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~ Berättelse 
över Kungl. Örlogsmannasällskapets verksam= 

het under det förflutna arbetsåret. 

Sällskapet har varit samlat till 7 ordinarie samman-
träden , varvid avgivits 6 år sberättelser, nämligen: 

'l artill eri- och hanelvapen av ledamoten örnb er g, 
'l i minväsende av ledamoten Grafström, 
'l i navigation och sjöfart av ledamoten A. Hägg, 
'l i reglementen och förvaltning av leclm_noten C. 

E. Holmberg, 
'l i skeppsbyggeri och maskinväsende av ledamoten 

Schoerner , 
'l i sj ö krigskonst och sj ö krigshistoria 1av leclamotei1 

Giron, 
varjämte korrespond erande ledamoten Rab e hållit ett 
föl'eclrag : "Någr·a erfm~enheter från väddskriget om det 
fasta kustförsvaret" . 

Redaktörsbefattningen för sällskapets tidskrift har 
f rån och med innevarande år övertagits m r ledamoten 
Söderbaum. 'l' ill . r edaktionens förfogande har av obe
kant person ställts <ett bel opp av 400 kronor att använ
dtas till prrsbelönand e av .artiklar för tidskriften. 

rrill sällska:pet har inlämnats en tävlingssln'ift: " Luft
artilleri å fartyg samt avvärjand et av luftanfall till sjöss" . 

T idsk1·i{t i Sjöväsenclet. 51 
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Denna tävlingsskrift har av säll skapet erhållit hedrand e 
omnämnande och är författad rav kommendörk1aptenen av 
2 :a gr. L. St.ackell. 

Inom sällskapet har fö lj ancl•e förändringar inträffat :. 

M ed döden avgått: 

Hedersledamöter ... ...... ....... ... ....... .... ..... . 
Korresponderande ledamot 

Summa 

Tillkommit: 

2 
1 

3. 

Hedersledamot : Generalclireldörert, numera stats 
rådet och chefren för ecklesiastikcleptartemente·t 
B. J :son Berg kvist. 

Korresponcleran_cle ledamot: Stationsingenj ör en , fri
herre P. S. C :son Sparre. 

Ar betand e ledam öter: 

Kommendönkaptenen av 1 :a gr. G. P. Reinius,. 
Kaptenen vid Kungl. Flottan, gr eve G. C. A. 

Ehren svärd, 
Kaptenen vid Kungl. Flottan E. A. öber.g, 
Kaptenen vid Kungl. Kustartilleriet rr _ C. N. 

\Vahlman, och 
M·ariningenjören av 1. gr. C. 'l'. Herlin. 

rrill hedersledamöter hava uppflyttats l·eclamöterna 
Generallotsdirektör en E. Hägg och · 
Konteramiralen H. Lindberg. 

För närvarande utgöres sällskapet av : 

Förste hedersledamöter .... .. . . . . . . .......... . .. . . . .. . . . 
Hedersledamö.ter, svenska .. ....... .. ........ . ....... . . . 

, utländska .. ..... . . . . . ..... . .. . . .. .. . . 
Arbetande ledamöter ................... . .. . . ......... . . . 
Korresponderande ledamöter, svenska ...... : ...... . . 

" " 
u tlänclska . ... . ....... . 

3 
38 

1 
101 

19 
5 

Summa 167 
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Minnesteckningar 
l 

över under året avlidna ledamöter av Kungl. 

Örlogsmannasällskapet. 

l 
l 

l 
/ 

Thorsten Wilhelm Nordenfelt*). 

Kammarherre Thorsten \Vilhelm Norclenf·elt avled i 

sitt hem i Stockhohn den 8 februari detta år. Norden
felt föddes på örby Bosgård i Västergötland el en 1 mars 
1842 . Fadern var clåv·arancle överstelöjtnanten vid Älfs
borgs r egemente Enar \Vilhelm Nordenfelt och modern 
Maria Elisabeth \Vaern. H.edan tidigt visade sig anlagen 

' ) i\Iinnesteckn ingen förfa ttad och uppläst av ledamoten Ask er. 
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till dådkraft, snabb uppfattning, energi och mod hos den 
unge och han var så s tor för sin å1der, att då familj en 
184 9 flyttad e till Jönköping, rektorn utan vidare under
sökning tog in honom i skolan, utan tanke på att han 
kunde vara för ung. När vid handlingarnas granskande 

. detta senare uppdagades fick nåd gå före rätt och han 
fick stanna, vilket gforde att Nordenfelt kom fram myc
ket tidigt och tog studenten i Lund redan vid 15 års 
ålder. 1856 blev fadern landshövding i Karlskrona och 
från den tiden räknade Nordenfelt sina vänskapshand med 
dåtidens sjöofficerare - band som i fl era fall höllo livet 
igenom . Omedelbart e fter stud entexam_en börjad e N or~ 
denfeH ·arbeta •som elev vid statens järnvägsbyggnader 1 

Västergötland , mellan Falköping och Skövcle . Åren 
1858-61 genomgick han Teknologiska Institutet samt 
bl ev ingenjör som väg och vaUenbyggare. Under som 
rarue fort satt es j ärnvägsbyggna:derna till 18 62 då han 
ficll:: anställning på Ernst Waerns kontor i London, där 
han stannade till 1866 då han bl•ev firman Loemnitz & 
C :o representant i Sverige. Under sin Lonelontid hade 
Nordenfelt aJ· ort bekantskap med fröken Emma Grund y, Q . 

dotter till en väl situerad fabriksidkare i Manchester, och 
med henne gifte han s ig sommaren 186 7 samt etable 
rade sig samma höst i London med sin svåger Tiden, 
und·er firma rriden-Norden:felt & C :o. Denna firma ut
vecklades mycket snabbt i trä och järn. Sålunda anlade 
de samtidigt med Bröderna Lewenhaupt från Ciaestarp 
de fyra första tränl:ass.efabrikerna i Sverige, nämligen vid 
Värmbol , Krontorp, Delarycl och Bruzaholm; Av dessa 
ägde firman Krontorp och Bruz,aholm. Ävenledes inköp
tes Skagersholm och Frötuna, ävensom Granvik, där det 
fanns brunsten av ungefär samma beskaffenhet som vid 
Spexerycl och vilken behövdes för järntillverkningen vid 
Björneborg, där finnan var mycket intr.esserad. I-Iörle 
herrgård meUan Jönköping och VärrJiamo inköptes även 
för att med _Tabergsmalm tillverka speci<aljärn till tråd-
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dragerier. N orclenfelt införskrev de första små ardenner
hästarna, 16 ston och 2 hingstar, och lade sålunda grun
den till denna numera hos oss så allmänna och omtyckta 
l'as. Vtcl Sm1clviken hade Göranss·on utarbetat och an 
lagt det första Bessemerverket. Vid B j örneborg anlad e 
firman med stora kostnader det .andra samt försåg bru
ket med ej mindre än 14 änghammare med ända upp 
till 20 tons slagkraft. För att unelerlätta de dåtida mycket 
dåliga kommunikationerna lyckades N orclenfelt genom
elriva koncession å ö stra Värmlanels järnväg, som blev 
första länken i sedermera Mora- Vänerns järnväg. Av 
allt detta framgår att firmans utveckling var helt enkelt 
fen omenal, vilket kan tillskri vas N ordenf elts oerhörda 
energi och arb etskraft. Efter fr-ansk -tyska kriget blev 
ett betydande uppsving, varvid bland annat rälspriseL 
sprang upp från 7 till 15 ±: per ton, men r edan 18 7 4 
kom hakslaget som en blixt från klar himmel och priset 
föll i ett tag ned till 4 ±:. Nordenfelt hade ej berett sig 
på detta utan firman måste inställa betalningarna, sorn 
dock, tack vare honom, avvecklades med full likvid . 
Nordenfelt säger relärom själv: " Hela olyckan var natur
ligen mitt fel så tillvida att jag med bristande erfarenhet 
och för s{·or optimism icke hade nog förutseende att i 
tid ordna för hastig realisation likt en skeppare , som ej 
i tid revar utan littar till sin lyckliga stjärna att rida ut 
stormen" . Man måste dock komma i håg att han då var 
endast 32 år . Firman rriden Nordenfelt upplöstes och 
Nordenfelt sålde sitt magnifika lantställe och flyttade in 
i två möblerade rum i London. • 

Redan året därpå var han emellertid klar till nya 
tag. Palmcrantz-Winborg hade som bekant konstenerat 
de första kulsprutorna i Sverige. Me:d dem träffade Nor 
denfelt avtal att söka introducera d essa vapen i England. 
Kulsprutan stod emellertid ej högt i kurs efter fransk
tyska kriget och engelsmännen kunde al<drig lära sig det 
krångliga namnet utan kallade dem N ordenfeH-Gun, var-
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till ll.!om att en agent hade mycket svårt att göra sig gäl

lande hos vederbörande s tatsmyndigheter i England. Allt 

detta gjord e att en överenskommelse träffades därhän att 

namnet ändrades till Nord enfelt-Gun. 

Detta har rätt mycket kland1'ats såsom usurpation, 

men .skall man vara rättvis måJste erkännas att affären sä

kerligen ej fått såJdan omfattning utan Nordenfelt, på 

samma gång d et fanns mycket litet kvar av d et vapen, 

som övertogs, då det en gång gick ut som världsomfat 

tande. 
Palm crantzska ideen med harizontala pipor av ge

värskalib er visade sig genast otillräcklig och då kalib ern 

ökades till 25 mm. blev vapnet för tungt ·och pipornas 

antal måste minsims för st till 4 sedan till 2, men då 25 

mm. även visade sig klen, i det kravet på explosiva pro

jektiler bl ev allt större, var Palrncrantzska iden utdömd . 

Under tiden had e Nordenfelt hunnit utarbeta ?in 30 mm. 

och m ed denna och sina grova kanoner var det han slog 

igenom. 
Palmcrantzs·ka fabri-ken Carlsvik å Kungsholmen 

ombyggdes, utvidgades och sattes i så förstklassigt skick. 

att t ill och med den första und ervattensbåten kunde där 

byggas. 
Nordenfelt utförde 'därvid ett jättearbete, vartill han 

var alkl el e'S särskilt skickad genom sin förmåga · att taga 

f,olk och komma fram över allt. Snart sto-d Nordenfelt 

åter i toppen med agenter över h ela världen. Det är föe

vånande att se att hans intresse det oaktat räckte till för 

så my keL annat. Sålunda tog han initiativet till, oed

nad e och bekostade, den stora gymnastikfärden till Eng

land 1880, varigenom svensk gymnastik introducerades 

och bleiV där införd. Han ordnade och ledde ävenledes 

elen färd , s·on1 engelska officerare för eto g till Sverige , 

att på ort och s•tälle studera svensk gymnastik. 

Jag har redan framhållit Nordenfelts oförskräckthet 

då det gällde något han för esatt s1g genomföra. Bästa 

.) 

l 
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:beviset därpå var hans undervattensbåtar, av vilka han 

byggde 4 stycken. Att häe ingå i detalj om 'dem skull e 

föra .för långt, m en vill j ag åte·rkalla i minnet att båten 

n :r 4 hade ganska aktningsvärda dimensioner för den 

t iden , 1880-talet, nämligen 250 ton, 1,250 hk. , 19 knop i 

övervattensläge och 4 torpeder. Em ellertid tog under 

-vattensbåtbygge t sådan omfattning att Nordenfelt överlät 

dets amma till Barrow shipbuilding and orclnance Com

pany Limited. 

Under åren 1886-95 uttog Nordenfelt enbart i Eng

land, förutom alla andra länder, 125 patent, alla omfat

tande krigsmateriel, m ärk väl även flygmaskiner syss

lwcl e han med. Under dessa förhållanden tog affär en så

·dana dimensioner att Nordenfelt ansåg .sig böra bilda bo

lag, vilket skedde 1886 uneler namn av No rdenfelt Guns 

.and Ammunition Company Limited. Aktiekapitalet över

tecknades fl era gånger •och aktiernas värde m ångdubb

Jwdes med detsamma. No11denfeH blev verkstäMande di

rektör och styrel•sen utgjordes i övrigt av Englands yp 

perst·a m än inom de·ssa områden. Nu stod Nordenfelts 

stjärna i zenith. . 

Att en så enastående framgång skull e skapa skarp 

konkurrens var ju upp enbart och lät ej hell e.r vänta på 

s ig. Starkaste trycket kom från Maximbolaget m ed så 

betydande kapital bakom sig att det ansågs klokast sam 

manslå bolagen till Maxim No rd·enfe lt. 

No rd enfelt hade nu vuxit upp till en så b etydande 

1naktfaktor att han ansågs .farlig, för oaktat sina stora 

'engelslm förbindelser var han dock ej engelsman och han 

h esatt så bet:i7dande fabriker utom England att vederbö

rande nog ansåga han borde stäckas . Nordenfelt , alltjämt 

l:itande på s in lyckliga stjärna, begr ep ej , eller kunde ej 

m ed sin ridd erliga naturell förmå sig tro på intriger. Allt 

nog han beaktade ej de varningar honom närstående läm -. 

11•ade, annar s hade säkerligen för honom synnerligen för 

månliga överenskommelser kunnat träffas . Det gynn-
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samma ögonblicket lät han gå och d å på en gång hans: 
svenska bankförbindelser uppsades, helt säkert på order 
från engelskt håll, kunde han ej stå emot utan måste in
ställa b etalningarna, vilka visserligen avveckl&des med' 
fu ll likvite!, m en hans makt var dock bruten. 

Då N ordenfel t någon tid efteråt träffade den bank
direktör, som närmast framkallat katastrofen, och före 
brådde honom det hårdhänta tillvägagångssäMet svarade 
denne : " J a, det var ill a g j ort och vad värre var, det var 
dumt". 

Vid bolagets bildande h&de Nord enfelt fått för·binda. 
s ig att ej uneler 25 år utöva någon konkurrens. Det var 
helt säkert 'ett led i vad jag ovan relaterat. Han sölde 
visserligen , m ed stöd av ReS'tric tion of 'rrad e Act, få detta 
villkor annulerat, men då detta ej lyckades flyttade han 
över till Frankrike och bildad e So ciete Nordenfelt, under· 
ledning av ingenjör P er Nordenfelt. Hans egen kraft var· 
nog ej längre ·densamma, var före han snart n og d ro g sig 
tillbaka och flyttade övee till Sver ige, där hans verksam 
hetsbehov tog s ig å:tskil.liga utslag. På S•enare år avtog 
emellertid N orcl en~elt.s synförmåga så betydligt, att han 
efter upp repad e opm'ahoner, enelast såg så mycket på ena 
ögat att han kunde någorlunda reda sig. Efter fru Nor
denfelts död 1910 bodde han om somrarna i en liten vill a: 
i Arild och om vintrarna i Stockholm alltjemt med stö rsta 
intre·sse följande dagens händelser. Sitt osvikliga minne 
och klara huvud behöll han ända till s lutet. Ännu en gång 
blev det No rel enfAlt förunnatsöra en insats inom vapent0k
niken i det han vid världskrigets utbrott tog initiativet till 
den svenska kulsprutetillverlmingen i Eskilstuna, som 
lyckades så väl att han med stor fö rtjusning i sep temb er 
1916 mottog fö lj ande telegram: " Efter att i dag hava 
närvarit vid provskjutningen av elen första 'svensktillver
k•acle kulsprutan bringa vi elen fosterländske initiativta
garen vår hj ärtliga hyllning .. 

Mörke . . Virgin. " 

J 
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Komm endörstecknet första klass av Nordstj·ärneor
clen blev det Nådiga vedermälet. 

J ag har ofta hört el en åsikten att Nordenfelt skull e 
varit m era köpman än ingenj ör och uppfinnare. Jag an 
ser mig d ärför böra betona att ehuru Nordenfelts egen
simper som •organisatör och köpman voro högs t betydande 
han d•ock på det telmi1skt vetenskapliga området var över
lägsen. Att, som han ofta gjord e, utan tid att kunna di 
rekt förb er eda sig, hålla oskrivna föredrag inför världens 
förnämsta auktoriteter inom vapenteknik, ballistik: och 
sprängämnen och detta m ed d en största framgång och er 
kännande, är nog ej många förunnat göra efter. 

