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Kungl. Örlogsmannasällskapets 150-årsdag. 
På initiativ av kaptenlöj lnanten Yid flottan Fredrik \Vil

h elm Lcijonancker bildades bland flottans män hösten 1771 
Kungl. örlogsmannasällskapct, som hade sitt första samman
träde den 15 november samma å r, och utgjordes av 12 leda
möter, samtliga sjöofficerare, varjämte vice-amiralen friherre 
Christoffer Falkengren utsågs till hederspreses. I maj 1778 
flyttades sällskapet till Karlskrona, där det sedan så gott som 
oavbrutet utövat sin verksamhet. Sällskapets ändamål har 
alltid varit detsamma, nämligen att följa och arbeta för ut
vecklingen av sjökrigsvetenskapen ävensom av sjöväsendet i 
allmänhet och därigenom befrämja Fäderneslandets nytta. 

Beslut har fattats alt genom ett särskilt högtidssamman
trfi_de d en 15 november 1921 fira 150-årsminnet. H. M. 

Koi~?n:IJ"'tl k~11~1mer att med Si1~ när~:ro h.~dra sm~1.manträdet, 
var}aml t>~ <:!:tLt storl antal Jedamoter tran nar och fJarran kom
mer a tt infinna sig. Till högtidssammanträdet hava dess
utom inbjudits Förste Hedersledamöter, försvarsministern 
samt representanter för krigsvetenskapsakademien och för 
Karlskrona stad. 

Sällskapet utgöres för nänarandc av: 
H. M. Konungen, Beskyddare, 

3 Försle Hedersledamöter, 
38 Svenska Hedersledamöter, 

l Utländsk Hed ersledamot, 
97 Arbetande ledamöter, 
20 Svensl<a korresponderande ledamöter och 

4 Utländska korresponderande ledamöter. 
Ämbetsmännen äro ordförande, vice-amiralen greve 

Ehrensvärd, vice ordförande, kommendören friherre C. Sparre 
och sekreter ar e, kommendörkaptenen F. Tamm. 

Till högtiden har av bibliotekarien, bataljonspredikanten 
E. Holmberg utarbetats en j ulJileum s skrift, omfattande redo
görelse för sällskapets verksamhet under de gångna 150 åren. 

Karlskrona i oktober H)21. 
sekreteraren. 
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Några drag jämte lärdomar från Skage. 
rackoperationen, hämtade ur engelska 

amiralitetets blå bok. 
Anförande. jämlikt § 31. sällsk<1Jlds starlgn r. a\· lcrlnmot0n ii h l r"-' 

vi(] Kungl. OJ'I ogsmann n-S äll skapcls >'<lllllll::m tr>ilk 

den 5 oktol)('r 19:21. 

Synnerligen rikhaltigt är det stoff, för studier och r efL·xio

ner, som återfinnes i engelska amiralitetels fö1·;· ·umir ing etl 

år sedan utgivna blå bok, innehållande dc officiella r-appor

terna från engelska befälhavare och fartygschefer i skagerack

slaget. 
Visserligen innehåller den publicerade aktsamlingen väl 

icke hela sanningen om slaget och dc i samband därmed st[t

ende operationerna, men mycket, som hittills varit okänt eller 

obeaktat, kan dock utläsas därur. Av ganska stort värde är 

den såsom bilaga tryckta sammanställningen av signaljour

naler, vilken dock knappast är fullständig, i det att vikl1ga 

meddelanden möjligen saknas. 

Den redogörelse, som jag här kommer att lämna, är icke 

så mycket inriktad på själva slaget, utan avser fastmera at t 

framdraga en del omständigheter, som beröra förspelet till 

slaget, d. v. s. gruppering och uppmarsch, spaningsdispositio

ner samt den engelska slagsamlingen, jämte en del karak

täristiska drag från den engelska signal- och gnisttjänsten. 

Jag skall då först med några ord behandla upprinnelsen 

till slaget, samt den engelska sjökrigsledningens åtgärder 

omedelbart före operationernas igångsättande. 
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För alt få en utgångspunkt för bedömande av dessa för 

hållanden år del nödvändigt att först redogör a för den tyska 

operationsplancn, sådan den är återgiven i amiral Schecrs 

rapport av den 4 juli 1916, vilken återfinnes ord för ord, dels 

i han s egen bok "Deulschlands Hochsceflolte im Weltkriege", 

dels i engelsk översältning i amiralitetets blå bok bil. 3. 

Det tillfälliga inställandct ay U-bå ts-handclsl<riget 1916 

tillät, att samtliga sjöklara tyska U-båtar deltogo i operationer 

tillsamm an s med Hochsecflol.te. I millen av maj utsändes alla 

disponibla U-båtar (16 från Hochseefloltc och 6 a 8 från 

Flandern ) på kryssning genom norra Nordsjön. Dessa U

båtar sintile från och med den 23 maj lill och med den 1 

juni intaga anfa llslägen utanför de engelska huvudbaserna, 

d. v. s. Humber, Firth of Forth, Moray Firth och Scapa Flow. 

(Fördelning se Scheers bok karta nummer 7 eller German 

plan II och III i engelska blå boken). 

Grand Fleet skull e lockas till sj ös s genom en framstöt 

av Hochseeflo lte, som skulle erbjuda draiJbning uneler för 

tyskarna gynnsamma omständigheter. 

Genom dessa dispositioner hoppades amiral Schcer att 

bringa U-båtarna till anfall och att på samma gång kunna 

utnyttj a dem för spaningsändamåL 

För Hochseeflotte förbereddes två olika operationer, den 

ena en framstöt i NV-lig riktning mot engelska kusten i 

trakten av Sunderland, den andra en framstöt in i Skagerack 

utefter Jylländska kusten. 

För den första p lanen (stöt mot Sunderland ) var en 

utsträckt luftskeppsspaning oundgängligen nödvändig, då den 

skulle föra tyska flottan till farvatten, där elen icke fick låta 

tvinga sig ti Il strid mot sin egen vilja. 

Mindre farlig var en framslöt i nordlig riktning, enär 

~ylländska Jwsten erbjöd ett visst skydd mot överraskning 

oster ifrån, samt avståndet frå n fiendens baser här var större. 

Luftspaning, ehuru önskvärd iiven för detta fall , Yar icke ab

solut nödvändig. 
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\'isserligcn lovade d en pla n er ad e framstö ten mot NY den 
största etl'ekten och avsågs därför till en bör j a n att komma 
till utförande. Följaktligen böllos a lla luftskepp i lJcredsl;ap 
fr ån och med d en 23 maj . 

Vädret va r em ellertid från denna dag k ontinuerligt 
ogynnsamt för luftskeppsspaning, och då ingen förhii llring 
ännu på e. m . den 30 maj kund e förutses, samt operationen 
med hänsyn till samverkan m ed ub. måste utföras före den 
2 juni, beslöt sig amiral Scheer för att övergiva p lanen på 
en stöt mot Sunelerland och att i stället gå ut med h ela fiollan 
mot Skagerack, om nödvändigt utan hjälp a v luftskeppsspa

ning. 

De tyska operationsorderna avsågo därför följande ope
rationsplan: 

Amiral Hipper beordrades att den 31 maj kl. 2 f. m. 
( GMT, som bättre än den tyska sommartiden stämmer 
m ed m edeltiden på stället inom operationsområdet ) lämna 
Jade m ed I. och II. spaningsgrupperna (5 slagkryssare och 
4 lätta kryssare), 2 :e befälhavaren för jagarna å k ryssaren 
"Reger1sburg" samt II., VI. och IX. jagareflottilj erna (32 
jagare). Hi p per skulle framgå mot Simgerack ur sikte 
för Horns rev och danska kusten samt före mörknin gen Yisa 
sig utanför norska kusten, så att engelsmännen skulle få 

kännedom om operationen. Under aftonen och natten den 
31 maj skulle Hipper kryssa i och utanför Skagerack och 
där föra handelskrig samt den l j u ni vid middagstid sam
manträfia med huvudstyrkan. 

Den senare, bestående av I., II . och III. slagsk eppseskad
rarna (16 dreadnoughts - "König Albert", "Bayern" och 
"Baden" v oro icke m ed - och 6 äldre slagskepp), IV. spa
ni11gsgruppen (4 lätta kryssare) samt l :e befälhavaren för 
jagarna å kryssaren "Rostock" jämte I., III., V. och VII. ja
garflottilj erna (33 jagare) skulle avgå från Jadeb ukten sam
ma dag kl. 2,, f. m. (GMT) för att stödja kry ssareförbanden 

under operationen och upptaga dessa elen l juni. 

- 563-

De detacher ade U-båtarna u n derrällades gnistledes om 
att engelska flotta n kunde förvän tas gå till sjöss den 31 maj 
eller l j uni. 

Den tyska operationsplanen gick sål u nda ut på att er
bjuda huvuddrabbning genom att med en demonstration vid 
norslw kusten locka ut Jellicoe, som i så fall skulle utsättas 
för U-båtsanfall, in nan han kunde komma åt Schcer. Det 
urspr ungliga initiativet till de kommande händelserna har 
alltså otvivelaktigt tagils av tysJ.wrna. 

Vi skola nu övergå till den engelska opcrationsplanen, 
sådan d enna framträder i amiralitetets blå bok, därvid jag 
i huvudsak ämnar följa signaljournalerna, då dessa bäst åter
giva h ändelseförloppet i kronologisk ordning. 

Innan jag går in på detta, torde det emellertid vara av 
vikt att något beröra engelska flottans gruppering den 30 maj. 

I Scapa Flow, direkt under .Jcllicoe, funnos: 
" I ron Duke", 

4. slagskeppseskadern: 8 dreadnoughts och 1 l. kr., 

l. " 8 2 " 
3·. slagkryssareeskadern: 3 slagkryssare, 

2. oeh 7. kryssareeskadrarna: tillsammans 4 pansar-
kryssar e, 

4. lätta kryssareeskadern: 5 hitta kryssare, 
av 3. lätta kryssareeskadern: 1 lätt kryssare, 
av Hanyich Force: l lätt kryssare, 

4., 11. och 12. j agarcfloltilj er n a med tillsammans en lä l t 
kryssare, 4 flottilj ledare och 38 j agar c. 

Av till dessa förband hörande fartyg voro tillfälligt från
varande för ·översyn minst följande fartyg: slagskeppen "Em
per m· of India" och "Dreadnought", pansarkryssarna "Achil
les" och "Donegal" samt jagarna "Paragon", "Napier" och 
".Mamelu ke". 

I Cromarty Fir th under chefen för 2. slagskcppseskadern, 
viceamiral .J er ram: 

2. slagskeppseskadern: 8 dreadnougbts och l lätt krys-
sar e, 

l. kryssareeskadern: 4 pansarkryssare, 
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av 11. jagarfloltiljcn: 1 flottiljledare och 10 jagare. 

I Firlh of Forth vid Hosyth under chefen för "BaUle 

cruiser Fleet", viceamiral Beatty: 

l. slagkryssareeskaclern: 4 slagkryssare, 

2. 2 

5. slagskeppseskadern: 4 slagskepp, 

l. !älta kryssareeskadern: -! lä tta kryssare, 

2. 4 
3. 4-

" 
Flygdepåfartyget "Engacline", 

1. och 13. jagareflottiljerna med 2 lätta kryssare wh 

19 jagare samt av Harwich Force (9. flottiljen) 8 jagare eller 

tillsammans 27 jagare. 

A v till dessa förband hörande fartyg voro tillfälligt f' an 

varande för översyn minst följande: slagskeppet "Queen Eli 

sabeth" och slagkryssa ren "Australia". 

Före lättningen föllo dessutom bort: slagskeppet "Royal 

Sovereign" ( Scapa) och j agaren "Nymphe" ( Scapa). 

I Themsenmynningen funnos amiralitetet direkt u nder

ställda: 

3. slagskeppseskadern: 8 äldre slagskepp ("King E (hanl 

\'If" -klassen), 

3. kryssareeskadern: 3 eller 4- pansarkryssare, samt 

HanYich Force, som den 30 maj efter kl. 5 e. m. hestod av : 

5. lätta kryssareesl<aclern: 5 lälta kryssare, samt 2 fl ottilj -

ledare och 26 jagare, Yarav 8 voro detacherade till 3. slig

skeppseskadern och l havererad , äYensom en llb-floll ilj 

I Blyth fanns en Uh-flott ilj. 

Av för Nordsjön avseelda stridskrafter Yoro ·s[de<l cs it ke 

disponibla: 

2 dreadnoughts med 
l 
l 

" 
" 

38 cm. k., 

34,, cm. k., 

30,, cm. k., 

l slagkryssare med 30,, cm. k., 

2 pansarkryssare och minst 5 jagare (antagligen man~a 

fler). 

-565-

Den engelska fiollan föreledde redan i vilotillslånd bil

den av en för uppmarsch till slag grupperad flotta med hu

vudstyrkan, Grand Fleel, längst tillbakadragen i norr och en 

i söder befintlig mindre styrka, som kunnat komma till an

vändning för aYskärande av skadade eller från elen tyska 

huvudstyrkan skilda förband och fartyg från baserna i tyska 

}Jukten. 
Grand Flcels gruppering ger elen strategiska spanings

styrkan i Rosyth framskjuten 150' framför huvudstyrkan i 

Scapa med ell understöd (2. slagskeppseskadern) i Cromarty 

50' framför huvudstyrkan. 

Harwieh-Force med lätta kryssare och jagare var pla

cerad 25' framför 3. slagskeppseskadern och 3. krys.sarecska

dern i Swin Channel. 

Östersjöns västra kust ger möjligheter till en liknande 

vilagruppering mol NO eller mol söder. 

Grundvalen för .Jellicocs och Bealtys alla åtgärder för 

flottan s utlöpande synes vara ett trådtelegram från amirali

tetet till båda befälhavarne den 30 maj kl. 5,,. e. m. av föl

j ande lydelse: "Ni hör koncentrera öster om Long four ties, 

beredd på alla eventuali teter" . 

Kl. 5,.., e. m. den 30 maj gav Jcllicoe allmän flaggsignal: 

"Förbered avgång från Scapa utom~ "Royal Sovcreign" och 

"J\Ilenela u s"." 

Kl. 5,., gav I3eatty till slagkryssarna, 5. slagskeppseska

dern samt 1., 9. och 13. flottiljerna följande signal: "Tag 

upp ånga för 22 knop och rapportera, när Ni är färdig". Fyra 

minuter senare erhöll han från J ellicoe trådtelegram: "Ange

läget, tag upp ånga". 

Kl. (),,,, e. m. beordrade Jerram (2. slagskeppseskadern) 

allmän å ng upptagning för 18 knop. 

Amiralitetet utd elade vidare följande instruktioner: 

Kl. 5," e. m. erhöll J ell icoc från amiralitetet trådtele

gram: "3. slagskeppses kadern, 3. kryssarecskadern, 5. lätta 

kryssareeskadern och Harwieh-jagarna komma icke alt ut

sändas, förrän mera är känt". 
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Kl. 6,., c. m . trådtelegraferade amiralitetet Lill k onunen
dör Tyrwhitt i Harwich : "Lätta kryssarna och jagarna skola 
vara klara alt avgå i dagningen. Rapporlera Er sa n nolik a 
styrka." Varpå 6,,,, SYaracles: "Sannolik styrka ~i r 5 Iii t ta 
kryssare, 2 flottiljleclarc och 21 jagare inklusive 8, aYdvlade 
till 3. slagsb:·ppseskadcrn". 

Kl. G,, c . m. trådtclcgraferaclc amiraliletcl lill fl ottil j
chefen för U-båtarna å "Maidslone" (Harwich) : "Tre L 'la
tar, avdelade i enlighet m ed HB :s order, skola avga till av 

honom beordrat läge och kvarstanna till natten den 3 j uni" . 
Saml Id. 6,,, till Jellicoe och Bcaity: "3 Harwich l '-hllar 
(E-bålar) för närheten av Vyls fyrskepp avgå i afton i s! r. 
i morgon bi Llida". 

I sjäha verkcl avgingo enligt rapport från äldst e l!ct:i l
havarcn i Hanyich ld. 8,, c. m. den 30 m a j icke 3 u ta,t ti 

U-b:1tar därifrån, nämligen cle 3 för Vyl-positionen a vsedela 
"E 55", "E 26" och . ,D l " saml dcssulont " D G' ' , "E 31 '' oc h 
"E 53", om vilkas åtgöranden inlet återfinnes i blå bol ·n . 
Vyi -U-bålarna voro icke på plats förrän efter midn a tt :11 
maj- l j u ni . 

El. 1 0,, f. m . den 31 maj beordrade amiralitetet u h,in
dandet av en jagare och-± U-hålar från Blyth till Lat N 5-l 'lO' 
Long O 4 o O' för att avvakta order genom gnist. Om i 1ga 

vidare order, skulle dessa U-bålar stanna på platsen i 2-J. t im 
mar och sedan åtcrv~inda. Dessa U-bålar synas hava m·ga ll 

kl. 11 '"' f. m. 
Kl. G,, c. m. beordrade amiralitetet återkallande a\ : la 

hjälppalrullfartyg, samt anbefal lde 7,"' e. m. luftspanin g •iii 
sjöss från hela Englands ostkust i dagningen den :3t 11 J i, 
om Yäclret skulle medgiva sådan. 

Dessa brottstycken av amiralitetets, el. Y. s. den cnhd
liga sjökrigsledningens order på e. m . den 30 maj om kr i ng 
8 limmar före de första tyska fartygens avgång från Jad e
bukten, voro föranledda av, att amiralitetet fått en vi ss J-; in
nedom om tyska flottans snara utlöpande och beslu ta l ~ ig 
för alt den kastade handsken skulle upptagas. Ami nlli l ·l d 
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yisste också, att 8 tyska l 1-båtar, som under de senas te da-
arna gå tt till sjöss, sannolikt befunno sig i Nordsjön . 

g Ma n ser, hur amiralitetet vidtog alla åtgärder, som kunde 
vidtagas, för att låta hela den engelska sjömaktcn, som dock 
enligt sin egen uppfallning låg på defensiven, gripa in och 
rikta en förluossande offensivstöt mot den tyska flottan, var s 
plan å ter eflcr dess egen uppfattning var offensiv. En ny illu
stration således till den gamla binda sanningen, alt del h~ista 
försvaret även ur strategisk synpunkt ligger i anfall e t. För 
att kunna utföra en sådan samfälld plan, som engelska ami
ralitetet tydligen här haft för avs ikt att bringa till u tförande, 
fordras cmcllerlicl, att sjökrigsledningen är enhetligt organi
serad i alla sina clclaljcr, så att verkställi ghet kan uppnås 
blott genom att rycka i en trå d. Denna enhetlighet i fiollans 
h ela styrelse fanns och finnes i England, men ele n fanns icke 
i Tyskl and år 1916. Vi torde göra klokt uti aL L imikla våm 
organisationsåtgärder på skapandet av en enhetlig svensk 
sjökrigsl edning, d. v. s. elt amiralitet, sådant som vi rordom 
ägt, oberoende av Yilka hill~insyn som inrikespartipolitiska 
synpunk ter eller vissa m:-'ndighcters maldbegär kunna kom
ma al t resa som hinde r i Yägen därför. Innan vår högsta 
sjökrigsledning och h ögsta härle<lning var j'ör sig äro enhet
ligt och <v~il organiserade, iir del m eningslöst aU börja tala 
om en enhetlig försvarsledning, såsom här på senare år skett. 

Sedan amiralitetet u tgivi l si n a order, hör j ad e dc enskilda 
befälhavarnas verl,smnhe l fö r verkställigheten dä r av . 

För orderna om ångupplagning är redan redogjort. 
Kl. 7,, .. c. m . erhöll Cromarty-slyrkan per trådtelegram 

från Jellicoe sin opcralionsorcier, som lydde: 
"Avgå så snart Ni ~ir hirclig, passera genom Lal. N 58 ° 

15' Long. O 2o 0' , möt mig ld. 2 e. m. i morgon, 31 :ste, 
Lat. N 57 o -±5' Long. O -! 0 15' . Ålskilliga fientliga U-båtar 
är o veterligen i Nordsjön." 

Kl. 7,,n c. m . avsände Jcllicoe per trådtelegram opera
tionsordern till Beatty. Denna löd: 

"Amiralitetets telegnun 17-10 (kl. 5,," e. m.). 
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Disponibla fartyg a\" slagkryssarcstyrkan, 5. slagskl'pp s

cskadcrn och jagare inclusive Harwieh-jagare avgå till un~c

färligt läge Lat. N 56 o 40' Long. O 5 o. önskvärt alt spara 

jagarnas bränsle. Antar, att Ni är på plats omlu·ing kl. 2 

c. m. i morgon, onsdag, om ej försenad av ljocka. 3. slag

kryssareeskadern, "Chester" och "Canterbury" aygå till sam

mans med mig. .Tag kommer möjligen atl sända dL'm ti ll 

Ert rendezvous. Om intet nylt kl. 2 e. m., gå mig lill miilcs 

för att komma i optisk förbindel se. Jag konuner aU styra 

mot Horns rev från Lat. N 57 o 45' Long. O 4 o 15'. Repetera 

tillbaka rendezvousplatserna." 

