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Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigsM 
historia för år 1920. 

AYg i1·cn Yill Kungl. örl ogsmannasällsk apets högtidssa mm anträ de 

tlcn j5 n oYc.mbor j920 <lY lodamoten .1l 11g. G 'i1'1ll!. 

(Forts. fr. sid. 37 h äft. j.) 

TY. Taktik. 

1. 1'iktcn au alt s lridu offcnsiut. 

Taktikens väsen är att strida offensivt. Att tillämpnin
gen av denna sanning utgör en av dc förnämsta förutsätt
ningarna för framgång i strid visas av de flesta striderna 
till sjöss under . världskriget. Det m est typiska exempl et på 
att slora resultat icke kunna vinnas med en alltför försiktig 
och defensiv taktik utgör J ellicoes ledning av den engelska 
huvudstyrkan i Skagerackslaget. .Tcllicoc hade vid sin an
komst till stridsplatsen stora fördelar på sin sida och så ledes 
molsvarande utsikter att kunna tillfoga fienden ett avgö
r ande nederlag. Först och främst förfogade han över en av
sevärd numerisk överlägsenhet icke blott beträfiande antalet 
fartyg utan alldeles särskilt i fråga om det svåm artilleriets 
kalibrar. Jellicoes flotta hade vidare en fartöverlägsenhet 
på 3 knop över fienden, j a, än n u m era, om h an offrat något 
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av slyrkeöverlägsenheten genom alt låta de långsammare [ar
tygen komma efler. En sådan åtgärd betyder för den SYU

gare i allmänhet förlust av dylika fartyg (Bli.icher ), men för 
den starl<are kunna desamma belraktas som en fördröjd för

stärl< ni ng. 
Hur nlny! Ljadc nu .Tellicoc <le stora förd elar han redan 

före slaget ägde i sin fJollas över lägsenhet i både styrka och 
fart sam L den ylledigare fördel över motståndaren, som han 
vann genom atl th e Grand Flcels uppträdande på stridsskårle
platsen kom för tyskarna ovänlat och för dem ulan tvivel 
var en mycket otrevlig överraskning? J ellicoes vedersakare 
hava framhållit, all till en början nyssnämnda överrasknings
moment icke blev utnyttjat , därigenom att Jellicoe verkslällcle 
sin utveckling till stridsformering, d. v. s. övergång från sex. 
divisionskolonner i linje till enkel kolonn, på babordskolon
nen genom gir bort från fienden i st. f. på styrbordskolonnen 
genom gir mot fienden. Härigenom anses Grand Fleets in
gripande i striden hava fördröjts, så att tyskarna fingo en 
stunds välbehövligt andrum att återhämta sig från sellocken 
efter upptäckten av, att de hade hela den samlade engelska 
flottan framför sig och därtill befunno sig i ett mycket ogynn
samt taktiskt läge. Genom denna påstådda fördröjning in
skränktes ytterligare de korta och dyrbara timmar, som åter
stodo av dagsljuset, och d~irn~cd också utsikterna för den 
engelska flottan att göra sin överlägsenhet gällande mot 

fienden. 
Jellicoes val av stridsmanöver föranleddes av vissa med 

utveckling på styrbordskolonnen följande risker, nämligen 
möjligheterna dels av fientlig eldkoncentrering mot de när
masle kolonnerna innan clc övriga kommo fram till under
stöd, dels av fientliga jagaranfall uneler uppmarschen. Vi
dare skulle en utveckling på styrhordskolonnen ha medfört, 
att egen tät efter uppmarschen kom att intaga ett alderligt 
läge i förhållande till den fientliga täten, då däremot den i 
verkligheten utförda stridsmanövern, på grund av att fien
den upphicktes om styrbord och icke som beräknat rätt förut, 
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placerade den engelska tälen i ett förligt läge i förhållande 
Lill den tyska. Faktiskt lyckades Jellicoe, delvis på grund 
av en lycklig tillfällighet, bringa sin flotta att vi<l stridens 
hörjan intaga T-läge i förhållande Lill fienden. 

Jellicoe synes sålunda hava haft ganska slarl<a skäl för 
att han gjorde utyccklingen till slridsl'onnering på bahords
kolonnen och icke ål motsatt sida, ehuru det å andra siclan 
torde vara ganska svårl att bevisa, att manöverns utförande 
åt fienden s sida verkligen skulle ha inneburit sådana risker, 
att desamma kunde väga Lyngre än fördelen av att hastigare 
kunna sätta in den engelska huvudstyrkans överlägsna artil
leri i striden. Huru h~inned än må förhålla sig, s:\ upp
stodo genom det sätt, på vilket ·utvecklingen till stridsfor
merin g verkställdes, ficra taldiska olägenheter för den engel
ska flollan. Nämnda manöver hade nämligen bl. a. till följd, 
att konleramiral Evan-Thomas, som med 5. slagskeppseska
dern var på väg aU sätta sig i täten framför :\1arlborough
division en, i tanke atl stridsmanövern skulle göras på styr
bordskolonnen och dess ledare, .Marlhorongh, bliva ledare av 
Jellicoes hela s lagskeppskolonn, nu i stället såg sig nödsakad 
att gira tillbaka och med sin eskader intaga plats i kön. 
Härigenom kunde farliiverlägsenhclen hos 5. slagskeppseska
dern (2-!- 25 knop), ävensom i viss mån hos Marlborough
divisioncn (21 knop) sedermera icke ulnyUjas, enär clessa 
förband, i st. f. att s~tsom de mest snabbgående gå i täten, nu 
i stället kommo sist i formeringen. En viss förvirring upp
stod också genom alt flottan, i avsikl att efter siktandel av de i 
striden inbegripna egna slagkryssarna låla dessa passera, 
saktade farlen till 14 knop, varigenom stockning uppstod i 
kön, så alt flera farlyg t. o. m. måste alldeles stoppa, däri
genom erbjudande id ealiska mål för torpedanfall. Farten 
ökades visserligen sedan till 17 knop, men även de snabb
gående slagskeppsförbanden blevo hela tiden fasthållna i den 
långa kolonnen och bundna vid denna låga fart. 

Den enkla kolonnen är utan tvivel den smidigaste och 
enklaste formeringen, men man får icke så fasthålla vid elen-
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samma, att även dc mera snabbgående förbanelen hindas i 

kolonnen utan möjlighet för deras befälhavare att vid behov 

handla självständigt. Dc underlydande förbandscheferna 

höra binna lill sin befälhavares avsildcr och samtidigt ha 

rättighel att, då etl gynnsamt tillfälle er b j u der sig, bryta ur 

formeringen på samma s~itt som Nelson gjorde vid SL Vin

cent, cll förfaringssätt, som Nelson legaliserade i sina Batlle 

Orders. Y id Trafalgar sades i dessa order exempelvis: "The 

Second in Command \Yill, afler my inslructions are made 

kno\Yn lo him, haye the cntire direction of his line". 

Om .Te.Jiicoe i täten ay slagskeppskolonnen hade placerat 

dc båda mest snabbgående slagskeppscskadrarna, skulle dessa 

ha kunnat frigiiras från den långa kolonnen och tillsammans 

med slagkryssarna S~lmmansällas till en "flygande eskader" 

me<l uppgifl all operera mol den fientliga t~itcn. BcaUys 

slagkryssare mw~indcs visserligen just på delta säll, men dels 

hacle dessa Yarit i elden ända sedan drablmingens början, 

dels voro dc ieke L illr~i ckligt starka fiir atl ensanuna kunna 

med framgång upptriida mot (le i Lälen gående moderna tysk::t 

slagskeppen, Yilket hl. a. visas av Beatlys signal till amiral 

Jerram på King George \', del ledande engels ka slagskeppet, 

vid tyskarnas torpedanfall kl. 8,, .. c. m. Beatty anmodade då 

.Jer ra m om hjäl p l"ör aU följa med och avskära fienden. Natur

ligtvis hade etl förstärkande av Bealtys slagkryssare n1ed de 

ovan omn~imnda slagskeppsesl<aclrarna nedsatt ifrågavarande 

samfällda förbands farl, men iivcn om detsamma icke an

vände högre farl än i\IarlhoroughdiYisionens ~l knop, had e 

likv~il ~inclamålct kunnat vinnas, ly elen lyska flottan kunde 

icke utan alt lämna slagskeppen av Deutschlandklassen ål 

sitt öde sätta högre farl än 17 knop. -! knops fartöver l ~ig

scnhel hade därl"ör varil lillräc klig för au rasthålla elen lyska 

tälcn, vars delvis rätt illa tilltygade fartyg i så fall sannolikt 

hade lill större delen satls ur stridbart skick. Men möjlig

heten för en dylik eldkoncenlrcring mot. den fientliga t~ilen 

var förspilld genom att de m est snabbgående slagskeppen 

gingo sist i sl. L först i formeringen. Icke hell er gjordes 
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något försök atl taga ut hela den engelska flottans fartför

måga av 20 knop, varigenom denna flotta kunnat förflytta 

sig med 3 lmops större hastighet än motståndaren och vinna 

därav följande taktiska fördelar. Anledningen till att Jel

licoe aldrig utnyttjade sin fartöverlägsenhet var, att han ville 

hava den i reserv fiir att kunna undvika torpeder och således 

använda elen i defensivt i st. f. i ollcnsivt syfte. 

Lika l1 te t som ,J ellicoc g j ord c något bruk av sin flotlas 

fartöverl ägsenh et utnyttjade han dess styrkeövcrlägsen

het. Även om man bortser från elen nyssberörda möj

ligheten alt Yinna slaget genom en öven·äldigancle eld

koncentrering mot fiendens tät, hade seger kunnat ernås, 

om engelsmännen endast envist fasthållit den tyska flottan 

och tvingat den till oavbru len kamp mot övermakten. Men 

i stället för att med alla medel söka förhindra sin undcrhigsnc 

fi ende atl draga sig undan, lät .Tcllicoc vid det tyska jagar

anfallet kl. 8,,, c. m. hela sin kolonn av '27 slagskepp gira bort 

ifrån i st. f., som sig horde, emot dc anfallande jagarnas tor

peder. Denna ödesdigra manÖYer, varav tyskarna skickligt 

begagnade s ig genom att gira unelan åt andra hållet, skilde 

de håda molståndarna åt och åstad kom stridens upphörande 

i fråga om dc engelska slagskeppen. "Giren från torpederna 

var en defensiv manöver, som herövade oss en seger, ty att 

gira hort från fienden i den disiga Nordsjön är ett säkert 

med el alt fö"rlora honom" si:iger Bcllairs, och därutinnan har 

han otvivelaktigt rätt. 

Om således ,Jellicoe genom allt för slor försiktighet och 

för mycken ltänsyn lill risken all lida förlusler icke visade 

sig förstå vi klen av at l strida oll"ensi \'l, kan man å and ra sidan 

icke annal i.in på det högsta beundra den oll"cnsivancla, som 

utvecklades såväl aY Beatty som aY Scheer och Hipper, och 

m an kan 11lan överdrift säga, att dessa befälhavare icke un.Jer

läto någonting, som lmnde bidrag till alt skada fienden. 

BcaUy kunde tack vare sin fartöverlägsenhet och sin okuvliga 

framåtanda under så gott som hela dagstriden hålla sig fram

för och hårt pressa fiend ens tät, och had e han blott fått 

slörrc hjälp av huvudstyrkan had e nog tyskarnas förluster 
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blivit be tydligt sLörrc. Den tyska flottan leddes med överläg

sen taktisk skicklighet, resullerandc i, att densamma icke alle

nast lyckades rädda sig ur flera synnerligen farliga situatio

ner, däribland T-läget vid stridens början, ulan även till

fogade fienden aYscvärt större förluster än den sj~ilv led. För 

att undgå den halvcirkelfonniga omfattningen av hela den 

engelska floltan strax efter J cllicoes ingripande i striden 

gjorde Schcer en helomvändning med den tyska huvudstyr

kan mitt under fiendens eld och under det all fartygen hc

funno sig i höjd kolonn. Denna manöver var särskilt övad 

i fredstid liksom äYCn signalens fortplantande med alla lill 

buds stående medel. Yändningen utfördes ulan missöden 

kl. 7 ,, c. m. genom samtidig gir 180 o styrbord h~in. Torped

anfall och dimbildning avskräckte fienden från aLt följa efter 

och "fcslhalLcn". 20 minuler senare gjordes ålcr helom

vändning för att på nytt gå till anfall i avsikt att söka hindra 

fienden alt avskiira flottan från dess baser. Alla jagarflottil

jer beordrades anfalla, och för atl underlätta deras närmande 

till fienden gavs kl. 8,, e. m. till sh1gkryssarna signalen: "Ran 

an den Feind! Den Fcind rammen! Die hefohlenen Sch ifTe 

sich riicksichtslos cinsetzen!" Oaktat slagkryssarna och dc 

·övriga tä tfartygen lcdo svårt under elen överväldigande fient

liga elden, lyckades elen tyske am i r alen i sin avsikt att tvinga 

fienden alt p~l nytt gira undan. Un der det fiendens upp

märksamhet sålunda var hortlänkad från den tyska h uvud

styrkan, gjordes för tredje gången "Gcfcchts-Kchrtwendung", 

resulter ande i alt Schecr lyckades lösgöra sig frå n övermak

ten och kunde gir a sydvart för aLt an träda hemfärden , en 

m anöver, som säkerl igen icke h ade gått så lycklig t, om J cl

licoe lå ti t förs lärka Heatlys slagkryssare med en e ller två 

snabbgåen de slagskeppseskadrar, s.om ti llsam m an s med h o

n om under slaget s senare sk ede oper er at mot den fientliga 

täten . 
De en gelska jagar nas anfall på tyska flottan under n at

ten utvisade ungefärligen denna flottas väg, ty eldgivningen 

kunde iakttagas från J cllicoes far tyg. Om J ellicoe m ed led 

ning h ärav sökt avskär a fi enden , h ade h an sannolikt kunnat 

..... 
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förnya drabbningen dagen därpå och kunnal göra sin över

lägsenhet gällande mot den delvis rätt illa tilltygade tyska 

fl ottan. Något allvarligare försök i elen vägen synes emel 

lertid ej ha blivit gjort, enligt J ellicocs utsago enär han på 

m orgonen ej lyckades samla till sig sina torpcdfartyg. 

Den ytterligt defensiva karaklären av Jcllicoes taktik 

belyses bäst av det faktum, atl med undanlag av Colossus 

intet av Jcllicoes 24 slagskepp erhöll någon arlillcriträfl' i 

slaget och att bland de c :a 30,000 man, som utgjorde besätt

ningar på dc nämnda fartygen, förlusterna på grund av fient

lig artillerield enelast uppgingo Lill 9 sårade. AU J cllicoes 

taktik icke heller av egna myndigbeler åsattes större Yärde, 

framgår av all Bcalty, som Yar hans undcrhefälhavarc, i be

lönin g utnämndes lill Earl och fick 100,000 f:, under det att 

J ellicoc fick 50,000 f och förblev Yiseount, icke av Jntland, 

m en av Scapa. 

2. Ta/{lisk spaning och bcuakninu nt. 11 1. 

Beträffande den taktiska spaningen Yid stör re sjöstyrkors 

upp lrädandc i Nordsjön ävensom dessa styrkors bevaknin g 

mot undervatlcnsh~llsanfall må såsom exempel på, huru spa

nings- och bevakningsfartygen voro dispon erade i förhållande 

till hu ntdstyrkan, omnämnas Jellicoes m arschordning före 

S.kagerack slaget samt Hippers marschordnin gar för e Dogger s

bank- och Skagerackslagcn. 

a) J cll icoes "Cruis inu formation" . 

20' framför huvudstyrk an gick 3. slagkryssa r eskadern 

( tre Invincibl es) med lätta k ryssaren Ch cs tcr, vilket s ist

nämnda far tyg hade till uppgift att uppeh åll a synlig kontak t 

m ed efte rfölj a nde fartyg ("linking sh i p"). 

15' fr amför h uvudstyrkans flaggs kepp gick p ansarkrys

saren Minotaur, i m i tten av en m ot kursriktningen vinkelrä t, 

40' bred söklinj e på 6 kryssar e av samma typ m ed 8' avstån d 

mellan fartygen . 

9' framför h uv udsty rl;:_an gick pan sarkryssaren Ham.p

shire som "linking ship". 



-54-

3' framför huvudslyr].;:an gick 4. lätta l,;ryssarcskadern 

som förbevakning. 
Huvudstyrkan var formerad i_ sex clivisionsl<alonner 1 

linje, med flaggskeppet som ledare ay den tredje kolonnen 

från vänster. 
Tre jagarflottiljer tjänstgjorde som undervattensbåthe

vakning. 
Hela .denna styrka gick för att försvåra fientliga under

yattenshålars uppträct::mde i ·zickzack kurser, och avståndet 
mellan närliggande fartyg var aldrig större än att synlig kon

takt kunde uppr~itthållas. 

h) flipfJI'I'S nwrschordninqur. 

Före Doggersbankslaget gingo de båda lätta kryssarna 
Granelenz och Stralsund framför den av -± slagkryssare be
stående hm·udstyrkan, varjämte som sidabevakning om bn
hord var placerad lätta kryssaren Eolberg och orn styrbord 
lätta kryssaren H.ostock. Yarje lätt kryssare var tilldelad en 
flottilj av 11 jagare för beYakning mot undervattensbåtar. 

Före Skageracl<slaget voro 5 lätta kryssare ordnade i en 
halvcirkelformig båge framför slagkryssareskadern, och var 
ya r j e lä t t kryssare tilldelad :~----;:5 j agar e. 

Under strid är taktisk spaning av stor vikt för att trygga 
sig mot överraskande anfall i flank och rygg, särskilt under 
nulidens sjöstrider, då siktbarheten å stridsplatsen som regel 
är inskränkt genom en m~ingd rök och konstgjord dimma. 
En del tyska anfall under Sl<agerackslaget gjordes i spanings
syfte flir att rekognoscera rök- och dimbelagda delar av strids

platsen. 

3. Befälhavarens plats m . m. 

Beträtl'ande befälhavarens plats under drabbning fram
håller amiral Scheer, att, då det gäller ledningen av flera 
eskadrar, den lämpligaste platsen för högste befälhavarens 
flaggskepp icke är i täten, enär man icke kan förutsäga, åt 
vilken sida stridsmanövern kommer att företagas, och det 
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sålunda skulle kunna inträn·a, att flaggskeppet konuner sist 
i stället för först i fonneringen. En plats i mitten eller vid 
en tredjedel från elen sannolika täten (beroende på förban
dens antal) är fördelaktigare. Amiral Scheer brukade låta 
sitt flaggskepp intaga plats som åltondc fartyg i formeringen 
eller ungefärligen samma plats som elen engelske högste be
fälhavar en. Från denna plats knnde i regel hela formeringen 
överskådas, vilket däremot icke skuJJe ha varit fallet, om 
flaggskeppet befunnit sig på endera flygeln. övriga fö]·bands
chefer torde samtliga ha gått i täten med sina flaggskepp, 
ehuru de härigenom placerade sig i ganska exponerade lägen, 
vilket visas av Invincihles och Defenees öden. Såväl Liitzov; 
som Lion hlevo hårtålgångna under Skagerackslaget, och den 
tyske konteramiralen Behncke, eskaderchef för Ifi. eskadern, 
ble\' sårad då han på den i slaget rätt svårt skadade König 
gick i täten av slagskeppskolonnerna. 

Då Beatly efterträdde .Jellicoe i högsta befälet över flot
tan, flyttade han befälstecknet från Iron Duke (21 knop) till 
Qneen Elizabeth (25 knop), i klart medvetande om vikten av 
alt ha ett snabbgående flaggskepp. Flaggskeppet bör gå 
först i ändamål att befälhavaren så tidigt som möjligt skall 
kunna överhlicka situationen och med sitl exempel leda de 
övriga fartygen. Och i täten höra placeras de starkaste och 
snabbaste fartygen för att kunna fasth å ll a fienden, om den 
vill dra sig ur spel el. Då tyska huvudstyrkan ingrep i slagel 
var den formerad med den modernaste eskadern främst och 
de äldsta fartygen sist i kolonnen (avståndet mellan fartygen 
nu· uneler marschen 700. m eter och mellan eskadrarua 3,500 
meter; då "Gcfeehtslinie" inlogs, minsl<arles avstånden till 
resp. 500 m. och 1,000 m.). 

I samhand härmect må omnämnas, hurusom i den tyska 
flottan voro införda över flottiljcheferna slående befälhavare 
för flera jagarflottiljer, nämligen Erste resp. Zweite Fiihrer 
der Torpedoboote, av vilka den förstnämnde under Skage
rack~.lagei hade-± flottiljer (44 Låtar) under sitt befäl och elen 
senare 3 flottilj er ( 33 båtar). Dessa befälhava re v oro u n der 
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slaget embarkerade på lätta kryssarna Roslock resp . Regens

burg. 
Dc stora stridsavståndcn, som äro k arakläristiska för nu

lidens sjökrig, göra att befälhavaren har betydligt svårare än 

förr atl iakttaga vad som h~inder. Sålnn~a blev exempelvis 

förinlandcL av lndcfatigahle, Qucen Mary och Invinciblc icke 

bekant för amiral Scheer förrän under nallens lopp. Jclhcoe 

fick icke kännedom om de båda förstnämnda fartygens un

dergång förrän dagen därpå. Hetlan vid siktandet av en fient

lig sjöstyrka faller ofta det första skoUet, ja det inträffar 

till och med alt man blir underkunnig om fiendens närvaro 

försL genom valtenpelarna från hans första projektiler. 

-!. Signalering m. m. 

