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Årsberättelse minväsende för 
o 

ar 1920. 
Avgi ven Yicl I\. Orlogsmannasällskapets sammanträrlc elen G April 1921 

a,- ledamoten B !'1"gJJta?"!. ·. 

Den stora nordsjömineringen. 

Utläggning och hemtagning av den stora nordsjömine- Inledning. 
ri ngen emellan Skottland och Norge, ett företag av gigantiska 
proportioner vida överträffande varje känt sådant, har hittills 
ej va rit skildrat i svensk litte rat ur och torde därför erbjuda 
intresse. 

Då Amerikas fören la stater i april l 917 gingo med i kri
get på ententens sida var dess viktigaste uppgift att hjälpa 
sina alli erade att övervinna den tyskau-båtsfaran och var det 
icke minst i nom m i nom rådet som h j ä l pen i detta hänseende 
togs i anspråk. 

England hade i fredslid ej va rit förutseende nog att 
ska ffa sig tillräckligt stort minförråd och det dröjde länge nog 
lineler kriget innan de tla krav fylldes. Först på senhösten 
1917 blev Engelsl<a Kanalen så spärrad, alt trafiken med tyska 
H-båtar där så småningom upphörde, men ännu hade tyskarna 
obegränsade möjligheter a l t J å ta si n a u-båtar taga vägen norr 
0lll Orkney- ell er ;:,hetlandsiiarna. 

Utlöpandel fr ~m \Vilhelmshaven försvårades visser ligen 
~,enom de engelska jagarnas tätt upprepade mineringar i 

Yska Bukten, men de tyska minsveparna lyckades dock att 
ständigt h å lla ränna för u-bålar. 

1'idshi[t i Sjöväsendet. Hl 
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Vägen fr ån Kiel genom Kattega lt och Skagerack var prak, 

tiskt taget obehindrad . 

Varje minering, som dc allierade lad e i Helgolandh ukle n 

eller Kattega tt~Skagcrack, kom så nära de tyska baser na, 

att tyska sveparn a när som helst kund e bryta sig väg gen 0 111 

att plötsligt anfalla m ed större styrka än dc a llierade förm ~tdcte 

h ålla på varje plats, där anfall kund e vänlas. 

Alt stoppa de tyska u-båtarnas tilllräde till världshave n 

var emellertid ett livsvillkor för England och så framka stades 

en p lan att lägga en mot u-bå tar effektiv miner ing emellan 

Orkney-öarna och norska lerritorialvattnc l. 

Förslaget togs till en början knappast på allvar. :\Jan 

ansåg det för en galenskap att försöka lägga en 230 nautiska 

mil lån g mot u-bå lar effektiv minering. Man beräknade att 

därtill skulle åtgå minst 200,000 minor. Man förklarade det 

omöjligt att vid utläggning n avigera så att ej ulläggningsfm;

tygen sprängdes och till allt detta k om faran för dc tyska 

u-bå tarnas torpeder, för vi] ka de r elativt långsamt gående 

minfartygen ansågos skola bliva särskilt utsatta. 

Dc amerikanska myndigheterna a nsägo emellertid förc

taget utförbart och det dröjde ej län ge förrän engelska ami

r alitetet blev av samma åsikt och den närmare planläggnin

gen tog sin början. 

Avsi kten var alt såväl engelska som amerikanska mine

ringsavdelningar skulle deltaga var och en med sin m aterie l. 

England had e hösten 1917 en mot u-bå tar effektiv slöl

mina och i Amerika pågingo experim ent med en mina av fu ll

ståncligl ny lyp, den s. k. elektriska minan. 

Bland den flod av m er eller mindre värdefulla uppfi n

ningar, som vid Amerikas inträd e i kriget s trömmade in till 

Navy Dapertment var även en undervattenskanon uppfunnen 

av Mr. H.alph C. Browne. 

Kanonen ifråga befanns fullkomligt oduglig för sill än

damål , men en av detaljerna i densamma ansågs h ava stora 

möjligheter att bli en god tändapparat för minor m ol u-bå-
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tar. Fördelen m ed denna länd apparat framför hittill s arwän

da sådana var dessutom, att den ökade minan s aktionsradie, 

genom en lå ng antenn, som sträckte sig från minan upp till 

en m ed flytkraf t försedel boj av koppar . 

Tändningen sker i clubheJ måtto på elektrisk väg. Dels 

användes e ll Ju ·a ftigl galY:lll iskl hnlteri inuti minan för att 

tända sprängröret, och dels användes eleldrisk ström för att 

sluta ledningen till detta balleri. 

Denna senare ström genereras av del galva ni ska elem ent, 

som uppstår m ed mins.ns koppardelar och kopparantenn som 

den ena och ett fartygs järnmassa som el en andra elektroden, 

samt havsvattn et såsom elektrolyt, och häri ligger det origi

nella och genialiska 1 uppfinningen. 

Den ström, som uppstå r, då e tt järnfartyg kommer i kon

takt med minan eller dess antenn ledes genom ett myckst 

känsligt instrument närmast att likn a vid en ampermeter av 

d'Arsonval-typ. Den rörli ga spolen i detta instrument sitter 

på en ihålig axel inuti vilken befinner sig en metallkula. 

Då spolen gör utsl ag, för vilket endasl erfordras en ström 

av ungefär 0,,, amp., vrides axe ln, varvid kulan faller, kort

sluter strömkretsen genom sprängrören och sprän o· er på så 
sätt minan . o 

Genom antennen ökas minans verkningsområde i höjd

led högst avsevärt och härigenom kan man betydligt inskrän

ka det anlal våningar, i vilka minor na be höva läggas, utnn 

att därigenom minska mineringens effektivitet mot u-båtar. 

Minantalet för den sto ra nordsjömincrJI1gcn kunde på 

ct: tta sätt minsluts till om kring -W % av det beräknade och 

danned ljusnade möjlighel erna fö r alt inom rimlig tid få det 

erforderliga anta let färdigt. 

. Om man hade använt minor av förut lJruldig typ, skull e 
hden f"· t "ll ·J · · 
t __ or J ver mmg och iransport av det er forderliga an-

~let sakerligen ej kunnat sättas till mindre än två år för 1tl 

~J _nämna det ocrhörda arbe let att lägga ut ett så sto,rt antal 

dllinor. Nu kund e utläggningen börja c :a 7 månad er eftt:>r 
et beställningen gjorts. 
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Så snart den nya uppfinningen genomgått en del prov 
gavs i slutet av oktober 1917 order om tillverkning av 100,00() 
minor och detta innan någon mina kunnat prövas färdig. 

Detta betydde en förlust av över fyrtio miljoner dol lars 
ifall minan slutile visa sig i praktiken ej hålla vad den lovat, 
men tiden ansågs i detta fall så dyrbar, att den ej fick v~ir 

deras i penningar. 

Tnom kort voro mer än 500 leverantörer och underl cYe
rantörer sysselsatta med tillverkning av mindelar. 

Dessa delar sändes alla till Norfolk i Virginia och skep
pades därifrån till Skottlancl, där delarna hopsattes och mi

norna j ustcrades. 

Under tiden tillverkningen i Amerika pågick iordning
ställdes i Skoltland två stora mindcpåer, en i luverness orh en 

Iuvergordon belägna längst in i Moray-fj orden. 

Transportav Transporten över Atlanten tog sin början i slntcl av 
materiel. februari 1918 och pågick till slutet av juni samma år. För 

densamma Logos i anspråk 24 ångare med ett sammanlagt 

tontal av 60,000 ton. 

Två a tre fullastade ångare avgingo från Norfolk yarjc 
vecka och urlastningen skedde antingen i Fort William vid 
Calccloniska kanalens västra ända eller vid Kylc, båda heläg
na på Skottlands västkust. Endast en av transportångarna 
sänktes av tysk n-båt, vilket får hetraktas som en egendomlig 
lur, då man betänker dels att dessa ångare hade låg far t och 
dels alt transporten pågick j u st under den tid, då tyska u-båts
kriget var som intensivast. Från urlastningshamnarna till 
mindepåerna fraktades materielen kanalledes eller på järnväg. 