Ingången av operationsordern erUindes av Beal1.y med 

följande trådtelegram kl. 8,~, e. m.: 

"Edert 1937 mottaget och förstått. Mi t l rcnd ezv<w ~ 2 

c . m. 31 maj. Lat. N 56 ° 40' Long. O 5 °. Edert rcnd ez\ClUS 

Lat. N 57 ° ..J.5' Long. O 4 ° 15'." 

Med anledning av att så många slagskepp och Ju·yssarc 

voro frånvarande från Grand Fleet, förelog Jellicoe en om

gruppering av vissa förband. 4. slagskeppseskaderns ena di

vision, där "Empcror of India" och "Dreadnought" saknades, 

sammansalles tillfälligt av "Iron Duke" med 3..J. ,, cm. k., 

"Royal Oak" med 38 cm. k., "Superb" med 30,, cm. k. och 

"Canada" 1ncd 35,, cm. k., en sammanblandning av k al inrar 

inom samma di \'is i on, som tydligen inte alls generade artill eri

specialisten Jellicoc. Del andra 38 cm. slagskeppet i Gra nd 

Flecls huvudsiyrka, "Revenge", fanns i l. slagskcppscsk ad crn. 

2. och 7. kryssareeskadrarna med vardera 2 disponibla fa ,yg 

sammanslogos till en, 2. l<ryssarccskadern. Av 3. slagl<1',YS

sareeskadcrn saml lätta l<ryssarnc "Cheslcr" och "Canter

bury" bildades en särskild fjärrspaningsgrupp föi· h m ud

styrkan. Den ena av 1. slagskeppseskaderns repeti töre r, 

lätta kryssaren "Aclive" sl~illdcs lineler eskaderchefen~. J.;rys

sareesl< ad er n. 
Jagarna fördelades till dc olika förbanden p [t fiiij andc 

s~itt: 

Till 3. slagkryssareeskadern 4 st. 

Till 2. Ju·yssarceskadern 4 st. 
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Till HB: s förfogande 2 s l. , varav den ena, "Abdiel", min

utru stad. 
Till 4. s lagskepp seskadern 4 . jagareflottilj en (1 lält krys

sare, 2 flottilj ledare och l O j agar e) samt kvarvarande fartyg 

av 11 jagarflottiljen (1 lätl kryssare och 4 jagare ) . 

Till 1. slagskeppseskadern 12. jagarflottiljen ( 2 flottilj

ledare och l 3 j agar e). 

Till 2. slagskeppseskaderns förfogande stodo av 11. jagar

flottilj en l flottiljledare och 10 jagare, varav dock en 

("Moon") icke förenade sig med flolliljen förrän på c. m. 

den 31 maj på grund av oljefyllning. 

Till l. slagkryssareeskadern 13. j agarflottilj en ( l lätt 

kryssare och 10 jagare) samt 2 jagare av 9. flottiljen. 

Till 2. slagkryssareeskadern 6 jagare av 9. flottilj en och 

till 5. slagskeppseskaclern 1. jagarflottiljen (l läll kryssare 

och 9 jagare). 

De till pansarkryssarnc avdelade jagarnas uppgift var 

del s alt hiträda dessa vid visitering av de rätt många han

dels- och fiskefartyg, som flottan under sin väg över Nord

sjön passerade, dels att skydda kryssarna mot Uh-angrepp. 

De till slagskepps- och slagkryssareförbanden avdelade 

jagarnas förnämsta uppgift var att skydda de större fartygen 

mot Uh-angrepp. 

I Beattys styrka dispon erades för detta ändamål 3 jagare 

per slagkryssare, vilket icke hindrade Beatty att den 31 maj 

på morgonen beordra flottiljchefen all m ed "Champion" in

taga plats i jagareskärmen för l. slagkryssareeskadcrn. 

För 2. slagskeppseskaderns 8 slagskepp funnos 10 ja

gare. Då .Jcllicoc efter Jcn·ams förening med huvudstyrkan 

frågad e, om några jagare avdelats till l :a kryssareskadern, 

svarade J erram: "Nej, eftersom jag var så kort." 

För dc 16 slagskeppen funnos med flott.ilj ledare och dc 

båda till HB :s förfogand e slående jagarna, 29 sl., således 

knappt 2 per slagskepp. 

Det synes, som om minst 2 i.t 3 jagare för U-hålsskycld 

behöva vid små styrkor, som ej framgå i sam lad ordning, 

beräknas ('ör yarjc slörrc arlillerifartyg. 
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Härav följer, att våra 8 jagare (dc numera uraldriga 
"Mode" och "Magnc" kunna ej r äknas) nätt och j ämt riicka 
till för a lt lill sjöss skydda Sverigedivisionen mot l f-hat ar. 
Ingen enda j agar e blir över för spanings- och vis i te r i ngs

ändamål, än mindre l< unna några j agar e elisponeras f'ii r skyd

dande av "Fylgia" och övriga pansarbåtsdivisi.oncr. Det 

borde således för oss nu vara tämligen l<lart, att sYcnsk a flo t
tans f. n. mest trängande och oundgängliga nybyggnad shehov 
är anskafl'ande på kort tid av ett större antal m oder na j a

gare i a v sikt såväl aLL bclydligt öka to l al antalet j ag::ne i l'Olll 

vår flotta som att snarast möjligt inom kustflottan cr,:iu a 
de föråldrade kolvmaskinjagarna och fö rstärl<a dc ],ill a 

slriclslu·afterna med nya jagare av modern konstruktion. 
Efter denna redogörelse för detaljgrupperingen Ö\'l'rgar 

jag till alt lala om de tyska U-båtarnas verksamhet u,1cler 

c m. elen 30 maj, sådan denna yttrade sig för engelsmännen. 
Den verkliga grupperingen framgår av Lyska planen III i 

blå hoken. 
Kl. 12,,'" e. m. elen 30 maj avfyrades en torped mo t be

vakningsfartyget "Gen tian" å Lat. N 58 o 45' Long. V 12 1.5 ' 
d. v. s. 8' NO från Pcntland Skerries och 4' från Ronaldsay. 

Kl. 3," e. m. rapporterade trawlaren "Dumpedril" en 
U-båt å Lal. N 58 ° 35' Long. V 2° 35' d. v. s. HY Ost fra n 
Duncansby Head. 

Kl. 5 e. m. siktades en U-båt på ytan SO t. S från Pen l
land Skcrrics. 

Kl. (),, c. m. rapporterade beyakningsfarlyget ( '? ) "Tri
dent" sig anfallet a Y U b . å Lat. N 56 o 17' Long. V l ' ;;()' 

d. v. s. c :a 35' O L. N från May Island. 
Dessa rapporter om Uh-anfall mot bevakningsfartyg 

omedelbart utanför engelska flottans baser hindrade emel
lertid icke Jellicoe från att lill alla delar utföra erhållna 
crdcr och avgå med hela flo t lan. 

Under n atten ingingo ytterligare meddelanden ti ll .Tcl
licoe om Uh-verksamheten den 30 maj. En U-båt h ade :.t

lnnda kl. 11," f. m. sagda dag uppehållit sig stilla på ylan 
å Lat. N 57 o 10' Long. V 0 ° 40' d. v. s. c:a 45' O mn Abcrdccn; 
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kl. 2 e. m. uppenbarade sig samma Ub. på ytan på Lat. 
N 57 o 20' Long. Y o o 40' eller 36' O t. S från Bnchan Ness. 

])e olika delarna av Grand Fleet lättade på följande tider : 
3. slagkryssareeskadern kl. 8, '" c. m. 
2. kryssareeskadern kl. n,,,. c. m. 
övriga fartyg i Scapa kl. 9,,

0 
e. m. 

1. kryssareeskadern före kl. 9," e. m. 
2. slagskeppseskadern kl. 10 e. m. 
Beattys lätta kryssareeskadrar Jd. 9,,,,- 9, ,,. c. m. 
2. slagkryssareeskadern kl. 9,,,, e. m . 
1. slagkryssareeskadern kl. 9, ,,, e. m. 
5. slagskeppseskadern kl. 10,,., c. m. 

Då de olika styrkorna lättade, var det tydligen ännu icke 
alldeles mörkt, ty flaggsignaler förekomma vid Rosythstyr
kan ännu så sent som kl. 9,"' e. m. och vid Gromarty och 
Scapa-sLyrkorna till kl. 10 e. m. 

De ulanför hamnarna placerade tyska U-båtarna kommo 
icke till anfall och synas icke ens hava märkt, vad som för
siggick, enär Scheer härom icke erhöll några meddelanden. 
Detta visar otvivelaktigt U-båtarnas begränsade förmåga att 
upprätthålla en ens något sånär effektiv observationsblockad, 
särskilt under den mörka delen av dygnet även på Lanelsorts 
och Karlskrona latituder 3 veckor före sommarsolståndet. 
Hela Grand Fleet löpte ut oantastad och oobserverad med 75 
fartyg från Scapa Flow, 23 far tyg från Cromarty och 51 far 
tyg från Firth of Forth. 

De olika styrkornas vägar voro följande: 

Scapa-styrkan med huvuddelen N om Pentland Skerries, 
som passerades mellan kl. l O och 11 e. m., varifrån styreles . 
något N om Ost, således genom en sektor, som enligt Scheers 
plan icke var bevakad av U-båtar. 

Kl. 2,"" f. m., d. v. s. i dagningen, och samtidigt som 
Scheer lättade i Jadehukten, stodo Scapastyrkans fartyg i un
gefär följ ande lägen: 

3. slagkryssareeskadern Lat. N 58 ° 53' Long. V O" 25' 
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1ned "Canterbury" 5' förom, "Chester" 5' akterom, k u n, ( lsl') , 

farl 17 knop. 
2. kryssareeskadern spridd på söklinje c :a 12' fr mnfiir 

huvudstyrkan 10' mellan fartygen, "Hampshire" som repeti
tör 5' akterom "Minolour" (högra flygeln). 

4. och 1. slagskcppsesl<adrarna samlade i 4 kolonner med 

"Iron Duke" som ledare i vänstra flygelkolonnen , jagarna 

Uh-bevakning, 4. lätta kryssareeskadern 3' framför. "Iro n 

Du k c s" Lat. N 58 o -!9' Long. V l o 32', kurs Ost, far l 17 knop. 

Avståndet mellan 3. slagkryssareeskadern och "Iron 

Du k c" var c :a 35'. Optisk förbindelse mellan dessa st~ 1 kor 

hade ännu ej upprättats. 
Cromartystyrkan styrde till sjöss c :a 5' från ).[oray 

Firlhs södra strand. 
2. slagskeppseskadern befann sig kl. 2,,. f. m. e: a 11' 

NO från Kinnaircl Head och satte här kurs N 76 o O, far t 

19 knop. l. kryssareesl<aclern samlad 8' framför. J agarna 

bildade Uh-bevakning vid slagskeppen. 
Hela Rosythstyrkan passerade vid midnatt tätt nor r om 

May Island och styrdeONO-vart c:a 20', varefter kursen ~ind

rades mot rendezvousplatsen för kl. 2 e. m. Passagen skedde 

genom de sektorer, som skulle bevakas av tyska U-b{tlarna 

"U 63" och "U 51". 
1. slagkryssareeskadern befann sig kl. 2,, f. m. ä Lat. 

N 56° 22' Long. V l o 21', kurs N 83° O, fart 18 knop. 

2. slagkryssareeskadern befann sig vid samma tid 5' ONO 

från 1. slagskeppseskader n, kurs N 85 o O, fart 18 knop. 

5. slagskeppseskadern stod 6' V t. N från l. slagskepp s

eskadern, kurs N 85 o O, fart 18 knop. 
l., 2. och 3. lätta kryssareeskadrarna lågo SO om h uyud

styrkan på söklin j c gruppvis i riktning N 50 o 0-S 50 o V, 

"Lion" 10' vinkelrätt från söklinjens mitt; avståndet m ellan 

grupperna 5'. Ordningen förifrån var 1., 3. och 2. lätta krys

sareeskadrarna, "Yarmouth" repetitör på halva avståndet till 
huvudstyrkan, kurs N 83 o O, fart 18 knop. Söklinj ens flyglar 

*) l<nrsf'r orh h~ring fl l firn gcnomgårndP Olllriikn t~ck till riitt· 

visande. 
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bcfunno sig 15' resp. för om och 2 streck akter om tY~irs från 

"Lion", varigenom de liilla kryssarna bildade skydd för täten 
och högra flanken. Samt li ga jagare samt "Champion" och 

"Fearlcss" utgjorde Uh-bevak ning för slagfartygcn. 
Dispositioner genom reglering av kurs och farl för krys

sareförbandens spridning på sina platser enligt av dc olika 

eskadrarna använda spaningsplaner vicltogos under natten, s[t 

att alla kryssare vid dagningen Yoro p:l plats utom 1. kryssare

eskadern, som icke kunde börja sprida, förrän minfältet 

utanför Moray Firth passerats kl. 3,"' f. m. 
Karaktäristiskt är, att alla dc använda spaningsplanerna 

baser a sig på uteslutand e användande av optisk signalering 

för meddelandens överbringande. Vid beräknande av spa

ningsstyrl{a måste man således räkna icke blott med de 

för själva spaningsuppgiften erforderl iga fartygen ulan också 

med behövligt antal repetitörer till huvudstyrkan eller un

derstödet. Allt användande av gnist förbjöds kategoriskt. 

Jellicoes order om gnistens användande till med honom 

varande fartyg, som utgavs ld. l O c. m., d. v . s. en halvtimme 

efter lättningen och innan Pentland Skerries passerats, hade 

följande lydelse: "Upphör med gnistkommunikation utom vid 

siktande av fienden eller för att svara amiralen. Gnistvak

ten må använda stridsgnist ifall av behov." 
Beattys order i samma ämne kl. 9,., c. m., således vid 

lättningen, löd: "Upphör med gnistkommunikation utom vid 

siktande av fienden eller för att svara amiralen efter passe

rande av May Island." 
Det välbetänkta i dessa rigorösa gnistrestriktioner be

höver knappast påpekas. Engelsmännen höllo så gott som 

absolut tyst i luften fråri det order härom trätt i kraft, till 

dess att fienden siktades. 
Antalet från Jellicoes styrka givna gnistmeddelanden 

från kl. 10 e. m. den 30 maj till kl. 2,, e. m. den 31 maj 

är 8, samtliga före kl. 2 f. m. 31 maj. 

Från Jerram gåvos 7 gnistmeddelanden, varav 5 före kl. 

2 f. m. den 31 maj. 
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Från Beatl y gaYs frå n midnatt den 30 maj till kl ') 
c. m. den :n maj icke e tl enda gnistmeddeland e. . - ," 

All a rapporter om siktade, prejade och visiterade han
delsfartyg, vill<a icke iiro få, gåvos på optisk väg. 

All a meddelanden från landmyndigheter till beUilhavarc, 
som befunno sig till sjöss, gåYos mellan 2 landstationcr, förc 

gån gna av t. ex. "for C-in-C" vid meddelande till Jcll ieoc. Dc 
avlästes å flaggskepp et , m en besyarades sa nnolikt ickL'. 

Tyskarna iakttogo ic ke samma försiktigheL Amiralilc

t ct kunde också l< l. 3,10 c. m. elen 31 maj uts~inda clt med
delande till .Jellicoc, att kl. 2,., e. m. genom gnistpejli ng iak t
tagits en tysk jagare å L a t. N 5u o 57' Long. O 5o -t:~' och 

en lä tt kryssare å Lat. N 56 ° 57' Long. O 6° 9', lägen som 
ganska nära överensstämm a med "B 109" :s och " Eihings" 

sannolika lägen vid samma tid. Exakt kan man icke hcdii ma 
riktigheten av gnislpejlingen, då tillräckliga upplysni ng~tr om 
de tyska spaningsstyrkornas lägen vid denna tid saknas. 

Ortbes tämningen ungefär 90' Väst om Bovhjerg samt skizzcr, 
som Scheer anger i sin rapport, äro alltför svävande. 

Den lä rdomen hör dock tagas fr å n kriget, att an\'ii.n

dandet av gnist i otid ä r farligt, och vi skulle säkerligen gö ra 
klokt uti att väsentligt inskrä nka vår onödiga gni sltrafi k, 

särskilt den som föres på öppe t språk. I stället bör bckYäm
ligheten i någon mån få maka åt sig för krigsmässighcl cn 

- även i fredstid -- och andra, mindre farliga kommun ika
tionsmetoder komma till a nvänd ning. Det kan elj est hiinda, 

a tt det blir svårt att i allvarsfall vänja sig av m ed ovanorna, 
och den sjöstyrkebefä lhavare k an säkert aldrig göra orii tl, 
som för b j n der gnisttelcgrafering, när optisk eller tråd förb in

delse kan ernås, även om trådförbindelsen på papperet kos tar 

mera och är besYärligare än gnistförbindelsen. 
Den signalmateriel, som i första hand kom till anYiind

ning på längre h å ll unel er mörker var hlinklantärnan, under 

dager signalstrå lkasta rcn. Genom repetitörer u pprätthö lls 

förbindelse inom pansarkryssareeskadrarna fr ån fl ygel ti ll 
flyg el eller 40' och m ellan J ellicoe och 3. slagkryssarecska-
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c] ern c:a 30'. Slörsta direkta signaleringsdistans med strål-

1,astare synes hava varit n~irmarc 10'. 
För signalering av meddelanden under dager inom divi

sions- och flotti ljförband anviindcs semafor. För alt sema
forera på avstånd över 1' tt 2' torde fasta semaforer vara 

nödvändiga; semaforflaggor räcka knappast till. För order
signaler inom divisions-, hel a esl<adcr- eller marschgrupps

förband användes vanli gen si gnalflaggor. 
Formuleringen av dc engel ska meddelandena är i all

mänh et mycket klar och omsorgsfull. Uttrycket "i dag" ell er 
" i m orgon " användes L ex . icke ensamt utan alltid i förening 
m ed veckodag eller datum, tydligen för alt undvika förväx

ling och misstag. Behovet härav fram träder i ett gnistmed
deland e från J ellicoe till amiralitetet den 31 maj kl. l,, f. m.: 
"Slagflo ttan är på väg till N fi7 ° 45', O 4 o 15', slagkryssare
styrkan ti ll N 56 o 40', O 5o O' båda till kl. 2 c. m. i morgon 

den 31 maj ." Hade datum utes lutits, kunde telegrammet 

möjligen hava misstylls till den 1 juni på grund av avsänd

nings tiden. 
All a signalmeddelanden utom flaggsignaler hava synbarli

gen fö rsetts med ursprungslid er, angivand e tiden för med
delandets beordrande men ej dess avsändande. Dessa tider 
användes fö r referens till e ll e r om meddelandel l. ex. från 

stationsmyndighet i Bosylh till Bcatty elen 30 maj k l. 9, 1, 

c. m. : "Med åberopande av mil t meddelande 1940. Medde
landel synes \'ara r ikligt och i.ir från "Trident" etc." Det åbe
ropade, försl aysända telegrammet framkom till Beatt-y först 

kl. 9," c. m., d. v. s . 2 Limmar efter ursprungstiden. Eller 
ett annal exempel, som hclyser vigheten i systemet, f rån ett 
utbyte av meddelanden mellan amiral .J er ram ocl1 halvflot
tilj chefen å "Kempenfell" angående jagaren "~foon" på mor

gonen den 31 m aj . 
Kl. 4,"' f. m. scmaforeradc Jerram till "Kempcnfclt" : 
"Med åberopande av mitt 1 H55 av i går. Varför har 

"Moon" gått till Abertie en'?" (l H55 - meddebndct den 30 maj 
lyd de: Dirigera "Moon" till Pet erhead för hränsiefyllning.) 

Tidsh·ift i Sjöväse11det. 
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Svar kl. 4,'" f. m. "Moon" sändes till Aberdecn i överensstäm
m else med order ZX". 

J erram till "Kempenfelt" kl. 6, 57 f. m. "Edert 0453. Y ar
för sände Ni "Moon" till Aberdecn, då mitt 1955 beordrade 
henne att gå till Peterhead ?" Svar: "Följande signal gays 
till "Moon". Avgå till Peterhead för bränslefyllning 2000. 
Följande svar från Moon: Signal 2000 mottagen. .Jag 
är på väg till Aberdeen för bränslefyllning 2040."; 

och kl. 7 f. m.: "Jag kontramanderade icke denna ordl'r, 
då jag icke antog, att det fanns olja i Peterhead, och jag 
visste, att det fanns i Aberdeen, vetande, att "Moon" haft 
erfarenhet i Peterhead." 