En sak, som ofta och särskilt under strid vållar oreda, 

t\·ckan och dröjsmål, är signaleringen. Ty icke nog med att 

•;ignaleringsanonlningarna kunna bliva mer eller mindre bort

skj ulna, misstag och förseningar kunna ä ven uppstå genom 

felaktig eller olydlig formulering, varpå krigcl ger många 

ex cm p el. 
Då tlc i Helgolandslaget elen 28 ::mgusli Hll-! till bevak

ningens understöd utsända tyslw lätta kryssarna uppläckte 

närvaron av engelska slagkry~sare, in signa lerades denna up]J

täckt, men dc första meddelandena voro hållna i så obestämd 

form, att ledningen icke fick klart för sig vare sig dc ifråga

l'3l1ltc fartygens antal, fartygsklas~ eller förhand. Full klar

he l om situationen erhölls först, sedan Strassburg omkring 

l '/, Litnme cftCI: det först in komna meddelandet fann det 

rälta uttrycket genom signalen "Rutan 117 E, I Bedile Cruiser 

Squndron , kurs sydväst". Till ledningens oklarhet om si tua

lionen bidrog också i hög grad, att ingen tänkte på att med

dela att elisig väderlek rådde, vilket. ledningen hade så mycket 

mindre anledning förmoda, som det i närheten av och över 

land rådde klart och vackert väder. 
Även vid många andra tillfällen under kriget inverkade 

oklarhet och felaktig formul ering av signaler ogynnsamt p å 
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111 ed ledning a\' dem anbefallda eller verkställda stridshand

lingar och på samarbetet mellan på skilda håll opererande 

stridskrafler. En ständig orsak till fördröjning av meddelan

den yar nöth·ändighcten för avsändaren att chilTrera och för 

mottagaren att dechifJrcra dem. I slaget den 28 augusti vi

sade del sig, alt det log en avsevärd tid att chilirera gnist

meddelandena, ävcnsmu att "lufldisciplinen" icke upprätl

hölls i erforderlig utsträckning på tysk sida. l\Ieddelandena 

försinkad es sålunda, och vildiga underrättelser konuno ibland 

icke vederböranrle tillhanda förrän omkring 45 min. efter det 

order giviLs om deras avs~indande. I r egel visade det sig un

der pågående strid synnerligen sv:hl alt något så när snabbt 

och säkert ulsäxla meddelanden om egna och fiendens före

havanden, lägen och rörelser. 
l den yngre officerens utbildning bör ingå bibringandet 

av färdigh et i att klarl och tydligt uppsätta rapporter och 

signalmeddelanden, delta icke minsl med hänsyn till, att det 

i krig ofta blir just dc yngre otriccrarna, befälhavare på tor

ped- och vedettbåtar m. fl., som det tillkommer att inrappor

tera viktiga meddelanden. 
signaleringen under strid bör reduceras till clt minimum, 

och i stället böra omdöme, initiatiy och djärvhet givas tillfälle 

att göra sig gällande. Eri inom flottan gemensam och ut

bredd taktisk uppfattning ~ir emellertid förutsättningen här

för. Dc underlydande skola känna till högste befälhavarens 

avsikter och planer och icke bloll hålla utkik på flaggskep

pet och däri från in vän la signaler om vad de skola göra. Den 

engelske kritikern Commander Bellairs klagar över, att någon 

dylik gemensam taldisk uppfattning icke fanns inom den 

cngeska fiollan och all vid krigsutbrottet det befanns nöd

vändigt atl utarbeta långa memoranda, vari Yarje särskild 

fartygsklass' uppgifter definierades, Yicllyfliga tillägg till sig

nalboken gjordes o. s. v ., allt utvisande, att den taktiska för

beredelsen varit ofullständig. Den tyska flottans personal 

däremot torde ha varit i besittning av en hög taktisk skol

ning, grundad på trägen övning och grundligt genomt~inkt 

förheredel se för krig e t. 
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5. Användandet au strålkastare. 

Uneler dc nattliga torperlanfallen mot tyska floltan cflcr 

Skagerackslagel komma dc anfallna fartygens strålkastare en

dast undantagsYis till anvåndning, och det intdifl'adc att denna 

iHcrhållsamhel i fråga om röjande ljus räddade flera ay dc 

lyska fartygen från att anfallas ~inn <W på myckel nära håll 

passerande fientliga torpcclfartyg. Det visade sig Yid are, atl 

lysande strålkastare voro ulmärl<La riktpunkter för dc anfal

land e jagarnas artilleri. Ledningen av såväl fartygsmanövern 

som av egen eld från lätt artilleri utövades i regel från när

heten av strålkastarna på grund av den bättre överblick över 

stridsläget, som vanns genom all försaka pansarskyddet, var

för elen mot strålkastarna riktade elden var särdeles oläglig. 

Sålunda sårades svårt fartygschefen på Oldenburg av en gra

nat, som dödade flera o!licerare och manskap. 

För att undgå nyssn~imnda olägenheter och icke med 

strålkastarna förråda egna fartygs lägen arwändes lysbomber 

("star-sh ells"), som upplyste målen. 

Från belgiska knsten utgående tyska j agarförhand an

föllo vid flera tillfällen naltetid Doverpatrullens bevaknings

fartyg. Under dessa raider inträfl'ade upprepade gånger, att 

engelska fartyg, som räddade överlevande från sänkta bevak

ningsfartyg och därvid tände sina strålkastare, omedelbart 

torpederades av fientliga jagare eller undervattensbåtar. Med 

anledning härav utfärdades order, att för att rädda överle

vande sku lle firas bålar i sjön, men att fartygen själva ej 

fingo ligga stilla, utan skulle hålla sig under gång och undan 

från olycksplatsen samt atl strålkastare icke fingo tändas 

annat än då så befanns oundgängligen nödvändigt. Använ

dandet av "star-rackets" förordades i stället för strålkastare. 

Användandet av strålkastare å j agarc visade sig synner

ligen farligt vid nattliga sammanstötningar med fientliga ja

garförband. Om nämligen en jagare med strålkastare be

lys:.te ett fientligt fartyg, kunde den med ganska stor säker

h et förvänta sig att omedelbart bliva a nfallen av förut osedda 

kamrater till den belysta jagaren, vilka därvid fingo god led-

..... 
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ning av d e tända strålkastarna. Av nu nämnd anledning 

förbjöds anYändanclet av strålkas tare unrler strid på så,·äl 

Lyska son'l engelska jagare. 

6. Dimbildningstaklik. 

Inom tyska flatlan s!od dimbildningstaktiken på en syn

nerligen hög ståndpunkt och gjorde vid flera tillfällen ytter

ligt värdefull a t j än s ler. 

I skagerackslaget användes d im- (och rök-) bildning från 

jagare delvis i samband med torpedanfall i ändamål, dels att 

dölja huvudstyrkans manövrar för att draga sig ur taktiskt 

ofördelaktiga situationer, dels alt skydela torpedfartygen un

der reträtten efter verkställda anfall. Dimbildningen hade 

stor andel i, alt den tyska flottan utgick så välbehållen ur den 

ojämna kraftmätningen. 

Den 17 november 1917 gjordes av engelska lätta strids

krafter, understödda av slagkryssare, en framslöt mot Tyslw 

bukten, troligen i avsikt att uppriva därstädes befintliga be

vaknings- ocl1 minsvepningsförband. Anfallet möttes av tyska 

till nämnda förbands skyddande utsända sjöstridskrafter, be

stående av lätta kryssare och jagare samt två slagskepp som 

understöd. Då fienden siktades, Jade de tyska jagarna ome

delbart en dimslöja mellan fienden och egna minsvepnings

fartyg, vilka slucko ifrån sig sina svep och under egen dim

bildning clrogo sig undan. Dc tyska lätta kryssarna och ja

garna upptoga sedan striden och gjorde därunder dimväggen 

ännu tätare, vilket hade till följd, att dc fientliga fartygen 

lämnade minsYepn ingsförhanden i fred. Endast några få 

engelska jagare lossade en del oskadliga skott mot dc flyende 

ll1insvepningsfartygen. En avdelning av dessa kom uneler 

stridens fortsättning åter i närheten av fienden, men inhölj

des av egna kryssare och jagare i en delvis med "Nebelbom

ben" åstadkommen slöja. Dimbildningen räddade här samt

liga de hotade tyska minsvepningsförbanden. 

Engelsm~innen skyndade sig att också lära sig utnytlj a 

den konstgjorda dimman i taktiskt avseende, och särskilt vid 
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Dowrpalrullen gjordes i delta ayseendc en hel del experi

ment. Dovcrpalrullen var tilld elad ett antal "motorl:lunches" 

(ML :s), nämligen motorbåtar av trä, allt för korta och med 

för lågl förskepp för alt anviindas i annat än vackert Yädcr (75 

fot långa och 12 foliJreda). Dc voro cmellerlicl till stor nytta 

för u lförandc av dimbildning. Till en början bogserade dc 

en rad fartygsbålar med fosforbrännare i, vilka kunde tändas 

samheli gt på elektrisk väg. Scclan .ML :s erhållits i större 

antal, placerades climbildningsavparalerna i dem, och dc fun

gerade till stor belåtenhet. För att, då så erfordrades, dölja 

flankbåten i en formering av ML: s, användes dimbildnings

apparaterna aplcracle i bojar (fosfor, brinnande i c:a 20 mi

nuter). Såclana bojar voro även till nytla för att, utlagda 

på sådana slällcn, där inga operationer voro avsedda att 

företagas, mystifiera fienden oeh lura honom att öppna eld 

mot dem. 
Vidare användes i riggen uppsatla dimbildningsapparater 

för att dölja fartyg för upptäckt från lnflstriclskrafter eller 

försvåra dessas bombkastning. 
Vid di1nbilclning med fosfor visade sig den svarta cor

ditc-röken från artillerielden förråda fartygens lägen, enär 

densamma syntes över elen vita dimman. För att undvika 

detta lades en svart rökslöja längs m ed den vila; den svarta 

röken syntes då över el en vila och dolde därigenom rökmol

nen från monitorernas kanoner. 

7. öuerrasl~niny genom nya vapen. 

överraskning är en av taktikens förnämsta faktorer, och 

denna överraskning består ofta i insättandel av ett nytt och 

för fienden dittills okänt vapen eller hjälpmedel. Exempel 

på sådana överraskningar under det senaste kriget äro mo

tortorpedbåtar, elektriskt ledda sprängladelade motorbåtar, 

tanks, giftiga gaser, med torped bestyckade flygbåtar m. m. 

Uppfinnandel av ett elylikt nytt vapen bör naturligtvis hållas 

h emligt, och, då vapnet första gången prövas i verkligheten 

mot fienden, bör detta icke ske i liten skala, utan med så 
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stor Juaflkoncentrering som möjligt. Annars blir fienden 

yarnad i förtid och kan Yidtaga motåtgärder. Initiativtaga

ren till den engelska motortorpedbåten, "the skimming motor 

hoat", hade förgäYCs begärt alt med sin flottilj få uppsöka 

och torpedera elen tyska flottan till ankars. I stället använ

des vapnet första gången mot enslaka tyska jagare, och över

raskningsmomentet Yar därmed t.illspillogiYet. På samma 

sätt arwände tyskarna första gången i Nordsjön elen nya tor

peclbeslyckacle flygbålen till att torpedera ett litet bevak

nings.farlyg, i slällel för att försöka utnyttja det nya vapnet 

i ett överraskande slörrc företag mol fienden eller sänka ål
minstone ett av hans slörre farlyg. 

1\'f o l o r l o r p e d b å t a r. 

I flera av dc krigförande fJollorna användes motortor

pedbåtar, och bland annat var en flottilj av dylika båtar till

delad Doverpatrullcn. Dessa båtars ("Coastal motor hoats 

eller Cl\IB :s") huvudegenskaper voro hög fart, omkring 33 

knop, ringa storlek, omkring 40 fots längd samt lätt kon
struktion och följaktligen ringa sjövärdighet. 

De voro bestyckade med en torpedtub akterut. Torpe

elen sköts ul med stjärten först enligt elen principen, att den 

snabbgående motortorpedbåten kunde styra klar för torpeden 
sedan denna utskjutits. 

Motortorpedbåtarna voro av v~irde endast i vackert vä

der, m en voro då mycket nyttiga på grund av sin höga fart 

och sin av ringa storlek orsakade osynli ghet. De voro sär

s.kilt värdefulla under mörker, under dager och månljusa 

nätter däremot kund e fientliga jagare upphinna och förstöra 

dem. Deras första användning va r vid ett anfa ll på Zce

bri.iggc, då luftbombarelement först LYingadc ut fientliga j a

gare, villw därefter anföllos ay C\IB :s. En jagare sänktes 
och en annan skadades svårt. 

l\fotorlorpeclbåtar anYäncles äYcn för minutläggning. 

Man måste känna till och finna sig i deras begränsning, 

och särskilt må beträfrande deras lämplighet för våra förhål

lanelen framhållas, att dc äro så gol L som värdelösa vinterlid 
På grund av isen. 

Tidskrift i Sjöväsendä. G 
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E l c k t r i s k t s L y r d a s p r ä n g 1 a d el a el c m o t o r

båtar. 
Den 28 okloher Hll7 blev elen engelska monitorn E r ebus 

u Lanför belgiska kusten anfallen av eL t alldeles ny l L vapen, 
nämligen en från land elektrisk styrd motorbåt med spräng
laeldning i förstäven. Denna ytterst snabbgående motorbåts
typ var försedd med en rulle, från vilken under båtens fram
fart avrullades en mellan 30' och 50' lång isolerad elektrisk 
kabel, genom vilken båten på elekLrisk Yäg styrdes. I främre 
delen av båten fanns en ansenlig laddning sprängämne, som 
Yid stöt mot ett farLyg autom.atiskt bringades till explosion. 
Vid båtens användande startades maskinerna av besättnin
gen, som sedan omedelbart l~imnade hi'ltcn. En flygbåt följde 
motorbåten på något avsltmd och signalerade Lill land, huru 
rodret sku lle läggas, d. v. s. s tyrbor d, Ilabord eller rä tt så. 
Båten, som gick i zick-zack-lmrser, syntes på tämligen långt 
håll genom sitt bogvatten. Fyra anfall aY dylika båtar gjor
des m ot Doverpatr ullens fartyg. Vid första och fjärde an
fallen sänktes motorbåtarna av artillerield. Vid andra an
fall et nådde båten icke fram , och endast det tredje anfallet, 
m.ot Erebus, lyckades. En del personalfö rluster u ppstodo 
ombord å monitorn genom explosionen, varjämte hutgen blev 
skadad så att fartyget måste gå h em på r eparation, men 
n ågot anna t resultat uppnåddes icke med det nya vapnet. 

8. Jagartaklik m. m. 

Inom elen engelska flottan var det under d e senaste åren 
av 1800-talet mycket svårt för torpedvapnets målsmän att 
ernå förståelse och förtroende för detta vapen hos de äldre 
sjöofiicerarna, och härav utvecklade sig den ännu vid krigs
utbrottet rådande uppfattningen, att jagarna huvudsakligast 
voro till för att slåss mot fiend ens övervattenstorpedfartyg 
och således att skydela de större fartygen mot dessa, även
som för att utföra nattliga torpedanfall. Att jagaren såsom 
torpedfartyg hade någon offensiv uppgift i dagstriden tänkte 
man icke så mycket på. Ett utslag av denna uppfattning 
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yar, aU de engelska jagarna 191.± forlfarancle Yoro svartmå
lade och försedda med relativt få torpedtuber, men med kraf
tig arlillerihestyclming och hög fart, samt aU deras fartygs
chefer under krigets första skede hade en viss benägenhci att 
hellre anYända kanonen än torpeden. 

Under Helgelandslaget elen 28 augusti befunne sic,. de 
tyska lätta kryssarna Stellin och Frauenlob i strid med

0 

tal
rika engelska jagare, vilka märkvärdigt nog gjorde intet eller 
ringa bruk av sin torpedbestyckning utan i stället fasthöllo 
vid en ayvaktandc och föga Yerlcsam artilleristrid. (Däremot 
blev den mot 5 fienlliga hitta kryssare och omkring 20 jagare 
kämpande 1\Iainz beskjuten med flera torpedskott, av vilka 
ett träiTade, och även Strassburg blev u t satt för icke mindre 
än tre torpedanfall, dock u tan att träfias.) Vid .en av tyskar
nas n attliga raider mot HarUepool mötte den tysl<a styrkan 
(4 kryssare jämte jagare) en engelsk flottilj om 7 stora 
jagare. Det r inga avståndet och mörkret er bjödo engelsmän
nen ett idealiskt tillfälle lill torpedanfall, men det oaktat var 
~~et. endast en av dc en gelska jagarna, som sköt torped. Dc 
ovnga oppnade eld med s ina kanoner. 

Ännu i skager ackslaget voro dc engelska jagarna svart
m~ladc och diirför bättre synliga under dagstrielen än de grå
ma.ladc ~yska. Av Jcllicocs j agarfl ollil j er gj ordes under dag
sinden mga torpedanfall (men väl av Beattys). 

Med avseende på jagartaklik hade tyskarna en annan 
~1ppfallning än engelsmännen. Under det att den engelska 
]3garen i främ sta rummet var "destroyer" av fientliga tor
l~~.dfartyg, var den tyska j agaren därem.ot främst torpedbåt. 

. F or tyskarna erbjöd jagaren e tt m edel att utjämna under
lägsenhet i artillerifartyg genom att i dagstriden uneler skydd 
av egna artillerifartygs eld mot fi end en insätta jämväl torpcd
v~pnet. Genom dagtorpedanfa llet m ed ett stort antal under 
P~.gående artilleristrid framrusande jagare åsyftade man att 
stalla fie~den i vale t m ellan att antingen utsätta sig för all
varliga forluster genom torpedträffar eller också att gira för 
att undvika lo db ·11 rpe anorna, Yl {en sistnämnda manöver av-
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~;evärl minskade verkan av den manövrerandes artillerield. 
Elt i rätta ögonblicket insalt torpedanfall kunde högst betyd
li crt lätta trycket av fientlig eldöverlägsenhet eller t. o. m., 
s;som i Skagcrackslaget, åsladkonuna egen s lyrkas lösgörande 
från en överlägsen molslåndare. Även om LrälTrcsultatet n"led 
torpederna blev ringa, utövade jagarn a genom den ris:'- för 
fienden, som deras anfall innehar, ett betydelsefullt mfly
t.anclc på det taktiska lägel i stort. I fråga om .i.~garens be
styckning var därför ett stort antal torpedtuber for tyskarna 
det väsentllga, och huvudvikten lades vid att detta vapen 
skulle kunna rält hanteras. 

Den bästa åtgärden för all bryta udden av fientliga dag-
torpedanfall har visat sig vara av egna jagare vcrks~ällcl.a 
motanfall. Hänidlag spelar naturligtvis jagarens arttHen
bestyckning stor roll. De engelska jagarna voro väl lämpade 
för motanfallet på grund av sin i förhållande till de tysl~a 
J
·aaarna starkare artilleribestyckning och högre fart. V1d 
. o d t krigets början voro dc engelska jagarna förseelda me r e 
10, .. cm. kanoner L/50 och en kulspruta gentemot de tyska 
bålarnas två 8,, cm. kanoner L/30 och fyra kulsprutor . . 

Efter erfarenheterna från den 28 augusti 1914 i fråga 
om de engelska jagarnas överlägsenhet yppades inom tyska 
flottan en viss fruktan för att vid avvärjandct med jagare 
av tyska torpedanfall uneler artilleristrid de tyska torpedfar
tygen skulle få svårt att föra fram sina torpeder mot deras 
egentliga m~tl, den fientliga huvudstyrkan. Uneler skagerack
slaget visade det sig också, att vid dc tillfällen, då engelska 
jagare kunde frams~indas för att avvärja torpedanfall, ett. 
icke ringa avbräck tillfogades de anfallande tyska båtarna, 
vilka bl. a. tvingades att skjuta sina torpeder på mycket stora 
m·stånd. 

Tyskarnas starka torpedbestyckning å j agarna var an-
ledning till den överlägsna tyska taktiken vid nattliga jagar
strider, då nämligen torpeden var de tyska fartygschefernas 
första och ofta dödliga vapen mot fienden och kanonen kom 
i andra hand. "A sound er the01·y ·was n ev er started" , säger 
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amiral Bacon. Engelsmän n en lärde sig så s ma m n gom denna 
tyska taktile Bland annal insattes på Doverpatrnllens ja
gare gamla 35 cm. torpedtuher, två på varje fartyg, att an
vändas mot fientliga jagare. 

Den rätta principen för jag:webcstyckning synes alt döma 
cflcr krigserfarenheterna vara: varken torpeden eller kano
n en får gynnas på den andras bekostnad, ty torpeden är hu
vuclvapnet, men kanonen är nödvändig för att i dagtorped
anfallet bereda väg för torpeden samt för att genom mot
anfall kunna avvärj a fientliga torpedanfall. 

Stort intresse crhjuder elen DoYerpatrullen tilldelade G. 
engelska j agarflottilj ens öden, då denna flottilj kanske var 
den, som av alla var mest i arbete och mest i elden under 
h ela kriget. Dess jagare böllos i en mycket hög grad av be
r edskap och skulle hava ånga uppe 17 dagar i sträck, vare 
sig i hamn eller till sjöss, därefter 3 dagars vila för pannrcn
göring. Var fjärde månad tillbringades 20 dagar på varvet 
för rengöring av fartygsbottnarna samt andra översyns- och 
r eparationsarbeten. Under de 17 dagarna skulle hela besätt
ningen ständig t vara ombord och i hamn klar att ögonblick
ligen kasta loss. Om möjligt indelades ticlen så, all 24 tim
mar tillbringades i hamn och 24 timmar till sjöss. En främ
m ande jagare anlände en gång som förstärkning och anhöll 
efter avslutad förtöjning aU få släcka av, vilken något naiva 
förfrågan beredde 6. flottiljen nöje för lång tid framåt. 

Vid anfall på patrullfartygen eller konvojerna skickades 
jagarna ut med högsta fart allt efter som de hlevo färdiga, 
utan att vänta på varandra, enligt principen "Numbers at 
night are tactically of far less importance than in daylight". 
Rörde det sig däremot om ett anfall på engelska kusten, i 
vilket även större farlyg förmodades deltaga, utsändes för
banden samlade. 

Verklig förståelse för airensivens betydelse ådagalades 
vid den lilla drabbningen mellan flottiljledarna Broke och 
Swift samt sex tyska jagare under natten 20- 21 april 1917. 
Då de båda engelska jagarna upptäckte fienden, girade de 
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omedelbart mol. denne för atl om möjligt ramma och nlYalde 

var sin motståndare, som dc även lyckades sänJ.::a, den ena 

genom ram mning och den andra med torpeder. Dc övriga 

fyra tyska jagarna undkomma. Efter nyssnämnda strid er

h(.lllo <le båda engelska fartygscheferna utmärkelser för sitt 

offcmiva uppträdande samt för alt de tillämpat en riktig tak

tik, nämligen mwändanclcl av rammning och torped er. 

