1930.
93:e årgången.
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Striden om Jellicoes och Reattys taktik i
Skagerakslaget.
(Forts. från h. 4, sicl. 200.)

, Jellicoes på omdöme och instinkt - att se någonting var
.lwnom förnekat genom vädret - grundade stridsmanöver var
fulländad i sin väl avpassade noggrannhet till tid och plats.
Han skulle hava vunnit en fullständig seger, rncn ödet var
honom oblitt. Han blev berövad sitt byte, då han nästan hadc gripit tag i detsamma. Varen icke så blinda och då raktiga att n edsätta Jellicocs lysande skicklighet och förtjänster».
8) Den engelske historikern H emy N ewbolt, som efter
Corbetts död övertog utarbetandet av Naval Operulions, har
i sin bok A Nava l History of the War 1914- 1918 gjort en
-del reflexioner beträffande Jyllandsslaget, därvid delvis bemötande Bellairs ultalanden. I friiga om deployeringen medger Newbolt, att J ellicoe skulle ha konnnit hastigare i strid
genom att dcployera åt styrbord, men går icke in på, att någon allvarligare olägenhet uppstod av den i verkligheten utförda manövern, då ju exempelvis J ellicoes flaggskepp kom
i strid endast 15 minuter efter deployeringcn och slagskeppet
Hercul es på högra flygeln var i strid redan efter 4 minuter ..
Hade Jellicoe deploycrat å t styrbord, säger Ne\vbolt, skul Je han ha varit nödsakad att omedelbart därefter gira successivt babord hän, enär hans mål ju var att komma mellan
tysk arna och deras baser. Men hans babordsgir skulle ha
:Utsatt den engelska täten för en farlig omfattning av fienden ,
'i'idskrift i Sjöväsendet.

18

-

248-

som. då befann sig i gynnsamt läge för att verkställa en öv 'r flygling av den engelska täten.
.
Newholt erinrar om, att Jellicoe kl. 1850 anbefallde (' ll
samtidig gir mot fienden för att minska avståndet, vilh.,· n
åtgärd är ägnad att bryta udden av Bellairs anklagelse för d t
envist fasthållande vid den stela kolonnformeri ngen. 1vlen . ~ii 
ger Newbolt, varför icke hava gjort denna samtidiga gir n ot
fienden tidigare , redan strax efter eller t. o. m. i samban d
med deployeringen , varigenom den engelska flottan hade k o.nmit att deployera, icke på någondera av sina flygelkolo n ne r,
utan på själva den fientliga flottan?
9) I mmshiiftet au Uniled States Naval Institut e Procccdings HJ28 riktar Captain Thomas G. Frothingham, U. S . R.
under rubriken The Test ofFact against Fiction in the But, /c
of lutlund en skarp kritik mot engelsmännen med anledn ing
av deras försummelser och misslyckanden i slaget.
I fråga om Jellicoes deployering framhålles, alt det vi ... ade sig överstiga engelsmännen s förmåga att på e tt ändamalsenligt sätt förena sina styrkor. Det var endast alltför tydlig t,
att man icke hade förberett sådana förbindelseme toder , a tt
sammanförand el av de olika brittiska förbanden till en en la.
styrka kunde ske på ett säkert sätt. Med de osäkra under r:i t ·
telser, som Beatty hade kunnat giva Jellicoe, kunde in (-, ·n
snabb och säker förening av styrkorna ha skett, om icke genom en lycklig slump.
För övrigt är all diskussion om, huru Jellicoe borde h a
deployerat sin flotta , ändamålslös, ty nu vet m.an , att cl·· J~
tyska flottan självmant kom tillbaka i kontakt med d e1 _1
stridsformerin g fullt utvecklade brittiska flottan . Det var '·a·
lunda icke n ågot bjudande behov för Jellicoe att genon1 en v1S S·
deployerincr tvin"a fienden till strid. (Författaren glömm er
.
"här , att
" den snart inträdande n1.örkningen nödviinemellertid
diggjorde Jellicoes ingripande i striden s n a b b a s t m ö j l i g t \ -
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Son:t av det föregående fram.går, hava ytterst motsatta
åsikter blivit framförda beträffande J ellicoes deployeringsm anöver. Om emellertid en handling bör få bedömas efter sitt
resultat, så måste man erkänna , att resultatet av Jellicoes d eployering på bo!Jordskolonn en, bortsett från tidsförlusten, blev
allt annat än dåligt, då ju denna manöver i verkligheten förskaffade den engelsk a flottan det gynnsammaste tänkbara Tläge framför den fientliga flottans tät (Der Rrieg zur See säger härom: »Framför den tyska täten såg man plötsligt i
dimman från NV till NO mynningsflam man från en oöverskådlig rad stora fartyg, under det att runt omkring salva efter
salva nästan oavbrutet slog ned »), vartill kom, att Jellicoe på
detta sätt placerade sin flotta mellan fienden och hans baser.
I diskussionen om den av många förordade deployeringen
på styrbordsk olonnen framställes denna manöver alltid så,
att styrbords flygelkolonn skulle ha fortsatt på den gamla
~: ursen rakt fram och ungefär vinkelrätt mot fiend ens kurslinje (se bl. a. amiral Bacons skisser) för att sedan gira ba bord hän, därigenom ledande de efterföljande eskadrarna till
parallellkurs med fienden. Det är ju givet, att den engelska
täten i dylikt fall hade kommit i ett mycket ogynnsamt läge
och blivit utsatt dels för fiendens koncentrerade artillerield
och dels för faran av torpedanfall, varför man väl kan förstå
Jellicoes betänkligheter i detta avseende.
Men man kan ju också tänka sig en annan form för deployering på s tyrbordskolonn en, nämligen, au den nya täten
icke hade fortsatt rakt fram på den gamla kursen , utan i
stället omedelbart girat 90° styrbord hän , varigenom stridsfonn eringen kommit att bildas på fiendens k o n t r a k u r s och
På ett avstånd från honom av omkring 10,500 m eter. En
överslagsberäk ning på stridskartan visar, att under den tid,
som åtgått för en dylik manöver , skulle de båda styrkorna
hunnit skjuta förbi varandra endast så mycket, att bådas täteskadrar hade bef~nnit sig ungefärligen tvärs ut fr ån varandta, Jellicoe kunde nu ha öppnat striden på kontrakurs och
fortsatt densamma p å detta sätt till dess båda flotlorna hade
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befunni t sig ungefär mitt för varandr a, då han kunde ha låtit sina tätfarty g så smånin gom success ivt gira ned mot fiendens kö i ändamå l att omfatta denna. Härigen om &kulle Jellicoe h a kunnat verkstä lla en kraftig koncen trering mot tyskarnas av de äldsta och långsam maste skeppen beståen de kö, därigen om bringan de Scheer i samma situatio n som I-Iipper vid
Doggers Bank, d å den sistnäm nde ställdes i valet mellan alt
antinge n fortsätt a striden mot överma kten eller att lämna den
svaga och långsam tgående Bliiclzer åt sitt öde.
Av allt att d örn a skulle en deploye ring på styrbor dskolomlen till fienden s kontrak urs med efterföl jande koncen trering mot fienden s svagast e punkt, 17 knops-s keppen i kön , ha
försatt den tyska flottan i ett synnerl igen svårt läge och genast
från början utan tidsförl ust ha skaffat Jellicoe avsevär da för-
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delar (se fig. 4).
Visserli gen skulle Jellicoe på detta sätt icke ha kommi t
mellan fienden och hans baser, men engelsm ännen ägde fartöverläg senhet nog för att ändock icke behöva släppa taget.
Härtill komme r emeller tid ännu en för engelsm äm1en ytter"
ligt betydel sefull fördel, som skulle hava vunnits genom en
på nu antytt sätt utförd deploye ring åt styrbor d till fienden s
kontrak urs. Såväl Beatty som Evan- Thoma s hade nämlige n
order att vid deploye ring i riktning från Helgola nd intaga
plats i slagflot tans kö. Dessa snabba förband skulle i detta
fall haft möjligh et att utan svårigh et intaga sin drabbni ngspost samt att därifrå n binda och h årt ansätta den fientlig a
täten (vilket Beatty för övrigt redan var i färd med) och de
hade dessuto m blivit förstärk ta med lnflex ible och lnclomi table .
· Läget hade således kunnat bliva, att mot den tyska t äten koncentrera ts de 4 kraftiga ste och snabbas te eng elska slagske p
Pen jäm te 6 slagkry ssare, alltså 10 starka och snabba fartyg,
samtidi gt med att den cngclsl{a huvuds tyrkan koncen trerade s
111ot fienden s kö. I en elvlik situatio n hade amiral Schccr
knappa st kunnat utfinna n~gon möjligh e t att frälsa sin flotta ,
då ju alla reträttv ägar på förhand skulle varit avskurn a och
engelsm ännen skulle haft bättre tid på sig att göra sin överlägsenh et gälland e.
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Det nu anförda får icke betraktas såsom något påstående,
aU Jellicoe, med sin ofullständiga kännedom om. stridsläg('t,
borde ha deployerat åt styrbord och att hans deployering ät
motsatt håll var felaktig, utan endast såson1 ett tankeexp eriment för att visa, dels hurudan situationen kunde ha blivit,
om deployeringen hade skett åt styrbord och dels, vilken lu r
det säkerligen var för den tyska flottan, att Jcllicoe på grund
av omständigheterna knappast hade något annat val än att
deployera på babords flygelkolonn.
Vid bedömandet av vad Jellicoe gjorde eller icke gjorde
i Skagerakslaget måste man emeller tid alltid komma ihåg ,
att han på grund av den dåliga sikten och den otillräckliga
spaningen endast ytterst ofullständigt kände till den fientliga
flottans läge, rörelser och sammansättning. F örs t många ar
efter detta sjöslag har man kunnat bilda sig en riktig u ppfattning om detsammas verkliga förlopp.
Jellicoe kunde icke veta, säger amiral Hm·per, att de ga mla tysk a slagskeppen befunno sig i kön av Schecrs kolon n
vid en ti!fpunkt, då han icke ens hade fått underrättel~e om
den fientliga slagflottans läge och ännu mindre om densam mas kurs eller sammansättning.
Amiral Harper yttrar om väderleksförhållandenas inflYtande under slaget följande.
Vädret hade stort inflytande på slagets utgång. Det är
icke för mycket sagt, att om det varit klart väder, så h ade
båda parternas taktik varit en helt annan än den i verkligheten blev. Klart väder skulle ha varit ogynnsamt för den flot;a,
som ville undvika avgörande drabbning, och alltså till enge.~
männens fördel. Särskilt dålig var sikten under huvuddral ,-)n ingen, och efter kl. 1900 översteg siktbarhe ten i a llmän lt ct
icke 12,000 yards (11,000 meter) eller() sjömil, och i allmän l'cl
var den ännu sämre, ofta icke mera än 2,000 - 3,000 ya rd~
(1 ,800- 2,700 meter). Vid intet tillfälle efter kl. 19(}0 kunde
man från n ågot engelskt slagskepp samtidigt se mer än tre
eller fyra av fiendens större fartyg.
Under hela drabbningen var Jcllicoe ovetande om d ·n
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1 vska

flottans styrka och sammansättning, och han kunde icke
.;inna kännedom därom genom de korta ögonblick, då några
få fartyg skymtade fram bakom dimman och fartygsröken .
J)e olika befälhavarna kunde således långt ifrån bedöma stridsläget med den överblick , som man erhåller från luften eller
på ett taktiskt bord.

striden mellan slagflottorna började omedelbart efter det
.att signalen för deployering hade nedhalats. Vid avslutandel
av det drabbningsskede, varunder den engelska deployeringen
slutförts, hade engelsmännen, icke minst tack vare lnuincible.eskaderns ingripande i den ännu fria tyska flanken, men även
v å grund a v de för engelsmännen synnerligen gynnsamma
.siktbarhetsförhållandena , förskaffat sig ett enastående fördel.aktigt taktiskt läge med egen formering tvärs för den tyska
täten. För att draga sin flotta ur detta ohållbara läge anbefallde amiral Scheer kl. 1936 Gefechtskehrtwendung, d. v.
s. samtidig 180° -gir med h ela flottan, en manöver , som efter
12 minuter var verkställd. På engelsk sida blev den plötsliga
-o mkastningen av fiendens kurs så gott som obemärkt, man
lmnde praktiskt taget endast iakttaga, att fienden försvann ur
sikte. Enligt Der J(rieg wr See skulle enda möjligheten för
.Jellicoe att vinna klarhet i situationen hava varit en samtidig
gir emot och närmande till fienden. Jellicoe ansåg dock, att
alltför stora risker skulle löpas genom en sådan manöver. Dels
förmodade han felaktigt , att alla tyska fartyg medförde minor
ombord, vilka i h~indelse tyskarna togo jakt voro avsedda att
komma till användning, dels misstänkte han tillvaron av en U hålsfälla och dels slulligen gjorde den gamla respekten för det
t yska torpedvapnet sig gällande. Härtill kom , att de engelska
jagarflottiljerna ännu icke lyckats uppnå så förliga lägen, att
de kunde bidraga till att avvärja fi endens torpedanfall.
Då engelsmännen således mot amiral Scheers förmodan
ick e följde efter och deras eld snart tystnade , tillskrev Scheer
<letta lyckliga resultat dc stora engelska förlusterna, varför han
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beslöt sig för en ny framstöt , detta jämväl för att undvika o iigenhetcn av en reträttstrid . 1\1. 1955 gjordes således en nv
Gefechtskehrtwenclung, och striden blossade åter upp. J ( ll icoe sökte minska avståndet genom en samtidig gir emot fi t·nden, m en lät pft grund av två falska rapporter om. siktade \ · _
halar samt n ågra framrusande tyska jagare förleda sig att ,,vbryta denna manöver.
På grund av den engelska flottans utomord entligt gynn sam ma läge och den för tyskarna besvärande sikten var l ,•n
engelska artillerielden under detta skede av drabbningen ·1v
överväldigande verkan och kund e av tyskarna endast s vu~ l
besvaras. En kännbar lättnad fingo dc tyska fartygen d ärige nom , att framsändandel a v n ågra jagare för att rädda \i'rr·sbaclens besättning föranledde J ellicoe att låta delar av ~i n
st yrk a gira undan och flera engelska skepp att lå ta jäm \ii l
sitt svåra artilleri b esk ju ta jagarna i stället för slagskepp l'n.
Emellertid blev läge t snart å terigen ohållbart för tyska rna,
och D er /{rieg z ur See konstaterar, att läget omkrin g id .
2014 var det ogynnsammaste under hela slaget, då den f~rif t.m
kommande fientliga elden h eströk den tyska kolonnen längs
efter. Svåra förluster syntes därför oundvikliga, och amiral
Sc hecr beslöt sig då för en tred je Gefechtskehrtw enclu 'l !J,
under skydd av ett massanfall av jagarflottiljcrna, som. 1 nderstöddcs av ett förtvi vlat insättande av slagkryssarna u lan
hänsyn till förlus ter . Enligt en ty sk uppgift skulle insättande l
av delta mas s-torpedanfall varit föranlett av den omständigheten, att en hel del tyska skepp i det närmaste skjutit ~ ut
all sin ammun ition, varför man till varje pris måste lösg. ra
sig fr ån två nget av fortsatt strid m ed de engelska slagskcp}' n,
av vilka m {mga had e sina ammunitionsförråd så gott SIII H
orörda.
Något bä ttre och klarare bevis för , huru nära inom r äckhåll den avgörand e segern vid denna tidpunkt var för engcls·
männen , torde ick e kunna uppletas , än just detta amiral Sche!·rs
förtv ivlade försök att rädda situationen genom eventuellt u poffrande av slagkryssarna.
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Artilleriofficeren på Der[ f /in ge r, Fregattenkapitän vo n
Hase, bestyrker i sin skildring av slaget, huru förtvivla d situationen verkligen var, då han framhåller, h u rusom e;..;en
!;l<Oitlossning, oaktat knappast någonting syntes av fiend ·n,
likväl lugnade besättningens nerver. »Hade vi icke skjutif,, _
~äger von Hase, »så hade vid denna tidp unkt en allmän h o1 plöshet bemäktigat sig h ela besättningen, ty var och en mä r kte,
att om det fortgick på detta sätt i endast några 1ninuter 1ill,
så vore vi förlo r ade ».
situationen räddades emellertid tack vare JplJ icoes respekt för de tyska torpederna, i det att Jellicoe k l. 2020 an vände sig av »det enda medel, som han efter ingåen de p ra\ tisk p r övning ansåg vara verksamt» (De r Krieg zur S e' ),
nämligen att med samtliga skepp gira u n dan från torpederna .
Han gick därigenom förlustig »en avgöran de a rtilleriverk m
från t aktiskt fördelaktig ställning gentemot den fientliga styrkan » (Der K rieg zur See) . Undangiren omfattade 45 °, o.· h
d'ter 14 minuters förlopp åter gick Jellicoe till den gamla k t.r sen, förmodande . att faran var över och att torpedern~ h ade
passerat forme ringen. Detta var emeller tid icke fallet, m en
tack vare torpedbanornas stora synlighet i den gynnsamm :l
belysningen och den nästan spegelblanka sjön lyckades san tliga engelska skepp undvika att bliva träffade. Hela undatl giren, som efter allt att döma kostade engelsmännen segeru,
var således helt och hållet onödig. Känningen mellan slagflo! torna gick cm ellerlid vid detta tillfälle förlorad.