Sättet att med den fyrsiffriga tidsgruppen refer era t i Il 
vilket meddelande som helst är synnerligen tilltalande. Det 
är vida enklare än att angiva tiderna i kl. så och så dags 
för- eller eftermiddagen. Utan tvivel skulle 24 timmars
tidsbeteckningen kunna vinna vida större användning i vår 
tjänst, än vad som hittills varit fallet. Alla icke flaggsigna
ler skulle i alla händelser u tan svårighet kunna förse s med. 
inledande tidssifrra i likhet med telegram. 

Förblufiande, då man studerar tiderna för beordrande 
och avsändande av signaler, är den snabbhet och sä kerhet, 
varmed den optiska signaleringen sköttes i hela Grand Fleet. 
Såvitt jag kunnat finna, har inte ett enda av de tusentals 
optiska meddelanden, som finnas intagna i amiralitetets blå 
bok, framkommit försenat eller i stympat eller oriktig l skick, 
vilket däremot långtifrån är fallet med gnistmeddelanden. 

För att ernå en dylik säkerhet i den för det lyckliga ge
nomförandet av en operation så ytterst viktiga signaltjänsten, 
fordras emellertid, att signalpersonalen är signalmän men 
ingenting annat. Det går säkerligen icl<.e för sig att belasta 
signalmatroserna med skicklighet i alla möjliga konster , vare 
sig för mycket manövertjänst eller alls någon del av eldled
nings- eller polistjänsten ombord. Gör man detta, kan upp
stå fara för att signaltjänsten går sönder, på grund av för 
litet tränade signalmän, vilket vi icke hava rätt att vedervåga. 
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Anser man, att vi icke hava råd med att sätta utbildade artil
Ierimatroser, d. v. s. riktare, i eldledning och durkar, så må 
eldledningens, manöverns och väbel t j än stens personalfråga 
lösas genom att skapa en yrkesgren, som har det rena sjö-

. mansyrket till specialitet, men den får icke lösas på bekost
nad av våra visserligen med ringa penningkostnad men med 
desto mera arbetskostnad utbildade signalmäns tjänstedug

lighet i egen huvudyrkesgren. 
Efter denna utvikning inom signalfacket, som anknutits 

till spaningens organisation, återgår jag t ill att skildra den 

fortsatta engelska uppmarschen . 
Kl. 2,,

0 
f. m., sedan förbanden samlats i förut anbefallda 

marschordn ingar, började samtliga styrkor styra zig-zag-kur
ser. De zig-zag·-system, som kommo till användning, hava 
alla en största avvikning från normalkursen av 2 streck. 

För slagfartygen kunna i övrigt 3 huvudtyper urskiljas. 
J ellicoe använde följande schema: hel tinune 2 streck 

bb. om kursen, tjugo minuter över normalkurs, halv timme 
2 streck stb. om normallmrs och 50 minuter till hel timme 
normalkurs. Tid tör normalkurs således '/, av hela gång
tiden. Generell fart efter detta system blir 94,, % av fart 
genom vattnet. 

Jerram ändrade var lO :e minut kurs 2 streck 2 ggr. 
styrbord och 2 ggr. babord hän, varigenom han kom att ligga 
halva ticlen på normalkurs. Generell fart efter detta system 
blir 96,, % av fart genom vattnet. Med de farter, som an
vändes av slagskeppen, 16 till 19 knop, blir reduktionen av 
framfa rten omkring en knop. 

Slagkryssareförbanclen girade var 1 O: e minut 4 streck 
onwäxlancle styrbord och babord hän, varigenom de sorgfäl
ligt u nclveko att ligga på normalkurs. Generell fart vid detta 
system blir 92," % av fart genom vattnet. För att komma 
fram med 18 knop, använde slagkryssarna 19,, knops fart 
genom vattnet. 

Alla kursändringar för zig-zagning verkställeles genom 
samtidiga girar av alla fartygen, U-båtsbevakningen inberäk
nad, på allmän flaggsignal av äldste befälhavaren. 
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Kl. 5 L m. ändrade Jellicoe kur s Lill S 67 o O. nen 
evolution, som erfordr ades för de i breeld gående sl agskepps
divisionernas inläggande på den nya kursen, verkställdes icke 
genom direktionsförändring utan i 2 avdelningar, en direld 
uppmarsch till ny bäringslinje för ledarna, vinkclriil mot 
den nya kursen, och sedan samtidig gir av ledarna, ttlfi\ljd 
av successiv gir av deras divisioner. Detta system för kurs
ändring av marschordningar med divisionerna i kolonner 
bredvid varandra är genomgående under hela Skagcrackope .. 
rationen. 

Siktcn synes längst i norr hava varit dålig i daggry
ningen, då kryssareförbanden hade åtskilligt besvär med at l 
komma på plats och upprätta förbindelse med huvud styrkan. 

Jerrams pansarkryssare började kl. 3,, f. m. spridas pa 
söklinje 10' framför huvudstyrkan med 8' luckor i söklinjen. 

Kl. 8,,,, f. m. erhöllo Jellicoes och Jerrams pan sarkrys
sare kontakt med varandra, varefler de båda kryssa reeskad
rarna kommo att. formera en L!Q' bred skärm med 8' luckor 
10' till 1 6' framför slagskcppseskadrarna. För för bindelse 
med Jcllicoe via 4 :c lätta kryssareesl<adern var "Hampshire" 
placerad 5' aklcr om "Minotour" (vänstra miltfarlyget). 

.Jellicoes framfart till kl. 2,,,, c. m. varierade mellan 1-l 
och 16 knop. 

Jerram fortsalle med 19 knop på sin kurs N 77 o O. 
Del meddelande som "U 66" enligt Scheer s rapport av

gav kl. G,,, f. m. (GMT), att den siktat 8 svåra skepp, liilla 
kryssare och jagare på en NO-lig kurs omkring GO' O Olll 

Kinnaird Head avser utan tvivel .Terrams huvudstyrka. 
Den av "U u6" angivna punkten passerades av .JerntJll 

med kurs N 77 ° () på 21' avstånd kl. 5,, f. m., sål edes l '/, 
timme före rappor lens ingång till Shecr. Kl. 5,,,, ändrade 
Jerram kurs från normalkursen N 77 o O 2 streck styrbo rd 
hän till S so o O. "U 66 :s" rapporl kan således knappas t 

l . · t'll l ·s r••c t avse den närmas le punkten på Jerrams kurs 111.1e 1 .. { es. o 

räl<nade läge. Jcrram låg 2 streck bb. om normalkut sen, 
. " u Fil-d. Y. s. N 55o O dels kl. 5,,,-5,,., f. m ., dels kl. L),,,,- ,,o· ' 
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l .. , aY dessa momcnl måste vara den Lid, då "U 66" såg, vad { er <• 

som seder mera rapporterades. Det rapporterade läget måste 
således med hänsyn till Jerrams verkliga läge vara fel angivet 
med minst 22' högst 27' i S och V-lig riktning. "U 66" obser
verade tydligen icke eller inrapporterade åtminstone icke, att 
zig-zig-kurscr styrdes. I "U 66 :s" rapport saknas dessutom 
ursprungstid, vilket gör det svårt att nu efteråt närmare 
uppskatta rapportens fel i besticket. Jag drager härav den 
slutsatsen, att spaningsrapporter alltid böra innehålla eller 
hels t föregås av en ursprungtid för al L därmed försäkra sig 
mot de felbedömningar, som eljest kunna föranledas av den 
tidrymd, ett meddelandes chiffrering och befordran tar. 
Rapportens avsaknad av uppgift om zig-zag-kurser ger vidare 
den slutsatsen, att "U 66" icke haft så lång tid som tio mi
nuter på sig för att observera .Terrams rörelser. Det framgår 
icke av signaljournalerna, atl "U 66" skulle hava siktats eller 
medvetet tvingats ned av Jerrams styrka. Dess obscrvation•'r 
måste således antagas hava skett ostörda och sannolikt på 
tämligen stort avstånd. 

Även om Beatlys rörclsCI' ingingo underrättelser till 
Scheer genom rapport 5,," f. m. (Gl\IT) från "U 32", att den 
sikta t 2 svåra skepp, 2 kryssare och åtskilliga jagare omkring 
omkring 70' O om Firth of Forth på SO-lig kurs. 

Underlaget äYen för denna rapport kan identifieras ur 
sign aljournalerna. Dc siklade fartygen äro sannolikt 2. slag
kryssareeskadern med dess 6 jagare samt "Galatca" och 
"Phaeton", d. v . s. vänstra flygelgruppen i de lätta kryssar
nas sök linjc. Kl. 3,,, blev "Galatea" påskjuten av en Ub. 
men t räffades ej. 2. slagkryssar eeskadern torde hava befun
nit sig r ätt akter om "Galalea" c:a 12' a 15' utefter normal
kursen N 85 o O. 

Beatty girade strax efter k l. 4, sedan meddelande er
hållits från "Galatca", undan med 1. slagkryssareeskadern t ill 
S 52o O och behöll denna kurs till kl. 4,,, f. m. Denna ma
növer samt "Galatcas" äventyr meddelades per strålkastare 
av Beatty till 2. slagkryssarceskaclcrn, som formerad i 6 
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strecks h b: s flankformering, torde hava stått 3' N 5 a \ fra n 

"Lion". Sannolikt har amiral Pakenham följ L Bcallys lll.tnö

ver men kommil i sikle från "U 32" och blivit r apporterad 

styra SO-lig kurs. Beatty undgick tydligen genom sin ma

növer upptäckl, likaså Eva n-Thomas, som, placerad 5' \'N\' 

från Beatly, styrde S 60 o O mellan Id. 4,"' och 4,, f. m. Hd a 

slagkryssarcstyrkans fart genom vatlnet var vid denna ti<l Hl 

knop . Undanmanövern försköt hela styrkan c :a 5' sy(harl. 

Även "U 32 :s" rapport lider av samma brister som "ll 

66 :s". Ursprungstid saknas, och del torde varit omöjligt för 

Scheer aU veta, att vad som kl. 5,37 inrapporterades till hu

nom, timal c:a l '/, timme tidigare . Ortbestämni ngen iir 

felaktig med omkring 15' i SSV -l i g riktning från wrldiga 

lägeL 
Schcers uttryckta förhoppning att genom de vidta,.;na 

dispositionerna bringa U-bålarna till anfall och aU utnyltja 

dem för Sl)aningsändamål slog således fel. 

I-Ian säger själv i sin rapport den 4 juli, att de ingan(-(na 

rapporterna icke gåvo någon antydan om fiendens avsikl(•r. 

Den olika sammansättningen av de enskilda styrkorna och 

deras divergerande kurser visade icke, att de avsågo att sam

verka eller att framgå mol tyska bukten, eller att deras rö

relser hade något som helst samband med den tyska opera

tionen. 
l själva verket stannade Schcers plan att genom sina 

spaningsgruppers beordrade demonstration v id norska kusten 

den 31 maj på aftonen locka ut Grand Fleet vid blo tta .tY

sikten och kom icke till utförande. Han var sig själY ove

tande förekommen, ity alt Grand Fleet gått till sjöss mer ii n 

4 timmar, innan han själv lättade från sin bas, -och iiwr

raskningen, då han Yid 6-tiden på e. m. såg sig slå framför 

den fulllaligt samlade engelska slagflottan, måste sannerligen 

hava varit alll annat än behaglig. 

Av bristfälligheterna i de till Scheer framkomna r:tp

porlerna framgår U-båtarnas olillförlitlighct som spanint;s

fartyg, särskilt då de uneler längre lid varil ur sikte aY land, 

samt deras oförmåga att under längre tid än några minuter 
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håll a känning med en fiende, som rör sig med så pass mått

lig fart som under 20 knop, vare sig U-båtsbevakningen träder 

i verksamhel eller ej. 
Otillförlillighelen i U-båtarnas ortbestämningar ur sikte 

av land torde i någon mån kunna minskas genom att giva 

dem fullgod utrustning för astronomisk navigering samt per

sonalens flitiga övning i användandet härav. 

Bevakningskedjor av U-båtar torde böra vara väsentligt 

tätare än den tysl<a bcvalmingen utanför Firth of Forth, så 

att utsikt finnes för att rapporter om samma fientliga styr

kas rörelser må kunna med ett lagom korl tidsintervall in

komma från minst 2 enheter. 

Kl. 8,, f. m. hade Beattys styrka ett nytt sammanträf

fand e med en U-båt, som undveks genom en 8 strecks gir 

nordvart under l 8 min. 
Kl. 9,, siktades en Ub. på babords låring av jagaren 

"Turbulent", tillhörande l. slagkryssareeskaderns bevakning. 

Dessa fall finnas icke antydda i Sheers rapport och äro möj

ligen . att hänföra ti Il falska alarm. 

I övrigt fortgick de olika styrkornas frammarsch ostörd. 

Rl. 1 l,, förenade sig Jerram med Jellicoe å ung. Lat. N 58 ° 

10' Long. O 2 o -!5' och intog, kommande från styrbord, ge

nom en, såvitt jag kunnat utröna, mycket elegant utförd evo

lution under · 20 knops fart plats på dennes babords sida. 

Kl. 2,, , c. m., så ledes l<Ort före den första känningen med 

fienden, var läget följand e : 
Jellicoe: slagflottan å Lat. N 57 o 57' Long. O 3 o 53', för 

till fället 2 streck babord om normalkursen S 65° O, 15 knop. 

4. lätta kryssareeskadern på lin j e 3' framför slagflottan 

utefter nonnalkursen. 
l. och 2. kryssareeskadrarna i söklinje med 8' luckor 

16' framför slagfloHan utefter normalkursen. 

3. slagkryssareeskadern med "Chester" och "Canterbury" 

c :a 20' framför enligt Jellicoe, men enligt en rekonstruktion 

av deras hestick enligt sigHaljournalen c :a 30' framför på 

slagflottans bb:s bog eller omkring 50' SV från Ekerö å nor

ska kusten, fart 15 knop. 
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Beatly stod med 1. slagkryssareeskadern å Lat. N 5G o 

46' Long. O 4 o 50'. 
2. slagkryssareeskadern 3' N 54 o O från "Lion". 
5. slagskeppseskadern 5' N 36 o V från "Lion". 
1., 3. och 2. lätta kryssareeskadrarna i nu nämnd on(

ning från NO på söklinje i riktning N 54o 0 -S 54 o V gn1p1,. 

vis med 5' luckor, mitlen 8' S 36 ° O från "Lion". 
Hela styrkan ändrade kl. 2,, kurs till N 2 ° V. 
Tyska huvudstyrkan befann sig vid samma tid enl igt dl' 

engelska blå boken och Scheers bok befintliga kar loma 'l 
ung. Lat. N 56° O' Long. O 6o 25', styrande nordvästvart 
med 15 knop. Slrax därefter ändrades kurs till omkring 
N t. V. 

Tyska spaningsstyrkan torde hava befunnit sig å ungL·f. 
Lat. N 56° 55' Long. O Go 10', styrande NNV-vart. 

Dc inbördes avstånden mellan olika styrkor bliva vid d l"n-

na tid: 
Jellicoe-Beatty c :a 67'. 
Beatty- Hipper c:a 45'. 
Scheer-Beatly c :a 70'. 
Scheer - Hipper c :a 55'. 
Jellicoe--Hipper c :a 95'. 
Jellicoc-Scheer c :a 145'. 
Hipper-Hood c:a 72'. 
Slaget inleddes och utvecklades på känt sätt. 
En del omständigheter, som beröra Beattys förening m ed 

Jellicoe och dessa båda befälhavares kontakt med varandra 
under slagsamlingen torde emellertid hava sitt intresse, var
för jag skall något heröra de meddelanden, som växlades dem 
emellan. 

Kl. 3,, e. m. meddelade Beatty per gnist till alla eskader
chefer: "Mitt läge Lat. N 56 ° 48' Long. O 5o 17' kurs N 32 ° O, 
fart 23 knop." (Mottogs av Jellicoe som N 27" 0.) 

Jellicoe gav kl. 3,'" gnistmeddelande till Beatty om silt 
läge kl. 3,"': "Lat. N 57 o 50' Long. O 4 o 15' kurs S 4 7 o O, 
fart 19 knop." 
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Kl. 3,, e. m. angav Jellicoe för egen styrka genom all
män signal med signalflaggor och strålkastare sitt läge kl. 

3 e. 111 • till N 57o 45', O 4 ° 32'. Denna position gavs enligt 
s;; naljournalen rf t'ill Beatty och stämmer icke med besticket 
från kl. 3,,. Felet i Jellicoes bestick ombord hos Beatty med 
rättelse efter elen senaste ortbestämningen blir 6' i riktning 

N 72° V. 
Detta fel blev icke rätlat förrän genom nylt gnistmed

delande kl. 5,,, av lydelse: "Mitt läge Lat. N 57 o 25' Long. 
o 5o 12' styrande S 4 7 o O, fart 20 knop ." Detta meddelande 
saknar emellertid annan lidshestämning än ursprungstiden, 
men det härför sig alldeles tydligt lill räknat ställe kl. 5,0 , 

från ortbestämningen kl. 3,,. 
Genom utelämnandet av tidsbestämningen i detta sista 

lägemeddelande före föreningen måste Jellicoc enligt au 
Bea tty fört bestick hava slå U c :a 4,/ längre bakåt på sin 
kursl inje än i verklighetrn. 

Beatty utgnistadc silt läge till Jellicoe och andra befäl
havare kl. 3,,J, 3,", 3,, och 4,_" c. 111. 

Det sista meddelandet löd: "Angeläget. Företrädesrätt. 
Har siktat fiendens slagflotta i SO. Mitt läge Lat. N 56° 36' 
Long. O 6° 04'." 

Detta meddelande mottogs av Jcllicoe som "26-30 slag
skepp, möjligen fientliga, i bäring SSO, styrande SO". 

Om relationen av det av Jellicoe mottagna meddelandet 
är fulls ländig och riktig, har Heattys sist utsignalerade be
stick icke kommit .!ellicoe tillhanda. 

Det är således icke så underligt, alt Jellicoc i sin rap
port t alar om ett fel i "Lions" bestick ombord i "Iron Duke" 
av 12'. Felet i "Lions" bestick ombord å "Iron Duke " kl. 
5 e. m., sådant detta angives i J ellicocs rapport den 18 j u ni 
1916, j ämfört med räknat läge från utgnistad Lat. och Long. 
kl. 4," e. m. är 9' väst om rätta läget. 

Å andra siclan var Beatty missledd på 4,,' distans av 
J ellicoes tillryggalagda väg. 

Hu r uvida J ellicoes bestick är i alla delar riktigt, är svårt 
för den oinvigde att döma om. Men åtminstone en av slag-
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skeppseskadrarna hade ett från J ellicoe skilj akligl hest i c k. 
Ombord å amiral Jerrams flaggskepp "King Georg \"' togs kl. 

2, 30 e. m. meridianhöjd av Venus jämte limvinkel ay soh•n . 

Härefter uträknad Lat. och Long. kl. G,"' ställer detla fartyg 

fartyg 3,,' S 63 ° O om den plats, där det enligt Jellicoes 

bestick befann sig. Det torde vara sannolikt, alt J cllicoes 

utsignalcrade Lal. och Long. kl. 3,,0 e. m. grundar sig JlD t•n 

astronomisk observation omkring kl. 3 c. m. el ler sen,1rt'. 

Följden av d essa oklarheter i besticken bl ev, att f<ire

ningcn mellan Bealty och .Jellicoc fick karaktären av en ~am 

manstölning, och att Jellicoe icke kom att, såsom han hor<ll', 

i tid juslera till sin frontlinje v inkelrätt mot bäringen till fi

enden, Yarigenom han skulle hava varil fri att utveckla si n 

styrka på vilken flygel som helst i stället för aH , sitsom 

skedde, vara tvungen alt bilda slagformering på den fra n 

fienden bortvända flygeln. 

Hade å andra sidan del å "Lion" förda besticket för slag

flottan varit korrekt, är dci väl också sannolikt, alt 5 :c slag

skeppseskadern icke behövt bliva tvingad in i kön på slag

flottan utan kunnat behålla sin plats hos slagkryssarna ge

nom alt hela Beattys styrka kunnat pressas ostvart hän tid i

gare, varigenom trycket på den tyska teten sannolikt k unna t 

bliva mycket hårdare, än det blev, och Scheer icke sluppil så 

helskinnad undan, som han gjorde. 