En erfarenhel fr[m dessa naltliga jagarstrider var, att 

flammen från jagarens friimsta kanon bländade fartygsche

fen och därigenom lält föranledde felaktig manöver. Så lunda 

hlt'Yo fartygschefen och alla på bryggan bländade, då S'.vifis 

hackskanon under nyssn~imnda strid öppnade eld, varigenom 

de under åtskilliga sekunder förl orade fienden ur si.kle och 

därigenom mi ssade en li.lltänkl rammning av den fi entliga 

kiihiiten (slrax. efteråt rammad av Brokc) . De engelska ja

garna försågas efter denna erfarenh et med skärmar, så atl 

hcfälel p:'\. bryggan icke hehöw1c besy~ira s aY flammen från 

främsta kanonen. 

I detta samman ha n g må omnämnas vissa vid ordnandet 

av patrulleringstjänsten inom Doverpatrullcn iakttagna syn

punkter. De patrullerande fartygens pla tser varierades i hög 

grad, i ändamål att fienden aldrig skulle kunna ha någon 

lednin g av förut i detta avseende gjorda iakttagelser. Natt

patrulleringar igångsattes ay samma skäl aldrig fbrrän efter 

mörkningen och varierades också, för att icke fi entliga un

derva llcnshåtar sJmlle kunna få r eda på patrulleringsdispo

si tionerna. 

Vidare anbefalldes a lt utkiksposterna ofla skulle skiftas, 

om möjligt var 15. minut, i avsikt aH ernå största möjliga 

nppm~irksamhet vid utl<iksljänslen. 

Vid ordnandet av patrulleringen beslämclcs, att farlyg , 

patrullerande på en viss linje, skulle gira runt vid vändp unk 

terna på bestämda tider , så all vederbörande befä lhavare, om 

något i nlräll"adc, genast kunde avgöra patrul l fartygets unge

färliga läge. 

Vidare disponerades patrullerna så, atl egna patruller 

aldrig under mörker behövde komma i sikte av varandra och 

- G7 -

eventuellt råka ut för vådabeskjutning. Alla patrull fartyg 

eller patru llförband hade därför order att a n falla, torpedera 

och sänka Yarjc j agare som upptäcktes, utan betänkligheter 

och ulan dröjsmål, som alltid uppstår vid prejning och ut

bytan de av igenkänningssignaler. 

En liknamle princip tillämpades, då monitorn :\Iarshal 

Ney utlades som fast batteri. utanför Ramsgate och Lvå 15 cm. 

batterier i .land anordnades -vid Poreness och N. Foreland, i 

syfte att försvara the Downs mot fientliga raider. Dessa bat

t erier hade order att skjuta på allting, som upptäcktes till 

sjöss under nalten. "Therc should be no nonsense ahout 

challcnging." All trafik uneler mörker förbjöds inom det 

områd e, som dessa hatlerier beströko. För fartyg, som i 

irängande fall ändock nödgades Jlassera området, voro sär

skilda anordningar vidtagna, så att dc kunde släppas igenom 

utan risk. 

0. Tyska j"lollans torpeder. 

. Bcträfl'ande den tyska flatlans torpedutrustning lämnar 

~mural Scheer följande uppgifter. 

Slagsk eppen a v Deutschlandkl assen och samtidigt med 

dem byggda iildre torpedbå tar hade torpeder med en ladd

ning av 120 kg. lJomullskrut samt en porte av 2,200 m. med 

24 knops fart. Vid krigets slut voro de flesta fartygen för

sedda m ed en torped, som hade 50 cm. kaliber och 10,300 

m . porte med 28 knops fart. På d e allra nyaste fartygen, 

från och med Baden och Bayern, hade torpeden u tvccklats 

därhän, att porten var 16,500 m. vid 25 '/, knops fart och 

kalibern GO cm.. Sprängladdningen hos dessa torpeder hade 

utökats till 250 kg. och beslod av ett sprängämne med tre 

gånger så slor · sprängkraft som dc ~il ch· e torpedernas hom

ldl skru L 

10. Underuatlensbåtstaktil~ m. m. 

Vid den tysl<a kryssarraiden mot engelska kusten den 

24- 25 april 1916 samverkade undervattensbåtarna med flot

tan på så sätl, att tillgängliga undervattensbåtar utplacerades 
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i "Angriffs-\Varl cstellungcn " ulanför de fientliga örlogsba

ser na, bl. a. utanför Firth of Forlh, vars sydliga utlopp mine

rades av en minunderva tl enshåt. Vidare utplacerades tvenne 

undervattensbåtar utanför Lowesloft för alt i gryningen un 

clerliitla angöringen av denna plats. Före Skageracksl:lget voro 

liknande disposi lioner vid Lagna, i det något över 20 uncler

vattensbåtar ulplaccrals vid Englands ostkust, där de skulle 

kvarligga uneler t id en 23 maj-J juni. Ävenså h ade minerats 

utanför dc engelska örlogshuserna på ostkusten. Utanför 

Firth of Forth befunno sig 7 undervattensbåtar, vilka anvisats 

olika vcrksamhclssektorcr, utstrålande från en punkt i m yn

ningen av bukten. Denna taklik (jyergavs emellertid sedan, 

på grund av att om unclerYattcnshåtarna voro alllför nära 

centralpunkten, de lätt hindrade varandras rörelser, och, om 

de lågo för långt ut, fienden liiU kunde slippa igenom de i så 

fall stora luckorna mellan båtarna . Dessa fasta bevaknings

lägen hade vidare den olägenhclcn, att de icke tjänade mycket 

till, om den fi entliga flotlan red an före higets intagande gått 

till sjöss. 
I stället för Angriiis-\Varteslcllungen införde amiral Scheer 

"bewcgliche Standlinien", nämligen paraHelt m ed fiendens 

sannolika anmarschriktning anordnade söklinjer av under

vattensbåtar. Enligt plan skulle på vardera sidan av egen 

flotta s avsedda kursriktning finnas en sådan söklin j e som 

sidabevakning i närheten av engelska ostkusten och en eller 

två "Standlinien" som siclo- och aktcrbcyakning mot från 

Engelska Kanalen eventuellt kommande fientliga stridskraf

ter. Vidare vor o andra platser för dess. a "Standlinien" pla

nerade, vilka skulle intagas antingen efter viss bestän'lcl tid 

eller på signal. 
I början användes enradiga "Stancllinien" som flank-

skydd för floltan. Dessa erbjödo dock ej nödig säkerhet för 

att de däri placerade undervattensbåtarna skulle kunna kom

ma till skott, om fienden stötte på deras linje. Bevaknings

fartygen kunde nämligen förhindra den närmaste undervat

tensbåten att anfalla, och dc övriga båtarna voro för långt 

- 69 -

borla för all hinna fram, innan fienden r edan passera l ige

nom linj en . ScheC'r övergick cl~irför till en ny uppställnings

form, däni tl cndasl räknades med en anmarschriktning för 

fienden , men ·om sträckte sig över c lt större område och i 

Yilken un dervattensbåtarna Y Oro placerade i tre linjer, vi lka 

försköto varandra så att bakomvarande undervattensbåtar 

täckte luckorna i främre linj en och alla tillsammans behär

skade etl område av omkring 100 sjömils längeL 

Under fram stöten elen 19 augusti 1U16 var "Fiihrer der 

U-boote" embarkerad på ett slagskepp i ändamål alt u nder-. 

vattensbåtarna skulle disponeras på ett med flottans . p laner 

och avsiklcr korresponderande sätt. 

Den nu berörda samverkan mellan undervattensbålar och 

övervattensfartyg visade sig synnerligen ändamålsenlig och 

ledde vid framstöten den 19 augusti till att två engelska lätta 

kryssare och en jagare sänkles, varjämte ett större far tyg 

skadades av en t orped lräff. Den engelska huvudstyrkan r å

kade nämnda dag in i en sådan "Standlinie", (enligt dess be

fälhavares ulsago "a hotbed of s ubmarines") , men begav sig 

h asligt bort från det farliga grannskapet. 

För att icke patrullfartygen skulle vara i ringaste tvivel, 

om en siktad undervattensbåt var fientlig eller icke, voro 

stränga restriktioner anbefallda heträ(Iandc Doverpalrnllen 

tillhörande undervattensbåtars utlöpande till sjöss och upp

trädande i övrigt, gående ut på att någon slags. prejning aldrig 

behövde ifrågakomma, utan alt varje undcrvaltenshåt eller 

periskop ögonblickligen skulle anfallas. "Everything seen is 
an enCiny!" 

Under dager voro engelska undervattensbåtar alltid eskor

terade av övervattensfartyg. Om de av någon anleclnin o· 
. o 

nnss.adc sitt rendezvous med eskorten på morgonen, hade dc 

att stanna uneler vattnet för dagen. 

Undervattensbåtarna i Dovm·patrullen användes även till 

att ligga och bevaka spärren över Kanalen. Dc voro utrustade 

~ned fyrljus för att bliva tagna för lysbojar och Iågo förtöjda 
1 r aden av dylika bojar. Även sändes en ensam undervat-
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lensbåt ut på jakt efter fientliga. Dessa beräknades komm a 

att taga honom för en av sina egna, då han däremot visste 

::~lt varje sil<tad under-v-attensbåt var fientlig. Tysk< LTC G3 

sånkles på della sält a'' engelska E 52. 

Den rälta uppfattningen om undervaltcnsbåtsvapnets 

ofTensiva anY~inclning Yisade storamiral von Tirpitz, då han 

frågade chefen för undervaltensbåtsvapnet vid dennes anmä

lan hos hon om: "lm r hinge kan en av våra undervattensbålar 

uppehålla sig ulanför Themscn ?" Det i Reichsmarineamt 

utarhelnclc tjänstgöringsreglementet för unclenattensbåtar in

nehöll som för~la sats: "l\Iålct för unclervattcnsbåtsutbildnin

gen ~ir upptr~iclandel Yirl fiendens kllst". [ Helgolanclslaget den 

28 augusti HJH deltogo 8 engelska undcrvattensbåtnr. Av 

dessa hade 5 till uppgift att intränga i Tyska bukten samt 

där hålla sig sä osynliga som möjligt för att, om den tyska 

slagfiollan gick till sjöss, genast kunna anfalla densamma. 

Dc öwiga tre nnden·allensbåtarna voro tilldelade c·n ganska 

egenartad taktisk roll, nämligen att tjäna som lockbeten åt 

de tyska jagarna och draga dessa på sig för att på så sätt 

föra dem i närheten av egna stridskrafter. Denna tämligen 

riskabla och endast av dc engelska und eryattensbåtarnas 

snabba dykförmåga möjliggjorda taktik var föranledd av den 

förut gjorda i a ktlagelsen, att de tyska j agarna ständigt med 

högsta fart rusade mot det ställe, där en undcnat.t enshåt 

siktades. På grund av den osiktbara väderleken och elen 

lugna vattenytan, som försvårade undervattensbåtarnas upp

trädande, uppnådeles emellertid icke något nbimnvärt resultat 

med detta slag av und erYattenshåtslaktik. 

11. Den ly:;ku undcruattrnsbålsmalerielen. 

Av dc tyska unclen·a ltensbåtarna voro hälvten tilldelade 

"Floltenkommando", en fjärdedel stationerad i Medelhavet 

och den återstående fjärdedelen i Flandern. För att hastigare 

kunna färdigställa ett stort antal båtar införde man, förutom 

h uv ud typen för den slora uh, för Yilken U l 9 (elen första 

med Dieselmotore r försedda uh) tjänade som modell, ytterli-

h 
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gare dc så kallade U-B- och U-C-båtarna, vilka voro ay mindre 

storlek. 

De olika typernas huvudegenskaper voro följande: 

l. U 19. G50 tons ö. Y. depl., 12 knops ö. v. fart och 

9 knops tl. v. fart, 9 torp. av 50 cm. kaliber. Typen utveck

lades så småningom därhän, al t deplacementet h lev 800 ton 

ö. Y. farlen J 7 knop och lorpedanlalet 1 G. 50 cm. Lorpedc~ 

hade en spr~ingladdning på 200 kg. 

. 2.~ De lärsta slom min-ub. hade ingen torpedbeslyck

I11~1g, 160 l~ns depl., }),, knops ii. v. fart, 7,, knops u. v. fart, 

mmulrustmng :3 ~1-3() minor. 

Dc stora undervattensbålarna voro huvudsakligast tillde

lade Hochsecflolle oeh nnvi1ndes i spärrområdet l)å EnaJanels 
.. J t> 

vasl '-USl. Dcrns Lirder varade 21-~R dygn, såYida icke am-

mu ni1 ionså lgången nödvändiggjord c en t i digare hemresa. De 

stora min-uh. voro ~i ven underslitlida "Flotten kommando" och 

kunde utsändas pä längväga uppdrag, såsom till Vita h avet 

eller MedelhaveL 

I allmänhet krbiv(le en båt efter en fvra veckors tur en 

lika lång r eparations- och översynsperiocl, på varvet. 

. .. 3. l'-B-balarna, utom några mindre sildana vid typens 

lllforand e, hade 600 tons dcpl., 12,, knops ö. v. farl och 7 

knops u. v. fart samt 4 torpeder. 

V-B-båtarna Yoro på grund av sin mindre storlek Iätt

manöYrerade och snabbdykande samt tilldelades därför i rc

g:l ull-stationerna i Flandern, J i ksom ii ven de för minering 

pa Englands ostkust avsedda U-C-båtarna. 

-!. U-C-båtarna voro inrättade såväl för minerinu som 

för torpedskj utning. Dc största av dessa båtar had: 400 

to~s depl., 11 lwops ö. v. fart och G, ,, knops u. v. fart, 18 

nunor och -! torpeder. 

Uh: s artilleribestyckning beslod i början av en 5 cm. 

k anon till be kämpande av fientliga undervattensbåtar. Under 

kriget ökades bestyckningen på U-båtar na , U-B-båtarna och 

U-C-båtarna till en a lvå 8, , e ller 10,, cm. kanoner. 
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Dc gynnsamma erfarenheterna från handelsundervat
tensbåten Deutschland ledde till byggandet av U-1-ryssare, av 
YiJka den första serien hade clt dcpl. av 1,200 Lon, Yilkct se
dermera utökades till 2,000 ton och däru löyer. Handelsun
dervattensbåtarna överlogos av flottan, sedan dc icke längre 
kunde användas för sitt ursprungliga ändamål. De hcstyc
Jwdes med tyå 15 cm. kanoner och två torpedtuber samt kun
de m edföra omkring 30 torpeder. Dc användes till ocean
kryssningar, som ntstr~ickl e s till Azorerna och varade upp till 
tre månader. 

Bland tyska flottans vapen var det undervattensbåtsvap-
nct, som led dc sYårasLc förlusterna. Sammanlagt kommo 
300 underyattcnsbåtar och undervattenskryssare till använd
ning under kriget, av Yilka icke mindre än 186, eller över 
50 %, gingo förlorade. 

Enligt amiral J ellicocs uppgift fördela sig dc tyska uh
förlusterna med hänsyn till de vapen m. n1., som föranlett 
desamma, på följande sätt: 
Sprängda av d j up bombet .... . . .... . ...... . . . . .......... . .. . 

, uJ i nor ....................... . ....... . . . ....... . . 
Sänkta av fientliga u b ............................ .. . . ....... . 

35 ub. 
35 
19 

j agar e och patrullfartyg .. ... ........ . . ..... . 
, uh-fällor ("decoy ships") .... . ... ..... . . ... . . . 

24 
12 

H.anunadc av större örlogsfartyg .. . ............ . ... .... . + 
, bandelsfartyg .... . ... . .. . . .... ..... ......... . 4 

Sänkta genom nätspärrningar . . . . ......... .. ... .. .... .. . . 
av luftstridskrafter . .. .. .. . . . . ................. . .. . . 

10 
7 

Införda i fientlig hamn ....... . .. . . ... ........ . . ..... . ..... . 6 

Gått under på obekant sätt ......................... . ... .. . . 30 

Summa 186 u b. 

12. }fotåtgärder mot undervattensbåtar. 

Det torde i detta sammanhang vara av intresse att om
nämna alla dc olika slag av motåtgärder, varmed de alliera
de sökle hämma dc tyska undervattensbåtarnas fördärY-
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hringandc Ycrksam het. Dc L l"örsla hinder, som. undervat
tenshålarna hade att ÖYcrvinna, var dc talrika fientliga mi
n eringarna. Yid anfall på handelsfartyg hade unelervattens
båtarna all räkna med dessas armering. Som ytterligare 
antiunclervailcnshålsvapcn anYiinclcs, förutom rlc härför sär
skilt lämpade och med sjunkminor (vattcnbomber) utrustade 
jagarna, ett stort antal nya, särsl,ilL för kriget mot. under
vattensbåtar byggda, grundgående fartyg, vilka i regel voro 
utrustade med hydrofoner för att kunna avlyssna då en un
dervattensbåt närmade sig . Nätspärrningar och allehanda 
liknande anordningar försvårade undervattensbåtarnas upp
trädande i närheten av engelska kuslcn. Särskilt lömska voro 
dc s. k. undcrvattcnsbåtsfällorna, beslående av såsom neu
trala maskerade fartyg, vilka vid undervattensbåts närmande 
plötsligt öppnade eld med kanoner och mörsare. En stor 
svårighet för undervaltenshåtarna var samman förandel av de 
allierades handelsfartyg i k01wojer, som skydelades av talrika 
lätta stridskrafter. 

Erfarenhelerna från världskriget påvisa nödvändigheten 
av att ulrusla örlogsfartygen med erforderliga såväl försvars
som anfallsmedel gen L emot undcrvatlensbålar. Som skydels
mcdel torde hydrofoner och på de större fartygen dessutom 
hulgc vara oumbärliga, som anfallsmedel på dc större farty
gen mörsare för att kasta anti-undervattensbåtsproj ektiler 
samt, på dc mindre och rörligare, sjunkminor eller vatten
bomber. 

Däremot synes det vara alt överskatta undervattensbåts
faran , när man, som den franske konteramiralen Daveluy, 
påyrkar jagarens slopande och utbytande mot en speciell un
dervattcnsbåtsförstörarc med silhuett av handelsfartyg, på 
800- 1,200 tons clcpl., bcsl.ycl\ad med 2 eller 3 medelsvåra 
kanoner, 2 torpedtuber saml speciella anti-undervattensbåts
vapen och i förhållande till jagaren minskad fart, men ökad 
sjövärdighet och aktionsradie. 

Ett gott uppslag finnes emellertid i nämnda projekt, och 
det är att vid framiid a byggande av örlogsfartyg om möjligt 
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icke giva dessa silhucllcr, som gcnasl och på långt håll röja 
karaktären av örlogsfartyg . Denna fråga synes hi lti 11 s vara 

alltför lite l beaktad. 

\ ·. Minor och minsvepning. 

1. JJinor. 

:\linor utgjorde som bckanl elt av dc mest anlitade vap

nen i det senaste sjöluigcl. 
Engelsmännen gjorde slorarlade ansträngningar för atl 

inmincra den tyska flottan i Tyska bukten. Den engelska 
flottan saknade dock vid krigets början lämplig minlyp för 
o[Icnsiva företag. I början av 1917, då den nya blockad

minan äntligen blivit färdig, begärde .Jellicoe för nyssnämnda 
ändamål 100,000 minor, som i stort sett utlades i koncentriska 
hågar från Terschelling Lill Horns Rev. Noggrann utkik 
hölls från engelsk sida på den tyska minsvepningen, och ofta 
utlades under natten nya minor i dc dagen förut svepta rän
norna. Det lyckades aldrig tyskarna att på bar gärning gripa 
något av de fientliga minerande fartygen, vilka i regel torde 
ha utfört sitt värv i skydd av mörkret, såvida icke under

vattensbåtar användes som m.inutläggarc. Aven engelsmän
nens ansträngningar aU förhindra dc tyska mineringarnas 
utförande voro föga givande. De tyska minundervattensbå

tarna lade u t otroliga mängder minor, ibland över flera tusen 
från en enda båt. Erfarenheten visade, att under stormigt 
väder, då Ininsvepningsarbctena måste avbrylas, var mine
randet särskilt energiskt. Sålunda utlades de minor, för vilka 

pansarkryssaren Hampshirc m.ed lord Kitchener ombord föll 
ofier, under en svår storm, i avsikt att engelsmännen under 
sådana väderleksförhållanden icke skulle anse sig behöva 
räkna med någon min- eller ub-fara väst om Orkneyöarna. 

Händelserna i Tyska bukten den 28 augusti 1914 visa 

nödvändigheten av att vid krigets början hava så mycket 
minor disponibla, att minspärrningar kunna utläggas å h är-

{.) 

för lämpade platser, där annars jagare och andra hitta farlyg 
bliYa bundna i bcvakningsljänsl. Efter Helgolandslagct den 
28 augusti utlade Ly skarna minsp~irrningar till Tyska bu ktcns 

skydd, Yarigenom en stor del :w de lätta ÖYerYatlcnsst rids
krafterna kunde frigöra s [ör andra uppgi ftcr. 

l början hade tyskarna 3 minlypcr med laddningar från 
70 lill 150 kg., användbara på vattendjup ay 90- 115 m. De 

senasle konstruktionerna ay nämnda typer kunde förankras 
på inlill 3-1;) m. djup. 

Under Ju·igel tillkommo yllcrligarc följande mintyper: 

1. En mina med 20 kg. laddning och 95 m. förankring, 
aU mwändas mot unden-altensbåtar; 

2. En mina av torpcdform, som kunde utskjulas genom 
torpedtuben på en neclsiinkl undervattensbåt. 95 kg. ladd
ning och 200 m. förankring; 

3. En mina för användning från DC-båtarna, med ladd
ning från 120 till 200 kg., förankring 365 n1. UC-båtarna 
k u n dc medföra 12 till 18 minor; 

4. En mina för de första stora minundervattcnsbåtarna, 

som emellertid icke vidare byggdes, sedan UC-båten kon
struerats. 