Den nu omnämnda undangiren från fiendens torpeder h ,tr
varit den anrlru angreppspunl.'len mot .lellicoe, och kritiken U"
denna manöver har i skärpa icke stått efter kritiken av deploy l~ 
ringen :: bort från fienden ».
1) Der J\rieg ;ur See säger om denna sak ungefär följande:
Aven om vissa tillfällighetsfaktore r (såsom lä tthcten a l t
observera torpcdbanorna) :'\stadkon~mo, att ingen av de måJJ F'l
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torpeder na träffade målet (25 torpedbanor äro utritade å stridsplan erna , t illhörande Der I<r ieg zur See) var den taktiska
verkan av de tyska jagarnas massangrepp .likväl oerhörd.
Den två gånger upprepade unelangiren och de enskilda skepp ens m a n övrer för att undvika antingen torpeder eller de flera
gån ger såsom dessas följdfenomen rapporterade, men i verk ligheten obefintliga U-båtarna hade bringat den engelska for )11eringen i fullständig förvirring vid en tidpunkt , då segern
r edan syntes vinka. Ännu sämre för en gelsmännen var emellertid, att känningen med f i en dem. artillerifartyg gick fullslän ·
digt för lorad genom undangiren.
2) Corbett säger i Naval Operations helt en kelt, att Jellicoe utförde den manöver, som långvar iga och välbekräftade
försök h ade visat vara det enda sättet att undvika ett sådant
a nfall.
3) Amiroi fimpe rs uttalanden om denna fråga och där m ed i samband stående spörsmål äro i stort sett följande.
Då torpederna avskötos , lät Jell icoe slagflottan i enlighet
m ed bestående sedvänja gira undan från torpederna. .Mycken
osaklig kritik har riktat s mot Jellicoe för hans u ndangir från
torpederna. Men detta var en manöver, som hade blivit fulls tändigt diskuterad och på förhand gillad och godtagen a v
alla fl aggmän. Denna manöver utfördes vid en mångfalld
tillfällen av ett flertal engelska och tyska amiraler, icke blott
vid J ylland , utan även i andra strider. Vid Jylland utfördes
denna manöver av amiralerna Sturdce, Evan- Thomas, Burney,
Hood, Beatty samt dessutom. av Hipper.
Om dc i fredstid noggrant övervägda och utrönta taktiska
1illvägagå ngs<;ättcn på stridens dag skola lämnas utan allt avseende, vartill skola de i si\. fall tjäna?
Det f inns ingen direkt molåtgärd m ot en Gefechls
keh rtwcnclung, m ed undantag av ett skarpt förföljande från
den starkare flottans sida, men en jakt under sådana för h ålland en skulle ha medfört risker. för vilka ingen försiktig
amiral kunde påtaga sig ansvaret. Att följa direkt efter fi enQen skulle ha placerat vår slagflotta i ett taktiskt mycket o-
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läge. Det skulle hava utsatt den engelska fl o Il an
gynnsamt
..
som J·a· •· . ,
for torepdanfall från fiendens såväl artillerifar tvrr
,_ll\' .
Jt>
o
'lk
~l a b~da sk_ulle ha befun_nit sig i bästa möjliga läge för d. Il a
·J· :]
andamaL V1dar e ·hade tillkommit risken från av de t ~s,
11
ii jf~·tygen ka~-~ade fl~rtande minor, och slutligen förefanns
Vår slagflotta hade en m yc,,e l
l~t>en fara for U-batsanfall.
hten överlägsenhet i fart över fienden. E n jakt skulle diirrtir
ha blivit en l å n g sådan med föga utsikt att upphinna fien.
den före mörkningen och m ed en viss möj lighet att förlo ra 11 ,.11
redan vunna fördelen att befinna sig mellan fienden och harts
baser.
I klart väder skulle fiendens reträttmanöver hava knmn t
mötas med att dela flottan och detachera snabba eskadrar I l
angripa honom i flankerna . Men även i dylikt fall var <t'l g:n väl långt framskriden för att göra en sådan åtgärd ön ~k 
"_arcl. I det rådande disi3a vädret och med så få å terståen k
tunmar av dagsljus var en sådan taktik föga att rekom nh"t dera , beroende på svårigheten för åtskilda styrkor att sni 1•
verka med varandra.
. Eftersom ingenting för Jellicoe utvisade, i vilken rikt n iHgfiende~1 hade dragit sig undan, vidtog han den enda åtgiir•l,
s_?m v1d denna tidpunkt kunde leda till slutlig seger. 1(1. 19· 4
lat han slagflottan gira till sydostlig kurs, eller den li.i m 1• igaste kursen för att komma väl mellan fienden och hans b as c'r
och samtidigt i sned riktning närma sig fienden för att förn Ya
·
·
drahhningen.
Vid det nu berörda tillfället unelerlät Beatty att med si t
slagkryssare bibehålla känning med fienden, med elen i h n s
rapp~_rt angi~na motiveringen, a tt >> försiktigheten förbjöd m :
att narma nug fienden allt för mycket med min underli.igs t·<l
styrka >>.
I-Im·per anmärker härtill, att Beatty hade sex slarrkn;ssa re
mot fiendens fyra samt att han dessutom hade så sto/'rm:löver Higsenhet, a tt han mycket väl hade kunnat återvinna kiinni n gen med fienden och därefter falla tillbaka på egen slagfl o t. t
utan att utsätta sin styrka för otilll~örliga risker. För:ik t i~-
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}1eten förbjöd icke Commodore Gooden ough att närma sig fienden m ed sin mycket u nderlägsna styrka, i avsikt att inför~kaffa unelerrättelser om fienden.
Beträffande Scheers andra Gefecbtsl..:ehrtwendung , d å
h an med en ny framstöt mot d en engelska huvudstyrkan förn yade drabbningen under för tyskarna ytterligt ogynnsamn1.a
förh ållanden, så protesterar Harper på det bestämdaste mot
·det t yska påståendet, att Scheer gjorde denna manöver i avsikt a tt förnya drabbningen. Harper vill i stället göra gällande, att Scheer på grund av elinunan och röken hade blivit
mi ssledd i fråga om den engelska slagflottans verkliga läge.
vilk et han bedömde att vara betydligt sydligare än det i verkligheten var. Under denna förutsättning hoppades Scheer,
enligt Harpers mening, att en framstöt i ostlig riktning skulle
föra honom akter om den engelska flottan, skärande dennas
kurs, varigenom han dels skulle komm.a närmare sina eO'na
ö
baser och dels, i händelse av en förnyad drabbnin" vid solnedgången skulle erhålla fördelen av belysningsförh~llandena.
Ingen annan förklaring till Scheers taktik vid detta tillfälle
syn es antaglig. En framstående befälhavare och skicklig taktiker, som Scheer otvivelaktigt var, skulle icke med full avsikt hava fört sin flotta rakt mot milten av den båge, som bildades av den fientliga slagflottan, därigenom bringande sina
täteskadrar uneler den koncentrerade elden från praktiskt taget alla våra slagskepp, vilket är vad som faktiskt intdi.ffadc.
4) Commonder Bellairs' (i boken The Battle of .Jutlwnl
är utomorclentlio·t
framförda) kritik av Jellicoes undan~:!ir
o
v
skarp, varom kapitelrubriken , Eleven Destrogers dismiss twenty-seven Batlleships » bär vältaligt vittnesbörd. Hans kritik
innehåller i huvudsak följande.
Bellairs erinrar om, att J ellicoe i sin bok gjort sig mycken
möda att ådagalägga, hurusom de engelska slagskeppens för luster voro märkligt små, samtidigt med att de själva tiUfo.-raclc
f"lenden svåra skador, vilket Jellicoe ansåg vara ett gott övittanesbörd om de engelska skeppens utmärkta offensiva enensk
o
per. Bellairs anmärker härtill , alt om detta är riktigt, så borde
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man ha kunnat förvän tat sig, att Jellicoe, i stället för att lata
elva fientliga jagare driva hela sin kolonn av 27 slagsk epp.
bor t från striden, bor de hava sörjt för, att alla dessa far tyg ,
utmärkta egenskaper verkligen kommit till sin rätt.
Vad beträffar de jagaranfall, som drevo Jellicoes '2 7
slagskepp ut ur striden, har en tysk artilleriofficer, som deltoa
i slaget, i en av Bellairs citerad tidningsartikel sagt, att tor-'"'
pedanfall under dager för tyskarna voro nästan hopplösa på
grund av de engelska jagarnas högre fart och kraftigare artilleribestyckning. ,sådana äro emellertid>>, säger Bellairs,
>>ett offensivt uppträdandes möjligheter aU inverka på ett för
defensiva åtgärder predisponerat sinne, att det, som för tysk ar.
na syntes hopplöst, ändock blev framgångsrikt, då det gälllie
att frigöra den tyska flottan från en förkrossande övermak t .
"Den brittiska flottans Dreadnoughts, som i Jyllandssbget hade den tyska flottan i sitt våld på nåd och onåd, hefunnos vara så värdefulla för kommande behov, att en flottilj a v
11 tyska jagare drev 27 st. av dem ur striden. Hunt h ad•.'
amiral Scheer kunnat tänka sig en sådan lycka>>?
,
Då Scheer kl. 2013 satte in sitt jagaranfall, var situationen den, att känning med fienden just h ade blivit etablerad .
Denna känning borde Jellicoe till varje pris hava upprätth å.lit, medan artilleriet fick tillfälle att utföra sitt arbete, ty fö1c
kl. 21 00 skulle det bli mörkt. Det var av vikt att hålla sig
inom effektivt stridsavstånd, så att alla skepp kunde deltaga
i elden och icke endast skjuta en osäker salva då och d:t.
Sådan var situationen, då Jellicoe av fruktan för torpeden ~1
lät hela sin flotta gira undan ända till 45 °, ja, några fart ~ g
t. o. m. 90°. Samtidigt girade fienden under di1nbildnill'~
bort nästan i eldgivningens riktning, och vad slagskeppen b <träffar blev kontakten med fienden aldrig mera verkligt återupprättad. Det är omöjligt, säger Bellairs, att för eställa sig
ett mera avgjort brott mot allt, vad sjömilitär tradition heter,
och mot tillämpandet av den gyllene regeln, att när fien dc11
en gång är siktad, måste han avskäras, tvingas till avgörande
drabbning och förintas .
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F ör Lord Jellicoe sönderföll drabbningen, säger Bellairs,
i tre bestämda >> nafsanden>> efter fienden med omkring en
timmes intervaller, och varje gång drar han sig t illbaka på
grund av något misstänkt, smn han icke tycker om. Han
komm er i strid kl. 1914, men tycker icke om utsikten, varför h an deployerar åt babord, bort från fienden . Han kmn111er återigen i strid kl. 2010, då ett jagaranfall driver undan
honom. Och l timme senare upprepas samma sak. Undanfl ykten att fienden girade bort är allt för barnslig, ty det var
just d etta, som man kunde vara säker på, att fienden skulle
göra. En fiende borde aldrig göra just vad man önskar av
honom, men i detta avseende var Jellicoe ytterst tillmötesgående, t y det enda, som amiral Scheer hoppades, att han skulle
göra, var ju-;t att gira undan. Genom den betydelsefulla undangiren gick segern Jellicoe nr händerna, ty han borde hava
girat emot fienden.
På grund av icke mindre än tre olika sakförhållanden
borde J ellicoe ha kunnat draga den slutsatsen, att fiendens
såväl forn'lering som stridslust voro brutna:
l. Fienden fortsatte att skjuta, men hade upphört att
träffa.
2. Fienden var på flykt.
3. Fienden begagnade sig av dimbildning för att undkomma .
Bellairs har gjort en beräkning, som går ut på att visa,
att d e tyska torpederna skötos på så relativt kort avstånd, att
samtliga torpeder torde hava passerat den engelska fonneringen trots undangiren. Följaktligen skulle den engelska flot tan vid gir emot torpederna icke ha behövt undvika flera torpeder än vid giren ifråo. desamma , men i det förra fallet hade
vunnits , dels att d e tyska jagarna kunnat tagas under effektivare beskjutning, och dels att den tyska flottans avsikt att
Undandraga sig de förödande salvorna från 27 slagskepp hade
blivit ominte tgjord. Ingenting berättigade J ellicoe till underlåten heten att gripa vad som säkerligen var det mest storslagna
tillfälle, som någonsin erbjöds en befälhavare till sjöss under
kriget.
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Tyskarna gjorde ick e mindre än sju jagaranfall under d 1"er
d en enaelska
huvudstvrkans,
d . v. s. J ellicoe direkt U ll ;:"'~
'
b
J
der stä llda, jagare däremot intet enda an fall . Engelska ja gafa nfall under dager mot de tyska slagskeppen skulle h ;.l · a
hingal tyskarna att b egagna sina egna , med underläg sen ar tilleribcstyckning försedd a jagare, defensivt, i stället för a tt
giva dem tid att göra så många torpedanfall. På grund av
iaoarnas
överläasenhet
i stvrka
skulle engelska •ja(le CIF'clska
b
t>
.. ,
J
gm·aHfall haft betydligt . större möjligheter än de t yska a nfallen att pressas fram till kort skjutavstånd. I varje fall inverk a de Jellicoes underlåtenhet a tt kvarhålla sina slagsk eJ •P
i energisk strid ( >> closc action >> ) menligt på ett offensivt u p l trädande av de engelska jagarna, vilka enligt Bellairs aldng
hade hlivit övade i a tt utföra torpedanfall under dager.
Jellicoe hade under sitt befäl sammanlagt 151 furtyg geu!
.e mot 115 under amiral Schcer, vilket vill säga, att han h a(le
IS 1 plattformar fö r torpedtuber gent emot 115 ficntli~a sa (]ana. Den brittiska flottan hade 78 jagare, d en tyska 77 , od 1
de bftde snabbare och starkare en gelska jagarna kund~ ]M räkna under stöd från icke mindre än 36 kryssare gent em ot
e ndas t 11 tyska kryssar e, som. genomgående voro svagare ~i n
dc engelska. Möjligheterna att med framgång utföra torpc lanfall under dager voro således avsevärt större på engelsk ' n
på tysk sida, och ingen am iral torde någonsin haft mindr e
anledning än Jellicoe att beklaga sig över sammansättningen
a v den till h ans förfogande ställda sjöstyrkan. Den enda
verkliga orsaken till klagomål låg i antalet torpedtub er per i tsida utgjorde fyra och på tysk si· 'a
g are ' vilket på enaelsk
'
t>
•
sex. Men, påpekar Bellairs, denna underlägsenhet spelad!' I
slaget vid Jylland ingen roll , emedan engelsmännen iin a
icke avsköto flera torpeder i:in i medeltal omkring 1 per jag(u ('.
Bellairs gör vidare gällande, att i den engelsl<a flottan
finnes utbredd en av amiral Jellicoe stinmlerad, märklig okl arh et i vmdömet beträffande torpedvapnets möjligheter, vilk en
är anledningen till den överdrivna respekt man hyst för o,·t
tyska torpedvapnet Det hade tydli_gen blivit en praxis i d !1
,J
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engelsk a flottan att man alltid skulle gira ifrån och ej mot
torpederna.
5) Amirnlcn Sir Reginald Bacon framför
sm bok Th e
Jatland S cnndal till J ellicoes favör i huvudsak följande åsikter angående undangiren från tmpederna .
Torpeden är ett synnerligen användbart: vapen för en sjöstyrka, som tagit jakt, enär mot den jagande avskjutn a torped er kunna skjutas p å mycket större avstånd än torp eden s porte, därför att den jagande sjöstyrkan med hög fart går torpederna till m ö tes.
Det fanns dessutom ingen anlednin g för Jellicoe att jaga
fienden , enär h ans fartöverlägsenhet icke var så stor, att han
under den korta tid av dagen, som återstod, kunde hinna tillräckli gt minska avståndet till fienden.
Att under drabbning gira ifrå n fienden endast på grund
av ett jagaranfall kan tyckas vara onödig försiktighet och
bristande energi i att söka ett avgörande, m en träffsannolikheten vid ett torpedanfall, sådant som detta , är att 40 % av
torpederna skola träffa , om effektiv motmanöver ick e göres,
ä lltså i detta fall omkring ett l 0-tal torpedträff ar. Frågan om
att gira fr ån torpederna eller emot desamma hade blivit fullt
genomdiskuterad, och alla flottans amiraler voro fullt överens
om, att undangiren borde för edrag as framför motgiren. Varje
amiral, som under kriget ställd es inför en dylik situation begagnade sig av gir ifrån torpederna . En sådan undangir är
endast n å gra minuters verk, och sedan girar man tillbaka igen
till den gamla kursen.
J cllicoe räddade genom undangiren sin flotta från stora
förluster. 22 torpeder skötos, men tack vare amiral Jellicoes
manöver kunde de alla undvikas, ehuru det var med knapp
nöd. Hade h an ick e girat, så hade England säkerligen haf t
att b eklaga förlusten av flera slagskepp utan någon motsvarande vinst. Den totala avståndsförlusten genom undangirarna var endast l ,750 yards (omkring 1,600 m eter), och omedelbart efter torpedernas undvikande gi rade Jellicoe tillbak a
ll1ot fienden.
T idskrift i Sjöväsendet.
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6) B en net CoJ!plesto ne säger om ifrågavara nde sk ede uv
slaget, att äran av att skickligt draga sig ur klämman stannadc hos tyskarna .
7) En i slaget på lätta krys saren Soutlwmp ton, Commo.
dore Goodenou ghs fla ggskepp , tjänstgöra nde löjtnant har Ullder pseudony men »E tienne '> i boken A naval Lieutenan t 191;,
- 1918 (utgiven 1919) skildrat sina upplevels er och intr ycL.
Han säger bl. a. »En av dagens skickligas te taktiska manövrpr
var den t yska dimbildni ngen. Den utfördes med prec.ision oc.-..
n oggrannh et i det psykologi ska ögonblick et och gav oss en
god lärdom i fråga om värdet av dimbildni ng, niir den u .föres p å det rätta sättet».
8) Je llico e själv säger om unelangire n från torpedern a
att, enär ögonblick et för torpedern as avskjutan de icke m ed
tillräcklig säkerhet kunde bestämma s i och för verk ställa n dP
av gir m ot desamma , så anbefallde s gir ifrån torpedern a. Yiclare gör han g~illande , att den engelska flottans undangir endast ökade stridsavst åndet m ed omkring 1,600 meter, m t n
att det icke var denna gir, utan den tyska flottans samt idigt
verkställd a stora svep västvart, som ledde till svårighete n a lt
bibehålla känninge n med fienden.
Beträffan de teorien för motmanö ver vid torpedanf all !>iiger Jcllicoe följande:
>> Att gira mot de anfalland e jagarna är en säker metod,
ifall man kan b estämma det ticlsmome nt, då torped ern a a,·.
skjutas (enär man annars kan missräkna sig p å torpedern as
k urs och styra så att man skär t orpedban orna l , m en denu;l
metod leder till svi'trighetc r, ifall man utsättes för flera suc· cc~
siva anfall, enär ytterligare gira r mot fienden kunna föra fartygen inom räckhall för jämväl dc stora fartygens torped er .
»Den andra metoden , att gira unelem från torped erna, g: t r
ut på a tt förflytta fartygen till e tt sådant a vstån d fr ~m dc anfallande jagarna, a tt torpedern a icke n å fram. Om detta m [tl
icke vinnes , h a va far tygen dock goda möjlighet er att undvik:t
torpcclban orna , om dessa äro synliga >>.
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Några v ida re skäl för unelangire ns fördelnr hava icke a n förts vare sig av Jellicoe eller hans anhängare , ulan det k on sta teras endast, all denna m etod var gcnomdis ku l<: rad och
prövad samt b efunnen vara elen bästa, varför den n.lllicl praktiserarles i flottan. Men nog torde man kunna säga, att situation en vid de ifrågavara nd e tyska jagaranfa llen var sådan ,
att den väl motiv era de ett undantag från und a ngirsregel n.
En gir em ot och närmande till fienden vid detta tillfiille hade
åtm instone m edfört den förd elen , att tyskarna tvingats än
längre västvart, bort fr ån sina baser , och det torde vara up penbart, att möjlighet erna för en avgörande engelsk seger i
dylikt fall skulle hava blivit väsentligt större. Det uppgives
såsom säkert, att en gelsmänn en av Skagcraks lagct dragit elen
lärdom en , att en överlägse n flotta icke får draga sig för att
Yicl behov gira emot ett torpcdfält : riskerna ökas hä r igenom
ick e så myc~et , som m a n skulle vara b enägen a tt tro.
9) Fregatten lwj'J ilän von Has es omdöme om denna fr ån a
"
är följande: »Det t a ktisk t riktiga h ade varit, a tt elen brittiska
flottan , då fienden genom en helomvän dning västvart hän
drog sig u ndan omfattnin gen av sin tät, hade på bred front
skar p t förföljt den tyska flott:=~ n ».
10) H enry Newbalt säger i A Naval H isto rg oj' the 1VM
1914- 1918 b eträffande Jellicoes unelangir från torpedern a,
att fiendens sam tidiga r eträ tt västvart m åste ha kunnat förutses av Jellicoc, enär densamm a just utgjorde anledning en till
torpedanf alle t. Av de båda metodern a, att gira emo t eller
ifrån torpedern a, k an, säger Newbolt, den av Jellicoe använda
me toden kn app ast anses hava varit elen bättre. En flotta
går ick e i s trid för att vänd a ryggen mot f iendens vapen , u tan
för att bjuda dem spetseri. Och· m an k an givetvis icke göra
gällande, att så länge en amiral disponera r ett dussin jagare,
han alltid k a n bryta av en drabbning , när det J)ehagar honom.
Slutligen får man icke glömma, att en gir emot dc anfalland e
jagarna bringar dessa inom bättre räckhåll för de a nfallna
fartygens medelsvå ra artilleri.
11 ) Captctin F rothin ghom ger i sin tidskriftsa rtikel föl.
Jande förkla ring till J ellicocs nndangir.
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På engelsk sida hade ett definitivt system för undvik ande av förluster blivit anlaget för att tillämpas vid flottans u ppträdande under strid. Detta system var grundat på den teor in,
att tyskarna i stor utsträckning skulle begagna sig av U-b åtar,
minor och torpeder såsom sina favoritvapen samt att de ä m nade göra det fullständigast tänkbara bruk av dessa vapen 1
drabbning. Det engelska >> försiktighetssystemel» hade tillkommit såsom en ursprungligen av Jellicoe själv uppgjor d
prmnemoria, vilken officiellt gillats och godtagits av amir alitetet den 7 november 1914. En hög5t klarläggande sats i
denna promemoria löd: »Om exempelvis den fientliga flottan
skulle u.ira undan och taga jakt, skulle jag misstänka aYsikten ~ara att leda oss över minor och U -båtar, och jag
skulle vägra att följa efter >>.
Amiral Scheers mål var att söka strid under gynnsmnnl<\
förhållanden, alltså helst med en underlägsen fientlig sty r b.
Naturligtvis kunde Scheer icke våga sig på en regelrätt bredsidesstrid med den vida överlägsna Gmncl Fleet, oeh därför
hade den tvske amiralen varit nog förtänksam att förber eda
ett sätt att- draga sig undan, i den händelse han i stället för
svagare fientliga styrkor skulle möta den överväldigande överlägsenheten hos Grand Fl eet För att komma ur dt eventuellt dylikt nödläge hade amiral Scheer inövat en manöver,
kallad Gefechtskehrtwenclung , innebärande en samtidig 180') _
oir till kontrakurs med hela flottan_ Denna manöver skulle
"u tföras under skydd av dimbildning, och den hade så grundligt övats, att den skulle kunna utföras även under de SV <'raste förhållanden. Denna nya manöver var särskilt för de:aktig, enär en sådan manöver hittills ansetts outförbar oc:1
fiend en därför icke skulle kunn a begripa, vad som egentl •o·en fo"rsigaick
bakom dimbanken. »Den tyska flottan dr og
b
t>
...
sig tillbaka i säkerhet, lämnande en förbryllad fiende aH
famla på måfå mot en tom dimvägg >>.
Det märkliga är, att ingen i den brittiska flottan förs tod
den tre gånger upprepade tyska helomvändningen. T. o. n ..
i Jellicoes tre år efter slaget utkom~a bok konstateras, att en