J ag har nu i korta drag sökt skissera upp konturerna 
till ett enastående levna·clslopp i vad det yttre angår, m en 
för att rätt fatta ']'horsten Norclenfel ts s torhet m åste m an 
hava kännt honom personligen , i det hans inre egenskap er 
voro ändå .större ·och utan tvekan säger jag, att ingen 
människa, jag uneler min växlande levnad gjort bekant
skap m ed, så imponerat på mig som ·han och att jag vid 
unga år fick arb eta uneler honom kan j ag aldrig no g upp
skatta. Trots sin enastående framgång utomlanels och så 
ftullstäncligt engel,sman, vilket förklarae hans framgång· 
i detta så konservativa land , var och förblev han dock 
svensk o ch otaliga äro de svenskar han hjälpt och m ånga 
haVJa honom att tacka för sin framgång i livet. Man kan 
ej teckna 'rhorsten Norclenfelts livsgärning utan att fram
föra en hyllning för hans maka, Nem Nordenfelt, m ed 
vilken han var förenad i ett 43 -årigt enas tående lyckligt 
äktenskap. Att såsom hon kompl ettera en sådan jättenatur 
som Nordenfelt, att u tan el en minsta tvekan alltid klar 
stå vid hans sida i med och motgång lika, härtill behövdes 
m era än vanliga egensli.:aper. J ag vet, jag ej går deras 
vackra inböreles förhållande · för nära genom att nämna 
att Nordenfelt efter h ennes död f1ann i h ennes portföl j. 
skriven år 1900, alltså 1 O år före h ennes d öd , men dock 
eft er deras storhetstid , föl jande lapp : "'Where you are 
is home your land my land, your people m y people. -
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I love you and in any place in any weather in any health 
~or sicknes I want-why just you my darling. " Dessa ord 
säga mycket, i .all synnerhet i en tid som vår, och jag 
kan tillägga, var N ordenfel t fullständig engelsman dock 
svensk, var hon ehuru engelska dock fullständig .svenska. 
~~~ven henne bevarar jag i mycket tacksmnt minne. 

Korresponderande ledamot av detta sällskap bleY 
Nordenfelt '1883 och skrev han då till mig: "Hur.u mycket 
detta erkännande från Sverige gladde mig förstår Du 
nog, ·Så mycket mera som det kom från en kår, vars med
lemmar redan som ung voro mina ideal. 

Gotthard Wachtmeister*). 

Den '15 sistlidne maj avled i sitt hem i Hälsingborg 
förre landshövcl ingei1 greve Gottbard Wachtmeister 86 

år gammal. 

* ) Minnesteekningen författad av ledamoten K Posse. 

• - 7<15 -

Född på Rögle i Malmöhus län ägnade sig Wacht
meist,er tidigast åt militäryrket och utnämndes '1854 till 
unelerlöjtnant vid Sl~ånska husarregementet, där han 
avancerade till ryttmästar e innan han '1868 tog avsked 
ur tjänsten för att ägna sig åt skötseln av fäclerneegen
·domen Rögle. Uneler denna tid gjorde han s ig bemärkt 
.som en mycket framstående lantbrukare och förordnade s 
'l O år senare till domänintendent i :Malmöhus län. I denna 
sin egenskap vann han ytterligare förtroende och kallades 
·efter 2 åe till landsh övding i Malmö och såsom sådan 
Jcvarstocl han till 1892, då han utnämndes till landshöv
ding i Blekinge. 

Ar '1895 kallad es greve \Vachtmeister till hedersle
damot .av Kungl. örlogsmannasällskapet. 

Såväl i Malmö som Karlskrona var han uneler en 
längre tid ordförande i respektive hushållningssällskap 
och dessutom under Malmöticlen ordförande i styreLsen 
för Alnarps lantbruksinstitut. 

Ar '1900 tog han avsked och bosatte sig i Hälsing
borg. 

Wachtmei·ster tillhörde en .släkt med många anor 
inom flott·an och ej minst i Karlskrona, där allt ifrån ge
neralamiralen gr1eve Hans Wachtmeister än det militära 
och än det civila befälet beklätts av en Wachtmeister. 

Ehuru uppfödd på landet låg hos Gotthard Wacht
meister en viss håg för sjön- måhända nedärvd - och 
ännu på äldre ·dagar såsom lanelshövding i Karlskrona, 
då han en del år bodde på Ilästö om sommat'en, brukade 
han själv regelbundet .segla in till staelen i sin lilla ble
kingseka. 

Seclan han flyttat till Hälsingborg, följde han från 
:sin villa vid 81mdet med aldrig sinande intre·sse allt som 
rörde sig på sjön - · ej minst då något svenskt örlogs
fartyg kom i sikte. 

vVachtmeister var en förnämt anspråkslö·s man, .som 
utan att han lade sig vinn därom vann stor popularitet 
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i båda sina län. Särskilt hade han förmåga att fön·ärva 
den förtr oendefulla kontakt m ed länets befolkning, som 
för en landsh övding är av så god hj älp. 

Gift med friherrinnan Elisabeth von Essen på vil 
kens dödsdag, 6 år tidigare, han avled sö rj,des han av 9 
barn , därav sonen Gottharcl, kapten vid fl ottan , och en dot
ter , gi<ft m ed komm endörkaptenen greve K. P osse. 

Adolf Arnold Louis Palander af Vega*). 

Lördagen elen 7 augusti ingick. ett dödsbud, som m et· 
iin d e fl esta var ägnat att väcka sorg och förstämning 
över allt Sverige's· land . På morgonen avled nämligen i 
sitt h em å Djursholm svenska flottans "grand, old m an", 
Amiralen Louis Palancler af Vega, i en ålder a'V nära 78 år. 

Adolf Arnold Louis Palancl er av v ,ega tillhörde en 
ursprungligen finsk släkt , som i fl era generationer till-

' ) Minnestecknin gen författad av ledamoten de Cl1amps. 
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h ört Svenska fl ottan. Farfadern, Lars Adolf Palancler, 
född i F inland 1758, var fältl äkare vid Kungl. flottan. 
I hans äktenskap m ed Kristina Fredrika Faxe, född i 
Karlskrona 1768 och dotter av Amiralitets -meclicus
assessorn Arvid Faxe och Ulrica Kristina von Braun, föd
des sön erna Carl Wilhelm 1800 och Axel Fredrik. 1802 . 
Den förr e valde elen m erkantila banan, unel er det att Axel 
Fredrik ingick vid flottan , cläe han avancerade till kom
menclörkapt·en. I dennes. äldenskap m ed Emelie Jaquette 
Constance Du Ree·s född es i Karlskrona elen 2 oktober 
1842 sonen Adolf Arnold Louis Palander. 

Den unge Louis P alander vae genom egen böjelse 
förutbestämd till sjöofficer och fö ljde sin faders traditio
ner . Han antogs 1856 vid 14 års ålder till sjökadett samt 
deltog under åren 1857-63 i korvet terna J arramas och 
af Chapmans sommarexpeditioner. Utexaminerad från 
s jökrigsakademien å Karlberg utnämndes Palancler i mars 
1 864 till ·sekuncllöjtnant vid Kungl. Maj :ts flotta, och som 
sådan deltog han i korvetten Gefles expedition till Medel
h avet och Väsulmsten av Afrika 1864-65. Men el en 
tidens ofta intill overksamhet geänsancle sj ö militära 
t j änst tillfredsställde ej alltid elen unge dådlys tne offi 
.cerens läggning, utan tog Palancler, liksom flera hans 
kamrater, hyra å handelsfartyg. 1865- 66 finna vi ho
nom s:eglande som styrman i No rd- och Sydamerilw nska 
farvatten. Hemkomni im t ill fäderneslandet våren 1866 
följde kommendering å korvetten Norrköping under dess 
expedition i Östersj ön och Nordsjön srurn t sommar:en 1867 
å kanonbåten Ingegärd till fi skerierna å N or ges västkust. 

Expeditionen m ed Ingegärd blev helt säkert av den 
törsta betydelse fö r Palander·s kommande öden. Han 

stod nämligen häruneler uneler en dådkraftig fartygsch efs 
b efäl, ·dåv1:1.rancle kaptenen Friherre F . W. von Otter, vil
ken, liksom Palancler , snar t s kulle göra sig ett herömt 
namn inom polarfärdernas historia. Redan fö lj ande år 
står han infö r sin livsuppgift , och det arktiska äventyr ets 
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tjusning skull e seelermera hålla honom bunden uneler 
den bästa mannaåldern. Uneler F . W. von Ott.ers befäl 
deltog nämligen Palander som kommenderad officer å 
ångfartyget " Sophia" i A. E. Nordenskiölds i många av 
seenden så märkliga for skningsresa till Spetsbergen 1868. 

Härunder nådcl·e "Sophia" elen '19 september 1868 
den h ögsta nordliga latitud - 8'1 o 42 ' - som dittills. 
blivit hunnen av fartyg. Under ett förnyat försöl;: att 
framtränga norrut blev det svagt byggda fartyget uneler 
stot~m å 81 o nordlig bredel kastat mot ett i·sfl ak, så att 
en svår läcka uppstod . Alle man arhetade vid pumpama, 
v,etenskapsri1ännen ej undantagna, och det var enelast 
tack vare befälets lugna ihärdighet och kloka dispositio
ner, som fartyget lyckades nå Amsterclamön. Sedan ska
dorna provisoriskt r eparerat,s, fördes fartyget till Kings. 
bay, varest det uppstöttacle1s på ·en jämn sandstrand. 
Läclwrna blevo vid l~ågvatten åtkomliga, och sålunda 
kunde fartyget repareras för elen långa hemfärden, uneler 
vilken, vid elen sena årstiden, hårt väder med isgång var 
att förvänta. Rörande fö rlopp et av denna händelse in
nehåller " Sophias" loggbok följande anteckningar: " Den 
4 oktober kl. 1 1

2 
5 f. m. styrt västvart genom elen gle

saste clel>en av drivisen, ömsom uneler segel ömsom med 
segel och ånga. Kl. 6, 25 kastade1s fartyget av en s j ö ned 
mot ebt isstycke, och vakthavande maskinisten rapporte 
rade läck. i styrborels aktra kolbox, varpå luckan till elen
samma drevs igen. En timma senare rapporterades läck 
öv,er tr-ossdäck. Allmän vattenlangning med pyt.sar från 
tros·sbotten. Rivit inredning och garnering över styr 
bords aktra kolbox och fumrit läckan .samt sökt efter hancl 
täppa densamma. Tillrett pumpar och öppnat hål i däck 
för pumpning. Cirka 1 fot s vatten å trossdäck Kl. 9 
f. m. bör j ad e vattnet stiga i maskiriru~mn et. En del 
manskap till va ttenlangning ~därifrån m ed pytsar. Ni a
skinpumparna gått oavbrutet, så länge de ej varit oklara 
till följd av kolstybb och &ska från eld städerna. Unel er 

.. 
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vakten alle man oavbrutet sys,selsatta med langning ay· 
vatten. Kl. 12 m. el . omkring 1 1 l 2 fot vatten å tross däck. 
Kl. 1 e. m. öppnat luclmn till aldra vattentälta rummet 
för att elitleda vatten från gunrummet, och hållit des s 
pump gående. Vattenlangningen fortgått oavbrutet un
der vakten. Kl. 4 e. m. masl\linpumparna ständigt i gång. 
Cirka 1 112 fots vatten å trossdäck. Kl. 112 5 e. m. gj ort 
an land vid Klofven diff. styrt för Amster.damön. Kl. 
3 l 4 6 e. m. gick till ankars under Amsterdamöns S. O. 
pynt. - - - - - - överflyttat å däck befintligt 
lösgods om babord samt trenne båtar som, hängande i 
båtlinor och tackel, fylldes med vatten för att giva far 
tyget nödig slag1sida för läckans undersökande. Vatten
langningen å tro·ssbotten f·ortgått under tiden. öppnat 
en till babords aktra kolbox ledande mindre venil för 

' att kunna med maskinpumparna uppfordra det å tross-
eläck inträngande vattnet. Kl. 9 e. m. satt vakt, läns i 
alla kölrummen. Timmerman med biträden sysselsatt 
med läckans tillstoppande." Under hård storm, i köld 
och bland hotande drivis hade befäl och besättning under 
15 timmar ihär,digt kämpat för fartygets räddning, och 
anJSträngningarna lcröntes med seger . Den 2 december 
'1868 avslutades denna Palanders första ~expedition till 
de arktiska farvattnen. · 

Efter att såsom navigering,soff<icer hava deltagit i 
fregatten Vanaelis expedition till Medelhavet 1869-70, 
varunder Palancler blev i tillfälle att bevista Suezkana
lens invigning, förde han, nu befordrad till löjtnant, post 
ångfartyget " Polhem' i posttrafik del s mellan Gottland 
och fastlandet vintern 1870-71 , del s i öresmrcl fö lj an
·de år. 

Med samme " Polhem" skulle Palancler .snart gå m ot 
större och mera maldpåliggande uppgifter. I A. E. Nor- • 
denskiölcls stora ishavsexpe·dition 18 72-73 finna vi 
nämligen Palander som befälhavare för de trenne far 
tyg, som ·förd e expeditionen Lill Sp e tsbergen. Planen 
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var att övervintra på Spetsbergens nordkust och att däri
fr ån under våren framtränga m ed renar och slädar över 
isen m ot norr. Expeditionen måste em ellertid, bland 
annat på grund av ogynnsamma isförhållanden, över 
vintra på en betydligt sydJigare punkt, Mosselbay, och 
med ett vida större 'antal personer än ursprungligen var 
.avsett. Und er den av m ånga försakelser och mödor ut
märkta övervintringen s·attes Palanders spänstighet, klok
het och mod på m ångfaldiga prov, vilka all a på ett glän
sande sätt bestoclos. Knapph eten på proviant gjo11de det 
svårt att hålla elen fruktade 'skörb juggen borta, men ge
n om klok hushållning, ett mycket r egelbundet och noga 
rutinerat .levnadssätt och sträng cli·sciplin bland fartygens 
besättningar lyckad es man kämpa sig igenorh vintern . 
Den stort planerade färden m ot Nordpolen gick även om 
intet , ty expeditionen utsatte s även för el en oturen, att 
renarna sprungo bort. 

Uneler övervintringen bidrog Palancler väsentligt till 
.samlancl et av .elen vetenskapliga behållningen , särskilt i 
fys ikaliskt av.see.nden, och från s lutet av april till senare 
.de,len av juni åtföljd e ·Palander m ed nio man Norden
skiöld på en i polarforskningens historia synnerligen 
märklig slädfärd . Denna gick från övervintringsplatsen 
vid Mosselbay upp mot Sjuöarna, norr om No rdostlandet, 
längs dess kust mot sydost samt tillbaka över Nordost
landets aldrig förut beträldela inlandsis fr ån trakten av 
l(ap Brun till Wahlenbergs bay. Stona ·ansträngningar 
mötte deltagarna uneler denna 190 km. långa färd, då fö r 
första gången forskare inträngde över ett av inlandsis 
täckt land. övervinnandet av snöstormarna i den svår
framkomliga isen är så mycket m era anmärkningsvärt, 
som deltagarnas kroppskrafter blivit nedsatta genom vin
terns m ånga umbäranden. Uneler färden studerwcles in -

• landsisens topogra:fi , ·de översta snö l agren~ struktur, snöns 
kris tallformer etc. 

Efter hemkom sten till Sverige var Palander 1873 
- 7 4 befälhavare å huadelsångfartygen " Danmark" och 
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"' Sleipn er", som gingo på engelska hamnar, samt erhöll 
på begäran i augu sti 187 4 avsked m ed tur och beforcl
ring·srätt. De fö lj ande åren hade han anställning i ett 
ångfartygsaktiebolag i Göteborg, men återinträdde Pa 
Jander i maj 1878 i flottans tjänst samt erbjöd .sig att 
bliva befälhavare på el en b eslutade expedi,tionen för lösan 
de av nor.clostpas.sagens problem , ett erbjudand e, som m ed 
gläclj e antogs. 

Här i detta sällskap behöver ej närmare redogöras 
fö r nordos tpassagens fullborclm1cl e. Däro m har Palan
.der själv efter ankomsten till Yokohama lämnat en nog 
grann och synnerligen intressant berättelse, vilken finne s 
intagen som bihang till Sällskapets tid skrift år 1879 . En 
kortfattad översikt över detta, den svenska geografiska 
fo rskningens äro rikas te stordåd torde dock i detta ·sam
manhang vara på .sin plats. 

Seclan Professor A. E. Nordenski öld uneler år en 1875 
och 1876 utan svårighet genomfari·t ·det förut för osegel 
b art ansedela Karahavet och f ramträngt till J eni·sejs myn
ning, v-arifrån han för stnämnda år m ed båt seglade upp 
fö r floel en och hemvände landvägen över Sibirien, hade 
h an kommit ·på elen tanken, att han , med ·ett gott ång
fartyg, skulle kunna segla vidare ostvart långs Sibiriens 
nordkust till Beringssuncl . Såsom .stöd för möj ligheten 
av ett elylikt framträngand e räknade han på, att elen var 
ma va:ttenströmmen fr ån Sibiriens floder , vilkens rikt
ning i Ishavet på grund av j ordens rotation, bo rde vara 
från väster m ot öster, skulle uneler sommare11s .sista m å 
nader - augusti och eptember - åstadkomma en se 
gelbar ränna. 

För lösandet av uppgiften inköptes 'svenska aktie 
bolaget " Ishavets" i Bremen 1872 byggda säl- och val 
f ångstfartyg " Vega" . Un eler Palanclers överinseende och 
ledning underkrustades fartyget en betydande reparation 
och om ändring på Karlskrona varv. Efter att här h ava 
utvalt besättning och lett fartygets utrustning avgick 

1.'ids7crift i Sjöväsendä. 52 
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Vega från Karlskrona under Palanders befäl den 22 juni 

'1 878. I Köp enhamn intogs nästan h ela proviantförrådetr 

beräknat för 30 man och 24 m ånader. Den 4 juli läm

nade Vega Göteborg och anlände till 'l' romsö elen '17 

j:uli, varest expeditionens ch ef, Professor A. E. Norden

skiöld , embarkerad e. Den 2'1 juli lämnade Vega Tromsö ; 

el en 6 augusti nådd es J enisejrs mynning, och den '19 i 

samma månad runelades Kap 'l' j eljuskin, A.siens nordli 

gast e udde. Vegas äventyrliga färd fortsattes ostvrart 

och gick, enligt då tillgängliga, av ryska generalstaben 

utarbetade s j ö kort, " under långa sträcko r över land". 

Med dylika kartor var det av · nöden att fram gå med 

största fö nsiktighet. Dock uppgick elen tillryggalagd a 

'distansen ofta till 'l 00 eng. mil per dygn och därutöver. 

Tilltagand e drivis ökade dock svårigheterna, och elen 28 

sept·ember blev sista dagen under år '187 8, som Palancler 

kunde rö ra s itt fartyg framåt. Till Beringssund återsto d 

då blott '1 20 en g. mil av de 4,000 ', s om utgö ra längelen 

av gamla världens nordkust. Den nödtvungna övervint

ringen försigg1ick, tack vare Palanclers insiktsfulla elispo

sitioner r örande såväl fartyg som besättning, på ett i allo 

lyckligt sätt. Besättningen h ölls, så vitt väcled eken det 

tillät, alltid unel er arb etstiden i fria luften ; enelast uneler 

mycket svårt väder fick den arheta under däck. På fr i

s tunclerna hade besättningen tillgång till ett gaiiska rrikt 

bibliotek, och för dess nytta och nöj e anordnades var j e 

lördags afton un1cl er den mörkaste årsticl en lämpliga före

läsningar . • Spisordningen var även väl avpassad. rrack 

vare dessa omsorger visade sig uDJler övervintringen in tet 

t ecken till skörbjugg bland "Vegas" besättning. · Äntligen 

den '1 8 juli '1 879 kl. 1
/ 2 4 e. m. s lapp Vega loss ur sitt 

isfängsel efter 9 m ånader och 20 dagars instängning, 

och redan .sam.m a afto n nådd es jämför elsevis isfritt vat 

ten. Söndagen elen 20 juli kl. 'l t f. m. passerade Yega 

Asiens ostligaste udde, Ostkap , och el en 2 september 

'1 879 utgick över världen fr ån Yokohama på telegrafens 
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vingar det stolta budskapet: " Asiens kringsegling är full 

bordad! " Ett nära trehundraårigt problem had e dä rmed 

fått s in lösning. över Yokohama- Hongkong-Labuan 

-Singapore- Ceylon och Aden gick Vegas hemfärd ge 

nom Suezkanalen och vidare över Neapel-Lissabon

Falmouth-Vlissingen och Köp enhamn. Ett storartat 

triumftåg fr ån världshamn till världshamn erhöll sin hö n·

tidli&a avslutning, då fartyget el en 24 ap ril '18 80 kl. i'o 
e. m. ankrade på Stockholms s tröm. 

Nordostpassagents forcerand e konuner i alla ticler 

att s tå rso m en av världshistoriens främs ta geografiska 

bragder, om elen än ej få tt den kommersiella b etyd else, 

varom de m est entusi,astiska efter färdens fullbordande 

s~ad~. Expeditionen var en proclukt av vetenskaplig be 

rakmng och överläg,sen teknisk-nautisk ledning båda 

lika nödväneliga för företag ets fr amgång . ' 

Palancler, som redan '1 874 erhållit Vasaordens rid-

. daret ecken och '1 879 1-::allats till ledam ot av Kungl. ör

lo?'smanha·sällskapet i Karl skrona, fi ck nu emottaga ut

markelsetecken och hedersbetygelser fr ån många av 

Europas olika länder och Vetenskapliga samfund. Redan 

före hemkomsten erhöll Pralander Nordstärn eo rcl ens rid 

daretecken i brilj ante r , kaptens grad i flottan samt svenskt 

adelskap med namnet Pala ncler af Vega. Konun o· Oscar 

fäs t e honom nu vid sig så·som •adjutant, och ri~s clagen 
voterade åt h onom ei1 nationalbelöning av 4,000 kr. år -
ligen. ' 

Då s istnä:mnda fr åga b ehandlades i rikselagens andra 

kammare, förfä:ktacle någon den åsikt en, att Palander för 

elen dj ärva färdens lyckliga utgång, icke kunde till r likna 

sig så mycken ära, som Nordenskiöld , villren plan erat el en 

varför Palancler icke bord e hava lika stor belöning, so~ 
~l en "egentlig1a färdl edaren" . Det var då, som Liss Olof 

Lm'sson reste sig och förkl arade, " att N o r el e n s k i ö 1 el 

o c h j a g skulle nog aldrig kunnat u tföra elen där brag 

den, men förvisso j ra g o c h P a l a n el e r" . 
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Palander återvände blott en gång till de trakter, dät· 
han s·kapat sitt berömda namn. Det var ·sommaren 1882, 
då han som äldste befälhavare för kanonbåtarne Urd och 
Verdande (chef kapten G. J. Sjöberg) förde 1882-83 
års svenska meteorologiska expedition till dess huvud
station vid Kap 'l'hordsen i Isfjordens inre, Spebs1bergen. 
En av deltagarna i denna expedition var dåvarande civil 
ingenjören S. A. Andree. 

Kort efter hemkomsten från Vegafärden anställdes 
Palander såsom adjutant hos Varvschefen i Karlskrona, 
vilken post då innehades av hans forne fartyg.schef å 
"Sophia", dåvarande kommendören friheue F. W. von 
Otter och då denne somn1aren 1881 his.sade ~s in eskader-

' chefsstandert å fregatten Vanadis, följd e honon1. ~alan-
der af Vega som flaggadjut·ant. 

Aren 1883-85 tjänstgjorde Palander vid skepps
goss el~åren och var därunder fartygschef å skeppsgosse 
briggarna "Skirner" och " Falken". Han var därpå, 
1885-86, ledamot av den under F . W. von Otters ord
förandeskap arbetande minkommitten i Kadskrona, vil
ken hade att avgiva dels förslag till organisation av det 
fasta minför·svaret, dels utlåtanden i åtskilliga andra sj ö
försvaret rörande frågor . 

Adjutant i Sjöförsvarsdepartementets kommando
expedition 1886-89, deltog Palander som sekond i kor
vetten Saga;s expedition , 1888-89, till Syd-Amerika och 
Sydafrike. 

Sistnämnda år befordrad till kommendörkapten av 
2 :a graden var Palander chef å Drott 1890 s.amt, efter 
befordran till 1 :a graden 1892, chef å korvetten Saga 
under dess långresa till Västindien 1892-93, å pansar
båten Thule 1894 samt å pans·arbåten Svea följande år. 
Befordrad till kommendör 1896 var Palander flaggkapten 

' i Högste befälhavarens ·stab 1896-97 dels å pansarbåten 
Göta, dels å pansarbåten Oden. 1900 följ de befordran 
till konteramiral, 1903 till viceamiral och vid avskeds
tagandet 191 O utnämndes P alander till amiral. 
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Palander var chef för ekipagedepartementet i Stock
holm 1890- 1892; för marinförvaltningens intendent
avdelning 1893-97; varvschef i Karls krona 1897- 99 
samt chef för Kungl. marinförvaltningen 1899-1901. 

Den 31 maj 1901 kallades Palancler att övertaga sjö
mini·sterporfölj en i F. W. von Otters ministär, en post 
som han jämväl bibehöll i E. G. Boströms andra ministär 
och intill den Rahmstedtska expeditionsministärens av
gång den 2 augusti 1905. 

Under sin sjöministerpet~iod möttes Palander i all
mänhet av en mot sj öförsv,arets äskanelen välvilligt stämd 
ril\'s dag. Han lyckades sålunda genomdriva löneregle
ringar för mar·inens officerare och unel erofficerare med 
anledning av den nya härordningens tillkomst; såväl flot
tans som kustartilleriets personal utökades och marinlä
kare- och marinintendenturkårerna omorganiserades. 

Den flytande sjökrigsmaterielen förstärktes genom 
beviljandet av medel för pansarlcryssaren Fylgia, pansar
båten Q,;o.car II , j·agaren Magne, torp edbåtarna Kapella 
och Plej,ad, varjämte undervattensbåtsvapnet för första 
gången blev r ep resenterat i vår flotta. Som sjöminister 
hade han också glädjen att se bärarna av de stolta nam
nen ''~\r an' ', 1 'Vasa' l, ,rrapperheten" och "Manligheten" 
införlivade med vår flotta. 

Under sin åte1~stående tjänstetid 1905- 1910 inne- . 
hade P.alancler posten som .stationsbefälhavare i Stock
holm och var härunder 1907 ledamot av Konungens 
Högsta domstol. 

Bland de många hedersuppdrag, som konimit Pa 
lander till del må bl. a. nämnas, att han 1908 deltog i elen 