Från engelsk sida har framhållit.s, att dc tyska strö
mineringarna i farvaltncn kring England till en början of

tast utfördes i grupper av antingen 6 eller 12 minor, vilket i 
hög grad underlättade svepningen. Tyskarna synas emel 
lertid även ha kommit underfund härmed,' ty efler en viss 

tidpunkt minerades alltid med oregelbundet antal minor. 
Dc båda för sina framgångsrika anfall på fientliga kon

vojer bekanta tyska lätta kryssarna Brummer och Bremse 
voro ursprungligen byggda som minfartyg för Rysslands räk

ning. De gjorde hög fart, voro till en början bestyckade med 
12 cm., senare med 15 cm. kanoner och kunde medföra icke 
mindre än 360 minor vardera på däck. De övriga tyska lätta 
kryssarna kunde enelast ombordtaga 120 minor. 

I förbigående må nämnas, att dc äldre med 10,, cm. ka
noner bestyckade tyska lätta kryssarna under kriget om-
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ändrades och i slället fingo 15 cm. kanoner, enär den förra 

l>estyclmingcn visat sig a lll för o tillfred sslällande. 

Å håde Lysk och engelsk sida användes iiven jagare Lill 

minutläggning, oeh i amiral Bacons bok the Dover Palrol 

J 9J 5-Hll 7 omnämnes följande metod för minering under 

mörker från j aga re, vilken skall ha fungera t mycket tillfreds

ställande. 
Sex jagare användes för mineringen, med en eskort aY 

Lrc andra jagare för atl om erforderligt engagera och leda 

IJOrl fientliga fartyg från dc med minor fullasiade övriga 

jagarna. De minerande båtarna gingo i enkel kolonn med 

J 5 knops fart, och med en Aga-lyshoj som utgångspunkt 

}Jörjaclc elen aktersta båten att släppa minor. Då elen släppt 

sin tjugonde mina, girade den 4 streck styrbord hän och 

signalerade till båten fram för me el en :w skärmad lantcrnfl. 

Denne jagare hörjade nu släppa sina minor, uneler det att 

köbåtcn på den nya kursen fortsatte att utlägga resten ay 

sitt minförråd, på så sätt täckande den genom avståndet m el

lan båtarna uppkomna luckan i minlinjen. Varje båt ökade 

farten till J 8 knop, då giren från elen ursprungliga kursen 

gjordes, och girade åter tillbaka till nämncla kurs, sedan två 

kabellängd er tillryggalagts. Genom dessa girar och denna 

fartökning åstadkoms, att hela divisionen efter utförd minc

ring åter hefann sig i enkel kolonn, men i omvänd ordning. 

Då tre båtar la g~ ut sina minor blcvo de eskort, och den ur

sprungliga eskorten girade undan och gick hem med 18 knop, 

så att ingen chance fanns, att de andra j agarna skulle hinna 

upp dessa och av misslag Laga dem för fiender. 

Engelsmännen anviinclc även trålare till minutläggning, 

huvudsakligast under mörker och tjocka, då dessa fartyg 

kunde smyga sig närmare intill den fientliga kusten. Trå

Jarna användes dessutom till att komplettera redan utlagda 

minlinjer, förlänga dem och fylla ut luckor. 

Även motortorpedbåtarna användes vid vissa tillfällen till 

minutläggning. 

För framförandet av större kvantiteter minor användes 

särskilda mintransportfartyg. 
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En erfarenhet från de t ymniga användandel av minor un

der kriget är nöllvändighetcn att alltid ytterst noga hålla reda 

på belägenheten av och gränserna för egna mineringar, enär 

det kan bliva önsk:värt att företaga kommande operationer j 

deras närhel och krigshändelserna dessutom kunna göra det 

nödvändigt för egna fartyg att tillf~illigt befara med egna 

minor besädcla farvatten. 

2. .lfinsuepniny. 

Sedan engelsm~1nnen hörjat på allvar minera i Tyska 

lmktcn, blev det för de tyska minwepningsfartygen omöjligt 

att hålla heJa delta område fritt från minor, ja, krafterna 

räckte ieke ens till al! fastställa, var minor överhuvudtaget 

funn os. Ansträngningarna inriktades på att kunna hålla tYå 

eller flera v~igar mefl säkerhet fria från minor, en västerut 

följande lmsien, en mitt emellan Tcrschelling och Horns RcY 

och en norr över följande danska kuslcn. Dessa vägar måste 

vara så breda, alt clcls 1mdervatlensbåtar även med något 

osäkert hesticli.. uneler ogynnsamma väderleksförhållanden 

kunde angöra desamma, dels dc minsvepningsförhanden stöd

jand e stridskrafterna fingo nödig rörelsefrihet; ty minsvep

ningen iakttogs troligen av engelska mulen·attcnsbåtar, vilka 

had e fäLt välkomna anfallsobjekt i de tyska lätta kryssarna, 

om dessa endast kunnat röra sig längsamt fram och tillbaka 

inom ett hegriinsa.t område. Därför försöklc man hålla ell 

större område fritt i mitten bakom den yllre mingördcln, 

vilket låg centrall till dc olika utfartsvägarna. 

Ett verksamt försvar för minsvepningsfartygen mot a\' 

fientliga jagare företagna överrumplingsförsök kunde endast 

~t tf öras av b lta kryssare, i artilleri Ö\'erlägsna dc ficnlliga 

.J :garna. Jagare lilldcladcs minsyepningsfariygen endast i 

sa stor! anlal, som var nödvändigt för deras skyeldande mot 

fienlliga undenattensbåtar. Att skydda dem med enbart 

jagare skulle ha kr~ivt ett alltför stort anlal sådana. Mecl 

rikti gt uppskallande ay minsYepningstjänstcns stora betydel

se h ade tyskarna redan från l.:rigcts hörjan lagt ned mycken 

Tidshi/t i Sjöväsendet. () 
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möda på utökning och förbättring av minsvcpnoingsl'örbai:dcn . 
Till en början ~uwändes utrangerade torpedhatar ?ch flske-
0 ufart"o· men !',edan byggeles särskil da min svepnmgsfar tyg an 0 .Jb' 

o o • i så stort antal, alt alla minsvepningsförhand sa smamngom 
sammansattes· uteslutande av dylika. 

l\Iinsvcpnin"smatericlen ub•cckladcs därhän, att största 
svepbreelden ök:des från -±5 till 300 m., svepdj upet till 30 
m eter och svepfarten till 15 lmop. 

För att giva en föreställning om behovet av minsvep
ningsmateriel under ett krig må här n~dan. omtalas an tal e~ 
fartyg och båtar av olika typer, som VId kngct~ ~l u l sto~ l 
den tyska mi nsYcpningens tjän st. Vid krigets bor! an a ~"I~~m
clcs till ifrågavarande ändamål 33 ä ldre to.rpedbatar Jamte 
fiskeångare, vid k rigets slut följande malcnel: 

17 torpedbåtar, 
27 A-bålar (23- 25 knop, 1,"-2 m. djupg., 210-345 ton , 

två 8,, cm. k.), _ 
71 l\I-båtar (16 knop, 2-2,, m. djupg., 450-u20 ton, tre 8,, 

eller två 10,, cm. k.), 
4 FM-båtar (14 knop, 1,, m. djupg ., 170 ton , 40 m . längd, 

en 8,, cm. k. ), 
23 fishångare, 
58 F -båtar (motorbåtar m ed 11 knop s fart, l m. djupg., Hl 

ton 17 _ m. längd, 1 maskingevär), 
22 UZ~båt~r (18 knop, l ,, m. dj upg., 20 ton, 26- -30 m. längd , 

en 5 cm . k .), 
-l: moderfartyg, 
l verkstadsfartyg, 

eller sammanlagt 227 fartyg och båtar. 
Alla dessa minsYepningsfartyg m. fl. voro indelade i flot

tilj er och halvflottiljer samt stodo under en gemensam be
fälhavare (Fregattcnkapitän Ncrger). 

Ett gott stöd hade minsvepningsförhanden i flygbåtar~a , 
som presterad e ett utomordentligt arbete härvidlag och lat
Lade hördan för övervattensfartygen i högsta grad. 
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:\I insvepningsfartygen Y or o samtliga u lru s lade för j akt 
på undervattensbåtar och slmll e genast avbryta minsvepnin
gen och gå till anf:1.ll, om fientliga undervattensbåtar visa
de sig. 

Ya ltenbomberna för användning mot fi entliga undervat
tenshålar hade en laddning av 50 kg., varjämte fanns en 
" U-Bootdrachen" med 12 k g. laddning, som bogserades me
delst en samtidigt som strömledare tj änande kabel och på 
elektrisk väg bringades till explosion vid stöt mol en under
vattensbåt. Dessa drakar voro särsl<ilt nyttiga för swpning 
efter nät. 

Stora anspdk på hitta rartyg ställde eskorttjäns ten för 
de in- och ullöpandc undervattensbåtarna. Härför användes 
b ränne med minsvep u trustade eskortflottiljer av samman
lagt et t 30-tal torpedbåtar och G0- 70 ångfartyg, vilka inlade 
stor förtjänst beträrTand c m öj ligheten all genomföra under
vattensbåtskriget och lcdo mån ga förluster, som utan dem 
hade träffat undervattensbåtarn a. Deras uppgift var att led
saga und ervattensbåtarna genom spärrområdet ut till fritt 
vatten och vid hemkomsten möta dem igen och ledsaga dem 
i säkerhet in i hamn, därvid oskadliggörande trots svepningen 
eventuellt före komma nde minor . 

Vissa dagar var det nödvändigt att dirigera de utlöpande 
und ervattensbåtarna genom Kielerkanalen och över Kattegatt 
ut i Nordsjön, m en även denna väg bl ev som bekant så små
ningom minspärrad mellan Skagen och svenska kusten. 

Förlusterna bland minsvepnings- och eskortfartygen voro 
så stora, att desamma knappast täcktes av nybyggnaderna 
under dc senaste månaderna. Amiral Schccr framhåller sär
skilt, att förlusterna bland de fiskeångare, som till en början 
användes för minsvepning, voro synnerligen stora på grund 
av dessa fartygs stora d j up gående. 

För spaning inom det engelska spärrområdet utanför 
linj en Terschclling- Horns Rev anordnades då och då så kal
lade "Stichfahrten", vilkas ändamål var a tt utröna, om och 
var fi enden utlagt nya mineringar eller andra spärranord-



SCJ-

ningar, OCh, Olll så befanns Ylll'a faJlel, faslslälJa Sp~tl'l'l'l1S 

gr~inser och utfinna vägar, på vilka spärren kunde kringg:ls. 

Hesullaten RY dessa Stichfahrlen hestämde sedermera, vilkn 

spärrningar, som skulle undanröjas. 

I en dylik raid brukade deltaga : minsve:pningsl'örbancl 

med utlagda rekognosceringssvcp, därbakom torpedbåtsför

band med utlagda unclcrvattcnshålsdrakar för fastslällande 

av nätsp~irrar, därpå följde minsvepningsförband med röj 

ningssvep samt som underslöd hilta kryssare med tillhörande 

flygbåtar. Stora arlillcrifarLyg, uppehållande sig å de min

säkra vägarna, Ljiinslgjordc som ytterligare understöd. Dc 

dagar tillfredsställande luftspaning kunnat utföras, togs hälf

len av förpoststridskrafterna i anspråk som understöd. Då 

luftspaningen icke var tillr~icklig, dellogo samtliga förposter. 

Yid en dylik_ "Stichfahrt" den 17 nov. 1917 deltogo :i hal-v

flvttilj er minsvepningsfartyg, 2 halvflottiljer jagare, en av

delning röjningsbåtar smnl Il . spaningsgruppens lätta krys

sare, ävensom 2 slagskepp, och ledde denna raid till en oav

gjord drabbning med engelska slagkryssarc, lätta kryssare 

och jagare, vilka framgått mot Tyska bukten för att störa 

bevakningen och minsvepningen av densamma. För aU und

vil<a onödig gång till hamn mellan syepningarna iordning

ställdes för minsvepningsfartygen en undervattensbåtssäker 

ankarplals i närheten av Amrumbankcn och kringgärdades 

densamma med nät. 

Den engelska flottan var vid krigets början icke utrustad 

med tillräckligt antal minsvcpningsfartyg. Till dess man 

hunnit råda bot för denna brist såg sig amiral J ellicoc nöd

sakad att låla äldre och mindre värdefulla fartyg gå framför 

flottan i ändamål alt, om en minspärrning påträfTadcs, de 

värdefullasle stridsenheterna skulle hevaras på bekostnad aY 

dc min(b·c värdefulla. För delta ändamål uppkallades till 

Scapa Flo-w redan den 8 augusti 1914 från Kanalflottan 6. 

slagskeppseskadern (flaggskepp Russcll), vilken mycket snar l 

inom flottan blev kallad för "the :Mine Bumping Squadron". 

I Dovcrpatrullen användes lurvudsakligast tYänne slag av 

minsvcpningsfartyg, nämligen dels 15 st. hjulångare (i freds-
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tid flod fartyg) och dels tn\lare. De förra y oro utmärkta i 

vackert Yädcr, särskilt med hänsyn till deras ringa djupgå

ende, 8 till 9,, fot, samt deras i j äm förelsc med trålarna höga 

fart, 10- 11 knop, som gjorde atl minornas förankringstros

sar lät!arc avskuros av svepen, så aU minorna Oölo upp. 

Dc anYändes ofta lill att syepa framför en sjöstyrka. 

Trålarna voro de Yerkligt pålitliga minsw•parna, som 

kunde hegagnas i alla väder. Trålarna synas ha använt en

båls-svep, ty amiral Bacon omtalar, att han föredrog att 

skicl<a ut dem två och två framför en och en av den anled

ningen , alt den ena trålaren utgjorde ett hot mot undervat

tensbåtar, som eventuellt angrcpo den andra_. Trålarna in

delades i grupper på 6 båtar, varje grupp under ofiicers befäl. 

Chefsfartyget var förselt med gnist. Så småningom lltrnsta

des en andra trålare i varje grupp med gnist och ställdes 

under en yngre ofTicer. 

Trålarna voro heslyckade med en "(j pounder high -

angle glin" längst förut på backen samt en 7,, Lums (oml;:_ring 

19 cm.) haubits midskepps för om bryggan jämte två fäll

ningsapparater för undervallensbomber och slörsta möjliga 

antal dylika bomber. 7,, tums haubitsen var mycket -värde

full upp till 2,000 yards, och ödesdiger för den heskjutne om 

projektilen föll något sånär n ära målet. 

Trålarnavoro även försedda med hydrofoner, vilka ibland 

gjorde god nytta för upptäckande av fientliga undervatten s

båtar, men som voro värdelösa i dåligt väder, då sjögång 

störde tystnaden och fartyget rullade saml d:"l andra fartyg 

med maskin i gång YOro i närheten. Ej heller kunde ayslånd 

Lill unclcrYattcnsbåtar bedömas av elen lyssnande. 

"The principle faclor" i minsvepning är ringa d j upgå

cnclc ho~. minsvepningsfarlygen. Trålarna med 4," m. djup

gående ledo många förluster, under det alt hjulångarna med 

endast omkring 2,, m. av amiral Bacon ansågs 75 % säkrare 

än trålarna. Dc säkraste voro de s. k. "Tunnel mine swee

pers" (så benämnda, enär de för att minska djupgåendet 

hade propellrarna i tunlar) med l,, m. djupgående; de Iedo 

inga förluster. 
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"Mo Lo r launch c s" an Y~i.ncl e s för re kognosceringss vepning, 

utrustade med EiUa svep. De voro för lätta att röja undan 

minor, men kunde lätt konstatera, om minor funnos eller ej. 

Minsvepnin gst"m·Lygcn m·hetadc i regel -t dagar och -J. 

n~ittcr i sträck samt fingo sedan vila i 4 dygn. Svepning i 

mörke r iigde rum så sällan som möjligt, sedan erfarenheten 

Yisn.t ris.l<cn av sådan svepning. Om ell fartyg blivit min

sprängL, fick icke ett annal far tyg gå upp till olycksplatsen 

l"i)r att rädda överlevande, clå antagligen flera minor funnos 

i närheten, utan i stäHel skulle båtar firas i sjön och farly

gd själYL hålla sig unelan från olycksplatsen. 

J likhet med tyskarna arbeLade den engelska minsvep

r: in gen enligt den principen, all en yta är svårare att hålla 

fri fr:{n minor än en linje, varför h andelsfartygen tvingad es 

alt gå en bestäm d roulc, och alJa ansträngningar koncentre

rades på att hMia denna väg öppen. 
En erfarenhel från DoYerpatrullens minsvepning yar, aU 

den fa rliga zonen runt den plats, där den första minan i en 

minering funni l s, i regel sträck le sig l,,' radie, men aldrig 

mera ~in 2' radi e från nämnda punkt. Att k lara en sådan 

yta tog vanligen 2 Lill :-3 dagar, varefter ifrågavarande mine

ring ansågs osl<adliggjorcl. 
En a,· amiral Bacon anbefalld försikllghetsålgärd vid 

a nkring i farvail en, där minor kunde förekomma, var atl far

tyget alllid skulle ha fart akteröver innan ankaret gick. Om 

dctla nämligen träffade en mina, Yar fartygel åtm instone icke 

m ill över denna. 

n. Nätspärrningar. 

Dovcrpatrullcn, som hade atl förhindra de tyska under

vattensbåtarnas genomfart i Kanalen och efler band spiirrade 

av hela detta farvalten med nätspärrningar, förskaflade sig 

-83-

en oerhörd erfarenh et i fråga om dylika spärrningar, varför 

dess arbete därvidlag här skall närmare omn~imnas. 

De ifrågayarandc näten hanterades av fiskcångarc, s. k. 

"drifters", bemannade med från fiskarbefolkningen utgången 

personal. Slörsta antalet sådana drifters i Doverpatrullen 

utgjorde 132. 
Näten voro gjorda av Lunn, galvaniserad ståhYire, m ed 

10- 12 fots maskor. Yarje nät Yar 100 yards långt och 30 

till 120 fol djupt, heroende på vallendjupet m. m . Priset 

var 8 till 1 G -t, alll efter sLorleken. 

En clrift(' rs normala utrustning var 10 nät, bilda nde en 

"fleet", 1,000 yards lång. N~ilcn voro lätta och mycket starka. 

Dc kunde nalurliglvis icke s!oppa en undervattensbåt, 1nen 

skulle omslingra elen och på vallenytan utvisa dess läge samt 

medfölja till dess cll lämpligt tillfälle yppade sig att för

störa d en . 
Som flotlörcr användes, efter många experiment, slutli

gen stora glashollar, vilka visade sig utmärkta. De voro inne

slu Lna i grova nä l fodral av tågvirke, so1n fästes till nätets 

överkant. Ett nät av l 00 yards längd och 30 fots djup er

fordrade om hi ng l 50 glasbollar för att hållas flytand e. 

För alt hålla nälen på sin plats, men ändock åstadkom

ma, att dc icke sielos sönder av en undervattensbåt, utan i 

stället losslctos fr ån sina förtöjningar och medföljde under

vattensbåten, användes metallclips för att fästa de olika nät

längderna till Yarandra. Clipsen voro konstruerade för att 

giva vika för en kraft omkring hiilften så stark som den, 

vilken erfordrades för atl sönderslita själva nätet. 

Det svåraste problen-:1cl, som aldrig blev slutgiltigt löst, 

var att erhålla en hoj eller fioltör ("inclicator huoy"), som 

kunde fäslas tillnälel oeh son1 kund e utvisa nätets läge, då det 

drogs iv~ig av en undervallcnsbåt, huru djupt denna än dök. 

Bojen skulle nattetid avgiva ett väl synligt ljus, skulle ligga 

kvar und er alla v~i.derleksförhållandcn och göra sin tjänst, 

då en undervattensbåt var insnpt i nätet. Många konstruk

tioner försöktes , men ingen var fullt tillfredsställande. 
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Drifle1·s taktik var att higga ut sina nät mellan Good\Yins 
och R uytingen samt, då tidvattnet satte västvart, driva ned 
langsamt med dem till linjen Folkstonc-Griz Ncz, då näten 
bärgades för att åter utläggas med den ostgående ti(haltens
strömmen, och det hela förflyttades tillbaka igen. Då en drif
ter fick napp, kallades alla tillgängliga j agar e till platsen för 
att börja jaklen efter flottören och släppa bomber föi' alt 
förstöra den förmodade undcrYattensbåten. 

En märklig förbätlring var införandet av nätminor, vilka 
anbringades 2 i yarje nät och, då detta sveptes kring en un
dervallensbåt, Yid beröringen med denna på elektrisk väg 
bringades till explosion. Som dessa nät emellertid voro gan
ska farliga för de uthiggandc fartygen, gick man så små

.ningom in för att förankra näten i stället för att låta dem 
driva fastgjorda till sitt utläggningsfartyg. 

Vid av monitorerna under 1915 utförda beskjutningar aY 
Zeebrii.ggc och Ostende användes drifters för att medelst en 
gördel av nät skydda bombarderingsfartygen mot undervat
tensbåtsanfalL Såsom en förberedelse härtill exercerades om
kring 60 drifters, indelade i divisioner, att framgå i forme
r ing, och för att dölja den verkliga avsikten utspriddes, att 
ändamålet med övningarna var inringning av fientliga under
yattensbåtar, som eventuellt påträffades i Kanalen. Seclan 
tillräcklig färdighet att gå i formering vunnits, avgingo samt
liga drifters tillsammans med stridsfartygen under natten till 
belgiska kusten, där näten utlades divisionsYis på så sätt, att 
en med kusten parallell reklangel av dem bildades, med elen 
inre långsidan Ö ]J pen. På denna sida patrullerade i stället 
jagare med 16 knops fart. Sammanlagt utlades 16' nät, där
av 9' min-nät och 7' vanliga nät. 

För att erhålla fasta observationspunkter för eldlednin
gen under dessa bombardement begagnades på havsbottnen 
uppställda, av järnvägsskenor byggda trefötter med en märs
liknande observationsplats i toppen, rymmande två officerare, 

. två signalmän, två observationsinstrument samt två signal
lampor. Dessa "konstgjorda öar" vägde 5 ton, basen ut-
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gjord en liksidig triangel med 23 fots sidor, orh höjden upp
gick till 44 fot. Varje trefot transporterades upphängd un
der bommen på en kolningsångarc. 