Arbetet vid mindepåer och urlastningsplatser verkställdes 
av personal från amerikanska flottan och disponerades b ä rför 
en styrka av 50 officerare samt 2,000 underbefäl och nwn

skap. 
Då p ersonalen blivit väl förtrogen med arbetet, lw ncle 

mindepåerna tillsammans leverera 1,000 färdiga minor p r clag. 
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Den stora nordsjömineringen var avsedd att läggas i tre Ny förank

våningar på resp. 8, 50 och 75 m. mindjup och med ett min- ringsmetod. 

avstånd av l 50 m. 
Då man betänker, a l t bottend j u pet varierade emellan 100 

och 300 m. så inses lätt att särskilda anordningar i fråga om 
minanl<aren fingo vidtagas. 

Man hade att välja emellan två system, dels ankring från 
botten med hydrostatisk piston och dels ankring från ytan 
med användning av lod. 

Det första systemet övergavs, enär man av vildhänsyn 
ej vi lle göra minstommarna av så tjock plåt, att de skulle ut
härda vattnets tryck på 300 m . djup. Man gick alltså in för 

. .. ... ... -·r -__ ·-o =- --

Fig. l. 

loclförankring. Systemet ( fig . 1) är gammalt och kännc
tecknas i korthet därav att ankartrossen sitter i ankaret på 
en rulle. Under ankaret hänger u n der ankringen ett lod av 
20-45 kg:s tyngd i en lina av samma längd, som det önskade 
111indjupet. När denna lina hålles sträckt av lodets tyngd kan 
ankartrossen avrullas, m en då lodet tager botten fastlåses 
rullen. Ankaret drar nu n ed den förut i vattenytan Jiggande 
minan ett stycke lika med det avsedda mindjupet. 

. Då det gällde minering på stora d.iup gick detta system 
CJ att utan vidare använda . Ni an måste konstruera ankaret 
s~, att den långa lodlinan kan sträckas innan ankaret hunnit 
SJUnka och draga minan med sig. Denna konstruktion (fig. 
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2) utfördes på så säll alt ankare och mina kopplades lillsam. 

mans, ym·vid ankarets sj u nklo·aft genom l n fllådor nedhri nga

des därhän, all minan kunde hå lla ankare t uppe uneler den 

tid, som erfordras för all sträcka lodlinan, utan att sjäh

sjunka under vatlcny lan. I denna ställning fälldes lod et och 

när lodlinan med en lmyck styvnade upp utförde den följa nde 

tre funktioner. 
1) losskoppling av minan från ankare t. 

2) frikoppling m· a nk a rtrossrnllen. 
3) öppnandet a\' ventil e r för insläppning ay Yalten lill 

ankarels lufllådor. 

~ u~u~r-. - -
--o 

Fig. :!. 

1\[in- För ankarel g~illde samma sak som fi)r m inorna, all he-

fart:·gen. ställning a\' stora m assor måste ske, innan pri)vning <1\' l'iir

cliga ankaren kunde iiga rum. 

Sedan nu materielfrågan beträffande den rena minmG Le

rielen lösts återstod alt skaffa lämpliga minfartyg och be

manna dessa m ed tränade besättningar, och här stö tte man 

p å stora svår ighete r huvudsakligen beroende på att erfaren

hel inom området saknades. 
f. l -.'lt1'1 

Före 1914 h ade minfällning från arlyg une er g. " 

mycl<et litet övats i ame rikansk a flottan, men då man reda n 
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i börj an av världskriget fann vilken oerhört stor roll minan 

spelade och hur stor vikt man överallt Jade vid ökade fäll

ningsmöjligheter, organiserarles på sommaren 1915 en sär

skild min eringsdivision. 

Denna bestod av två lätta kryssare San Fransisco och Bal

timore samt en äldre kanonbåt Dubuquc. 

Kryssarne hade 1911 r esp. 1915 ombyggts till minfartyg 

och kund e vardera taga 180 minor. Kanonbåten var föråld

rad och för ]ilen att p asse ra Allanten, varför den upplades. 

Att lägga ut det avsedela antal e l minor med dessa båda 

fartyg had e m ed elen beräknade tid en av 5 dagar för varje 

mineringsexpedition tagit en tid av något mer än två år. 

På de båda mindepåerna tillsammans beräknade man att 

kunna färdigställa 1,000 minor pr dag. För att således få 

mineringen ull agel med minsta möjliga tidsutdräkt fordrades, 

att mineringselivisionen skulle kunna ombordtaga 5,000 mi

nor varje gång med ovan nämnda intervall av 5 dagar. För 

detta ändamå l r ekvirerad es fyra snabbgående lastångare, som 

eft er ombyggn ad vardera kunde taga 830 minor samt 4 st. 

passagcrareångarc, varav lvå kunde taga vardera 600 och de 

övriga två 3GO minor. 

Hela divisionen kunde således föra det aktningsvärda 

antalet av 5,600 minor. 

Ombyggnaden av dessa 8 fartyg log genast (okt. 1917 ) 

sin början och verkställd es med verklig "amerikansk" snabb

het. Redan i slutet av j anuari 1918 kunde en del av ch eferna 

hissa sina befälstecken. 

Den störsla svårigheten av alla visade sig hissfrågan vara. 

Fordringarn a h ade ställls så högt att varje fartyg skulle kun

na utlägga hel a sill minförråd på en gång m ed en fällning 
Var 10 :e sekund. 

Efter m yc ken svå righ e t lyckad es man konstruera en fullt 

Pålitlig hiss med en maximikapacitet av 2 minor var 20 :e 

sekund. Dc största fartygen utrustad es med G st. sådana 
hissar , de minctre m ed 4 st. 
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Den 15 april sammandrogs 7 av divisionens 10 fartyg På 
Ramptons Roads för övningar, de övriga tre fartygen voro 
ännu ej färdiga. Strax därefter sändes Baltimore och ett av 
de största hjälpminfartygen till England för att enligt he
gäran från engelska amiralitetet hjälpa till med att lägga en 
minering över irländska kanalen. 

Under den tid, som åtgått för ombyggnad av fart ygen, 
hade de för desamma avsedda besättningarna övats i ett sär
skilt läger vid NewporL Kanonbetjäningar för mindivisi onen 
utbildades samtidigt på Atlanterflottans slagskepp. 

Tiden för samövning av divisionen, vilken m ed hänsyn 
till det mycket kinkiga uppdrag, som var förelagt borde tagits 
till rundligt, blev på grund av upprepade enträgna påstöt
ningar från engelskt håll betydligt förkortad och slutligen be

slöt Navy Department att ej ens invänta de tre sista fartygens 
färdigställande, utan utfärdade order, att San Fransisco och 
dc 4 färdiga hjälpn1infartygcn redan den 11 maj skulle avgå 
till mindepåerna och omedelbart bör j a arbetet med ullilgg

ningen. 

överfarten Överfarten skedde utan några missöden och på kvällen 
till Europa. den 26 maj voro i luverness samlade sju st. av amerikanska 

l :a mineringsdivisionens fartyg beredda att gripa sig an med. 

det största och samtidigt mest riskabla företag inom mi nvä
sendet, som världshistorien hittills känner. 

Befälhavare. 

;\lin fältet. 

Befälhavare för hela företaget (Mine Force) var Rear-

Admiral Strauss U. S. N. 
Chef för mindepåerna (N a val Bases N: o l 7 och l 8 ) ya r 

Captain Murfin U. S. N. och chef för Mineringsdivisi onen 
(Mine Squaclron One) var Captain Belknap U. S. N. Sam tliga 
fartyg i divisionen stodo under hefäl av iildre aktiva sjö
officerare. 

Av samtliga befälhavare hade dock endasl divisionsche
fen i egentlig mån sysslat med minor. 

Området för minfälten framgår av fig. 3. Minering i de 
båda ostliga områdena A och C hade offentligt tillkännagivits. 

Huruvida området B skulle mineras var hittills obes lil ll1t 

och i var j c fall ej off en tliggj or t. 
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Ombordtagandet av minor började omedelbart och den 7 l:alfällnin-

. u ni var divisionen klar att gå ut för att fälla grupp l. 
J Denna omfattade en 4 7 di st. minuter lång minering i tre 

vånin gar med en linje i varje våning. 
Fällningen emotsågs med mycket intresse och en viss oro 

beroen de d els på att något större minfält i våningar med lad
dade minor av den nya typen hittills icke hade blivit utlagt 
och dels på att fartygen ännu vore mycket litet samövade. 