utomordentliga beskickningen till London, Brussel och 
Haag för noteficering av H. M. Konungens tronbest.igning, 
och 191 O representerade han ·svenska flottan vid H. M. 

• Konung Edward den VII :s likbegängelse i London. 
Pal'ander invaldes till ledamot av Kungl. Krigsveten

skapsakademien 1892 och tillhörde dess första klass se 
dan 1900. 1896 blev Palander överadjutant hos H. M. 



- 756-

Konung Oscar II. Detta säll skap räknade honom bland 
sina h edersledamöter seelan 1900, och åren 1882-83 
var han dess föredragande i 6 :e veten:skapsklassen. 

över Palander låg ett utpräglat drag av allvar . Som 
befälhavare karaktäriserades hans handlingar av lugnt 
mo d, klart förut se·encle och överlägsna sjömannaeg'en 
sl;::aper i fö r ening med elen noggrannaste ordning och 
disciplin och omutlig, aldrig svikande plikttrohet. Med 
kraft och en viss strävhet i tjänst en förenade han faderlig 
omvårdnad om sina underlydande. Inom sitt fartyg·s r e
lingar var han elen be,stämmancle, men utåt ville han ock
så själv svara för allt, som kunde andragas mot honom 

· underlydande. Till sin läggning var han enkel och na
turlig, och när h an ta lade om de .stora minnena, om 
nämnd e han häls t smärre, ofta humoristiska detalj er och 
b erörde al·drig den pomp och ståt varmed Vegamän
nen mottogos vid sin hemkomst . I-Ian unel erskattade icke 
·sin insats i Vegabragden. Han kunde icke vara annat 
än •stolt däröver, och han var det. 

P.alancler tillhörde seelan 80 -talet Svenska Sällskapet 
för Antropologi och Geografi och var en av dess bärande 
krafter . I 28 år var han medlem av dess styrelse och 
uneler f em olika år dess ordinarie ordförande. Här fick 
han rika tillfäll en , att även i sin ål.clers höst tillfredsställa 
det alltjämt levande, inre behovet att bliva foeskningens, 
särskilt polarforskningens, främjare och stödjare, och 
efter A. E. Norclenskj ölds död 1901 var han cl e?S främste 
auktoritet. Han ville själv r åda ouh hjälpa el en yngre 
generationen, som upptog hans egen mantel. Då utgån
gen av Otto Nordenskiölds expedition till Antarktis väckte 
oro och faehågor, togs PaJanders erfarenhet i anspråk vid 
utrustningen och utsändarrdet av undsättningsexpeditio
n en . Han var ordförande · i el en ·svenska komm~tten för 
anordnande av en ·svensk-engelsk expedition till Syclpo - ' 
len , och när världskrigets m ellankomst omöjliggjorde 
planens förverkligande, arbetade han med iver för att 
med de medel , som rikselagen redan b eviljat för sydpol s -
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expeditionen, stödja professor J. G. Anderssons m ärk
liga forsknings - och 'samlarverksamhet i Kina. Vega
m edaljen, elen stör·sta geografiska belöning vårt land har 
att utd ela, låg h onom särskilt vann t om hj ärtat. Detta 
utmärkel setecken höll han h ögt, och det fick enelast ut
delas i fall , dä r fö_rtj änsten var obestridd. 

När ·Palander 191 0 avgick ur statstjänsten redde han 
:sig ett hem, Vegabo, i Djursh olm, där han, bland dyrbara 
minnen från arktiska nejder, lugnt och r egelbundet fram 
levele de si•sta 1 O åren av ·sitt verksamma liv. Med aldrig 
svikand e intre.s.se följd e han alltjämt såväl sjövapnets ft'å 
gor som allt, som angick och skrevs om polarregionerna 
och dessas utforskande. Ända in i sena ålderdomen bi
b ehöll han en ungdomlig spänstighet och dagligen sågs 
hans manliga gestalt å huvudstaelens promena:der. 

Vegaclagen, elen 24 april , var Palancler.s .s tora dag, 
-och i år gällde det 40- årsminnet av hemkomstens triumf. 
Som vanligt firades dagen med gästab ud i Vegabo , till 
vilket de kvarl evande Vega-männen voro inbjudna. Vid 
aftonens sammanträde i geografisira sällskapet var han 
f e,stens medelpunkt, och han hade därvid tillfredsställ el
sen erfara, att f ~'ikostiga m ecenater ställt en betydande 
fond till geografiska ·sällskapets förfo gande . Denna fond 
skull e bära Pa lanclers namn, och 'användand et av dess 
:avkastning sl\'ulle av honom b estämmas. 

De s om hade förm ånen att närmare känna amiral 
Palancler hade ej kunnat undgå att märka, att hans häl so 
linstånd uneler den 1sista vintern icke varit det bästa. En 
b esvärande strupkatarr följde honom mer ell er mindre 
e nvist genom hela livet, och, då komplikationer tillstötte, 
bröts till sist hans kraftiga, ofta hårt påfrestacl e, men all
tid väl vårdade gestalt. 

Uneler ekarna på Djursholms vackra kyrkogård sover 
den frejdade polarfararen cl,en sista sömnen. I detta säll
skaps häveler skall hans namn leva till sena tider. 

Frid över hans minne! 
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Helgolandsbukten den 28 
augusti 1914. 

Av kaptenen vid Kungl. Flottan A. v o n B a 11 r . 

stridsplanschen utarbetad av kaptenen vie! Kungl. Flottan 
N. S j ö b e r g. 

Huvudsakliga källor : 

Der Kri eg zur See 19ill-18, Norclsee, Band I (Tyska marinarkivet J. 
Naval Operations, del I (Corbett ). 

A n m. 'l'icler äro angivna i mellaneuropeisk tid, d. v. s. västeurop eisk 
(engelsk ) tic! + 1 t im. 

Alla angivna kurser äro missvisande (missvisning = 11° V). 

Sambandet mellan Helgalandsoperationen och 

krigsläget på västfronten. 

Den 21 augusti hade den engelska armen i Frank
rike avslutat sin koncentrerång och befann sig un.der upp
marsch mot linjen Binche-Mons-Conde för •att förlänga 
den fral1!ska -armens vänstra flygel vid Charleroi. Ur lant
militär synpunkt fann den engelska hög.sta krigsledningen 
ingen anledning till omedelbar oro. Ur maritim syn
punkt var däremot läget i vi·ss mån otillfredsställande. 
Samma dag hade nämligen de belgisli'a trupperila utrymt 
Ostende för -att förena sig med de truppet', som ' avsågos 
för Antwerpens försvar. Om Ostende föll i tyskarna1s hän
der, hotades engel.smännens kortaste förbindelse med sin 
arme och i varje fall måste baseringen ändr ;;vs. 

. l 
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Deh 23 augusti måste de enge1ska och franska ar
meerna retirera inför våldsamma tyska anfall vid Mons 
och Charleroi samt falla tillbaka med högra -flygeln på 
Maubeuge. Situationen ansågs prekär i England och man 
hyste allvarliga farhågor för Ostende, vilka även spredo 
sig till Boulogne och Havre. Man började nu vidtaga 
förbe r edel,ser för att från dessa hamnar draga undan alla 
förråd, som ej omedelbart erfordrades fö1~ armen och 
flytta desamma till Cherbourg. Den 24 augusti utfär
dades order, att ingen transport tillsvidare fick avgå till 
Boulogne eller Havre. Sanuna dag på kvällen hade tys1d 
kavalleri visat sig utanför Ostende, vilket krävde snabba 
motåtgärder från engelsk sida. 

Den 25 augusti beslöts, att tre engelska batalj o ner 
skulle överföras på åtta av Kanalflottans slagskepp och 
landsättas i Ostende. Operationen skulle dessutom un
derstödjas av tre, nyligen fär.digstäHda monitorer . För 
att betäcka landstigningsföretaget och hålla tyska flottan 
i schack beslöts att s•amtidigt göra en diversion mot Hel
golandsbukten. 

Den 28 augusti började urskeppningen av trupperna, 
som genast besatte staden. I samband härmed medde
lade emellertid fransmännen, att de voro färdiga att s tälla 
4 ,000 man belgisl"a trupper och därutöver 12,000 man 
till förfogande den 30 och 31 augusti, därest engel·smän
nen lninde garantera deras säkra landsättande i Ostende 
och Zeebriigge. Läget till sjöss ansågs dock ännu långt 
ifrån tiUfredsställande, ty monitorerna hade blivit för 
elröjda och slagskeppen från Kanalflottan voro otillräck
ligt ·skyddade på grund av brist på lätta stridskrafter, vilka 
bl. a. debacherat1s att deltaga i Helgolandsoperationen. 

I och med händelserna i tyska bukten under den 28 
ljusnade emellertid läget och man ansåg sig kunna ga
rantera säkerheten till sjöss för en ny landsättning i Bel
gien, ty man beräknade, att tyska flottans lidna förluster 
skulle en tid framåt verka förlamande på dess livaktighet. 
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Planläggningen av Helgolandsoperationeri. 

U I"spmngligcr operatians planen . 

Oaktat raiden mot tyska bu.kten kom att utföras för 
att ·skyd·da diversionen mot Ostende, var elen dock på sätt 
och vis r ecian tidigare planerad såsom ett själv.stäncligt 
företag, avsett " att utsträcka elen engelsl{Ja kontrollen 
ända in på fi endens kust" . 

Den ursprungliga planen var nämligen uppgjord a y 

.com. Keyes redan den 23 augusti. Den baserade sig på 
elen noggranna kännedom om de tyska bevakningsåtgär
derna, som vunnits av de engelsl{Ja u -båtarna, vilka allt
seelan några timmar efter krigsutbrottet upprätthållit en 
observationsblockad av tyska bukten. 

Den.na oavbrutna patrulltjänst had e erbjudit utom
ordentliga svårigheter. I flottilj chefens rapport talas så
lunda om den korta, krabba sjö, som med västliga vindar 
förekommer i bukten, vilket hade till följd, att båtarnas 
tornluckor icke kunde hållas öppna. Besättningarna er
hj öclo's icke heller· någon vila, ty även på ett djup av 20 
m. var rullningen avsevärd. 

Uneler .senare h älvten ·av augusti hade emellertid 
u -båtarna obs·ervenat, att fientli ga lätta kryssare varje 
kväll åtföljde jagarna till sjöss. Vid sin återkom st i 
daggryningen möttes jagarna av lätta kryssare omkring 
kl. 8 f. m . c :<a 20 ' NV om Helgolancl. Dessutom hade 
man lyckats utspana de tyska bev,akningslinjerna:s lägen, 
ävensom bevakningsstyrkornas ungefärliga storlek och 
sammansättning. På grund av dessa rapporter ansåg 
com : Keyes, att föga kunde uträttas uneler dager, men att 
en väl förberedd frmnstöt, sam tog sin början före dag
ningen, skulle kunna tillfoga fiendens h emvändande spa-
ningsstridskrafter ansenliga förluster. · 

I bör j an möttes Keyes plan med föga intresse . En 
av amir. Jellicoe uppgjord plan för en raid in i Helgo
-landsbukten t ill s'ammans med "The Southern Force" hade 
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också förut blivit ställd på framtiden av Amiralitetet. 
Man ville nämligen icke frigöra vissa av de södra strids 
krafterna, så länge trupptransporterna pågingo. "rrhe 
Southern Force" bestod av Tyrwhitts och Keyes jagar
och u-.båtsflottiljer samt 5 st. P'ansarkryssare ·och en lätt 
kryssare uneler k.-amir. CampbelL Hela s tyrkan stod 
uneler befäl av k .- amir. Christian, vilken ljnclde direkt 
under Amiralitetet. 

Gom. Keyes förslag till plan återupptogs emellertid 
den 24 augusti, då trupptransporterna stoppades, och ef
ter samråd med com. rryrwhitt undergick planen vissa 
modifikationer . I .s tället för att jagarna skull e göra ett 
svep utåt sjön med börj an inifrån vid dagningen för aU 
avskäwa de h emvändande tyska fartygens återtågslinj e, 
blev det bestämt, att anfallet icke skull e igångsättas förr
än efter kl. 9 på f. m. , då man be·räknacl e, att de fient 
liga strids·krafter, som deltagit i eventuella ·spaningsfram
,stötar under natten, skull e befinna sig i hamn. Man äm
nade därvid loc'ka ut fi endens d'agbevalming mot egna u
båtar för att däl'efter med jagarflottilj erna avskära fien 
dens reträttyäg. 

I övrigt bibehölls com. Keyes ursp rungliga plan. 
Enligt densamma ·skulle tre u-båtar (E 4, E 5 och E 9 ) 
med genombrytande av den tyska bevakningen på natten 
eller tidigt på morgonen int'aga plats N och S om Helgo
land samt till en viss tidpunkt hålla sig dolda därstädes. 
De hade till uppgift att sedermera anfalla fientliga, lätta 
kryssare, som gingo ut mot de anfallande jagarflottiljerna 
eller återvände efter striden. De skulle även anfa;lla 
Hochseeflottes s törre artillerifartyg, om de<ssa ingrepo i 
striden. Tre andra u-båtar (E 6, E 7 och E 8) skulle 
intaga lägen 40 ' från Helgoland och demonstrera där 
städes i marschläge för att locka ut fiendens jagare till 
S JO SS . Dessa u-båtaw skulle åtföljas av u-b åtsledarna, 
jagarna Lurcher och Fireclrake. Två u-båtar (D 2 och 
D 8 ) skulle intaga observationslägen utanför Ems för att 
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anfalla därifrån kommande fartyg . Den egentlig-a an
fallsstöten skull e utföras av 3. och 1. jagarflottilj erna 
med sina flottiljl e-clare, lätta kryssarna A'rethusa och Fear
less. Slagkryssmna Invincible och N e' v Zeeland vilka 

' just hade blivit förlagda till Humber, skulle tjänstgöra så-
som understöd, uneler det att k.-amir. Chris tian m ed k.
amir. Campbells eskader skulle såsom reserv hålla utan
för rrerschelling. Slagl{!ryssarna och jagarflottilj erna 
skull e mötas SO om Doggers bank, under d et a tt u -bå 
tarna intogo sina anbefallda lägen. Under natten skull e 
de förstnämnda .strids krafterna fortsätta NO-vart så att 

' jagarflottiljerna kl. 5 påföljande morgon ·stodo 24 ' SV 
om Horns Reefs fyr skepp och slagkryssarna längre V
vart. Jagarna skulle därefter börja det ·egentliga :anfal
let, styrande sydvart m ed slagkryssarna låringsvis om 
SB. Kl. 9 f . m. berä knades j agarflottilj erna bef,inna sig 
12' V om Helgoland och s im il e cläreftee fort sätta västvart. 

Den m odifiewde operotionsplanen. 

Den 25 augusti, då eliversionen m ot Ostende beslöts 
. ' 

blev det b estämt, att cle.n planlagcia operationen mot tyska 
bukten skulle igångsättas omed elbart. Amir. J ellico e 
unelerrättades här om och m edd elades samtidigt, at t di
versionen mot Ostend e mö jligen kunde leda till tyska 
huvudstridskrafternas utlöpande. Utgående från att han s 
medverkan var önskvärd, för,eslog J ellico e Amiralitetet, 
att han skull e understödja anfallet mot tyska bukten med 
kryssare och j q.gare samt låta Grand Fleet hålla sig i nä r
heten. Hä rp å svarade AmiealiteLet, att Grand Fleets när
varo icke erfordra des, m en ·att hans •slagkryssare kunde 
understödja, om så lämpade sig. 

Den strategiska uppmarschen. 

Vid midnatt natten mellan den 26 och 27 augusti 
avgick u-båts,flottilj en från Harwich till Helgoland sbuk-
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t en för a tt deltaga i operationerna den 28 . Under loppet 
.av den 27 lämnade övriga styrkor, tillhörande The Sout-
11ern Force, s ina b'aser. 

rridigt på morgonen samma dag medd elacl·e J ellico e, 
att han hade avsänt Beatty med sina tre slagkryssar e, 
Lion, Queen Mmy och Princess Royal samt com. Goode 
nough med sina sex lätta kryssare för ·att för ena s ig med 
·slagkryssarna fr ån Humb er nästa morgon till sjöss . J el
Jicoe hemställde även, att direktiv skull e sändas till 
J3eatty, varthän de lätta kryssarna skull e begiva sig. Här
på kom svar fr ån Amiralitetet, att de senare skull e förena 
s ig med jagarflottilj erna och följa dem såsom stöd . Vid 
1 - ticl en på e. m . utsände Amiralitetet ett m eckleland.e till 
k . -amir. Christian och de båda flottiljcheferna angående 
de vidtagna ändringarna i planen. Meddelandet mottogs 
på Euryalus av el en förstnämnda befälhav,aren, m en kom 
på grund av något misstag ej fram till de både flottilj 
cheferna. Då därför de lätta kryssarna siktades av flot
tiljerna kl. 4,30 f . m . ·den 28,,gingo de sis•tnämnda till a n
f·all i den tron, att de hade fientliga fartyg framför sig . 
Misstaget rättades emellertid snabbt och styrkorna före
nades så go tt sig göra lät. På utsatt tid börj ade rryrwhitt 
s in framstö t sydvart enligt planen m ed de lätta kryssarna 
såsom unelerstöd och de fem slaglcryssarDJa c :a 30' på 
SB låring. 

styrkornas sammansättning m. m. 

Samm.ansättningen av de i operationen deltagande 
e ngelska sj östridskrafterna frm11går a:v bil. 1 (·sid. 823) . 

Detaljuppgifter rörande vissa, i striden dell:!agancle 
tyska fartyg återfinnas i bil. 2 (si'd . 825) . 

De tyska stridskrafternas dislokation den 28 augusti 
på morgonen. 

De tyska bevaknings - och försvarsåtgärderna i tyska 
bukten den 28 .augusti voro vidtagna i överensstämmelse 

· m ed Hippers bev,akningsorder elen 18 och den 25 augusti . 
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Kl. 5,30 f. m. hade sålunda I. torpedbåtsflottiljen om 
sammanlagt 9 båtar gått fram ur nattbevalmingslinjen1 ) 

och intagit sina platser i el en yttre clagbevakningslinjen2 ). 

Häknat från högra flygeln vid Amrumbank, lågo båtaena i 
fö lj ande ordning på linjen, nämligen G 193 , G 196, G 194 
(tillhörande 2 . halvflottilj en), V 187 med flottiljchefen , 
Jwrv.-kapit. Walli s·, samt V 188, V 190, V 191, G 197 och 
V 189 (tillhörande 1. halvflottilj en ) . 

I mell ersta bevakningslinj en3
) b efunno sig m ins•vep

ningsbåtar från I. minsvepningsdivisionen . 
Såsom unel erstöd tj änstgjorde denna dag av en hän

delse de tre svagaste kryssarna, nämligen Hela u tanför 
Ejder , St ettin NO om Helgoland och Frauenlob V om 
Elbemynningen. Därtill kom, att Oöln, ledarfartyget för 
torpedbåtarna, till,fälligtvis befann sig i \Vilhelmshaven 
för kolning. Slagskeppet Helgoland låg på Schillig 
Hee cle, d är även rrhuringen a nkrade kl. 9 f. m . för för
fångning. 

I Helgoland befunno sig V. rr-flottilj en samt sex u
båtar av I. och II. u-flottilj erna. 

Av de lätta kryssar e, vilka icke ingingo i bevaknin
gen, lågo Stralsuncl, Hostock och St rassburg i Wilhelms 
haven, där Hamburg befann sig i docka och elit även 
Oöln, såsom ovan nämnts, ingått för kolning. På samma 
plats befunna sig även flottflaggskeppet i clo ol\Ja, 4 slag
skepp ( Posen-kla~.sen) av I. eskadern och pansarkryssa
ren Blucher . 

På Wilhelmshavens redcl lågo 2 slagskepp av I. (Ost
fri.es land- klassen ) och 4 slags kepp (Kaiser -klassen) av 
III. eskadern ·sam t lätta kryssar·en Kolb erg. 

De i hamnb evakningen utanför Jade och W eser del 
tagande fartygen Ariaeine och Niobe befunna sig på m or-

' ) Cirkelb åge, medelpunkt fyrskeppet Elb e I, r acli e 25'. 
' ) C :a 25' från Helgoland mellan Ammm Bank oci1 Norclcrne:·'s fyr

skepp . 
' ) C :a 12' från Hclgolancl mellan Sci1mal 'l'i ef och Lang·eroog. 
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o·onen elen förra i Aussenjacle och el en S·enar e i \Vii-o , 
h elmshaven för kolning. 

II. eskadern låg till ankars i Ouxhaven. Danzig och 
Mt1nchen som tillfälligtvi s varit ställda till ö st ers jöstei<cls 
krafterna·~ förfo gande efter Magcleburgs grundstötning 
vid Oclensholm, befunna sig i Brunnsbutter för åt-erfö r e-
ning med Hochseeflotte . . . 

I Ems befunno sig Mainz och III. T -flottllJ en. 

stridens första skede. 
(S!t•if.l en mellan den tys ka bevalminn en och de engelslm lä tt a öve•·va llens

stridsl>raftm·na. Jämför s!ridsplanschen) . 

U-båtsanfall m ot G 194. 

Strax efter kl. 6 f. m. siktade G 194 c :a 16' fr ån 
Helgoland de båda perisk·open från en u-b åt på blott 50 
m. 1avståncl från SB -sicl an . U -b åten sköt två torpeder, 
vilka dock o·ingo unel er torpedbåten. Denna satte ome 
delbart hög~ta fart eft er motståndaren, som ·em ellertid 
försvann i NV -lig riktning. FO meddelad e omed elbart 
gnistleeles rapport om fi enden till sin flottilj chef och t~ll 

ledaren för to rp edbåtarna å Oöln. Signalmeclclelancl,et tlll 
elen sistnämnrcla had e fö lj ande lydelse: " Kl. 6, o5 f . m. be 
skjuten med 2 torpeder av neddykt u-b åt, mitten av rutan 
142 · icke träffad : Har sett periskop, avs tånd 50 m. , 
falsl~t alarm omöjligt. F ientliga u-båten styr NV" . Vid 
m eddelandets avgivande signalerades kl. 2 >25 i st . f . 6, o5' 
så att Oöln kl. 1 j 2 8 f. m. frågade, varför icke u-bå~en g~ 

nast rapporter ats . Därvid ställeles fragan .av .misstag tlll 
V 185, vilket, liksom vid m ånga andra blifall en under 
dagens lopp, bevisar, att gnistsignaleringen icke tycktes 
hava funktionerat oklanderligt å tysk sida. 

Luftspaning eft er u-båten. V. T -flottilj ens u/löpande 

j' rån H el gol and. 

I och för sig innebar s ildandet av en fientlig u-båt 
intet ovanligt och tillhörde de dagliga företee lserna i be -
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~vaJmingen. Amiral Hipper beordrade gnistledes kl. 7no 
f. m. flygavdelningen på Helgoland att luftspana efter 
elen siktade 'U-båten, ävensom Cöln att utsända V. ':P-flot 
tilj en från Helgolancl. Märkvärdigt nog ställeles icke 
denna gnistorder samtidigt till vederbörande flottiljchef' 
för tids vinnande , vilket också hade till fö lj el, att Cölns 
signal emottogs av V. T -flottiljchefen först kl. 7, 25 f. m . 
En kvart efter därom erhållen order hade ett flygplan 
startat från Helgo lancl . 

G 194~ :s och G 196:s strid med delar au de engelska 
jagar[ l ottiljerna. 

Efter jakten på den engelska u -båten befann sig G 
'194 på sitt bevakningsläge med NV -lig kurs strax före 
kl. 8 f. m. Vädret var disigt med c :a 3' sikt; en lätt bris 
blåste från NO och sjön var lugn. 

Kl. 7, 57 f. m. blev G '194 plötsligt beskjuten, utan att 
i elisan kunna närmare identifiera motstånclat' en. Den 
med strålkastare givna igenkänningssignalen blev obe
svarad, varför FC omedelbart vände och tog med högsta 
fart jakt mot SO. E'fter hand fick man klart för sig, att 
fienden utgjor·cl es av två lätta ,kryssare och nio jagare, 
vilkas eld så småningom blev allt noggrannai·e . Rapport 
om, att fientliga stridskrafter ·siktats i rutan '142 avsän-

' des till Cöln kl. 8,0 5 , men framkom först efter 20 minu-
ter. Så snart FC märkte, att även fientliga kryssare in
gingo i den anfallande styrkan, gav han order, att med
delande här om .skulle sändas till I. T -flottiljen, men den 
viktig1a signalens avgivande blev försenat c :a 20 minuter . 
Anmärkningsvärt är även, att man på Cöln kl. 8,

40 
f. m. 

mottog en signal från G '194, för vars chiffrering, avgi
vande och dechiffrering åtgått en tid av 35 mi,nuter . Sig
nalen innehöll, att G '194 var anfallen av stora fientliga 
kryssare, men man synes icke satt någon större tillt eo 
t ill densammas tilHörlitlighet, ty fr ån flaggskepp et, som 

- 7ii7-

;iwlyssnat meddelandet, svarade flottche·fen endast: "U
båtarna utlöpa". Meddelandet, som ursprungligen be 
rodde på felbedömning å G '194, hade emellertid kunnat 
få en stor betydelse, därest man i ledningen ansett rap
porten tillförlitlig. 

G '196, som låg närmast O om G '194 i bevakningslinjen 
på 7,/ distans, hörde vid 8-tiden skottväxling i västlig 
r iktning och S·atte högsta fart mot ·den förmodade fien
·den. Så snart emellertid denna siktrucles , ändrades kur
.sen mot I-Ielgolancl . Kl. 8n5 gnistade G '196 t ill Cöln, att 
G '194 jagades av fientl iga kryssare i rutan '142. 

G '194 och G '196 besvaeacle uneler retratten fi.'clvis 
fiendens eld , men avståndet var för stort och nedslags
ohservationerna försvårracles 1:iå grund av den dåliga sik
ten. G '194 erhöll blott några få , obety,dliga träffar och 
G '196 blev fullständigt oskadad, på grund av att V. '1'
Jlottilj en nu infunnit sig på stridsplatsen och dragit på 
sig fiendens eld. 

Tyska V. torpedbåtsflottiljens ingripande och strid. 

V. T - flottiljen, ·Som kl. 7,2 5 f. m . fått order att jaga 
,elen rapporterade u -båten, utlöpte från Helgoland kl. 7,.5 

och ~. tyrcle fartygsvis i @egelbunden formering med 2'1 
knops fart mot m itten av rutan '142. 

Kl. 8125 siktade den främ sta hå·ten, G 9, flera jagare, 
ävensom k<inonblixtar. Osäker om de observerade far
tygen voro egna eller fientliga, bibehöll FC kurs·en, tills 
han av silhuetterna kunde göra ut fyra engelska jagare. 
G 9 öppnade omedelbart eld med båda kanonerna och 
styrde kontrakims samt upptog r.eträttstricl med fienden 
på 7 a 8,000 m. avstånd. 

Även de efterföljande tyska torpedbåtarna blevo 
full!ständigt överraskade av de engelska jagarna. Då man 
på V 2 såg nedslag i närheten av G 9, trodde man, att 
cG 9 funnit elen eng,elska u-båten och besköt densamma. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 53 