mani)ver av detta slag icke kunde komma ifråga under drabbning. Och detta skrevs i fullkomlig okunnighet om, att amiral Scheer icke mindre än tre gånger under Jyllandsslaget
]lade utfört just denna såsom otänkbar förklarade manöver.
Det verkliga skälet till , att amiral Scheer kunde med så
god effekt verkställa sin undangirs-manöver, var, att tyskarna
på detta sätt skapade just den situation, för vilken särskild
försikti ghet lwcle anbefallts i Jellicoes av amiralitetet godkända memorandum, nämligen att den fientliga flottan tager jakt
och den engelska vägrar att följa efter av fruktan för att
lockas i en fälla av U-båtar eller minor.
Amiral Scheer konstaterar i sin bok, att engelsmännen
kunde hava omintetgjort effekten ,av tyskarnas undangirsmanöver genom att beslutsamt följa efter och bibehålla känningen, ett påstående, gent emot vilket några vägande invändningar knappast torde kunna göras.
Vi!;sa anclm av Bellairs fwmhållna synpunkter beträffande J ellicoes toktik:
3. slagkryssareskadern, tre Invincibles, var stationerad 20
sjömil framför huvudstyrkan, då denna forcerade sydvart för
att förena sig med Beatty. Om denna eskader genast hade
sänts iväg för att förstärka Beatty, skulle synlig kontakt mellan dessa huvudstyrkan tillhörande fartyg och spaningsstyrkan i god tid hava vunnits och Jellicoe ha erhållit absolut pålitlig uppgift om var den fientliga flottan befann sig.
I stället för att följa den gamla beprövade regeln att koncentrera sina stridskrafter, föranleddes Jellicoe av en fantastisk
bild av till Östersjön undslippande fientliga fartyg att skicka
i väg en hel slagkryssareskader åt detta håll för att avskära
siktade fientliga lätta kryssare, och detta skedde vid en tidpunkt, då man icke visste, vad som fanns bakom de siktade
lätta kryssarna. Detacheringsordern till 3. slagkryssareskadern blev icke återkallad förrän l % timme senare, och följden
av den oriktiga åtgärden var, att Hoods eskader icke kom i
strid förrän kl. 1915, då den utan en sekunds dröjsmål på ett
glänsande sätt å dagalade , vilken värdefull förstärkning den
utgjorde.