Utläggningen gick emellertid över förväntan vad det tak

tiska och själva fällningen angår. 
Då den pågått omkring 20 minut er kom emellertid en 

obehaglig överraskning i form av detonationer av de nyss ut-

A 

Fig. 3. 

lagda minorna. Minfartygens lyssnareapparat er bemannades 
genast för att konstalera huru stort procenttal av de utlagda 
minorna som detonerade. 

Detta antal befanns uppgå till omkring G %. 
Vid utläggning av grupp 2, vill{ en ägde rum den 30 juni 

hade man placerat bevakningsfartyg längs elen utlagda min
linjen och fick man på så sätt konstaterat att omkring 4 % 
av antalet utlagda minor detonerade vid armeringen och att 
dessa detonationer förorsakade sprängning av grannminor till 
ett . · antal av omkring 2 % av hela antalet. 

gen. 
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En genast igån gsatt n oggrann undersökning om anled. 
ningar na till d e för tidiga sprän gnin garna konstaterad e att 
en de l av minornavoro alltfö r känsliga, Yilket berodde på at t 
vid sådan massfabrikation, som här var f råga om, en del ar

beten ej utförls med t illräcklig precision . 
Alt så många grann m inor detonerat berodde på, att man 

tagi t Li ll för Jitel minavstånd . 
Samtidigt med ovannämnda undersökning lyck ades man 

konstatera att fara ej före låg aU n~q:-ira minor på grund ay 
br istande precision vid tillverkningen skull e vara alllför 

ok än ~.J i g a. 
\'id ulläggningen måste en del speciella försiktighetsmått 

vidtagas till skydel för dels fientliga sjöstridskrafter och dels 

egna redan utlagda minor. 

Eskort. Scm eskort t.jiinslgjorde alltid en slagskepps- eller slag-
krys~areeskader samt. ett himpligl antal jagare. Tyska 1J··kl

tar siktades flera gånger, men lyckades dessa ej torpcdcl':! 

något vare sig minläggande eller eskorterande fartyg. 

För naYigcring använde man sig då la nd ej var sikte 
l'avigering. 

av stora utsjöhojar, som utlagts i gränserna emellan dc ol ika 

områdena. 
För noggrann mätning, dels av avståndet till den punkt 

där minfältet. skulle börja samt dels av minfällets hi.ngd, hade 
de båda minfartygen försetts med en logg av lika enkel som 

originell konstruktion. 
Apparaten bestod av en mycket smäcker men starlz wire 

upplindad på ru l lar i längder om 1-!0 clist. -m.inutcr. Tnmp~n 
försedd m ed en bmplig tyngd kastades ut och ett. särslul l 

räkneverk angav utlöpta dislanser över grund. 
Då loggen ej mera behövdes avklipptes wiren. . 
Vid förflyttning till platsen för mineringen anv~indes o 

1 

allmänhet tre kolonner, en formering, som erbjöd litet mal 
för u-båtar, men från vilken å andra sidan övergång till fäll

ningsformering var ganska beSYäl)ig. . 
Fällnings- Fällningen skedde alltid på linje med upp till åtta fartyg· 

taktik. Var antalet deltagande större än åtta, placerades de överta liga 
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framför linj en färd iga att sacka ned, då efterföljaren slutat 
fälla och gira l u t. A vs tåndet mellan far tygen under fäll
ningen var 500 m . och fällningsfarten i all m änhet 15 knop. 

I områdena A och B fälldes m inorna i var je grupp i 
tre våningar på de d jup, som förut nämnts, i område C där
ernot endast på de Lvå mindre djupen. 

Fällningen skedde alltid successivt, varmed menas att ett 

till fem fartyg, heroende på linjeantalct, fällde samtidigt. I 
lämplig t id före sista minans fällning underrättades det 
fartyg, som var utsett alt fortsätta fällningen i samma 

linj e. 

Angående fördelen av att i närh eten av egna minfält an- Paravaner. 

vända paravanerna voro åsikterna till en början mycket dc-

lade. 
Mot av Lyska u-båtar utlagda minor skulle dessa vara 

av stor nytta, då (le däremot, om de råkade fånga anten
nen ti ll en amerikansk mina, skulle förorsaka detonation 
av denna. Som man emellertid med stor säl<.erhet räknade 
på att tyskarna skulle minera i farvattnet, och möjlighet fanns 
att genom noggrann navigering undvika egna minor beslöt. 
man att hava paravanerna ute hela tiden. 

Efter utläggning av grupp tre reviderades hela planen Hevision av 

för mineringen för att tillgodogöra sig de hittills vunna erfa- planen . 

renheterna. Den ursprungliga planen omfattade 9 linjer, tre 
På var j e djup, med ett avstånd emellan minorna av 50 m. 

Det visade sig emellertid nödvändigt att öka detta av
s~ånd t ill l 00 m. för alt detonerande minor ej skulle spränga 
sm a grannar. Detta medförde flera stora olägenhctei·. Dels 
skull e fällningen draga dubbelt så lång tid som elen beräk
nade och dels var det omöjligt att inom det för minfältet 
angivna området få in dubbla antalet linjer, utan 
att avsevärt minska del avstånd, inom vilket man ej ville 
~arrna sig en förul utlagd minering; detta avstånd hade hit
ti lls satts till ;) dist. -min. 



Utbojning. 

:lliinantal. 
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En fördel medförde dock del ökade minavståndet Ar

betet för besättningarna, vilket med en fällning var 11: e se

kund uneler timmar i sträck hade varit oerhört ansträngande, 

blev lindrigare. 
Nu vidtogs även ändring i förhållandet m ell an antalet 

minlinj er på de olika djupen. Enär man icke hade för ay_ 

sikt aU placera patrullfartyg Yicl mineringen, hade man al l 

anledning antaga, att fientliga u-båtar i a llm~inhcl skulle v i1 lja 

ytläge vid passage av densamma. 
Då Lotala anlalcl linjer nu ~indrad es från 9 till 18 ökade 

man på grund härav yllinjerna från 3 till 10 medan antalet 

linjer på dc övriga djupen enelast ökades från 3 till 4 . 

En följd av behovet alt inom samma område få in dubhla 

antal e t minlinj er tvingades fartygen som sagt att gå hclyd

ligt närmare förut utlagda minfält än tillförne. 

För att i möjligaste mån minska risken begagnade man 

sig av följande ulhojningssystem. 
P å 250 m eters avstånd från dc sist fä l.lda minorna i Ya rj c 

grupp lade flygelfartygen och ett av fartygen mitt i formc

ringen vardera en boj samt en clisl. min. längre bort i linj er

nas riktning ännu en sådan. 
Då nästa grupp skull e fällas gingo fartygen i kolonn upp 

emellan dessa hojrad er, girade på en gång till fällningskurs 

och började fällningen, då de sistlagda bojarna passerats. På 

så sätt blev luckan em ellan två grupper enelas t omkring 1, 100 

In e ler. 
Fig. 4 ulvisar mineringens utseende vid slutet av ya rj e 

månad uneler tiden juni- oktober 1918. 

Bifogad tabell upplager tolala antalet minor samt dessas 

fördelning på dc olika gr upperna. 
Rckorclcl i längd, 73, , (list. min. inn ehades av grupp lo]v. 

Antalet minor i denna gr upp, 4,750, överträffas dock av flera 

grupper. 
Den till minantalet största gruppen ~ir grupp ~) med c.i 

mindre än 5,520 minor i sex linj er, lvå i varje våning. l'nder 
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utläggning av denna grupp var den amerikanska divisi onen 
förstärl<t med 4 engelska fartyg, vilka samtidigt utlade grupp 
23, en sjunde linj e om 1,300 minor på mellandjupet. Vid 
detta tillfälle utlade alltså 14 fartyg i samma formering en 
46 dist. min. lång minering, innehållande 6,820 minor, lagda 
i sju linjer på tre olika djup. Mineringen i sin helhet bestoday 
ej mindre än 70,117 minor, av vilka 56,571 voro amerikanska. 
Längden var 230 dist. -minuter, bredden varierade emellan 15 

och 35 min. Användning av minor i sådant antal hade man 

några år tidigare ej kunnat drömma om. 
Den 1:3 oktober 1918 blev den stora Nordsjömineringen 

färdig och jämt fyra veckor senare inträdde vapen sti lle

ståndet. 

