, 6. minifartyg för l•ätt:l 
mi,nor, 4•9 u-.båtar U!V lföl'sta .Jinjen, 219 u-båtar ,av alJic1ra• lilllje,n:, 4 stort! 
u-båtar av första li•njoon, 3 patrullbåtar, 112 ·kam)nibåtm, 6 yachter o~n-
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ä;nclrade till patrullbåtar, 7 tonder fö·r u~håbr, 1 tender för ·fllyg,clcpå
farty.g, 2 venkstadsfartyg, 4 la srtån,gan•, Q, tran1sportfartyg, 2 ],asaretts
fartyg, 7 bogserbåt.ar. 214 mim~Yeparc, 5 d1j,älpfm·tyg av oHika sJ,ag, 1 

{iSJkefartyg samt s}utligen flygvapnet. 
rSaratog'a skall v.a ra fä11clig den 1 no•ven11ber Wi2-6. S·eclan cle11 i•n

sa:tts i tjänst, ilmm'mer elensamma att tilldelas lag:flooHans l;uftstricl-s
ikrafter. Lexington beräknas bliva färdig elen !1J5 december 10!216 oC<h 
kommer 1att tillthör·a spanimgsHottflln. :Mioder.niseringen av slag\s[.;:eppc.n 
Texas·, IAJ,klaonsas och Florida .hopp•as ma.n M aJ\1Slutwcl i okto1oor 192•6_ 
De insättas då i tj·änst. Därdter fö rlägg>as Utah, Rcw YIOl;k c'h IWyG
månlg i reserv vid av.slutam.det av kad cttePruas övruingar och moclocnniso
ras. Dc s•ex :nyru k1ano,nbåtar till Yilkw mcckl n\)'ligen bcviiljats sätt.ws å. 

tjänst så •&Thart de bliva ·färdig:a och .avlös·a 1dc 1lmn,onbåtar, som n1U tjäns·t

g,öra i dc ·kinsi ka f.arvattnem. 

Den ameridan sim flo((ans fJY(p·äscndc. 

i.fumiral Jones har .nyligen• mcdd'Cl.at eon del in1tressanta cle·tallj ·2 t' 
rör,andc •or.gami·sati.onm1 av dem amer-i1kam1sk.a f.1ott1ans flygv'äse•ndo. iFör 
när.var-ando finm.as 29 katapulter ån.si:rul,lemucto på slagskeppen ooh de 
lätta kryssarna; 48 flygmask·iner äro. ,a,·s•xlcl.a för dem. 82 U!lllclra flyg
maskiner ät•o organi scrrude i eskadrar 10c:h operer•a med fiotta.n· mecl 
baser dds ·i land, .clocl•s å .flygdep.åfartyget Lm1glc·y samt å några a:nodr.a 
f,artyg. ·AHa d'essa maskiner ·äro av dc•n s·Bn•aste t ypen. De staTa f.l;yg
c1e.påfartygen Sarwtog.a och L~xingt•om sd<ol a kunnua taga ombord 713 
flyg·mas1drucr vardera, varaY 36 av stor-a cl1men-sionor. Koo.stnad-en för 
vartele ra av ·dessa ·far tyg, .fuJlt färctigt , beräknas uppgå till ;L 8,900,00[}_ 
Amir.al ·.J•oa1es ställe r sig skeptisk beh·,äMancle .amTändmldet av stora 
fly.g,Sik•app i floottan och tror e j att s{vc1a,Da. \SOm föroSJlaglit-s, s!kulle v.an:J. 
lä;mp.Jiga som i r anspo r tme-del föT flygmaosQ;;:,iQl•O'l'. ,Det ostörsba flygsfl<epp, 
som nu är proj-ekter•at, mml ett kubiki=ohåll av 1148,000> kbm., s•kuHe i 
V18 rk•Iig1heten ic!ke y·ara i stånd 1a t t m•:xlför-w •n1:er ä1n lO tons i mil-itlärt 
härn.seem,clo nyttig la:st å en distan · av 4,00.[) mile•s. 