-

-

-

268-

Strax före kl. 1940 observe rade Jellicoe , att fienden h adp
girat så mycket styrbor d hän, att den styrde bort nästan i eldgivning ens riktning för att inom kort försvin na ur sikte i bitring 20° akter om tvärs. _ien trots detta fortsatt e den långa,
oböjlig a engelsk a kolonne n ännu i 15 minute r sin gamla ku r.,,
som nu diverge rade med fienden s och alltså förd e bort fr ån
denne. Endast Beatty med slagkry ssarna försökt e leda slag
skeppen närmar e fienden , men voro hämma de i sina rörelser av nödvän dighete n att kunna räkna på underst öd av d<>
starkas te fartyg en .
J ellicoe gjorde icke tillräck ligt bruk av sina kryssar e, vilka dels borde hava framsän ts före deployc ringen för att 1<•kalisera fienden s flotta och dels borde vid tyskarn as sisla
Gefecht skehrtw endung hava svept reda på f ienden och h åli;L
känning med egna slagkry ssare, vilka vid detta tillfälle komm o
ur sikte från huvuds tyrkan. Jellicoe dispone rade icke mindn·
än 36 kryssar e gent emot fienden s J l (slagkry ssare oräkna de\.
En av Bellairs huvuda nmärkn ingar gäller Jellicoe s Ul lderlåte nhet att göra rätt bruk av sin fartöuer läas enhet .
Vad lovartsl äget var för segelflo ttorna är fartöve rlägs enh eten för nutiden s flottor. För den svagare innebär den m ö ilighet att komma undan, för den starkar e att tvinga till str id.
l Jylland sslagct hade Jellicoe , tack vare närvaro n av de gam l t
tyska slagske ppen, 3 knops fartöve rlägsen het, eller ännu m era,
ifall han hacle vågat lämna efter sig sina långsam mare fart yg.
h e~.
~1en Jellicoe valde att icke ,i ltnyttja .sin if'artöverlägsen
emedan han ville hålla den i heredsk ap för att undvik a t o 1
p edbano r. Hans uppträd ande i detta liksom i alla andm fn 1
ledd es av defensi va hänsyn .
Vid kamp mot en und erlägsen flotta , som sannoli kt yi\l
undvik a avgöran de strid, är det a'v vikt aU de snabba re f artygen äro taktiskt åtskilda fr ån de långsam mare. Det h ade
varit möjligt i Grand F leet, icke blott att fonnera två snabba
division er av slagkry ssare r espektiv e Queen Eliz abeths, ut:'n
även att formera en 22 knops -divisio n av slagske pp. Del 'a
hade varit a v s tur betydel se för att hindra fienden att kom n ·a
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undan och för att omintet göra va rje fördel , han kunde vmna
med torpeda nfall och reträtt-taktik .
Kl. 1933 ökade Jellicoe farten från 14 till 17 knop , och
denna senare fart hölls sedan konstan t h ela dagen och hela n atten. Det faktum , att slagflot tan under huvudd rabbnin oen
" alclri ,.,a
gick fram med högre fart än 17 knop är så mycket mera överraskand e, som Jcllicoe i sin bok konstat erar, att äldre slagsk epp
( Pr e-Drcad n nuyhts) i krig äro tämlige n värdelö sa på grund
av sin låga fart. Om detta är riktigt, så måste Jelli coe sj älv
fördöm a sitt eget handlin gssätt, d å han bringad e ned hela
flottans fart till denna låga nivå i en drabbni ng, där fienden
yar hindrad i sina rörelser genom närvaro n av dc sex äldre
17 knops- skeppen .
Tyskar nas r eträtt-ta ktik och undvik ande manövr er borde
hava mötts med de snabba re fartyge ns höga fart samt med
a tt låta täten följa fienden s unelang ir omedel bart och icke
först långt efteråt. Hela Gmnd Fleet hade en fartöver lägsenhet av 3 knop över fienden . Men med anlitand e av BarJwm division ens 25 knops -skepp och flertal et 21 och 22 knopsskepp kunde stora fördela r hava vunnits i fråga om koncen trering mot fienden s tät.
Det var också nödvän digt att med den höga farten pressa
fienden för att tvinga honom att lämna efter sig sina skadskjutna fartyg, vilka de äldre pansark ryssarn a och Murlborou gh (som trots torpedt räffen kunde göra 17 knop ) mycket
väl hade kunnat taga hand om. Även Warspi te fanns troli ·
gen i närhete n för samma ändamå l.
Ett märklig t drag hos så m å nga krigshä nd elser i Nordsjön är, att Nordsjö -dimma n så ofta får sk utelen för misslyc .
uiva fien kanelen. strategi skt och taktiskt sett kan dimma n ,,
länge
den möjligh eter att helt och hållet undkom ma, men
odevara
kan
dimman
att
ligt,
obegrip
det
känning finnes , är
and
den
för
en
motsats
och
lat fördela ktig för elen ena parten
försvaandra
den
r a. Om den ena parten är anfallan de och
rande, kan man lätt försl.å, att dåliga och variabl a siktförh ål
landen äro en nackde l för den försvar ande, enär obehagl iga
~
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överraskn ingar ständigt kunna inträffa på grund a v dimm an
l\ Ien om den en a par ten är överlägsen i fart och dessutom s;,
överlägse n i styrka, a tt h an kan lämna efter sig långsa mm arL'
fartyg , så att flottans fart blir densamm a som de s11 abbash'
divisioner nas, medan fiendens fart ä r densamm a som h an ,
l:"mgsamm aste divisions , kan m an väl förstå , att den förstnämnda parten har bättre möjlighe ter att förskaffa sig det läge,
som är fördelakti gast för artilleri elden med avseende på sjöns,
vindens och solens riktning. De nu nämnda fö rd elarna bliva
än mera b e tonade, om fienden m åste söka sig fr am i en vis~
bestämd riktnin g, nämligen kortaste vägen h em . Med h än .
syn till nu berörda förh ållanden är det m er än underligt, a U
amiralitet et skyller den fi entliga fl ottans undslippa nde på elimma och dålig sikt, v ilket påstående icke inn ehäller ett uns uv
sanning . Den verkliga anledning en var icke vädret, utan
.Jellicoes gamla respekt för iorpedfam n.
(Forts.)

Moderna artillerifartyg och några synpunkter
på vårt fjärde pansarskepp.
Vid 1927 års riksdag godkände s som b ekant i princip
den av 1925 års flottsakku nniga föreslagna samm a nsättningen
av kustflotta n n ämligen : 4 p ansarskep p, 8 jagar e, 8 vedettb å tar, 9 u-b åtar och en flygpl ankryssar c. För att uppbringa
kustflotta n till denna styrka berä knades en kostnad av 105
miljoner kronor , fördelade på tio år. Denna tioftriga er sä ttningsbygg nadspla n uppdelades av flottkomm itten i tvenne fen1
årsper ioder, m en ville riksdagen tills vidare endast binda sig
i
för den första p erioden . Sålunda b eslöt riksdagen , att und er
•
.2_
0
l
av
d
nybyggna
för
anslås
bud getå ren Hl27--~J skulle medel
flygplank ryssare, 2 jagare, 4 vedettbåt ar och 3 u-båtar samt &~wV' o
o4 4t
för upprättan de und er samma tid av konstrukt ionsritnin g ar

f-.

till ett pcmsurskc pp.
Av de fartyg , som skola b yggas under den andra perioden, är givetvis detta pansarske pp b etydelsefu llast och av det
största intresset. Avsikten synes också vara att , sedan 19;-);)
års riksdag beviljat medel fö r fullfölj andet av d en a ndra pe
riodens nybyggna dsplan, omedelba rt, d. v. s. vid nästföljan de
bud getå rs ingån g, igångsätta byggande t av detta pansarske pp.
Att så verkligen sker är av största vikt då ju det nuvarand e
fjärde pansarsk eppet , Oscar II, va r färdigbyg gt 1907. Beräknas dess ersä ttare vara färdig att ingå i kustflotta n 1936, så
har Oscar II då uppn ått den respektab la åldern av 29 å r.
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Som bekant fastställde l \327 års riksdag livslängden fö r pan.
sarsk epp i första linjen till 24 år.
Ehuru visserligen ännu tre år återst å , till dess ritnm garn a till Oscar II:s ersättare skola föreligga , torde det ej kun na
skada, att redan nu n ågra synpunkter framläggas på detta far
,
.
tygs artillcribcstyckning , skydd och fart.
Härvid bör man lämpligen först kasta en bhck pa det
senas te decenniets och dc närm ast kommande årens kri gsfar
..
tygsb ygge, vad beträffar artillerifartygen.
Under tiden 1920- 30 eller praktiskt taget sedan va rld.
kriget h ava endast 7 n ya slagsk epp inrangerats i värld en
fl ottor , nämligen 2 i Japan , 3 i Förenta Staterna och 2 i En gland. Av dessa hava end ast dc t vå sistnämnda stap elsa tts sr da n vVashingtonkonferensen 1922. Dessa slagskepps tonn a
ge ligga mellan 32 och 35 ,000 ton. Farten är för de amcri
kanslw 21 och för övriga 23 a 23,5 knop. Det grova artilleriets kaliber är å samtliga den å vVashingtonkonferen sen h ögsta tillå tna nämligen 40,6 cm. Luftvärnsartilleriet utgöres a
d c amerikanska slagskeppen av 8 st. 12,7 cm. kanoner och .l
de engelska av 4 st. 11 ,3 cm. kanoner.
Anmärkningsvärt är , a tt vare sig Frankrike eller Italien
utny ttjat sin rättighet enligt \\Tashingtonkonferensen a tt stapelsätta ett fartyg upp till 35 ,000 ton under vardera av årn
1927 och 1929.
Beträffande d et framtida slagskeppshygget, närmast pe·
rioden 1931--19;)6, så har England och Förenta Statcrna r~it t
att 1931 börja bygga vardera två stora slagskepp och J apn 1
ett. Huruvida denna rätti ghet kommer att utnyttjas är doc!;:
mvck et tvivelaktigt att döma av stämningen inom sär skilt d_<•,\
c 1;crelska marinbetonad e pressen. Den uppfattningen bö rJ ~.r
all~mer göra sig gälland e, att >> Rodneys » och >> Nelsons >> tonn:_·n·e och rrrova artilleri är onödig t kraftigt tilltaget och alltfor
~vrbart. Sir Hubert Russel säger också i en artikel »T he
R~action of Siz c >> i ,, The Navy and Military Record >> d ec. 1929.
att dessa slagskepp äro dc sista >> great capital ships », so·n
komma att byggas i England.
0

-
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Hittills h ar normen för slagskeppsbygget varit »building
a sh ip to h ea t any en em y >>, d et vill m ed andra ord säga a tt
bygga så stora sk epp som möjligt. Den närmaste framtid ens
n orm tord e i stället komm a att bli byggandet av »t he small est
ship which can h e r egard ed as aclequate to the fulfilment of
th eir functions ». Redan 1927 föres log också England , att
slagskeppens tonnage skulle b egränsas till 25,000 ton , och att
den största tillå tna kalib ern sku lle va ra 34,3 cm.
En viktig anledning till, att man anser sig kunn a b etydli gt r educera slagskeppstonnaget och ändå erhålla tillfredsställande slagkraft, är givetvis sk epps kanon ernas kraftig a utveck ling, särskilt beträffande skottvidden , under dc senaste åren. Sålunda är i detta hänseende t. ex. en 21 cm. kanon av
i dag c :a 60 % överlägsen en 30,5 cm. kanon för 25 tu
sedan. ModerJUl 21 cm. kanoner ha en maximiskottvidd av
c :a 27,000 m . vid 40° elevation. För a tt möjliggöra skjutning
på detta avstånd m.åste man använda sig av fl ygobservationer .
Härom säger den ovannämnde författar en att de engelsk a ar tilleristernas uppfattning är, »att m ed all hänsyn tagen till vår a h ögst framstående spanare, så ä r eldledning medelst flygobservationer under ett fortlöp and e sjöslag detsamma som att
kas ta ammunitionen överbord , utan att göra sig b cwär m ed.
att skjuta densamma >> . Även om i detta uttalande ligger n å gon överdrift, är dock t ydligt, a tt man vid artilleristrid till
sjöss alltjämt måste i första rummet bygga på från skjutande
f ar tyg verkställda nedslagsobs crva ti oner, varigenom maximistridsavstånde t i allmänhet bcgdnsas till c:a 20,000 m. och
un dantagsv is, vid m ycket god sikt, kan uppgå till 25 ,000 m .
. Om så lunda alla grova k anoner numera hav a mer än tillr äck lig sk ottvidd, för a lt man m ed dem skall kunna träffa en
m otståndare under en sjöstrid, så k an dock ej frångås , att jn
grövre k alib ern ä r , desto kraftiga re blir det en skilda skot tet<;
ver kan vid m fllet. Därför tord e också en r educering av det
framtid a slagskeppstonnaget framför a llt komm a att bero på,
h uruvida dc fem ledand e marinerna därom kunna enas. Den
p ågående flottkonferensen i London t orde komma att giva b esked härom, och sannolikt iir att en reducering komm.er ås tad,

på grund av en allt starkare önskan bland folken att begrän s,,
försvarsutgifterna. Ett förnyande av slagskeppstonnage t upr.
till den i \Vashington fastslagna gränsen , kommer att medfö r·
en avsevärd ökning av de marina försvarsutgifterna, allden
stund den alltjimt växande fordran på teknisk fulländni n!-.
betydligt fördyrat allt krigsfartygsbygge. Som exempel m· t
nämnas att de nya engelska slagsl<eppen kostat vard er;,
7,000,000 pund (c:a 130,000,000 kr.) och ett fullföljand e tt \
\ Vashington-progra mmet skulle kosta de fem sjömakterna o m
kring 280,000,000 pund.
Har sålunda byggandet av slagskepp varit ringa un cle
det senaste decenniet, så har i stället kryssarbygget varit des l<•
livligare, vilket tydligt framgår av nedanstående tabell. De11
enda begränsning beträffande denna fartygstyp, son1 fastst äll
des vid Washingtonkonfere nscn, var som bekant aU kr~· ss ar 
na ej fingo överstiga 10,000 t on (exclusive bränsle- och reserv
dricksvattenförråd) , samt att kanonernas kaliber ej fick överstiga 20,3 cm.

Tabell:
uppvisande nybyggda (inclusive und er byggnad varande )
kryssare under tiden 1920- 28>)
Kryssare
Kryssnre med kanoner
med 20,3 cm. rtv mindre
kal iber än
kanoner
20,3 cm.

Nat:on

Stor Brittanien (med Dominions)!
Förenta Staterna ..... . ........... .
Jaran ...... ...... ........ ... ... ........ .
Frankrike ............ .. .... .... ...... ..
Italien
Tyskland . . . . . . .. . ... .. . ... . . . .. . ... .. .
Spanien....... ... ....... ...... .........
Summa
*) Anm.

Summa
kryssare

14

lO

8

JO

18

12

15

27

5
4

4

9

4

8

5

5

6

6

54

97

24

1 ----------~--------~--------
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Enligt »Brassey's Naval and Shipping Annuah Hl20

Vid ingången av år 1929 voro dessutom följande antal
kryssare projecterade:
Storbrittanien (incl. Dominions) ............. .
Förenta Staterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japan ·
................................
Frankrike
Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•

o

•••

•

•

•

••••

o

o

••••••••

o

o

••••••

o

•••••

5
15
2
1
2

:Mot 7 nybyggd a slagskepp stå sålunda 97 nybyggda kryssare uneler ticlen 1920- 28.
Av dessa kryssare äro de , som äro bestyckade med 20 .:1
cm . kanoner, av största intresset. Förutom en engelsk och
fyra japanska kryssare äro samtliga på maximitonnage d. v.
s. 10,000 ton. .Medan de förstnämnda endast föra 6 st. 20,3
cm. kanoner, hava de senare 8 till 10 dylika kanoner. Förenta
s taterna och Japan hava de kraftigast b es lyckade kryssarna.
Luftvärnskanonern a variera både till antal och kallb~r. Sålunda föra Englands 10,000 ton kryssare 4 st. 10,2 cm., Förenta S taternas 4 st. 12,7 cm. , Japans 4 st. 12 cm., Frankrikes 8
st. 76 mm. och Italiens 12 st. 10,2 cm. lv-kanoner. Farten varierar från 32 till 36 knop. Snabbast äro de italienska krys .
sa rna.
Av ovanstående framg år, att Washington-kryssa rna äro
synnerligen kraftigt bestyckade och utrustade med mycket
hög fart. Vidare hava de i r egel stor aktionsradie, tack vare
a tt 35 till 40 % av deplacementet åtgår för olje- och reservdricksvattenföråclet {dessa 3- till 4,000 ton ingå, som förut
n ämnts , ej i det angivna deplacementet av 10,000 ton). Naturligt är då , att ej mycket av deplacementet återstår för pansar sk ydd. Beträffande denna detalj finnes intet angivet i ma .
nlira •
rinalmanackorna. Man torde dock komma sanninaen
t>
0111 man utg~tr från, att dessa kryssare i allmänhet äro helt
oskyddade eller möjligen ntrustacle med ett obetydligt skydd,
bestående av ett sidobälte eller ett pansardäck , eller båda , varierande i tjocklek från 40 till 7 5 min. Den mest konservativa
och bäst skyddade typen utgör antagligen den engelska Suf ..
folk-klassen av 1926.
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Som totalomdöme kan sägas, att vid skapandet av \\Ta
shingtonkry<ssar typcn har mer än n ågonsin syndals mot de1
tjocklek sk all vara en fun k
al t I)ansarskvddcts
namla reo·cln
..
'
v
t'l
tion av kanonernas kal iber. Beträffande denna »Principl e n 1
Corresponding Proteclion » säger professor \Villia m Hovgaa n ,
i ett i ,, U. S. N. l. Proceectings ,, dec. 1929 å tergivet samm~l n
drag av hans föredrag vid ,, Institution of th e Naval Architccts
sommarmöte i Rom den 18 sept. 1929 bL a. följande.
Ett skepp kan ej bli sk~rcldat i absolut grad. Det är lii ll
a lt finna undantagsfall, såsom eld på kort håll och m ed n or
malt inslag a v projektilerna, där varje bepansring, som pra k
tiskt taget kan givas åt ett fartyg, är otillräcklig. Man m åsh
ctärför utgå frt\n ett system av sk ydd, som gör fartyget rela
tivt säkert under en sjöstrid , som utkämpas på det sannolika
medelavstå ndet för en dylik str id (>> probable average con di
tions of fighting >> ). Skyddct skall stå i rela tion till den tänt bara motståndarens kanoner. En lätt kryssare ä r ej byggd
för strid mot »capital shipS >> svåra kanoner, ehuru det k a tt
hända, att den kan r å ka i strid med dylika skepp. Allts t
måste man taga hänsyn till sann olika fall ej till undantagen.
Var je artillerifartyg skall utrl1stas för att kunna strida m ot
fartyg av dess egen klass och storlek samt bärande samma ] wstyckning. Alltså skall fart~rg et även vara skyddat mot anfa·l
av fartyg m ed samma sorts kanoner som och lättare än des-egna.
Det är i högsta grad egendomligt, a tt i nyssnämnda h änseende så vanlottade fartyg som \Vashington-kryssarna kun n ·l
uppstå och bliva så populära, som de synbarligen äro, eh mu
världskriget mer än en gång påvisade riktigheten av princip l'n
»Corresponcling Protection ». J ellico c framhåller hL a . i :-in
bok "The Grand Fleeh att förlusten av »Good Hope », »?llollmouth », >> Queen ?viary >> , »Indcfatigable >>, >> lnvincible >> , >> l k·
fence >> och »\Yarrion delvis torde få tillskrivas , att d enn a
princip ej nog beaktades vid deras tillkomst. Att tyskarna la dc stor vik t beträffande skyddet och flytbarheten av sina fil!··
t yo;::, var en i höcrn grad bidra!Tandc ors ak till >> that Genuan ships.
L'