Beträffande resultatet av mineringen har dess moraliska 
verkan utan tvivel varit av mycket stor betydelse, vilket också 

öppet erkännes från tyskt håll. 
Det relativt stora antalet förluster av u-bålar på grund av 

mineringen av engelska kanalen hade övertygat tyskarna om, 
att minan var en av u-Låtens farligaste fiender och föranledde 
våren 1918 förhud för de tyska u-båtarna alt passera kanalen 
på grund av elen alltför stora risken. för minsprängning. 

Att spärrningen av den enda kvarvarande möjligheten att 
utan stor risk slippa ut ur Nordsjön verkade förlamande på 

u-båtskriget är självfallet. 
Beträffande det materiella resultatet äro uppgifterna av 

lättförstådda skäl mycket motsägande. 
Amiral Scheer uppgiver att de tyska n-båtarna i allmän

het gingo u neler mineringen och att ingen båt sänkts i den

sanuna. 
En annan tysk rapport uppgiver att säkert 4, troligen 6 

och möjligen 8 båtar sänkts. 
En amerikansk källa tillskriver nordsjömineringen äran 

av att hava sänkt ej mindre än 23 tyska u-båtar och amiral 
J ellicoe säger att av de 35 tyska u-båtar, som sänkts av minor, 

konuner en mindre del på den stora nordsjömineringcn . 

-265-

Att ur dessa ytterligt motsägande uppgifter få ut den 
riktiga siffran är omöjligt, varfö r den stora nordsjöminerin
gens materiella resultat är och förblir okänt. 

I bör j an av december 1918 erhöll befälhavaren för U. S. 
Mine Force i Skottlancl Konteramiral Strau ss order att sna- Förberedel 

s er för min
rast möjligt undanröja elen del av minspärren, som utlagts svepning. 

av amerikanska flottan. 
Ord er förefaller enkel nog, men om man närmare betän

ker vad den innebär, finner man att den ställer motlagaren 
inför en av de svåraste och mest riskabla uppgifter man gärna 

kan tänka sig. 
Det gällde att röja bort tiotusentals minor så känsliga, 

att om minan eller dess antenn kom i den lättaste beröring 
med svepfartyget eller svepet explosion genast följde, 
varvid det för övrigt ej alls var uteslutet att en eller flera 
grannminor också följ de med. 

Tidpunkten för att sätta igång minsvepning i stor skala 
i öppna sjön var den sämsta tänkbara, varför amiralen beslöt 
sig för att använda vintermånaderna till att utrusta tillräck
ligt antal svepfartyg samt tillverka svepmaterieL 

Nybyggda och för sitt ändamål väl lämpade svepfartyg 
funnos i Amerika i tillräcklig mängd och gavs order om att 
utrusta 12 st. sådana och ett verkstadsfartyg i så god tid, att 
de kunde beräknas inträffa i luver ness i början av april 1919. 
Vad som här genast slår d en med minsvepning något för-
trogne, är de l ringa antalet svc 1Jf'""l . ,:, och det visade sig 
också snart, att detta var alldeles otillräckligt. 

Förutom dessa farlyg disponerade man ett större antal 
amerikanska u-båtsjagarc, som under kriget tjänstgjort i 
e~gelska farvatten, samt en del bogserbåtar som minerings
divisionen efterlämnat. 

Som modell för minsvep anv~indc man sig av det tunga 
:ngelska svepet, vilket visat sig arbeta mycket pålitligt. Detta 
Vep består av två bogsertrossar av wire, i ändarna förseelda 

n1ed dra l 1 o 11 . . o • d. 
11 

(ar, som 1a a s1g pa visst JUp. Drakarna äro före-
ade med en s. k. skärtross a v lämplig längd. 
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Sådan tross har förmåga att avskära en fångad minus 

ankartross då denna g lid er längs skärtrossen. 

Svepmetoden vållade en hel del huvudbry. Longitudinell 

svepning vågade man sig icke på på grund av den stora ri sl<c n 

för svepbåtarna. Den transversella är ofanlligt tidsöda nde, 

men ansågs h~ir vara den enda möjliga cniir den är be tydligt 

mindre riskabel. 

Själva svepningen tänkt e man sig på följande säll . 

Tre båtpar gå efler varandra tv~irs över minlinjen, med 

mycket stora avs tånd mellan paren. Det första paret lwr 

svepet reglerat så, att sveptrossen fångar minans antenn, Yar

vid j ~irnmassa n i svepet beräknades tillräcklig för att detonera 

minan. l\'äsla båtpar har svepet på sådant djup, a lt dess 

skärtross avskär anl<arlrossarna lill sådana minor, som för

lorat sin boj, e ll er som av en ell er annan anledning ej deto

nerat vid heröring med del första svepet. Det tredje paret 

kontrollsveper. 

Man ville nu först utröna huruvida svepen sprängde mi

norna vid heröring av antennen. 

Järnfartyg kunde av lättfattliga skäl ej användas för 

ändamåle t och ~iven maskindrivna träfartyg hm·a så stora 

jiirndelar i förbindelse med skrovet, atl även dc simli e löpa 

för stor risk. Amiral Strauss använde därför det enda som 

återstod - två stycken omkring 12 mcler långa segelhåla r 

av trä - som lånades av engelska amirali tetet. 

Dessa håtar halades tipp på slip i lnverncss, fingo alla 

nagelhuvuden träpluggadc, alla övriga metalldelar tråkiiidela 

och skroven bes trukna med flera lager tjära, varefter de a n

sågos något så när minsäkra. 

Med frivilliga besättningar såndes dc elen 22 december 

1918 ut för aU pröva sin lycka mot de lömska minorna. 

Som eskort medföljde två större bogserbåtar, vilka cloå 

ej kunde medfölja till minspärrens omed elbara närh et. 

Båtarna uppnådde den 23 spärren och lyckades diir de lo

nera 6 st. minor med ett emellan dem anbragt provisori sld 
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svep. Som fartygen framdrevos endast med segel, måste sve

pet vara mycket kort för att ej stoppa farten, och detta gjorde 

att några av minexplosionerna kommo i obehaglig n~i rh et av 

båtarna och förorsakade läclwr å desamma. 

Försöken avbrötos av en svår storm den 23 på kvällen, 

vilken tvingade båtarna att Hinsa undan och uppsöka hamn. 

Det första försöket hade alltså klarlagt att järnmassan 

hos wiren var tillräcklig atl delonera minan, då den berörde 

antennen. 

Detta betydde också, all etl j~irnfarlyg i minfältet, d~ir 

svårigheterna att noga hcshimma sitt läge Yoro stora, varje 

ögonblick skulle löpa fara atl minsprängas. 

Man slod där nu och visste varken ut eller in. 

i\Iånga förslag voro uppe, l. ex. att bygga ylterskroy av 

trä och lägga propellern i trätunnel samt att förse fartygen 

med ett tjockt ytterlager av isoleringsmassa. 

Alla dessa f\ irslag förkastades dock såsom ineffektiva, och 

ett slag såg det ut, som om d e n stora nordsjömineringens horl

röjande skulle få ÖYerlämnas :H Yäcler och vind och havsvatt

nets inverkan. 

Då kom h e ll OYänlat den cflcrl~inglacle lösningen. 

En dag i januan begär en ung uncl crlöjlnant företräde 

. ~ör amiralen och framslammar blygl, alt han trodde sig hava 

funnit lösningen, men att elen var så enke l, all han n~istan 
skämdes all tala om den . 

Modeller för försök anskaffades i hast och redan samma 

dag. fas tslogs att principen för "En sign 1\ichols electrical pro-
leelive device" , .. tl· ·· l· l· · l ·· .,. · l ·· ... · • . 11 -.. tg oc 1 lllOJ JggJOr( e an vandande ay 
Jarnfartyg för svepningen. 