Då elen tyska undervattensbåtsverksamheten från belgiska 
kusten på våren 1916 gjorde sig allt mera kännbar, plane
rade Bacon en stort anlagd spärrning utanför belgiska kusten 
utom porte från dc grova kanonerna i land, i syfte att göra 
dessa farvatten så oanvändbara som möjligt för fienden. 
Spärrningens huvudbeståndsdel utgj orcles av förankrade min
nät till en längel av 23 sjö1nil. För att spiin·en ej skulle kun
na undanröjas bevakades elen under dager av monitorer och 
jagare, varjäm.te dubbla minlinjer på insidan av näten ytter
ligare skyddade dessa för röjningsförsök. Nälen skyddade 
monitorerna för undervattensbåtar från insidan, och jagarna 
skyddade dem för undervattensbåtar från utsidan. Monito
rernas kanoner skyddade jagarna och minsveparna mot an
fall av fientliga kryssare, och minsveparna skyeldade samt
liga fartyg mot m.inor. Uneler mörker bevakades nätspärren 
av engelska undervattensbåtar. 

I händelse av ett allvarligt anfall av tyska sjöstridskraf
ter mot h ela företaget beräknades Commoclore 1'yrwhitt i Har
vvicll erhålla unelerrättelse därom och hinna fram i tid för 
att åtminstone avskära fienden. 

Som ytterligare försiktighetsåtgärd utlades under dager 
i fiend ~ns åsyn ett minfält med djupt liggande minor NY 
om platsen för spärren, varigenom dels farvattnet gjordes 
farligt för undervattensbåtar, dels fienden, som icke känd e 
mind j u p c t, måste antaga detsamma farligt för övervattens
fartyg och således undvika detsamma, uneler det att egna och 
Commoclore Tyrwhitts fartyg utan risk kunde passera där
över. 

För att markera nätlinjen för bevakningsfartygen och 
samtidigt mysti fiera fienden utlades lysbojar längs efter h ela 
minlinjen. 

Minor, nät och lyshojar utlades samtidigt av parallellt 
m ed \'aranclra gående förband av minfartyg, drifters och 
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h j älpfartyg, va rj ämte framförgående jagare utlade märkbojar 
för nätlinjerna och m intrålar e kompletterade minlinjerna. 

Ptläggandct tog 3 ' /, timmar i anspråk. 
Redan första dagen föllo efter all sannolikhet -+-5 tyska 

undervattensbåtar olrer för d enna ofantliga spärranordning , 
och dess stnJtegiska efTekt var att all tysk minering i Dover 
Straits omedelbart upphörde för all först efter flera månader 

så småningom åtcru piJlagas. 
Den nn nämnda nät- och minspärren låg ute uneler sam-

namlagt Hi3 dagar, yarundcr daghcvakning upprätthölls H-+ 
dagar och natthcYakning 112 nätter. 

En hknanllc spärranordning upprepades på nytt som m a
ren Hll7, vanicl utlägganclct log endast l'/, tinune i anspråk. 

Den störs la uppgiften för dc engelska dri ftcrs var ut
l äggandel i slutet på l \)l !:i av en fortlöpa n de serie förankrade 
min-n~ll, uppburna av bojar på var 500 :de meter, tvärs över 
Kanalen från Goodwin Sands till närheten av Dunqner<JUC. 
Längelen av denna sp~irr uppgick till 28 sjömil. Mcllanrtml
Jnel m ellan nätens underkant och havsbottnen utfylldes med 
minlinjcr, utlagda'/,' västvart om näten. Lysbojar utmärkte 
,.pärrcns läge för egna övervattensfartyg, som hade att pa
trullera vid och försvara spärren. För att kunna släppa ige
nom egna farlyg anordnades i spärren öppningar, vilkas plat-

ser ofta skiftades. 
Ehuru spärren ifråga visserligen utgjorde ett mycke t be-

svärligt hinder för dc tyska undervattensbåtarna, förmådde 
elen dock ick e fullständigt stoppa deras genomfart. För atl 
förstärka spärren utlades därför på linjen Folkstone- Griz 
~ ez en Yäldig min spärrning, bestående av å vissa ställen ända 
till l O 1ninlinj er bakom varandra. Dessa minlinjer lades på 
olika djup från 30 fot ti ll 100 fot under vattenytan (lovY 
\Ya ter ordinm·y ~pring). För att utmärka minspärren för 

egna fartyg m.arkerades densamma med fyrskepp. 
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Y II. De tyska fartygens flytsäkerhet m. m. 

De .engelska och tyska fartygstyperna voro konstruerade 
efter ohka principer. Engelsmännen nöj dc sig med m indre 
pans.arskydd, men tillmätte i överensstämmelse med sin or

fcn SlYa slraic~i ~tiirrc betydelse åt hög fart och långskju
ta~1de, grovkahbnga kanon er. T yskarna där emot, utgående 
fran .att dc .skulle bliva uppsökta och anfallna av den engel -
ska flottan 1 Tvska lmkte11 l1aclc s'r·r·s·l·1·1· t la ,·• a " t. J ' " • ·• ,. ' ::; " n •)a s or nr o t -
stoåndsfö1 .. måga och anfallskrafl, men minskat tordringarna 
pa hog lart och stor aktionsradie. 

Den märkligaste egenskapen h os dc tyska fartygstyperna 
Yar .d eras ulomordcnlliga förmåga att lrols lidna skador kun
na 1~ke hlott hli.lla sig flytande, utan även förfiytta sig och 
forts.alla att stnda. För att nå dclla mål hade under von 
Tirpitz' ledning nedlagts mycket arbete, varvid i ändamål 
atl noga lära k~i nna dc fientl iaa YaiJncns· , ,c1·], 111•11 , .,, 1. ~ , ,.,c, spräng-
för sök systematiskt ulförts mot särskilt byggda s,ektioner av 
m oderna f a r tyg och resullaten härav noga studerats. Häri
g~nom utröntes vilket stålslag, som var bäst för olika kon

~tr~.~kli~ns~~ndamål, lämpligaslc siillet alt anonlna kolboxar 
l f~remng med långsgående lorpcdskolt, huru en slagsida 
snaoha.st skulle upphävas genom insläppande av vatten o. s. v., 

~ller ovcrhm:ucltagel. alla sådana skeppsbyggeriels detalj er, 
som kunde b1draga till flyts.äkerhclens höjande. Bland an

l~~ t kom man till det res u l talet, att användandel av vatten
ta~a dörrar, vilka vid Titanieolyckan spelade en så olycks
bnngande roll, v~isen tligt inskränktes eller alldeles 11 tcslöts. 

. Även i ~:ll a. andra avseenden eftersträvade man i tyska 
flottan all v1d tartygsbyggandet framställa sådana egenska
pe:·, som hava värde för striden, därvid i viss mån undan
skJ n lan de fordringarna på be kv~imlighe t m. m. Den ledande 
~rnndsatsen var elen, att i varje genomkämpad sjödrabbnin,,. 
rt··n . b 11 ra ar det psykologiska ögonblick, då den ena sidans pcr-

~onal ~'onuner till insikt om, att fiendens fartyg sjunka, men 
1.cke VI, fiendens fartyg brinna, men icke våra, och från det 
o~onblicket har elen siclan knappast några förluster mera 
da däremot motståndaren förlorar allt. ' 
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Det Lyska fartygsbyggnadssystcm.el har under kriget vi

sat s ig väl bestå provet, i det fartygen visat en enastående 

os.:lrbarhct mot sänkning. Den lilla kryssaren 'Wiesbaden 

bearbetades av snart sagl hel::t den engelska flottans svåra 

arlilleri, men fartygel sjönk dock först på morgonen efter 

slage t. :;\lainz, som i första Hclgolandslagct blev alldeles 

,·.öndcrskjuten och dessutom torpederad, kunde icl<e bringas 

att sjunka med mindre holtenventiler öppnades. Goeben 

triillades vid framslölen mot Imhros av icke mindre än tre 

svåra minexplosioner och kunde det oaktat med egen maskin 

återvända till Bosporen, under det att den engelska dreacl

nonghten Audacious sjönk cfler blott en mincxplosion. 
Yad dc tyska fartygen kunde uthärda av min- och tor

pcdexplosioner saml artillcrilriiJiar utan alt sjunka, var häp

nadsväckande, och en närmare redogörelse för n{tgra av d e 

1~1~irkligastc haverierna lorde därför Yara av intresse. 

Slaykryssarcn Liitzow blev under Skagerackslagel svårt 

skadad, och kl. 8 c. m. mås le amiral Hippcr flytla sin flagga 

därifrån. Fartyget kunde emellertid ännu göra 15 knop. Kl. 
tO e m hade farlen nedgått till 13 knop, och kryssaren 

h;~lc ~å ~ackat så långt akter om formeringen, all den gått 

ur sikte därifrån. Kl. l f. m. kunde elen ännu gå med lång

sam fart, men navigeringsmöjligheterna yoro synnerligen in

skränkta och av artilleriet var endast omkring '/, i använd

hart skick. Till sist framfördes Liitzmv på grund av svåra 
~kaclor i förskeppet med aktern före. Alla försök att utc

sbnga det inträngande vattnet voro dock förgäves. Till slul 

funnos 7,000 ton vatten i fartyget. Backen var överspolad 

Lill knoppet~ på gösstaken, och propellrarna vispade delvis 

över vattnet. Fartyget måsle därför kl. 3 f. m. övergivas . 

Besättningen räddades av 4 jagare, som sänkte slagkryssaren 

med torpedskott. 

Slagl.:ryssarcn Scydlilz hlcY uneler skagerackslaget svårl 

skadad i förskeppet, och då denna slagkryssare slu tligen Jne<l 

akterstäven först inlöpte i slussarna i \Vilhel msh avcn, var 
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förs keppet ned sj unket ända till relingen i vattenytan. För

utom jättelika hål i siclan efter fientliga träHar Yoro dc främre 

kanon l ornen så gott som fullshincligt bortskj utna. AU far

tygel nådde hamn var en framstående sjömanshragcl av chef 

och l>cs~illning. 
Slar;J..:ryssaren Drrfflinycr erhöllunrler skagerackslaget l!:l 

träilar av svåra projektiler, dc flcsla av 38 cm. kaliber och 

ytterligare ett antal träilar fdn k anoner av mindre kaliber. 

Etl av dc fyra svåra tornen och två 15 cm. kanoner voro de 

enda, som icke blcvo förstörda. 3,400 ton vatten hade in

trängt i farlyge t, och alla signalmedel så när som på mot

tagning med gnist voro förstörda. I december 1916 var slag

kryssaren efter verkställd reparation åter i striclsclugligl skick. 

Slagsl.:eppet Ostfricsland. På morgonen efter skagerack

slaget uneler reträtten stötte Ostfriesland på en mina, som 

tydligen tillhörde en nyligen ullagel fientlig spärr. Skaclan 

var obetydlig, endast -l-00 ton vallen inträngde i fartygeL Ost

friesland fick icke sin manöverförmåga på något sätt ned

satl och inlöpte för egen maskin i hamn. 
A v de tyska slagskeppen v oro mi'tnga, särskilt III. eska

derns, skadade av den fientliga elden. l\len pansarskyddet 

hade så fullständigt fylll sin uppgift att skydela dc liYSvik

tiga delarna av fartygen, all rörclsefiirmågan icke lidit någon 

inskr~i nkni ng. 
Dc tyska slagkryssarna voro betydligt mycl,et värre åt

gångna, och amiral Scheer själv var föryånacl över att far

lygen i delta tillstånd varit användbara och manöverdugliga. 

Detta lill ·krives, förutom den stora flytsäkerhetcn , till stor 

del dålig spräng\·erkan hos engelsmännens grova projekliler, 

vilken icke stod i rimligt förhållande till projektilernas slor

lek. A v el t stort antal hopsamlade sprängstycken framgick 

tydligt, att endast svartkrut varit använt so1n sprängladd

ning. Flera granater av 34 oeh 38 cm. kaliber voro sönder

sprängda enelast i några få stora stycken, så att man av dessa 

kunde fullständigt hopsätta projektilen i dess ursprungliga 

form. A andra siclan Yisacle färgningen på fartygsplåtarna 
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aU i en del projektiler även pikrinsyra hade använts som 

spriingm ed el. 

Ett omedelbart erfarenhelsrön e fler slagcl var bort ta

taga n det av torpcdnälen, vilka på dc flesta fartyg voro sa 

skadade, att de icke kunnat uls~ittas, men väl hängde så långt 

utanför sina förvaringsp latser, a ll de t var ett under alt de 

icke k ommit i propellrarna. 

Ett annat erfarenhetsrön är gasmask ernas oumbärlighet. 

Sålunda voro exempelvis på Derfilinger masl< inrunun cn un

der en lång stund fyllda med giftiga gaser, men maskinper

sonalen kunde det oaktat, tack vare gasmaskerna, fortsätta 

sill arbete. Genom talrör inträngde vidare giftiga gaser i ar

tillcriccntralen, och endast med tillhjälp av gasmask lycka

des en man täppa igen rören för atl sedan kunna vädra ut 

gaserna. 

Amiral Scheers totalintryck efter slaget var, alt dc tyska 

farlyge n genom sin konstruktion hade visal sig besitta en 

utomordentligt motståndskraft. Hcparationerna av de tyska 

fartygen fortskred så, alt högsjöflottan i mitten på augusti 

åter var beredd alt göra en ny framstöt i ~ordsjön, docl<. med 

u ndan lag av dc båda slagkryssarna Seydlitz och Derfrlinger. 

Även mindre Lyska fartyg visade sig besitta en förvå
nande flytsäkerheL 

Vid jagarstriden den 20- 21 april 1917 mellan Swift och 

Brokc samt .G tysl<a jagare träffades G 85 av t vå torpeder 

ulan att sjunka. Först d en lredje torpeden sänkte båten. 

Den sjön]<, in i det sista givande eld med sin aktra kanon. 

Vid gången till Zeebriiggc efter det lyckade anfall et på 

elen engelska kanalspärren Dover-Calais den 15 februari 

1 H18 stötte tyska j agar en G 102 på en mina. Två vattentäta 

avdelningar fylld es, m en båten kunde för egen maskin gå 
i h amn. 

På slagkryssaren Moltke inträffade vid en raid den 2+ 

april 1918 till farvattnen utanför norska kusten ett lika säll

synt som farligt haveri, i det att styrbords inre propeller flö g 

av sin axel. Turbinen rusade, och innan snabbavstängningen 
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hann verka, hade hjulet till rund lagningsanordningen ryckts 

loss och delarna av d ensamma slungals omkring samt bland 

annat sönderslagit hjälpkondensorns avlopp och flera ång

ledningar samt åstad kommit hål i däcket. En mängd valten 

inträngde genom hjälpkondensorn, saltvatten inkom i samt

liga pannor, och far tygel förlorade h ela sin rörclscfiirmåga. 

2,000 ton vatten inträngde, innan slulligcn en dykare lycka

des stänga till vederbörlig bottenven b l. Fartyget måste från 

ungefär 40' VSV Stavangcr bogseras till Tyska buklcn . Högsta 

bogseringsfart var 11 knop. På höjd en av Lisl kas lades loss, 

och I\foltkc for tsatte för egen maskin med 15 knop, men blev 

en timm e därefter av en undervattensbåt torpederad babord 

midskepps, vilket dock icke hindrade fartygel från att med 

egen kraft ingå i hamn. 
.:\ven å dc engelska fartygen gjorde man giveL.vis en h el 

del erfarenheter under kriget och alldeles särskilt under 

Skagerackslaget. Eflcr nämnda drabbning vidtogos _många 

förbättringar å matericlen i ändamål att öka fartygens flyt

säkerhet, hl. a . bestående i u lökning av pansaret över dur

karna, ökade säkerhclsfrtgärcler mot sekundiircxplosioner i 

langningsrummen genom anbringande av sjiilvstängand c 

pansarluekor? införandet av bulge å nybyggda fartyg o. s. v. 

Dc nattliga torpedanfallen efter skagerackslaget gåvo de 

engelska jagarna en dyrköpt erinran om att oljeeldning icke 

bara har f()rdclar utan också medför ganska betydande risker. 

Icke nog med att det skydd kolboxarna annars erbj uda för

svinner, det flytande bränslet skjutcs d essutom lätt i brand. 

Under nyssnämnda nattstrider saltes clt flertal engelska ja

gare ur stridbart skick och skötos i brand av tyskarnas me

delsvåra artilleri . Genom att oljan antändes utbredde sig 

elden hastigt, och vid fartygens slingringar i sjön rann den 

brinnande oljan omkring till alla delar av fartyget. Från 

den tyska huvudstyrkan iakttogs sålunda, huru ett tiotal till 

alla delar rödglödgade fartyg i nattens mörker drevo förbi, 

erinrande om romartidens levande facklor. 

I detta sammanhang bifogas en del uppgifter beträffande 

personalförluster m. m. under Skagerackslaget. 
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Sammanställning av träffar och personalförluster på tysk sida 
i Skagerackslaget. 

-- ===:::::,.... 
rr r ii f f a r 

l 

l 

Döda l 
J:'a1tyg :Al ed. eller Hå- AlJI1lärk-

Sv å et Lätt 'J' or- ;,rina S>1k- rad e n inga r 
art. 

~n.,._ 

art. p e el nade l art. 
l 

l. Esl;adenl. l l OstfrieslanJ. l - - -~ - 1 l lO 

"'l 
l 

Helgol and ....... . ... l - - - - - -

Olclenbmg .. ..... - - l l - - 8 l j-:~ l ~:·) uäribland 

l l l fartygs-

l l cl1efeu 

Rheinlancl ........... l - :! l -· - - lO 20 
l 

Kassau .. . .. ..... .. .. - - 2 - - 1'2 14 

Il' estfaleu ......... - ] j l - - :! 8 

II. Eskarlen1. l 
Pommern .. ...... l - - l - 840 - si\nkt 

Schlesien ········· l -- - - - l l l 

Schles\Yig-Holstein l J - - - - 3 8 

III. Eskadem. 

König ·········· ··- ···· 10 5 - - - 45 2F .. :") *·:~ ) däribland 

eskatler-
che fen 

Grosser Kurfi'n'st ... 8 l - - l - 15 11 

~Iarkgraf 'J - - -

l 
- 11 l'' ... ...... •J l Kaiser .. ... 2 - - - - - l ....... . 

l 
l. Spanings-

gntppen. 

Seydlitz ... -······ 2t 2 - l l - 98 50 

~Ioltke l - - l - - 17 22 ... ..... -····· 

Derffiinger ....... 19 4 5 - - 154 26 

von der Tanll '1 - -- - - 12 Q-
.. ... !);) 

Li'ttzo\\·-Stamm ... 24 l - - - 11j 54 slink t 

IL Spanings-

l gntppen. 

Pillan ............... .. l - - - - 4 28 

l 
Frankfurt .. ... .... l 3 - - l - 3 21 

vVies baden ') :? ') ') 570 sänkt ......... 

l 
- -

l 
El bing ... .... · ·· ·· · - 1 - - - 4 10 sänkt 

Rostock ... . . . . . . . . . . . - 2 1 l - 14 6 s~lnkt 

l 

l 

l 
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=- T ä f f a r r 
Döda 

Fartyg Svårt Med. Lätt 'ror-
eller Så- Anmärk-

art. sv. p ed Mina sak- rad e ningar 
art. art. n ad e 

I V. Spani11gs-
grup1Jen. 

Stettin . . . . . . . . . . . . . . . - 2 - - - 9 27 
1\'fii.nchen ..... .... ... - !) - - - 8 19 
Hamburg ... . .. .. . .. - + - - - 14 25 sänkt 
Fr auenlob ... •J •) ~ ? - 3-±2 l fänrik och 9 .. ...... -

man iland-~ 
komna vid 

l 
Hoeck van 
Holland 

Flottiljenw. l I. FlottiljeJ1. l ' 
s 32 .. .... ..... - - 3 - - 3 l 
G 40 ......... - l - - - l l 

II. Flottiljen. 

B !18 . . . . . . . . . . . . - - l - ~- 2 Jl 

III. Flottilj en. 

v 48 .. . . ..... .. - - många - - 90 - sänkt 

V. Flottilj en. 

v 4 ... ........ . . . - - l - ·- l 18 4 sänkt. 

VI. Flottiljen. 3"') 5 l - - 3 16 .;,.) Spräng-

l 
-

stycken fr. 
i omedelbar 

l närhet k re-
v eran de sv . 
projektil 

IX. Flottiljen. l l 2 - l - 120 15 

Dessutom: V 27 sänkt genom träffar från medelsvårt eller lätt artilleri 

S 35 sänkt genom träffar från svårt a rt. samt V :29 sänkt genom torped (?) 
eller svårt art. Hela V 27:s besättning och hälvten av Y 29:s besättning räddade. 

'rillsammans 2,545 döda eller saknade samt 490 s!\rade (sammanlagt 3,035). 

Tidskrift i Sjöväsendet. 7 
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Sammanställning av engelska personalförluster i skagerackslaget 
(krigsfångar ej medräknade) 

(enligt Times den 13 nov. 1919). 

Fartyg 

Slagkryssa1·e. 

Lion ............ . .. ... .. .. .... .. 

Tiger . . .......... . .... ....... . 

Princess Royal ..... ... .. ... . . 

Queen Mary .. .. ........ .. .. 

Indefatigable ... ... ...... .. .. 

Invincible ... ......... .... ...... . 

Snabbg. slagskepp. 

Barham ... ... ..... . . . ...... .. .. .. 

Valian t ... ... .................... . 

vVarspite ............ .. ........ . 

:Malaya ..... .... .... .. ..... . .... . 

Slagskepp . 
(J ellicoes huvudstyrka). 

Marlbourgh ...... .. ...... . 

Colossus .......... .... .. .. ... . 

Pcmsark1·yssare. 

Defence .......... .. ........... . 

vVarrior 

Black Prince 

Lätta k,·yssa1·e. 

Calliope ........ .... .... .. .... .. 

Caroline .. ..................... . 

Castor .. . ... .... ...... .. 

Chester .. . .. ... . .. . ....... . .... .. 