Dessa motigheter för Grand Fleet visa den ofrånkom

liga nödvändigheten av att samverkande befälhavare hall a 

varandra noggrannl och riktigt underrättade om sina r ördser 

och lägen. De visa också, alt meddelanden härom lll<lslc 

vara noggrannt och rikligt avfallade ~ivcn med hänsyn ti ll 

tiden, samt atl gnisttjänstens på litliga fnnktioneninde är ett 

livsvillkor för framgång i strid. "Lions" stora gnist fö rsat 

tes ur stridbart skick kl. strax efter 4 c. m., varför bl. a. det 

i förvrängt skicl' å "Iron Duke" mottagna meddelandet av Jd . 

4,'" e. 111. 

Av 
beten :l. \ ' 

repelerades över "Princess Royal". 

bestic ksvårigheterna framgår också nödvändig

att ofl'icerarna ~iro väl tränade i astronomiska )h-
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servatianers tagand e och hastiga uträknande med användan

de av enkla metoder. Saknas denna färdigh e t hos en flottas 

navigerings- och manöverofficerare samt de ras biträden, är 

flottan icke krigs- och sjöduglig. Stricler till sjöss kunna i 

allmänhet icke uppstå, ulan att åtminstone den ena parten 

förflyttar sig över öppna sjön, ofta utan terrestra ortbestäm

ningar under ett fl ertal timmar, dygn eller veckor. 

De evolutioner, som under hög fart utfördes av Grand 

Fleet både före och under slaget, utfarten till sjöss m ed för

banden väl samlade under mörker genom de trånga inloppen 

med starka lidvattensströmmar i Pcnlland Firlh och Firth of 

Fort h, utan att haverier av något slag inträffade; elen i stort 

sett noggranna JlaYigeringcn och manövreringen även under 

pågående strid, allt utvisar den engelska sjöofficerskårens 

höga kvalifikationer inom sjömansyrket och fiollan s hela 

personals höga ståndpunkt. 

Denna kvalitet hos bemanningen hade nålls genom träg

na krigsmässiga övningar till sjöss under freden före krigel 

och i än högre grad under själva kriget. 

Lärdomen härav är, att en flotia måste övas till sjöss 

i dygn, veckor, månader och år, men icke vid kaj eller en

bart i skärgårdarnas krikar och prång. Sjökrig föres framför 

allt till sjöss; därför måste sjökrigar en i betydande mån upp

fostras på det fria öppna ha vet, ombord i rörliga, sjögående 

fartyg, som uppträda i större taktiska förband. 
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Några reflexioner 
med anledning av Årsberättelse i navigation och sjöfart, nY

given vid Kungl. örlogsmannasällskapets sammanträde 

elen 6 april 1921 av ledamoten A. T hare. 

Framför mig ligger ett häfte av Tidskrift i Sjöväsen(1cl. 
Det är N :r 7 för i år. Det innehåller bland annat forls~ittning 
och slut från häfte 6 av Årsberättelse i navigation och sjii{arl, 
avgiven vid Kungl. örlogsmannasällskapets sammanträde den 
6 april 1921 av ledamoten A . Thore. Den ifrågavaran de ars
berättelsen upptager i ett avsnitt kompassuäsendet, närmare 
bestämt sidorna 383-391. Vad man här får läsa är t ill den 
grad märkvärdigt, att jag ansett det vara rent av en skyldig
het att ej allenast av författaren anhålla om närmare upplys
ningar samt förtydligande av det, som han uttalar, utan även 
påvisa uppenbara felaktigheter. 

Sid. 385. Förf. säger, att "de av Airy m. fl. upp ställda 
reglerna för de fartygsmagnetiska fälten, deras utbredning 
och inverkan på kompassen i flera avseenden numera 
förlorat sin giltighet". Vilka äro dessa avseenden? Äger 
deviationsläran och dess formler ej längre giltighet i fu ll ut
sträckning? Att lokala magnetfält uppträda i järnfartyg är 
känt, alltseelan man börjat bygga sådana fartyg, och att flera 
än en permanent magnetisk axel kunna finnas i ett och sam
ma fartyg äi· intet nytt. Se t. ex. Finemans deviationslära 
sid 36. 
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S1id. 387, rad. 13- 29 uppifrån. Nästan i samma ande
drag som förf. säger, att "det påpekade förhålland et icke 
inver kar på deviationens teori och hithörande formler". 
hävdar han, att det "överhuvud kan sägas, att läran om de 
magnetiska fälten i ett järnfartyg, sådan denna läran åter
gives i förekommande läroböcker, icke väl låter sig förena 
med den faktiska verkligheten". J ag tycker mig häri finna 
en m otsägelse. Syftas emclierticl genom den senare frasen på 
någon särskild lärobok eller brytes staven över deviations
teor ien i gemen under dess nuvarande allmänt kända form? 
Eller skall man måhända av uttalandet draga den slutsatsen, 
att Poissons grundekvationer icke längre äga giltighet? Att 
t. ex. läran om styrbordsvinkeln h os en del författare är oklar 

kan nog Yara sannt, men är det något i dess teori - tng 

<Sp .. f l l t" ['l (/. = -z-r - som ar e a< 1g . 0p u 

Sid. 388-389. Menar förf., atl det skulle finnas ett 

hom ogentmagnetiskt nilt alstrande uttrycket ~ (: --j- c tng e} 
där koefficienten B var som helst skulle kunna hava samma 

värd e. (Del avses väl koelficienten OJ3 med det nämnda ut
trycket, alldenstund faktorerna uttrycka längdmått?) Det 
vore synnerligen egendomligt om, när ett nakterhus flyttas 
"enclasl några få decimeter, något fram eller något upp eller 
något ned", koefTicienten B icke skulle förändras. 

Sid. 389. I årsberättelsen säges, att "fullt i enlighet med 
vad teorien hitt:ills lärt härom har fartygels stävriktning på 
stapelbädden visat sig äga stort inflytande på storleken och 
tecknet för koeJiicienlen C". Vidare får man vela, att "man 
finner små värden på denna koefTicicnt, då stapelkursen varit 
när a nord eller syd, men stora värden ifall stapelkursen varit 
ost eller Yäst" samt att "C-koefTicicnten har + för ostliga 
stapelkurser men - för västliga". Detla är glädjande, och 
sannerligen drager man icke en suck av lältnacl, att åtmin
stone koefficienten C i det berörda fallet under den epok, som 
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årsberättelsen avser, undgått någon som helst revolution. 
Saken med C är således i dag densamma som n ä r ledamoten 
Thore och sällskapets övriga ledamöter sutta å sk olbänken. 

S id. 389- 390 . Gemssinska felet. Här är den före(lra
gande ute på villovägar. Det finnes ingen möjli gh et, att det 
s. k. Ganssinska felet uppgått till "l O o, i normala fall till ()o 

resp. 3° a 4°". Och lika litet att det inverkat på k oefficie nter
na B och C. Erfarenheten har visat, att detta fels maximum är 
c:a 2°. Dessutom affekterar det koefl'. A och E uti deviations
förloppet. Finemans deviationslära ger, om man vederhör
Iigen "sovrar", en god framställning av det Ganssinska felet, 
men skulle icke vår landsman vara tillfredsställande, vill jag 
rekommendera följande : Rottok, "Die Devia1;lionslhcorie", 
Engel "Deviations des Campas", Merrifield "Magnetism and 
Deviation of the Compass", Muir "Navigation and Campass 
Deviations" . Det är rent underbart, huru svensken, tysken, 
fransmannen, engelsmannen och amerikanaren coincidera vid 
behandlingen av det Gaus~inska felet. För min del har pg 
funni t, att i praktiken hålla deras teorier streck. 

Med det Gaussinska felet förstår man efterför dröjningen 
den flyktiga magnetismens induktion vid en hastig rund

svängning med fartyget såsom t. ex. vid en fullständig devia
tionsuttagn:ing till skillnad från den retentiva magnetism ens 
övriga uppträdande. 

Sid. 390. Stycket: "Allaredan - - - - - -
- - - möjligast högt upp." 
Vad som står i delta stycke är ett kapitel för sig. Förf. 

säger, att den av Koldewey uppställda formeln för beräk
ning av differenserna i koeff. B och C icke äga något 
större värde. Ett sådant uttalande får stå för förf: s egen 
räkning. Då emellertid "på försök" den tesen uppställes, 
att "difiercnserna i B och C äro oberoende av storleken 
av koeff. B och C, men att däremot nämnda storheter 

( . f t ) .. . · a e 
1 samma ar yg aro proportionella mot T och T))' kan mnn 
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icke undgå att reagera. Del är möjligt alt formlerna 

c e + 
p v e m=-;- t ng 

H-I ). 
see c os ~p 

t. 

f e _L Q + 
v' e e = ---=- t ng see sin ~p 

" 
l XH }, 

i vilka v och v' äro koefTicienlerna för den relentiva magnet
ism ens inverkan ocl1 ~P den en viss längre tid anliggande 
magn. kursen, orsakat en förväxling. 

Jag säger, att det finnes en möjlighet, alldenstund förf. 
åberopar Koldcwey, och det här tydligen är fråga om den 
retentiva magnetismen. Dock måste man väl taga förf. på 
fullt allvar, eftersom han säger, att de "ifrågavarande rubb
ningarna skulle hava sitt säte i samma järndelar som de, 
varifrån den kvadrantella deviationen utgår". 

Nu är det så, att så länge järnets induktionsför
måga för blir densamma, försiggår icke någon förändring 

uti fak torerna a, e och /,, eller menar förf., alt uttrycket 

}, = l + a ~ e skulle under de givna betingelserna föränd-

ras? 
den 

Simile så vara, inträfl'ar väl en förändring även uti 
regelbundna kvadrantella deviationens koeiT. D, ty 

~ är = ~' (a ; e)? 

Författaren säger att "i fall (av anförda skäl) en kom

passort väljes där a och e har ringa värde L1 B och L1 C 
kunna väntas att i motsvarande grad förminskas". Således 
måste ju frågan gälla deviationsförändringar under resan? 
Det gäller ~eke beräkning av B och C? Det är j u så me

ningen skall fattas? För beräkning au m och e hava vi näm
ligen flera formler, där a, e och ). ingå. Ett slickprov ur 
högen vid deviations- och riktkraftsobservationer å endast 
tvenne kurser, om koefl. a och 10 försummas, är 
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~ (W cos (/ + ~ cos ~/)-(l +a)+ (cos ~l+ cos c- 2) 
l. 

l (H 1' . , , + H2' . . ') 1 (l + ) l ( . ._ + . -2 H sm st H Sin (2 ' c 2 sm ~l sm ~2 ) 

i. 

I\Icn d el Yore ju "gammalt nytt" och icke något som hiint 
under elen ifrågavarande epoken. Jag kan f. n . för mi n (l el 

icke med bästa vilja godtaga andra förändringar i B och c 
under resan utav prak~iskt Yärdc än dem, som orsaka<.; av 
än dringar i de faktorer, som ingå i formlerna 

ffi = ~' (~ + c ing 

'" -_ I_ (Q + f '-' tng 
}, H 

c~) 

e) 
Intet annal än jag kan finna skulle rubbningar i kocfT. 

B och C, orsakade av den kvadrantella deviationen, ;\stad
komma en revolution i dessa formler. :Men det är någol ditåt 
den "på försök" uppställda "tesen" tyckes syfta. Vi lllaste 
hava bevis för salsen, klara och matematiska bevis. Förf. må 
icke förtänka mig, om jag intill dess anser hans "försöl{ stes" 
vara rena spekulationer utan verkligt praktiskt värde. 

Ar 1824 uppställde Poisson sina grundekvationcr. Dessa 
ekvationer äro genialiska till sin framställning, enkla och lätt
fattliga till formen. Den, som söker rubba dem, måste yara 
säker i sina påståenden. Innan hundraårsminnet celebreras, 
måste ledamoten Thor e åtminstone givi l klm·l besked om y ad 
han menar, så att hugfästandeL kan ske utan några n·ten
skep liga dissonanser. 

Stockholm elen J 8 september 1921. 

Carl Leche. 
l\ommen(löekaplcn ay J :a g t·aclcn , 

LKöS. 
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Svar 
till Kommendörkapten C. Leche. 

Med anledning av komme ndörkapten C. Leehes reflexio
ner rörande i årsberättelsen för "navigation och sjöfart" un
der innevarande år förekommande uttalande om "de fartygs
magnetiska fällen" anser jag mig böra framhålla följande . 

Det på sidan 3,89 i min artikel inom bindestreck an
vända uttrycket "Gaussinsl<a felel" avsåg helt kortfattat 
att beteckna det förhåilandct , att fält av halvfast natur, vill<a 
uneler en viss lidpunkt och för en viss kurs åstadkomma 
förändring i deviationen, i :1llmänhet kunna antagas hava 
als trats vid elt föregående tidssl<ede och under en annan av 
fartyget intagen stävriktning. Uttrycket begränsades sålun
da icke liil dc växlingar i lwefT. A och E, som uppkomma 
vid en deviering, då svängning sker såväl ål styrbord som åt 
babord. Mitt belraldelses~itl ~ir, som jag här nedan skall 
visa, fullt ber ä t tiga t. 

Redan i "Deviationshira" ay C. G. Fineman, sid. 161- 169, 
där de ifrågavarande företeelserna behandlas, finner man etl 
sådant uttal ande som "att fartygsjärnets inducerade magnet
ism vid varje särsl<ilt ögonblick motsvarar elen inducerade 
kraft, som Yerkacle en stund för ut". Uttalandet gäller icke 
blo tt för dc vid rundsvajningen uppkomma förändringarna i 

koetf. A och E , utan ävenledes för förändringarna i koefL 
B och C; de förändringar. n~im ligen i cte senare koefficien-

Tid shitt i Sjöväsendet. 
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terna, som härleda sig från den halyfasta magneti smens 
verkningar. 

I den år 1917 utgivna och för elen tyska marinskolan 
m. fl. avseelda "Lchrbuch fi.ir den Unterricht in der NaYi,.(a
tion", vilken innehåller en synnerligen värdefull fra msliill 

ning av kompassläran, omtalas, sid . 381, del k~inda fiirhiil

landct, att vid deviering under svängning åt höger en Yiis!

lig deviation alstras, under svängning åt vänster en osllig. 
Samtidigt hänvisas till ett senare moment. I detta omfiir

mälcs alt om fartygel 1mcler rn längre tid styr samma eller 
niira samma kurs, på grund av den härunder upp komna 

halvfasta magnetismen, förändringar i koefl'. B och C upp
tr~ida, vilka ge sig tillkänna vid en föl jande kursförändring. 

"Der Kompass an Bord" 190G, sid. 129 och 132-138, 
innehåller en ganska utförlig framställning om hithörande 

företeelser. Efter att hava behandlat elen del av k ocfl'. B 
och C, som är unelerkastad förändringar på grund av den 
halvfasta magnetismens verkningar, samt närmare undersiik t 

koeiT. v och v' för denna magnetism, fortsättes på ungefiir
ligen följande sätt: "Försiggår en fortlöpande ändring i den 
styrda kursen, såsom fallet är vid rundsvängning för dc\ ia
tionsutlagning, så upptages (induceras) för varje enslaka 

städriktning endast en mindre del av elen halvfasta magnetis
men. Dc ur devieringsresultatet beräknade värdena på B 

och C komma på grund härav att influeras av elen städrikt
ning, som fartyget under någon längre tid omedelbart före 
devieringen intagit. Tillfölj e elen skakning, som fartyget är 

utsatt för uneler omsvängningen, ändra sig emell ertid koefl. B 
och C varje ögonblick med elt mindre belopp, olika för olika 
slädriktningar. Den härigenom alstrade deviationen uppträder 
i kvadranten form (borde egentligen vara kvaclrantell och 
konstant) och på ett sådant sätt, att svängning åt höger åstad

kommer ett negativt värde; svängning åt vänsler ett positivt 

värde." 
Under åren 1885 och 188() förekom i "Nautical Magazine" 

en livlig diskussion om den förändring i deviationen , som iir 
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beroende av fartygels föregående slädriktning. Uppmärk
samheten drogs bland annat till ett sådant fall att en ångare, 

50111 uneler vägen från Boreaux till Huetva, under dc första 
36 timmarna styrde väst kurs, för att därefter, sedan Kap 
Finisterre rundats, styra SSV, regelmässigt, på grund av elen 

på sydliga kurser uppträdande ostliga deviationen, erhöll en 

västligare position än vad eljest skulle varit fallet. Omedel
bart efter kursändringen uppgick deviationen till 11 o O, för 

att 12 timmar senare ha ned gå l t till 5 a 6 o . Diskussionen 
rörde sig som sagt om fall av delta slag. En i densamma 
deltagande kallar den nyssnämnda företeelsen för "the crror 
of Ga ussin", samt rekommenderar som ett medel alt minska 
fel et, en anordning bestående av stänger av mjukt järn lagda 

i cirkel kring kompassen. Skulle det Ganssinska felet vara 
betydande, föreslås användande av Peichl's kompensations
kompass. 

"Elementary Manual etc., 1908, innehåller följande om 
det Ganssinska felet. "Gaussin E rror. This term was origi
nally appliecl hy M. Gaussin to the obsenred introcluction of 
temporary co-eiiicients A och E during the process of swin

ging and shown to be due to the sluggishncss of soft iron in 
parting with the charge of magnetism inducecl by the Earth 
for any one direction of the ship's head." Längre ned säges: 
"Lord Kelvin, in the Inslructions for the actjustment of his 

compass, u ses the term "G au s sin Error" for the deviation 
eaused by steering on ene course or lying in onc clirection for 
some time." På tal om den riktiga benämningen av elen 

magnetism, det här gäller - "sluggishness of ship's mag
neti sm" - innehåller samma Manual följande: Amiralitets
publikationerna benämna, efler Airy, företeelsen sub-perma
nent magnetism, Towson sJuiver retentiv magnetism, Lord 

~elvin kallar del "Gaussinska felet". Andra benämningar 
ar o remancn t magnetism samt slu lligcn halvpermanent eller 
halvfast magnetism. I anslutning till lära om magnetisering 
av mjukjärn i allmänhet voro lämpligt att använda uttrycket 
hysteres is. 
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Av följande rön från praldiken framgår del nära salli 
bandct mellan den mera inskränkta och den mera alhniinna 
betydelsen av Gaussinska felet. 

Den 9 september 1920 devierades ångf. Luna ria, van id 
följande resnitat erhölls: 

Nord 
NO 
Ost 
so 
Syd 
SIV 

Wäst 
NW 

Svängning 
styrbord hän 

c5 =- 0,5° 
o 

+ lo 

+ 20 

+ lo 

- 0,5° ., JO 

+ 20 

Svängning 
babord hän 

o + l o 

+ JO 

+ J · O ,o 
> - + 20 

+ 20 
> - + 0,5° 

+ l,) 

" - + 20 

Ifrågavarande fartyg hade tid efter annan de\' icrats, 
varvid stora växlingar från den ena gången till den andra 
särskilt i koetL C iakttogs. De under fartygets resor obser
verade deviationerna visade sig även vara synnerligen olw
ständiga . Del må tilläggas att båten var ett äldre farlyg, 
byggt av järn. 

Vid den mängd devieringar, som under årens lopp förc
Lagils från naYigationsskolan i Göteborg, har det sedan Eingc 
varit en känd sak, atl om vid devieringen vacklande Yii rdcn 
erhålles på deviationerna, så är detta, förutsatt nu atl kom
passen har ordinär inställningsförmåga, ett osyikligt tcrkcn 
på att devialionen icke lwmmer att hålla sig stabil. 

Av uttrycket för Gaussinska felet i inskränkt bemärkelse 
framgår (se Finemans deviationslära) att nämnda fel är en 
funl<tion av inctuktionskoc!L a och c. I min artikel i denna 
tidskrift om de fartygsmagnetiska fälten etc. har jag upp
ställt den satsen, att det Gaussinska felel i sin allmänna hc
tyclelse, d. v. s. de av elen halvfasta magnetismen föror sal, Hlc 
förändringarna i B och C, ävenledes är proportionell wot 
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respektive a och c. Det förefaller mig som om dessa båda 
teser mycket väl skulle låta sig förenas. 

Vid jämförelse mellan D-värdena på två kompasser, varav 
den ena placerats nära bryggans förl,:ant, den andra längre 
akteröver på bryggan, finner man som regel ett större D
värde på den förre än på den senare. Sknlle den aktre av 
de båda kompasserna ha en högre liggande uppställnings
plats, t. ex. befinna sig på taket av en hytt, blir skillnaden 
ännu mera märkbar. Som exempel må nämnas: 

Fartyg 
l 

'ron-l Standardkom-1 D- 'l Styrkom- l D 
tal passens plats värde : passens plats värä.e 

--------~--~---------+--~----------L---
s;s lnclus 5,674 

MJS Stråssa . . . 8,200 
ton 

d. w. 