De närmaste dagarna upptogos försöl< i större skala för 
atLlltexr)A ·· l. 1 .. l. l . . . Lll1nen L'ta amp rga c etal.)konslrukt10ner. 

Speci fikationer för lillYc rlmingcn telegraferades omedel-
bart till Was111.11'·t l t.ll · · 1 ·· · 

• • :j on oc 1 1 YerKnmlfen 10r Jaclc n å "I"' <lao-a1· se . ._ _, . o Cl c n ... 
nare l Amerika. 

l . Konstruktionen ay ifråuavarancl e s kvclcl~an o rdni11 .,. 11 at· 
11 t r 1 . .. " • ~ . b • 1 Is strangL hemlighå llits, Y~H][111 d ess detaljer äro mig 

1'i(l8hi "t . s . 
" ' '• t :JÖViisenclet. 19 
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Materiella 
förberedel

ser. 

Ytterligare 
försö k. 

-268-

obekanta. Principen torde med ganska stor säkerhet bestå 

uti en på något sätt åstadkommen uppladdning av fart!g sskro

ve t vilken har till följd omkastade poler i det galvamska ele

m c:1t som bildas då minan eller dess antenn beröres. Minans 

tändinstrument vill då göra utslag åt motsatt h åll , vilket på 

arund av dess konstruktion är omöjligt och r esulta tet av på-

o · ·tt ·1 r 
stötningen blir a lt instrumentet försäkras 1 sr · Yl o agc. 

Und er vintern 1918- 19 utrustad es all a dc för deltagande 

avsedda svep fartygen m ed syddsanordning varjämte oerhörda 

massor av svepmaLe1·iel tillverkades. Den accepterade svep

metoden med sprängning av minorn a i svepen ställde i ut

sikt en kollossal k onsumtion av sådan materiel. 

Under tiden hade dc två förut nämnda bogserångarna u t

r u stats med i Skottland tillverkad e skyddsanordningar och 

voro färdiga att i början av mars utgå för försök på ort och 

ställe. 
Dessa för sök ådagalade m ed full säkerhet, att skyddsan

ordnin O' en verkade pålitligt. 

De"' ådagalade dessutom, att svepfartygen voro utsa tta fö r 

stor fara dels från minor, vill<as antenn fastnat i någon av 

svepets drakar och dels från överkänsliga minor, vilkas 

sprängningar förorsakades av sprängningar i svepen. .. 

Hedan första dagen försök en p ågingo detonerade en over

känslig mina r ä tt und er en av båtarna. Minan tillhörd e lyck

ligtvis understa Yån ingen, vadan skadorna blcvo obelydl1 ga. 

Några dagar senare medfö ljde vid hemhaland e ay sYepet 

en mina som fa s tnat i draken . 

Minan i fr åga observerades ej fö rrän elen exploderade etol 

par meler akter om fartyget, åstad kommand e stora skador a 

detsamma. 
• - o go n 

Faran från minor som fastnat. i svepen kunde 1 n.~• ·-

mån neutraliseras genom stor försiktighet. F aran för oveJ 

l el l llt . ·· t och ]lär 
känsliga minors sprängning kvarstoc oc ( a Jam · 

fanns ingen annan möjlighet än "to run the risk". 
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Något försenade ankommode tolv minsvepar na och verk

stadsfartyget till Inverness, snart åtföljda av dc övriga. Ami

ral Strauss, som under vintern had e vistats i Am erika, his

sade nu sitl befä lsteck en på verkstadsfartyget Black Hawk. 

Såsom ba s fö r svepstyrkan valdes staden 1\irJnyaJI på Orkney

öarna. 

En del av svepfartygen had e vid utrus tningen förse tts 

med ett ~:ärskilt slags isole rade svep, m ed vilka på lr~iffa cl e 

minor på elektrisk väg skulle m ed s tor säk erhe t detoneras. 

Det visade sig em ellertid att denna uppfinning ej höll 

vad den lovat, och då dessutom dc på speltrummorna upp

lindade isolerad e sveptrossarna bildade solenoidcr av varie

rande styrka, vi lka gjorde a ll navigering med magnetkompass 

omöjlig, blev inrättningen mycket snart impopulär och för

kastades. 

l::lvepfart
tygens an

komst. 

Ytterligare 
försök. 

Sec!an försöken avsluta ts, log svepningen på allvar fart Svepningen 

enligt förut uppgjord plan. börjar. 

De två för s ta dagarnas erfarenh eter gåvo vid hand en dels 

att man med tolv svepfartyg under inga förhållanden skulle 

hinna att avsluta svepningen för e årets slut och dels a tt na

vigcringssvårighel.erna för dessa små fartyg voro n ästan oöver

koml iga. 

_ P~ grund härav telegraferades om edelbart till 'Vashing

ton etter ytterligare 1G sl. svepfartyg, varjämte 20 s t. ny

byggda trålare lånades av engelska amiralitetet. Dessa an

vänd~s sås~m märkefartyg för alt möjliggöra för svepfartygen 

a.tt halla sma p latser i minfältet. 

U-båtsjagarna anviindcs vid svepningen till att sänka 
drivand e m i nor. 

Snart nog börjwlc företagels riskabla n atur visa sig i 

form av förl ust av persona l och materiel. Und er röjning av 

grupp 12, vilket tog en tid av J 7 dagar ( 10- 26 maj ) döda
des en t·t· · 
. ,. o Iccr och ska d ad c s t Y å officerare och två m an , var-

Ja.l~te två fartyg för längre tid försa ttes ur arbetsdu aligt 
s <J ck. o 

Olycks
händelser. 
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Åtgången på svepma te riel Yisade sig f lera gånger ii\·er
stiga den beräknade och blev arbetet upprepade gånger för

dröjt av hrist på skärtross och drakar. 
Sedan grupperna 12 och ~J undanröjts framgick d el l'ul lt 

ly<lligt alt arhctel ej sk ull e lwnna utföras till årets slut , om ej 

haslicrh e len uppdrevs till den tredubbla. Att göra cletla ulan 
alt ö~<.a risken var omöjligt, m en här fanns en kraftig driv
fjäder - hemlängtan! Envar visste att arbelel var etl ren t 
hcting, och alt möjlighet alt komma h em förrän mineringen 

var bortröjd ej förefanns. 
Ulan alltför lång Lvekan igångsattes försök m ed lon git u-

dinell svepning och d et lät sig snart fasställas, att denna mc

lod icke n~inHwärt öl<ad e faran, för så vitt de olika linj ernas 
higen kunde markeras genom noggrann utbojning. 

Fiir delta ändamål bi ld ades särskilda utbojnings- och siir-

skilda svcpni ngsdivi si on er. 

(
~- · ·- -- ~--~\--~~ 

- .. --,>.. ·~""'~ - .c~~~~~ -l~\1 .-~·---- ..,....-~ . l l o / o o ' 'o o l 

-- ·----~~ .. -- _t~~ ~ -~ , .1.~-. ,l l--.. 
~~--~~~- ~ 

Fig. 5 

De förra svepte här och där tvärs över linjen och lycka 

des på så sätt noga fasställa dess läge, vilket sedan ulm iirk

Lcs med hojar, lagd a 500 m . från linjen . .. . 
Sedan en grupp pf1 så sält utbojats överliimnas dess ro .J-

ning å t svepdivisionerna . . 
• o r· . - E l o l . \'\ l'] e Den nya svepmetoden lramgar av tlg . .:J. n )a 1 • , 

sveppar följer hoj linjen, yanid , med ett avstånd aY \JOO .a 
. 1. · 1 . nntt 

1,000 m. em ellan h å larna i samma par mm m.J en <.ommet 
o ]·) o ['" · t · •ts S"e}) SjJr;in" lS rr jrar det ta em ellan hatarna. a 01 s a pa1 e • · c o o c 

11
L, higger ut nytt svep och faller in som tredj e par. 

l t l c.· l'tt S'\'ei) oc.ll J'ortsälter som ] :a 2 :a par<:>l <Or ar 1em .• 

par elc. 
Seclan svepning på detta sätt yerkslällls konlrolls \'C['te: 

o medelbart av en annan elivision och gav detla till r estdta 

alt metoden var fullt be tryggande. 
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Olyckor inträffade, som vänlat var, allt emellanåt, m e n 
dock till avsevårt mindre antal än man haft anledning för
mod a. Under hela elen tid den longit udinella metoden an
vändes, d. v . s. från början av juni till dess arbetet var fär
digt i slutet av oktober, inskränkte sig förlusterna till 7 döda 
och 3 sårade samt 1 sänkl och R svårt skadade fartyg. 