Floltmanövern. 

1l~önamde de'n sell!a·ste st·ora IHott.ma.nö,vern har Marine Rundsclhau 
i 6 :e ihäN,et rf.ölj,a.ncle artlikcl: 

·Då lllåg'D>n o-fficiell het1ättelse •om rnanöv.crm• ännu icke o>ffeJltlig
gj.or t•s, hava •nedan a<lllf.örCLa •cletalj·er en.cl1ast kuni!l•at hämtas ur tidni1ng
a11na. Under de ob·åda J:förs·t.a da1gam'a efter 1avgången från ISan FDa•n
si:sco (15

/, ) företog elen blå (fienMi.ga) sty rika[] t'akbsk'a mnningar och 
&kjru1mri.ng\3r. Fr.ån• ·och med de~ trodje dwgen v.ar racliotel'Cgrafc riong 
förlbj ud•e1n. E,frter d•enn'a tid V·isstc de·n s.vart1a (försY,al1aJ.lcle) styr'kaa1 i ok e 
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från vilket håll ·som fi nden, som nu representcmdo den japan,ska fbt
ta.n, kunde vä11.ta'S. BUå styrka måste a'ntaga, att l::leJJ, då ckmamm a 
cl•en "'/, '11,acle a,nJ·änt på ett avstånd mr 6DI . m. rf rån J:Eawaii, bliYit 
siJd,a·cl .a11· .ck s•vartas 911 ·flygmaslkinmr och ·ll!tt deru skulle bliv·a anfalbn 
av closs,a, då den Jvom rr1!ärma re. Fö r1s1t mot ·aftonen, då an1faU till föJ.jd 
rav skymninge·n 1lmncle sh", am.g repo des,sa. De t illerk·ändos dook ingen 
fra.mg,ång miot !flotban. Und·c r tiden hll!cle slagsl<'eppot Wy,oming och 
Jlygclepå'fa rtyget La.nglcy genom övoJTumpl!ing fått f,ast fot på MoJo:ka i. 
Härifrån utlades, em, gö.rdcl av jwg•are och u-båtar omkring öarm1a c·c.h 
imloppen· tiH harrnlllar:J:ra spärr.ades m0ct m.i,nor. Den fÖI'svar.a:nde SJtv11km1 
.förfogad:J e ndast ö've r 6 jragarc och 20 u ~båtar. Under de närma~t föl 
janetc rcla.g•a!'ll·ll! utsp·uni]]O s.ig lil'liga strid - r mellaJTV båda sidol'nas luh 
s•tr.i.rclskrarfter, jragare och u-båta r wll!Ck~ r det att do stou farty.gon lP
s•köto kusiJbatterior·na och y,j(ktiga a•nläggningar, sedan dessas lägen 
u tspanll!t'S' a~· l ufts uidslkraHe rn a. och höllo öaril1Jas 'besäH:nhl·g,st rupper 
etärnkhlgt i SP'älll1nin!g. ,r on uppgi'ft ·fra.mhål.les· att fm·tyg.cn härvid mås i t' 
J1.av1a up.p.nått gc.da re:sul bat, omccl1a>n de vo t'O i ·stå1nd att til1l :f'ö~jcl <W 

o'bsorv:atic:ner från luften själl-a håHa .sig ·ut:om synhåll uneler hori
sonte:n. 1Marn lade sär:,lk,ikl v1ikt vicu •fö rs•töranclet av jänwägar och fö r
binc1ch ;; ,·ägar. Den fi.en1liga f.l!otta:ns flygva.pen, som va r b-3t;riclqig t 
modeJm.are äm fötSYötnarill'a'S, kunde Yisser•ligen icke tillkämpa sig hcrra
v'älclet Ii luften mot elen tt,eclurbb1a ö~··e rlägse.nheten (3~ mot 1:11), m on· d0t 
~;yckades .cloclk ·in1Lirskaffa alla de uppl;rsningar, wm vor-o :b01hövliga fö r 
do blå. 