SJS Lombardia 2,257 

s;s 

s;s 

N ormand i a 1,152 

C•talonla. · 12,2-ID l 

Centralt på bryg-
gan, på nav.
hyttens tak .. . + 3,s0

j 

= Indus ......... + 3,t0
1 

= cl:o ......... + 40 

= Indus, dock! 
att hytten var 

' 

l 

l 

1 

Nära bryggans 
förkant ......... + 6,5o 

= Indus ..... . .. . +6,5 ° 
Ett stycke in 
på brygga u ... + 60 

av järn ......... + 4° , = In dus .. . .. . . + 6,2° 

Nära bryggans Centralt på bryg-
förkant .. . ... ... + 5,2°j gan i höjd med 

1: stancl.-komp .. l+ 3,4° 

Går man dj npare in i saken skall man finna aU induk
tionskoeff. a är mindre vid bryggans förkant än mera centralt 
över bryggan, samt att induktionskoefi. c ungefärligen är lika 
på båda dessa ställen, men att den minskas ju högre kom-

passen placeras. I uttrycket D e-a ·· llt o 'd l -
2 

. ar a sa, VI p ace-
1. 

ring nära bryggans förkant, e jämförelsevis stor och a liten, 
JUen vid placering centralt och något högre upp, c mindre 
och a tillväxt. ökningen i a förklaras därigenom, att, vid 
placering på bryggans förkant, bryggnpphöjningen, åtmin-
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stone lill någon del, konuncr att verka, som ett avbrutet lang
skcppsjärn. Genom denna förklaring framgår riktigheten 'l \' 

milt rcsonnemang, då jag säger, att för uppnående av d l 
ringa värde på a och c och härigenom mindre rubhni 11 o., 1. l'") H 

på grund av del Ganssinska felet, kompassen helst hör pla-
ceras vid överbyggnadens förkant och möjligast högt upp. 
Uteslu te L ii r emellertid icke alt ä Y en lågt placerade kompas
ser visa sig vara ganska stabi la ifråga om sin deviation. Della 
är måhända beroende av järnmatcrielets magnetiska egt•n
skaper, men del kan även härleda sig från den omständig
heten, att fartygsmagnetiska fälL av den avbrutna a- och <· 
typen utöva en självkompenserande inverkan på kompassen. 
En överkompensering av koeiT. D bör ju i viss mån verlw i 
samma riktning. 

En följd av den företeelse, som lord Kelvin benäm ner 
Ganssiska felet, är, atL om fartyget under någon längre lid 
har samma eller nära lika stävriktning kompassnålens ' 1-

ställningsförmåga för denna stävriktning nedgår. Man lorrle 
i allmänhet under sådana förhållande kunna beräkna en J ör 
den ifrågavarande kursen med 8 till 10 % nedsatt riktkrafl. 
Särskill blir förhålland et märkbart ifall byggnadsmateridel 
~ir av mjukt järn i stället för mjukt stål och fartyget har en 
kurs i niirheten av ost eller väsl. Ända till 15 % neds.d l 
riktkraft inträffar stundom vid ett sådant fall. 

Om ett fartyg styr någon av de sistnämnda kurserna, 
bör man genom mätning med deflektor, företagen under 
början och vid slutet av den tidsperiod, varunder ktHSL n 
styres, .kunna bestämma förändringen i koefi. C. 

Göteborg den 12 oktober 1921. 

Alex. Tlwre. 
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En l<arolinsk sjöofficers dagbok. 
Karl Mannerfetts öden. 

Inom Mannefellska släkten förvaras en gammal dagbok, 
skr iven av kaptenen vid flottan Carl l\1annerfclt under hans 
endast 3G-å ri ga men s kiftesrika liv. Anteckningarna i boken 
äro visserligen torra och kortfattade, men av intresse såsom 
en tidsbild, belysande så väl den l<arolinska tidens karaktärer 
i all mänh e l som särskilt förhållandena inom örlogstjänsten. 

Carl Mannerfelts fader, Måns Assarsson, stamfader för 
ätten, var smedson från Småland och hade tjänat sig upp 
från "bysseskytt" till o!Ticer. Han utmärkte sig vid fl ere till
fällen under expeditioner och sjöstrider och blev slutligen 
tygm ästare och amirallöjtnant i amiralitetet. Han adlades 
1665 med namnet l\Ianncrfclt, och bland hans förtjänster 
framhålles i sköldebrevet i synnerhet, att han i sjöstriden 
1658 i Öresund "erövrade på skeppet Draken det holländska 
vice amiralskeppet Brederodc". 

Måns Assarsson Mannerfelt avled i Stockholm 1674 och 
begrovs i amiraliletskyrkan (gamla Ladugårdslands kyrka) 
där hans epitafium finne s uppsatt. Han efterlämnade sö
nerna Johan, som blev löjtnant vid flottan och omkom ge
nom skeppsbrott 1690 med örlogsskeppet Skåne vid Siwgen 
samt Carl, ~iven sjöofficer och som efterlämnat ifrågavarande 
dagbok. 

Anteckningarna åro som nämnt torra och kortfattade, 
fr ia från a ll romantisk utsmyckning av händelser, vill<a man 
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annars skulle tycka innehålla mycket av äventyr . Sal u·Hln 
avfärdas till exempel del stora sjöslaget i engelska kan le n 
norr om Dieppc i j u Ii Hi90, i vilket han dellog undl' t in 
holländska tjänst med endast följande rader: D. lO .Jul ij ,, ro 

\Vij till slags med clhc Franska under Bcwczicr i Canale1 , \vi 

woro nogra och 70 örlogsskiep starka med Engelska och llol 
lenclslw, clhe Franske Yoro Sl starka, då \vij 20 lin nnar 1 Hle 
fäcl<tat woro wij förodsakacle att taga flycklcn . !"ron 1[p 11 

19 julij till den 17 sept: lå go 'vij på Rcwirct af Lond m i 

Sicrnccs att förma s la och Reparera wårt skiep, som \Ya r hed 
skadelööst C!) sln1tit i slaget." 

Men karolinerna lågo nog icke för romanlik i litt1 ni r 
form; deras liv var ä ven lyr nog. Själva v oro dc nog (ni
knappa och karga. 

Ett gcnomgåenclc drag i dagboken är elen varm a rcl igio
silcl, som över alll lyser igenom. Ofta interfolieras antl'ek

ningarna så väl vid angenäma tilldragelser som vid mot
gångar med "Soli Dco Gloria", endast Gud äran, o. d . \'i d 
tillsegelsgåendet ser man alltid "gingo vi till sjöss i Herrans 

namn" o. s. v. Anspråkslöshel och ödmjukhel är cll ulm ~ir 

kande drag. 

Carl Mannerfett föddes i Stockholm 1()70 under him
melstecknet "\Vattumannen och Lejonet. (ConslcllaliOi l' ll 

vid födelsen antcclu1as noggrannt vid varje barns fö delse 
inom familjen .) Vid 4 ärs ålder förlorade han sin fader och 

modern gifte sedan om sig med kommendör en vid fl oll:tn 

\Vilhelm Gyllenskepp . Carl fick en vårdad uppfostran , 'id 
G års ålder erhöll han till preceptor l\lagnus l\Iegalinus ()(' h 
sändes redan vid 8 års ålder till Uppsala, då han vid den t. t 

ticliga ålder tillsammans med sin äldre broder Johan " tkpn

ncrades u ti sampleliga Professorernas och Adelens förnema 
närvaro av Decano och cnskrcvs u ti Academi::.c book av Rek
tore, som då war Pe trus H.udbeckius." 

Stndierna fortsa ttes i Upsala ti ll 1688. Vid avresan följ 

des han enligt dagboken av vännerna ti ll Alsikc, där han d< m 
"valcciter aclc" på samma sätt således, som nära 200 å r se-
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1
arc \\rcnncrbcrgs glunten. Han begav sig nu till 1\:arlskrona 

~·ö r att börja sin utbildning till del fömtbcs lämda )e\·nads-

1,all el", sjöoflicer, och inskrcYs 22 jnni 1688 i Amiralilclcts 
rull a såsom Arklimäs tare med 122 daler siJyermynl i lön om 
, ·et sedan han försL deltagit i några smärre sjöexpeditioner aJ , 
med flottans fartyg. I Karlskrona hade han för övrig t en 
halvsyster, gifl med amiraliletskaptenen Peder Anka rsljcrna . 

Därefter dellog J\Iann crfcll i fl er e övningsresor: skeppet. 

Carlskrona, kapten Sovcri ng, skeppe t Fama, skeppet Swärie, 
kaplen Lcjonfclt, HL fl. och en gå ng deltog han i. en str ids
övning i Karl .XI :s n~inaro, Yarom i dagboken är antecknat, 
att "hela flåltan \Yar fiirclclt i lwänne Esquadroncr, den ene 

förde vice Amiral An l·ars lierna, den andre Hans Exellens 

själf (H. \Vachlmeisler ) och Ciermyslade wij in till aftonen 

uti Hans l\laij s täts närvaro" . 
F lottans officerare utbildades denna tid som bekant van

ligen i holländsk eller engelsk örlogstjänsl. Holland var då 
den f rämsta stormakten till sjöss och redan hösten 1688 an

trädde Manncrfelt resan till detta land, i vars tjänst han se
dan t illbrakle sammanlagt nära sju år med avbroll några 
månader 1693 för tjänst i engelska flottan ocl1 kortare av

brott för tjänst hem.ma i Sverige. Uneler den första tiden 
tjänstgjorde han som "Adelbust" (Adelsbmsch) på skcppel 
Damioth om 36 stycken fört av kaplen Ph. v. d. Ghcis. Detta 
fartyg avgick först på kon voj resa och förenade sig därefter 

med dc engelska och holländska flottorna, vilka hela somma

r en 1689 kryssade efter franska flottan, som sökte överföra 
trupper till Irland fö r att understödfa det därstädes utbrutna 
Stuart ska upproret mol konung \Vilhelm i England. l\lindre 

lräfl'ningar och jakter på kapare förekomma. 
I a p r i l l 690 blev Man nerfett antagen "för ma lroos" med 

kap ten Cuyper och det var uneler denna tid han bevislade 
det ovannämnda sj öslaget i Kanalen. I februari 169 1 land

sattes han som sj u k i Sc h id om. Seclan han ti ll frisknat, 
tjänstgj or de h an ånyo såsom mat ros h os samme l<apten Cuy
per, som då förde skeppet "dc Comoe lc Staer". Kapten Cuy-
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per blev under resan svårt sju k och dog 30 maj samt efter

träddes i befälet av kapten BontemanteL Under denn a ex

pedition kryssade den förenade flottan i Spanska sjön efter 

den franska och såg den 2 a 3 gånger, men "wij fingo intet 
tillfälle att bjuda honom något sjöslag" . 

Den 19 noyember 1691 erhöll Mannerfett j ämte 5 sina 

"kamrater och landsmän", bland dem Gustaf Psilancler, a,_ 

sked från holländska örlogstj~instcn . Hans avlöning und 1 r 

de 2 senaste resorna hade uppgått till respektive 11 och 1~ 

gu lden i månaden. För övrigt idkade han under resorna 

trägna studier: uneler den förs ta börj ade han lära " sln·

mansslwpet", under den andra "konstapelskapet" och u n(lcr 

den tredje lärde han "klootz wärk" och att "resolYera S\w

riske trianglar utaf constapel :\fatl Pieter Gheritzon". 

Efler att hava gjort tvenne resor med handelsfartyg till 

Spanien, Italien m. m. lämnade han koll"erditjänsten i fl'! r. 

1693 och "äntrade sigh ombord på ell Engelskt orlogh sl<il p, 

l\fontagio, för Yolonteur commenderad af Capiten Fouks, \\,u· 

ett gammar 3 :die sort skiep av 60 stycken". Uneler kr yss

n ingarna med delta togs i Kanalen ett franskt ha~delsfa1:lY" . '"' 
af 24 slyeken och 120 man såsom pris. Det värderades ·dl 
40,000 P u n d sterling. 

U n der vintern 1693- 9-l var l\fannerfelt å ler hem n w i 

Sver ige och skötte vid dr ottning Ulrika E leonoras begravning 

saluten från Skeppsholmen, varef ler han erhöll en "amalie 
eller Begr avningspenning af 3 '/, lodh". 

I mars 169-.l begav l\Ianne rfelt sig ånyo ut i holländ k 

tj änsl, sedan han uppvaktat konu ngen i Kungsär till avsk ·d 

och då fått nåden att kyssa konungens hand. På utres<tll 

hade han sällskap med amiralen Ta ube och löj tnant Rahe. 

Han anställdes nu först på skeppet "t' Slott von Muyden", 

70 st., såsom adelsbursch , men sedan han 20 april 1694 hl iv it 

i svensk tjänst befordrad till överlöjtnant, p lacerades han aY 

amiral Allamonde såsom löjtnant på skeppet "de CoerYorsl 

van Brandenburgh", 92 st ., kapten Grave Yon Nassau. Den 

holländska flat lan gick n u över Cadix gen om Gibraltar sun(l 
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t
. J\1edclhavet för all oroa den franska Medelhavsflottan. 

n 1 
lJ 

1
der vintermånaderna 169-.l-95 å lervände flot tan till Cadiz 

.
1 

tt vid vårens annalkande åter gå in i Medelhavet. l 
fo r a . . 

· sl'ulle ett anfall n·öras mot l\Iarse1lle, men m ISslyckades 
maJ '" "' ·n följd av en svår storm, som skingrade flottan. "De Coer-
tt t , ,an Brandenbur~h" kom till Cagliasi på Sardinien och vors ~ 

r eoarerades där. l slutet av juni var flottan åter samlad, 

m~n kunde fortfarande icke uträlta något synnerligt. Etl 

och annat bombardemang utfördes, men ett tillämnat anfall 

mot Tonlon blev omintetgjort av storm. l oktober återvände 

flottan t ill Holland efter 20 månaders expedition . U n der 

vintern u ppehöll ~fannerfelt sig i Amsterdam och hade på 

våren 1 69G ånyo tagit anställn ing som löjtnant i holländska 

flottan , då han erhöll order från amiralitetskollegiet att h em

resa, eftersom det syn tes vilja bliva krig med Danmarie 

Han beordrades s l r ax efter hemkomsten till Karlskrona 

att m ed amiral Taube resa till Hamburg och 'Vismar för alt 

värva malroser. I j u ni var denna resa fulländad . 
I oJ.:tober beordrades Mannerfell aU med skeppet Spes, 

vars chef var kapten J. Palmqvist, utgå på convojresa till 

Frankrike, en resa som i flera avseende blev olycklig för 

både Palmqvist och Mannerfelt. Spes avhämtade i Frank

rike 49 handelsfartyg, lastade med yin, brännvin, papper 

m . m. Resan fördröjd es så att försl i juli 1697 inlöpte Spes 

med sin konvojflotta i engelska kanalen . Kapten Palmqvist 

berä ttar vidar e i sin rapport, daterad Conwoy Skiepet Spes 

den 1 :sla julij 1697: Vädret var ljockt, m en vinden sydlig. 

Snart upptäckte man två engelska örlogsfartyg, av vilka det 

ena, som befans yara "The Bayne" kapten Goodh, höll ned 

på Spes. Spes saluterade med 8 skott, men fick endast G 

till svar. Nu uppstod mellan befälhavarna, representerade 

av sina löjtnanter , på svenska sidan l\Iannerfell, en långvarig 

etikettstvist, som slutade med att kapten Palmqvist tog för 

god kapten Goodhs förklaring att etl misstag begåtts på "The 

Bayne", därigenom att den vakthavande ofTiceren därstädes 

endast räknat 6 skolt från Spes. Emellertid kom Baynes 
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"eschalup" och JC,jlnanL ombord å Spes och avlad e å (l S!-i 

kapilens vägnar en "civil exercis uppå llc pretenderade sl,ot
ten", man mottog från Bayne 12 fat vatlcn och Pnlmquis l 
förärade i stället kaplen Goodh '/, oxehuvud vin och en an
kare bränvin "till att bete med ~irc". "Under denna reneon
ter m ed dessa lvå örlogsskepp lj usnadc det mer och mer upp, 
då hela engelska och holländska flottan låg förut rii.lt i var 
kurs, då jag först märkte dessa två vara brandvakter. Flol
lan av dc cngclslw var 50 a 60 segel stark med tre amiraler. 
Commendot fördes som generalamiral av- amiral Georg Houc k, 
dess flotta var så utbredd, att man oundvikligen m åste ren
eontera den". 

De bekände, all dc Juyssade efter Palmqvisls kom >.i
flotta. En dansk hade nämligen lämnat en uppgift , all Pn 
del av flottan hade falska vapper och förde franskt go 's. 
Då nu elen engelske kaptenen Goodh på The Bayne fi ck -;e 
den engelska flottan anmodade han Palmqvist att hålla sig 
till gcneralsflaggan. "Ty har j ag generalsflaggan sökl, vil ken 
jag med dagen inte hinle, dock likväl skickade generalamin
len sin eschalu]J ombord till hvar t och ett korierdiskep]J mig 
okunnigt aU hämta alla skepparna med dess pass och nyck
lar ur deras skepp och salte på somliga l på en och ann .. n 
2 a 3 matroser till vakt. En eschalup med en löjtnant k om
mer mig sammaledes ombord från Amiral-generalen, som he· 
gär en lista på alla skeppen, skepparnas namn och hvarest 
de äro tillhöriga, som uppå dess hegärari. blev svarat, mig 
väl vii le en sådan lista Generalen skicka, men finner Gene'·· 
ralcn mycket malhonett procedera med en främmand e J,o
nungs convoy. I det han först borde inhämta convoycns ra 1 · 

port, som till sccuritel och beskydd av min allernådigste 
konungs undersåters slwpp vore utskickat, utan antasta flot
tan lik en uppenbar fiende och icke vän. Och som jag fö r· 
nam dc engelske eschal nper på några skepp gjorde övervåld, 
så sände jag min över-löjtnant (Mannerfelt) med en beman
nad eschalup uti convoyflottan till a lt förtaga etl sådant öveJ
våld och då han de e ngelska yarnade, att dc intet med f1 i 
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. således hantera skulle, ble\' honom med hugg och sl~g 
skePP .. ) """ L . .. d al· d ntt t"o""l"S\1al·a Sl , , ··tt varpå då over OJ nantcn no Sc ,a a < b bCil10 , < 

cd en pistols lossande, varav en engelsk blivit kväsl, atl 
m · 1 ·· bord som föll i min escha-måste lämna sin 1uggm·e over , 
]lan d l ·t . . l . hvarmecl han konuner ombor oc1 rappol era1, 1lllll Jup, .. . b .. 1 "llbörligt de cngelsha hanlera i flottan , ty sandc Jag cma-otJ b ·· el 1· t dc min löjlnanl till Generals-skeppet med den egar a lS an 
med anhål lan, det Amiralen ville tillhålla sine utstyrde escha
Juper att hantera som vänner oc~1 icke som .• fie~der, dc~sutom 

• · aller·r1ådi"slc lwnun"s vagnar alt ta fn passel a n1ed pa m1n b o . . .. . . . min u nderlydande ko!Tenliflolla, som 1 s1g ar nkl1g, eftc1 
vind en fayoriscras oss. Hvm·p å löjtnanten intet annat svar 
bekom , än det hans åheropacle konung är död och alt flottan 
över natten till morgonen skulle vakta tills vidare dess he
hetänkande, då löjlnanlen svarade, vi have Gudi !of en konung 
igen . och prolcstcradc på satisfaldian för all. försununc~_sc. 
Men Amiral-Generalen svarade del han ännu Intet ar kronl 
fas t han är proklamerad och sände kaplen Gooclh ombord till 
mig, att jag målle vakta till morgonen efter flottan, af hvil
ken j ag ytterligare begärde, fl et h a n skulle säga sin General 
Am.iral , all elen förorätt och övervåld, som K. l\1. aY Sveriges 
undersålars skepp i delta mål vederfares, lärer jag högeligen 
mig över hesvära, lwartill han svarade, dc hava reson nog 
de rtill i följe af den inhämtade relationen de fått af cl~n 
danske, som tillförene omtalat är. Ty måste jag mol mm 
vilj a vänta till den 2R 0111 morgonen, då jag efter tillbörlig 
r espekt salut(•radc General-skippet och flaggan med 16 sk~tt 
och märssegel i lopp stående. Då .i ag passerade honom skots 
med några muskötkulor efter mine mersscgcl. Sände för 
den skull han straxt en eschalup och sin löjtnant med pre
tention all siitla p~1 rncrsscgcl jämlc skjulandet eller om jag 
väl visste, atl England hade den So uverainilcl , atl alla konun
gar och polentater måste stryka för dem uti deras kanal. 
Hvarpå j.ag absolut svarade nej, atl intet Yilja stryka för 
dessa och all jag väl visslc republiker, städer och köpmanna
skepp dertill obligerade vore, men inga konungars. Hvarpå 
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svarades, att Frankrike i fredliga tider måste sådant giira 
då jag svarade, om så är, lärer det dem emellan Yara ack~rd:~ 
radt och förafskedadt men med Sverige ännu intet, hvarmed 
han for till Generalen igen. 