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På V '1 bedömde man, att ett i närheten av G 9 siktat 
vattenuppkast härrörde ·sig från ett torpedskott från u
båten o. s. v. Snart upptäcktes emellertid de fientliga 
jagarna och en lätt kryssare, varför de tyska båtarna 
vänd e och satte högsta fart. 

Flottilj ens oförmodade sammanträffande med f i en
elen hade emellertid kunnat undvikas, däre'st G '194 :s 
första gnistrapport om fientliga lätta stridskrafter hasti
gare hade mottagits på V. f'lottilj ,ens båtar. På ledar
båten G '1 2 hade man sålunda redan kl. Sno dechiffrerat 
G '194 :s meddelande och först kl. 8, 25 blev G 9 bef>kjuten, 
varför tillräcklig tid synes hava förelegat för en samling 
av båtarna och ett försiktigar'e uppträdande. 

Chefen för 9. halvflottilj en ha:de emellertid försökt 
att med sin båt, V 6, närma sig fienden på lämpligt av
stånd för de·t egna artilleriet. Avståndet minskades 
hastigt till 4,800 m., varvid båten utsatte•s för en så kon
centrisk eld från fienden, att den m åste styra unelan och 
genom täta kursändringar försvåra motståndarens eldgiv
ning. Emellertid siktades ytterligare r ökar och de täta 
nedslagen bland flottiljen lät förmoda en förkro ssande 
fientlig överlägsenhet, varför flottiljchefen gav order till 
flottilj en att inlöpa i Helgoland. Samtliga båLar toga då 
jakt på SO -lig l"urs, formerade i linj e med c :a 600 m . 
mellan fartygen. Eldgivningen underhölls tidvi1s med de 
aktra pjäserna, varunder •avståndet nedgic·k från 7,000 
till 5,000 m . På grund av den höga farten med därav föl
jande nedsugning av akterskeppet kunde man vid de aktra 
kanonerna .endast då och då avskjuta någt'a skott. N ed 
slagen voro även svåra att observera och låga mestadel 
fö r kort, enligt ·senare uppgift från en flygbå t, som ut
kommit till stridsplatsen. 

Under reträtt en gjorde .sig de tyska båtarnas f,artun
derlägsenhet kännbar, så mycket mer som de blott hade 
lwleldning och man ännu icke hade hunnit att få upp 
fullt tryck. Den forc erade eldningen orsakade även en 
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stark rökutvec,klin g, vilken hindrade den egna eldgiv
ningen. A andra sidan blev fiendens eld tämligen resul
tatlö s, trots såväl överlägsenhet i kaliber och antal fartyg 
som god elclfördelning. Engelsmännens skott låga mesta
el els för kod och de jagaep roj ektiler, ·s om träffade, kre 
ver•a:de i a llmänhet icl\le . 

Flottiljchefen, som rapporterat till Cöln, att han var 
invecklad i strid med j agar e, medel e lade kl. 8 ,

38
, att de 

fientliga stridskrafterna bestod av en kryssare och 20 
jagar,e. 

. r_rrots fiendens Överl.ägsenhet i stridsvärde OC!h fad 
blev flott ilj ens läge för st kritiskt, då två båtar, S '13 och 
och V '1, icke längre kunde hålla den höga farten . Kl. 
8,. 5 gav därför FLC för V. flottiljen en signal till Cöln 
med begäran om kryssarhjälp. De nyssnämnda båtarna 
måste minska till 20 knop, varvid deras avstånd till fien 
den nedgick till r esp. 5,50 0 och 3,500 m . S '13 blev 
emellertid O'Skadacl , under det att V '1 erhöll några '10 ," 
cm. träffar, vilka sa tte en av pannorna ur funkti ori och 
skadade roderleclningeri. Genom täta kursändringar för 
sökte FC minska fi endens träffverkan, varunder flera tor
pedbanor ob serverades, vilka dock låga parallellt med 
båtens kursriktning. FC beslöt emellertid att spara egna 
torpeder såsom ett sista vapen, då fienden kom närm are 
och träffsannolikheten ·ökats. I detta kriti·ska ögonbliel~ 

uppträdde Stettin på s tridsplatsen, varvid de engels l;:a ja
garna upphörde med förföljandet och V '1 räddades . 

På grund av båtarnas svaga bestyokning gentemot 
cle engelska jagarna och då torpederna. icke kunde komma 
tillanvändning mot den nu i SV -lig r iktning framgående 
fienden , b eslöt FLC för V. rr -flottiljen att vidhålla sitt 
förut fattade beslut att ingå till Helgolancl. Kl. 9no l~om 

därtill signal från Cöln, att I. och V. flottilj e·rna skulle 
intaga beredskapss tällning i Helgoland, varfö·r flottilj en 
inlöpte i dess södra hamn. 
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De engelska fagarflottilfernas inträ'l1'gande i H elgolandsbukicn. 

Gom. Tyrwhitt ledde från Arethusa sina flottilj er 
ned mot elen överenskomna punkten V om Helgolancl . 
3 . flottiljens jagare följde efter Arethusa i marschorcl
ning, el . y. s. i elivisionskolonner i nummerordning från 
högra flygeln och med 0, 5 ' avstånd mellan kolonnerna. 
2' bakom ledde Fearless 1. flottilj en i liknande marsch _ 
ordning. 8' bakon'l kom 1. lätta kryssareskadern, for
merad i elivisionskolonner med 2' mellan var j e kolonn. 

De engelska lätta ,stridskrafterna hade under tre tim 
mar styrt ned mot Helgalandsbukten i denna ordning, då 
kl. 7,53 f. m. en tysk torpedbåt (G 194) kom i sikte på 
~B bog på 3,s' elistans i SO -lig riktning. Utan att själY 
andra kurs detacherade Tynvhitt 4. jagardivisionen för 
att jaga fienden. Häruneler kommo en del andra tyska 
torpedbåtar i sikte, vilka drogo sig unelan mot Helgolancl . 

Efter en halvtimmas jakt hade 4. elivisionen kom
mit ur sikte från Arethusa, varför Tyrwhitt då sikten 
började bliva dålig, beslöt .att uncler.stödja s i1~a detache
rade jagare, oaktat nya fientliga torpedbåtar siktats i 
s_sv. rry;rwhitt signalerade då till D c :na S•amtidig 4 5 o 
~n· BB hän och ökade farten. Snart däreft er upptäcktes 
tw tyska torpedbåtar (V. T -flottiljen), med vilka 4 . di
visionen var invecklad i strid . Kl. 8, 40 gjordes därför 
en ny kursändring 2 streck BB hän, varpå linje bildades 
och farten uppdrevs till högsta möjliga. Fearless med 
sin flottilj följ de manövern och fienden jagades unel er 
c :a 20 minuter in mot Helgoland med förut nämnt r e
sultat. 

S tettins strid med delar av engelska 8. och 1. jaga:rflottilfemo. 

Stettin låg på morgonen till ankars strax utanfö r 
dynerna NO om Helgoland med uppgift att tjänstgöra så
som skydel för hamnen. Fartyget hade blott ånga upp e 

., 
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i 8 pannor. Vid 1 / 2 9-ticlen hade man dechiffrerat de 
första rapporterna angående fientliga j agares inträngande 
och FC (korv. -kapit. Nerger, senare chef på hjälpkrys 
saren Wolf) beslöt sig att unelerstödja samt lättade ankar 
kl. 8,40" strax därefter kom en redan kl. 8,02 avsänd 
signal från Seyclliiz med orclee att unelandriva fientliga 
jagare. Sikten var dålig, varierande mellan 3' och 5' 
från däck och något mindre från märsen. Av denna an 
ledning hade Helgolands kanoner icke kunnat ingripa i 
stri,den, ehuru elen förs·iggått inom skotthåll för de·sam 
ma och FLO för V. flottilj en begärt batteriernas under
stöd, innan Stettin anlänt. 

Från Stettin siktade man fienden först , då man be 
fann sig strax framför de retirerande egna torpedbåtarna. 
Kl. 8, 58 öppnades eld på 8,500 m. mot elen mellersta av 
de för följande grupperna, som syntes befinna sig närmast 
och rapporterades till Seycllitz, att man befann sig i strid 
med fientliga jagare . Från signaleläck kom emellertid 
ett felaktigt meddelande, att de beskjutna jagarna voro 
egna fartyg, varför elden inställdes, men återupptogs ef
te r en kortare stund. 

Man räknade nu å Stettin till tjugo fientliga jagare 
av typer med 10, 2 cm. kanoner och signaleeacle till Seycl 
litz: " Är i trängande behov av understöd" . En liknande 
varningssignal hade ungefär vid samma tid givits av FLO 
för V. flottilj en till Cöln. De fientliga jagarna syntes 
emell ertid nu gira till SV -lig kurs och uppgiV1a förföljan
det av den tys,ka V. torpedflottilj en. 

Strax efter kl. 9 siktade man från Stettin för en kor 
tare stund bakom jag·arna konturerna av en lätt krvssare 
(Fearless), varom rapport ävenleeles avsändes till .Seycl 
litz. Tyskarna säga sig icke hava observerat, om denna 
·kryssare deltog i eldgivningen. 

Från Arethusa hade man däremot några minuter 
heligare .siktat Stettin samt girat BB hän för att angripa 
motståndaren och samla de sprielda jagardivisionerna. 
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Arethusa upptog nu möl!ande strid m'ed Stettin, m en kom 
snart därefter i stället i strid m ed Frauenlob. 

rrrots den häftiga beskjutningen hade Stettin endast 
erhållit en träff, som satt en kanon ur steidbart skick. 
Ingen av de engelska j agarna hade märkvärdigt nog skju
tit någon torped. Men även Stettins egen eld var av yt
-terst ringa verkan, på grund av den hastiga avstånds
ändringen från 8,500 till 4,600 m. under s tändiga kurs 
ändringar och målombyten. 

Stettin kunde emellertid ej på grund av dåligt tryck 
hålla mer än 15 knop , varför elden m åste inställas kl. 
9n0 , då avståndet ökats till 9,000 m . Uppgiften att stödj a 
V. flottilj en var emellertid genomföt'd, varför FO beslöt 
att gå in i skydd av Helgoland för att få upp ångtrycket , 
innan striden kunde fortsättas . 

Under striden hade man från Stettin observerat en 
stor handelsångare ba·lTom d e engelska fartygen , vilket 
föranledde FO att rapportera minrisk i rutorna 154 och 
155. Det visade s1g sedermera, att ifrågavarande ångare 
var norrmannen Kung Guttorm, som denna dag återupp
tagit sina regelbundna turer mellan Kristiania och Bre
m en och nu stod i begrepp att norr om Helgoland om
bordtaga lots, då den plötsligt befann sig mitt bland de 
stridande. Engelsmännen å sin sida trodde i början, att 
d et var en fientlig handelsångar•e, som minerade, och be 
sköta fartyget . 

Tyska Ill. minsvepningsdivision ens strid med d en engelsk a 
3. jagarfloitiljen. 

Stettins ticliga avbrytande av striden hade emellertid 
till följd , att fi enden nu började rulla upp el en mellersta 
tysl\'a bevakningslinjen med den därstädes ·befintliga III . 
minsvepningsdivisionen. 

På D 8, clivisionsbåten, ha•de man kl. 8n5 hört ka
nonad i N -lig riktning. Man avläste -också -ett otydligt 

1 
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mottaget meddelande, att en u-båt skj utit torpeder, vilket 
,gjorde, att DO beslöt att kvarstanna på sin plats för att 
Jör.svåra eventuellt bef.intliga u-båtars uppgång i marsch
läge. Emellertid försenades tydningen av G 194 :s signal 
angående fientliga övervatbensstridskrafter tjugo minuter , 
varför fiendens framstöt kom såsom en fullständig övet' 
raslming för D 8. 

Kl. 8, 30 komnio plötsligt tyska torpedbåtar ·i sikte i 
N -lig riktning, styrande m ot He,lgolancl och förfölj da av 
•engelska j agar e. D 8 satte genast högsta fart mot Hel
:golancl och kl. 8 )40 öppnad e engelsmännen eld, vilk.en se
nare besvar•acles. Arethusa och 10-14 jagare kunde då 
.observeras, invecklade i strid med tyska r etirerande bå
,tar. D 8 girade först S -vart ·för att komma från engels
männen, men då utsikten att få unelerstöd söderifrån var 
ringa, styrde F'O åter mot Helgolancl . Häruneler utsattes 
D 8 tidvis uneler c :•a 3 l 4 timma för en överväldigande eld 
från Arethusa och engelska jagare, av vi,Uca de senare 
11ppgåvo förföljandet tätt uneler Helgoland vid F'I"auenlobs 
a nkomst . 

DO bedömde, att sammanlagt 600 skott skjutits mot 
D 8 , som dock blott erhöll 5 träffar , av vilka 3 st. voro 
fr ån 15 cm. kanoner. FO och 12 övriga hade dödats samt 
:20 man •sårats. Oaktat •alla. skador kunde båten hålla sig 
flytande, men m åste kl. 9, 30 tagas på släp in till Helga
land. Det är förvåmir1svärt, att den 25 år gamla torped
b åt en kunnat under så lång tid härda ut mot den för
krossande övermakten. Förklaringen torde väl närmast 
var·a att s öka i, att engelsmännen delvis även voro enga
g erade på annat håll. 

Den norr om D 8 i bevakningslinj en liggande T 34 
samt de tre syd om D 8 befintliga båtarna T 33 , 37 och 
.35, ävens.om d·en med ,order från Helgoland anländande 
S 73 , kommo eftee hand i strid med engelska 3. flottiljen. 
Samtliga hade hört kanondundret, men då de saknade 
.g nist och sålunda icke mottagit några meddelanden, trod-
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de de, att kanonaden härrörde sig från övningsskjutning. 
De blevo därför fullständigt överraskade av den fientliga 
flottiljen och skulle sannolikt icke hava kunnat undkom
ma med sin ringa fart, 15 knop, om icke Frauenlob i 
rätta ögonblicket anlänt till stridsplatsen och räddat situa
tionen. De olika båtarnas strid med fienden förlöpte i 
korthet på följande sätt. 

S 73 siktade D 8 på reträtt mot Helgoland och blev 
varnad av nedslagen omkring fartyget, varför båten ge
nast vände och blott blev under en kortare tid beskjuten 
•av fienden. 

Från rr 33 hade man kl. 8no siktat T 34 i NO-lig rikt
ning, j agad in mot Helgoland av överlägsna stridskrafter. 
Kl. 8, 40 r'ildade emellertid en del fientliga jagar•e och en 
kryssare sin eld mot T 33 . FC, som insåg det lönlösa 
att .söka komma in till Helgoland, s•atte i stället kurs mot 
Wesermynningen och styr.de sick-sack. Avståndet min
skade•s hastigt och kl. 9 erhöll T 33 den första träffen. 
Kl. 9no ingrep Frauenlob i striden och kort därefter sattes 
'l' 33 :s maskin ur funktion genom en träff, varför båten 
stoppade. Fientliga jagare hade emellertid kommit in 
på 800 m. avtånd från densamma, men girade på signal 
från Are.thusa undan till SV -lig kurs. rr 33 upphängsla
ele-s sedermer-a på wirar av 'l' 34, V 3 och Frauenlob samt 
inbogserades till Helgolancl. 

Den närmast S om rr 33 liggande båten, T 37, rå
li'ade mellan kl. 9, 20 och 9,45 i stri.cl på 2,500 m. avstånd 
med fyra engelska jagare. Båten erhöll emellertid ing·en 
träff och lyckades undgå en torpeclbana, som observ·erades. 

Den längre sydvart liggande båten, T 35, blev under 
10 minuters tid på c:a 5,000 m. avstånd beskjuten av 
två engelska jagardivisioner, men erhöll endast en träff. 
Båten lyckades komma undan till J ad e. 

De fyra på högra flygeln av mellersta bevaknings
huj en liggande båtarnra, T 31, 40 , 29 och 36 clrogo sig,. 
utan att råka i strid med fienden, tillbaka till Helgolancl . 
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Den förstnämnda båten var därvid vittne till V. rr-flot
tiljens reträtt; T 40 varnades av G 193 i yttre bevak
ningslinjen och de båda övriga återk·allades på sär•skilcT 
order. 

Frauenlobs strid med Arethusa. 

På morgonen låg Frauenlob till ankars på sitt be
vakningsläge norr om J a de , då man vid 8- tiden plötsligt 
hörde kanonad, som man bedömde icke kunde härröra 
sig från övningsskjutning. FC, freg .-kapit. Mommsen, 
lättade omedelbart och styrde mot den förmodade strids 
platsen. Snart därefter mottogs en kl. 8,02 från Seydlitz 
avsänd signal att framgå mot de fientliga jagarna. 

FC å Frauenlob uppgiver, att han efter hand ob ser 
verade de retirerande minsvepningsfartygen och snart 
därefter en kryssare ( Arethusa) på västlig kurs med c :a 
sex jagare framför .sig och samma antal i kölvattnet. Kl. 
9, 08 öppnade Frauenlob eld på 6,000 m ., men bibehöll 
en kortare stund elen ursprungliga l~:ursen , varigenom av
ståndet hastigt minskades. Frauenlob girade därefter till 
VSV -lig kurs för att upptaga parallenstrid med motstån
daren. På 4,500 m. avstånd låg tyskarnas fjärde salva 
täckande och flera träffar observerades på motståndaren, 
som, då avståndet nedgått till 3,200 m ., girade långsam t 
undan SB-hän. Kl. 9,35 upphörde elden, seelan de engel
ska fartygen försvunnit i tjockan. Frauenlob hade icke 
kunnat använda sina torpeder på grund av deras ringa 
porte och engelsmännens framskjutna läge. 

Gom . 'l'yrwhitt ·säger sig hava siktat Frauenlob strax 
efter det att han beslutat sig för att anfalla Stettin. Det 
sistnämnda fartyget överlämnades emellertid åt F·ear·less 
me·d .dess flottilj och rryrwhitt vände sig mot Frauenlob 
samt upptog parallellstrid med detta fartyg. Vid samma 
tid gav Tyrwhitt en allmän signal " V 1

/ 4 S" (missv. ) , 
vilket innebar, att det planerade svepet västvart med de 
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båda flottiljerna skulle taga sin början. Infö r elen ovissa 
situationen med fientliga kryssare i farvattnet och med 
j agarflottilj e rna splittrade ansåg Tyrwhitt, att läget ·var 
kritiskt. 

Då avståndet till Frauenlob nedgått till 3,500 m. , aY
sköt Arethusa två torpeder mot motståndaren, vilka emel
lertid bommade . Den ena efter elen andra av den engelska 
kryssarens kanoner försattes emellertid ur stridbart skick 
och kl. 8, 25 återstod enelast en användbar 15 cm. kanon. 
En kraftig eldsvåda hade dessutom för en kortare stund 
här j at på däck. Enligt officiella engelska uppgifter var 
far tyget betydligt skadat och hade enligt ticlningsmeclcle 
lanclen erhållit c :a 35 träffar. Efter stridens slut måste 
Arethusa minska farten till 12 knop . 

Frauenlob hade erhållit c :a 1 O träffar, men alla vil;;: 
tigare stridsmedel förbl evo oska:dacle . Gnistnätet sköts 
ned vid 'stridens början, så att rapport angående stridens 
förlopp kunde av,e.änclas till leclnin§en först vid 10 - ticlen 
på f. m. Personalförlusterna utgjorde 5 döda, 13 svårt 
och 19 lätt sårade. 

Efter stridens slut och då fienden gått ur sikte, upp
täckte Frauenlob elen havererade rr 33, som togs på bog
s,ering till Helgolancl, varefter kryssaren avgick till \Nil-
11elmshaven. 

De tyska u-båtarnas utlöpancle. 

FLO för II. U-flottil jen å Stettin, som var elen äldste, 
vid Helgoland närvarande u -båtsbefälhavaren, ·enär Ham
]Jurg låg i docka med FLO för I. U -flottilj en, beordrade 
kl. 8, 23 u -båtarna i Helgoland att intaga sina anfallslägen 
i enlighet med bevalmingspla nen. Av de i hamnen lig
gande sex u-båtarna voro icke alla klara för avgång, ty 
fyra av båtarna hade fö regående dagar haft övningsskjut
ningar och befunno sig nu uneler översyn. ·Endas t två 
])åtar voro klara för elektrisk gång. Då kanonaelen hör-
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des allt livligare V -vart ifrån, utsändes båtarna skynel
s ammast mö jligt en och en, i el en ;mån de blevo klara. 

Kl. 9, 09 erhöll U 16 order att framgå till rutan 14 2 
'och därstädes efter eget bedömande anfalla fientliga 
:stridskrafter. U 25 beordra;cles intaga norra platsen i elen 
södra u -båtslinjen. 1

) 

Då kanonaelen nu hördes i SV -lig riktning, antog 
man, att det fientliga anfallet riktade sig mot Jade, var
för U 5 beordrades att intaga plats fra:mför Jade-myn
ningen och U 10 att fr amgå i SV-lig riktning. 

U 24 och U 28 befunno sig på morgonen vid Lo re 
ley-Bank ost om Helgoland för övningsskjutning samt er
höllo order att intaga plats, U 24 6' NV om Wesers fyr
skepp och U 28 vid fyrskeppet . 

l 7 187:s känning med engelska kryssarna 
Nottingham och Lowestoft. 

Uneler d et striderna mellan de tyska kryssarna och 
de engelska jagmflottiljerna pågingo, voro de tyska tor
pedbåtarna i yttre bevakningslinjen överlämnade åt sig 
själva med unelantag av de förut omnämnda G 196 och G 
19 4. Flottilj chefsbåten i I. flottilj en, V 18 7, mottog kl. 
8, 05 G 194 :s signal , att elen var j agad av två fientliga 
kryssare. V 187 satte där,för NO~lig kurs för att förena 
sig med sin sidokamrat. Plötsligt siktades emellertid 
omkeing kl. 8, 20 på BB bog två f-ientliga fartyg med SO-lig 
k ur s', vilka först bedömdes och nappo rterades till Oöln 
;såsom jagare. Härvid ktmde lägeuppgiften icke göra an
språk på tillförlitlighet, t y båten hade uneler elen gångna 
natten gått fram och tillbaka i yttre bevalmingsliiijen, 
·utan känning med land. Först senare fick man på V 187 
klart för sig, att motståndarna utgj,orcles av lätta krys
sar e, och signal härom framkom till Oöln först kl. 8145 . 

' l Linjens sträckning : Helgolancl-Spiekcr oog. 
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Så snart de fientliga fartygen siktats, gira:cle V 187 
till kurs OSO mot Helgoland och satte 24 knop för att 
icke släppa känningen med fienden. Kl. 8, 35 förlorad es 
emellertid denne ur sikte i clisan. De jagande kryssarna 
v oro N ottingham och Loves toft, vilka befunna sig på 
vänstra flygeln av com. Gooclenough's kryssareskad er. 

V 187 :s strid m ed de lar av engelska 1. fogarflottiljen 

samt Nottin·glwm och Lowestoft. 

Vid 9-tiden siktade V 187 tväm ut om BB på c :a 
10,000 m. avstånd yttedigare två kryssare på sydlig kurs 
under hög fart , vilka bedömdes vara pansarkryssare . Med 
högsta fart och 2 strecks kmsänclring SB hän lyckades 
det dock V 18 7 att undvika de fientliga f a !'tygen, vilka i 
verkligheten torde hava varit Aee thusa och Fearless. På 
grund av kraftig fientlig gniststörning och livlig gnisUör
bndelse mellan Cöln och Seydlitz kom V 187 :s rapport 
om dessa kryssare aldrig fram till ledningen. Av samma 
anledning svävad e man på V 187 i fulH.::omlig okunnighet 
om Tyrwhitt>s stridsk:rafte t'S närvaro . FLC bedötnde så
lunda, att det enda~.t fanns kryssare i faevattnet och an
såg sig därför såvitt möjligt böea söka hålla känning med 
dessa. 

Kl. 9no emottogs emellertid Cölns signal, att I. och 
V. er -flottiljerna skulle inlöpa till Helgoland. Det var 
emeUertid r edan för sent, ty kl. 9, 25 s·iktades om BB · fyra 
engelska j:agare, som tydligen sökte avskä ra r eträttvägen. 
V 187 satte då omedelrba"rt S -lig kurs för .att uppnå Jad e. 

Fearless, som för en kortaee stund strax efter kl. 9 
siktat Stettin, mottog Jd. 9no rryrwhitts förut nämnda 
signalord er till flottiljerna att sätta kurs V 1 /

4 
S. Signa

len å tlyddes omedelbart och de tyska stfid skrafterna N 
om Helgol·and födarades ur sikte. Några minuter se 
nare siktades V 187 förut, styrande SO-lig kurs och FLC 
beordrade omedelbart V. jagardivisionen att anfalla samt 
öppnad e själv eld. I S'amma ögonblick mottDgs emellertid 
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·en signal från com. Keyes, som med Lurcher, i enlighet m ed 
:planen, hade sökt efter fientliga u -båtar i det farvatten , 
där slagkryssarna skulle passera. FLC å Fearless be 
·dömde, att Lurcher skulle komma från sjön och miss
tänkte, att det var denna båt man hade framför sig, var 
för ord e m om anf,all återkallades. V 18 7 förlorades där 
vid ur sikte, men upptäcktes åter kl. 9, 25 av 5 . jagar
elivisionen på c :a 6,000 m. avstånd. 

De engelska jagarna öppnade nu en häft ig eld mot 
V 187, som för.st på 4,800 m. kunde besvara elden. Den 
tyska torpedbåten girade så småningom SB hän och hade 
fått upp farten till c :a 28-29 knop sa!ll1t utveckl;ade 
därvid en så kraftig rök, att FLC ansåg sig hava utsikt 
att komma unelan i det di-siga vädret. 

Enligt tyska uppgifter kommo emellertid kl. 9, 45 två 
kryssare i sikt e tvärs ut om SB, vilka man på V 187 föe st 
antog vara tyska, ty en av deras strålkastare gav en tysk 
igenkänningssignal. På c :a 4,000 m . avstånd öppnade 
de emellertid en häftig eld, som omedelbart besvarades 
med V 187 :s främre kanon. (Dessa .kryssare återfinna·s 
icke å stridsplanschen, enär deras t illvaro å ifrågavarande 
plats är oförklarlig enligt engelska manöverskisser . ) 

FLC på V 187 beslöt nu att söka slå sig igenom N
vart fö r att undkomma till Helgoland och girade hårt BB 
hän. Avståndet till fienden nedgick till 2,000 m ., men 
båten var blott ännu r inga skadad. Just då man ämnade 
gira ostvart akter om motståndarna, syn:1Jes förut om BB 
en ny j agardivi sion, som med hög far.t styrde n ed mot 
V 187, uneler det att elen ursprungliga jagarelivisionen 
girade SB hän efter 'sin mot.stånclare. De nytillkomna 
j agarna vor o 1. flottilj ens 3. division, som även cletache-· 
rats av Fearl ess för att anfalla elen tyska torpedbåten. 

V 187:s un dergå.hg. 