Arbete ts nalur ställde de högsta fordringarna på besiitl
ningarna såväl i fysisk l som i psykiskt hänseende. Möj lig
heterna lill Yila voro ringa. Unele r sommaren gällile del alt 
utny ttj a alla elygnets ljusa Limm a r och längre fram på hösten 
drog väder leken försorg om, all vilan ej blev ostörd . När man 
sedan be tänker, alt arbetet skedde unrler konstant livsfara i 
kamp mol en lömsk, osynlig fiende, inser man väl det berät
tigade i d e l odelade erkännande som från flera håll, icke 
minst från det engelska amiralilelcl kommit den amerik an 
ska minsvepningsstyrkan lill del. 

Den 13 oktober 191R fuilborclacles ulläggningen av den 
största minering som någon sin utlagts . :\'ä stan på dagen et l 
år senare var den ett minne blott. 

Amerikanska minor E ngelska mino r_· ---- ~ 
Fällnings- Datum 1::\linan tal Fällnings- [ l . 
expedition expetlitiou Datum l\lmantal 

--
N:o l Juni S l 3,385 N:o 14 Juni 8 l 1,:294 

> 2 " 30 :2,2:20 )) 15 » 1S 1,:204 
> i3 .Juli 15 5,305 " J (:j " so 1,:294 
» 4 '29 5,890 » l7 Juli 1:2 1,:294 
> 5 Aug. 9 1,5'J(:j , 18 ) :2l J ,29! 
)) öA , 1:2 l G l) ., l9 » 29 1,294 
» () > l~~ 3,:200 » :20 Aug. !) 1,294 
» 7 ) :27 4,S:20 " 21 ' 19 1 ,294 

7 a }) 30 .)HO ' 22 Sept. 7 1,294 
» s Sept. 7 4,8SO ,) :23 " :20 1,300 
> 9 » 20 5,520 :2J Okt. 11 GOO . 10 » :27 5,450 Summa 18,546 

" Il Okt. 4 .),450 Summa amerikanska 56,74 1 
» 12 ., 13 4.750 
» 13 2G 3.760 

Summa :::lmnmal'll!Yt 70,117 
» 

Summa 51i,591 

Olycks
händelser. 
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Minfaran i Östersjön och Nordsjön. 

Inledni ng. Ännu ÖYer Lvå år efter alla fienlligh ete rs upphörande haJ· 

minfaran ej upphört a tl vara aktuell, och tord e det dröja 

min st ett å r Lill , innan fredlig sjöfart utan minris k k an iiga 

rum på alla h a \'. Svepni ngsarbetet har såväl från neutrala 

~.om f. d. krigföra nd e makter bedrivits med stor kraft men 

den enorma utsträckning, som mi nkriget tog i synnerhel mot 

slute t av värld skriget, h ar gjort del omöjligt a tt medhinna 

bortröjandel av alla utlagda mineringar. · 

Dc områden i närheten a\' vårt land, där förankrad e mi

nor ännu äro till finnand es äro huvudsa kligen Tyska buklen 

samt Finlands, Ryssla nds och de Balliska s tat ernas kust

vatten. 
Förekomslen a\' minor i dessa farvatten gör, alt fara för 

dri,•andc minor ~innu fö ref inn as i hela Nordsjön samt södra 

Östersjön. 
På grund .av att minornas förankringstrossar ros la siin

der inom en tidsrymd, som i a llmänhel ej översliger lrc ar, 

har man numera ej att räkna med andra minor än dem , som 

lagts under sisla krigsåret el ler möjligen i mera skyddade 

farvallen med ringa salthall under senaste de len av år 1 Hl7. 

Emcllerlid uiöYadcs jusl under Hll8 en oerhörd aktivi tet 

fr åga om minkrigel, i synnerhet i Nordsjön, och <letta gör, 

alt så många minor där ~inn u äro till finnandes. 

Efter stormar komma dc drivande minorna i delta !'ar

vallen ännu i stora mängeler Lill slort förfång för sjöfar ten. 

l Östersjön gjorde sig minfaran genom drivande m inor 

senast påmint j oktober 1 ~l~O då den grekiska ~mga ren ~i kos 

minsprängdes och sjönk utanför \'ästervik. 

Öresund och Öresund och Kattegalt hava under 191 ~) och Hl20 f ul I-

Kattegatt. ständigt befriats från förankrade minor. 

Minfaran för Denna fråga behandlades utförligt i en artikel av Lcdn

Iis;':1~doe~!~!tt- molen Grafström i sällsLtpets Lidskrift sistlidet ä r , varför hiir 

däremot. endast kommer alt omnämnas d e å lgärd er, som j vårt land 

vidtagi l s, sedan o va nbcrörd a artikel sk revs. 
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Den H februari 1920 h ölls i Göteborg ett sammanträde 

emellan representanter för vederbörande statsmyndigheter 

saml trå lredare och fiskare , va rvid från dc senares sida fram

krav på, atl stalsmalderna skulle vidtaga en del å tgärder för 

min skand et av minfa ran vid bottenfiske i Kattegatt. 

Som bek ant kunna en del minor under avsevärd lid ligga 

va tlcnfyllda på bollen u tan all därigenom bliva ofarliga, och 

hö sten 191 H hade vid upprepade t i Il fällen hänt, att vid hem

halande av trålar minor funnits i desamma. Detta h ade haft 

till följd , att en del trålskeppare, inseende och möjligen även 

överdrivande faran för far tyget, lå lit kapa vm·pen till l!·ålen, 

och hade på så sätt e n del värdefulla fiskredskap gått för

lorade. Dessutom hade den täta förekomsten av minor i elen 

av å lder använda hottenfiskeplatsen "Djupa rännan" ula nför 

bohusländslw kusten gjort, att besällningarna nekade att 

tråla därstädes, särskilt sedan det e ll par .gånger inträffat att 

för ankrade sjunkna minor inkommit i trålrcclskapen. 

Dessa minor hade vid hemhalningen sträckt sina ankar

trossar och slilils ur trålarn a. 

En del fiskehåla r hade även aY ström och vind drivit in 

i del vrakfyllda området Yi<l Herlhas Flak och där fåtl sina 

redskap förstörda . 

Vid ova n nämnda sammanträde framhöllo fiskets rcprc

senlanler önskvärdheten a\', att följand e å tgärder genom sta

tens försorg oc h p å dess bekostnad bleve utförda nämligen: 

l ) Utprick ning medelst lysbojar och prickar runl om det 

vrakup pfyllda området vid Hctrhas Flak. 

2) BottensYepning a\' Djupa rännan emell an vissa an

givna griinscr i m·sikl alt un1lan röja förankrade sjunkna 

111inor . 
3) Försök med del s. k. H.idclerstaclska minskyddet i av

sikt att utröna, dels huruvida detta hindrar på botten lig

gand e minor all inkomma i trål, och dels hurtlYida detsamma 

Verkar hindrande för fisket. 

Samtliga dessa önskemå l hlevo förem ål för regeringens 

åtg ~ird er. 
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Utprickningen av Herlhas Flak uppdrogs genom E:ungJ. 
brev den Hi a pr il 1920 åt K. Lotsstyrelsen i sam råd lllcd 
fiskeriintendenten i Västra distriktet. 

Enligt mig av ell flertal fiskare lämnade uppgifter , hnr 
denna åtgärd visat sig vara till Yerldig båtnad för fisket. 

Botten.svep- Bottensvepningen i Djupa rännan uppdrogs genom ge. 
ningen i neralorder den 26 april 1920 åt högste befälhavaren över kust-

Djupa ränna. 
flottan och utfördes under sommaren 1920 av kustflottans () :c 
mineringsdivision bestående av torpedbåtania Orkan ocl1 Me
~eor samt vedettbål!lrna Svepnren och Sprängaren. Det ny. 
konstruerade bottensvepet visade sig funktionera väl, sedan 
några mindre, på vunnen erfarenhet grundade ändringar Yi d
tagits. Arbetet hörjade den 21 maj och avslutades den 22 
juli. 