•

far more frcqucntly h it by gunfire, torpedo or mine than man~·
of our ships that sank, wcrc yct taken safely into porl».
Enda förklaring till \Vashingtonk ryssarlypcns uppkomsl
skulle vara , att även om de äro avseelda att kunna användas
i rena sjödrabbn ingar , sft är huvuduppgiften spaning, stödjande av jagare, lwndelsskyclcl samt anfall mot l ienelens sjöhandel, och här har man ej Länkl, a tt en hård eller långvarig slricl
skall erfordras. Tack vare sin höga fart torde de i allmänhet
kunna undvika strid med slagskepp eller slagskeppskryssare.
men strid med fientlig \Vashington-kryssarc torde de d~ircmol
ej alllid kunna undvika. Härvid kom mer slumpen alt spela
en avgörande rolL beträffande utgången av striden. Den, som
får in de första träffarna, har elen största chansen att vinna .
Blir det en ihållande strid p å medelstridsavs tåncl, så är det
sannoli kt, att båda motståndarna bli mycke t illa åtgångna ja
kanske förstörda .
För handelskrig synes 20 ,3 cm. kalibern vara viil kraftigt tilltagen liksom även farten , ty i allmänhet torde hjälpkryssarna bli beslyckade med lä ttare kanoner än 15 cm. och
inga handelsfa rtyg hava för närvarande över 28 knops fart.
Engelsn'lännen sträva efter alt få maximitonnaget för kryssm·n a sänkt till 6,000 ton med högst 15 cm. kanoner. Tack
vare sin a m å nga och över hela världen spridda baser anse de
sig vara väl betjänta med dylika kryssare för handclsskydd ,
om blott övriga stormakter vilja gå in för samma typ. Fören
ta Statcrna cE1rem ot besitta ytterst . få tranocean a baser och
hava därför b ehov av ett fl er tal större kryssare, som kunna
operera en län gre tid oberoende av basen. Att sarmn:Hljämka dc delade meningarna i kryssarfrågan , alltså kryssa rnas storlek och antal inom r espektive mariner, är ett av de
mån ga svårlösta problem, som Lonelonkonferensen h a r att
knäcka.
Detta problem har ej i ringa grad komplicerats tack vare
det i m~'ing a avseenden revolutionerande tyska artillerifartyg,
som är uneler hyggnacl, och som går under benämningen »E r-
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satz-Preussen>>. Beträffande detta fartyg, som ju är a vsett
att vara den första ersättaren av de 22 till 25 år gamla t yska
slagskeppen, föreligga för närvarande inga officie1la uppgi ft e"'.
Så mycket är dock med visshet känt, att det kommer att omfatta 10,000 s. k. ·washington-ton samt får en huvudbestycL.ning av 6 st. 28 cm. kanoner.
I det ovan omnämnda i >>Proceedings » återgivna före draget av Professor Hovgaard förekommer jämte en teckning ~H
skeppet, vilken här nedan återgives, en del data beträffan de
detsanuna.
Därav synes framgå, att bestyckningen förutom ovannämnda 28 cnt. kanoner, som uppställas i trippeltorn ett ftir
och ett akter, kommer att trigöras av 8 st. 15 cm. kanoner b akom sköldar och 4, antagligen 8,8 cn1., lv-kanoner i dubbel:wei.
tage. Vidare är fartyget utrustat med tyenne trippeltuber ~~
däck. Linjerna äro anmärkningsvärt rena, och synas bestrykningsvinklarna för san1tligt artilleri vara mycket goda. Högst 1
fart torde bliva omkring 26 knop, och med 20 knops fart Ulr
aktionsradien bliva 10,000 distansn"linuter (enligt Brass ey · ~
1929). Det mest revolutionerande inom krigsskeppsbyggnadstekniken är, att huvudmaskineriet kommer att utgöras av dieselmotorer levererande 50,000 hästkrafter, vilket är minst d ubbelt så mycket som å något existerande motorfartyg. Anmärkningsvärt är vidare, att vid skrovkonstruktionen har enl igt
tyske försvarsministern general Groeners utsago vunnits 550
ton jämfört med äldre tyska skepp, tack vare användning i
stor utsträckning av svetsning vid bordläggningens hop fo , ·ning och speciellt hög-gradigt stål samt lätta legeringar.
Beträffande skyddet är intet känt, men tvenne järnförallde viktsberäkningar mellan »Ersatz-Prcussen >> och vVashin gtonkryssare publicerade, den ena i »vVerft Reederei Hafen>
22 jan. 1929 och den andra. i »American Engineering » 7 febr.
1929 giva en del ledning härom.
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I den tyska tidskriften verkställes en jämförelse mell an
»Ersatz-Preussen » och engelska Suffolk-klassen en ligt ned anstående :
Ersatz-Prcussen
ton

SuUolk-kl ass('n
ton

Skrov utan pansar ... .. . . .
Pansar å skrov och kanoner
Hjälpmaskiner . . . ....... . .
Lös utrustning . ........ .. .
Framdrivningsmas k ineri
Bestyckning och ammunition
Summa lätt deplacement .. . .
Bränsle (olja) . . ......... .
Reservdricksvatten

:3,700
2,700
480
4-i30
1,150
1,700

'1 ,400
2,000
400
430
1,9:30
1,000

10,160
3,500
40

10,160
3 ,460
380

Totalt deplacement

13,700

14,000

Härav framgår att å »Ersatz-Preussen >> har man vunnit
700 ton på skrovet och 780 ton på maskineriet, som. i stället
lagts på pansar och bestyckning, vardera 700 ton, samt hjälpmaskineri, 80 ton.
Enligt den amerikanske författarens, James L. Bates, beräkningar i >> American Engineering >> , där >>Ersatz-Preussen >'
jämför es med en Washingtonkryssa re i allmänhet, har man p;\
den förstnämnda vunnit 1,400 ton att lägga på skydd et utöver
den senares . Härav erhåller h an ett sidabälte av 75 till 130
mm. pansar, ett pansardäck av varierande 40 till 7 5 m m .
samt en 45 mm. torpedbulge på var sida utanför maskinrum
och durkar. Möjligt är dock , att fartyget blir utrustat m ed
tvenne pansardäck av c:a 40 mm. medeltjocklek vardera.
överensstämma dessa kalkyler någorlunda med verkligheten, så måste man säga, att ehuru >> Ersatz-Preussen >> är a \sevärt bättre skvddat än \Vashingtonkryssa rna, så förefinn es
dock ej full rel~tion mellan pansartjockleken och kanonkalih ern . En modern 28 cm . pansargranat genombryter minst
200 mm. krupp-pansar på 14,000 m . vid normalt anslag oc;l
på 11 ,000 m . vid ett snett anslag av 30° mot normalen. 13ll
mm . krupp -pansar genombrytes reda·n p å 20,000 m . vid sist-
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nämnd a anslagsvinkel. l detta sammanhang må erinras om
att Sverige-skeppens vattenl injepansar är 150 till 200 mm.
>> Ersatz-Preussen >> är sålunda avsevärt överlägsen \Vashingtonkryssarna i bestyckning och skydd men underlägsen
i fart. Relativt bestyckningen är den snabbare än alla
andra skepp på oceanerna undantagandes ett fåtal (4 engelska och 4 japanska) slagkryssare. Vad detla betyder för
handelskriget är uppenbart, och utgör därför >> Ersatz-Preussen >> ett dråpslag mot \ Vashingtonkryssar -typen . Man får för
denna senares egen skull hoppas , att _Jramtida nybyggnad
större hänsyn tages till >>Principle of Corresponding Protection >> . Minska huvudbestyckninge n till 6 st. 20,3 cm. kano n er och farten till 30 knop, varigenom ett någorlunda tillfredställande pansarskydd torde kunna erhållas.
Om >> Ersatz-Preussen >> sålund a med fördel kan användas
för handelskrig, vilket väl även är avsikten att döma av den
stora aktionsradien , så torde väl dess huvuduppgift vara operation er i Östersjön. Med sina 6 st. 28 cm. kanoner är den
överlägsen varje annat skepp därstädes utom Sovjets för-krigs slagskepp. Komma ytterligare, som avsikten synes vara, tre
dylika tyska skepp att byggas, så utgör denna division även
en värdig motståndare mot de nu befintliga Sovjet-skeppen.
Tack vare sin överlägsenhet i fart av m.in st 3 knop hava de
även möjlighet att välja skjutläge samt undvika strid när s[t
kan visa sig erforderligt.
Innan vi slutligen övergå till Sverige-skeppen och vårt
fjärde pansarskepp, skola vi som hastigast skärskåda Öster "
sjömakternas artillerifartyg.
Moderna arti ll erifartyg återifnna vi endast i Tysklnnd,
nämligen dc förut omnämnda 5 lätta kryssarna på 6,000 ton
och pansarskeppet >> Ers a t z- Preussen » eller »Amiral-Schecr ».
som dess namn lär bliva . Den sistnämnda har redan tillriick ligt ing ående berörts. De fyra senast byggda kryssarna ä ro
bestyckade med 9 i trippeltorn uppställda 15 cm. kanoner
samt 4 st. 8,8 cm. lv-kanoner. Farten är 29 knop för Emd en
Och 32 för övriga . Samtliga äro utrustade m ed däckstorpedtuber. Beträffande skyddet föreli gga inga officiella uppgifter.
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Den nyligen stapellöpta »Leipzig » synes dock hava givits sk ydd
för en stor del av dess längd och är utrustad med modifierade
bulges jämte mycket djupa slagköler. Anmärkningsvärt ä r,
att denna kryssares framdrivningsmaskineri utgöres a v tven nl·
turbiner på ~ardera 30,000 hkr. samt dessutom en dieselmotor på 12,000 hkr. Med denna motor ensam erhålles en fa rl
av 18 knop.
Förutom dessa moderna artillerifartyg ingå som beka nt
i den tyska flottan av i dag 5 för-krigsslagskepp med en h uvudbes tyckning av 4 st. 28 cm. kanoner och med en fart a v
18 knop. Vidare finnas ännu kvar i tjänst en del nära 3( 1
å r gamla lätta kryssare.
Beträfafnde Sov jet-flottan så föreligga rätt osäkra up pså väl bteräffande iordningställda fartyg som desamma"
nifter
t>
stridsduglighet. Samtliga fartyg härstamma från tiden förl'
och under kriget.
Av slagskeppen torde med visshet 3 möjligen 4 vara iord ningställda. De äro som bekant på 23,000 ton och bestyck a de med 12 st. 30,5 cm . och 16 st. 12 cm. kanoner samt göra
officiellt en fart av 23 knop. Skyddet utgöres bland annat
av ett 130 till 230 mm. sidabälte och ett 80 mm. pansardäck .
Av kryssarna äro möjligen 3 eller 4 iordningställda. Dl·
äro bestyckade med 15 a 16 st. 13 till 15 cm. kanoner, och liir
den nyaste av dem »Profintern >> vid provturen hava gjort 30
knop , vilket dock enligt Brassey's 1929 sannolikt är en öv er drift.
Sedan slagskeppet »Pariskaia Kommuna » och kryssaren
»Profintern » förflyttats till Svarta Havet torde i Östersjön ~~ 
lerstå högst 3 slagskepp och 2 kryssare.
Som elt uttryck för Sovje t-flottans stridsvärde m å följ a n de anföras fr ån de sistnämnda fartygens besök i Brest under
n yssnänmda förflyttning . Enligt »French Navy Notes » i »T h l'
Navy and Military Recorch 15 jan. 1930 voro Sovjet-skeppen
i ett sådant tillstånd, att de ej kunde gå ut till sjöss igen , förr än
de undergått ett flertal större reparationer p å det fran s k ~·
Brest, som. hade tillf~lle a tt
varvet. De franska officerare
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på nära håll observera dessa skepp, ansägo att »den ryska
förkrigsflottan är absolut ovärdig att jämföras med ej blott
den tyska flottan utan även med den lilla, men synnerligen
tjän stedugliga svenska kustflottan. Mycket lång tid kommer
a tt åtgå , innan en verklig rysk flotta återuppstår ».
Klokast är dock att ej alltför mycket underskatta den
rysk a flottan av i dag. Någanstans emellan Sovjets officiella
upp gifter och det franska uttalandet enligt ovan torde man få
söka sanningen.
Det fartygsbestånd , som för närvarande finnes hos övriga
Östersjömakter, kan man knappast rubricera som. artillerifar tyg med undantag för Danmark. Man kan dock endast räkna med ett någorlunda modernt danskt artillerifartyg nämligen »Niels Juel» , som dock icke är bestyckat med grövre ar tilleri än 15 cm. kanoner och har en högsta fa rt av 17 knop.
Huruvida Danmark kommer att få behålla ens den ringa flotta , som landet för närvarande besitter, är ovisst, då frågan
om total avrustning, så när som på en vaktkår, väl kommer
att avgöras inom den närmaste tiden . 1\fan får dock hoppas ,
att det föreliggande avrustningsförslaget måtte tillbakavisas av
det danska folket, ty ej endast Danmark utan även Sverige
och övriga Östersjömakter komma att lida på ett fullföljande
av detsamma.
Innan vi lämna detta kapitel bör nämnas, att i det unga
Finland växer sig fram en liten men respektabel flotta, vari
även kommer att ingå verkliga artillerifartyg. Sålunda äro
bl. a. planerade och väl redan under byggnad tvenne kustpausarfartyg av ungefär »Nianlighetens » storl ek men b etydligt
krafti gare bestyckade. De komma nämligen att f å vardera 4
st. 25 cm. kanoner, uppställda i tvenne dubbeltorn samt 8 st.
12 cm. kanoner . Anmärkningsvtirl är , att dessa 25 cm. kanoner
torde få en maximielevation av 40 ° . Maximiskottvidden kommer härvid snarare att ligga över än under 28,000 m.
En sammanfattning av det sagda ger vid handen , att man
i stort kan skilja p å tvenn e artillerifartygstyper, nämligen
sla gskepp och kryssare . Karaktäristiskt för slagskepp en är
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förutom det stora tonnaget: En huvudbesty ckning av ;)0,5 tili
40,6 cm. kanoner, ki"aftigt (»correspon ding ») skydd såväl över
som under vattnet samt en högsta fart av 21 till 23,5 knop
{undantag dock engelska Queen Elizabeth-k lassens fem far tyg, som göra 25 knop). För kryssarna å ter gäller följan d t'
karaktäristi ka : Tonnage 3,000 till 10,000 ton , huvudbeslx ck ning 13,0 till 20,3 cm. kanoner, inget eller relativt obetydlig!
skydd samt en högsta fart av 29 till 37 knop.
En anmärkning svärd mellantyp utgör det tyska pansar skeppet »Ersatz-Pre ussen >> samt i viss mån våra nuvaran dt·
Sverig e-skepp.
Sålunda äro Sverige-ske ppen m ed sina 4 st. 28 cm. och
8 st. 15 cm. kanoner kraftigare bestyckade, ehuru ej i samma
grad som >> Ersatz-Preu ssen >> , än någon modern kryssare. ->• Sveriges >> svåra bredsidesvi kt är 1,220 kg. , medan den totala
bredsidesvi kten ej för någon \\Tashingtonkr yssare överstiger
1,150 kg. Visserligen är eldhastighe ten nära 3 gånger så stor
för en 20,3 cm. kanon som för en 28 cm. kanon , men verka n
vid m ålet av det enskilda skottet är avsevärt större för den
senare kanonen. 28 cm. projektilen kan vitalt skada \\'ashingtonkry ssaren p å största skjutavstån d, under det att 20,:\
cm. projektilen vid normalt anslag genomslår 200 mm. pan sar först på 8,000 meter.*) - Beträffande farten åter så intaga
*) Genombrytan de förmågan vid anslag mot horisontellt p ansar (pansardäck) framgår av nedanstående ungefärli ga vä rden. :Modern projektil och Vo r esp. 970 och 860 m/s.