Kommandes straxt en annan af bemälte skepp, som 
samma pretention hade, som jämväl svarades, det vara non 

b 

det jag Generalen saluterat samt ingen vimpel förd e efter 
min nådige konungs order till att förtaga all dispyt och allt 
hinder och till någon strykning ingen absolut order hade, 
då löjtnanten sade, att sådant vi inte meclgåve. Då ville 
Amiralen med kraft bringa dertill och gjorde sig icl< e alle
nast klar med propparnas urtagande ulan lät sätta clubhelt 
skarpt på sina kanoner och bringa alla folkens kojor på 
hacken, dessutom gjorde sein till de andre flaggmännen och 
sine sekonder, som även gjorde sig klara, då jag mellan -! 
tredäcks skepp om 100 st. vardera låg, varandes jag ock all
deles klar till fäcktande med mitt i nåder anförtrodda skepp. 

Emellertid kom åter 3 :dje resan samma löjtnant om
hord och lä t säga från Amiralen det jag intet ville stryka, 
skulle han skj u ta skeppet i grund, hvarpå jag svarade, det 
jag i mangel af order intet k unde slryka, beropade han sig då 
om jag hade order till contrarium, den han ville se, hvilkct 
jag intet kunde visa utan sade mig intet kunna st å emo l så 
många flaggmän dessu tom hela flottan, utan det Herr Ami
ralen-Generalen täckt es visa en generositet, efter han m ed 
våld ville pretendera strykningen, han ville sända skepp mot 
skepp att tages derom, då lwar och en får visa sin tapperhet. 
Dertill han ej annorlunda svarade, än jag skulle först göra 
honom devoir och sedan vid någon annan renconter lärer dc 
även ha samma order. Hafvandes hårdt reprimerat kapten 
Goodh för det han intet pretenderat strykandeL Och enär 
elen sista eschalnpen ombord kom, gjorde General-skeppet 
allt klart och hördes ett stort tumult och anskri i dess skepp. 
Hvarpå jag i noga betänkande fann, ehuru väl jag min aller
nådigste konung till underdånig tjänst gerna hade uppoJirat 
lifvet, intet lnmnandes till det ringaste göra motstånd eller 
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1
å6011 verklig efTekt mot 3 :ne omringade Amiraler om 100 

1
,t " och clerutöfver fön1tom den öfriga flollan, jcmväl intet 
s . 

l 1
, 11 .1 vinna någon honnör derutinnan ej heller hvarken sol

{U .1 c 

dat- eller sjömanskapet kunnat deruti bevisas. Dertill ifall 
• o mio· till någol motvärn satt, hela den kostbara flottan 
J 

3
" " bl' . . l l d . . l t torde der igenom Ivit pns, som (ans {e eras pnnc1pa as ·e 

uppsåt var på en uppenbar ofärd, ty till att förekomma alla 
sådana hinder och olägenheter, efter Sverige tillförene de 
straffat med stora fall, har jag fast ogärna måst resolvera att 
sätta merssegeln, alldenstund ingen apparens var till main
tenera det jag hälh·e än gärna åstundat. Dertill är en stor 
del döde så väl som sju]{e av besättningen och resten av 

denna långa resa utmattade." 
Spe s erhöll nu tillstånd att fritt passera, men kofferdifar

tygen sk ulle ingå till Plym.o u th för att "examineras". Palm
qvist beslöt då, att medfölj a dit och underhandlade genom. 
svenske r esident en i Lonelon Leijoncrona med engelska rege
ringen om ett snart fritt avtåg från England . 

Under sökningen gick mycket långsamt och först i slu tet 
av oktober kunde Spes gå till sjöss från Plymouth med några 
handelsfartyg. Ännu återstod dock en olycl<a för expeditio
nen. Den 4 november stötte Spes på grund vid Skagen och 
gick förlorat; "strandade wij olyckligen på Simgen i Jutland, 
förlorade vår lilla egendom, kommo sedan med fålket efter 
stor utstånden möda till Göteborg och sedan till Carlscrona" 
som a n teckningen lyder i dagboken. Härvid hade gått till så, 
att dan skarna vid "Gammelskagen" hade tänt en falsk fyr 
och sålunda lockat fartyget i orätt kurs. Vinden låg rätt på 
land, in tet varpankare kunde utsättas, fartyget sköts allt 
längre upp på grundet och då vinelen senare på natten ökade 
till full storm sönderslogs fartyget och gick i spillror. Dess
förinna n hann dock besättningen räddas genom en dansk 
båt, som först efter över ett dygn kunde gå ut för att bärga 

de nödställda. 
F ör att rätt förstå sammanhanget med dessa konvojresor 

är det nödvändigt att kasla en blick på Sveriges politiska för-
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hållanden under denna lid. Då det stora kriget 1681\ Hi 

mellan Ludvig XI\' i Franl<ril<e å ena sidan och Engla Hl 

Holland m. fl. stater å den andra började, beslöt Sverigt• at ~ 
intaga en neutral hållning. Dess ställning var dock h iin·id 

ganska h·etydig. Sverige skickade för sina tyska ländtT 

trupper med kejsarens arme och å andra sidan sökte Swri"" 
h C 

på alla sätt gynna sin gamla hundsförvant Frankrike i dess 
handel. Följden hiirav blev, alt England och Holland 11 wd 

misstroende betraktade varje svenskt handelsfartyg i Kanah·n. 

och Nordsjön samt hörjade taga dem som pris oeh uppbri 1 ga 

dem i hamnarna. Fi)r att förekomma detta utrustade Sverige 

å rligen örlogsmän, son1 konvojerade handelsfartyg och arli

gen kommo dessa i kollision med de förenade floliorna. Efter 

hemkomsten blevo vanligen chefer och ofTicerare på dessa far

tyg dömde från "liv, ii ra och gods" emedan dc i Vcstcrha\ l'! 

slrukil märsseglen för engelska flottan, men lika regelhu ncld 

henådades dc. Liknande blev också fallet med Palmqvisl OLh 

Mannerfelt, vilka dock av amiralitetsrätten blevo frikända . 

(Psilandcrs strid på s keppet Öland ägde rum försl 170-+, 

Öland strandade och förolyckades på hemresan lil\aledcs Yid 

Skagen.) Antagligen var clcl således ej så hcli beslälll m 'd 

Spes' stora konvojflolta. Den danska uppgiften till engelska 

flottan hade innehållit att konvojfartygen till stor del voro 

franska fartyg, som under svenskt skydd fra k tade 

franska varor !i l! Dunken1ue och innehöll även ett för slag 

lill dei utförda överfallet. Sä kert är alt Sverige under dessa 

förhållanden drev en b lomstrande handel under 16HO-tah l. 

Emellertid hade den unge Carl XII uppstigit på Svcrigl'S 
lron och för honom var synen på förhållandena en annan . 

Han upptändes i eld och lågor, då han förnam att amiralilets

rätten frikänt Spcs' oll'icerare och utfärdade elt skarpt lm'\' 

till Amiralitetskollegi e t samt befalde att målet skulle upp

lagas ånyo, varefler samma clomslol i januari l ()99 dömde 

Palmqvist och MannerfeH alt misla liv, ära och gods. Under 

ransakningstiden var Manncrfeli likafullt ute på kom men

dering med skeppet C::llmar, kaplen \Vattrang, som över förde 
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]l crtig Fredrik av Holstein från Karlskrona till Kiel och d enna 

]Je],antskap med Carl XII: s förtrogne svåger var nog ej hel

ler utan inflytelse för 1\fanncr fclt, som i april l 700 av konun

gen ben ådades och ej nog härmed blev befordrad till kaplen 

och mottog chefskapet på skeppet ösel. Med detta deltog han 

i expeditionen mot Köpenhamn samt striden mot de "danska 

pråmarna" den 2 augu sti. På hösten transporterade han 

trupper fr ån Karlshamn lill Pernau "derest jag", säger han, 

"utaf Hans Maj :t själf blef ställd på den ordinarie slaten". 

Från Mann erfelts senare å r äro dagboksanteckningarna 

mycket sparsamma och saknas a lldeles från de båda sisla. 

Dels Yar han sysselsalt m ed all transportera stycken (kano

ner ) från Stafsjö och Sandviken till Karlskr on a, dels var han 

ute varje år till "Nyen (Newa) och de nordiska kusterna" 

på kryssninga r eft er ryssarna. Han förde därvid skeppen 

"Sparsam", "Falken" och sist skeppet " Göteborg" tillhörande 

amiral Anl<arstiern as eskader. F r ån denna sistnämnda expe

dition h emkom h an till K a r l s l< rona illa sj u k j ulaflon en 1706 

och avled följande dag. Han var gift med Helena Katarina 

Bagge, dotter till översle Erik Bagge till Mem, Berga m. fl. 
gårdar och efterlämnade tre barn. Kapten Carl Mannerfelt 

är begraven i Ramelal a kyrka ej lån gt från Karlskrona. 

J. Lagerlwlm. 

Tidshift i Sjöväsendet. 44 
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Meddelande från främmande mariner. 

Skeppsbyggnadspolitik. 

(Intill mitlen av juni månacl 1!121. ) 

Ytterliyare försök att ilsladkomma en övc•·cns komm clsP mellan 

Förenta State•·na och Ennland annilcnde hegriin s nin!J av J'u s tni nnm·•Ht 
lill sj öss. 

Daily Telegrrrph, mars 19 1921. 

En!Jland. 

Uneler ru b r il,en "t<; nglrrnds uppoffringar till sjöss" har tJ ä1· eitcratl• · 

tidning försökt analysera orsakerna till amira lite tets bes lut att ån ~ o 
bygga sto ra far t yg, vilket b es lu t vunnit tidningens g ill a ncle. :\Ian lJ .,r 

nu Ila klart för sig, ej enelast i 8 ngland, utan även i Dominions rll'll 

Förenta staterna att am iral iletr>t är m ycket blygsamt i s in a äskanden . 

Oppos iti onen i parlamentet gjorclc s ig nästan irke h öl'CI. Hcge t·ingcn J1 ar 

reclan fö l' ett år seelan förklarat s ig nöje! m ed att h å ll a en "O nc l' 0\\'1' 1' 

S ta ncla rcl" i stället för el en gaml a ··•rwo Powcr standard" olJi1 am il·a li tcll't 

har lojalt tagit upp clenn a sak samt härigenom t agit på sig ett ansvar, 

vi lket "F irst L orcl" förklarat sig skola ll ava vägmt göra unrler :mdr;t 

omsläncliglle ler. 

I samband härmecl ilar perso nalen r edu cerats, man ila•· indragi t rn 

hel del rustade fart~·g - 8 st. s lagskepp h ava strukits ocl1 sko la sälj 11~ 

och enelast 4 av clem komma att e rsättas mccl nybJ·ggnaclel', kryssare ocl1 

andra fartyg dragas h em , en l1 cl kryssa reskader inclrages, amiralitetel s 

stat reduceras och tvenn e varv necl l ~iggas. Alla sjöofficeraec för~lå YarJiir 

cl ossa indragningar och rorlukl ioncr måste göras, näm ligen för all vio<a 

att mfln förstår sina förplil,t clscl' emot "Nationernas Förbu nd' ' ocil f iir 

a lt spam mecl statens m edel. 

Am irali tetet fick orksCt erkännande i umlerhuscl unclCl' clcl)atten om 

sjöförsvarsl1udgeten. Alla pm·tier· uLLryckte sin övertygelse om alt fJ ol-
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[8ll ä r Englands fö rnämsta Yclrn . . \ squil11 yllnule: "Krig·ct Ilar icke ilstad-

1,0mmi l nllgon ~in<l r ing aY di'L förililllanclc l att l1lanrl a lla joedcn~ stater 

är Eng-lan d den som är m e~t IJc t·ocndc av flottan, eoj blolt cmcdon de t iir 

sårbart J'öt' anfall på manga punklot· uta n även emedan Yclltlcl~ cen trum 

f1ll.J nctstan a ll t illf öl'~Cl a\' li vsmede l ocl1 r åma leri el övel' ll aYel''. 

Al'l1ctarepartiets ledare, :\11'. Cl}nes, föreslog en sammankomst m eJ

Jan r eprese ntanter fö r stormakLema för att åstadkomma en ])('gränsn in g 

av utg iftern a för försva•· et Lill sjöss oc ll avgav å s itt pm·Li s Yiignar en 

förl,J aring utmynn ande uti: "Om Yi ickr kunna komma Lill en övcrcns

Jwmm elsc i ru slningsfrågan, iir Ll el Yi'tr oaYvisliga plikt alt skaffa oss 

fu ll säl,el'il et emot varj e risk''. 

Da ily Tel egrapil fol'Ls~itler : "\'är Id ens sjömakt n :t· 2 cil' icke längee 

T ysklantl med östcrrikc-Cngrm som drabant utan Förenta Statcma. 

u neler tl ct att vi stricld e gemensamt för att slå n ecl cenLralmal,Lema gocl

l,änLi e Fö renta ::;ta lem ns kongre~s e ll skeppsh~·ggc,·iprog , ·am, som var 

mera omfattande ocl1 llyl'al'c ~'in vad Yarc sig vi cll el' 'l'ysklanrl någonsin 

påtag it oss under Llet att v i YOI'O ri\·aler till sjöss. 1\lla fa r tygen enligt 

de lta pl'ogram fl åskynd as nu sil m)·ck et so m möjligt och clcl iir föl' oss 

omöjl igt att ignorera Li en försl,ju L n in g av maktbalansen som el c i'tstacl

komma" . 
Tidnin gen hoppas chil'fÖJ' m)'C'kc t a lt en överenskommrlse mecl 

Fö1'enta State rn a skall l1 ava l!livit t r ii fl'all innan rJ en br·iLtiska rikskon

ferensen samman tr ärler i London i juni el etta å r. Förste Lorden har· 

offent li g t f öl'klaral sig viliig alt k omma till en konferen s i \\'ash ing ton 

i nyss n iimnt syfte. 

I denna fn ga har förs le lo eden Il el a engelska nation en llalwm s ig. 

At·my och Navy Gazcltc insliimme•· i a ll o. 

Berlin c •· T agebl a lt, maj 27 J!J2 1. 

Föt·enla S Latcmas senat har cn il ä lli gt !J eslutat anmoda pres identen 

Haetl ing at t inbjuda l~ngland nclt .J apan till en gemcn~am konfeecns an

gilencl e minskning a Y rus t n in[rarna L i Il sjöss. 

N. :\f. n., maj 2:1 1921. 

'l'iLiningen påpekar· m ed anledn ing aY e lt r1·k tc f rån \Vas llinglon 

a tt pr·es illcnten H. antagli gen kommer aLt följa oYan anfö•·cla anmoclan 

frän sena ten alt Förenta Slatema. ol1eeoencle a1· en eventuell konferens, 

komma att fullhorcia p•·og•·ammcl av :'\1· :l9 1G. 

s A. , maj :[.', 1921. 

Vem fiil'(lriijcr av••ns( n in!wn '! 

90 % av Föt'enta Stalernas l1cla fl.t·s!Judget ;llgå lill det nalionrl la 

fii,· s ,-Q,·et ellct· ~om Srienlifie Ameril'<ln uttryekPl' sig "kostnmlr1· fiit' l'Cdan 
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aYslulade eller i framtid en infallande krig". Fö renta :::itatem as folk 11., 1. 

ocksa. vrakli sl;L tagel cnlt ä ll igl, anl1å llil om n edsättning rt\' militiiri 111 d

gelcn. H.egcringcn lmr llärpl\. sYara t genom sin a organ alt först Jll ;hlt• 

0-arsprost·ammc t fullbortlas oell n. ll cnclast föt' i åt· Yi mi\sle liigf'a JWc\ ,,,,, 

mil\. clollaJ'S på flotta11. 

Vad som funEtn ac· oss m es t i1 J' lillkännagiYlU1d eL rtlt Yi c•,j kun1t;c 

börj a ;wrusta fötT iln anl1 1·a nat ioner kommit överens meu oss rtLL il1en 

börja, dä som bekant, <len nation som lt illill s var it oss Yill iiwrlil.""'ll 

i Jräga om sjömak t för lY<l ;u· sedan börj acle sin avrustn in g· OC'il. nu fiirl 

den l ängt f ramäL l•;ngland Ilar i sjii iYa Yerket kommit sä h\ngt :dl 

l ) cl et är osäkert hUJ'UYida engel ska flottan är ens l ika slaJ'k som \ar. 

2) cl ct är säkert att om Yi fullborda Yil.rt 3-il.J·sprogram Ylll ' fl11 ll, 

ko n11neJ' att bliYa Ct tminston e 30 % starlwre än elen engelska oclt 

3) om vi kompl ettera 1·är !'l ot ta, Yill;et blir en j ämföre lseYis l1i llic 

sak, Yi komma rttt h li Ya ::>0 % stal'!;.are än engel sm änn en. 

Yarför meddelas icke dessa fakta offentligt? 

Dessutom är elrl Ly liligl alt 8ngh<ncl ocll Japan slopa ä ldre fat·!:~ 

oult sEtluncla giva y tter ligar e bevis på sin gocla vilja. Varför skull! ' Yi 

cl å tveka att utfärda en iniJju clan till en H.vrustningsl;:onfeJ·ens. 

N. i\I. H., juni 1 1921. 

1\Ian Ilat· numer a skill alL tro alt en sil.clan konfct·ens ye,·kligcn sk:tll 

komm a till stämt, seelan g ng lancls, Fören ta s taternas och Japans r r."t'

ringar förklarat sig Yilliga att di skutera sal;:en. Fö t·enta s taternas YOt f' 

racle, innan r eso lutionen om denna konferens antogs, 75 milli oner doltar

till flottan och enligt rykten fri'tn vYas ltingt on lorcle y lLed igare 2rl m ill. 

komma alt beviljas. 

iVIol'l1 ins Post, mat·s i !J 1921. 

En jämfö,•else mellan dc Wrn äms la sjömalderna iH· 1921-192.), om

fat land e endast stora fat·l y!J, hY!J!Jda efter slaget vid ;Jul land . 

1!!%1 

1923 

l~ ngl and. 

3' ) 

Förenta St atem a . 

18 

18 

. l apan. 

8 
H 

Tmperia l Dcfen ~u Comittees IJ elilnkancle kan ::;ammanfallas i Jiil

jandc tt•ser : 

J. öYerYatt ens slagfar t )·g ilro itnnu cl e enh eter Yat·a~· en sjunJn.l;l 

m ås te sammansättas. 

2. Det JJästa m ccll c t emo t U-bätarna är alt utveeklct luftvapnet. 

• ) !Ur i ingå H ood o el t cle fyra fartyg, som avses all piliJöJ·jas i ,,,., 

1 il k a s:''tlecles ej b eräkna s färcli ga fönän 1\J25. 
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:J. Luftanfall ut:-;·öt· ii nnu icke twg·ot aliY>H'lif'l hol t'tllol del snalJlJa 

iin'n·att r nsslagJ'arlyi-!cl ocli ft•nmsl rtrrn inom Lrknikr n i alt nvYiiJ'.ia luft

ni1fnll ~l ro större än ulYccklinf!·en <l\' anfallsmerllen. 

N. :\f. H., n H<I·~ :Jo J!J2L 

l~ n ji1mförelsl' J. n. g ivn n and c·a si tlan vid !Jandcn, :1ll i\1'0Tl sedan 

do nyli gen IJeslutalle indmgningama orlt t·ctlukt ionema gcnomföt'LH cngel 

sl;a fl ottan är Yärltlcns staekasle. l ~nglan tl l;,nmmcr vissrJ·iit:·rn all hava 

r ndast 1G stom fartyg L'llslnlle, .lapRn l il ociJ Förenta Slal<'J'na lG, men aY 

tl e J6 amerikanska fartygen ii 1·o G hr~t:·c l;allr metl endasL :lO cm. J;anoner 

ocll intet av ll cm är slagkn·ssaJ't' oc l t aY den japan~kR flollnns lt rustade 

slagsk epp äro endast sr x av d c'l'adnougltll: p Lulller el et att el e ii ~Tiga Llru 

föråldractl'. AY ile japanska s lagkryssame äro 2 aY älllt'<' iln nreadnougl1t

hP oc lt lJcs tyckac! e med :30 cm . oclt 20 cm. kH.noncr. 