Dublin ............. .. 

Southampton ...... . ...... . .. . 

Flottiijledct1'e. 

Broke ...... .. ...... .. .... . 
Tipperary 

95 
20 
19 

J ,258 
1,017 
1,0:26 

22 

9 
;J3 

2 

902 
65 

856 

7 
2 

12 
29 

3 
29 

47 
184 

95 
46 
81 

6 

46 
l 

32 
68 

2 
9 

36 

29 

26 
49 
27 
60 

36 
4 

146 
66 

100 
1,264 
1,017 
1,027 

(j t) 

l 
41 

101 

4 
9 

90:2 
101 

856 

36 
2 

38 
78 
30 
89 

83 
188 

1,229 
l ,281 
1,:202 

sänkt 

1,124 
1,063 
1,048 
1,032 

1,119 
884 

sänkt 
832 

sänkt 
sänkt 

363 
338 
356 
424 
460 
49S 

200 
sänkt 

1J ,87 

5,13 
8,31 

6,04 
0, 09 

3 ,91 

9,78 

0,35 
1 ,01 

12,13 

9,91 
0 ,59 

10,67 

18,39 
6 ,52 

17,87 

41 ,50 
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Fartyo· . o Döda l Så rade l Summa IB e~~~:~~gs -1 % 
-----------------t-

Jagare. 

Acasta .. . ............ .. .. . . ... .. . G 

Arelent ...... .. . ........ ..... ... . IR 
Defender ..... . .. .. .... .. ...... . l 

Fortune .. ... ....... .. .... ..... . 67 
Moorsom ... .................. .. 

N ess u s 7 

Nestor . .. ...... ... ... .. . ..... . .. . 6 

Nomad ....... ........... . ...... . s 
Obdurate .... .. .... .... ........ .. 

Onslaught ... ... .. . ..... . .... .. 5 
Ouslo\\' .......................... . :2 

Petarcl ......... .. ....... .. ... .. .. ~J 

Sparro,Yhawk ............... .. G 
Spi tfire ................. .. ....... . 5 

l ~~;;~;~~--:::::::::::: : ::::::::::: 
l Turb ulent .................... 1 

85 
:2 

8~1 

L 

l 
:2 
:2 

l 
7 
8 
4 
l 
3 
;J 
(j 

20 
3 
2 

7 
79 
a 

G9 
l 

14 
14 
12 
2 
s 
.:; 

15 
(j 

25 
t18 

4 
89 

sänkt 

sänkt 

sänkt 
sänkt 

sänkt 

sänkt 

sänkt 

Tillsammans 6,014 döda eller saknade samt 674 sårade (sammanlagt 6,668). 

Sammnfattning. 

Den förnämsta av alla de lärdomar, som erfarenheterna 

från världskriget giva oss beiräfiande vår egen flotta, är att 

densamma måste vara så beskaffad, att den kan uppträda 

offensivt. Ty, såsom förut år framhållet, kan det rena för

svaret, vars overksamma, avvaktande och moraliskt nedtryc

kande karaktär alstrar modfälldhet och misströstan, aldrig 

leda till verklig framgång. Offensiven m~ste därför även för 

den underlägsne vara krigföringens ledande princip. Den 

Underlägsnes årofulla uppgift blir att bestrida fienden havets 

behärskande genom en outtröttlig verksamhet, åsyftande att 

försöka slå fienden del för del, varhälst han blottar en svag 
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punkt och, genom all på så s~i.tt aldrig lämna honom i ro , 
få honom aU i första rummet tänka på sin egen säkerhet. 

Förutsättningarna för att flottan skall kunna uppträda 
oiTensivt äro flera. Först en noggrann förberedelse för kriget , 
hestående i att vi grundligt genomtänka, huru våra fartyg 
skola användas i strategiskt och taktiskt avseende, samt med 
ledning härav konstruera matericlen ävensom bibringa per
sonalen en sund taktisk uppfattning och en genomgående 
taktisk skolning. Vidare att högsta krigsledningen är så or
ganiserad, att elensamma kan utöva en stark och målmecl
Yeten ledning av sjökrigsoperationerna samt har erforderlig 
maktbefogenhet, så . att dels obehörigt ingripande från icl.;:.c 
fackmannahåll undvikes, dels alla marinen tillhörande myn
digheter i land, vina samtliga icke äro annat än hjälpmedel 
åt den sjögående flottan, bliva i alla avseenden direkt uncler
ställda högsta krigsledningen. Endast en vilja, framsprungen 
ur den högsta grad av fackkunskap, skall befalla. Ju sva
gare ledningen är, desto mindre beslutsamt och oiiensivt blir 
flottans uppträdande. 

Vilka fordringar måste våra fartygstyper uppfylla för att 
flottan skall kunna uppträda offensivt? Ja, slagskepp och 
slagkryssare hava vi måhända icke råd att nu skafTa oss, 
men övriga typer måste fylla två huvudfordringar, nämligen 
dels att i stridsvärde vara likvärdiga med de modernaste far
Lygen av motsvarande slag inom andra mariner, dels att be
silla en hög grad av rörlighet genon1. förmåga att göra hög 
far l. 

Likvärdighet i fartygslyper är för en verksam krigföring 
ctL oeftergivligt villkor, varpå världskriget ger många exempel. 
Särskilt må erinras om elen svaga tyska jagaretypens häm
mande inflytande på krigföringen. Vid sammanträffande med 
till antalet likvärdiga engelska jagarförband måste de tyska 
jagarna i regel draga sig undan, såvida de icke, såsom vid 
flera tillfällen hände, dukade uneler för övermakten. 

Förmåga av stor rörlighet utgör nyckeln till initiativet. 
Utan överlägsenhet i fart kan elen svagare parten icke på
räkna att bibehålla elen rörelsefrihet, som är ett oundgängligt 
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Yillkor för en Yerksam krigföring. Kanoner och pansar äro 
visserligen äYen för elen underlägsne av stor betydelse, men 
ringa utsikt förefinnes all dessa faktorer skola kunna göra 
sig gällande utan elen höga farten, som möjliggör deras in
sättande i rätt tid och på rätl plats samt kan rädda dem från 
att i på/vingad drabbning s~i.tlas ur spelet. 

Tager man bort fartöverlägsenheten från den svaga re och 
i slället ger honom flera kanoner, utan att dock kunna sätta 
dil så många, att han blir något så när jämnställd med mol
ståndaren, då kan man med skäl fråga sig, Yilka uppgifter en 
så beskatrad styrka egentligen skall avses för. Att upptaga 
en aYgörancle strid är elen j u trots de på rörlighetens be
kostnad elitsatta kanonerna ändå för svag till, och att utföra 
på överraskning och snabbhet grundade anfall på delar av 
fiendens flotta med sannolikhet att samtidigt kunna undvika 
att tvingas till strid med överlägsna krafter, därtill är den 
för långsam och tröggåenclc. Och vilket olycksbringande mo
raliskt inflytande på fartygsbesättningarna måste icke elen 
vetskapen föra med sig, att flottans fartyg äro både för svaga 
och för långsamma för att överhuvudtaget kunna med någon 
u tsikt till framgång insättas i. kriget! 

De ekonomiska tillgångarna begränsa storleken av våra 
sjöstridskrafter. Men vilken begränsning, som än må givas 
desamma, måste vi sörja för att de på flottan nedlagda pen
ningarna bliva väl använda genom att enelast bygga sådana 
fartyg, som i stridsvär de äro likvärdiga med fiendens mot
svarande typer och som i fart äro dessa om möjligt över
lägsna. Och må vi hoppas, att nationen skall lära sig förstå 
sjövapnets betydelse, så att man icke här i landet en gång 
behöver säga som v. Tirpitz säger om det tyska folket, vilket 
h an hittert förebrår för att detsamma "hat die See nicht ver
stanclen": Detta rika fo lk, som under kriget icke mer f ick 
räk na mill iarderna, lämnade under lyckan s dagar endast 
tvekande ifrån sig de mill ioner, ja t. o. m. de tusental, med 
vilka genom försvarets stärkande freden och dess egen väl
färd säkrast kunde ha tryggats. 
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Flottans varvs- och "rederirörelse'.'. 

Kritik. 

Mariningenjör A. Griinberg har i en uppsats i 11 :c häft. 

1920 av tidskriften uLlalat några funderingar ang. driften vid 

flottan s varv. Han yltrar bl. a.: "Att den nuvarande organi

sationen är olämplig i många hänseenden, torde de flesta , 

som äro inne i hithörande frågor, hava sig bekant ---". 

Om G. med " de flesta" 1nenar huvudsakligen mariningenjö

rer, så torde påståendet ha' fog för sig så tillvida som denna 

personal kategori överhuvudtagel aldrig kunnat eller velat lära 

sig känna militärt, men varvens enda existensberättigande 

såsom flottans varv är just, att dc äro militära etablissemenl 

och endast detta. De äro mobiliseringscentra för marinens 

materiel. Etahlessement, som främst äro militära, kunna 

aldrig bliva ekonomiska i samma bemärkelse som ett privat 

företag, vars hela existensberättigande just är, att del skall 

lämna ekonomisk vinst på i detsamma nedlagt kapital. 

Å andra sidan skall ej förnekas att G. har en och annan 

meningsfrände även bland militärer, som för att visa sig vara 

styva leknici eller i allmänhet moderna också spela på eko

nomi-strängarna, utan tanke på de här i början påpekade 

militära kraven, som dock äro varvens såsom flottans eta

blissement enda raison d'etre. 
I ett avseende kan man giva G. rätt, nämligen hans 

önskan om, atl ett en gång varven tilldelat underhållsanslag, 
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som ej upparbetats ena året, måtte få stå över till ett annat. 

Detta skulic vara till stor ekonomisk vinst, och även militär, 

för det hela, men detta strandar på riksdagens motstånd, och 

kan ej av någon annan myndighet avhjälpas. 

Herr G :s funderingar på reparationslista i st. f. bered

skaps-bestämmelser äro nog så bra på papperet, m en i prak

tiken torde de ej så lätt omsättas. Ett haveri eller en plöts

ligt upptäckt felaktighet hos exempelvis en panna på ett far

tyg, som ej står på reparationslistan, kan och måste helt om

skapa denna. 
Om vi nu granska detaljerna något, så kunna vi göra 

hörjan med sid. 713 - befälspersonalen vid Stockholms varv. 

Där står 5 a 6 ofl'icerarc och 11 a 12 marin- och andra ingen

Jorer. Hm många herr G. av dessa äro där, därför att de 

äro behövliga och ständiga, och huru många äro där för 

fortsatt utbildning i sin tjänst? Svaret kan .G. hämta i sin 

mobiliseringstabelL Likaledes finnes där även underbefäl 

och Inanskap, som visserligen också göra nytta för sig, men 

vars kommendering på varvet dock främts torde vara för 

deras egen utbildning. Varvsdriften behöver dem dock ej. 

Skall nu dessas avlöning räknas bland varvets s. a. s. impro

duktiva utgifter och inräknas i arbetskostnaderna. 

Vidare 5 a 6 intendenter. Även bland dessa finnas dc, 

som äro där för fortsatt utbildning. Dessutom bör ihåg

kommas aU varvets förråder ej enbarl äro avsedda för varvs

driften, de äro även m obi liscringsförråder, vars skötsel och 

omsättning tillhör Yarvcl men dc äro naturligen betydligt 

större än vad, som behöves för elen rena varvsdriften. Vi 

sade omsättning, ja, den fås ej om mobiliseringsförråden 

skulle skötas av "rederi-rörelsen" Bristande omsättning och 

däraY följande nödtvungna realisationer eller kassationer 

bleve nog för staten dyrare än, Yad varvets skötsel av fön·å

den är, men den bör därför ej läggas på varvets arbetskost

nader. 
För all visa den byråkratiska ordningen beskriver G. 

hurn då förfrågan om en privat beställning inkommer, varvs-
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chefen remitterar denna till chefen för ingenjördeparlemen

Lel och denne sedan till en av sina ingenjörer, under det en 
privat chef tillkallar sin ingenjör. Ja, vad hindrar f"hcfen 
för ingenjördepartementet att tillkalla sin ingenjör. Genast 

en instans mindre. 
G. klandrar det 1918 införda nya bokföringssystemet och 

påpekar, att det kräver ökad oproduktiv personal. Häri ge 
vi honom villigt rätt, men bedja få påpeka, att det just var 
ingenjörer, såväl marin- som civila, som forceracl.e fram dett.1 
som ultra moclernl anseelda system, nwt erfarna varvsdepar · 
Lementschefers avs lyrkancle. Med det gamla systemet obe
tydligt utökat och krävande en bråkdels utökning av den 
oproduktiva personalen hade bätll·e resultat YLmnits, men 

modernt skulle allt göras. Att dyrtidstilläggen ej påföras ar
betena är ett absolut fel, men elen därtill skyldige är nog i 

sista hand rik~dagcn, som velat ha' det så, ty, som titlarna 

nu äro, kan man ej göra annorlunda. 
G. omtalar att skälet till dc många verkstäderna för var

ven är, all 1nan befarar, det ett rekvirerande departements 

arbeten skulle få stå tillbaka för det egnas arbeten, varige
nom ojämnhet i fartygens allmänna färdigställande skulle 
uppstå. Ja, herr G., man ej allenast befarar det. Erfaren
heten har talat sitt omutliga språk. Saken med en verkstad 
~ir på Karlskrona varv försökt. Från artilleridepartementet 

borttogs allt utom gevärs- och revolverreparationer och för
lades till verkstäcdrna på nya varvet. Där måste så små
ningom upprättas en särskild arbetsavdelning för artilleride
partementets arbeten, men när det brådskade för ingenjör
departementet, så togs denna arbetsavdelnings folk till dessa 
arbeten. Olägenheterna blevo slutligen så stora, att man fick 

lov att återge artilleridepartementet dess verkstäder. Torpe
derna lades först under ingenjördepartementet, men även där 
gingo andra arbete före, varför de utbrötos från ingenjörde
partementet och lades under artilleridepartementet, för att 

sedan bilda eget departement. Med nuvarande strömningar, 
där allt militärt sättes i sista hand, kan nog G. och likasin-
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nade möjligen få i gång cirkclutvecklingen, så aLL åter enelast 
l verkstad eller en verkstaclsledning, ingenjördepartemcntets, 
konuner till stånd, n1.en, om och när militära krav få göra 
sig gällande, går cirkeln åter ' / , varv. 

För övrigt torde de små verkstäderna också ha' gjort en 
Yiss nyLta. Det var i en av dessa som elen första Lrärem

skiYan på Karlskrona varv uppsattes. Till en inköptes den 
första snabbsvarv, som kom till var-vet, för att ej lala om 
att där först användes stans- och pressmaskiner, visserligen 
små, men i alla fall. 

Vad angår att ej deparlemenlscheferna få göra upphand- · 

l inga r alldeles på egen hand, har även det sina skäl. Det har 
förut framh ållits att varvens förråd äro mobiliseringsförråd, 
alltså större än vad varvsdriften kräver, men för omsättnin
gens skull är det nödvändigt, aU materialier tagas härifrån . 

Det kan då inti·äfTa, att dessa förrådets materialier äro dy
rare än vad som förekommer i allmänna handeln vid en viss 
tidpunkt (motsatsen naturligtvis också). En departementschef 
kan då frestas att hellre köpa i allmänna handeln för att få 
sitt arbete billigare, men ej bliver det billigare för staten. 
Exemplet är ej konstruerat, utan taget ur erfarenheten. 

Angående chefens för ingenjördepartementets friare ställ
ning vid nybyggnader, helst privata, då han anses böra stå 
direkt uneler marinöverdirektören, så finnes inom nuvarande 

r eglementes ram sådan möjlighet, vilket är förut i denna tid
skrift påpekat med anledning av kommendör Schneicllers 
uppsals om varYskommitten. Se tidskriflen sid. 743, år 1918. 
Att ej alltid allt för fria händer vid krigsfartygsbygge eller 

andra fartygbyggen för statens räkning bör lämnas är där 
ock påvisat. 

Ett exempel, på vart det leder, kan lämnas då vid en 
omändring av ett fartyg, som även då försågs med elektriskt 

lj us, där de militära departementscheferna ej fått del av för
slaget till belysningsritning, så när fartyget skulle vara klart 
såväl elektrisk belysning fattades till fartygets kompasser som 
lyspunkter ej voro ledda till kanonerna, och det fordrades 
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ganska allvarligt och träget arbete av respektive departe
mentschefer, innan dessa fel blevo avhjälpta. 

Vi bedja få avsluta dessa rader med en traverstering ay 
en fransk statsmans ord: Flottans varv skola främst vara 
militära etablissement (men som sådana så ekonomiska som 
möjligt) eller skola dc ej vara. 

U. B. 
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från främmande 
. 

marmer. Meddelande 

skeppsbyggnadspol iti k. 
(Tntill u tg1\ngcn :w clcccmlJ er m1\nacl 1\120. ) 

England. 
Fa•·l.vnens ljiinsl hm·hel. 

.Tagctrne l1 aY:1 sliliLs m:·r·krt lllltli'r ],rigel. '(, aY Lotala antalet anses 
bör.·a ulrangc r.·as, Yarigenom emlast 200 skulle Yara i tjiin steclugligt skick. 

Som princip för slopningar g~Uier att alla fart~g slopas om Yilk a 
man anser att Li c penninf!·summor, som sknllc crforclrcts för att sätta dem 
i tj>lnsleclug lig t ;;kirk. lli1ttr r kun na :J.nl cinrlas för nyby::;gnarlcr. 

B,lfl!lll<ldSfll'O!II'Hill. 

Sla!lfal'ly!l· .'\mil:alilelet :wni'tende s la!lfarly!l· 

Fil'St Lon! of ~\Cimir:J.lil) yltrar i iJUclgctsfc·,rslaget till 1~120-1921 

års ulgit'ter för engelska flottan: 
''Kri t ik Il at' Jr:'ln en rlcl 1~:'\ll framkommit emot att en clel s lagfart;cg 

111\llns rnstaclc oel1 J'öronlas i stället lätta fartyg, enär clet anses att 
slag fartygens tid 1\r slnl. nc· l1 att fmmtillen hut· u-båtar ocl1 luftfart~'" 

till. Amiral itetets marinstall Ilat' omsnrgsfullt ulrett denna fråga oc l1 
kommit till rl c t resultat, att clcssa idc;r.,· mås te kmftigt motverkas. 

Enligt amira liletPb åsikt iir or!1 förlll ir slagfartyget elen enhet, vara1· 
en l'lotta sammansättes . 

nct t illiinclalupna kriget ilar langt ifrån att åtlaga läg::;·a att sla::r
fal't~l'gc:ts tic! är IiirlJi tvärlom Yisat att clcl måste finnas. På tyska siclan 
vilade llela nnclervattenskriget mot tlc allierades ltanclelsflottor p[t elen 
maktfaktor, som lle tyska sjöstricls l't'aftcma representerade. På rl e alli e
raeks sitla. kllncle rl c t)·ska u-lJätarna ingalumla J'örilimlra s lagfartygens 
operation er , men u-IJåtamas n erlerlag [tstarll,oms genom nya anfn llsmeto
cl er, jagarecskol'tct· ocil fö!'linrlrin.c;·ar i tlct taktiska upptri1d:mrlcl. 
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.-\miraliLeteL anser äwn. aLL det ~lr oriktigt aLt pilstil aLt lu[tfart~·gcn 

. c:·,)m ~lagfartygen ön~rnöcJi ,Q·a. Luftfartyg äro sLlkerligen ltögsL nödYän

di,L~<l för en sjöstyrka föt' aLt 11Lflim rekognoscering, torpedanfall 0c11 ned

;;la~sohscrYationer, me•1 f. n. ~lt'rJ dc enelast ett Lljälpmcdrl ocl1 kunna e,i 

p<l något sJ.tt ct·säLLa slilgfarL~·g,•n. 

Om man ser tillhill"l p:l s.jökrigshistoricn, finner man, aLL slilgfar

L~ygeL flera gånger anseLLs Yam dömt att försYinna. l~ftct· tot·pcdfai'Lygen~ 

rc,rsLa utYecklin~· ansJ.gs föt' c :a 20 ~r serlan i yissa krcLso.r, att slagJar

l ~·g('ns ö fl c Y m' hesrglal. :\ntirali Lf'Lct h t sig emellerlicl icke !1 änföra,; 

av den tilltalancle tanken aLt hygga små billiga torpcdfal'Lyg i stället för 

sht!"-~kCJ!Jl och clcL Yis<<de sig atL amiralitetet fick ri\tt. HiLLills har clct 

allticl Yisat sig, att om etL l'örstöl'rlsemeclf'l mot slagfat·lyg- uppfinnes. s[r 

fmrntYingas därigenom en nL\'Cckling a1· sLrirbsäLt, Yilt'ig·enom försLö

t·clsemccllet neutralisems. Am i rali teLe t anser därför at L slagfartyget mås Le 

lliiJ c!Jållas som enl1cL inom för!) and<'t ocll att en sjöstyrkas taktiska rö

t·clse r liksom llcss övningar mastc 11Ll'öras mc<l "llatliP Sl(Lta<lron" som 

•·nllrL. 
nct mibtc emellertid IJ e lonas. aLt cl11lt'll m:m ])ibelliUict' ~lac;JarLygot. 

kan dt·s,; LYJl komma alt unclerf!;[L morlifilmtioncr. l'l.vcc-klingcn inom 

C'leklrititetens omr;\de, a1· explosionsm oLor<'t' od1 inom YCLrnskapcn i 

allmL\nltct kolllma aLt f t·amL,·inga föt•änrl ring-ar ay Lypernll ocl1 clet är en 

nx marinslabens förnämsta uppgifter atL sLäncli~t ltiUI.a si;;- il. jotn' merl 

dc veLenskap lit' a framstegen, så alt el e föt·slag till slagfartyg som fram

l~tggas , fullt motsYara framLidens kraY. :-Jan kan l~i.nka sig aLt det nu

l itl a<l slagskeppet komm e r aLt modifieras till eLt fartyg- , som hade kan 

l'lyga 0cl1 am·ändas som tmclerYattensbåt cl!eJ' endast flyga, mt•n f. n. 

iir cleLta enelast en fantasi. som möjligen kan r ealiseras i fmmtiden. Föt· 

<l.Lt komma etttrilän milstc man ga fram Yarsamt, Ly om man s lopaetc clet 

moder na slagfartyget för att börja konstruera en hy!Jricl mullan luftfart}.'\' 

11Cl1 u-bftt, skulle l!;n;;lantl s narL ej lt aYa nå!'!on flotta ocl1 llrt bl cl'c omöj

ligt att öYa hcsättningarne." 

l'ressdisJ;ussion 0111 ll,YH l';u·ly!J· 

Den engelska pressen tycke:; i allmänl1et ha börjat ag i Lrm för byf!·

gandcL aY slagskepp. En ocl1 annan röst cmoL stora fartyg höres dock, 

<t t. ex. amiral P ercy Sco LL, som jusL förordar luftfarlyg. 