Kaliber cm.

20,3

l
l
l

28,o

Utgångsvinkel

l

20°
30°
40°
20°
30°
40°

l
l

skottvidd
m.

l

Nedslagsvinkel

22,000
25,000
27,000

38°
52°
62°

23,000
27,009
29,000

84°
49°
60°

l

l

Pansarbrytning
mm .
50
70
90

l
l

101)

l

130

l
l
l

70

Intill 40° nedslagsvink el torde rikoschett kunna pår äkn as.

l
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sverige-skep pen med sina 23 knop ej samma lyckliga m ellanläge som »Ersatz-Pre ussen » med sina 26 knop. De förra hava
därför ej samma möjlighet som den senare, att därest så visar
sig erforderligt undvika strid med slagsk epp.
Vad angår skyddet så hava Sverige-ske ppen, som tidigare
påvisats, med undantag av pansardäck et betydligt kraftigare
pansarskyd d än »Ersatz-Preu sseH» . Med avseende på torpedoch minsk ydde t är däremot säkerligen den senare avsevärt
bättre tillgodosedd .
A v vad som anförts beträffande det nya tyska pansarskeppet, torde med full tydlighet hava framgått, att de karaktäristiska egenskaper na för denna typ - artillerislisk över lägsenhet över varje befintlig kryssare och fartöverlägs enhet
över varje befintligt slagskepp - äro synnerligen önskvärda.
ja nödvändiga , även för den svenska flottans kärna, pansarskeppen. Däri ligger nämligen huvudbeting elsen, för att
svenska flottan skall kunna fylla sin uppgift, vilken enligt
1925 års flottsakkun niga är d1ävdandet av rikets neutralitet
och förhindrand et av mot oss riktade fientliga företag över
havet».
Att ersätta Sverige-ske ppens brister i detta hänseende måste därför bliva en primär uppgift vid byggandet av vårt fjärde
pansarskepp , som ju även måste betraktas som det första
skeppet i den fyraskeppsd ivision, som en gång skall ersätta de
nuvarande Sverige-ske ppen och Oscar II.
Enligt flottsakkun niga skola följande data gälla för detta
och följande skepp:
Deplacemen t, ton: 7 ,650.
Fart, knop: 24.
Artilleribes tyckning: 4 st. 28 cm., 6 st. 15 cm. och 4 st.
75 mm. kanoner samt 2 st. 40 mm. aut. kanoner.
Torpedbest yckning: ingen.
Undervatten sskydd : bättre tillgodosett än å nuvarande typ.
Pansardäck : 2.
Bränsle: olja.
Kostnad : 27 ,300,000 kr.

-

-286 -

Som synes hava flera steg här tagits i rätt riktning såsom
b eträffande farten och undervatten s- och pansardäck sskyddet
Man får förutsätta att pansarskyd det i övrigt skall bliva detsamma som å Sverige-ske ppen.
En fartökning av l knop är dock för ringa, utan bör
farten sättas till 25 a 26 knop. Beklagligt är äveri , att den
ovannämnd a fartökninge n av l knop jämte den ökade flytb arheten tycks hava skett på bekostnad av artilleriet, i det a tt
15 cm. kanonerna hava minskats fr ån 8 till 6. För att kunna
bibehålla tillfredsstäl lande artillerislisk överlägsenh et över W ashingtonkry ssarna får någon eftergift på bestyckning en ej sk e.
Den moderna 15 cm. kanonen har en skottvidd, som över
stiger 20,000 m. , varför även dessa kanoner kunna vara värdefulla mot de svagt bepansrade Washington kryssarna. Det
nuvarande förliga 15 cm . dubbeltorne t är visserligen mindn'
väl beläget, och är det önskvärt, att detsamma kommer bort
å de nya skeppen , m en kunna 15 cm. kanonerna i stället pb ceras i fyra dubbeltorn efter samma princip som å Oscar I I.
En ej ringa viktbespari ng torde även härigenom erhållas.
Vidare synes lv-bestyckn ingen för fjärrstrid, 4 st. 75 m m .
kanoner, vara väl svag. Att de gamla Sverige-ske ppen vid sin
ombyggnad ej bliva kraftigare bestyckade i detta hänseende,
kan hava sin förklaring i, att genom den omfattande moderniseringen i övrigt hava så många nya tyngder tillkommit, att n ågon ökning av denna kaliber ej är möjlig. Det nya skeppet bör
däremot bestyckas med 4 st. 10,5 cm. lv-kanoner. En för del
med dessa kanoner är även , att de med framg ång kunna användas mot jagare, vilk et knappast är förhållandet med 7 .)
mm . kanonerna.
För att m ed dessa ökade anspråk kunna bibehålla tonnaget, m åste givetvis utomordent liga åtgärd er vidtagas. Dc
a nmärknings värda tekniska framsteg , som kommit till använd ning vid byggandet av de nya tyska krigsskeppe n , visa härvid
vägen. Här m å endast nämnas skrovkonstr uktionen samt dieselmotorer som framdrivnin gsmaskineri. Den ökning av h äs•kraftantal et fr ån nuvarande 22,000 till c:a 30,000, som sanno-
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likt erfordras för fartens uppdrivand e till 26 knop, torde härigenom kunna erhållas utan n ågon nämnvärd maskinell viktökning. Som exempel m å nämnas, att med »Ersatz-Pre ussens >>
ma skineri erh ålles 43,5 hkr. / ton maskinvikt mot 23 hkr./ton
med >> Gustav V:s ».
Slörsta svårigheten blir givetvis att verkstä ll a ovannämn da förbättringa r inom den beräknade kostnadsram en. ~!en
även om en kostnadsök ning av någon million skull e bliva
följd en, så skulle vinsten i stridsvärde mångdubbelt uppväga
densamma .
l{arlskrona

februari l 930.
C. O. Fiirsl .
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De sjökrigshistoriska samlingarna i
Karlskrona.
statens sjökrigshistoriska samlingar äro sammanförda d el~
till Marinmuseet i Stockholm, dels till örlogsvarvet i Karlsk rona. Den största och värdefullaste delen härav har helt naturligt fått sin plats i Mairnmuseet sedan detta nu för n ilg n1
å r sedan och huvudsakilgast tack vare amiral J. Häggs oförtrutna arbete fått sina egna, om ock rätt provisoriska lokaler,
i f. d. skogsinstitutets hus vid Djurgårdsbron. Här har sä rskilt sannnanförts flottans mycket rikhaltiga och synnerligen
dyrbara samling av riggade skeppsmodeller från äldsta till
nyaste tider. Det torde vara en av de mest representativa
och vackra kollektioner i sitt slag , som finnes i världen. Den
del av d e sjökrigshistoriska samlingarna, som förvaras i Karlskrona , är dock även av utomordentligt intresse.
Upphovet till dessa samlingar är en förordning den 22
april 1752, som bestämde, att en modellkammare skulle inrä ttas i Amiralitetet i Karlskrona, >> varuti varvets alla approberade modeller så till skepp och galärer, som flera maskiner
skola förvaras under skepps- och galärbyggmästarens speciella uppseende». Sålunda grundades varvets modellsamling, sow
så småningom växte att omfatta ett mycket stort antal fö remål. De riggade svenska skeppsmodellerna utlånades dock
å r 1897 till utställningen i Stockholm och hava sedermera vid
Marinmuseets tillkomst överförts dit. Förutom här omnäm nda modellsamling har under årens l~pp , med början ungefär