Som väntat var påträffades ett ganska storl antal, Hi st., 
sänkta förankrade minor i närheten av den plats, där den 
lyska mineringen legat. Dessa minor hava antingen gåt t til l 
bolten omedelbart vid mineringens utläggning eller skadal s 
vid sprängning av grannminor under minsvepningen. 

Av dessa minor Yoro 15 st. icke desarmerade och aU ic ke 
alla Y oro ofarliga, oa.k la t de legat sj unkna nära två år, yi sa s 
bäst därav, alt en av dem sprängdes n ära vattenytan vid hem
halning av bottensvepet. 

Försök merl Utförandet av försöken med H.idderstadska minskyddet 
Riclcler- uppdrogs åt undertecknad. :tviedel härför hade anvisats de ls 
stedtska 

ur handels- och SJ.Öfartsfonclen och dels av nionde llll\'tl dmiuskydl1el. 
titelns allmiinna hesparirigaL 

H.esultatet av dessa försök , vil ka avslutades tmd er sis l
lidne januari månad, kan i korthet uttryckas sålunda : 

l) Minskyddet hindrar på botten liggande minor all in
komma i trål. 

2) På grund av svårigheten all avpassa minskyddels 
striickning verkar detta allt emellanåt lyftande på footropcn 
och minskar därigenom fångsten av flatfisk. 

3) För annan fisk än flatfisk förorsakar minskydde t 
ingen minskning av fångsten. 

27ö -

Skycldets egenskap att understundom minska fångsten 
av flatfi sk gör, alt vår a västk ustfiskare ej vilja använda det
samma, h ä lst som fara n för fisket på grund av sj\lllkna minor 
synes h ava betydligt minskats, sannolikt heroend e på, att 
dessa så småningom grävt ned sig så att trålarnas footropes 
gå över dem ulan att fånga. 

De sista försöken med minskyddet utfördes i den del av 
Djupa rännan där hottensvepningen ägt rum och fångades 
därvid inga minor i de trålar, som ej hade minskydd. 

Detta ulvisar att minfaran på denna plats är betydligt 
minskad, varför man får hoppas att bottensvepningen kraf
rigt bidragit till , atl en i synnerhet efter västliga stormar myc
ket givande fiskeplats ånyo skall komma lill användning. 
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Motortorpedbåtar. 

1. Motortorpedbåtens existensberättigande. 

a. T eoretiska synpunkter. 

licdan långt före lu·igel hade våra nuvarande lorpecl

h å tar med sin jämförelsevis låga fart på grund av sj ökrigs

m ale r idens utyccldin g förl o rat så avsevärt i slridsvärdc, att 

dc uteslötos ur nybyggnad sprogrammcn. \'arken jagare eller 

undervatten sbåtar kunna emellcrlid helt ersätla lorped!Ja tar 

m ed litet ton tal. Torped farlygens uppträdande vid torped

anfall måslc ju för all lyckas baseras på överraskning, vil ken 

jagaren å stadkommer genom snabbhet, und ervallensbå ten ge

nom osynlighet. Ja garens begr~insning ligger i d ess stora 

synbarhet och må/y/o , u ndervattensbåtens i svårighel en till 

snabb uch riktig förj'lyltnin rJ i skyddat läge . Avscv~ird m in

fara föreligger beträffande båda fartygstypcrna. 

Med farlygshyggnadslcknikens ståndpunkt för e kriget 

torde man hava ansett det omöjligt att för ena snabbhel och 

oså rbarhet i en tillfredsställande torpedfartygstyp över vattnet. 

Firman Thornyeron Engl a nd hade vi sserlige n r edan 

1910 grundprinciperna klara till sin "skimming boal", men 

d enna yar då konstruerad alt bära endasl besältning och 

bränsle för en kor l löpning. Först uneler kriget fram k oJJl 

lanken på möjligheten all med bibehållen fart och r f'la th' 

sjöduglighet taga ombord dc tyngder, som bestyclmin g ocll 

ökad aldionsracli c m edföra. 
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Ä ven på andra h å ll hade man före kriget konunit till in

sikt om möjligheten att med frångående av den sedvanliga 
v-spant-konstruktionen utvinna större fart . för samma ma

skinstyrl<a genom s. k. Y-båtar. Spanten å dessa ~iro så for

J1ladc, fl l t båt:trll:l ,·id gång med högre farler (ii v er 25 knop ) 
lyfta sig ur vattnet och skumma vatlenylan på en tämligen 

f] at tvärsektion. 
Med utnyttjande av modern span tkonstruktion och mo

torteknikens senaste framsteg kan man numera konstru era 

motortorpedbåtar i farL överlägsna jagaren och med tillfreds

ställande aktionsradie. Deras ringa djupgående gör dem ohe• 

roende av minfält. Den enda svaghet, som behöver h eaklas 

vid dessa båtar och som kan sätta deras existensberättigande 

i tvivelsm å l, är d en ringa sjöv~irdighetcn. Detta fel torde 

emellerlicl i större eller mindre grad vidlåda alla våra torpcd

fartygs typer. 

b. N åyra krigser/arenh eter rörande jagare och u-bdtur . 

Krigserfarenheterna hava icke j~iYat elen ovan utta lade 

uppfallningc n om j agarens begränsade användbarhet för lor

pedanfall, ehuruväl dc ådagalagt dess utomordentlig/ s tora 
värde för a ndra uppgifter. 

I Jutlandsslaget avskölo dc tyska jagarna sina L01·pedcr 

på lång distans. Ett anmärl<nnigsvärl antal synes hava pas

serat genom den engelska form eringen utan alt lräffa. Ett av 

de fömämsta skäl en härtill tord e h ava varit, att torpeder

nas låga fart- bet ingad a,; d en llmga distansen- gav enge ls

männen lid alt Yälja fiir banor na sedan <l essa upptäckts . Alt 

torpedbanor syn a s på långt h å ll iir vi ~serligcn en brist i Lor

pedkonstruldioncn, som nui nc ra to rd e kunna ~whj ~ilpa s . 

~ngelsm~innen hira sålunda hava en siirsk ild spridareordning 
1 stjärlslyc l\cl fiir de tta ~indmnå l. Likviii kYarstå r de l fak

tum, all lröfl'po rcenten vid långdistansskjutning alltid m å s le 

l'äknas ytterst liten. Så ringa alt d en taktiska Yinstcn av dy

lika torpedanfall ofla tord e få anses såsom huvudmåle t. I 

Jntlandsslage t nådde ju även den tysl<a befälhavaren en av-
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gjoru vinst genom jagarnas insättande, ly det synes oh·h·el
akligt, aU dessa jämlc dimbildningen möjliggj orde för tyskar
na alt skaka av sig den engelska slagf lottan. 

Å andra siclan fingo flera engelska jagare erfara våd an 
av att giva sin in på kort håll i förhållande till fiendens stii rr c 

fartyg. 
En heUilhavarc, som vill räkna med tillfredsställande 

träffproce nl vid torpedanfall, utan större risker än nöden 
kriivcr, m åste sålunda i sin hand hava instrument, sär skilt 
lämpade för kortdistansskjutning. Sådana instrument aro 

undervallensbåten och den snabba motorbå ten. 
Undervattensbåten har under Ju·iget till fullo hävdat lor

petlcns stora betydelse såsom stridsmedel. I den sjö krig
föring, wm dc stridande makterna i stort tillämpade, kom 
unclenattensbåten med sin lämpligh et för självständiga ope·· 
rationer att ådagalägga sitl synnerligen slora värde. På sam 
ma gång hava krigserfa renh eterna likväl bestyrkl den ova n 
ur teoretisk synpunkt framhållna uppfaUningen om u nde r
vallensbåtens begränsni ng vid torpedanfall. Denna h ar ytter
ligan~ be tonats genom anli-·Un!lervallcnshåtmaterielens ulveelz

ling uneler dc senaste krigsåren. En siktad und ervatlcn~lntl 

ell er en, som upptäckls genom avlyssning i hyd rofon - kan
ske på många minuters distans - har numera myckel sv[\ rl 

att undkomm a i närbeten hefinlliga småfartyg, som äro ut
rustad e med hydrofoner och d j up bomber. Som exempel h ii r

på må n~imnas det antal tyska undervallensbåtar, som an

givits förslörci a av d j up bomber, nämligen 40 av sam manlag t 

l RO förlorade . 
c. J/ olOI·torped bålen. 