Det förefaller som a mira liLcLet stocle bakom pressagitationen ocl1 att 

dess avsikt är att nu berccla jordmånen inom LlPn engclsl;:a a llmli.nheten. 

så att cli\. tillfället blir lämpligt, en utbrecld opin ion finn es att stödja 

,.;ig pil. 1\[iln ägnar också mycken uppmärksamhet åt Japans ocl1 Förenta 

:-:tatemas nyl!yggnacler, oc lt påpcJ;:ar, att mecl nuvarancl c Lakt i fartygs

hygget J;ommcr Englancl att om 3 är Ila gätt tillbaka till trecl j e platsen 

h lam! sjömaktema efter Förrnta staterna ocl1 Japan. .-\rn i ra !i te t e t an-
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falles ]m sina !tall skarpt. ntcn i allnl~in lt rt rrkli nnf'r man nll f. n. rless Yal 
är SYarL . 

~erlan ntllllCnL d~n c;lora l;nmmittr'n LillsaLLs. Yat·rrJrt ntföl.'ligar,· 

längre J'mm. rut· sig clisku~:-;ionen riilt ll llfligt för och emot. 

Hitningat· till n~·a slagsk<'J'P paRtas nu vara undPt' ulai'IJeLande i 

l~ ngland. i\fan nppgiwr, alL dr n~· ;t lypcma J;omma att Y~icka liket lllyc . 

J;: e t up[i sccnclc som pa sin tir! l ll'eadnnughts . 

nr. \\'. liovgaarcl, )JI'Ofl':jSOI' i :-;];:eppsb)·g;.;·nadskonsL Yid Lckno]nQ'i~l;,l 

institnLrL i i\fassac!Hlsrlts. Ilar förslikt aU med stöcl aY stuclim· inom 

skcppsliy;.;t;-naclskonstrns Il htot·ia gmfiskL aleq . .!·iva utwt:klingen l t os s triels

fartygen och anser sig lwnna fi'•t·uls~ig-a a l t slagskeppens far L kom n ter al t 

ökas iiYCr clc nu Yanliga 21- 22 knopen samt att cle SYåra kanonernas 

kaliber iinnlccles kommer a1 L ökas. !Ian hållet· före att r! et Yertikala 

pansards tjocklek ej bör ökas, diirPmot föronlar lian ntstr~tekt JwrisonLnl 

h epansring samt biUtre llllllCrl'<llLrnsskyriLI. 

Hans ftsikt il t· Yidat·e att slar;skeppen ii n nu ej nal t n t a.:-;. i mistorlek 

och JJcl!JC'kar att man nu höt· sök<l asLi\liJcomma en bcgT~tnsning uppåt föt· 

atL ej slilncligL 1Jcl1öYa Yit!Lagn ll)' lL nt ·lt ko~tbara utvidgnings:n·betcn a1· 

clockor. l1amnar, kanaler lll. m . 

Kon leramind CltaLft·icld. ~om f. n. tjänstgur som AssisLanL Cl1icC 

i mar·insta!J cn, l1ar m eclgiYi L a lt amiraliLell'L antagligen icke komlllct· alL 

bygga flera fart)·g aY lio oLls typ, men llan har. förståndigt nog, aY~tåt: 

från aLL omtala Yacl man kontm er aLt bygga. A anclra siLlan ·Ilat· Sit' 

l~ustaee cl'J~Yne"mL giYit ' 'Ho od" det vitsorclet, att fartyget ilr lik a sil

ket en1ot. Loqwcler orl1 minor i nnclrrYattenskroppen som mot kanon .. 
l.rlif[at· Öl'l't' Yaltnet. 

.\ I!J uii nna opiHione n inom <'llfJCiska flottan. 

Allmiillll<l opinionen inom l'ngclsk<L fiolLan t~·rkcs Yat'a enig 0111 all 

~lagfat·t,·g skola finnas oc lt atL Jöl,j anclc fot·dringm· iiro minima: 

1) bcsL;·ckning ej SYagarr ~tn 8 st. 38 cm. k., 

2 ) för slagskrpp pansarsk)·dd. som inlill 11,000 m :s Lli~lan:-; ilr oge

nomLL'J.ngJi gt för gröYsta exislrrand c pansarprojekLilet· sn 111t "11tllf.!·c·. 

räckancl c näslan runt orn fartyget. 

3) för slagkr~·ssarc en fart Lill Rjiiss ej unllersLigancle 30 knot'· 

Om clessa forclringar godtaga~ a1· a rniralitctet sk ull e sasom Ljitnsl

bara slagfartyg återst å enelast tir fr m Iart)·C'·en ;w Ho) al Sowreignklassen 
och Hoorl. 

Amiralitetets i tlcL fCrt·rgileiHl<' uLLalade itsilder angående nöcll·~tn 

ll ighetcn aY slagfarl~·g stå i skarp motsats till Yacl elen m11ncm aY!iclne. 

för sina radikala åtgärcler på sin ticl mycket uppmii.l'ksarnmadc Lord 

P isher yttr a L. Han uttalacle s ig i sept. !0.19 på följand e sii.Lt: "LufLkr igel 

kommer att clominera under framtid a krig- , bäde till lanels ocll sjöss. 
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.Jag är c.i tillt·äcJ;lif!:L inne i ft·J;:·an ,,m landkrig. men pa sji.'lll ih· tl c t enda 

~<ittrL aLt l1 illla sig kln1· f•·an Jurten nm man gil<' uncl Pt' YaLLneL. :\fan 

hli r sal ed< 'S [\·ingad att ga in fiir inre förhränningsmolon' l' orll olj a. Del 

ii t· Ll ärfii r jaf!: llållcr pa med aLL lt'll ln fa in aLL ll eLt flnllnn m:i.stc ~lopc>s" . 

Ul•·eduin!J a\· hello1·et. a1· sla!JI':n·l~· !l · 

Hrgrri ngcn l1 a1· <kn JO det·. ( IH ·H silkt• •· L undcl' l•·~ · l'l;:rt a\· el en Lid 

ningsd isku s:.;io n, snm i allt ilngsi iga <·e Lnnnrtct· f <'a!llll[tlla nödYilndiglll'ten 

:w att komma Lill etL t· e:;ultaL ) f<tttaL deL l) Cslu tct atL " Committcc or 

l mpCl'ial DPI'cn cc·· skall ofö•·llröjligcn Yet•J;stilll a l'n uLtönHmtnclr under

sökning an gilend<' sjöförsYarsfrii.go i'I1 a mrLl aYsrcnde på crl'arunltetcm :1 

r,·,\n del sisL::t kriget och tillkilnmtf!:iYe<· nlL r egerin gen k ommer icke aU 

l'rarnlägga nagoL pt·ograrn för hygc·andP HV slagfart~·:s jnför Parlan1rn trt 

fii rr ii.n r esultatet aY J; omm i LLens arlwtr studerats . 

" Committ<'r of Impcr ial lkfen<·,• " iir f. n. samnHmsaLt aY följanrk 

mr<llrmmar: 

Ordfömmlu: prcmiii.rmini~LI'l'n Ll oycl Croq.;r; 

CiYil a m edlemm ar: Bonar La w, Balfout·, Lon l Curzon. L orcl .\Iill< cr: 

Sjiiministcrn: :\Jr·. L ong, :\It·. CllUrcllill; 

:\lililäea m ccllcmmar: First Sen Lonl .\dmiral of th e Flee t l%rl 

BuaLL)·, Chief of Air Staff .\i r :\>I a1·sl1al. Sir H. :\L T renchanl , Clii ef or 

Imperial Gener al Staff, F'i eld '\f<11's l1 al :-;ir H enry \\ ' ilso n. 

K ommitten l1 a1· fullmakt i\tt inl; alla al![l som kunna giYa upplys

ningar. J~nligt DaiJ~· :\l ail s as ikt itro dc ciYila cl emcnlcn icke tillt·äckli gl 

Ll'!;:niskL u Lbi lclade . 

K ommitten skall unllr r söka följamle lluvuclpunkter: 

l . I lmru l1ög grad Ilat' u-båt en ocl1 spe.:. den stora kanonl)estyckad(' 

u-b ft l cn trät t i slagfarty geLs ställe. 

2. I lHJt'U ltög g<'fHl hat· utvceklingen av Hygfartygct blivit en fara 

fiit· slag fartygeL. 

3. ;i.r en radikal f örändt·ing ay slagf artyget i den riktning lonl Fisl1e1 · 

fiirrsln.c;, d. Y. s. ett unclenatLL>nsslagskepp , nöLlYilnlli g·. 

. \miralcn Lord .J c llicoc ilar efter sin rundresa till J; o loni ern a 1919-

l~ lZO i si n t•apport Lill flmiralitctet föres lagit att upprätta en k r a f t i i:' 

f l o L t a i Stilla l1avet lineler elen närmaste f emårsperi ocl en. D enna flott[l 

sk u li e sammansättas av fartyg m· Ho m e Fleet, East Inclia Squaclron sam l 

ur Australi ens, New Zcalancls och Ganaclas flottor och unelerh ållas aY 

J·;ngland jämte nyssnämncia kol on eir. Jelli eoe foretrar som minimistyrta 

x slagskepp, 8 slagkryssare, 10 lätta kryssare, 1,0 jagar e och 36 u-båt r1r 

r1v modemusle t~·p e r ocl1 beräknas årlif!'en ulg iftcma härför till 20 mil i. 
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C. Om amimlil<'l<'J· tlpplngcr <l c ll<l fij •·sla:o· ~kul le s;lledes 'l ;, 3 slngk t·)·s

sar<J ])C ilöva n)· ))~ · g·gas. \'ii.ntall c k<lmnwn<l r lt iln<l clsrt· i :-;tilJa lt a\·ct kasta 

tydlif!'r •n sin sl;:u,c:·;..:·a framrör sig . 

l'< '('s :.;, •n und••rstli rlcr Y<11'mt <IPlla förslag. 

Liill il '"'YSSHI'P. 

.\miraliLr LeL Ilar nu IJeslilmL sig för· a t! l'artsälta arildena på t•n del 

litll<l krYs:;at'l' , som necllarlcs untlcr J'J'Clhl'ör-i< antllingn<'na i \ 'c 1 · ~H illes. 

J~ o gcbka flot tan anses n ii.mlis-en IJ el<öYa f (irstilr kas m ccl en del ,;;,dana 

fart.)·g, särskilt nu s<'<ian m an slopat t. o. m. fartn.;· aY omkrin g J<l års 

il lcl l' r. 

maj 1~20 löpte l1 os ArmsLron f.i' & \\'!1 itwol'tll i Ne\Has tl e en lät t 

J;t·~·:;sa •· e, Emc<'ald , ::t\' stapeln , sont Lord<' r (i lt Yäl represe nLera elen mo

<lPrn flstr engelska t ypen. Dcpl. 7,550 t ons, fart. 3:3 k11., m~skinstuka 

RO.OOO l<kr. (obs. slagkryssaren Lion 70,000 ). Best. 7 st. 15 cm. k.~ av 

Yilka (i st. kunna anvitndas i llredsirla samt 1, t ripp lc torpcdtuher. lineler 

Jnggnad b efinn a sig äYen Haleig l1 , E:ITi ngltam ocl< Frobi sh er, Yi lka äY•m 

f!~L unrlet· lw nllmningcn l iiLLa kr~·ssat· e. Depl. !l,750 tons. · Pansm·görrl cl om 

78 mm. Fflrt 30 knop. Best. 7 st,. 19 cm . k. , 10 sL. 'S7 mm., varaY ·'• av

se<lcla som luflk. ', liYCt'HltLrns LnrpccltniJct· or·l t 2 undcrqLtens. Ko st

nad J.. milJ. t. 

n cn r ngelske1 f'acklilt eraturcn } ttmr ocksil sina tYi\'l~ l angaencle 

lämplig l1 etrn aY b cnänmingen ' ' l iiLt k<' ~·ssarc · · på sållana far tyg ~om Emc

rala ocl1 J<:f'finglla!lJ. J sjä iYa YCJ'keL äro de s tora "pr otedcll cruisers" 

0c1t om pansa•·skyclclet vore n ågot tj ock ar e, skulle b enämningen pansar

kryssarr Yal'a <' ikti ga,·c. För<' eller senarr bliYcr naturli g t{·i s också pan

saret tjncka r·e od1 clärmcrl ilt' man tillhaka vid pansark•·yssar·ne, Yilka på 

sin tiLl ansågos oekonomiska orl1 överflödiga. 

:\1an hoppas därför att nästa konsJ,ruktion er sk ola IJ al!a sig vie! 

omkt'ing 6,500- 7,000 tons. Ell fm·t;:g ay cl enna stol'lek kan begåYas m ecl 

alla föt· en kry ssare önskYärcla egen skap er. såsom ltög fart. kr::tftig b e

styckning, tillJ' i1ckli gt pan sar och stor aUionsraelic. 

Krigets erfarenil eLer g iya vicl li anel en atL clc lätta kryss~me ay m o

dern konstruktion är o mycke t mot~Lilncl skraftiga moL torpeclle~iffar. Not

ting ll am 11chövcle 3 oc l1 Falmout11 ända till 't torpcLILrä1't'at· innan llc sjönko . 

De lilll.a kr~·ssamrs artill er i biir fa iJiltlrr pansarskydel ocll uppstäl

las i k asematt cll e•· lom samt på s •·unrl av clärmcli f ölj ande viktbesparing 

ociJ taktiska f6rclclar, IJ älsL p a t'Yi~. 
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Förenta staterna. 

au,.,·. ·1()20 funnn~ under· ll~· c:gnall I'·IICl' Yorr, Jw,;lilll rh JS si "l'" 

Ltl'l));. Yarl ocl1 dl krni'Lig·arc oin alla inum mnbYar.·andl' kla,;,; i Ycirl> kn. 

Sla!JI'al'IY!f· 

An t. S l a g s k e p 11: 
l California....... 1 
l T cncssuc ......... f 
:, \\ e,;t. \ ' irginia .. . 

(i lndi<ll1<1 

S l a g k l' y s s a 1· r : 
G LcYington 

nevl. 

32,:)00 

32.GOO 

'12.:30(1 

F ad. 

21 

2 L 

2:1 

12 st. 35,, cm. k., H st. 13,0 cm. k 

~ st. !,O,, cm. J;:. , 1-'• st. 13,, cm. k 
Pansar pcL siLla 1,01) mm. 
Pansa1· pil tornen 150-210 min. 

12 st. ;,o,, cm./L 50, 16 st. 15 en1. k 

E: lekt r . maskiner 60,000 likr . 

'J3.:JOO :13'/, (:"l5'! ) 8 st. ~O , , cm. k .. 1!. st. 13,0 cm. k. 
Elel;:Lt'. mask iner 180,000 llkr. 
l'ansar på s idan 125 mm., enli~l 

en uppgifL, som ej syn es sctker. 
T\·ennc :w Llessa fartyg uppgiYas ,;kola förses mer! 8 st. 4G cm. J;:. 

i stiillet för cle 8 1,0,, cm. 1;: / L 50. 

De t torcle f. n. Yara fråga om aLt ersii tta Incli anaklassens IJ0,0 cn1. 
kanon er mecl 46 cm. 

Projektilvikten J' ör 46 cm. kanonen = 1,330 kg. emot c :a 952 kg. fiil' 

;,o., cm. kanonen. 

Den 30 sept. 1920 Yoro unclee byggnad: 11 slagsk epp. 6 slagkr~·ssare. 

LO lätta J;:r yssare, 52 jag<cu·e. 1,() u-b åtar , J ol j etank, 2 lJrännoljefart~ g. 

l kanonb åt . i sjukfarty g, 1 ammunitionsfart~yg, 1 YerkstaclsfarL) g, 2 ja
,c:·arclll oLlerJ'art~·g , 1. u -b[ltsmo L1 0rfartyg oc11 3 sjög<otencle JJogsel'lJåtar. 

Deslutarlc, men ej JJ est:tllcla voro: :12 jagare. 7 u-JJ åta r ocll 1 tl'am;
jJOrtfarty;,;. 

Slagskcppc t :\larylaod , som nu snaet komiller a Lt levereras från 1\C\Y

]'Ort Ne\Y~ , iii' clet fjärde i orclnin gen' uteslutande m ecl elektrisk kraft clriY
na slagskeppe t i Förenta Statcrnas flotta. De t första ay clcssa fartyF. 
Ne\Y-;,Iexico, Ilar nu Yarit i tj änst i två år . Installationen lovordas o1Ii
cic llt i a!Ja aYseenclen. er maoöv ersynpunkt l!ar den v isat sig synne r
J igen p iili tlig ocll i fråga om ekonomi en är man ii ven nöjd, enär brilnn
c,lj catgil.ogcn minskaLs m ecl ilncla till :,o % vid 19 J;:nops fart och 32 'ir 
vie! lJögsta fart - allt jc1m[ört med cle åogtm·JJinclriYna s~·sterr~" t J·g c n 

JJ!all o oc!L CllissippL 

Liil!a l>ryssar e. 

Dc n~·a amerikanska liitta lz 1·~·~same komma att fil följande dat a: 
11 epl. 7.100 tons. Fart 33 l;:o. Clfaskinst~Tka \10 ,000 llkr . Best. S ~~-

1'l cm. J;:. 
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Dessa moLsvara såleLles Liimligen n oga elen engelska Emeralcl-Uassen. 
I Amerika fö reslås nu till byggande en klass , som skulle motsvara 

Effingl1amklassco m ecl clepl. 10,000 tons samt en best. aY 21 cm. kanoner. 

Japan. 

Flo lLhyu fl nadsprogram. 
Slagfarl y g. 
J~ nli gt amerikanska uppgirter kommer l)rogrammet för å ren HH7-

1923, som ursprungligen omfattade 2 slag-kryssare, 3 lätta kryssare, 21 

jagare och 48 u-b åt ar att utökas mecl flera stora fartyg, antagligen c :a 

2 st. om året. 
Uneler JJ;,-ggnacl befinna sig slagskeppen Muttsu och Nagato. Depl. 

33,800 t ons. 23 knops fart. ULYilxlaclc ~wgturbiner. Best. S st. 110,, cm. k 
P a nsartjocklek en är olJekant, men tonlc vara grövr e än på \Vest-Virgini a

klassen . 
J~oligt anclra uppgifter skulle prot.;Tammet av år 1916, el. v. s. m ed 

början år 1017, omfatta 4 slagskepp , '1 s lagkryssare, 12 jagare m. m. 

Detta skulle motsvara ett stort fart~·g p er år . 
Engelska amiralitetet uppgiver enli gt 'l'imes att programmet avsågs 

att vara slutfört 1921, men att de tsamma nu utökats och omfattar inalles 
s slagskepp , S s lagk!·yssa re, 23 lätta J;ryssare och c :a SO jagare och är 

avsett att vara avslutat år 1!)~8 . 

Japan sl; all f. n . tw va stora sYrtrighoter mecl si na stålleveranser. 
Bn , ävenledes amerikansk 11ppgift angiver att J ap an sommaren 1920 

påbör j at t venn e s lagsl;: cpp Amagi oclt Akagi om 53,400 tons. 
Liil ta hryssaJ•e. 'l'~· p Tama 5,GOO tons, 33 kn. Best. 7 st. H cm. k. 
Ja!Jar·e. Best. .J. it 5 st. 1:i cm. k. i f artygets mittskcpsslinj c. 

Frankrike. 

l\larinpolilil;:, 

r~ftc r ett längTe s till aståenll L' ocl1 se1lan man numera kommit till 
full insikt om att franska flottan Yarken i utbilc'!ning, elislokati on eller i 
effektiv aovänclnin g· aY marinlJudgeten motsYarar lancle ts nya stratcgisk.a 
läge, l1 ar man b eslutat visa vcirhlen alt Frankrik e ILar för· aYsikt. at l 

Tidskrift i Sjöväsendet. s 
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lmtlcr utnyttjande aY siLL cna:;ti'temle geografhka lci.gt', oci1 umlCJ'itul
lancle en flotta, som ät· (iYcrl:lgson alla anclra i kYalitati\"t h:insc r•ntk . 

flirbliYa en avgörande faUor till sjöss. 

Pil grund av d csto 1·a utgirtemrt fur arrn<\n. lorcle dock de merkl , 

som lmnna aYses Iör fJoLLan. undct· en <<Y:i<'Yärd tid framilt llliya .h\lll
förclsevis bl}gsamma. 

Dc strategiska furclolar FJ·ankJ·iko lJar aY :;itt lli.p·c mellan 1'\or<l

sjön, Atlanten och i\leclelllawt odt sina kolonialJJascr ::tro å andra sidan 

såclana, att en flotta, :;om om rlcn tilllliirdc e tt lantl sit beläget snnt 

Italien eller Tyskland ocl1 clå enelast sl;:Ltlle lJcsitta ctL strategiskt cl•·
fensivt Vlirclc, skulle om den :lgrlcs aY t~'rankrik c , glira clct möjli gt fi,l · 

tletta iand att llaYa tungt viigamle nrcl att s:.i.ga i alla lla\·. 
Den nuvarande sjumi nistern :\lr. Landl'y l1 ar detta klart för si!-! . 