Sc.cl·an sålum:da förs 1·a rann a genom stänclig.a angrepp på olik a 
platser gjorts >>möra >> , börj wcl e vid mic1natt det första skenanfallet mot 
Oa1l1Us s~:dvästht s·t. uilför·t ·av 3 slagskepp. IKwstbatter.ierm a upptäok k 
del!ll rrnml s-i:nm ,strål~astar.o och hely•sto d•el!ll sedan mod lysgra.natc'J'. 
Fm·.t;)og·e,ns f.lygmaslöner hällos i schack av fömv:ararnas l:a•ndiflygma
skilnc r. Skenanfallot OJJ.ev gono:mfö r.t mon amsågs misslyckat till följ •1l 
av h:ä!ftig gevärs- och kurlspruteckl samt de:n svåra bl"änmingon. iEi i 
a1ndr.a ;;/k?'tllan:fall följde på on 1a:11nan plats. :av andra slag,s>kepp. lluYml
m1fa~lc!J; utfö r•cl•es kl. 2 på natten. 1Slagskeppen ·höUo kus1Jbcfästn1im.ga:rna 
:under ö1·enäkligancle eld. under de t att blåtama landade. Ehuru dc 
>fram och ti'lJba-lm g-ående fartyg"B n i skonet frå•n lysgl"'an,aterna rent a,· 
f ram·sile•cl-o som 'lnåltador för u-.båtama, tilldömd:Js de.ssa fr•amgå ng 
cruclast i 0tt fall, emedan fiendens ja.garrstyrllm var d :Jm överliägs -·n. E irt 
sLagskep p lf1iek sin nart reducer ad. Med .Lam•d•stig·r1imgon avs1 ut.ac1es ma
növenn. Blå vaun sh1 framg·ång i fö ,· sta slkecl>et genom övonu:mpli.ng 
tiJ:l fÖillj c1 ay at:t 1clo <S\'artas •flygvap-e n oj var 'nog påpa-ssligt; i det andra 
]yclk,a.cles dd dem att ubföna: förberedelser för ett Ul:UVUid1a:nf:all ooh ntt 
s',).cada fienden, och i det tredje skodet d'1ngo de !framgång genom siu 
öve!"vä:llcligande eld i föpeni·ng m ecl: skenamlfalL 
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Andamålet med manövem, Yilket strh1sdomarnas beslut sy.nas hava 
gyn-nat i hög grad. uppnåddes i ,.ai'jc fall: att st•änl!J'na clc·n allmänna 
opliruvoncn för fö rstärk:and·et av Hawaiis försnr·sme deL 

Japan. 

'Br•änslefrågan är för Ja.pm1, liksom för de flesta ·amdna läruder, 
svårlöst på grun'd av OYisshoton i att unele r alla förhålwwnclcn ~QUrnna 
anska>ffa tillräckligt med ·brännolja. Detta anses vara den onda anled
miiD.gon t~ ll att de senas·to kryssm·n1a hav;a anorrdillingar för så,,äl olje
som koleldning. Dc nio fart ;ygc.n av >>IKinu >> -klassen påstås haYa åtta 
a·v .dc tollv pamJ/onua illl rättade ·f.ör oljoeld11rng, men de övrdga för ilm·l
€ldning. J a·pan synes .för m:ärViara:l1!dc 'VIar.a i bc,lmv av e11 hnport av 
l ,50.0,000 to•ns petroleum •och b el!l:si·n. I hä:nclelse a:v krig ka:n man an
taga, .a tt dess Hetta hehöver idko bJ.oH he'la dell!na kva1nrtitet för sig 
själv urban :antaglig·c·n två elkr tre gå11ger så myclket därtill. Det f"im•ns 
emellertilcl vi::;s risk för :abt irven iniförsaln :av cl::m i frecl•stid bchö,,nl>ig.a 
kva·n h t e ten bli r ·StÖI'cl. 

Ryssland. 

Tid,:;'kr1ften the Ka\·al 1and •Militar;y R ecord för dorn 22 ju'li 102cS 
~nr11::lhålier fö·ljan-c1o ariJi:kcl om jöma>ktorna vid· Östersjön. 