V 187 låg nu innesluten och från alla håll riktades 
en fruktansyärd eld, som satte båten i brarrcl, förstörde 

l 
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alla pannor och den främre turbinen. FO hade sårat . 
och FLO beordrade den äldste kvarvarand e officeren att 
hålla sprängpatronerna i beredskap. Själv ställde sig 
FLO vid rodret , då rorgängaren var clöclacl, för att söka. 
ramma ·cleri närmaste motståndaren. Roderledningen var 
emelle rtid delvis skadad och båten had e för ringa fart. 
Då rappoet kom, att ammunitionen var slut, gav FLO oe
der om att spränga sprängpatronerna och öveegiva far
tyget. De engelska jagarna lågo nu blott på ringa av
stånd och satte ut båtar för att rädda tyskarna. Den 
tyska flaggan blåste dock ännu och fr ån V 187 :s aktra 
kanon besköts nu Goshawk, ledaren i 5 . jagardivisionen, 
på blott 200 m. avs tånd. Engelsmännen öppnade ånyo 
eld, tills den återstående kanonen var förstörd. strax 
därefter verkade sprängpatr onerna och fartyget sj önk kl. 
10no f. m . med flagga och b efäl stecken i topp . Platsen , 
där V 187 gick under, låg endast 3' från den punkt , där 
Frauenlob c :a 25 minuter tidigare hade avslutat striden 
med Arethusa. Den sårade F LO och den svårt sårade FG 
togos såsom fånga~: ombord å de engels,Jm jagarna. 

Tyska 1. h alv flottiljens känning med delar av engelsl;a 
1. lätta krysscrreslwdern:. 

De ost om V 187 liggand e tyska torpedbåtarna, till
hörande 2 . halvflottiljen hade, såsom förut nämnts, upp 
tagits av v. rr-flottiljen och lyckats draga s ig tillbaka till 
Helgol and. De i den yttre bevakningslinj ens södra hälft 
liggande båtarna lyckades däremot själva taga sig in till 
Helgoland, dock icke utan strid. 

V 188, ~som låg närmast syd om V 187, s iktade kl. 
8, 20 f. m . en u-båt (sannolikt E 8 ) i övervattensläge i 
VSV på 8,000 m. avstånd. FO styrde med högsta fart 
m ot u- båten och öppnade, då svar ej erhölls på igenkän
ningssignal, eld mot fi enden på 6,000 m., varvid u
båten dök. Då gnistavsändaren var oklat', kund e rapp ort 
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om förhållandet ej avgivas. Nu mottog man emellertid 
meddelande från G 194, att fientliga stridskrafter, sty
rande ·syd, siktats i rutan 142, varför V 188 satte högsta 
fmt mot Helgoland för att icke bliva avskuren. Härun
der siktades kl. 8,"0 på BB låring två fientliga kryssare i 
enkel kolonn på 6,000 m. (antagligen com. Goodenoughs 
3 . division ), som gåvo igenkänningssignal, på vilken man 
med gott resultat gav falskt svar. Strax därefter sikta
des 6 streck on1 BB två andra kryssare av samma typ 
(antagligen Goodenoughs 1. division ), varför V 188 gi
rade sydvart och kom härvid i sikte av sin närmaste s ido 
l"amrat, V 190, med vilken förening ägde rum. 

Kl. 9,07 öppnade de sistnämnda kryssarna eld på 
6 a 8,000 m. strax därefter syntes två andra kryssare 
tvärs ut om BB (möj ligen Nottingham och Lowestoft), 
varför V 190 gni·s tacle "6 fientli ga kryssare i sikte i rutan 
133". Denna viktiga signal ingiclr kl. 9, 24 på Oöln. 

De sist siktade kryssarna ingrepo en kortare stund 
i strid en, men drogo .sig därefter V -vart, uneler det att 
engelska 1. kryssarel ivisionen fortsatte elden. V 190 
had e därunder fått ma:skinskada och fart en reduce rad till 
18 knop. Snart siktade man halvflottilj ens övriga trenne 
båtar , G 197, V 191 och V 189, kommande sydvart ifrån, 
vilka på Cölns order kl. 9no satt kurs på Helgo.lancl . Halv
flottilj en förenad e sig ·nu och på order av V 191 sattes 
kurs mot J ade, då man icke ansåg sig kunna uppnå Hel
golancl . 

En häftig kort eldstricl utspauu sig nu mellan de två 
kr~rssarna och de fem torpedb åtarna på 4 a 6,000 m. un
der växl,ancle, disig sikt . Kl. 9, 30 girade fienden till V -lig 
kurs och avbröt str iden. 

Str ax härefter siktades två nya krys·sare om BB (a:n
tagligen N ottingham och Lowestoft ) och en kor t strid 
utspann sig ånyo , tills de fie 1tliga fartygen .kl. 9,50 p löts
ligt girade V -vart. I striden cleltog även på engel sk sida 
n ågra jagar e, tillhörande 1. flot t ilj en. Sedan fienden gått 
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·ur sikte, satte den tyska 1. halvflottilj en ånyo kurs mot 
Helgoland. 

Kl. 12 m . d. voro alla båtar tillhörande I. T-flottil
jen samlade vid Helgoland, utom V 187, som sjunkit och 
G 193, den ostligaste båten i bevakningslinj en, vilken 
kvarstannat på sin post och först på särskild order kl. 3, 30 

.e . m. återvände till He·lgoland. 

De engelska jagarflottiljernas återfi)rening. 

Sedan FLO för engelska 1. flottilj en lämnat V 187 
åt 3. och 5 . divisionerna, fortsatte hian n1.ed sina båda 
övriga divisioner sv -vart för att få känning med rryrwhitt. 
Kl. 10 f. m. var föreningen mellan de båda flottiljerna 
verkstäHel och i ordinarie marschordning fortsatt es där
-efter den västl iga kursen enligt planen. 

Engelska 1. lätta k ryssareskaderns inträngande 
I-J elgolandsbukten. 

Under framträngan:det ·sydvart mot det anbefalldra 
läget väst om Helgoland erhöll com. Goodenough kl. 9no 
f. m. en signal från rryrwhitt, att denne var invecklad i 
s trid, varför vänstr-a flygeldivisionen, Nottingham och 
Lowe·stoft, detacherades till understöd. Dessa sistnämnda 
båda kryssare kommo, såsom förut skildrrats, i en kortare 
strid med den tyska 1. halvflottilj en, varefter de förlo
rade känningen med de tyska torpedbåtarna. Nottingham 
och Lowestoft fmtsatte sin SV -liga kurs för att söka efter 
y tterligare tyska båtar i bevakningen, men då ingen f i
ende syntes, vände de kl. 10m till NV-lig kurs. Strax 
därefter passerades de nyss förenade engelska jagarflot 
tiljerna. De båda kryssarna fortsatte emellertid på den 
NNV - liga kursen för att uppnå slagkryssarnas överens
komna uppehåUsplats. I själva verket hade dock Beatty 
lämnat denna plats, då h an förviss-at sig om, att den all-
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männa svepningen utåt sjön hade börjat samt själv satt 
kurs V 1 l. S ( missv.). Detta ha:de m eddelats de tre kom
mendörerna, men befordrades icke vi·dare av Goodenough 
till hans detapheracle f·artyg, varför Nottingham och Lo~ 
-vvestoft icke vidare deltoga i striden, förrän vid opera
tionens s l ut. 

So mmanträffandet mellan L urch er och Gooden oughs 
k ryssare . 

Gom. Keye-s på Lurcher hade för e stridens början 
på morgonen i enlighet med operationsplanen varit sys
selsatt med att söka efter tyska u -båtar inom det område, 
genom vilket Invincible och Nevv Zealand skulle framgå, 
i händelse understöd erfordrades. Keyes var då oveten 
om närvaron av såväl 1. lätta kryssareskadern som d e tre 
s1lagkryssarna, vilka J ellico e detacherat för deltagande i 
operationen. 

Då eldstriden började på morgonen, satte Keyes ost
lig kurs mot det håll , varifrån kanondundret hördes . 
Plötsligt siktades de otydliga konturerna av två kryssare 
i tjo c kan, vilka bedömdes såsom tyska, då Keyes icke hade 
någon anledning att förmoda, att engelska kryssare skulle 
finnas på det ifrågavarande området. Keyes signalerade 
därför till Invincible, att han var i kontakt med två fient
liga krys.sme och försölde hålla känning 1ned desmnma. 
De siktade far tygen voro emellertid Nottingham och Lo
wcstoft, vilka s trax förut detacherats till rryrwhitts un
derstöd. 

Kl. 8n5 hade man på Southampton avläst Keyes sig 
nal, varför com. Goodenough beslöt sig för att undsätta 
Lurcher. Han befann sig då i närheten av den pl-ats, 
varifrån svepningen ut till ·sjöss· skull e börja. Kl. 9, 30 

.ändrades kursen till V -lig, men då intet kunde upptäckas, 

.sattes kl. 9, 53 N -lig kurs . Dem1a manöver bragte snart 
Gooclenough i kontakt med Lurcher, vilket emellertid 

T idskrift i Sjöväsendet. 54 
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ytterligare ökade förvirringen. Gom. Keyes tr·oclcl e ::;ig 

nämligen vara i sikte av fyra fi entliga kryssare i stället 

för två och satte NNV -lig kurs mot slagkrys.sarnas be

dömda plats . De fyra engelska kryssarna följde efter och 

Keyes rapporterade till Invincib.l e, .att han var Jagad och 

försökte leda fienden mot slagkryssarna . 
Gom. Gooclenough började ·emellertid snart miss 

tänka, att a llt ej stod rätt till och kl. 10, 05 ändrad es kur

sen till V -lig, d . v. s. samma väg, som flottiljerna skull e 

taga enligt planen. Härigenom k ommo G·oocleno ughs 

fyr a kryssar e att passera den egna, yttre u- båtslinj en, om 

vars läg'8 han icke var uncl·errätta:cl. Strax före kl. 1 0 ,3(} 

siktade han en u-båt , E 6, och gjorde ett snabbt ramm

ningsförsök, som do ck u-båten lyckades undvika genom 

en hastig neclclylming . E 6 ha:cl e icke avskjutit någon tor

p ed, då FC var osäker på de siktade fartygens nationalit et_ 

S tettins strid m ed de en g·elslw stridskmfterna vid V 187. 

Stettin, som efter •s triden med ·de engelska j agarna 

på morgonen V·icl 9-ti-clen hade gått norr om Helgo land, 

m ottog kl. 9, 30 ett gnistmeddelande fr ån 1. torpedbåts 

halvflottilj en , att ·densamma var jagad av fient liga krys

sare i rutan 132. Stettin satte omedelbart SV -lig kurs 

mot fiend en samt högsta fart, villQen för elen gamla krys 

sar en blott uppgick till 22 knop. 
Kl. 1 O f. m . sik.tacle man fr ån StettJin ljusa rökmoln 

och gira de moL desamma. Några minuter senare syntes 

åtta jagare, vilka lågo stilla tiUsammans. FC å Stettin, 

som ej hade någo n som helst vetskap om, vare sig att V 

18 7 sjunkit eUer att de siktacl·e jagarna vor o sys-selsatta 

med räddningsarbetet, girade BB hän och öppnade eld 

på 7,200 m . kl. 10,08 • De engelska jagarna spridd e sig 

N- och V -vart och kommo snad ur sikte från Stettia 

efter c :a 5 minuters eldstr id . Fartyget utsatte s nu fö r 

ett resultatlöst anfall från engelska u- båten E 4, varefter 
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krys-saren satt e kurs syd om Helgoland och var därs lädes 

sysselsatt till middagsticlen m ed ordergivning till den på 

motganen utlagda u-båtslinj en. Unel er striden had e 

Stettin erhåll it 4 obetydliga träffar, varav 2 man dödats 
och 9 •sårats. 

Den engelska j agar en Defender måste vid Stettins 

ingripand e kvarlämna tvenne av sina båtar, vilka deltagit 

i räddningsarbetet. Den engelska u-båt en E 4, viUcen så

som förut nämnts, befann sig i närheten, gick t ill anfall 

mot Stettin und er dess strid m ed j agarna. Genom en 

tillfällig, oavsik1tlig gi r undgick dock kryssaren el en av

skjutna torped en och u-båten måste has tigt dyka uneler 

motståndaren för att icke bliva r ammad. Då Stettin kom

mit ur sikte, gick E !r upp i över•vatt ensläge och bärgad e 

·de kvarlämnade engelsmännen samt togo några tyskar till 

fånga. Återstoelen av de räddad e tyskarna kvarlämnades 

i Defencl ers båtar Bamt för sågas med vatten, kex och en 

kompass. .Seclan E 4· angivit kursen till Helgoland, satte 

den själv kurs mot SV, dä r kanonad nu hördes. 

H elels tillfä1liga fr amträngande m ot striclsplatsen. 

Hela, som på morgonen låg på sitt bevakningsläge 

utanför Eiders fyr skepp , avläste på m orgonen gnistmed 

delandena angående fiendens inträngande i bevaknings

området och gick m ed h ögs ta fart V -vart för att ingripa 

i striden. Den gamla k ry.ssaren, vars fart var dålig, had e 
emellertid kl. 11, 05 f. m. ej hunnit längre än 15' SV från 

Helgoland , då den erfor fr ån Stettin, att fi enden dragit 

si g V -vart. Hela intog då åt er sin post bakom norra fly 
geln av bevakningshnjen. 

Tyska V. T-j'lottiljens andra frm'nstöt j'ör att LZflptaga 

1. lw luflottiljens båtar. 

FLO för den tyska V. rr -flottiljen b eslöt att efter sin 

återkomst till Helgoland stödj a sina retirerande kamra tee 
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från södra bevakningsområdet och skickade ut den 1 O. 
halvflottiljen för detta uppdrag. Den sistnämnda sprid 
d,es på IS öklinje för att kunna påträffa eventuellt havere
rade båtar och man s iktade nu Frauenlob, som förde elen 
svårt skadade 'l' 33 vid sin sida. Trenne båtar kvarläm
nades för des~s bärgande, uneler det att ~ de båda återstå
ende båtarna, G 11 och G 9, fortsatte sölmingen till elen 
södra, yttre bevakningsl inj en. Här påträffad es vid mid
dagsticlen de engelska räddningsbåtarna med 1 officer 
och 4 7 man från V 187, vilka bärgades. 

Engelska je gar fl ottil jernccs manövrar eft er \ r 187: s Lll1dergc'lng . 

Kl. 1 O f. m . hade de båda engelska j ~agarflotilj e rna, 
såsom förut nämnts, blivit förenade med unelantag av de 
bålda jagardivisionerna, vilka vor'o sysselsatta med V 187. 
De båda flottiljerna styrde V-lig kurs , då Arethusa kl. 
1 O ,4 " mottog meddelande från u- båts ledaren Firedrake, 
s om repeterade Lurchers signal, att denne var j agacl. 
Gom. Tyrwhitt vände då omed elbart med sina jagare till 
kontrakurs för att undsätta Keyes . Häevicl påt räffades de 
båda jagaeclivisioner, vil ka efter V 187 :s undergång blivit 
bortjagade av Stettin, varför rr yrwhitts samtliga strids-
krafter nu voro åt erförenade. · 

Tyrwhitt, som var rädd att komma alltför nära Hel
g·olancl, vände kl. 11, 20 åter tillbaka till V -lig lm r s . Då 
ingen fiende synt es och då Arethu sas fart blev .allt lägre 
på grund av de erh iillna slmdorna i striden med Frauen
lob, beordrade Tyr-vvhitt 3. flottilj ens jagare att fortsätt a 
på egen hand V -vart . Själv stoppade han med Arethu sa, 
Fearless och 1 . flottiljens jagare fö r att r eparera sitt 
flottilj chefsfa rtyg. 

Vid 11- ticlen h ade misstaget mellari Lurcher och 
Goocleno ugh s fyra kryssare upptäclds. De sistnämnda, 
s om alltjämt fortsatte på den inslagna V -liga kurs en , u t
växlade nämligen nu igenkänning5signal med Lurcher . 
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Först då fick Keyes vetskap om, att 1. kryssares-kadern 
d eltog i operat ionen. Faran för ~denna var emellertid 
icke avvärj 'cl, ty Keyes kunde omöj ligt unelerrä tta sina u
båtar om förhålland et. Då dessa nu även skulle draga 
sig V -vart , signalerade Goodenough till Beatty, att han 
ansåg det rådligast att draga sig ut ur det farliga områ 
d et. Ett allvarligt tillbud hade, sås om förut nämnts, redan 
inträffat vid m öt et med E 6. 

stritel ens för s ta skede var härmed avslutat. Såsom 
en sammanfattning av detta sked e skulle man kunna säga, 
att det skickligt ledd a och med stora medel genomförda 
anfallet på elen tyska bevakningen intill denna tidpunkt 
knappast motsvarade de engelska förväntningarna. En 
dast en tysk torpedbåt hade gått förlorad och skadorna 
å tysk sida voro mycket ringa, om man frånräknar de 
båda äldre minsvepningsbåtarna D 8 och rr 33, vill;:.a voro 
svårt havererade. 

Den tyska ledningens bedömande av läget vid för sta 
sk edets slut. 

Utan att äga någon mera ingående kännedom om 
detaljerna av de olika utJ;:.ämpa:de sm åstriderna bedömde 
dock flottchefen och b efälhavaren föe spaningsstrid s
krafterna läget gynnsamt vid skedets slut. De hittills 
ingångna rapporterna ho.cl e btott huvudsakligen rört s ig 
om fien tliga jagare och ett fåtal lätta kryssare , så att ett 
ene rgiskt förföljand e av dess1a med de till förfogande 
stående lätta steicl skrafterna syntes genomföebaet , ~e l s t 

som man hoppad es, att m ed Mainz, som låg i Emsmyn
ningen, kunna omfatta de fi entliga jagarna V -vad ifrån. 
En sådan åtgäecl var emellertid blott berättigad, om man 
icke räknade med förekomsten av större fientliga artil
ledfartyg och i övrigt i numeriskt avseende var minst 
likvärdig med motståndar en. En annan förut sättning här 
föe voro siktbarh etsförhållanclena, som måste vara så 
dana, att ett S'ammanträff,ancle med större styrkor skulle 
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kunna i god tid undvikas . I verkligheten svävade floU 

ledningen i okunnighet om det osikthara vädr et till ·sjöss 

i mo tsats till den klara sikt, som rådde i flod"mynningar

ua. Det ä r anmärkningsvärt , att ingen förfr ågan gjordes 

angående väderleken till sjöss, ehuru dock strider pågått 

i om edelbar närh et av Helgoland och det var påfallande , 

att dess befästningar icke ingripit . 
Föt'st kl. 11 ,35 f . m. ingick ett meddelande fr ån Hel 

gol·and , som betecknade väderl eken såsom disig med 4' 

s ilet. Detta förhållande var h ögst betänkligt för de till 

sj ö ss u tgående lätta lcryssarna. rr yvärr m otsvarade alltså 

förutsättningarna icke verkligheten, då Hipper kl. 9,20 

b eo rdrad e Mainz att falla jagarflottilj erna vid Helgoland 

i ryggen. strax därefter beordrade flottch efen flygsta

tionen på Helgoland att genom flygspaning söka identi

fiera d e fientliga kryssarna, ävensom om och i så f,all vil

ka strid skrafter, som stodo bakom de·ssa fartyg . L 3 

hade då förut på morgonen tillfälligtvis gått upp för spa

ning från He·lgoland , men icke kunnat identifiera de sik

tade, fi entliga fartygen och m äs te på grund av t ekniska 

skäl tid igt avbryta sitt spaningsuppdrag. 
Kl. 10,20 erhöll ledningen följ ande rapp ort från flyg

stationen: "En fientlig kryssar e och 2 6 j agar e i väst i 

s trid med Stettin och vår torpedbåtsflottilj . Fientlig 

jagare en träff i förskeppet . Flygbåtarna 2 1 och 59 b e

skj utna u tan resultat på 600 m. h öj d" . I övl'igt gay 

flygspaningen int et, som lmnd e klargöra läget. 

stridens andra skede. 
(Det tyslm mot.anfalle l; och den engelslm · hu vu ds tyrlmn s ingt' ipande. 

Jämföt' s h'idsplansehen. ) 

stridens andra skede inleddes med ett av el en tyska 

flottledningen planerat m otanfall medelst lä tta kryssare. 

Förb eredelserna för det tyska motanfallet. 

Redan kl. 8, 55 f . m. hade Cöln och Strassburg, vilka 

lågo i \ Vilh elmshaven, erhållit order från flottledningen 
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.att omedelbart utlöpa för understöd. Fartygen utgingo 

Tesp. kl. 9no och 9 ,30 f. m. Kolb erg på \Vilhelmshavens 

r edd beordrHd es att skyndsammas t m öjligt taga upp ånga. 

Stralsund kallades ut på redden, varjämte Danzig och 

lVIuneh en kl. 9,28 i Brunnshuttel mottogo en kl. 9 avsänd 

or el er att snaras t utlöpa. Kl. 9 ,20 erhöllo slagkryssarna 

Drder att taga upp ånga och hålla sig klara fö r omedel

ba r avgång. Strax därefter erhöll Mainz, som förut 

n ämnts, ord er att omedelb art utgå fr ån _ Ems för att an

fall a fi enden i ryggen. 
Denna dag var det kl. 1 l 2 11 f. m. lågvatten på ban

ken vid Aussenjad e, varför slagskeppen och framför allt 

s lagkryssarna icke kunde passera densamma mellan kl. 8 

f. m. ·och 1 e. m . 
Alla lätta kryssa,r e voro på grund av de ingångna 

und errättelserna i sto rt sett orienterad e om läget, av vil 

l~et det framgick, att lätta fi el}tliga stridskrafter i stort 

antal inträngt i Helgolandsbukten, att Stettin och F rau en

lob vari t i strid m ed desamma samt att fiend en nu befann 

s ig på å tertåg i NV -lig riktning. 
För första gången sedan krigsutb rottet hade fienden 

visat sig med övervattensstridskrafter i det tyska basom

Tådet . Klara underrättel ser för elågo icke angående de 

anfallna bevakningsfartygens öde. Att snarast möjlig t 

unelerstödja dess a och förf ölj a den , som man trodde, vi 

kande fi end en var därför d·en känsla, som allmänt här

skade på de utgående kryssarna, varför d e, utan att för

lora tid genom. samling till ett gen1. ensamt 11ppträclande, 

s tyrde ut en och en med högsta fart för att till sjöss möta 

osiktbart väder och en öve·rmäldig fi ende. 

Strassburgs strider m ed 3. och 1. jagarflottiljema. 

Den för sta tyska kryssaren, som kom u t från Jad e, 

var Strassburg, FC fre g. -kap i t. Retzman, vilken hade 

hunnit till Anssenj ade kl . 10,;4 • Fartyget gick syd om 

rutan 139, i vilken de södra bevakningsfartygen siktat 
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två fientliga u-båtar, och satte sedan kurs NV -vart . KL 
11, 55 siktades i tjockan 60 o om SB två kryssare med 1 o 
a 12 jag1are på c :•a 9,000 m. avstånd. 

De ifrågavarande kryssarna voro Arethusa och Fear
less, av vilka den föna kl. 11,40 lyckats iståndsätta sina 
kanoner utom 2 st. 10, 2 cm. pjäser. Tyrwhitt had e då 
sa tt NNV -lig kurs för att komma i kontakt med Goode
uoughs kryssare. Då emellertid Arethusa på grund av 
lid.na skador endast kunde gö ra 1 O knop , beordrade 
rryrwhitt Fearless att hålla sig inom synhåll. En kYad 
senare siktades Strassburg. 

En kortare parallellstrid uppsto d nu, varvid Arethu
sa blev skjuten i brand och led så allvadiga skador, att 
Fearless beordrades gå t-ill torpedanfall. Strax dessför
innan hade FLC på Fearless beor.drat alla sina jagare, 
som började lid<a bri<st på ammunition, att fort sätta h emåt. 
Intet enda fartyg lydde do~lr ordern, utan hela flottilj en gick 
med Fearless till anfall mot Strassburg. För att undvika 
anfall et och ·siktade torpedbanor måste den tyska kryssa
ren gira BB ifrån desamma och förlorad e därvid fienden 
m sikte. Eldstrielen hade utkämpats på 8,400-6,800 
m. Tyrwhitts egen j agarflottilj, som redan tidigare sänts 
i ·förväg V -vart, återvände, då kanonaelen hördes , men 
vände igen, då 1. flotti lj en siktats efter stridens slut. 

Strassburg beslöt sig em ellertid att hålla känning 
med fienden ·och gi rade till N -lig kurs, då tio minuter 
senare de engelska kryssarna och en del jagare åter sik
tades. Arethusa och Feaeless öppnade elden mot Strass
burg på c :a 8,000 m. och strax därefter gick 1. flottilj ens 
1. j agardivision t ill torpedanfall på order av FLC. Intet 
avstånd mättes dock å Strassburg till någon jagare lägre 
än 5,400 m. Strassburg girade SB hän ifrån anfall et 
och siktade härunder två torpeclbanor, varefter de engel
ska fartygen förlorades ur sikte i tjockan. 

FC å Strassburg beslöt nu att försöka trycl~a de 
engelska stridskrafterna mot Mainz, som antogs stå V-
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vart, och satte därför NV -lig kurs. Kryssaren hindrades 
emellertid i sin avsikt, ty Id. 12)27 e. m . påträfiades ånyo 
Arethusa med en del jagare, med vilka en livlig eld strid 
utspann sig i NV -lig riktning. I den dåliga sikten be
dömde rryrwhitt motståndaren för en större kryssare och 
meddelade sin kritiska si tuation till Beatt~y. rryrwhitt 
beordrade tvenne av sina jagarelivisioner att framgå till 
torpedanfall , vilket dock blev resultatlöst, på grund av 
Strassburgs gi r till V - lig kurs. De stridand e åts lölj des 
snad i tjo c kan, var efter de båda engel ska j agarflottilj e r
na saml-ades och fortsatte V -vart. 

M ainz strid m ed tre av 1. jagurflnttiljens jagardivisioner. 

Kl. 10 f. m. lättade Mainz och utgick från Ems med 
högsta fart mot den plats, där Strassburg rapporterade , 
att den varit i strid med de engelska flottiljerna. Då 
vädret var klart vid avgången från Ems, beordrade Mainz 
en vid Borlmm liggande ·flygbåt att gå upp för luftspa
ning, men flygar en återvände inom kort , utan att hava 
siktat någr a stridskrafter. Enligt ingångna rapporter· 
kunde man beräkna att sammanträffa med fienden om
kring kl. 12, 3 0 e. m . Mainz hade emellertid dessföeinnan 
lwmmit in i det disiga området . 

rrre av elen engelska 1. flottiljens j agardivisioner, 
kommo strax eftee · flottiljkryssarnas andra steicl med 
Strassburg i sikte av Mainz kl. 1 2, 25 e. m. på c :a 7,000· 
m. avstånd. Mainz girade omedelbart till NV -lig kurs 
och öppnade eld , vilken besvarades av jagarna. De sist
nämnda gingo divisionsvis N -vart för att komma -i förligt 