Om buclg·eLen blir rationett anYäncl, kommer resultatet att bliva m )Tkd 

goLt överallt, ej enelast som bittills i :\fellcliHtvet, som man , alllscliao 

Yapenstillestånclet aYslöts, ägnat en silrski!Ll uppmci.t'l-:samllet. 
J~n clel av opinionen inom marinrn foretrar att cle nedlagda slag

skeppen Bearn m. fL färcligll:yggas för R.tt åt Franl;:rike tillflit·sci.kra ilerra

Yäldct i i\leclelllaveL. 
I franska maritima kretsar yttras il andra siLlan att de stora far

tJ·gcn i :\ieclelllavet spelat ut sin roll ocl1 att u-båtar oc l1 fl)'gfarly,c: 

komma alt bliva allenahärskamle därsL::tclcs. 
Långsamt men säkert leeler elen mar i Lima utvecklingen till sl;apan

clet av en snalJlJ stark, sjögåencle Atlanterflotta mecl BrcsL som lmvudlJa,; 

och hjälpbas i Dakar, Fort dc France oclt å Aix rrnkarplats . En sådan 
flotta skulle alltid kunna vaea clet aYgörancle momentet i Frankrikes 

värlclspolitik. 
Varven i Loriont ocl1 St.. Nazaire komma i samband härmed att ul

viclgas, likaså kommer örlogshamnen i Br cst att förbättras. C-båtar m ed 

stor aktionsraclie hava seelan placerats clärstäcles. 
En i Bres t placeracl, tillräckligt kraftig sj östYrka !1 ål ler hetTavälde l 

Kanalmynningen och i l3iscaya samt långt ut i Atlanten i sin lwncl. 

I !\'Ieclelllavet kommer man att förena alla sjöst:rkor Lill en "flott<• 
de combat" uneler en l1ögstc lJefälltavare. År 1\!18 uppelclaclcs nämligen 

flottan i Toulon- och Levante-eskadrarna med nomincl chef i Konstanti
nopel, en åtgärd som företogs på grund av andra skäl än att i'LsLaclkommn 
en effektiv flotta. 1\feclelhavsflottan skall nu samövas till ett förstklassigt 

offensivt vapen oell unelervisningen i skolorna bringas i överensstämmelse 
mecl sjökrigets forclrin'gar . 

Modelllavsflottan sl;:ulle sålunda komma att bestå av 11 slagskepp 

på två divisioner, den första mecl fulltaliga, den anclra mecl 'l, besätt

ningar ombord. Fartygen ilro 3 st. tJ'P BreLagne, lo. sL. Jean Barts ocl1 

4 typ Voltaires. 
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lly(J !Jlladsp•·o!i J'<Hll, 

1\mft iga ri'<sl<'t' lJurja alltmera höjrrs emot elen f. n. följda skepps

llyggnrrtls]<olitik<'ll . Som lwkanL !Hu' arbetet på slai:!·~kcppen Beam, 
Flandre, Gascognc ocl1 Normandie nedlagts och i stcillel !J,·ggcs u-båts

jn['<ll'<'. bugserllata1· m. fl. 
F;·an,;kc: ,;jöminisLerns prognun f'C<r 1020-1921 äJ' G !Cltta ];1·:·ssare, 

E stu1·a jaga1·c ( t:·lJ f. el. t:sktl jagaren S .1[:3), 1:5 jagat·c oci'J :35 H-båtar. 

Emot dcttfl. program llaYa rests sLilxka proLestee bl. a. fl'i'm mp
pol'liircn för marinen i franska kammaren, som med inslö.mmanc!en fr[m 

Comrni~siun de Ja :\larinc ocl1 Con~eil Supc1·ieur fordrar: 
J) ett starkt fast kust[öJ·~var mecl svårt artillcei, 

2) en kral'Lig luftflotta, 
:\) 2'< stora jagare mecl 11 u g fart, 

'<) 100 u-båtar fur offensiv ocl1 
:J) stora slagkr~yssarc i allo. aYscenclen överlägsna Hood. 
DeLLa jlt'ogram beräknas kost0. 5 milliareler francs, förclelalle pä 

fem llr. 
I aug . .1920. bestillide på fram;ka Yat'Y J1 sL. u-bCttar :, .!,JOO tons. 

:HodPJ'\1 iseringsarbcten. 

En del änclringsar!Jetcn haya utförts på s l a g s k c p p e n Jean Bart, 

France. Paris oel1 Brctagne, som flttt moderna torn och avstånclsmät
ningsapparater. nya projektier ociL torpeder. Vidare !lava deras clurkar 

förlagts t i Il. ställen, skJ·clclade för e:-.:plosioner ocl1 fartygen försetts mecl 
Juft- och anti-u-båtsartilleri samt anortlningar för att omborrl kunna 

medföra an tingen fl)'l,~båtar ell er ballonger o<.:ll Saccono~'-clrakal'. 

p a n s a r k r y s s a r n e Q u in et, Housseau ocll Honan hava också 

undergått reparation ocl1 ämlringar. Man l1ar för avsil;:t att clå arbetena 
på isL[lllclsätlanclet av de f. el. tyslza lätta 27-28 knops kryssarne fortgiitt 

så långt att cle äro JJl'ukbara, ornlJygga kryssarne Micllelet, F crry oell 

Hugo till moclcrfart~)g för flygbätar. 
J a g a r e. Uneler kriget beställdes för tyska flottan ocl1 lJ.)'ggcles 

på tyska var v jagarne S 113-115, V H6-l18, G 119-120 ocll B 
J21-123, av vilka enelast några få voro färcliga vid ;;apenvilans ingående. 

Dessa utlämnacles efter Versaillesfreden till dc allieracle. Vad som blivit 

av cle övriga iir olJekant. 
DepL 2,500 tons. Fart 35 knop. i\laskin styrl;:a 5'>,000 hkr. Best}Ck

ning ·'r st. 15 cm. k. i fart}gets miLtellinjc. 2 st. 60 cm. clulJbeltuber. 
GO cm. torpeden kunde skjutas på 15,000 meters elistans mecl 28 

knops fart . Laclrlning = 21,8 kg. 
Frankrike, som vie! krigsbytels från flottan fördelning pil sin lott 

fått s 11:~, skall nu insätta detta fm·tyg i sin l'lotta under namnet amiral 

Senes. 
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.-\mit•a] Oai·C]II~ ·'s å~i i>!Ct'. 

Jl en JJrot.;o•llc föt'l'attat·cn Yi<.:camiral JJaYclu;·, f. n. staLionsbcfill

ltal·at·e i Bizc<i Lh.. · J1ar i en färm aret utgiYen bok "Les Ensc igncmcnt, 

:\Ja r i t i mes de la Guerre Anti-Germaniquc·· framlagt sina ås ikter angilentlL 

elen fr·ansl'a t'lottans fartygstypee i nu- och framtiden . 

Sla!Jskcpp. 

Han a nsee a ena sillan 

att s l a g s k c p p c t i rl ess nuYarancle form Y isat sig ej hin;.;n· mol 

sYara Lidens kea1·, m en att ft anclea sida n en makt, so m Yill bclr_,\ ll a c ll• T 

tillkämpa sig llen·a ,·~iJdct till sjöss måste besitta en flotta av öYCnal

tensfart)·g ay slagL)'JJ. En makt som enelast aYSCt' att föra clcfensi1· sjii 

krigföl'ing Jean placcr·a alla s ina tillgangar i u-M.tae. 

Amiralen ansvt' Yirlat·e att slat:·fartyget mås te göras betydligt rnindt·· · 

dj u pgilcncle o el t förses med JJ:Utrc unclenattensskyclcl samt effek ti\·a Ya
pen mot unclenatlcnsfart)·g. 

:\Ian lJör icke gå in för att b ) · ~·ga så stora fartyg som c! e, vaemr;d 

Fijt•t•nta StaLem a O('ir Japan f. n. söka övertrumfa varandra. Amical ]J. 

ifriiga~ätter llm·uvida icke 2 ell er :J fartyg av moderat storlek skull ro 
1rppväga ett av lirssa jäLteskcpp. 

:\lan kunde tänka sig vapen etnot undcrYaLtensanfall i form a' 

be~tyckning med lätta llaubilset·. avscllcla, att clå en u-bata gin;.;·o til l 

anfall, l<asta ut fljuplaclclningar runt om faet)·get. Bevakning ocll obser

vationer av nedslag m. m. skulle g0ras från en clrakballong, var·mecl all: 1 

större fartyg i framticlen skulle vara försedda . 

Liif ta l<ry~sat•c•. Yirl krif!·cts u Llll'ott ägde Frankt' ike inga hl t ta kn-~

sat·e ocl1 kunde clilrföl' c.i dPitaga i itanclelskriget emot tyskarna. ( Fö~'l' 
fall er att vara en l1j:irtesnck över att fransmännen således ej lyckade,; 

kapa ftt sig cle utmär·kta L~·sJ,a hanclelsfal'tygcn, om vilka sedermera. 

seelan rlr efter freden Rv tyskam e utlämnades till I. el. ficnd el'na ställ 

s[rdan ll:iftig stricl emellan England oc l1 Frankl'ikc. England Ilar' n:tm

li gen pa det ilela taget behållit allt Yacl dess kl'yssare upp!Jrin ga t oclr 

hardnaekat vägrat att dela mer! s ig. F. n. påg·åe försäljning av de f. 11. 

t1·ska fal't:·gen pil auktioncl'. T i Il följd a Y sj unkanrle tonnagepeis tyck''' 
försäljningen gå mycket illa. ) 

Hur hade franska marinen kommit i clrtta Ulgc? 

Jo. på gr·unll av att mnn i Frankl'ike enYi.st fasLIJ.ö ll vid tanken, all 

kn· ,;~arnros enda uppg ift Yar r ckognosce!'ing, Ilade man så smånin!rom 

11 n der freLisöYn i ngar , som Yerkställcles alltför scllab lonmässigt, kon;mi 1 

aLt ö\·a cleabbningar mellan sjöstyekor, vanicl huvuclstyrkornas stricl all

tic! föt·cgicks av strid mellan tvännc r ekognoscerande kryssaredivisioner. 

På gntncl av erfaeen hetcrna från dessa freclsövningar hacle man seder

mem u L\'Cck.lat kryssarna till elen pansaekryssarctyp på ön r 8,000 ton~. 
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som v,n· karakL~irisLisk för fntnska flottan, och Yid krigsulbl'ottct mås te 

anYiinrlas som Hllt kt·~·ssare. Av sina hesällningar kalla, -, clcssa fart~' g 

··mali'art·rg,. 

De lätta kryssarue ledo :lven förluster under kriget, men cle måste 

neksil hållas tiH sjöss. Föt· framticlen blir 0nskemålet aLL utveekla äYcn 

denna typ oclr. framför allL a tt minska deras cljupgående. Dc böra finnas 

i sLurL antal, Ly man kommer alltiLl aLt i'<l frtllt arb ete för clcm, bäde 

den större LJ·ppen, som amiral D. anser hör vat·a av omkring ;,,000-:J,OOO 

l "n s. ort-, c! c minclre typerna. 

ön•naf l ens l orpedfarly!Jcls l'örsvinnandc. 

Amiral Daveluy vill ersäi.La jagame med fartyg, som lla\'a torpeder 

corlast som lr.j ä lpvapen. Han föreslår ett fal't)·g av jagarens storlek med 

neclsatt fart, ungefär sä sto t· som jagareflottiljernas moclcrkrJ·ssare 

(_\rctllusaklasscn ), varigenom man skulle vinna större aktionsradie oclt 

sjövärclighct samt mecl en bestyckning aY 2 i1 :3 J5 cm. k. ocl1 utskjut

ningsappal·ater föl' cljupbomber. 

U-hålat·nc. 

T'-båtarnc äro Li en sYagarcs \"apen per excellence, clc allict'aLle skulle 

lra vunnit kriget äYen utan u-båtar ocl1 om 'J'yskland ej haft u-båtar, 

skulle kriget hava varit slut inom ett år. De allieraclc Yisac!e en be

klaglig ])rist pä l'örutsconrl o under u-biltskriget; i stället för att förutse 

11 Lvccklingen, nöj el c cle sig med att parera de n~· a striclsmctoclcrna allt 

efter som dc framkomma. 
Genom atL JJestyd;:a sina 11anllelsfart;,-g gjorde Frankrike e tt stort 

misstag, lläeigcnom unrlc!'lätlacles m}cket för u-bätarna uppgiften att 

skilja mellan d P- kl'igförande oclt cle neutrala ; dessa sena!'c respekterades. 

Det naturliga svaret pil 'l')·sklancls blockaelförklaring av England 

fiL'· i1 tillkänna.givanclc av för!Jj mina zonet· var konvojsJ·stemet, villrot lJort 

tillgripas tidigare. Bestyckningen av 11anclclsfart ygen blev därigenom 

iiverflöclig. 
V a p e n f ö r b c k ä m p a n el e aY u-båtar kunna indelas i tYänne 

grupper, sådana som äro fasta eller vilkas verkan äe b egl'änsad och sä

Llana som kunna användas överallt. Minor, nät, kanoner (i land? ) oG! r 

luftfart}g (fl)·gplan ?) tillllöm clet förra slaget, men man kan ej bygga 

försvaret mot u-båtar uteslutancle härpå. 
Djupbomber ocll mörsare ( ? ) tillllöra clet senare slaget och böra 

finnas på alla fartyg. Alla i't'amticlens patrullfartyg böra vara anordnade 

osm u-båtsfällot· och deras J·ttre utseencle så nära som möjligt över

ensstämma med ett vanligt kustfartyg. 
Amiral D. håller mJ·cke t på lyssnareapparatcr. Han förutspär att 

när cle blivit något fullkomnad e, man slmll kunna spåra u-b åtarne "sä

som en brottsling uppspåras av en blocUnrncl" och dl! komma "u-biltarne 

r j längre att förskräcka någo n". 
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.\nud•·h·na u-h}tlat·. 

.\ ngclr iYn a u-bålar il r n nem Yilnclbara. emedan r le r.i kunna el y k " 
hasti gt nog. 

ne franska u-JJa1Ama l1ad e 11nrler J;ri gct enelast clefensiya c:::···n 
skt]lCI' . 

C-b[tlarnes utwckling !tar gftLt oerhört hastigt l'nun i'\t tn en ~lnn 11 

kunna tle ej pi"t langL ni"ie c t·sä ltf1. öYervattcnstorperll'o.rtygl'n nL"h (] PI 
mi'tstr å ter ocl1 i1Ler upprepa5 o.t t r n makt. so m bH'fl"Ct' s it l sjöförsYnt· 
[J lt ll-11ttlar. lt~"ir i gr•nom i n~i"·än ke r si n sjökrigföri ng till clcf'r nsiwn. 

I\usllöl'SYat' ol'h anl'all ClllOI l;u s len. 

Amiral JJ. ansrr atl FöreLag i framLiclen emot ku~LbcfäsLningo.t· kom
nut aLt ske fr[m luften oc lt att luftfar t~·gen ll ärYi dlag böra nn clcrstöclj a, 
a,· nitgn\ fartyg. cio('k endast J'ör Lt·ansportämlamål, om såbcll öYes . 

JJ ill OI'. 

Billtre skytld cmuL rnin rxp losi oner m åste orksil införas . Alla o}r
logsfartyg mrrs tc Ya ra sk J·llcladc clärcnwt (paravan ?) oc l• i ko nYojern <J 
komtJM att ingå snabi)g-[tendc minsvepar e. De för min s1·ep ning uLanfij r 
hamninlopp mest li"impli;..:·a fartygen anse r· 11an Y8t'a gt't lnclgåc ndr · IIjn l
båLar. 

Lul'flapnef. 

:\lan kan fömlsc o. ll. fra mtidens flygbå ta r k omma aLt förses m ed 
ilopLllil)ara Yingar lilmand c en fågrb . Ombord på et !. rartyg k a n m an 
fl å stuva e tt stort antal flygfartyg och särskilt ]) J·ggda transportfart~· ;.: 

bliYJ. överflödiga. Zeppelin luftsk<'ppen ä r o In~·cke L använclJ)at·a som n·
kogno scörcr; till utförand e aY lui"LI•omlJarclcmang ägna cle sig ej på g r·m1 d 
aY s in stora sårbftr ilot. All fl s lflgs luftfartyg höra kunna anY~-inclas i 
Jr·crl s tid såsom samfärcbmcrle l Jöt· lmnsporter av post m. m .. clod: sa 
aLL dc llG,.;Ligt kunn a mnhiliser·as till krigsändamål. 

F t·ankrii>Ps framlida l'lolla. 

1\m iral. D. uiLry ckre si na fat'it ågo t' a tt Frankrike pn till f t·amal. 
Lr,·ckl aY sina s to ra l;r·i gsk ostnn dcr ocll cle s tora utg iftern a till armen 
samt unele r inflytancle av ås ikten att e tt krig uneler den nä rmas te fra n• 
lidcn ä r föga sannolik t mås te nöj a s ig med en flotta "'" anrlra t'angeiJ. 
Frankril;es flotta bör cmell erLicl uppsättas med dr L må le t för ögonen . 
a t L el en en gång i fr·amticlc n l; an utgöra en r! e l a Y r n komlJ i neraLl a lli e
rad flotta. 

Frankrike oc l1 rless a lli eraclo b esitta r. n. do facto ai)solul önwläg
sen l1 e L till sjöss, Imnska flottan bör· således ej b estå aY enelast u-b il l;\t " 
uLan Yara så sarnmansatt av olika fartygst~·per att den. uLOIIl alt den 
vicl ])OilO\" J;ompl c ttonu· rl•· a lli e rades styrl;ot'. utgör den stonl!nt' omkt'in~· 
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vi1J;on en för·;;la rangens flot ta J;an uppbysg·o.s i en ekonomiskt ljuso.re 

fram licl. 
:;.. n ö m a s k i n e n mäslo cmrll el'ticl nu giYa plats åt moLoree m ed 

inre förbr~ln n i n g, s tenJ;ols r öken röjer alltför m;,-cket. Bland övri ga för
delar mil. n~imnas möjlig!JCtermt att k unn a sn abb t kompletLer·a bränsle
förråde t och a lt åstadkomma bättre skyclclaclc durkar . 

i\1 a s k o r i n g lJör använclo.s iJ. a ll a ensamt uppträdande f::t.l't~·g , 

så att rl e likna haneleJsfartyg s[< mycket som m öj li gt . 
F a r t e n är llögcligen YikLig, Ju Lianelss lage t y isar a tt högsta fart 

mås te kunna l1ållas s;wäl före oc l1 e fter som uneler en drabbning, men 
farten lir enelast aY underordno.cl bet:·rlelsc i jämförelse med sl;:julför-

mi'tgan . 
Fr·;cnkt•ike kommer t rol igen icl; c aLL ansk affa Z e p p c l i n l u f t-

' s l;: c v p föt' s in flotta. 

Cap if aine de l'rL'flale \'asc hald c. 

· 1 ~ n nY ''J eun e E colo" arl)cLar på a Lt få fly gvapnet tillräckli gt upp
skaLlat. E~ av clcss r epresentanter, capilai nc cle fregate Vascl1 a lcl c, har 
i en n")" li gcn utgiYcn bok påpol;:aL a tt i framticlen ett oerhört infly tande 
];:ommer· a LL utöYas aY stor a fl")·gbombcr och gasbomber med gif ti grt 
gaser . Han anser clo ck att s lagfartyget måste bibehållas och a tt man 
för a Lt göra cl eL osårbart emot lu f tangrepp m åste öl'a cless st orlek till 

omkr in g 60.000 tons. 

Italien. 

n Y!l !J li(U!Spl'O!J ··am. 

Pil grund a\" penningknappli cten II at' ita li enska regeringen ]) esluLat 
r cYicl era sitt sjöförsvar ocl"t för framticlen enelast bygga r ela tivt små far
tyg, so m sco uts (" 'es plora Lori'" ). jagare, oc h u-båtar. 

:\y de unclet' b~·ggnacl yaro.nd c slagsk eppen skall Carraciolo för
änclras t i Il brännolj cclepå, ä Ö\Tiga far tY g a Y clenna klass Il ar a rbetet 

n edlagts. 
"Esploral or i". 
F . n. ä ro uneler b yggnad 8 (möjligen flera ), "Esploratori ", ''Flo t-

Lil io. Jeadcrs" av kraftig typ. n cpl. :l,\100- 2,200 tons, mera liknanclc små 

hyssare än jagare. 
Bes tyckningen utgöres aY 8 st. 12 em. le. och sex torpedtuber. 
Likn ancl e. ehuru något minclrc fartyg, finnas förnt i itali enska 

i'lottan. 



- 116-

Spanien. 

Skall enligt en uppgift, som förefaller ganska osäker, uneler Ja2 1 

bö rja bygga ett 30,000 tons slag'Iartyg . 
. Lätta l>ryssare. 

Uneler byggnad i England befi nn er sig seelan år 191<1 lätla kryss,t-

1'<'11 Rein a \"ictori a. Dcp l. 5,300 tons. Fart 25 knop. Best. 9 st. 15 cm. k. 

Riksdagen 
krys,;arc. 

Tyskland. 

har voterat 23.000,000 :\Jark för byggancle av en Hlll. 

Polen. 

Flottbygg n adsprogram. 

Reuter har ur polska källor erfarit att sä snart freden med Ryss

hmLl raLifierats kommer Polen att börja organisera sin flotta. östersjö

eskadern J;ommee att bes tå av 4 pansarkryssare och 12 stora torpedbåtar. 
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Kungjorda patentansökningar. 

Uppfinningens art. 
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Rydney. 

Anordning av urverksplåtar i mekaniska tidrör. 

Fried. Krupp, A/G, EssenjRuhr. 
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vattensbåtar eller andra fartyg. Schneider & 
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Livräddningsplagg. O. Beaumont, Otago. 
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Anordnmg v1d automatiska eldvapen for !undran

de av för tidig avfyring. J. A. Hill, Shef:fleld. 

Anordning vid fartygskompass er. J. ·w. T. OHm, 

~Iarstrand. 
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handla ämne tillhörande någon av nedannämnda grenar. 

SYeriges sjömilitära läge och flottans betydelse efter 
värld skri get. 

Flottans styrka och sammansättning; nybyggnadspolitik. 
strategiska, taktiska och tekniska lärdomar av världs

kriget, och deras tilli:impandc inom svenska flottan. 
Flatlans Ol'ganisation. Personalens rekrytering, utbild-

ning och avlöning. 
Flottans administration. 
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