-

289 -

samtidigt, genom tygmästarens å örlogsvarvet försorg hop bringats en värdefull samling artillerimodeller m . m ., som
först sammanfördes i det dåvarande artillericontoiret i en sä rskild modellkanunare och därefter flyttades till tyghuset, dä r
samlingen så småningom övergick att gemenligen benämnas
artillerimuseet Numera äro såväl modellkammarens som
artillerimuseets sam lingar hopförda under gemensamt tak i
Tyghuset å varvet.
I samlingarna ingår ett stort antal kanoner. Den äldsta
av dessa är en utländsk metallkanon , gjuten å r 1628, och uppfiskad från sjöbotten i Blekingeskärgå rden år 1887 . Den äldsta svenska pjäs, som samlingaura äger, är en 3 pundig m etallkanon , gjuten år 1679 och prydd med svenska riksvapnet.
A.nnu för några 10-tal år sedan fmmos här även 4 st. 4-pundiga svenska metallkanoner från anno 1693, försedda med
Karl XI:s namnschiffer, men äro desamma nu uppställda kring
minnesmärket över slaget vid Lund. Ytterligare en metallkanon fin nes , men av utländsk tillverkning, gjuten år 1799 i
Sevilla och med flottans fartyg år 1861 hemförd från den
forna svenska besittningen St. Barthelemy.
Övriga i samlingarna ingående kanoner, c:a 100 st. , ä ro
samtliga av svensk tillverkning oc hav järn. Den äldsta
är dock endast från år 1766. Då man betänker det stora
antal k anoner av olika typer svenska flottan ägt, är det ytter ligt beklagligt, att ej flera av de äldsta kanontyperna bevarats
här, men troligt är väl, att dessa pjäser, som ännu i början
av 1600-talet i allmänhet voro a v koppar under tider a v pen ningbrist myntats n ed. Är 1677 voro ännu ungefär halva an talet skeppskanoner av koppar, resten hade ersatts med d e
av Louis d e Geer omkring år 1644 i Sverige införda järnkanonerna. Även av dessa tidiga svenska skeppskan oner a v
järn torde knappast nu finnas mer än ett fåtal kvar inom
landet, men kan dylika återfinnas i utländska samlingar. En
del av vå ra äldre järnkanoner finnas visserligen kvar , fastän
nedgrävda som pollare vid kajer och upphalningsbäddar :'\
Varven. Bl. a . stå ~~ st. järnkanoner, varaY den ena är
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från år 1683 och de båda andra från 1684, nedsprän gda i
berget på Lindholmen. Resten av våra äldre järnkanoner tor .
de under tidernas lopp hava bilvit söndersågade och n edsmälta. Sanuna öde synes sorgligt nog även hava träffat flo t
tans trofekanoner, som tagits i drabbningar med fi enden .
Svenska flottan har dock förr ägt ett ansenligt antal dylik::!
pjäser , av vilka en del använts att bestycka nybyggda sk epp
med. Enligt en år 1694 uppgjord förteckning uppgick en das t
det antal trofekanoner , som. användes på fartyg, till ej min dre
än 153 st. , vilka K. Maj :t sagda år befallde »skulle mot an dr a
utbytas, såsom varande allt för dyrbara för sådant bruk och
lätt kunde hazarderas ». Denna bestämmelse tyder ju på, alt
man haft för avsikt att väl bevara dem , vilket em.ellertid ty värr ej skett. I Marinmuseet i Stockholm finnas dock t•tt
20-tal dylika pjäser.
Efter denna avvikelse anhåller jag nu få åter gå till de sjökrigshistoriska samlingarna i Karlskrona. I desamma in går
även ett stort antal mörsare av såväl järn som metall, all t
ifrån 80-pundiga till l-pundiga, och äro desamma av typer
som under 17- och början av 1800-talet använts såväl mnb ord
å fartyg och i mörsar jollrar som även å fästningsvallarn a .
De i samlingarna ingående föremålen, som förvaras under tak i Tyghuset, och vilka uppgå till över 3,000 numm r>r,
äro fördelade på två stora salar. I den ena hava huvudsa kligast sammanförts föremål av artillerislisk natur, i den andra
skeppsmodeller m. m., som förut tillhört den gamla modell kammaren. Bland de äldsta i samlingarna ingående för emå len är en del från 15- och 16-talet stammande kastredskap av
olika slag, som tjänade att åstadkomma eld ombord i fiendens
far tyg. De benämnas beckkransar, ,h almkransar, fyrb olla r
och lyskulor samt hava det gemensamt, att de äro fyllda m ed
något brännbart ämne, som antändes, varefter de, då fartygen
för äntring bordade varandra, med händerna kastades mot
det fientliga skeppets rigg och däck. För att bättre fastn a äro
de ofta förstärkta med hullingförsedela spetsar, kallade m ordslag.
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Vid försvar av fästningar användes även på 15- och 1600talet stormkransar, liknande nyssnämnda beckkransar och återfinnes en dylik i samlingarna. De n edkastades brinnande
mot de anfallande fienderna.
T vå olika för fästningsförwar avseelda s. k . pusikaner eller fyrlansar, som voro i bruk under samma tid som nyssnämnda stormkransar, äro även av intresse. De utgöras av
ett slags bomber, fästade till spjut och nedkastades mot de
anstor mande. I detta sammanhang må ä ven omnämnas ett
par små modeller av stormfat, vilka även användes för fästningsförsvar. storfatet bestod av en trätunna förstärkt med
krafti ga järnband. Fatet hade inuti en krutladdning och var
dessutom fyllt med stenar eller järnstycken. Genom fatet
träddes en stång , vars ändar försågas med hjul, varefter stormfatet antändes och rullades ned för vallen mot fienden.
Ett underligt skjutvapen , benämnt skottbalk och stammande från 1600-talet tilldrager sig särskild uppmärksamhet.
Det ser ut som urmodellen till den flerpipiga kulsprutan och
består av en gevärsstock, vartill på ett tvärstycke äro fästade
16 st. korta pipor, som för att bestryka ett bredare område
diver gera något. Torde hava använts å flottans fartyg vid
äntring.
För den som vill stuelera skeppskanonernas utveckling
bör d en i samma sal befintliga rikhaltiga samlingen av synnerligen väl utförda modeller till kanoner med lavettage, utvisande i svenska flottan använda olika konstruktioner från
hörjan av 1700-talet till senare delen av 1800-talet, erbjuda
stort intresse. Däribland märkes även ett par modeller till
kanoner med lavettage, konstruerade av Chapman, som jämsides m ed sin verksamhet som fartygskonstruktör och varvsamiral även var en intresserad kanonkonstruktör. (Ett par
skeppskanoner M/Chapman av järn finnas även i kanonsam lingen. ) Samtliga dessa modeller torde vara utförda vid samma tidpunkt , som resp . pjäser voro i användning.
Några pikelod, d. v. s .med spets försedda rundkulor, som
glödgades och avskötos i ändamål att åstadkomma eldsvåda
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å de fientliga fartygen och som torde stamma från börj a n a \'
l (>00-ta let, å draga sig uppmär ksamh et, likaså en länkkula och
en kedjekul a , vilka förmodli gen även förskriva sig från sagda
tid. Ett större antal stångkulor av olika storlekar ing år oc kså i samlin gen, liksom även e tt 60-tal skrån av olik a sto rl(• k
a lltifrån :3-pundiga till 36-pundiga och 37 cm. Skråna , nitrmast motsvarande kartescher , äro av olika konstrukti on er , ~a
som stångskrån, rundskrån samt groft och fint skrå . E n
förnä mli g samling gamla kano nlås finnes även , däribland 4
st. , som enligt de gamla inventarierna äro av »den ä ld-.,t::t
kända konstruktionen >> . Dc äro av svensk och r ys k tillverk n in g och torde vara tillverkade i mitten av 1700-talet. Dc
ha va flintantändning fastsatt på en stor rak träkloss, som \i d
användningen fästes till kanonen. Även en del , troligen na got yngre, konstruktioner m ed flintantändning, fästad till vt t
efter kanonrundningen böjt järnbleck ,ingå häri.
Vid flottan använda gevär och karbiner av olika m odd ler finnas representerade allt ifrån 1704. Likaså flottan s olik a
typer av huggare. Som en egendomlighet m å anföras , att
flottan tydligen en gång fått övertaga ett större a ntal infnnterivärjor M/1685 , som därefter avkortats och länge använts
omhord i fl ottans fart yg, där dc i inventarierna upptagits un der benämnin gen huggare ::\f/ 1832. Ett p a r pallascher 1\'f/1 775 .
stor a k avallerisablar, h ava även h amnat i samlingarna , l'örm odli gen föreskrivande sig från nå gon trupptransport med
flottans fartyg.
Ett :30-tal slagsvärd, s. k. cer emonisvärd ingå även i sam lingarna. Fem av dem äro från anno 1657 och försedda
med Wira bruks stämpel, övr iga från 1738 och 1744. Ett
visst antal ceremon isvärd ingick a lltid förr i fart ~r ge n s ut rustning och lära två dylika lngda i kors på halvdäck h ava
betecknat stridens öppna nd e. Förmodligen ha va dc dock ii ve n
anvä nts vid andra tillfä llen, så som vi d krigsrätter eller clyli kl.
Naturlig tvis å terfinnas även i de s jökrigshistori ska sa lll linga rna äntcrpikar och änterbilar, som ju i alla t ider ha använts i flottan vid äntrings utförande. Dylika vapen voro i
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bruk ända in på 1870-talet. Ä ven änterbilor med pistol eller
s. k. pistolyxor förekom mo och finnes en dylik i samlin gen.
En ganska representativ k ollektion olika krutsorter, tänd medel, patronhylsor allt ifrån de äldsta till nyaste sam t
brandrör ingå r även i samlingarna.
Ett mindre antal vapen m . m. , vilka tagits som krigsbyte,
är av intresse. Däribland märkas 5 st. ryska mörsare av mctall , en del ryska, polska samt preusiska musköter och pisto ler, 5 st. danska sablar, några ryska pikar samt ett 30-tal ryska
och prcusiska grenadiermössor, allt förmodligen taget under
sjuåriga kriget 17 56- 63.
Bland den del av de sjökri gshistoriska samlingarna , som
kommi t från Amiralitetets gam la modellkammare, åd r ager
sig naturligtvis de riggade fartygsmodellerna största uppmärksamheten. De flesta av förut här befintliga dylika m odeller
av svenska skepp hava dock , som jag r edan förut nämnt, överfl yttats till Marinmuseet i Stockholm. K var finnes emellertid ett stort, avskuret, riggat förskepp av fregatt, som en
gång b ygg ts och uppriggats i undervisningsändamål och torde
huvudsak en därvid hava la gts på att riggen var fullt riktigt
återgiven .
Dessutom finnes den riggade modellen till korvetten
Carlskrona, som år 1846 förolyckades i Västindien. Denna
modell tillhör föreningen >> Sveriges Flo tta >> , som t. v. depo ·
nerat den i Karlskrona .
En del av de nu befintliga modellerna av svenska sk epp
hava troligen förr även varit riggad e, men av brist på underhåll har r iggen under tid ernas lopp blivit så illa medfaren ,
att den borttagits. Alt hoppas är dock , att åt m instone en eller
två av sa mlin gens modeller åter m å tte uppriggas efter gamla
ritnin gar , m edan ännu tillgång finnes till tackelkunnigt folk.
Någr a riggade modeller av ut.ländska fartyg ingå även i d e
sjökrigshistoriska samlin garna , och troligt är att de som g{tva
hava h emförts av flottans folk vid olik a Emgfärder. En stor
Vål bevarad modell av en fransk chcbcquc ådrager sig s~ir 
skild uppmärksamhet, likaså en annan med latinsegel försedel
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chebeque, bestyckad med H> kanoner och 9 relingsgevär , och
som förmodligen föreskriver sig från medelhavskusterna . Elt
par origgade dylika rätt stora modeller finnas ~cks å . .. En
stor ricraad
kinesisk dJ"onk samt tvenne mindre dylika mar kas
t> t>
även , liksom ett antal riggade och origgade smät-ra båtmodeller från olika exotiska länder.
Av origgade modeller till svenska fartyg i olika byggnadsskeden finnas ett stort antal och äro desamma samtliga utförda vid den tid då resp. skepp b yggdes. En del av d em
visa endast spantresningen, andra hava bordläggningen h elt
eller delvis utförd, allt tydligen i ändamål att noggrannt visu
byggnadssättet. Man fäster sig bland dessa främst vid 2 st.
c :a 3 m. långa modeller av 40-kanon fregatter, stående på sina
stapelbäddar. Den ena är endast i spantkonstruktion, den
andra försedd även med bordläggning. Dessa modeller äro
utförda omkring 1782, och byggdes ett flertal fartyg enligt desamma å Karlskrona varv under åren 1782-85 . En serie
skeppsmodeller äro utförda enligt 1765 års reglemente all
tjäna som. ledning vid konstruktionernas utförande.
Värd speciell uppmärksamb et är modellen till e tt brandskepp eller brännare på grund av dess särdeles vackra och
ovanligt rikt ornamenterade akter- och förstäv. Brandskepp
voro i allmänhet äldre utrangerade fartyg, som fylldes m ed
eldfängda ämnen, såsom tjärtunnor , blånor, näver och ann at
lätt brännbart gods. Under drabbningen manövrerades skeppet vid lämpligt tillfälle med endast några man ombord n ed
mot fienden , varefter skeppet antändes och besättningen p: l
sätt de bäst kunde lämnade fartyg et. Avsikten var att d!·t
brinnande skeppet skulle bringa oreda och helst även antända några a v de finetliga skeppen.
Även en liten, sällsynt väl utförd modell av handelssko
nert från början av 1800-talet ingår i samlingarna.
Förutom skeppsmodeller återfinner man här även modeller till snaTt sagt alla dockor , dockportar, broar, svängkran ar
m . m. , som under 1700- och början av 1800-talet utförts a
varvet. Man observerar härav särski lt en modell till varveb
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gamla år 1781 anlagda sliphus, som inn ehöll ett kombinerat
slip- , borr- och sva rv verk , samt olika modeller till gångs[Jel
för fart yg m . fl. Även märkes en vä l utförd modell till nya
ma stkranen, vilken l 874 uppfördes å varvet. Modellen visar
åven de anordningar, som då användes för kranens resande.
Ett stort antal , närmare bestämt 64 st. , av i sam lingarna
ingående modeller hava år 1801 av kronan inköpts från överstelöjtnanten vid Flottornas Constructions Stat Frans Sheldon,
som troligen själv ulfört en del av dem, men säkerligen även
ärvt en del efter sin fader och farfader, vilka båda varit
skeppsbyggmästare vid örlogsvarvet i Karlskrona. Man kan
därför med ganska stor bestämdhet våga påstå, att samtliga·
de 64 inköpta modellerna, å vilka förteckning finnes , äro utförda av medlemmar av den till Karlskrona örlogsvarv under
hela 1700-talet knutna skeppshyggarsläkte n Sheldon. Att
m an emellertid ej synes hava överskattat det intresse och det
arbete som låg bakom denna modellsamling, vilken dock bl. a.
annat innehi)ll ej m.indre än 25 st. stora skeppsmodeller, fram går av köpekontraktet, daterat i augusti 1801, vari står, att
Frans Sheldon ,, till Kong l. Maj :t och kronan a vs tår och levererar 64 modeller för en överenskomm en och fastställd kö pesumma i ett för allt sexh undra riksdaler riksgälds eller
gångbart mynt, av vilken summa, sedan modellerna riktigt
blivit till kronans modellsal på Amiralitets Skepps \Varfvet
emottagne och qvitterade ,hälften konuner a tt betalas nästa
år 1802 och andra hälften påföljande året l 803 utan någon
ränta >> .
Under tidernas lopp hava dc sjökrigshistoriska samlingarn a även tillförts en vacker uppsättning metallklockor, s. k. glasklockor, från utrangerade fartyg. Ett stort antal prov på sjömansarbeten samt knopar och stek av olika sorter finnas även ,
liksom en fullständig provkarta å de olika sorters tågvirke,
allt ifrån de grövsta ankar trossar för de gamla linieskeppen
iill smäckraste linor, som tillverkats vid varvets repslagarbana.
Vid den stundande jubileumsutställnin gen i Karlskrona i
~ommar bidrager även örlogsvarvet med en minnesutställning,
Tidskrift i Sjöväs endet.
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avseende att giva en retrospektiv bild av varvets vcrksam lw t
under dc gångna 250 åren. De nuvarande lok a lerna i Tygh u.
se t för de sjökrigshistori ska samlingarn a komma härför a lt
utökas med ytterligare en stor sa l, var i huvudsakligas t r it.
ningar och tavlor m. m., åskådliggörand e varvets utveckl ing
och verksamhet under olika tidsskeden, äro avsedda att l> laceras.
I dc sjökrigshistori ska saml ingarna i Karlskrona iugå äwn
en hel del galjon sbilder från våra gamla örlogsskepp och
förvaras dessa i den s. k. galjonslunden å varvet. Den som
besöker Karlskrona , bör ej underlåta att egna en stund a t
denna stämningsmät tade plats med dess vackra oeh int rt ssanta samJing. Galjonsbildhug geriet har gamla anor . f-Iiir i
Sverige var denna konstart mycket omhuldad och stod äV\' ll
konstnärligt högt redan uneler 1()00-talet. Dåtidens galj c.n s ·
voro dock i allmänhet införskrivna från utlan. dcl.
bildhurrcrare
Vb
Från detta tidsskede finnas emellertid beklagligtvis nog m ga
originalfigurer bevarade. De äldsta galjonsbildern a från iirlogsskepp, som nu pryda galjonslunden å Karlsk~·ona ·~ar v:
stamma från år 1783. lVIan kan dock av i Marmnmscct 1
Stockholm befintliga skeppsmodelle r, speciellt av dc i slu t<'~
på 1600-talet byggda skeppen Amaranth och Carolus Hcx , la
en uppfattning av den tidens konstfärdighet i fqrtygci~S ni smyckning såväl beträffande galjonsbilder som ock betraffa n ·
dc övriga ornamentering ar, särskilt av akterspegeln , som ofta
var praktfull.
Tyvärr är det nu många gånger omöjligt att troget rl' konstr.uera uneler äldre tider utförda galjonsb ilder och sni d•·rier, enär ritningar eller skisser härå saknas från tider för~
1700-talets senare del. Åtminstone kan å Karlskrona varv L'J
återfinnas några sådana. !\'föjligcn har man ej heller i så st ur
utsträckning använt sig av ritningar för arbetets utföran de,
utan i stället av små vaxmodeller. En del gamla modeller
till galjonsbilder av detta material har även funnits å varv d ,
men ha desamma tyvärr under årens lopp delvis förstört s
eller skadats. I samlingarna på 'l;'yghusct finnas emelle r tid
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ännu några stycken dylika , den äldsta dock endast från om
Marinmuseet i Stockholm bevaras dock
kring 1780-talet.
ett r ä t t stort antal sådana vaxmodeller till g a ljonsbilcl er. Av
d~ i galjo~.slun~ en p~ varvet i Karlskrona uppställda galjons bJld er:na forsk~rva sig största delen från 1780-talet, d:'t galJOnsbildhugge net upplevde en rcnaissancc efter att förut under första delen av sagda århundrades tidigare skeden hava
fört en konstnärligt sett rätt undanskymd tillvaro. . Under
Gustaf III :s tid med dess livliga skeppsbyggna dsverksamhet j
förening m ed tidens ökade konstintresse skärptes även kraven på fart ygens konstnärliga utsmyckning, särskilt beträffande galjonsfigurer.
... .~id denna tid had e man även å Karlskrona varv lyckats
forvarva en sällsport skicklig och konstnärligt väl skolad man
som amiralitctsbilc lhuggare, nämligen konstnären Johan Törn ström. Av honom utfördes även i elen ännu kvarstående a\varvsamiral Chapman uppförda bildhuggareve rkstaden å varvet ett stort antal synnerligen vackra galjonsbilder, som sedan
prydd e de nybyggda skeppens förstä var. Av Törnströms ar
beten finnas 9 st. bevarade i galjonslunden . De utgöra en imp.onerande syn dessa 3 a 4 m. höga i trä huggna bilder med
sma lugna och kraftiga linjer.
Ä ven en del yngre galjonsbilder äro uppställda här , bl. a.
den från f lottans första krigsångfartyg , den å 'Karlskrona
varv år 1841 byggda ängkorvetten Thor.
I ett hörn av galjonslunden står ett rätt skamfilat skeppsrod er av ck av kraftiga dimensioner. som tillhör! 54-kanonsk:ppct "Nya H.iga », byggt år 1708, och som sprängdes i
luften genom cldsv[lcla i krutdurk a rna år 1717 , d~t det låg för ankrat på redden.
Dc sjökrigshistori ska samlingarna på varvet i Ka rlskrona
..
a~o tillgängliga för allm~inheten varje dag efter s~irskild begaran . Uneler jubileumsutstä llningen i sommar kommer allmänh eten att dagligen på hcstiimda ticler heredas tillfälle att
bese sam lin garna.
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Jighet att kunna Jyka, då så är nödvändigt. Såsom undervattensbåt
avseeld att dirPkt sam arbeta med flottan kan elen aldrig komma ifrfLg:a , emedan, uneler Llct elen icke har mera ani'allsvärde än elen min dr e
undervattensb å ten, dess taktisk a otymplighet, dess svårigh et att dölja
sig på grund av elen vattenmassa den depl acerar och de stora djup,
elen erfordrar för dykning, utsätter elen för inringning av andra
fartyg. Undervattenskry ssaren är ett fartyg för oberoende företag;
och huruvida elen vid jämförelse är överlägsen ell er lika god som
den lilla övervattensluys saren är diskutabelt.
(Utdrag ur The Naval and :Military R ecorJ, 9 april 1930.)