>~S·ovj etflottam• för crt;agor just nru manÖ~'or i östersjöcn, vtilrket "äe
k·c r myoko·t i•IJitre•s•se i Tyskland. D e·tt.a 'är Mitt ratt förstå , eme:cl:an intet 
a'nnll!t land •beröres ·så cli rok·t av Ry.sslancls sjöpo'litik. M= [}'åstår att 
d n S•OIVjet·f]io:tta, -som illU är till •sjÖS•S, är krmftig.aro ä:n alJ,a do andm 
östel'!sj ö1älllrclcr.nas tillsamman tagn·a, Jlll<8 ll man i:ni:J.egriper t)ndlic;b·is ej 
'hräd de:n ty ka fl.otta.n. ISo,·jotflo tta'ns :nm·ar ande swmmansättninJ upp· 
gi>YCrS ~"ana tYå -slagslkepp. Pat'islmja IK•cJmm:un.a •och 'Marat, lbåJcJ,a av tidi 
garo dreadnoug.ht-t;nJ och bestyckad e med Ya rd era .!Ji"2 3D,, 0111. kanoner, 
fyra r]läJtta .kr;~nssare, åtski'llig1a >>·slonps>> och sex mocle r:n•a, olj eolda:do .i·a
gare på :1,10.Qi t•ons .dBp1ra0emolllt •och 33 knops fm··t . PCl'SIOnalens · wm
mruns•äUning är >i11tressarnt. Bla1nicl ofJiicera1ma är det e.ncl.a•st on lite·n 
del av :elen gaml:a .sta:m:mon 1l.;;1 ~a r . Ma·nsrlmpS- >>Qcamraterma>> komma till 
t•1nå trecljeclcl:ar från' ,l:Jondoklas•sen oclh tilrl e•n treddeclel fr•ån S'Ui'demla>S 
a11bo•tarbdol1kmti•ng. K•nappa 40 % •säg·as :omf.atta de kommumisti-s,lm !·ä
rorna och reS<ten ·har al:lis iug.a pohtU.si.;:·a ·ås~ktor . ·Om d·otba 'ä r sannt, 
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t;o rde cle111 röcJia so,vjetf.lot:ta.n kunna blh~a :DarEg fö r bolsjcwiu-crcgerin.gcn 
i händelse av re,,oluticm. 

Att 6'0\"jet .alJlvarHgt ämnar .gcn>omlföra en grundl~g reorga.ni>sation 

.a.v såin;a ·sj,ös.tridskra'fter 'ooh betydligt utäJ<ia <dess >styrka ha~·a -vi, !l'orl

sätter tidSJkriften, flera gånger påpelmt. Det nya flottpro.grammet, till 

vars g'(),nmn>förande ·fyra miljoner pun>d '])ästås haJVa beviloja<ts för inne

varande år, :onnfa1tar sex unyssare, tolv jagare, åtta thbåtar, sex kanon

bå.tar och sex :mi'llfm·tyg <att upP'cLeJa.s på 'Ös te r·s·jön, S1·arta Haye,t och 

Ostcm '. Lnga detaljer 'be111äf1lamle <krYJSS·arna hav>a erh ålHts förutom aH 

riillli.llgar.na t iJl ,dem hl>ivit uppgjorda ·av tys!ka tck·niska experter. Mc11 

då iRy;:,sla;nd ioake til<Iihör signartä!'m>wktcnm av Washingtonfördmgct, 

).;:,a>n det myaket 1näl h>äncb, a1Jt de,ss1a far>tyg bl~va större och kraftigan 

äin• 'n åg1o>n ·ann>a[1 typ, s1om bygges u'lllc1er detta för>clrags rest r iktioner. 
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Innehåll åtskillig a maritima och krigsveten= 
skapliga tidskrifter. 

Stra teui och polit iJ;. 

Om sa>mYcrikan .mdlan den tyska ar1111e- c ch 
marinh:~cl~1iJngen före Y·ärl>c1skrig-·~t . . . 