l äge för torpedanfall. striden pågick und et' c :a 20 mi
nutee och tyskarnas eldgivn ing var föga veeksam, då må
len syntes otydligt i d et disiga vädret. Redan tidigt fick 
Mainz en träff i förliga bryggan, som för satte FC och öv
rig manöverpersonal ur · stridbart skick. Rapport om 
striden avsändes till tyska flottledningen. 
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jfainz stridskänning m ed 1. lätta kryssareskadern. 

Kl. 12145 siktade Mainz plötsligt förut om BB engel

ska kryssal'e och girad e omedelbart dikt SB hän för att 

retil'era. De engelska jagardivisionerna vände också sam

tidigt och m anöveerade för att locka motståndaren ned 

mot egna flottiljkrys sare. De nytillkomna fartygen, vilka 

vor o Goodenoughs kryssare , öppnade omedelbart en häf 

tig eld mot Mainz, som blev träffad upprepade gånger i 

a kterskeppet . Mainz retirerade nu uncl el' högsta fal't 

S -val't och avsände följand e medd elande till Cöln: " Jagas 

av fi entliga pansal'kryssal'e" . Rapport en, som inkom till 

ledningen kl. 1 e. m. , var det sista man hör·de från far
tyget. 

Engelska slagkryssarnas och 1. lätta kryssareskaclems 

manövrar uneler andm skedets föna del. 

Anledningen till com. Goodenoughs upphädand e på 

stl'id splatsen val' följande. Såsom förut nämnts hade 
' 

Gooclenough medd elat Beatty sin avsikt att manövrera 

undan för att komma bort fl'ån egna u-båtar, vilka vol' o 

ovetande om kryssarnas deltagande i opel'ationerna. 

Beatty beordrade ·då Goo clenough att inte gå föl' långt 

sydvart , utan i stället hålla sig väl i non om Tyrwhitts 

flottilj er. Gooclenough, som kl. H ,
30 

f. m. stod c :a 30' 

väst om Arethusa på ·v -lig kurs, vände då N -vart. 

Vid 9 - ticl en på morgonen hade ·slagkl'yssarna intagit 

sin plats c :a 50' NV om Helgoland och uppehöll o sig på 

denna plats till kl. 10,20 f. m., mottagande l'apportel' om 

s!riclens förlopp och klara för ornedelbad ingl'ipancl e, d lt 

.s a el'forclrades. Föl' att undvika u-båtsanfall lät Beatty 

fadygen gå i enkel kolonn uneler hög fad i en kvadrat 

med 5' sida. Ungefäl' en timma efter se el Em de lättn 

stridskrafternas allmänna svepning V -vart hade börjat, 

för flyttade sig Beatty i linje till en punkt 18' VSV från den 

föregående och avvaktade cläl'stäcles händelsernas gång. 
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För att undvika u-båtar evoluera·cle fartygen med sam

t!diga gi ear. 

Vid 12 -ticlen siktade Beatty com. Goodenoughs krys 

sare på nordgående odh satte då ostlig kul's föl' att möta 

dessa. Härundel' kom en falsk rappol't om en siktad u

båt, varför s lagkryssarna skingrades uncl el' starka girar. 

Så snart misstaget upptäckts, åt erförenade Beatty sina 

s l agkryssare. 

Kl. 12)15 e. m. erhöll Goo·cl enough oeder att detache 

ra två av sina fyra kryssare för att unelerstödja rryrwhitts 

flottilj er, "'- ·arvicl de två detach erade fartygen, vill"a icke 

had e ordentligt bes tick, gingo på kanondundret i OSO -lig 

riktning. 

rrio minuter senare mottog Beatty en signal från 

Tyrwhitt med begäran om skyndsam undsättning. Are 

thusa hade just då varit i strid med Strassburg och er

hållit betydligare skador , varför Tyrwhitt bedömde situa 

tionen såsom mycket kritisk. Arethusa hade också i det 

osiktbara vädret bedömt Strassburg såsom en pansar

kryssare. 

Beatty hacle sålunda fått rapport om, att flottiljerna 

befunno sig i en keltisk situation och befarade, att tyskar

na uneler de gångna fyra timmarna skull e hunnit ut m ed 

större stridskrafter. rryrwhitts rapport om en större 

kryssare styrkte hans fad1ågor, val'för han heslöt taga alla 

risker och snarast möjligt unelers tödja de lätta s trids 

Juaft erna. Den lugna sjön och slagkryssarnas höga fart 

ansågs betydligt minska u-båtsfaran. Det osiktbara väd 

ret i SO-lig riktning ökade risken för att ett sammanträf 

fande med Hochseeflotte icke i tilll'äckligt god tid skull e 

kunna undvikas. 

Kl. 12, 30 e. m. satte Beatty 27 knops fart och styrde 

i enkel kolonn med Lion i täten mot elen plats, som 

Tyrwhitt angivit. Samtidigt beordrade han Goodenough 

a tt ingripa med hela sin styrka. 
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M ainz undergång. 

Det vae hämnder, som Goodenoughs kryssaee plöts
ligt siktade Mainz kl. 12,45 och jagade detta fartyg S-vart. 
Mainz styrde efter vändningen mot Ems med 25 knops 
fa rt. 

Hämncler lcom Mainz förut om SB i sikte för de båda 
engelska j agarflottilj e ma, vilka samlats eftee strideena 
med Strassburg och nu voro på väg V -vart. Aeethusa 
och Fearless öppnade eld på 5,00 0 m . avstånd och den 
sistnämncia keyss-aren sköt även en torp ed, son1 på g rund 
av gyroskopsfel höll på att träffa det egna f-ar i.1Jget. Ove

tande att Mainz även fö rföljd es av Go odenough , beoed
racle 'l'yrwhitt fem jagaeflotlilj-er att gå till torpedtanf-all 
mot Mainz. De tre närmast b elägna jagardivisionerna 
( 1 di v. från 1. flottilj en samt t . och 2 . divis ionerna fr ån 
3. flottilj en ) bildad e då enkel kolonn och utförde under· 
en välriktad eld från Mainz sitt anfall. Av den först an
falland e divisionens fyr a båtar blevo både Laurel, Liberty 
och Laertes •skadade. den förstnämnda allvarlig t och den 
senare m ås te stoppa på grund av haver i. 

Ingen av de övriga j agarna lyckad es utföra sitt anfa ll 
mer än ·senare Lydiard, som kl. 1,20 toepederade Mainz 
midskepps om BB i ett av eldrummen. Redan kl. 1 e. m . 
hade Mainz fått roderskada, i det att rodt~et blivit låst 
i 1 O o SB, varför fartyget under stridens senare del, då 
maskinema stoppat, långsamt girade SB hän. Kl. 1m 

kommo Beattys slagkrys·sare med hög fart V -vart ifrån 
och gav fmtyget några salvor. Mainz var nu så skadat, 
att FC b e.ordrad e dess sänkning. Alla kanoner voro för

satta ur s tridbart skick, torpedern a avskjutna och f·artyget 
hade åtskilliga läc kor . 

Då elden inställts å ömse sidor, kvarlämnad e Goode 
nough Liverpool för att till sammans med Keyes å Lurche t· 
och Firedeake, vilka anlänt till •s.tridsplatsen, utföra rädd
ning,sarb etet . Keyes lade kl. 2 till vid Mainz ·på kalle-l se 
från tyskarna och bärgade de sårade med stor fara för 
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·egen båt. Kl. 2no sjönk Mainz m ed flaggo rna i topp och 
Luecher lyckad es därvid draga sig undan i sista minuten . 
Inalles räddad es 348 m an av Mainz' 380 mans be.sättning . 

Tyska förb eredelser för slagkryssamas utsändande. 

Mainz öd e förblev .obekant ·såväl för den tyska fl ott
ledningen som för de till sjö·ss varande stridskrafterna. 
Det viktiga meddelande , som Mainz fö re sin undergång 
lyckad es avsända, angående förekomsten av fientliga pan
sarkryssar e klargj oede nu för el en tyska ledningen, att 
det icke längre rörde 1sig om lätta stridskrafter, utan om 
en stort anlagd operation mot Helgolancl sbukten. På grund 
h äeav erhöllo von der Tann och Moltke order att utlöpa 
från Schillig -Re ede, dit •de avgått , så snart ånga vae upp
tagen kl. 12 m. d. Seydlitz, som han kondensorfel, lä t 
tade även kl. 1 e. m. från Wilhelmshavens r edd. Blueher 
fick order att följa efter . 

Rapporten angåend e sildandet av fientliga pansar 
krys sare föranledde också FLC för I. U -flottilj en , s~om 

låg i \Vilhelmshaven , att medelst gni!sto rder till el en äldsta 
u -båt sbefälhavaren 1 Helgoland anbefalla båtarnas insät 
tande m ot fienden. Detta var em ellertid för sent, ty r e 
d>an på morg.onen, då striden börjat , hade såsom fö rut 
nämnts båtarna blivit utplacerad e syd om Helgoland. 

Cölns strid m ed 3. jagarflotti ljen och slagkryssarna. 

Cöln (flagg1skepp föe 1. ledaeen fö1; torpedbåtarna, 
k -amir. Maass, F C freg .-kapit. Meddinger ) lämnade 
Jade vid 11 - tiden och följde efte r Stra:ssburg. Cöln hör 
de kanonaden, då Strassburg var invecklad i s trid m ed 
rryrwhitts lätta stridskrafter mellan 12-1 l 2 1 e. m., och 
befann sig kl. 12,50 e. m . c :a 5' a 6' eft er ·sin föregång;are . 
Vid denna tid hade Mainz, som varit invecklad i eldstl.'id 
med engelska jagare, kommit i kontakt med Gooclenough 's 
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kryssare. Då meddelande härom ingått från Mainz, gi
rade Cöln oinedelbart till V -lig lmi's för att under stödja 
sin kamrat. 

Ungefär 20 minuter senar e siktades Arethu·sa och 
en del jagare, vilka gingo V -vart efter striden med Mainz . 
Arethusas fart ·syntes vara ringa, varför Cöln fo rt satte 
på den V -liga kursen i avsikt att avskära reträttvägen för 
el en fi entliga kryssaren och j agarna. 

Kl. 1, 30 ingick en signal från Cöln till Seycllitz, att 
fartyget var i strid med fientliga j•agare, varefter gni·st
meddelanclet plötsligt avbröts. Detba var på tysk ·sida 
det sista, man hörde fr ån Cöln. Den hade då kommit i 
strid med Beattys s lagkryssare . 

Ariadnes strid m ed engelska slagkryssanw. 

Ariadne (FC fre g. -kapit. Seebohm ), som befann sig 
på Aussenjade, hade på morgonen hört kanonaelen SV 
om Helgoland och samtidigt .avläs t Stettins signal med 
begäran om kr'yssarhj älp. Kry;ssaren hade då gått till 
sjöss, m en seelermera återvänt , då rapport ingåt t, att fi
enden var på reträtt i V -lig riktning. Återkommen till 
J ademynningen möttes Ariadne av Cöln, som med h ög 
fa rt utlöp be V -vart och erhöll kort därefter signal från 
Seydlitz a tt om möjligt utgå för understö d. Cö ln för 
svann snart i dimman på grund av sin högre fart. Man 
mottog nu å Ariaeine m eddelande från Mainz och Stras•s
burg, att de hefunno sig i strid med fi entliga j agare och 
s tyrde mot den angivna platsen med ungefär samma kurs 
som Cöln. 

Vid 1 l 2 2 -ticlen hördes kanonad om BB, varfö e kursen 
ändrades BB hän, då pl ötsligt str~ax för e kl. 2 e. m. kon
turerna av fl er a större far tyg siktades. De igenkäncle·s 
nu vara de engelska .slagkryssarna, vilka kommo upp m ed 
hög fart f rån SV, mellan Cöln och Ariadne, varför den 
sistnämnda ornedelhart vände tiH l\!ontrakurs. 
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Ariaeine erhöll snart en träff i främre elclrummet , 
varigenom fem pannor sattes ur funktion och fart en ned
sattes till 15 knop. Fartyget var uneler ungefär en halv
timmas t id u tsatt för beskjutning av de engelska slag 
l;:,ryssarna på 5 ,500-3,000 m. avstånd Fyra svåra träf 
far s1a•tt e hela akterskeppet i brand och även i förskepp et 
upp·stod en hotande eldsvåda. Släckand et av eld en var 
hopplöst , då såväl för- s om akterskspp måste utrymm as 
och fartyget var fuUständigt inhöljt i rök. Kl. 2, 3o syn
tes emellertid fiend•en gira V -vart. Maskinerna och a ktra 
eldrummet samt styrinrättningen vor.o dock oskadade och 
Ariaeine drog sig långsamt os tvart ·fr ån stridsplat·sen. 
Strax för e kl. 3 närmade sig Danzig och senare även 
S tralsund , vilka räddade de överl evande. Kl. 4, 25 sjönk 
kryssar en . 

Stettins och Dctnzigs f'ramstöt mot stridsplatsen . 

Stettin, som efter morgonens s trider hade uppehålli t 
sig syd om Helgoland för ordergivning till u-båtarna, 
hade vid middags tiden fått sin havererade gnist iordning 
ställd. rrid efter annan ingåend e •sigJ11al·er om kurs och 
läge fr ån Mainz, Cöln, Strassburg och Stralsund visade, 
•att alla cless1a kryssare styrde m ot ungefär samma punkt , 
varför även Stettin s att e högsta fart mot den omsignale 
t~ade plat·sen. Härvid blev Stettin vittne. till Ariadnes 
strid m ed slagkrJllss arna. 

Kl. 1 Ho e. m. kom Ariaeine i sikte och antogs först 
vat"a en engelsk minkryssare. Utbytet av igenkännings 
signaler tog också lång tid på grund av den d åliga, väx 
lande sikten. Kl. 1,45 hördes kanonad fö rut , som snart 
bedömdes komnia från svårt artilleri. Kl. 1,58 observe
rades också starka eldblixtar, varfö r Stettin omedelbart 
girade 180 o SB hän. Under gieen sågs nedslag: fr ån 
svårt artilleri i Ariadnes närhet och något senare igen
kändes de fientliga slagkryssarna. 
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Kl. 2, 05 blev Stettin beskjuten av Lion under en kor

tare stund , men utan r esultat. Kl. 2, 20 siktad•e St·ettin 

låringsvis om SB Danzig på V -lig kurs, s tyrande mot 

fienden , och varnade kryssar en för faran m edelst strål

ka·starsignal. 
Danzig, som omedelb art vände, bl ev härigeno1111 räd

c!ad och återvände, då kanonaelen upphört, till Ariadne 

för att rädda dess överl ev.ande . Stettin åt ervände t ill

baka till u-b åtarna syd om Helgo land för att återknyta 
fö rbindelsen med dessa. 

Stralsun d's strid m ed 1. lätta kryssareskadern. 

Stralsuncl (FO kapit . z. See Harder ) hade vid H 

tiden blivit utslussad :fir ån \Vilhelmshaven och erhåll vid 

pas·seranclet förbi Seydlitz s•emafororder att omedelbar t 

utgå för att unel erstö dja Oöln, som förut gått till s jöss . 

s trax därefter kom ett m eddelande fr ån sistnämnda far

tyg, at t vissa ruto r SV om Helgoland voro minerade , var

fö r Sb~alsund m åste gå runt dessa områden . I själva ver

ket berod de meddel•andet på något misstag, s om uppstått 

vid överbring18Jclet av Stettins rapport på morgonen och 

som gäll de vis·sa rutor norr om Helgoland. På gruncl 

.av mi•S·Staget måste emell ertid · alla de efter.fö ljande fm

tygen göra en omväg för att und gå de om signalerade 

kvadraterna, vilkd försenad e kryssarnas för ening i rätt 
tid. 

Skalsund s•att e kurs mot el en plats, där Strassburg 
befann .sig i strid m ed 'l1 yrwhitts fl ott ilj er. Den hade 

dessfö rinnan förgäves anropat Oöln för att få veta dess 

läge . Kryssar•en fortsatte ensam V -vart och stod snart 

s tälld inför öve rmakten. str~ax efter ld . 2 e. m. siktad e s 

nämligen tr e fientl iga kryssare i N - lig riktning, medelst 

vilka Stralsund upptog parall ellst rid på 7,200 m . Dessa 

vor o c om. Ooodenough 's lätta kryssare, vilka då följ de 

ener ·slag-kryssarna på NO -lig kurs och på deras SB låring. 

Inför den överlägsna fienden och eft er att hava er

h ållit någr>a träffar girade Stral•sund SB hän från fiend en 
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.Qch kom på SO -lig kurs ur sikte av denswmma. Stral

·sund s strid utkämpad es c :a 8 ' SV om den plats, dä r Ari

.adne försattes ur stridhart skick av slagkryssarna . Kl. 

2 ,3o e. m. girad e Stralsund NO-,r:art och d·eJ tog mell an kl. 

3 - 4 e. m. i räcldningsa.r•hetet vid Ar1adne. 

Strossburgs strid m ed vissa au 1. j'lottif.i ens fagardiui sion er. 

Strassburg h CLCle und er de ständiga försöken att av
:skaka sig de engelska j agarstridskrafterna, dragit sig allt 

läng ee NV -vart och gick strax efter kl. 1 åter mot södee. 

där kanonad hördes . De anfallande fl ottilj erna voro 2.: 
3. och 5. divisionerna av I. flottilj en , vilken sålunda var 

·söndersprängd. Ett medd elande från Mainz angav, att 

det ta fartyg befann ~.·ig S-vart från Strassburg, varför 

kryssaren gick mot de j agare, vilka efter anfallen clnagit 

·sig åt detta håll. Chefens avsikt var nämligen att trycka 

j •agmna m ot Mainz och .att söka föiiening m ed detta far
tyg. Därunel er tanföllo jagarna tvenne gånger uban re

sult at på gnmcl av Strassburgs motmanövrar. Kryssar en 

am ·opade förgäves såväl Mainz som Oöln för att meddela 

sitt eget och erhålla deras läge, men ficll:: intet svar. 
Mainz sis·ta viktiga signal angående pansarkryssat~e s före
koms t däremot ald rig avläst på Strassburg . 

Strassburgs känning m ed Beattys och Good'en oughs 

kryssare. 

Kl. 2 siktad es plötsligt u tan föregående varnin o· en 
' o 

~S tor kryssare förut , som bedömd es vara av Shannonldas -

sen , varför FO omedelbar t girta.cle N -vart utan att fienden 

öppnade eld. At ta minut,er senare siktades två fi entliga 

kryssare på ONO-lig kurs, med vilka Stras·sburg undvek 

.strid g enom gir ostvar t hän. Dessa krysstare voro Go'ode

no ughs detacherade båda fartyg, Nottingham och Lowe 

. toft, vi lk·a nu ko mm o N -vart ifrån och deltoga i slag -

Tidshift i Sjöväsendet. 55 
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kryss,arnas inträngande. Strassburg höll ]~:ryssarna ptt 

8,0 00 m. avs tånd och å ingendera sidan öppnades eld . 

Då nu även överlägsna stridskrafte.r stodo S -vart 

om Strassburg, beslöt FC att söka återförena sig med de 

ancLI'a tyska l\eyssarr1a genom att styra i en stor båge N

och O-vart. Strax därefter silda·des em ellertid kl. 2, 30 

e. m. fyra slagkryssare på ko ntrakurs 4 streck om SB 

på 8,000 m . avstånd . Blott genom att söka vil seleda 

fienden, att fartyget var en engelsk kryssare, trodde sig 

FC kunna komma ur det kritiska läget, varvid den dåliga 

sikten s~kulle gynna honom. · Han fort satte därför lmrsen, 

så när som på ett streck, ty en s.törre gir från fiend en 

skulle dels hava väckt d ennes misstänksamhet och dels 

b ringat .honom i kontakt med Nottingham och Lovvestoft 

Listen lyckade1s och s lagkryssarna passerades på 7,500 m. 

avs tånd. En strålkastarsignal , U. A. R. , från Lion besva

rades 'icke och kl. 2, 42 gingo slagkryssarna ur sikte. un

der tolv minuter s tid hade Stralsuncl sålunda befunnit 

sig i omed,elbar närhet av den fönkro ssande övermakten 

och hade m ed säkerhet fått dela Mainz och Cölns öde , om 

icke FC :s skickliga manöver och stora rådighe t rädd at 

fartyget . 

De engelska lwuuclstridskrafternas ingripande i striderna . 

Sedan Beatty med sina slagkryssare kl. 12, 30 e. m . 

m ed högsta fart gått mot elen plats, där Tyrwhitts fl ot
tilj er påkallat hans understöd , siktades vid 1 l 2 2 -ticl en 

de delvis ·sönderspräng~cJa förhanden av 3 . och 1 . Hottil 

jerna samt 1. kryssareskadern i strid med Mainz. Ku~sen 

ändrades nu till 0 -lig och därefter till ONO ~ lig i .avsikt 

att anfalla de s tridskrafter , som rapp orterades N och NO 

om flottiljerna . 
Härunder påträffades Cöln kl. 1, 37 i N -lig riktning 

och eld en öppnades mot d etta fartyg. Cöln försökte att 
slå sig fram t ill Helgöland för om sl,agkryssarna för att 
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icke bliva a~skuren, men måste på grund av fartunder 

lägsenheten avstå från försöket. Kl. 1,42 
girade kryssa

ren i stället NV -vart. 
Kl. 1,56 siktade slagkryssarna Ariaeine rätt förut , som 

s~attes i brand av några salvor från Lion och för svann i 

tjockan m ed förut omnämnt resultat. Amiral Bea tty fick 

nu rapport fr ån m edfölj ande jagar e angående förekom

s•ten av drivand e m inor i farvattnet, varför han icke längre 

ansåg ett ytterlig.ar e inträngande mot Helgo l·and till råd

lig t. Kl. 2no e. m . gavs därför allmän ·signal från Lion: 

" Hetire" . Meddelandet angående drivminor härrörd e sig 

sannolikt från sikland et av flytand e tomma patronhylsor, 

som kastats överbord från de tyska f,artygen. Vikten av 

sa mmanhållning av förbanel en vid den långt fram skridna 

ticlen på dagen, ävensom önskvärdheten att icke låta Cöln 

undkomma, inverkade även på Beattys beslut att åter
vända . 

För att komma i koulakt med Cöln girade Beatty 
i en stor båge till \~ -lig kurs och kl. 2 125 påträffad es el en 

tyska kryssaren, som unclee ticlen ginat till SO -lig kurs 

med r educerad fart. l!:fter treclj e salv.an syntes far tyget 

vara försatt ur stridbart ski ck och kl. 2, 35 sjönk Cöln med 

flaggorna i topp. rryska övervatt enstorp edstrid skrafterna 

fö rlo rade å Cöln sin 1. ledare, k. -amir. Maass, som dödats 

redan unel er s triden . Beatty kv·arlämnacle de t ill stä cl es 

vat~ande jagarna för at t rädda de överlevande, men ingen 
enda man stod att upptäcka. 

Dc engelska striclskm ftenws reträtt. 

Kl. 2, 40 satte Beatty NY-lig kurs och betäckte seder
mer·a de övriga stridskraft ernas reträ tt. Enligt engelska 

rappoeter anföll s såväl Queen Mary som Lo,.vestoft på 

e. m . av u -båtar, vil.k·a anfall undvekas genom motma 

növrar. Då inga tyska u -·båtar befunno sig i det ifråga

varande farvattn et , anföllos sannolild de engelska farty-
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gen av egna u -båtar. (Enligt engelska skisser och tids

uppgifter är d et icke uteslutet, att D 8 kl. 3'"6 anföll Que en 
Mary ) . Liverpo,ol, som kvarlämnats vid Mainz, anföll s 

kl. 2'"5 e. m. på hemgående av den engelska u-båten E 6. 
vilken föest efter anfallet lyckades identifiera motparten. 

Skycld.andet och hemförand et av d e skadade engelska 
fartygen uppdrogs åt VII. keyssare,skadern. Denna om

boecltog nu från Lurcher de räddade fr ån Mainz, och Lau

rel, som var s.vårt 'skadad, to gs på bogsering av Amethysl . 

Arethusa, som blott kunde göra 6 knop, signalerade på 
];:_väll en, att den var manöveroduglig. Den togs då på 

bogsering av Hogue och inträJT.ade i England först el en 

29 kl. 6 e. m. 

Engelska u-båtarnas insats i operationen. 

E 4, som i dagningen lega t utanför Jaclemynningeu. 

förflyttade sig N -vart och var, såsom förut nämnts, nät·
varande vid V 187 :s unelergång samt gick därvid till an
fall mot Stettin. Därefter återupptog båten sitt anvisade 

område och sik bade kl. 1no e. m . Ariaeine på utgående. 
.\ven ,elen tyska kryssaren säger sig hava siktat J~ 4, som 

emell ertid omedelbart försvann. seeleemera ·siktades kl. 
2 såväl Ariaclne iSOm en annan tysk kryssar e (Danzig ) 

på 'ostlig kurs. 
E 5 befann sig und er hela operationen norr om Hel

goland, utan att sikta några större , tysl;·.a fartyg. 
E 6 låg vid 1 l 2 1 O - tiden på morgonen 30' väst om 

Helgoland samt förflyttade sig ·seclennera i en stoe båge 

V- och S -v,a rt. Härunder observerades s trid en m ella n 

Mainz och engelska jagare. Kl. 2)45 anfölls av m isstag 

elen egna kryssaren Liveq)ool. 
E 7 hade från en plats NV om Helgoland flyttat sig 

S-vart och opererade under dagen i närheten av den plats, 
där slagkryssarna ingr epo i striden. Kl. 1)40 siktades 

Strassburg p å SV - lig kurs i strid med egna jagare. Riko-
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chetter tvang u-båten att intaga undervattensläge och kl. 
2)15 passerade slagkryssarna över båten. 

E 8 förflytta de sig f-rån sitt läge på morgonen NV om 

l~elgolancl t ill en mera V -lig punkt, varifrån Strassburg 
siktades kl. 2, 53 e . m. efter cle,ss undkommande från de 
engelska slagkryssarna. 
. D 8 låg på morgonen utanföe O. Ems och föeflyttacle 

s1g NV -vad samt befann sig kl. 3, 4 5 e . m . i närheten av 
slagkryssarna, då el ess a vor o på hemgående efter anfallet. 

Det var möjligen av denna u -båt, som Queen Mary trodde 
sig vara anfallen. 

D 2 befann sig unde r hela operationen utanför V. 
Ems och ohserveracle Mainz på utgående. 

A terk allandet au de tyska lätta k ryssarna. 

Mainz rappoet kl. 1 ,03 e. m. , Strassburgs kl. 2 och 
S tettins kl. 2no angående förekomsten av stora krvssare 
och pansarkrys ::.are had e varit så obestämda, att elen. tyska 

flottledningen var osäker på de omsignaleracle stricl.skraf 
temas såväl antal som typ. Full klarhet över läget vanns 

först, då Strassburg k l. 2, 3" e. m. gav sin på följand e sätt 
formulerade signal: " 117 E, I. Battle Ct·uiser Squaclron, 
,]mrs SV". 

Kl. 2m beordrades I. och III. eskadrarna att skyncl
s~mmast möjligt tag.a upp ånga. Samtidigt gavs signal 
hll all a lätta kryssare att å tervända och till samtliga tor
pedbåtsflottiljer att håll a ,sig klara för utlöpand e vid mörk
ningen. Så snart man få tt StJ·,assburgs nyssnämnda sig 

nal, gav flottchefen ordet' till Hipper att ioke insä tta s ina 
fartyg mot fiendens slag-kryssare. 

Danzig (fr eg .-kapit . Reiss), som Jd. 2, 09 e. m. kom