Medd elade från Marinstabe ns Utrikesavdelnin g.
(April 1930.)

Amerikas Förenta Stater.
Den nyli gen sjöaatta oceangående und e rvattensbåten V fi l,.
skrevs av olika amerikanska tidningar såsom världens stö rsta un d·"·
vattensbåt, m en den franska Su rcoui, på 2,800 ton, kan ännu gi ir:1
anspråk på denna benämning ehuru med endast liten skillnad. Ol ,erttende av fråga n om va rj e möjlig internationell övernskommelse l,l'tr,iliancle undervattensbåt ars storleksgr~i ns synes det fö refinnas en ti lltagande ovisshet beträffanclt> värdet av dessa myck et stora far tn~.
Antagligen är minläggarens det enda om råde, inom vilket de kun na.
definitivt vara berättigade. För handelskrig å djupa vatten kom tna
de säkert att äga elen fördelen att kunna försvinna ur si kte vid up• ·täckt av bevakande krigsfartyg. I stridsvärde äro de mycket un dL•rlägsna även den minsta övervattenskryss arE' bestyckad med kanoner
av jämfö rlig kal iber. De ha va en mycket stor aktionsradie, men
mot detta m åste sättas det fakt um, att livet till sjöss ombord i vn
unclorYattensbåt har sina gränser, och, enligt många under vattcH<båtsbefä lhavares erfa renhet, vo ro besättningarna efter fjorton thg·ar m ycket litct i stånd till något annat än att föra båtarna t illhaka i hamn. Su rcou.f, do amerikan ska V-båtarna och elen engelska
X 1 äro alla mer än 90 m. långa. Dykning m ed ett fartyg av ,,tdana dimension er är otvivelaktigt en kinkig sak. Racliel r iirels<"
ökas snabbt i förhållande till längden, och en brådskande dykn i ng
med en av dessa. stora undervattensbåt ar skulle betyda <'n allvarl ig:
risk att komrna 11Pcl fö r djupt och fö r hoppress ning av vat.tentryckd.
Antaglig0n är det icke meningen att undervat.tenkrys saren sk <11
<'lvka oftare i.in det är absolut nödvändigt, utan att den så länge s0111
n~öjligt skall verka som övervattensf art.{g. tryggat genom sin miij-

England.
De t har ti llkännagivits genom amiralitetet att följande namn
givits åt fartyg ti ll hörande 1929 å rs program:
K r yssare: L e an der.
Flottil jledare: K empenfelt.
.Tagare: Crusacler, Conw1, Cygnet och Crescent; dessa fa.rtyg
skola benämnas Crusacler-klassen .
>> Sloops>>: Rideford och Rochester.
(Utdrag ur :Morning Pots, 4 april 1930.)

Kryssaren Norfolk har utfört sina första serier prov och kommer att överlämnas i Devenport mot slutet av månaden sedan den
gjort leveran sproven. Norfolk skall förfånga Comus i 2:a kryssareeskadern.
Kryssar en York utför nu sina prov och kommer att avgå till
Ch atham, när de äro slutförda. York väntas även bliva färdig vid
månael ens slu t och skall förfånga Canterbury i 2:a kryssar eeskadern.
(Utdrag ur The Naval Chronicle, 4 april 1930.)

Några av Lh~ åtta jagarna tillhörande Acasta-klassen hava utfö r t sina prov till sjöss. Maskineriets konstruktion å dessa fartyg är
clPnsamma. och de uppn ådda r<>sultaten äro så lika , att de, som uppgivits beträffande H. :M. S. Arrow, byggd hos Vickers-Armstro ng,
kunna angivas såsom ,norm.
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Den uppnådda farten var 36,7 knop vid 34,119 hkr. Inget f 1Jrsök gjordes att gå över det beräknade hkr.-antalet på 34,000 to n. d:\
amil'alitetets prov äro avse dd a fö r tjänsteförhåll anclen, oclt forc l'ri n,
Jcke är tillåten. :Maskineriets vikt är 465 ton, och det bör anmä rka~
att fart oc h hl,;:t·.-antal, som uppgivits, äro de, som hå llits u nde r
sextimmarspro v, och vi lka sku \Je kunna t hällas :för en tid som ,. 11 _
-clast begränsas av hräns lefördclets storlek. Olj ekonsumtio~1 en vi'<ll'
elen 11\nga siffr an 0,367 kg. per hkr. och timme.
(Utdr ag ur The Naval Clnonic le, 4 april l930.)

Frankrike.

,,t;

DP sista åre ns sto ra förbättringar i tiLlverkningen av stål llli·rl
sto r tä njbarhet har g jort det möjli gt att överg iva elen gamla t radkonstruktionen i skeppskanoner. Stå ltr åclE' n e ll e r det smala s!-11band, vilket t idigare li n clad..fS runt kärnröret på k anonen, var :•\·sett att ås tadkomm a radiell st~r rk a mot s pännin gst ryck i en hi t !-tr·p
.fo rnt ä n elen gamla s tåltypPn kun de :'tstadkom 1n a. Tr t1cl liclni n l!:•·n
m:lste h a stöd av svåra st å lm antlar för att åstadkomma stv rk a m<> l
böj nin g, me n dE't oaktat var, förE' elen gjorda förbättring~n i stnlti llverkningen , clPn tråd lincl adP kanonen av motsvarancl 1· kra[ t lciltare än elen k anon , som var helt byggd a v stå lrör. Den n ya stålty pr !l
som åstad komm er samma tacliella sty rk a so m tr åcllinclnin gPn, , ii ~,.,:
dessutom styrka mot böjnin g, vilkC't den se nare saknade; föl jakilige n kan en mycket l ät tare ka't1on byggas fö r en viss k raft ell er alt ernativt en mycket kraftig-ate kano n m ed samm a vikt. DPssa n·.-a
kanoner uta n trådlindning hava r edan blivit tillverk a de för ;leunder byggnad varande jagarna, och kon stru ktionen sk all ävP n utsträckas till anvä ndning å 15 cm. kanonema för den enda åter ;;t,~
el'lde ktyss at e11 a\' l929 års ptogram.
(1.Ttdr ag ur The Naval Chronicle, 4 april 1930.)
England skall t ill VP rkstäl li g-hPt av flottkonfPre nsens öven· J·1·
ko mmelse sl<'lp a fem sJ·a gskepp, FÖrenta Staterna tre och ,Tapan r-tt..
De engelska {a r'tyg, so m skola slopas inom aclet'ton mån anN
äro: Iron Duke. Marlborough, Emperot of India, Benho w och Ti g"r.
(Utdrag ur The Naval Chronicle, l 8 ap ril l930.)
Flygplankryssar en Argus komrn e r att i Atlantiska flottan förfång-as av Couragerons från Medelhavet el it Gl ori o'us kommer ntt
'
avgå i mitten av juni.
(Utdrag ut The Naval Cln·onicle, 25 april Hl30.)

Franska f lott an ägnar sä rskil d uppm ärksamhet åt krigföring
med minor oclt Italien gö r lik aså eiter eg na lin jer. Italienska flottan har fle r a fa rtyg ano rdn ade för minfällning än den franska. I
Italien finn as minor o mbord å k ryssa re, ja gare och undervatte nsb~ tar,
och dess utom finnes där Pn stor flottilj minläggande kanonbåtar.
Franska flottan arbetar ganska mycket dter engelska l injer. Pluton , so rn inom k ort ska ll rustas i LoirPnt, ä r lik den engelska Adventure. DPn kan medföra nä ra l ,OOO minor vid 30 ko ps fart, oclt
har en stor aktionsradie, va rj ämte dess fyra högt monte rade l 4 cm.
kanoner sätta elen i stå nd att »hav a något att säga>> gentemot 0n
kryss ar· P. Den ä r värd sin a pen gar och har in gen motsvarighet i
italienska flottan ell E' r.· i n ågon annan flotta utom elen engelska.
Minspec ialister intaga just nu en inflytelserik ställning vid amiralitetet, och minfällnin g ha r g i vits stör re andel vi el kombinerade manö ve r i Medelhavet i före ning m ed 1'lygbåtsflottilje r.
(Utdrag ur The Naval and Mi litar y Recor d, 2 ap ril 1930.)

Hitintill s har clPn f ranska flottpolitiken va ri t att koncentrer a
undervattensbå tarna nästan utes lutan de till h emfa r vattnen, däri inbegripet de nordafrikanska kustPrn a, vilka i vPrklighetc n äro ett
f ranskt dep a rtement och icke kolonier, som de ofta felaktigt betecknas. Nu har emellertid en för>indring ägt r um ,och fem undervattensbåtar :jämte ett depåfartyg skol a utsändas till Fort do France och Di ego-S uarez. Detta är fu llkomli gt i överensstämmels e med
den offentliggjorda fra nska politiken beträffande flottans användning i mycket stor utsträckning :för fö rsvar av k oloniern a m en pi
samm a gång ä r platsen tillr äckligt nära en gelska handels~ägar för
att ut göra st off fö r no ggr anat övervägande beträffande britti ska
intressen.
(Utdrag ur The Naval Chr onicl{', 4 april l930.)

För l änge sedan meddelades det, att fralilska flottan ämnade besva,r a 10,000-tonnar en Ersatz Preu ssen tned en n y slagkryssare och
det tillkä nnagives nu, att det n ya fartyget skall få ett deplaceme nt
av 27,000 ton med ful la förråd, en. huvudbestyck-ming av åtta 30 em.
1canoner av •E'n fullständigt ny modell oeh en fa r t av 33 knop.
(Utdrag ur Th e N a val Chronicle, 25 a pr i l 1930.)
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Kryssare på 10,000 ton av \Vashingtontyp anses numera vara
ett dyrbart missgrepp på grund av dei·as brist på tillräckligt skydd.
Tillkomsten av den lilla men effektiva tyska slagkryssaren har gjqrt
denna sak tydlig. De i övrigt goda, snabba fartygen av Tour villPklassen äro, oaktat den omsorgsfullt utarbetade uppdelningen inolll
deras skrov, icke lämpade för uthållig strid. De kunna icke överlrq
en salva från 20 eller 28 cm. kanoner, ell e r bliva åt minston e för satta
ur stridbart skick och ett hjälplöst mål. De äro förvuxna jag ar<'.
Suffren och Colhert hava erhållit svagt pansarskydel för maskinern a;
kanon- och manövertorn hava blivit förslärkta. Ett annat steg 11iPt
kraftig bepansring har utförts å Foch och Dupl eix, nu under arlwtp
i Brest, som äro de senaste franska lätta kryssarna; gördeln har blivit kraftigt förstärkt, en pansrad kasun skydelar de vitala clelal':la
mot undervattensex plosioner, kanoninstallationen har fö r bättrats oc-h
manövertornet, relativt rymligt, har uppdelats i avdelningar. I dPn
är att erbjuda projektiler av vad slag, som helst motstånd av fl <'ra
(eller åtminstone två) lätt pansrade skott avsedela att åstaclkom n,a
explosion av granater eller torpeder innan vitala delar nåtts. 11. n
i synnerhet har förmågan att avgiva salvor på stort avstånd va rit
föremål för mycket noggrann uppmärksamhet. Att försäkr a si;.;
om fö rdelen av första träffen i en duell är känt såsom varande ' 11
sak på liv och död för stridsenheter av denna typ, vilken, det i•1·
sannt, har stor slagkraft men sorglig brist på motståndskraft.
(Utdrag ur The Naval Chronicle elen 23 april 1930.)

Ett meddelande har nyss varit syn ligt innehållande elen uppgiften, att fem kryssare skulle komma att sjösättas på samma dag:,
sannerligen en storartad prestation för vilket land som helst men
sorn två av dem varit under byggnad endast några få månade:-, var
meddelandet misstänkt. Nu har det blivit korrigerat, och det är ingen
anledning att misstro detsamma ty Zara och Fiume, av 10,000 ton s
klassen, hava varit på stapeln tillräckligt länge, varjämte det iir
känt att marinministeriet påskyndat byggandet av de mindre Banue
Nere och Guissano. Det femt e fartyget, som skall sjösättas samma
dag, kommr tydligen att bliva on nwlorvattensbåt.
(Utdrag ur The N a val Chronicle, 18 april 1930.)
De italienska myndigheterna ägna mycken ur.pmärksamhet å t
hos sina talrika undervattcn 3båtar och iL kningsegenskaperna
dy
sätta i skrovet varje behövlig viktökning ofta på L.ckostnad av a-Ktionsradien. Då de tydligen iimna använda sina undervattensstridskrafter enelast i Medelhavet och inom relativt små områden, synes
denna politik vara sund och lyckad. Ammiraglio des Geneys, som
sjösattes mot slutet av år 1928, ]lar lyckligt och väl utfört uppseendeväckande dykningsprov och avsiktligt uppnått ett djup av mer än
122 m.
(Utdrag ur The Naval Chronicle, 25 april 1930.)

Span ien.
Itali en.
:Franska f lottan har åstadkommit mycke·n oro med sina n :- ·t
flottiljleda res höga provfartcr, men italienarna äro beslutna att m·,_
ta (lP nna fartökning och förorsakade en sensation, då flottilj lcdar• n
Nicoloso da Reeco undergick prov. Under sex timmar höll den lwkvämt över 38 knop, den kontrakterade farten, med 50,000 hkr., ocl•,
sedan en anst>nlig del av dess bränsleförråd förbrukats, forcerades c] , n
upp till 41,11 knop. Det erkännes, att elen icke kund e göra detta m<'tl
sitt f ulla deplacement, 2,010 ton, men en flottiljledare bestyckad
med sex 14 cm. kanoner och sex torped tu ber förutom blockaclmin or,
vilken lyckats uppnå denna fart., är under alla omstä ndigheter nwd
säkerhet en motståndare att räkna med i Medelhavet.
(Utdrag ur The Naval C~ronicle, H ap ril 1930.)

. Re uter telegrafera r från F cn·ol den 2 april:
Kryssaren Migu el Cervantes, 7,850 ton, som låg i hamnen slets
av den h årda vinelen från sina bojar och sjönk eHer att ha s l~ngal s
mot kajen. Arbetet med fartygets flottagning skall börja i morgon .
Fartyget är tydligen i.lla skadat.
(Utdrag ur The Naval Ch ronicle, 4 april 1930.)

Tyskland.
De tidigare till 1:a jagarfottlljcn i Swinemi.incle hörande gamla
.
Jagarna G 8 och G 10 hava bogserats från Kiel till Wilhelmshafen .
varest de sko la und er gå en grundlig ombyggnad. Detta äger ävc1;
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