Neuzeitlielhe [C,allll'pfschi<f•fe und i.lne Tra-

Taldik. 

.Anl rc j fra torpedoe r ... .. .... . . . . .. . ... . 

Sj öl;r iushislori a. 

l Vihat n1'ig•ht ·ha,ye happC'necl at .Tutl<and . . 

l\'lasl;inyiisendc. 

Di:esel engi.ncs fo0r capitwl ship·s 

D il· ers e. 

.Same tn>OtBs O.ll! d estr:oye r hancUing ·a;l'o'llgsid'G 

The gas ma·sa-:: aJld the next war ..... . .. . . 

rS,·. Mil. T. 6/25. 

IM. R. 7/'2!5. 

P. U . .S. N . I ., si-el. 1141. 

P. u. 's. N. r., ·sid. c12H. 

P. u rs. 'N. I ., sid. 1J202 . 
.p. U. tS. N. I ., siicl. 1172. 



Datmn 

4/6-25 

11/6-25 

18/6-25 

2/7-25 

9/7-25 
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Kungjorda patentansökningar. 

l Diarie-1 
nmn1ner 

1799/23 

ll29lj24 

170/24 

3412/22 
2771 /23 

550/24 

3465/22 

815/23 

] 209/23 

772/20 

2317/24 

2711/20 

Uppfinningens art 

LuftJförvll rlnmim:g,sa,rumdning• vi'd sj öå,n g11a:nn10~·. 

G. ITörrJ>S-s·o:n, H:ä:l,sing>bor.g. 
Artilleripjäs m e-el t•Y'äTI·ne eldr-ör av ohk·a k,alilber. 

iRhein<isohe 'Me.ta:llwaaren- & Maseh~'nen :falbri<k, 
lDiissddopf-Der·e.ncl:or•f. 

Inmat:ni•ng•san:or;dn'i'ng rvid oljemotor.er ane·d 'auto
matisk .ilnsprutning·sve ntil. Akticbola.gct lAt
las Diesel, tStoddho:lm. 

Srnö't"j'kanma, il-L Wiki·ng. Göteborg. 
För.f·ari.ngssätt för fl'a>rnstä]:llning wv dävertarm ar. 
lhiml. Krupp IAlktie.n.geseUscha.ft, Germamimvcrft. 

JGel-Gwar-clon, Tysuda,nd. 
IA.na.rdilli 'ng för uppt·ädmnde och släcl;ming av elcl 

i slutna n~m. Aktiebola.gct Lux, IStockholm. 
R~od.crk•Oill!S'trukti'o•n för prtopeHe!,drivna fartyg. L/!,_. 

Mc iN aug•ht, 1Nc wca,sct:J,e-upon-Tyne, !E.ngland, 
toch ,·w. lB . .Shaw, tSuncierlanld, lE•ngbncl. 

Amorcl.ning vid ibåtdläyertar, .T. 'Crossley, Bahnadn. 
Kew •Sioutth ,'iV:alcs, Australien. l 

IAuto:nmti ~lk d.ragrcgulator för eldst·äcler. A. I'. l 
~·ils.son, .Suntds:\'all. 

LtlJ110H1n~ng för ,fåra•ntclo ta\' rätklning·&btl'tar. 
~-Ie r1k , Utrecht. 

Sätt .att f r amstäJlla 
·ning av va,tten. 
'Köpenthamn. 

bas.omsättancle 1ämnen för ro
D et 11o!'lcliskc N•atro~.ith MS, 

tA .. nordning för ,fjä n -l"i,Jdm:ing av föremål, t . ex. 
.artiUeripj•äser e. d., som s,a.mticligt skola si,cl
r·il.; uas m ot en gi \"en pun:kt. tS icmcns-Halske 
'A. Ges., B-crlin-Sieme:n s·st adt. 

T 
l 

D atum 

9/7-25 
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l 
Diarie- 1 

nummer Uppfinningens art 

J 476/21 Tidrör m·ecl urverk för '})l'·Odeiktikr. Neu,feldt & 
Kuh-nh, 'Kiel. 