J~ngolsl;a .flottans mstaclf' sjöslj rl;oc· i\J'Il dii.t'Cil1tJl grnomgi'trndn sam

mansa lla av moderna fartyg (13 slagskepp oeiL :l slagkt·:·ssarc ) nt'11 slöJ'Sltl 

delen h es t) ekade m ed :18 en t. kanon Pc· . 

I en del kretsar i Englancl !toppas man fortfaranlie pft r n ö\·erens

kommelsr m ellan Englanel oclt Fö1·enla statema i fråga om ruslningama 

till sjöss orll anser at t man Yisnt sin gocla Yilja genom alt fiirklara alt 

man erkänn er Förenta staterna lika lJ erältigaLlr merl l~ngln. ncl i fraga 

om flottan. Fören t a staterna .IJ OJ'(Jr n u följa exemple t, men det tonlP 

vara tviYCl unclrrkastat om nftgon sftllan förklaring fr fm elt•ras sida är 

att vänta innan Englanrl officiell l'örklaJ·at all ilen ang-lo-.iHpanska allian

sen ej är himlanelo vis a Yis Pö r rn La SLalrrna. 

I ett särskilt till elen am et•ikanska. nllmi.lnna opinionen r iklat mecl

tl elanele i Lt ilr citer aetc ar ti kel i'Ut·sökcr tidningen göra gclllanclc alL Amc

J' il;a ilt' Yibcförl genom den l!eaJ'SlsJ;a pt·essen. Japanske utrikesminisLem 

ilar offentligt förklarat alt elen anglo-japanska alliansen ej är riklad r mot 

Statrrna Ol'll engelska regeringen liar ll alvoff i cielt yttrat detsamma. E!n 

flnglo-am erikansk öl·et·enskommc lsr· kan ej l1cller på något siHl .i fi.mföras 

m eel elen många gånget· försökta ö1·errnslwmmelscn mellan 'T')·sklancl och 

Englancl, ly engelsmännen visste alt t:·skamP ej skulle komma att IH Il a 

sina l öften. 

N. M. n., m aj i, J\l2J. 

I cl elta sammanl1 ans· loJ'(il' llut·a rtn föras en arlikrl JJJ' NaYal anll 

\Jiiitat'y Hecol'd angåcnrlc 
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Japan. 

1\\ ltcl a rikeb lJudget gi\ i är !:8, % till ltiit· ociJ fl1>ll1 , 

:12 r;~ , flo Ltan 
ol'i1 aY t.lcssa :t! % .c;a [!:, % Lill n)·IJ)ggmulct·. 

l~ n Ji1ml'örclsc mellan Yacl 'l ')·sl<land im ·n JDJ 'I- 191:) 11Lgay [iit· ,in 

flotta ocl1 Japan [H·cn l'l2J-1()22 anslagit med \·cllerllöl'lig l'CLlul'li" n r,; 1. 
de JJilligat·c priserna åt· Hll'1, giver Yicl llantlcn aLL Japan f. n. ol'l'rar rli J, 

lJelt så mycJ;el som T)oklanll på si ll s_jöYapcn. Tidningen lilli ig- ~1 1·: 
"nctta förlli111ande iir iignat att Yäcka cftcrtanl,f' ' ·. 

'\Jan söker naturligtvis också el'tcr en förklaring ocll finn e t· d< t <lil 

Japan IHH' !Jöt·jat eusLa till sjöss på gnmcl av a Lt J\m et· il"t a ntog ll )·~~ 

naLlsprr,gTanmwt ;l r :l\JlG. l\ .l cn Amerikas rustni nga t· \Oro t•iUatlc 1' /1 11•1 

~l')sklaml ocl1 siilcLles iit· Lid egentligen Tysklanli s fel aLt n)·ssniinm;J" 
makt~r od1 England nu fmyo driva sina euslningar i llö.jcl cn. 

Tidningen a nser Yidctec att man irke tortie kunna på 1·c r·l;cl Y<ll'kl'll 

Förenta SlaLcma eller· Japan i frcllsYänligare s;·fte m ed en om <\n l1lY <'hl 

försiktig Yiinskaplig kt•it ik. Det finnes em ell crt icl tecJ;en so m tYd a ~'" · 

at t man i .Japan l1ör.im· rca.gcm ernoL dc rlryga utgiiLcma föe flottan Cll'lt 
att s tämningen inom r ege ringskretsar· :-;l;<tllc Yam föt· att kraftigt n'dlt 

rct·a flntliJtlclgctcn. 

L e Te m vs. 17 mars l!J2 J. 

Ell!JiatHi,o; h)!I!JIHHispo!il il<. 

Engelska l'l·gc t·ingcn liar IJL'slttlat sig fö1· aLt fi!reslå Irnp e t·ir;Ls ·f ii•

sYarskonfercns, som sammanträdet· i .iuni m[mml i å r, aLt JJ;·gga 1\T 1 
slagfartyg, som skr1la e t·siitta fyt·a älclre fartyg. ' i'yå aY dc nYa fat·L,· :-:·· 1 

skola p[tiJörjas i [u ·. AmiraliLeteL ltm· IJcslutaL Rtl ~ Lr:·ka Li e ~ äl<b l" 

rlreadnouglttslagskcti]J~n otit .c; Ft in föt· en "Onc 13 0\\'E't'-standanl , Yn l'l ill 
30 slagfartyg IJöt·a eät·kn. 

N. ~r. lL ~;i mars J\!21. 

EnligL rykten i en aflonlidnin!'· l;omma fle !')ra nya farL)gcn ;<il 

l;liYa slagskepp om :JO,OliO L. med en fal't aY 23-2G l'nop ocl1 en .IJ esl) d

ning a1 10 s. 38 cm. k ccnoncr. NaYal oclt 1\lilitary Hccot·cl anser alL 11]1 ]'
giftcn el dcplaccmentssif'f'ran i,it' felaldig men gillar att 38 cm. oclt ej .'c~ 

cm. l;anonet· Jwmma L il L anYiintl n ing. "DeL sCt' u L so m om man t·j fat l 
fullt ut Yall t'lottan önskat·, men aLL man fclt· clct IJäsl<t som finnes alt f:< 

föl' cle penningal' som llCYiljats. 

J\ nndnt sidan !tar i umlerlntsct :-;il' .1. Craig pCt lal om de nY a f Ht'

Lygen omniimnt clc•m sutll "föt·biittl'atlc Hoo<!s". Yilket tonic Yru·a aLl 1rl ' 

tolka s<t att de ~kullt• fil ett cleplaccmenl aY öYcr '10,000 L. ol'i1 ~li 11' 

fart uclt h·ul'lii-!iH'C IJesl;·ckn ing iin n i'lgut nutidens far·tyf'. 
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N. l\J. n., 23 mars 1\ltl. 

Ett av cle ny a sLom furtygen skall Jnggas i DevonporL och elL i 

p or tsmoutlt på sta tens YarY, Lvänne senare lcomma antagligen att öve r

Ja.mnas till den priYatG inclustt·ic n. 

}!amps l< irc Tel., mars ~:J 1021. 

l\'f an antager numera att. lic n:·a ~Lora fartygen komma aLt ]JliYa 

e tt mellanting mellan slagkt·)·ssan· ncli slagskepp, m ed a n<lra orcl alt 

amira li tet<:! kommet' atl f1tcr uppliYa den llio;loriska benämningen ··c:api

ta l s l1ip ... 

N. ~\J. H .. april G 10:2 1. 

Sl<ydd l'iil' anfall mot loqwdplan. 

Blanc! argumenten emot slagfartyg l<al' ofta synb e tt pitslitencle aLt 

till ocl1 m ecl i en Yäl befästact liamn clc ej skulle Yara skydclacle för an
fall m ecl torpcLiplan emedan dessas anfall komma som IJ!ixtar frän klar 

himmel. n ctta låter mycket plausibelt lincia tills dess man börjar tänka 

efter något. Sakcn !'an fö1'11illla sig så som torveliplanens anl1ängan· 
påst å, men cmlast uneler tvenn e föeilällanclen: att s lagfartygen bliYa full

st äncli g t öYcrraskamlc: ocl1 aLt el e ej kunna föt'SYara sig. 
E n flo t ta som ligge t· i en hamn ltar giYetvis utsatt bcyakning JJ e

s tåencl e såYäl a\ l> IJåtal' so rn J'!ygplan ocll det ät' ll'\rför lli)gsL osanno
likt att anfal le t skulle kunna sk e Clvcrraskanclc. \'aLl Yillkoret n :r 2 

angår så f inn es ett enkelt stiLL att ibtallkomma sl')·cld emot torpelltrtiffar , 
näm ligen att förlöja gamla lramlelsf'ndyg el1<'1' särskilt clärför avsedela 

peåmat' långsicles med alla slagfart~yg s[< !'ort clc kommit in i ltamn. 
De tta sät t anYänllcs alllid i :-;c s p a F JO\Y, d:'t tyska P-IJ5.Lar signalerats i 

närh eten. 

N. :\ 1. R., april :!O 1\1:! 1. 

Seclan num c t':l s) nes cl\·gjorL att man J'ommct· a tt åtcnq1[JLaga lJ)'g

gamlet HY slagf<tl't)·g IJör·jar fad.p r csscn syss(']s~Hta sig något mera ingå
ende m ecl d e n: a fal'L;·gens u tseenrlc oclt egenskapct·. l\ lan utgår från 

,Yttranclen int'öt' parlamentet enligt Yilka dc n)R fal'Lygen komma att 

b li va m~·ulz e t Lwga oclt fä stort Lleplacement, kanskil Lili otit mell komma 
att l1ärulinnan öwrLräff'a Hoocl. Det luu· äYen talaLs om aLL Lle skulle 

få ett utomord en tligt kraftigt panoat·skydrl o el! a tt det s våm artilleriet. 
skall upp ställas enli gt n)·a principee. J\n giie ncle faetcn Ilat' ltitintills 

ingenting förspoi'Ls , m en då man talat· om s l a g s k c p p är det ju tro
ligt att fa1·ten eJ J'omntc·t· <ett JJiiYa nr)cke t ltög . ~lan ])ör emellertid lrät· 
illågkornma att fal'tcn p<l slagskcp]J numera ilt' IJet)·dligt llögrc ~in för 

någm fn· seclan. Den japanska ;'>lagaLoklnsscn oc·lt <len amerikanska Indi-
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nnal\let~:;t1 1l g(ir ·a h~t g~·e :L:~ knup. Orn 111an etntagL'l' a LL dc nya s!agskt 'l'JII'tl 
l;omma alt fet .\0,000 L. tl cpl. oel1 ?:i knop,; fad skulle maskiner ocl 1 Jl"ll
n ot· Laga i ansp1·åJ; e :a H % a\· denna Y i t;L r m o L n % p;i Ho o el ocl1 d< 11 
sålu nda uppkommantl t· Yikt lw~pnri ngcn skulle rL'lrk a föt· al t öka cl cL ~\i1J· 1 
aJ·till el.·i eL m ed t st. 3ti rm. kanonl'r . Om man <h i'PnlfJL gar in fiit• 11 [[ 

uppstill in. kanonerna mrd flera itn :!. i \·arjc tom, ,;kJJll c man kunn :1 r 1 
in 1:!. st. :iti cm. J;rtnoJ11'J' i ctL '10,000 l on,; fartyf! . 

DeL Il ar talrtLs ill)'l'kcL om aLL g[J in f ö1· mindt·c climcnsiqn1 •1· 1 1 

g runt! H\' ni\clYän<li g ll f'll'n <l\' att lll'f.)t'ilnsa alla ul,gifte1· . :\len allm (inn 1 
op ini onen inom s.iöoffiCPI'Sl;rctsal ' l orrl l' iekl' Yrtnt fiit' aLt bygf!·rt mi nd1·' 
fai·t:·tr. 

Om man lag·,.,. i hctraldantlt· atl sthill den a111e rikansl;a Indian" 
klassen som li en japansL\ Owari itt'O kt·afLiga fal'Lyg pil i\Ye r -\0,000 1 .. 
al l b t·ittiska amiraliLeLcL nu funnit n iid\·itnCii g t all hygga minst lika kl' ;l!'. 

li ga f'at·Lyp; oc l1 alL rndast finan siellf\ l1i'ln syn tYinga d et alt in~kt'iinl 1 
anla10L li Il l i sUi Ilet f ii r (j så frrsLDS man aLL fr år:;· a om det i cke i il <'ll 1 
f all Yo r c IJi.itLre aLL 11~ · gga 7 förhälLt ·adc "Q ucen J~lizahe tll s" för 5,300,0111 1 •: 
]JL' st. cllet· inall es 38.:.i00,000 t: än l s t. fö rbätlmdc '' Jl ood ·' för 10,000,li111J 1: 

eller in a ll c,; 40,000,00U t. Ilen förlJiiLLmdn ' 'Qnecn l~ li za!Jctlt''-L)pen kund·· 
m erl l:Htll ct fil 11 kno p~ fart, R 38 rm. kanone1·, depl acem entet ej iiwr
sLi gancle :li ,OOO t . or lt ])liYa lika Yii l sk y del ad so m H 0orl orll en lJt'Cilsid 1 
på 7 såcl ana f arty g skull r clå räkna 6G sl. 38 rm. l;anon r r em ot !18 sl. ;1\' 
samma Jw libcr pEt f)'l'a " H oads". 

Hitintills hm·a allLicl artillcriS JII 'L'i a lisLcma Yi<illil.lliL att fi\t'd cial'll rl 
m ecl f å sLom l'artyg· ÖJ 'O att nrlillet·i ct lJiir me m konc entrerat. N u k<H ll
ma som motargument Lorpcclfaran från L'-bålar IH' il luftplan or lt ;iii 
sl agskeppen i fram t iden m i'tst e kon stan t vara på sin Yakt em ot luftanfa l. 
Ett sto rt fa rt~·g är lika ut,;att som ett minclre f ör s; cl ana anfall. nwn 
förlusLen a\·' ett mindre b lir ej så l;ännlJar. Det S}nes såluncla som li d 
för ett vitt utsträekt koloniai l'ii;:c skullr vara kloJ;:arc a tt by gga ett sliit'l' <' 
antal mindre fal'Ln; m ed sLöl'l'C sam n~twlagt sle illsY (ii'Cic än ett fåtal Yiil
cliga ocl t d~ 1·a slagskepp. 

X :\L H. , april 21 192.1. 

H.yktcn påstft iinn alt tie nJ·a frll't~·gcn l; omnHt aLL fil. ~ itL sl'<ll'.l 
al'Lill c l·i i teiplc-torn. Ile skull e i sil. !'all f å 2-rllll)l)C J oc l1 2 LL'ippl cto m. 
Dessuton1 väntar man sig att li c nya f artygen k omma alt få hög f at· l 
oc lt stor aktion srarlic m. a. o. at t a llmJnhetcn 1N1stc Yara lJ er er l<l pil 
lit'~·ga utg ifter föt· flottan. 

N. i\1. H. , maj !1 J92J. 

Allt efter som ticlen J'1 ·amsluilier oc l\ konfervnscn för Imperiet niir
mar sig komma n ya t·~ · kten om dc nya slagfartygcn. Allmänna m cninc:,•n 
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Jancl sjöofl'icct'at·c påstås num era l1an1 slailf'aL sig Hit• alt fonlm sna!Jb<i 
bl n·J'·U'tvo· m ccl ];:~·artigt ai'Lill ee i orl1 ]1flllSGrs1;~· 1Jil . :\lan i'<nskat· m. a. u. s a c f J o 
sJagfart}S som nii rma sig siftSkt· ~·ssar c t~·p oc lt rletta Lycl;cs också !Jaya 
beal;:tats av v ecler!Jörancl c, t~· dr n Ya f ar lygrn karakl:i ri sr'l'<lS numPI'a som 

" Jmprovecl l loods" . 
:\lan f ör es lär även att 11Lrangcra Au;.;l ral in. ocl1 ='/r.\1·-Zra land pii. 

grund av för Ysag ll cstyck ning oc l1 föl' i<tg Jart samt aL L mo1lcrni sent 
L[on och Prinress Hoyal , vill;:a hl. a. skulle 1'<1. nlj relclning som nu instal

lcl'as på 'l'igct·. 
Seclan nu förrslagna iintlringar ulfi'<rls skull <' man !IUH\ s1·x krafti ga 

slagl;ryssa t·e fullt fiinliPcl oclt Yilka liill kunrlc anYitnilas ;.;om flyp;anrl c 

cslwcler. 

N. :\L n., maj '1 192J. 

I sammct nummer p;ipekat· en in,;(indare alL am int li lt• l ct Linn u ej 
funnit l ämpli gt aLt oft'rntJ iggiim de sll'llll'gisJ;a grunclcrna föt· det n~·a 

skeppsbyggnailsp t·ogTam m ct ot i t fi\rsökr r för sin del draga upp rl em . 
Före väl'lcl skri gf' l. Yar Englancb sl mlcgisl;n läge b etydli gt liiL i ar e i clrt 
rrtt man cl ft cnrl as l. ltaclc t;·ska flottan att r itkna m etl ~om mtijlig m ot
stånclm·c otit [öJ.jaklligcn mitsLe cngc lskct fintlan k onl'rntrcras till Nord
sjön. 

:\len ej hl olL sLrnLvgien ulan t\\'l' ll f'a rt ygslJYg·gnadspolitiken i n
flueracl es av 'J' yskland. l~n gland m;'bte l tr l<J. Lillen hygf!.t1 frti'L~·s, som Yoro 
bättre ocl1 s la1·kare iin cl e samtida tyska or lt fi\ljaktligr n lllryo fartygen 
allt snabb are och biiLtrc ])rsLyeJ;mle. 

Dc ny <J. [li'Ol)lem som nu s ta i nföt· amiralilelel ii1·n lll l'ck<'l m era 
inYeckJacle. JJ CL (it• nm öj ligt ll lt förulsr \'lll' en ge 1S];l1 flottan kan ]) l i Ya 
tvungen att uppsök a strid och det ilr kanske l'j heller lämpligt att eli sku 
tera Lien saken. :\fcn många anse att om engelska flottan gåt· nt föe att 
upptaga str icl inom <le nL'lrmaslc JO åren ilrt givctYis kommrt· alt blint 
på 1,000-tals mils avst[m<l ft'<ln liinglanil ( ii\' l't's. anm. ~)' fLat· l)'llligen på 
Stilla ilaYet) . 

Amiralitetet clela t· påtag ligrn liPnna Cts ik t och Yct också alt engelsk a 
flottan f. n. odisputab elt Llr elen starkaste i eueopciska fan·atten föl' 
många år fram åt. Då m an icke des to mindre g ripit sig au m ed aLt bygga 
fyra slagfart)·g för att r r sä tta förålclm<l m atcei r l ilt· det t~ tlligt att detta 
avsce ancil·fl k omplikationer iin sådana som kunna Yf\l'tt att vänta i 
Eueopa. 

l\Ian k ommer såuncla till lien slutsalsen att tle n )·a s lagl'at·Lygen 
konstrueras fö1· att b es itta stot· aktionsradie. Det påst ås Yi ssc rligen atL 
rörslaget om en flotta i SLill <J. llant (am iral Jcllicoes fö1·sJag) avvisats 
På grund av svil.eigllcterna m ed cloclming oe l1 dc dt·yga kostnadel'na a tt 
hålla ett s to 1· t antal s l agfart~·f.l rustade rl ärsliirlcs. m en om detta är sant 
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ocl1 slas·flottan i framtid en b l ir nöLlsiikacl att förlägga sina !J a~t't· l ill 

IJCmlancls fan· a t ten h l i l' nö11Yii nd iglt ctcn :w att b es i tta snaiJba Lt 1·1 )· g· 

desto met·a framtr:lclande, ty 111 an n Jas te sna!Jbt ktmna f örfl)· tta J! r d lan 

till Yilkcn Lld a Y Yiit'ldt>n som liäl s l . Yarllälst l~ ng l a nds intrcss(•n ''""t ' .. 

Stot· aklionst·adil' ucl1 ltög fart iiro därfö t· tYrnn c egenskaper '" llJ 

m an nmste anse sanno l il; a Yis :'t Yis dc " lmpt·oyccl lloods'' . Brst) · t·kni n .~ 

och lJ cpJ.nsring )H\ I'a utan LYiYc l anordnats en l igt lii.nl omarna f l'iin Yii1·lr1 , _ 

kr i ge t. i\fcn man l'n1.gae sig· om det r j Yorc li-lmpigt att Il e sbi l, '"llJ 

YOI'O för ~11·. 13 on:H' !.aw :1Ygöt·and c. då det gilllclc att aYgöra ntn 111; 11 1 
b ord e forh:ltta al l ll Yg!,ra s tor « f ::u·l,); fiit· st o1'a k os tn ader, oiT••nl ic:

gjorclrs . 