mit i närheten av strid splatsen, hörde vid denna tid ka

nonad i V -lig riktning. Snart siktades Stettin, som med 
hög fart styrde ifrån den förmodade stridsplatsen och 
stl·ax därefte r Ariadne. Av SteHin erhöll Danzig medele 

lande om de engelska slagkryssarna och drog sig därför 



-804-

undan. Nu avlästes emell ertid från Ariadne en flagg

signal med anh ållan om skyndsam hjälp, varfö r Danzig 

vände och började räddningsarbetet, tr·ots närvaron av de 

engelska slagl;_ryssa·rna. Oaktat åt erkallelseoeder kvar

stannade kryssaren vid olycksplatsen, elit även E olberg 

anlände . 

De tyska slagkryssarnas utsändande. 

Von der rrann och Moltke, uneler befäl av 3. amiralen 

för spaningstrid'Skrafterna, k. - amir. Tapken, passerade kl. 

3 e. m. fyr.skeppet Aussenjade, sålunda två timmar efte1· 

den första rapporten angående förekom sten av fie.ntliga 

pansarkryssare . För att säkerställa sig för , att icke fien t

liga strid skr afte r skull e intränga i bukten norrifrån, b e

ordracletS Munchen spana i riktning mot Amrum Bank. 

rrapken hade en ·svår uppgift att fylla . Från Mainz 

och Cöln hade man sedan två timmar ej erhållit något 

svar . Då därför meddelande ingick från Stettin, att Ari

aclne var svårt havererad, b eslöt man att undsätta kry.s 

saren och att lämna skydd åt de därstädes befintliga far

tygen. l~mellertid hade Tapkens rörelsefrihet inskränkts, 

i det aH han icke fick framtränga längre än till rutan 126 , 

innan föreningen med Seycllitz ägt rum. Med 25 knops 

fart och bevakade av VIII. '1' -fl.ottilj en inträffade de båda 

slagkryssarna på Aeiaclne·s olycksplats kl. 3 ,25 e. m . Här

ifrån .säncle·s en h alv-flottilj för spaning i V -l ig r iktning. 

Kl. 4 ,2 5 sjönk Ariadne . En kvart tidigare hade även 

Hipper inträffat p å platsen med Seydlitz och framgick 

därefter med slagkryssarna i linj e m ed 8,000 m. mellan 

fartygen med 15 knop i NV -lig riktning. Kolberg, Stral 

sund och Strassburg samt VIII. rr - flottiljen bildad e b e

' "akning. Med den inskränkning, som flottch efen ålagt 

kryssarna i deras uppträ dande, kunde framstöt ens ända

mål enelast bl iva att söka ,få tag i Mainz ell er Cöln. En 

av de lätta kryssarna passerade därvid på 4 ' minut ers av

stånd från el en plats, där Cöln sjunkit. Intet syntes emel 

lertid och kl. 5 e. m. , då även Blu eher förenat sig m ed 

Hipper; vände de tyska stridskrafterna tillhaka ti ll J ade. 
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J_,uftspaningen från Helgo land rapporterade föee skym

n ingen, att inga fi entliga stridskraft er voro synliga inom 

1 00 ' från ön. 

För luster och skador. 

Tyskama förlorade kryssarna Cöln, Mainz och Ari 

aclne samt torpedbåten V 18 7, uneler el et att alla i opera

tionen d·eltagande engelska fartyg åte dcommo till hem 

landets bas·er. Förlusten av de· båda förstnämnda lätta 

kryssarna var mycket kännbar för tyskarna på grund av 

den tyska fl ottans · brist ·på dylik,a kryssar e och den lång

sam ma n:,rbyggnaden av spaningsfartyg. Å tysk sida voro 

dessutom minsvepningsbåtarna T 33 och D 8 svårt h a

Yererade samt kryssarna St ettin och Frauenlob något ska

cla·cle. A engelsk sid a voro )'-rys sarna Are~husa och Fear

less samt j agarna Liberty,· Laertes, Laurel och Goshawk 

skadade, det förstnämnda fat·tyget och tvenne av j agarna 

allvarligt. 
De tyska personalfö rlusterna voro samm anlagt 712 

döda och 149 sårad e samt 38'1 i engelsk fångenskap, bland 

vilka senare en stor del voro sårade. Förlusterna för 

delade sig enligt föl j ande tabell. J l Dächoffiw•ce, Underofficerare 
Officera fänrikar och och manskap 

Fartyg aspiranter 

döda l fångar l ~åradej, döda lfångarlsårade clöda lfån gar lsår ade 

~ Ariadn e ...... [ 3 - 2 l -· - l 3 l 61 l - 60 

J Cöln .. . .... 22 -- -
l 

17 - - 467 -· -

Mai n z ... .. . ... 6 12 -
l 

9 5 - 74 331 -

Frauenlob .. . - - 2 l - - 8 - 26 1 
Stettin .. .... l - l l -- - 2 - 13 

v 187 ..... . .. . - 3 - l - - 23 30 141 
v 1 .... ..... ... - - - - - - l - 2 

, T 33 ... .. . .. . -

l 
-

l 
- l -

l 
- -

Il 
2 -

l 
6 

D 8 .. .. ..... ... 2 - l l - - - 11 - 19 

Summa l 34 l 15 l 6 Il ~9 l 5 l 3 Il 649 l 361 l 140 



- 806 -

A engelsk sida hade Arethusa 1 officer och 1 O man 
döda samt 1 officer och 16 man sårade. Enligt Corb etts 
uppgifter uppgingo totalförlusterna på alla i striden del 
bagande engelska fartyg till 35 döda ·och c :a 4·0 sårade. 

De engel s~ca förlu sterna äro i j ämförelse med de 
tyska försvinnand e små. Här återupprepas i övrigt el en 
typiska bilelen av för luster i sj östrid er, nämligen ett stadd 
övervägande antal döda i förhållande till antal,et såeacl e, 
ävensom en störr·e procent förluster bland däcksfolk än 
bland elen tekniska personalen, ett stort antal dödade och 
sårade officerare samt stora förluster å fartyg, som gå 
uncl,er . 

Taktisk kritik och lärdomar av striden. 

Stralegiska synpunkter. 

Det engel ska anfallet mot de tyska .sjöstrid skrafterna 
i Deutsche Bucht är ett typiskt exempel på strategisk 
växelved can mellan sjö- och lantstridskrafter. De allie
rade armeerna i Belgien krävde föe skydd et av sin base 
ring medver.Imn av de engelska stridsl;;::r,aft erna i Kanal en 
och dessa senare måste i •Sin tur för lösandet av sin upp 
gift tryggas mot anfall av övedägsna tys ka sjöstridskraf
ter. Genomförandet av sistnämnda uppgifL la li es offen
sivt och giver oss ett kraftigt bevis för sanningen i på
ståendet, att anfall - icke försvar - är det bästa skydd et. 

Val au fartyg j'ör operationens genumj'örctnde. 

Valet av de faetyg och styrkoe, som utsågas för an
fall ets genomförande, synes vaeit väl avpassat. Vid föesta 
påseendet l\Jan det möjligen i viss mån väcka förvåning, 
att engelsmännen i ett företag av så sekundär natur, som 
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ett angrepp på fiendens bevakning, ville vedervåga siua 
bästa och nyaste fartyg. Engelsmännen följ de emellertid 
elen gamla beprövade princip en , att i krig i allmänhet och 
i dess för sta skede isynnerhet är enelast el en bästa materiel 
god nog för att vinna seger med därav följ ,ancle moraliska 
konsekvenser. 

De till jagarflottiljerna hörande kryss,arna voro 
snabbgående och modärna; Arethusa had e sålunda lämnat 
varvet blott 48 timmar föl'e stl'id en och representel'acle 
en alldeles ny typ. Man fr ågar sig dock, om ett omedel
bart användande av ett så nytt fartyg, p& vilket besätt
ningen ej ·kan vara fu ll t samöv:acl , kan anses välbetänkt. 
Om någl'a sådana betänkligheter funnits, had e de em el
lertid fått vika för fördelen av fartygets artill eristiska 
överlägsenhelt över s ina tyska, sannolika motståndare. 
Fartyget hade sålunda all utsil;;:t att med sina 15 cm. J,::,a 
noner unelandriva en ensam tysk bevakningskryssare, om. 
någon dylik försö kt e angl'ipa flottiljerna. Uppträdde fi
enden med samlad s tyeka, var den lätta J\Tyssal'eskaclerH, 
som likalecles omfattade nyare f'aetyg med h ög fart och 15 
cm. kano nel' , klar att lämna undsättning. Om slutligen 
fientliga pansal'kryssare stötte till , funnas slagkryssm·na 
till hands. Engelsmännen vol'o sålunda i stånd att möta 
varje tyskt motanfall med ännu starl~are styrkor än de, 
varmed angreppet utfördes, ·o.m man bol'tsel' från slag 
skeppse-skadrarna. 

Allmänna taktiska :;ynpunUer. 

striden utvecklade sig emellel'tid på ett annat sä tt , 
än el en engelska operationsplaneJ1 förut sett . Visserligeu 
lyckades det engelsmännen att tack val'e cl e fördelar , ini
tiativet giver, i samtliga detalj s trider m ed förkmssancle 
övermakt bekämpa tyskarna. Men det oaktat hängd e i 
aUa fall utgången av striden på ett hår. Tack vare FC :nas 
skicklighet och besättningarnas goda skjutskicklighe,t ut
jämnades tyskarnas numeriska unclel'lägsenhet och situa -
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tionen var synbarligen m_Ycket kritisk för de enge.lska 
flottiljerna, vilket de upprepade hänvändelserna om un
derstöd bevisa. "Arethusa" hade sålunda under strid ell 
m ed el en mycket äldre och dessutom svagare bestyckade 
·'Fr auenlob" blivit svårt skadad och näs tan för satt u r 
stridbart sl.::ick. Eng elsmännen hade ungefär vid samma 
tid blott lycl,,ats sänka ett av d'e tyska torp edfartygen i 
h evalmingen. " Strassburg" och " Stralsund" had e även 
kämpat fra mgångsrikt m ed överlägsna motståndare. 
Slutligen befunna sig de engelska flottilj e rna på e. m . 
fullständigt omringade av de tyska lätta kryssarna, vill<:.e t 
kund e haft ett debacle till följd , om icke Beatty och 
Goodenough i rätta ögonblicket räddat situationen. 

Det är tragiskt , att det var ju st offensivandan å de 
lätta kryssarna, som föror sakade tyskarnas förlu st er . 
--\_nsvaret härför drabbar emellertid ej kryssarcheferna, 
vilkas initiativkraft och anfa llslust m åste lovordas, utan 
ledningen. Även om •sjökrigsläget krävde, att kryssarna 
i allmänhet handlade s jälvs tändigt, så hade ledningen i 
Wilhelmshaven bort sätta en gräns härför på grund av de 
f örhanelen varand e omständigheterna. Kl. 1

/ 2 12 f . m . 
fick nämligen ledning en ,Jd art för sig siktförhållandena 
t ill sj ö ss och vidare omöjliggjord e lågvattnet unelerstöd 
av s lagfartygen före kl. 'l e. m. Men ledningen räknade 
ej med förekom sten av starkar e stridskrafter bakom de 
först anfallande jagarfloltilj erna. Ord ern till Mainz att 
~åsom ensamt far tyg falla fi end en i ryggen visar tvärtom , 
huru man misstagit sig på styrkeförh ållandena. 

I elen första telegrafiska rapporten över striden till 
kej saren tillskrevas de svåra förlusterna, förutom de 
ogynnsamma väd erleksförhållandena, "elen länge tillba
kahållna stridslusten och elen okuvliga viljan på fartyg eu 
.a tt möta fienden" . Det måste emellertid framhåUas, att 
kry<ssarcheferna, seelan de en gång insatts till förföljand e 
av engelsmännen, handlat fullkomligt riktigt. Då de se
·flerm eea på grund av den dåliga sikten överraskades aY 
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·övermakten, var kryssarnas m öjlighet att unclkomrn t~. 

s lagkryssarna så gott som utesluten på grund av fal't
uncl erlägsenheten. 

Kryssarchefem a hade m åhända begått ett s tort fel, 
i det att de icke m eddelade ledningen angående väcl ei" 
leksförh ållandena. Från Helg oland had e vi,s serligen kl. 
11 ,30 f. m. ingått ett meddeland e till ledningen , att sikten 
var dålig, men ingen unelerrättelse had e erhållits frå n 
något fartyg till sjöss, aH sikten minsimd es och att tj ocka 
börjat uppkomma. Den omständigheten, att det var god 
·sikt och Jdart i fl.odmynningarna, hade ej k ommit lednin
g en i vVilhelmshaven att misstänka, att andr.a väd erl eks
förh ållanden v oro r åd•an cle till sj ö&s . 

Man gör sig elen frågan, huruvida det ej varit riktigt. 
a tt låta II. eskad ern utlöpa fr ån Elbe omkring kl. 9 f . m ., 
då strid en enligt gnistmeclcl elanclena var i full gång NY 

om Helgolancl. Intet hinder i navigatoriskt hänseende 
för efanns nämligen för dessa slagskepps utlöpande. Men 
av eskaderns fartyg hade enligt tyska uppgifter enelast fyra 
kunnat med forc er ing hinna till rutan 116, el. v. s. bränn
punkten för kryssarstriderna, till kl. 2, 30 e . m. Då hade 
dessa sl•agskepp , liksom de lätta kryssarna m ed största 
sannolikhet kommit i plö·ts lig ko ntald m ed de fem engel
ska slagkeyssarna . 'l'yskaena anse själva, att utgången 
av en s trid mellan de fem m odärna slagJ,:rys sarna och de 
fyra gamla tyska slagskeppen sannol ikt skulle blivit 
olycklig för tysk•arna. 

'J' ys karna dr ogo den lär cl·om en av el en 28 augusti, att 
bevakningsfaetygen , då fientli ga övervattens•stricl skrafter 
s iktades, omedelbart borde sö.k.a skyeld uneler Helgoland s 
kanoner ell er i flodmynningarna. I sin rapport över stri 
den skriver högste befälhavaren härom ungefär fö lj and e : 

" Inträngandet i Helgalandsbukten el en 28 augusti 
giver ett exempel på en väl förb er edd operati·on m ed stora 
medel. Före·taget gynnades i hög grad av väderleksfö r
h ållandena. ~\v en to ed e mun m edtagit i beräkningarna 
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den offensiva andan hos de engelska stridskrafterna. På 
grund av lärdomaena från denna dag måste tyväer vid 
liknaneJ e tillfällen egna fartyg dragas tillbaka ell er ock 
mås te hela fl ottan omedelbart utlöpa, även med risk för 
förluster genom fient liga u -båtsanfall. Om fiend en åtee 
kommee, kommer han a>tt uppträda med sina m odärnasie 
fartyg i sådant antal, att ett ba kslag är u teslutet. "Vid lik
nand e väderleksförhålland en måst e vi rä kna med ett upp
repand e av för etaget. Sådana åtgärder måste därför v id
tagas, atrt vi vid dylika. operationer ej lid a någr a. allvar
liga fö rluster före det avgör ande slaget, såvida. ej föee
t agets a. r t kräver insättand e a v all a. s tridskra.fter, t. ex. 
vid ett spärrningsfö rsök mo t J.acle." 

Genom cl et nya beslutet att omedelbart draga till
baka bevakningsfaetygen v ie! fö ,·nya.t anfall träffade man 
em ell ertid icke frågans kärnpuukt. Uta. 11 möjligh et att 
omedelbart insätta slagflottan kvarstod i lika. h ög grad 
som fö rut faran för upprullandet av bevakningslinj ema 
vid artfall av snabbare och kraftigare f ientliga fartyg -
även under klart vi:icl er . Ka.r'Ciinalfelet sto d ännu ej l;Jad 
för tyska ledningen, nämligen att använda de lät ta str ids 
kraftema långt framskjutna f1·åa eg na. stöd j e punkter 
samtidigt s-om slagfartygen böllos tillbaka i flodmynnin
garna. 

Det torde v.ara av ett vi ss t intresse. att i det ta sam
manhang höra, huru de tyska b efälhavarna för torpedfar 
tygen bedömd e situationen . Chefen för 1. T- halvflottil 
jen , koev"-kap" rregtmeyee, yttear 'häron'l f öljand e: '"Det 
relativt stora avståndet m ellan yttre bevakningslinj en och 
stödj epunkten Helgoland än en SV'aghet för torpedbå larna" 
Stöd av lätta kryssar e erhölls också tätt under Helgo land. 
Denna olägenhet m åste bli än kännbarare vid sämre sikt 
och då mindre snabbgående flottiljer ligga på bevakning. 
Det vore därför fördelaktigar e fö e torpedbåtarna, om den 
yttr e dagbevakningslinjen drogs närmare Helgoland och 
flott iljkryssarna uppehöllo sig därstädes" . 

- Sll-

På liknand e sätt yttrad e sig FC å G 9 : " Man mäste 
.anse det såsom en lyckl ig ·slump, att I. och \ 7" T -flottil 
jerna denna dag lågo på bevalu'ling, ty de t·as fart kund e 
någorlunda mäta s1g med de engelska fl.ottilj ernas" . 

En annan FC höll före, at t det med två eller •tr e krys
sare på varje flygel av b evakningslinj en skulle varit en 
enkel sa l;. att tillintetgö ra de engelska fl ottilj e rna. Ann u 
längee gick Y. FLC t som krävd e unelerstöd av slagkrys
sarna bakom bevakningslinj en. Dåremot finn er man 
m ärkvärdigt nog ej i någon krigsdagbok - ej ens i h ögste 
b efälhavaeens - någonting, som tyder på, att orsaken till 
de lidna förlus terna kunde vara att finna i h ela system et 
och ej i de enskild a detal j erna . Följande torde emellee 
tid giva vid handen, att så var föt·hållancl et. 

Visserligen l,;:uncle man förstärka bevakningslinj e rna 
mecl lätta kryssare och t . o. m. med slagfar.tyg. Fienden 
kunde dock m ed tillhjä lp av u-båtsspaning utforska de 
sålund a u tökade bevakningsanordningarna och alltid an
falla med överlägsna strid skrafter ell er på en sådan punkt, 
att und ers t öd ej hann anlända i rätt tid. Chefen för tyska 
,a,miralstaben, v. Pohl , hyste även denna åsikt, vilken han 
delgav kej~. ar en , utan att dock fö reslå någon ändring i 
förhållandena. En förstärkning av bevakningsstridskraf
terna hade emell ertid sin begeänsning, dels i antalet häe
för disp onibla fadyg samt dels i nödvändigh et en av för
fångning av f•artygen för förrådskomplettering och vil•a. 
lVI·ot användandet av slagfartygen ute i bevakningslinj e rna 
talad e u-b åtsfaran. Den av fi enden klar·t uppfa lLade 
svagheten låg sålund a i systemet såsom sådant. Den fr ån 
tysk sida mycket eftersträvade styrkentj amningen hota
des vid upprepande av dyli ka anfall att långsamt men 
säkert vända sig till engelsmännens förd el. Vi skol a däe 
för und ersöl{la, om de vidtagna säkerhet'Såtgär'derna verk
ligen stoclo i rimlig propor tion till kraftutvecklingen ell ee 
om effektivare bevakning hade kunnat ernås på annat sätt . 

rl'r'·OtS en leedubbel bevakning hade deusamma icke 
kunnat hindra fientliga u-båtar att inkomma i tyska buk-
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ten och taga plat s framför flodmynningarna, vill;.:et be
visar, att bevakningen icke kunnat fylla sin fömämsta 
uppgift enligt den utgivna bevakningsplanen. A and ra 
siclan visade sig feuktan för en gång redan inkomna u
båtar vara betydligt överdriven. Tanken på en trängre 
bevakning framkanade engelsmännen själva genom sitt 
anfall el en 28 augusti. 'l'y på en del håll ansåg man detta 
anfall direkt förebåda en näeblockad av tyska flottan. 
Men sedan man kommit underfund med den engelska 
strategien och rätt värdesatt u-håtsfaran, beslöt m an sig 
fö r en grundlig omorganisa·tion av bevakningssystemet i 
Helgolanclsbukten. Bevakningen behövde ej utsträckas 
längre, än att den alltid hade skyeld av stödjepunkterna:; 
artilleri. Därför kunde den med fördel överlåtas åt hamn
för::.varets st ridskrafter. Härigenom skonades också per
sonal och materiel i hög gead. De långt framskjutna he 
vakningslinjerna borde ersatts av mineringar, särskilt i 
de sannolika anfallsvägarna. Ju längre ut från Helgoland 
minspärrningarna befunna sig, desto mera öveeraskancle 
måste de verka mot fi endens striclskraf>ter . 

Amiralstab ens hittills hysta betänkligheter gentemot 
mineringars utläggande fingo nu också vika, när man icke 
längre trodde, att fienden skull e erbj uda huvuddrabbning 
i omedelbar närhet av Helgoland. "B. d. A." \Befehls 
haber der Aufklärungsschiffe), amir. Hipp er, v1ar den 
första, som yel<:ade på mineringars utläggande och efte t' 
vidbagande av nödiga förarbeten utlades i september de 
erforeterli ga minspärrningarua vid Helgol.aml. Enligt föl'
slag av B. d . A. skull e luftfadyg och u-båtar övertaga he 
valmingen och spaningen utanför stödjepunkternas artil
leriporte . Ett kvarhållande av ett stort antal u-båtar i 
en framskjuten u-linje 60' till sjöss, såsom Hipper före
slog ·och vilket icke kom till utförande, skulle emellertid 
verkat ytterligt förlam.ande på tyskarnas offensivopera
tioner. 

Genom utläggandel av mineringarna frigjordes stör·
re delen av cle lätta övervattensstridskrafterna för andra 
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uppgifter. I ställ et för at.t ligga i stela bevakningslinjet~ 

kunde de vid gynnsamma väderl eksförhållanden mera än 
förut understödja luftstl'iclskraftema vid deras span.ings
framstötae . Vidare kunde de frigjorda '1'-flott.iljerna för
svåra de fientliga u-håtamas uppehåll i Helgalandsbuk
ten i h ögr e grad, än då de lågo i bevakningslinj erna . Deu 
större styrkan hos de för anfall avseelda stridskraft erna 
mö jliggjord e också insäLt·anclet av ett kraftigt motanfall 
mot ett engelskt förnyat inträngande i tyska bukten, även
som ett kraftigare förfö lj ande . En fordran var emeller
tid ofrånkomlig. Ej blott lätta kryssare, utan även slag
fartyg, måste i så fall vara klara att omedelhart gå till 
sjöss för att stödj a torpedfartygen. 

I anslutning härtill framställde sig dock följande 
synpunkter. Händels erna elen 28 a ugusti hade visat, att 
engelsmännen blott komma med snahha och staeka styr
kor. Sände tyskarna sålunda egna slagkryssare ell er en 
slagskeppseskader till sjöss för att stödja de lätta strids 
krafterna, så kunde alltid en s~ammandrabbning ·mellan 
slagfartyg komma till stånd. En reträtt skull e bliva svår. 
därest allvarl iga haverier inträffade. I sådant fall vae ett 
insättande av andra eskadear oundvikligt och härigenom 
kunde ett slag uppstå, kanske unel er omständighetee, som 
voro ogynnsamma för tyskarna eller vid en tidpunkt, som. 
icke vae lämplig med hänsyn till det politisll:a läget . 

Denna tanke besjälade högsta krigsledningen och 
hämmade sj ö krigföringen i N arelsj ön. Den tog sig också 
uttryek .i kval'hållandet .av elen tyska slagflottan balwm 
mim:.pärrningarna. 

Det svål'aste slaget för tyskarna den 28 augusti var 
mindre att söka i materialförlusterna än på det psykolo
giska området. På krvssarna och torpeclbåtarn.a ]sände 
man bristen på unelerstöd av slagflottan så mycket hitt
rare, som motståndskra:ften hos de ä1dre, smärre fartygen 
och deras besättningars gocl·a utbildning icke lämnade nå
got tvivel övrigt. att utgången skull e blivit segerrik föl' 
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tyskarna, blott man fått stöd av de större fartygen. Man 
gjorde på grund av de mest skilda anledningar h 5st e be
fälhavar en ansvarig för' att hjälpen utebl ev. Man var 
böjd för att överskatta såväl de egna förlu st ern a som de 
engelska fram gångarna. I ställ et för att i första hand 
se felet i organisati onen av b evakningen förl orade man 
::> ig omdömeslöst i bagatell er. Men detta är alltid typiskt 
vid en motgång vid för sta sammanträffandet med en 
fiende och det t~og en viss tid , innan dep r essionen efter 
;;laget gav m ed sig . 

D et av engelsmännen med stor skicldighet ledda och 
av djärv ·offensivanda besjälade anfall et ledd e - förutom 
till en taktisk seger - även till uppnåendet av det med 
operationen avsedela målet, d . v. s. skyddandet av lancl 
::> tigniHgen i Ostende och därmed trygganclet av engelska 
armens förbindel ser. 

Artilleristislw lärdonwr. 

I elen tysk·a skeppsbyggnadspolrtiken hade den strä
van alltid varit förhärskande att bland de inbyggda vik
terna i främsta rummet t illgodose flytb arheten och mot
stå ndskraften samt antalet k anoner på bekostnad av ka
nonkabb em s storlek. Beträffande sär skilt de lätta keys
sarna hade härtill uneler åeen 1909-1 2 tillkommit den 
fo rdran, att dessa fartyg i och för avslående av nattor 
peclanfall m åste kunna samtidigt beskjuta två torpedfar
tyg på vaej e sill a. Av denna sistnämnda anl edning föll 
ett år 1911 fram ställt fö r s'l'ag t ill ökning av keyssarnas 
kanonka lib er. I eng elska fl ottan had e man redan år 191 O 
i)vergå:tt från 10,2 cm. till15 cm. kanoner på de lätta krys
sa rna, vilket medfört en väsentlig ökning av far·tygens 
depJ.acement och kos tnad . Den i börj an använda bland 
bestyckningen av 2 st. 15 cm. kano ner och 10, 2 cm. lm
uoner sås om å Bristolklassen ansågs emellertid i rrysklancl 
icke böra mana till efterföljd. Ett tillfälligt bibehållande 
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:av el en lä tta kalibern ansågo tyskarna desto m era kunna 
fö r svar· ·.· som man alltid räknade med en intim taktisk 
·samverkan mellan slagkryssarna och de lä tta kryssarna. 

Denna synpunkt var också utslagsgivande vid val av 
torpedbåtarnas artill eri . Torpedfartygen skull e uneler 
dager föra fram sina torpeder uneler skyeld av slagfarty
,gens och de lä tta kryssa rnas eld. En kraftig artillerib e 
styclcning krävde en b etydlig d eplacementsökning, vilken 
i sin tur ansågs minska manöveeegenskaperna och därmed 
också m inska anfallsmöjligheterna nattetid . De tyska 
torp edb åtarna vo ro därför uteslutande torpeclfartyg. 

De engelska j agarna vor o däremot byggda - såsom 
11amnet angiver- för att jaga fiendens torp edbåtar. Då 
därför de tyska torpedbåtaena plötsligt ställel es inför de 