1022/22 if"'l110l"clni'ng för t.lillkämnag·i vanclc av var;mgång 
il'agcr, G. M. Trdbecik, :Sötde.rtälje. 

16/7-25 3984/20 \Sät<t .för framsrtäHni,ng wv å•ng.a jämte åntggene ra
tor härför. La; M1ont Waste H eat Gem:nator 
Corpor:l!tiro·n, 1N e w Y·orlk. 

3276/21 .I1ng,separa.tror för ångpan,nor. \Y. T. ·Hunt, M:atn
chester. 

797/21 •Anor.c~ning 11hl apparater för d'ramställmting av 
•speeiellt rför t.cleg>rirufi.s•k vhlarehcrfio·rclr,an. aJ\'

·SCclcla chiHerd,oUummn•t. Ak·ticbol>aget Crypto
graph, iStoCJkho•lm. 

1465/24 AnoTcl,ning •v]cl l i. vrädclningsJ.inor. D. W. IS•vens
son, född BjörJ.;ma·n, .Stockbo:J.m. 

5627/19 .Skcvn1ingsanordmting fö·r hJa.clen til'l luftpropeJl rar. 

454/22 

23/7-25 283/22 

2556/24 

2609/20 

3330/20 

2744/19 

30j7 -25 24.42/23 

6/8-25 2080/24 

R. P. P ·ecara, J3,arcelro;na. 
FaUskärmsanmcl>JJ,i·ng ,för •flygmas•kin.er. ;;J. P :sron 

J'et rontius, Malmö. 
Rcg1eringswn•o•r'cl'll 'i•ng med elekt risk drift Jör ma-

1ar,;·,at:cn~illf~rse1n till ångpw~~~~r: Sicmens-r 
'E.lcktwwaunu G. m. b. H., I3c;rlll1. 

Bestrykningsmedel för metaller. :A. Wils'haus .l 
Vadl·a a .\V:erDa , Ty,sldaUld. 

Aut•o:rn,a•hsk a·vfyr.i.ntgsarnordtning speciel-H avsedel 
för fa·r·tygspjäs•er. Friecl-. Krupp A. Ges., E s
·se·n. 

F.ör m-t~ l k\'· i p j ä s Pr a \' sedd si drtiddning•s·ail!O•rcl•ning. 
lFr.iod. 'Krupp c/!,_. Ges., iEss•2·ll. 

.Förfariil!.gs,sätt för gelatinering av salpeter-syraest
rar 1av cellul-osa, innO'hållande s'[l rän:gämnen 
järnt.e sålunda, ifra.ms•t·äHclia spr,i.i.ngämnen. No
hefs 1ExiJ,]<:JSii~·es O::J., .Ltd., SteYenbon, Skott
bnd. 

Vär:me•magas·in iför el~ldrisk uppYärmn.ing. K ec
ik·mns .T•ärnn~rks' ATidiehlag, Kalli.nge. 

t8otmri:ngsappa r>a t :för Yattcntubångpannor. .r. O. 
Ha,ncl<oll, L ondon. 
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Dattml Jlltmmer l 
Diari e-1 Uppfinningens art - -~ 

--L----!-------

6,'8-25 

20/8-25 

127/8-25 

2413/:!2 

3645/23 
1134/22 

F·atstkl:ämni'll@SWlllO,nclmimg för wtire och dyHik1. O. 

1H . A'ndrecn, Göt0bm1g. 
\Smörjo}jeemulsi'on·. iM. 1J. Hcitma'nn, Dresden·. 

Mo.tordri,·an rengöri•ngsiborste . A. Gu staf;;~on, 

1Skärsätra. 
1911/23 tSckti,onså·ngp.a,lHla, n)eståcmde u t av brech·id nr

.anclra anordnade rörbaHerier, Rhcini,sc.ll" 

Stahlwcrke, Abt. Röhrc.nwcrtke, Hilden, Rthcin

J,and. 