K l\ 1. H., maj 't I!Jt l . 

,\mirall'n Sir L)' [Jl'ian Bridge föt·csliH' i EL1inlJu q.d1 11 cYie\Y all :tf• l'f'<l 

till ]))'!'gamle aY mindre slagfad yg ulan pnnsat·, tn r n llletl krafli,.,·t ar lill Ti. 

N. M. !.t, maj JS l ~l21. 

Si(yd d m ot !Oi'j)Cd IJ•iili'aJ'. 

:\l an JJör.iat· i l •~ n g lantl föt·ot·tfa en tmdersl'iluling genout amintl il• l•·h 

försurt" ltlll'UYida li e moderna slag fartygen L ex. HouLI , sl;ulle k tJllll< t. 

utan :1ll förlura sin f'l yl!Jar !J cl. r, n r ra träffar aY L C:\. . GO cm. lo qll'dt·r 

m ed c :a '1:!.0 l; g :s l addnin ~ . Jkl itt' n iimligcn att föt·utse :1Lt torprtl• mn 

snt11'L komma att uppna denne J;a iib r ,· . .\ycn föt •ot·clas att <'t'siU.t:1 l> ul.~< ·n 

m ccl en so r Ls r örliga sli't lskö ldm·. Yi ll;a, tlå <le' i t·ke anYilmlas skull r• \a ra 

uppf'lyltadc u t· YallneL 

\\'aslt inglnn-tidniugar, m aj J!JZI. 

Ett rykte, su nt L)·cil igen i politiskt s)·fte l ancerats i den ame t•ik ansk;t 

pt·cssen , Yi ll YCta att !·;nglanLls l'yra nya slagfat·Lyg skeria lJJi\a sl öt'!'<' ot·l' 

krart igcu·e ii n alla lliltil ls p lanerade fartyg i vilrldcn. n e skulle f'n dl 

dep lacem ent om :J:J,OOO l. ocl1 en !Jrst:·rkning a-v R rd nn. kanom·t · 'r t ni 

r n fart HY 3:J il :Hi lmt <[>. Besiltlningsst:Tkan skull 1• LIJll'!''i'l lill :!. .011 11 1 ;1 11. 

Pan su t'dilcket sl;uii (' IJiil·a 11:1 lll/Jl. i jnckl. 

N. ~r. n., juni l 1~ 121 . 

lk n)·a sta,.,·fai'L)·g,•n Yilnlas c•.i IJ!iYa föt·diga futTiin J\12. ',- I~ J:!:~. 

är lt at· till påilöt·janlie aY n)llycrc;nadema llCYilj als 2 .. , m ill. t. mc·n nntatr

li gen k ommer iek c• l te la clenna sumnta al t atga under finan s;trl'l . p r t 

hr il' k e ens s;ikcr l al t kölen till alla J'arl yg-Pn IJ li Ycr s l räckt f ö t· c 11 t ~;llt.~<' 11 

av mar~ .192:!. 'J'ya ilY fart y;;en Lol'lk eme llct·Lid l;omma aLl. llr ·sl.iila:i 

unlle t· l oppe t aY somnHu·en fran priYillY:trY ocl1 de ftlcrslåcnLlc L1<1 J, 11 n

ma lroli!-!·<'n atl !Jygf','as i l'ol'lsllllllllit <Jl'il Jlcyonporl. !\lan Ilat· si,'' ;dl 
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atJtaga aL L IJyggn adslcos tn nrleJ·nn, som r nlig·t t·yktcn slmltc komma att 

) ,.., t ill 10.000.000 l )il' fru·tv~· , k tmn rt t'ril tl tet'as till r :a 8 milJ. 
l iP! o" · ' 

;<. ~L R. , mars 2:) Hl21. 

Jiin!l'öt•elsc lll ella!l Cll!felsl;a oeh tysl;u siausl;epp. 

V ie! fLrsmö tc inom lnsliluLion uf l\:11·a1 .\rcltilects ltiill :-:ir Etlslac•· 

cl 'Eynco m t , DiJ·cc lor of Xnval Constt·udion cLt Iöreclrag u1·c r· 1' 11 del iakt

tagelser angåenclr l)·~u skt•J•ss!J)g!'·e t·i <ir:;kilt meLl a1·sl 't 'llli<' pa öl'logs

fart:·g. 
Han mCtlfiRY alt t.' sknl'll c i n;t;,·ra fa ltiinscentlen ön•t·Lr;iffadl' cngch 

männen, såsom i frilga om [lnYänclning aY ] Jicselmask illl ' l'. 

Dc ston< fartygen \ Oro ock sil Yäl konslruet·allc ot11 ]Jä grunrl nY 

att t ysk arnc il ade !Jrctlm·e tl ocko t· än engelsmän nen l1aclc clc kunnat giva 

sina f artyg lJät trc sla!J i lilet. :-;edan cngclsrn~innen numct·a ökat !Jreclclen 

på sina cl ock or ilr denna ÖYCrlägsenheL borteliminerml. 

Baden sl;ulle kunn a kantkliiriseras som (•n god kopia aY IJuecn 

Eli za!J ctLJ , men det engelska fartyget lt11tl c fö rcl el en ay oljrelclning-. !Je 

tyska f artygen Yo t·o Yiclare myckf'L omso rgsfullt ind elacle i val l entäta 

rum, i v issa a1·secodcn bilLtre oc lt i Yissa aYsccnclcn siimt·c· Llo dc engelska 

fartygen. IngenLiera s)·stenwt knn cm el let'liLI sägas lm va Ya r i t del andra 

öyerlägset. 

Sk: ·cJd slj i1ns Lcn Yat· lll) el; eL Yii.l orlinad Lll' il öYCt'ntkail r s aY en silt'

skilcl off i ce t·. Sit· Eustarc :Jnsct· att det y;a· tack Yare t: skal'l1Ps skyelds

tj änstsystem som tl e i .J utlantl - :;lagi' L sYi\l'l skadade t)·ska rar tygen kund!' 

f ör as ll cm. 

H an lrot· oeksii att sla!Ji lilcten l1 os tlc•l t,·ska k r ulC'L j ämfört metl 

instabiliteten il os de enge lska kwlsot·lcrna gjorde att dc L )~ ska sl:1g

kryssarnc ej Lit·aiJ!Jacl es ay samma öt!c som mol sYar anil e enge lsk a f c1l't)·g. 

D c t)·ska slagkt·)'ssarnc Y oro ty t! l igen hygdcc föt· t·c trältst r id ; den 

tyska ami ealsta!Jcn ltacle mrd ancln< cml fö t· utsclt yiJkcn r 0ll clossa fc<rty ." 

skull e komm a att spela. 

I f raga om slagskepp h ad1· t:·ska m r hiHlre pansat· mt·n c·j sa SYat'n 

kanoner so m engelsmännen . l le t':1S fad:·!'· kunna <Uhi's ltaYa Ya t·it .iii.mn 

gocla med e n gc l smitnnen ~. 

Kruppansat·r t torde l1 am visat sig unrlt·t·liigset det liket Ljnr·k:1 eng-P\
ska pansnr·c t. 

N. M. n., mat·~ :~o 1n21. 

N:·ss l'eft•t'l' t'aLie föt'<'lil'cW ilat· mött c·n l1 el lid gensug·,,t .. Det fmlll 

hå!Jes at t ' 'Baden .. ingaluntlcl. !;an sägas ,·am en J;op ia aY ''!Jucen J;;Jiza
beLh " Baden Lit· nämlit;'L' n l'lt l~piskl , jLimföc·clsel·is ]J r c LL slagsl,epj r. 

l lOclrr clet alt fJuc•en 1-:lizalwllt ilar llll'l'a slagkt· : · ssat· c likn~nll i l ' form oel 1 
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deL enda dc bi'ula rar t:·"rn llaYa lika ii r· JJc~Lyeknin2·c n. "T ilc Cn~ illCc r·· 

förklarade i okt o])rr fii l'l iil cL åt· alt '\l r JJåda farLyg~ L>- !H' I'Il a ,."''" f1·c\n 
p;eu ncl cn olika i allt utom h cs t)·cJ,ningen··. 

• \Ycn i fråga om un cll't'YaL Lc n s~lzydclcL möLer :Sir t~u~tacc• <'n lH•st:i lntl 
i!·cnsaga . Barlen Ya r oYrdr r silg l igen iiYerlilgscn alla en ge blm f ad) .~ f t·an 

före .JutlancL 
IIavcritj än s Len YlH' u L märl; t l' ii l o!'gani seracL Kl'll p pru1sa1'C L " '"' ·dPt·

sägligcn öyerlilgsct clcL rnl!chlz a. 

N. M. R .. apri l 6 1D2J. 

Eldsläcl>ll inusa11onl11 iii!J<II' 0 111 hord. 

Samma sysLPm för r lcl sliickn ing, som atl\'i'tndc~ i ~tora Ynt'UII\b. "''l ll 
infö1·a~ på all a engPb ka f lottans stora far·tyg·. 

N. :\L R. . maj '' 1!12 1. 

i\lonitOJ'PL'. 

Mr. DJ·waLcr skriYCt' i en al'likcl om iilcl1·c kusLI'iii'S\'Hl'Sfat'l)g 
England och Frankrike alL en <l \ . erfarenlietema fri'm Yiirldskl'if! et Y<H'it 
aLL man alltiLl kommer att llaYa ruwtlntlning för ::;nmLl gncntle f artyg mccl 
SYi'trl; m·Lilleri nrl1 atL man siliPri<'~ c'.i Il ör slop'' sadann far L;·::; ~om Er< l ms 

ocl t 'l'error. 

N. ;\L IL mars 23 1923. 

llt>pa1·ation a,· slaukryssat't'. 

Tiget·s pannor skola i\nclras flit' olj eeldni ng. 

N. i\L R. , mat·s 2:-J 1921. 

A o•[ iller i. 

~~tclhasLigll e tcn ,·itl Badr ns 38 cm. kan one1· upp[!iYes ll aYn vari t 1 
sk . per 50 sek. cl ft pr·ojPlzlil oc lt krutladdning ocll uppl1ii.mlmles fr ån 
clurkama och J sk . pet· 26 srk. thl p roj ektil orl1 krullatidning upplliim

tacles fl'ån omladdnin[':seu mmcL. 

:-J . 1\L l l.. april 27 1\J2 L 

I umlcrhuset framstä lldes nyligen en förfragan om amiralitetet Jnule 
för ll\·sikt att låta tillnrk a öl cm. kanon er ay lJO fots W> kal. ) hingd i 
\Vo o lwl1 i c il. Svaret h le• y nekamir oc l1 torde föl' b 1 iv a sil en till framat 
pä gl'und av cle cnor·ma ökn ingama i tlcplacrm ent m. m. , som slzn lll' 

bliva nödvändiga för J'al't}g·en llii.rigenom. 
Ett antal !i l c·m. kanonrt· tillYerkacles redan under kri ge t ocl1 ti g~a 

nu i förråd. 

l\ L n._ m aj 23 J flZJ. 
;\. 

;\ndl'in!J av fal'l.Y!J · 
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n oyal Soll\·erei('n skall förses med ])uJg·e . 
n oy::1l Oak skall förses m ccl llulg·e clä fö1·st nämmla fnl'l ~g lJii\'it 

filt'di gL. 
Hcp!ibC är nu under iimlt·ing f(,r a lL fii ])ulge in:;alL Heno\\·u skall 

undergå sammR fu1·~iml1'in::;. 

]!ampsllire T el. , mar·s Jl HJ2J. 

Sl>~' dd emol flyghålsanl'all. 

i\lan Il ar l;ommit lill in sikt om all de :.;Lö !' l'e farlygens dii.ck måste 
förs täl'lzas för alt kunna emotsl å fallbomber. Alla nYR amerikanslza ocli 
,;apanslza slagfartyg ra J :JO mm :s vansardäck, orlt för Englancl s n :·a far
tyg lwr man Länkl si::; m ots'a,·ande dimensi one1·. H oods cl~lek JI'P enelast 
15 mm. L,iocka och erhjncla r,j lillriicklig säkeel1el. 

};;\lllpSIIi rc TeL mm·s JS J92 1. 

Mo'\lfao·l .r!J som maniivn'J'as 111edelsl !JIIist. 

Slagskcppl'L .\gamemnon (bygr;L 1\JOS ) . ~om uLlagits till rueligL mi\.1-
f1rt;·g lt RL' [ii!'setts mcll en alliJ\'Llning YRI'igenom fart:·gels styrning ut 
föres f rän lancl pee gnist. 

:N. M. H .. ap 1·il 6 192J. 

U-båttu·. 

En ny Ll-bal nclt en minulläg::;ande l ' -båt skola påbörjas unuer 
1921. Seclan år :1918 lwr man ej päbörjat nftgon Li-bät. 

Hampsl1ire T el.. april 1 1921. 

Livo·iiddnin!J SU IIoo•dniii!Jal' l'iio· U-håta o.·. 

I P J)·mou tlt påstås llava gjor ts en ny uppfinning föt· a.tt rädda b e
sättningen på en L-båt, som aY en eller an nan orsak ej k an komma upp 
ti ll y tan. \'attencljupct får clock ej Yat'a för stort. 

l?Ji gh t, mars 2 '< 1921. 

Luft s l>cpp föe l'lotlan . 

Pirst Lot·cl !tar meclclelat i unclcrlluset att man i amiralitetet beslutat 
att icke v icla o·e bygga ocll använcla lu t'Lfart}g enligt systemet lättare än 
luften f ör flottan. emeclan såclana fal't)·g Yisat sig alltför längsamma oclt 
sårbal'a. 

PligilL anse!' att tletta beslut Lit· riktigt. om man också kunclc Länka 
sig at t luftskepp kunna t i lh· crkas aY minclre climens ion er eller ock gö 1·as 
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mindre sårbara ge nom att HTl\'änlln heliumgas ellet' förse rlem m ed be

s tyck ning. 

Hampsh irc '!'el., mat·s Il 1921. 

Fly!Jhi'>tar. 

Dc nya flyg!J åtarna !Java nu slutprövats i Jlarwl tidl och vh.;at , i,c; 

vam mycket lyckade. Avdelningar av sådana båtar l<omma aU Li ll<l•·l as 

alla sjöst.)Tl<Dr. Dc äro J)estyckade m ccl torpeder ocl1 kanoner och kttn na 

betraktas so m fl~· gandc torpedl)/Ua t· . In om sjöslyrko rn a komma f!, a tt 

sammanföms lill flolliljer med e tt ;:;jögäenlle triingfart~·g som m.,!],. 1,_ 

fartyg. 

Den första fl o ttilj en kommrr att t illclelas Atl an le t·flottan. 

llampsltire Tel., m ars 2:i 1921. 

"'ya oljci\ngarc. 

april pabörjacles i Porlsmo utlt en ol j eångare om 8,000 l. 

I Devonporl !t ar nyligen pftbö rjats ett lilm andc fartyg. 

Amerikansk Army and Nav:: J ournal, maj 21 19~l. 

S l;j nlförsöl,cn emot Baden . 

Ut· icke officie ll l<äll a medclclas ti l l Engineer följande: 

Skjutförsök en ll tfördes av monitom Lot·cl Cli vo, som vat' bl'sl~Tkatl 

m ecl ett trippletorn med 38 cm . kanoner. Skjutnin gcn före t ogs i sn lvor 

på nära l1 åll m ecl rctluceracl hastigilet på proj ektilen motsva1·and c nn

slagsllastigllelen på 10,000 m. avståncl. 

Baden s pansar, som var 3:i0 mm. t jockt. gcnom~l ogs lätt och man 

tyckes vara något fön'iinad att fartyget blev st s nabbt sönclc t·skj utc t. 

F ly tb ar h et en var tillinlctgjorcl lilngt inn an beräknat oc l1 faststä ll t sko tl

an tal avg ivits. 

Batlen befann ~ig sj unkande iiistånd och anfö lls då m ed to rped-

plan; de lta senare försök kan således ej tillmälas n ågo n bet~·clelse. 

·rimes, maj 31 J!l21. 

Försiiljninn av ut1·anne1·ad c i':li'IYfJ . 

Mcssrs . 'J'. \V. \\·arcl , AliJion \Vol'l;s, Slteffi clcl ltava inköpt fö r :tl t 

ncLlslnolas 1.13 st. r. d. engelska örlogsfartyg till ett pris av 2 e 10 ,; !J. 

!Jer lon. 
Inköpta äro :J s lagskepp, 6 pansarkryssare, 6 Hitta kr}ssare , ~ flo l

liiia lcadcrs, 72 ,jagare, i:'l torp edbålar oc /1 8 monitoeer. 

X M. H., april 13 1!.121.. 

Ny!l V<ll'\'. 

Ett minetre Yat'V skall troligen uppsältas Yid Scapa Flo\\'. 

i\r. H, , lll Ul'S 23 .1!121. 
]'J. 

)';1!'\'. 
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\'a rvet i J-Iaulbow!in c skall stiingas ocl1 indt·agas. 

\'arvet i P cm!H·oke konun cr a tt slänga~ och indragas under nästa fte. 

J[alll PSilire 'J' e l. , mars 23 !92 1. 

Nya olj e (· islet·n pr i l'o••lsmo ulh. 

En m ä ngd n~·:c slot ·a ol,ielwltåll« re skola h~·ggas i Portsmoulil. 

1-Iamp sl t i r e T r i. , n t aj :n l92.1. 

Stora oljc tl epo ter skola !Jyggas i Cape T0\\'11, Falklandsöame , 

nangoon , Gmngcmontll, Sierra Leonc, Si ng·apot·c oc l1 Pcrn!J t' Oke . Umler 

byggnad b ef inn a sig t·rdan ll c potcr i Gibraltar , Hong Kong .. Jama ica, i\Ialta, 

Port Sa icl, Clyclc, P1Ymouli1 oc l1 Portland. 

N. M. R. , ap ril 6 JG2 1. 

Nya doclio•·. 

Singkr yssaren Hood l<an ej dockas annat än i Hos)·ll t. Jvian Ilar 

för avsikt a tt sn a r t taga upp frägan om öknin g aY dockornas dimens ion er. 

Moming P ost, april 12 1921. 

Briltislm imperiel s rloll:t. 

Enligt e tt förslag av Lol'll Jcllico e skuJle im per ie ts ol ika Iämlee 

gemensamt b id raga t ill uncl e l'ilåll et av flotta n fö lj anrl e lJl'Oport ion: 

S lorbri ltanien och I t· lancl 

Australi en 

N~ya Zea!an rl 

Canada 

Syclafr ika 

7,., %. 

2,q2 o/o. 

12," %. 
3 . ., %. 

Häri ingå icke k osnader för hamnanläggnin gar , v ilka J ellkoe 

böm b es lriclas a1· varje land för s ig. 

Ovans lående siffror äro m edeltal av befolkningsantalen ocl1 cl e 

ror som u tlt· ycka värclct på tllrikesllancleln för respektive länd er. 

anse e 

siff-
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Litteratur. 
lit·i!JSI·>isendel'< l!'knisl;a u ln·e ld in !l li tiller del nitlonde åt·ll!t nth·allel 

:w Jl ugo JungstcdL. u tgö r en sjö.J\·sliindig del a1· rlet J;ulturl• isl "''bka 
Se l·i eYC I'k cL lkl nillontlt• i'll'ill tlldl'adl'i, som utgiYCS <l\' J>. A. NOI'S l\'d i li< 'll 

Sönc •· . 
. \l'l le LcL ifntga a1·scr alt l~lmna c·n ö1·c •·siH a1· kri gsYäscntl l'ls i<·k

ni ska ulYcckling tmdcr det nitlon tie ftrl11mclrad c l. I det kapitr l so11 1 ay. 
li andl a•· '\Jarincn lämnas sål unrlrt en l;nrt fat tall r edogörelse f ör Jl' '''s"nal
organisationcn oc l1 drss utYecJ;ling inom stormak tern as flottor. lliirdt,·1· 
följ er en redogö relse fö•· malrri c lcns utveckling J'rän linj csk ep]!('ll ' , ,.Ii 
kanon.i ollames Lid fram t ill dc modcma kr igs ,·crklyg so m Yitl Yiirlds
krigl'ls ullll·otl ing ingo i stot·maklcrnas flollor. 

Sn·nsld :\aulisld l.exil;on a1· Gustaf c;tenfclt p fl \Yahlström 11\'h 
\ Vidst•·ancls f öl'lag anger sig Y:u·ct en praktisk uppsl agsiJol; för sj iitlliln 
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