engelska jagarna el en 28 augusti, var utgången given , så 
länge tyskarna saknade stöd. A engelsk sida stod ett c :a 
20-50 % större fartyg, b estyckat m ed 3 st. 10, 2 cm . 
kanoner L/ 50 , mot. en tysk båt med 2 st. 8, 8 cm. lm no
ner L/ 30. Med elen större kalib ern föl jde betydligt ökat 
skjutavstånd , v-artill kom, att de tyska 8,8 cm. pro j ek
tilerna ej vor o tillräckligt effektiva för att vare sig h ej da 
.ell er sänka motståndaren . Dessutom voro de engelska 
jagarna fartöv erlägsna, v~adan de tyska torp edbåtarna 
denna dag blevo fu ll ständigt hänvisade till de lätta krys 
sarnas skydd . Lärdomarna från denna dag kladacl e ock
så för tyskarna svårigheten ~a tt få fr·a:m sina, fö r u teslu
tande natbanfall byggda båtar i ett dagtorp edanfall , om 
.detta möttes av ett engelskt motanfalL 

Det hade även visat sig, att en ensam lätt kryss,a re 
enelast kunde lämna ett begränsat skydd. Gentemot ett 
s tort ~antal jagare var d et nämligen svårt att åstadkomma 
effektiv eldverkan; vid "Stettins" första strid visade sig 
redan m ål,angivningen omöjlig. Det blev därför nödvän
digt ·att i båda de krigförande flottorna införa sär skilda 
.elektriska målangivningsanorclningar, medelst vilka samt
liga pjäser m er ell er mindre 'automatiskt kunde inläggas 
på det .avsedda 1111ålet. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 56 
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Förklaringen, varför icke en större verkan erhö lL 
av de t engelska jagarartilleriet i de strider, då hela flot
tilj er lågo i eldstrid med enstaka tyska kryssare, får nog· 
sökas däri, att den engelska ammunitionen visade sig vara 
bristfällig. J!:nligt en rapport från FC å "Strassburg" 
skulle sålunda c :a 50 o/o av jagarnas projektiler icke ha 
ler everat vid anslaget. De använda 10,2 cm. pwj eldilerna 
voro av gjutjärn och försedda m ed svartkmtladdning. 

T orpedvapnets insats i striden. 

'l'orpeden å övervattensfartygen spelade en anmärk
ningsvärd liten roll unel er striden. Från kryssare skötos 
torp eder vid .trenne olika tillfällen, nämligen del s från 
Arethusa tvenne torpeder på 3,500 m . avstånd mot 
Frauenlob och dels f-rån F earl ess såväl vi·d Arethusas strid 
m ed Strassburg omkring kl. 12 m. d. som under jakten 
på Marnz sydvart. Int-et r esultat erhölls em ell ertid av 
kryssarnas torp edanfall. 

De engelska jagarnas torpedanfall mot motstånda
rens lätta J;:ryssme blevo med ett undantag när lika re
sultatlösa. Sålunda avvärjde Strassburg genom motma
uövrar , dels tvenne anfall omkring kl. '1 2 m. d. , d els ett 
anfall kl. '12m .e . m. av två engelska j agardivisioner och 
rlel s slutligen tvenne anfall av tre divisionee str•ax efter 
kl. 'l e. m. Det enda anfall , ·som ledde till r esul tat var 
cl e·t, som utfördes av trenne divisioner mot Mainz uneler 
j akben sydvart, då fartyget träfflades av en torpetl, under 
det att fyra av de .anfallande j agarnra mer eller minclne 
'allvarligt skadades av m otståndarens artill erield. 

U -båbarnas insats motsVJar.acle på intet sätt de högt 
spända förväntningarna. Ors·aken , varför u-båtsanfallen 
m is·slyckades, får lcansbe delvis sökas i väderleksförhål
l.arrdena, vilka voro myck,et gynnsm11ma för båtarnas upp
täckt. En av anledningarna till det clåli 0·a 1·esul twtet f[u· 
dock m ed säkerhet sökas i det förhållandet, a tt överYat-
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tensfartygen gingo med hög·a farter och ofta vidtoga kurs
iludringar i enligh et med de snabbt växlande srtridslägena. 
Sålunda blev a:nfallet på G '194 resultatlöst, vilket dock 
är svårförklarlig t och lik,aså bommade E 4 mot Stettin. 
D 8 :s och E 6 :s anfall på r esp. Queen Mary och Lowe·st.oft 
undvekas genom motmanövrar, varjämte E 6 :s angrepp på 
Liverpool bl,ev utan r esultat. Visserligen utfördes största 
delen av dessa anfall mot egna fartyg, men måste i alla 
fall h etraktas såsom t'ent avsiktliga u-btåtsanf·all , efbersom 
torpederna avskötos. 

J!Jinuapnets insats i stri den. 

Minan kom icke till användning tmd er striden, m en 
minvapnet kom doc !;:. att spela en mindre roll - trots 
sin obefintlighet - på grund av att de områden födda
rades minfarliga, clär man på morgonen från båda de 
stridand·e parterna siktade den norska ångarren Kung 
Guttorm. Det felaktigt mottagna gnistmeddela ndet å 
några tyska fartyg rörand e det minfarliga områdets läge 
bestyrker nödvämligheben av i:akttagancl·et av ytterlig 
noggrannhe·t vid dylika meddelandens avgivande . 

Samuerkan mellan lii'Ua kryssare och jagare. 

Lätta kryssares uppgift att stödja och baga upp r eti
rerande öv·ervattensto rpedfartyg, som anfallits av över 
lägsna lätta steidskra ft.er , helystes und er morgonens stri
der . Sålunda räddade '' Stettin" de båda havererade tor
peclbåVarna V 1 och S 13, tillhörande V. rr-flottiljen. An
ledningen till att elen tyska III. minsvepningsdivisionen 
och därvid sär skilt rr 33 lyck1ad e s utan förluster draga sig 
undan från de engelska stridskrafterna får också helt 
till skrivas det föeh ållandet, att Frau enlob uppträdde på 
stri clsplats·en såsom stöd. 

Den taldiska samverkan i11ellan de tysli:a, lätta far
iygsenhet•erna blev på grund av fö rut -anförda förhå llan -
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elen icke så intim, som det förhanelen varande läget kräY
cle. Dock samverkade de lätta kryssarna unel er stridens 
andra skedertill ömsesidigt understöd så gott sig göra lät 
under rådande sikt:barhetsförhållanden. Såväl tyska som 
engelska förhands- och fartygschefer gingo därvid ofta 
blott på kanondundret, vilken manöver emellertid bragte 
såväl Cöln som Ariaeine till undergång. 

Lärdomar beträffande vikten cw planers n oggranna del
givande till underlydande befällwvare. 

De -engdsk~;t operationerna hämmades i icke ringa 
grad av, att de i operationen deltagande befälhavarna icke 
voro mecldela:cle operationsplanen i dess fulla utsträck
ning. Ett hotand e olyckstillbud uppstod på grund härav 
redan i daggryning.en på striclsclagen, då rryrwhitts flot
tilj er gingo till torpedanfall mot Gooclenough's kryssar
eskader, ov,etancle om dess deltagande i operationen. En
dast en snabb ig,enkänningssignal räddad e situationen. 
Vi hava även s·ett, vilka komplikationer, som uppstodo . 
på grund av att Key8's icke var unelerrättad om förefint
ligheben av vare sig Beattys tre slagkryssare eller Goocle
nough's eskader. rr illbt1det, då engelsmännen sökte ram
ma sin egen u-båt, E 6, får också tillskrivas engelsmän
nens försumlighet beträffande sättet för planens delgi
vande. 

Erfarenheter rötande svårigheten att identij'iera 
fartygstyper i disigt väder. 

Svårigheten att i disigt väder identifiera siktade far
tygstyper belystes vid 1nånga tillfällen uneler striden. Så 
lunda tog V 187 Nottinghallll och Lowestoft för jaga1'e . 
-varjämte samma torpedbåt strax därefter i samma sikt
barhetsförhållanden bedömde Arethusa och Fearless så
:S om pansarkryssare. Från Arethusa bedömd e man Strass -
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burg, då elen siktad es kl. 12, 2 7 e. m., såsom en större 
kryssare , vilket förhållande J.wm Tyrwhitt att anse situa 
tionen mycket kr itisk och därigenom påkaHa Beattys 
understöd. 

I samband härmed kan fö rtjäna framhållas vikten 
a v att hastigt kunna identifiera åtri1instone egen flottas 
fartyg. Sålunda inställde Stettin för en kortare tid elden 
mot de på morgonen anfallande engelska jagarna, i elen 
tron att cl8'ssa vor o tyska fartyg. V 18 7 antogs först å 
.Arethus·a vara engelska jagaren IAucher och E 6 gick till 
anfall mot egna kryssm'e, tillhörande Gooclenough's eska
der. Flera andra exempel kunna anföras , såsom t. ex. 
att V 187 tog N ottingham och Lovvestoft för tyska fartyg 
samt att Stettin bedömde Ari·wclne såsom en engelsk min
kryssare . Strassburg räddade sig unelan en säker uncl·er
gång, enelast på grund av att dess nationalitet icke kunde 
avgöras, vare sig från någon av de engelska slagl;;.ryssarna 
ell er Gooclenough's lätta kryss·are. Härtill bidrog även 
FC :s å Strassburg kallblodigt genomförda krigslist att 
icke genom s in manöver röja sin nationalitet . 

Lc'h·domar beträlfcmde gnistsignalering. 

Följande lär<clomar kunna hämtas från striden be
träffande gnistsignaleringen, nämligen: 

1 ) Betydelsen av r i k t i g och t y dl i g signalering. 
Vid upprepa•de tillfällen uneler striden fr·amkommo 

till ledningen felaktiga signaler , vilket vållad e icke blott 
svårigheter vid ledningens bedömande av läget, utan även 
ökade signalfrekvensen på grund av att rätt els,er och för
f rågningar måste göras. 

Betydelsen av tyd ligt avfattade signalmeddelanden 
kan icke skattas nog hö gt. Sålunda klargjorde orden 
" I. Battle Cruiser Squa1dron" i Strassburgs :signal kl. 2 135 

e. m. fullständigt läg1et för ledningen, vilken däremot 
dessföeinnan delvis svävade i okunnighet rörande sam 
mansättningen av engelsmännens huvud styrka. 

l ~ 



- 8:?0-

2) Betydelsen av s n a b b signalering. 
De't är påfallande, att fl ertalet signalm edd elanden 

såväl från utevarande fartyg till flottledningen som fr ån 
högste b efälhavaren till unel eelydande fartyg krävde en 
avsevärd tid för sin chiffredng, avgivning, avläsning och 
dechiffr,e ring. I regel krävd es härför, b eroende på olil.;:a 
meddeland es längd, c :a 20-40 minuter . Det är upp en
bart, att en sådan tidsförsening av viktiga meddelanden 
medförde betänkliga konsekvenser, varpå m ånga ex~em

pel kunna framdragas . För a tt befrämja snabbheten vid 
signalering i l\Tig m åste sålunda signalföreskriftema 
framför all t vara .så enlda, som hänsyn till sekretes·s,en 
möjliggör. Det torde , sär skilt vid ett tillfä ll e som detta, 
kunna starkt ifrågasättas, huruvida det var nödvändigt 
eller ens lämpligt att chiffrera de olika meddelanden från 
utevarande fartyg , som rörd e siklandet av fientliga strids 
krafter . Då man själv är i kontakt med fi•entliga strids 
krafter och visshet vunnits, att eget fartyg är upptäckt 
av fiend en, finn es intet skäl att för.svår.a rapporten härom 
medelst dess transformering till chifferspråk. 

3 ) Vikten av att alla fartyg söka a v l ä s· a s a m t
l i g a meddelanden, även sådana, som äro stä llda till an
nan hefälhavar·e. 

Detta förhålland e är av särskild betydelse från den 
tid, känning med f•ienden erhållits, och då d et gäller ett 
sto:rt antal fartyg, vilka ej alla kunna påräkna att aY 
högste befälhavar en orienteras om strid släget. Såsom 
ett typiskt exempel härpå kan bl. a. anföras, att om Y . 

T-flottilj ens samtliga båtar avläst G 194 :s signal på mor
gonen angående anfallande fi entliga stridskrafter , hade 
flottilj ens oförmodade sammanträffand e m ed öv·erlägsna 
stridskrafter kunnat undvikas. Likaså blev Mainz' sis ta 
.signal angående sildandet av fientliga pansarkryssare 
aldrig avläst på Strassburg, varför sistnämnda fartyg , 
ovevand e om fi endens närvaro , manövrerade engelsmän
nen i händerna. 

4) Vikten av att fö r tid s vinnande giva v i k t i g a 
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s i g n a l e r ti ll vi ss t fartyg i ett för band sam
t i d i g t t i Il s å v ä l d e t t a s o m f ö r b a n d s c h e f e n. 

rryska flottl edningen synes hava haft en viss benä
genhet för att vid signalees avgivand e gå den regelrätta 
tj änstevägen i alla dess instansee, vil ke.t givetvis förse.
nacl e ordergivningen. Såsom exemp el härpå kan bl. a . 
anföras, att Hippers order angående utsändande av V. 
rr -flottilj en fr ån Helgoland på morgonen sändes fr ån 
·seydlitz först till Cöln, ledarfartyget för torpedbåtam a , 
och därifrån till fl ottilj,en. Medd eland et försenade s också 
rätt avsevärt. 

5 ) Nödvändigheten av att upprätthålla en sträng 
l u f t d i s c i p l i n . 

Den mångfald signalmeddelanden av olika slag och 
o lika vikt , som korsade varandra å ömse sidor uneler stri
den, ås tadkom nära nog ett full ständigt gnistl\laos med alla 
härav föl jande konsekvenser. På tysk sida avgåvos så
lunda ej mindre än 2 10 signalmedde:lanclen pr . gni.st un
der striden. 

I samband med erfarenheterna rörande gnistsignal
tjänsten kan för tj äna framhållas betydelsen av att sam t
liga fartyg , vilka äro avseelda att användas fö r bevakning 
utoms kärs äro utrustad e m ed gnist. Av tyska III. min
svepnings.flottilj en var sålunda enelast fl ottiljbåten D 8 
fö,rsedd m ed gnist, varför öveiga båtar saknade uncl er
rätt elser om fiend en och blevo fullständigt överraskade 
av engelsmännen. 

Betydelsen au oljeeldning. 

Nack~clel en av koleldning å lätta fartyg visade sig vid 
tvenne särskild a tillfällen und er strid en , nämligen del s 
vid v. rr-nottilj ens has tiga r eträtt på morgonen inför de 
engelska jagarflottilj erna och dels vid Ste.ttirils .r•eträtt 
bakom Helgoland ungefär vid ·samma tidpunkt i avsikt a tt 
taga upp ångtrycket. Olj eelclninge,ns st or a taktiska för 
del att .hastigt medgiva upptag,ancle av fullt tryck k&n icke 
skattas nog högt. 

·, 
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Rapport om uiiderleksförhållcmdena. 

Såsom en viktig erfarenhet från striden elen 28: 

augusti må slutligen icke förglömmas betydelsen aY, att 

rapporter rörande siktade, fientliga s jöstridskrafter bl. a. 

böra innehålla en kortare orientering rörande väderleks

förhållandena och clä evicl sär skilt siktbarheten, såvida 

dessa förhålland en icke på annat sätt fram gå av rappor

ternas innehåll. 

De nu skildrade stridshi.i.ndelsernct uisa faran av ett de

fensivt tillbakahållande au en flottas lwvudstridskrafter. Ett 

f6rsvar m åste så långt sig g·öra låter förccs offensivt med alla 

medel, ej blott för att försvaga den anfallande och inskränka 

hems handlingsfrihet, ufaTb även för att andan hos elen egna 

personalen må hö:ias genom den tillförsikt om seger, som of

fensiven är ägnad att j"rccmkalla. Mot denna viktiga princip 

syn dade den tyska flo ttledningen och de högre befälsinstcm

serna och de hava därigenom en stor skuld i det tragiska öde , 

som drabbade det unga tyska släkte, vilket i om edelbar närhet 

av den passiva slagflottan fann sin grav i Helgalandsbukten 

den 28 augusti 1914. M ä ui aldrig komma att begå samma syn d! 

Erinringar beträffande stridsplanschen. 

1 ) De engelska jagarnas kurser mellan kl. 8,30 f. m _ 

och 12,30 e. m. äro ej fullt säkr•a. 
2) Aeethusas Jmt·ser mellan kl. 9, 3 , och 11, 30 f. m. 

äro osii!kra. 
3 ) Corbebts uppgifter angående de engelska slag

kryssarnas bestick kl. 2, 25 e, m . torde vara a vseväd fe l 

aktigt och har på stridspl-anschen flyttats 12' N 45 ° V. 

Förflyttningen är i första hand gmndad på Stralsuncls och 

Stras1sburgs bestick, vilka torde få anses fullt säkra. 
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Bilaga 1. 

Sammansättning av de i operationen deltagande 
engelska sjöstridskrafterna. 

1. slagkryssareskadern. 

Lion ... .. . .. . ..... ..... ....... .. .. . . .... ... .. . 
P rincess Royal ........... . ... ........... . 
Queen Mary .................. . .. ........ . 
N ev Zealand ... ... ... ..... .. . . 

Ton Artilleri 
30,000 8- 34,3 cm., 16-10,2 cm. 
26,800 
30,000 
19,100 8-30,5 cm ., 

2. slagkryssareskadern. 

Fart 
29 
~8,5 

28,5 
26,4 

Ton Artilleri Fart 

Invin cible .. . ... ... ... . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . 20.300 8-30,5 cm., 16-10,2 cm. 26,6-

1. lätta kryssareskadern. 

Southampton .. . .. . . . ....... ... .. . . . .... . . 
Birmingham .......... .. .. .. .. ... .. ... . . . 
N ottingham .. .. . . ... ............... . .... . 
.Lowes toft ... .. . .. . .. .. ....... .... .. . .. . .. . 
Falmouth ........ . .. . .. . .. . ... ... . . . ... .. . 

Ton 
5,500 
5,530 

Artilleri 
8-1 5 cm . 
9-15 em. 

Far t 
25,5 
26,(} 

Liverpool 4,900 2--15 cm., 9- 10.2 cm . 2ti ,2: 

7. kryssareskadern. 
Ton Artilleri :B' art 

~~;;~us ) ............. .. .... .. .. ... .... -... 12,200 2-23 cm., 12- 15 cm. 22 

Aboukir 
Amethyst .. . .. . . .. ..... . . .. . .. .... ..... . 3,050 12-10,2 cm. 23,& 

Jagartlottiljerna. 

3. flottiljen. 

Ton Artilleri Fart 

Arethusa ............. .... . .... .. ... . 3,500 2-15 cm., 

l
Lookout ~Lark 1Laforey 

l. div. Leonidas 2_ div. Lance 3_ div. Lawford 
Legion Linnet Loui s 

' L ennox LanO.rail Ly diard 

6-10,2 cm. 28,5 

!
Laurel 

4_ div. Liberty 
Lys an der 
Laertes 

950 ton; 3 --10,2 cm . k.; 4 torped.-t.; 31-32 knop . 

n 
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1. flottiljen. 

Ton Artilleri Fart 

Fearless .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . .. ... .. . .. . 3,440 10- 10,2 cm. 25,4 

1. div .l!~:ae::n 2. div.l~:~:~er 3. diJ1~:~:::er 5. div.1~~z:~-~'vk 
Hind Llewelly Donid Lapwing 

Areher - , Defender Phaenix 

750- 800 ton; 2-1.0,2 cm. k.; 2-7,6 cm. k., 30 knop. 

8. U-båtstlottiljen. 

:E'lottiljledarna: Lurcher och Firedrake (770 ton ; 32 knop ). 

550 
U-båtarna: D 2 och D 8 - ton. 

630 
730 

E 4, E 5, E 6, E 7, E 8 och E 9 - ton. 
825 

l 
l 
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Bilaga 2. 

·Detaljuppgifter rörande vissa, i striden deltagande 
tyska fartyg. 

A. Lätta kryssare. 

"' 
Tillhörande 

~"' 

Fartyg År De p l. Fart Bestyckning g:td 
förband ~ et> 

;;·' 
IJ'l 

. Cöln .. ...... . 

l 
190~ 4,350 26,5 12 st. 10,5 cm. k. , 2 torp. -t . 380 

Mainz ...... > > 27 » > > 

Stralsund ... (I. spaningsgruppen 
1911 4,550 28 375 > » 

l 

Strassburg .. ; > 28,3 • > 370 

Stettin · ·· ·· · II. u -båtsflottilJ .... 1907 3,470 23-26 10 st.10,5 cm. k., 2torp.-t. 322 1 

Frauenlob ... III. . • ... 1902 2,700 2 1,5 > • 280 l 

Ariadne . . . .. . III. hamnflottilJ en 190012,650 22 • » 2751 

B. Torpedbåtar. 
Av. L T-flottiljen : V 187 Av V. T-flottilj en l): G 1:2 r 188 

9 hal~ j 
v 2 

v 189 v 3 

J. halvfi . v 190 v 4 

v 191 v 5 

v 1\:!7 v 6 

lG 193 
J 

G 7 

2. G 194 G 8 

G 196 10. G 9 

l G 10 
Gll 

C. Minsvepningsbåtar. 
Av III. Minsvepningsdivisionen: D 8 (3 st. 5 cm .-k. ) 

T 29) 

~ ~~ l 
T 34 (l st. 5 cm. -k. , 15 knop) 

~;~J :T 37 
T 40 

1 ) Ordinarie sammansättning. Den 28 aug. voro även båtarna S 13 och 

V l t illdelade :flottilj en. (Möjligen v oro n ågra a v de ordinarie båtarna borta 

vid t illfället ifråga). 
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Förteckning 
över de böcker och tidskrifter som äro skänkta till Kungl. 

Örlogsmannasällskapets bibliotek från den 15 No
vember 1919 till den 15 November 1920. 

Kungl. Sjökarteverket. Tillägg t il l Svensk I~ ot s. ·Del. I, II, IH 
av åren 1916, 1917, 1918. Stockholrn 1920. 3 b. O. 

Sven~k Lots. Del. I 1920. Skagerak . K attegatt och Öresund. 
Stockhol.m 1920. 1. b. St. O. 

Norra Sj övägen till Sibirie n. Stockholm 1920. 1. b. St. O. 
Sjökorten N :•o 12 och 79. X ords jön och Göteborgs hamn . Stock

holm 1.920. 2 stycken. 
Hildebrandsson, H. H. E 'tude pn:\l im inaire su r les vitesses du 

vent et les Temp er atures dans I'Air l ibrv. A eks h aut eurs different es. 
Upsala 1.920. 1 b. O. 

Akerblom, F. Bulletin Meus uel de L 'Observatoim Met eor ologi

que de L 'Universite D 'Upsala . Vol. LJ. Anne 1.919. Upsala 1.919- 20. 
1 b. Ov. 

Klingspor, Staffan. Krigsförplägnads-, Kri gsmateriel - oeh K rigs

kassat jänst en m. m. vid ett I nfanteriregemente och dess under avdel
ningar. Stockh olm 1.91.9. 1 b. St . O. 

Holmgren, Andreas. Krigserfa renhet er särskilt från F yra ö ster
l~ikisk-Ungerska f r onter. Stockholm 191.9. 1 b. S t . O. GåYa. · 

Andringar i R egleme ntet för Marinen. Del. I av 191.5. 1. J an.-
31 Dec. 1919. 

Andringar i R eglementet för Mar inen . Del. II av 1.909. 1. J an .-
31. Dec. 1919. 

Stockho1m 1920. 2 b. O. 

Av Chefen för Sjöförsvarsdepartementet utsedda sakkmmig·a. Be
t änkande och försl ag angående Officerskårens vid Flottan rekryte
ring och utbildning m. m. 
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II. U nderoff icers befordran t ill Off icer , Ma rinintendent och Ma
Tiningenjör. Avgivet den 30 April 1920. Stoekholm 1.920. 1. b. St. O. 

Landqvist, D. Vä rldskr iget V . Världskriget till Sjös. Del. II, fr ån 

F ebruari 1.91.5 int ill Maj 1.91.6. Stoekholm 1.91.9. 1. b. St. O. 
Munthe, Arnold. Svenska Sj öhj ältar VII:5. Flottan och Rysk a 

kriget 1.790. Ot to H enrik N ordenskjöld. Förra delen. Stockholm 191.!:l. 

1 b. St . O. 
K1mg'l. :M:arinförvaltningeu. Liggar e å de i R iksstaten uppförda 

ansl ag å F emte huvudtiteln med tilläggstat och anslagstit lar för 1920. 

.S t ockholm 1.91.9. 3 b. St. O. 
Kung·I. Sjökrigsskolans Rulla 191.!) . St ockholm 1.91.9. 1. b. O. 
s,·enska Teknologfören ingen. Lediamotsförteckning m. m .. Maj 

1.920. Stockholm 1.920. 1 b. O. 
Torpsoe-Jensen, Th. A. Det D anske Soofficerskorps 1801-191.9. 

1\:jobenhavn og Kristi ania 1.91.!J. 1. b . St. O. GeniQm Tidskriftens re

·claktioon. 
Hagman, Torsten . . Från K arlskrona utgående ö rlogserpeditioner 

~'t ren 1880-1895. Karlskrona 1.9:?.0. 1. b . O. 
Kungl. Kommerskoleg'ium. B.cdo görelse rör ande SYenska f artygs 

i' jöolyckor 1.91.9. Stockb.olm 1920. 1. b. St. O. 

Tidskrifter för år 1920. 

Kun gl. Krigsvet enskaps-Akademiens Handlin gar och Tidskrift. 
T idskrift i S jöväsendet . 
Art illeri-Tidskrift. 
Svensk Kust artilleri-Tidskrift. 
X autisk Tidskrift. 
Teknisk T~ds·kri ft. 

Tidskrift för m:asbnister. 
Acentylenteknik. 
SYensk Lots- och Fyrti.dn.ing. 
;\or sk Tidskrif t for Sjovmsen. 
D ansk Tidskrift f.or Sov::esen. 
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Kungjorda patentansökningar. 

Datum l Diarii- l 
nummer 

Uppfinningens art. 

23/10 - 20 

30110-20 

267 l 17 

4210118 

2207119 

3091117 

772114 

Gyrokompass. The Spen-y Gyroscape C:o, New 
York. 

Livräddningsdräkt. J. E. Lepage, Montreal. 

Släpphake för räddnings båtar. J . Brögger-J en sen, 
Köpenhamn. 

Anordning vid kompasser. J. vV. T. Olim, .Mar-
strand ....... .... ..... , ........ ....... ......... ... .. . ...... . 

Flytande, förankrad boj för avgivande av optiska 
eller akustiska signaler. Julius Fintsch A j G, 
Berlin. 

2756/18 Anordning för omkastning av rörelseriktningen 
hos propellerdrivna fartyg. J. G. A. Kitch~n, 
J. R. O'Hanlon, Lancaster och G. H. Fraser, 
Liverpool. 

" : 966/15 Anordning för reglering av ljusperioderna vid 
gasklippljusapparater . Aktiebolaget Lux, Stock
holm. 

6111--20 2177114 · ArtilleriprojektiL Companie des Forges et Acie
ries de la Marine et d 'Homecourt, Paris. 

3352/ 19 Membran för undervattenssignalavsän dare . Atlas- ~1 
vVerke AlG, Bremen. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter år 1920. 

Artilleri och hand vapen. 
N e w .Methods of Exterior Ballistic Compu-

tation ... ...... ...... ... ...... ...... .. ... ...... ...... ... P. S. U. N. I., sid. 1777. 
Översikt över några av de viktigaste me

toderna för beräkning av banelementen 
vid flackbanepjäser ................ ...... .... .. . 

Sjökrigshistoria m. m. 

The High Sea Fleet at J utland ....... ... .... . 
The British Blockade and American Pre-

eeclent ........... . 
Slaget i Nords0en den 31 maj 1916 .. .. ..... 

X avigation. 

K T ., sid. 56. 

P. U . S. N. I., sid. 1721 . 

P. U. S. N. I., ~id. 1780. 
D. T. f . S., sid . 481. 

Using an old Wrinkle ...... ...... .. ...... .. ....... l P. U . S. N. I. , sid. 1785. 

Sjöfart. 
British shipping, Marine ensurance and 

Freights ........ .............. . ..... . .... .. ... ........ . S. G., sid: 2672, 2743, 
2820, 2890, 2969, 3048. 