Granskningen huruvida och i vad mån mo torlorpcdh:tlen 
kan a n ses fy lla fonh-ingarna å lo rpedfarlyg, kons l rucradc 
e fter principen osårbar och snabb, Lm·dc böra föregås av en 
kortfattad beskrivning av hillills framkomna typer. Scda n 
torde en redogörelse f(i r deras verksamh el under k riget få 
besvara frågan . Så myckel bör cmcllcrti(l framgå av del re

dan anfö rd a: 
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Jlfotor torpcdbå ten har en luc/,·a att fylla i den flotta, son1 

oill an ses uä l sam nw n saU fö r torpedan fall under olika för 

]J ålfanden. 

Till fyl lande av denna lu cka konst r uerades under kriget 

1110tortorpedbåtar i en gelska, ita lienska och a m erikanska ma
rinerna. Stillcståndet kom, innan dc amerikanska håtari1 e 
hunni t byggas i något slörre anlal. 

2. Olika motortorpedbåtstyper. 

a. England. 

Såsom r edan nämnts hade finnan Thornycroft i England 
redan lån gt före kriget ut experimenterat liimplig form å skro
vet för snahha motorbåtar. Sommaren 1915 uppgjorde fir
man r itningar Lill en motortorpedbåt och sjöofficerare stii ll
des av amiralitetet till firmans disposition för att närmare an
giva dc fordringar, som ansågos böra ställas på dylika bålar. 
Dessa fordringar voro: 

Fart minst 30 knop . 
T illfr edsställan de a ktionsraclie (om k ring 200'). 
Lätthet förenad med sådan styrka å skrovet, att håtarne 

kund e hissas under dävertar å lätta kryssare. 
Möjlighet att skjuta torpeden vid högsta fart. 
Torpedspecialister utformade detaljerna av en utskjut

ningsmetod baserad därpå, att torpeden ulsköts i långskepps
planet akteröver med stjiirlen först och sålunda spetsen vänd 
föröver. 

Båta rna började sedan byggas i största hemligh el på en 
ö i Thcmscn och dc försla voro färdiga våren 1916 . Dessa 
båtar voro 40 fot långa och bestyckade med enbart en torped. 
Deplacementet var cirl' a 3,5 ton. Sedermera ökades längden 
På båtarna till 55 fot , molsvarande om kring R tons deplace
ll1ent. 

Båtarna hava dubbel bordläggning av mahogny å ci rku
lära triispan l. Under förskeppet finnes en Lrcdj c h ord lägg
ning av teak, som akteröver slutar med ett hak. 
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Vid gång med hög fart lyfter sig bålen och vilar på te:lk

skrovet samt en slnovförstärlming närmast akterst ~ivcn. 

Mellan denna förstärkning och akterstäven bildas då en lurt

dyna. Hela konstruktionen av skrovet är elastisk, medgi

vande tillfällig deformation vid de kraftiga slötnr, som er

hållas under gång med hög fart i motsjö. Bliver lwnstruk
tionen för stel, kan den ej motstå dylika påfrestningar. 

I förskeppet finnas 3 utfällbara kojplatser. Dessa haya 

under kriget mest använts vid transport av sårade. Besätt
ningarna bodde merendels i land. 

I anslutning till manöverplatsen finnes föröver en liten 
korthytt, akteröver e n gnisthytt. 

Båtarne äro i allmänhet beslyckade med 2 torpeder, men 

i sl~illet för dessa hava som liga hålar 1 torped och 4 vatten

bomber, Lvå på varje siclan om tuben. 

Torpederna utskjutas med patron. Vid avfyrningen un

dandrages en stopprcgcl, varefter explosionsgasen åvcrkar en 

piston, vilken medelst e tt klockformigt stöd giver torpeden 

fart akteröver, 7 m. i sekunden i förhållande till båten. Ge

nom sitt fartöverskott hinner motorbåten gira ur banan, in

nan torpeden kommit i kapp elen. 

Denna u tsk j utningsmctod har av marinförvaltningen prö

vats å en engelsk motorbåt, som genom firman Thornycro fts 

bemedling ställts till ä m hetsverkets förfogande. Försölw1 

synas hava ådagalagt, all skjulmetoden är fullt användbar un

der krigsmässiga fiirhållanclen, när väderleken ej ~ir alltför 
ogynnsam. 

Vallenbomberna väga cirka 175 kg. och fällas för band. 

Gnisten synes mcsl vara avseeld för avlyssning med sm å liitta 
apparater. 

i\Iaskineriet u Lgörcs a v motorer, Thornycrofts, Su n!Jeams, 

Greens och Fials, vilka alla som bränsle fordra bensin av hög 
kvalitet. 

Motorerna starlas med komprimerad luft. 

Backslag finnes ej. På grund av sin lätthet stannar bå

t en cmcllcrlid på mycket kort distans med frånslagen motor· 
Från gång med hög fart , "skimming", sjunker bålen, när 
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1110
tor n slås ifrån, ned på sitt "deplacement stillaliggande", 

varvid framfarten hastigt stoppas . 
Farten uppgår till högst 34- 42 knop, varierande för oli

]\a typer. Aktionsradien torde vara omkring 200'. 
Länsning av båten sker vid gång med över 10 knops fart 

genom öppnande av en bottenventil strax akter om haket. På 

grund av sugningen rinner vattnet i båten härvid ut. 
Båtarna äro även utrustad e med dimbildare i förbin

delse med motorns avloppsgaser. 
Vidare finn es hydrofon, vid vars användande båten emel

lertid måste stoppa. Hydrofonens marmorskiva och mem

bran nedsänkas vid sidan av bålen från en utfällbar arm. 

Besältningen utgöres av 2 officerare och 2 mekaniker. 

All m anöver elc. skötes av chefen från manövcrplatscn, utom 

motorernas ur- och inkoppling, vilket han dock kan verkställa. 

40-fotsbåtarna likna de ovan beskrivna 55-fotsbåtarna 

med den minskning i utrymmen, bestyckning och utrustning 

i övrigt, som betingas av det mindre deplacementet. Besätt

ningen är där 2 a 3 man. 
För att bibehålla skrovets lätthet samt för puts av under

vattenskroppen särskilt propelleraxlarna (stål) böra de engel

ska båtarna upplagas ur Yattnct, när dc icke användas. 

h. Italien. 

De italienska båtarna skilja sig från dc engelska i föl
jande m era anmiirkningsvärda avseenden: 

Det övcrv~igande antalet bålar hava avsevärt lägre fart 

24- 26 knop. Först på sista ticlen hava anspråken på farten 
blivit höj da. 

Båtarnas större deplacement, cirka 12 ton, medgiver be
styckning med kanon upp till 57 mm :s kaliber. 

Torpcd ulskjulningen vcrkslälles genom att släppa torpe

derna från . kloformiga upphängningsanordningar, som äro 

~Vänghart fastsatta till båtens sidor. Vid klargöring för an

fan svängas dävertarna ut, så att torpederna hänga väl fria 



-28:2-

båtens sidor, i annat fall ligga torpederna intill båtens kapp, 
Torpederna kunna skjutas Yicl alla farter, även högsta. Ef ter 
"skott" stoppas farten. Så forl torpederna passerat håLe n, 
sker igångsättning och gir. 

De italienska båtarna haYa hackanordning samt elek Lri
sl<a motorer för ljudlös gång. Energi för dessa motorer er
hålles från accllmulalorceller (4 limmars gång med cirka 4 

knop). 
En del bålar hava en till först~iven fästad avklippnings

anordning för l< a hl ar. Dessa kniv a r få sin rörelse fr å n en 

elektrisk motor. 
Besättningen å de vanligaste ilalienska båtarna ulgörcs i 

allmänhet av 7 man: 1 chef, 2 motorister, 1 torpcdmatros, 
elektriker, l rorgängare samt 1 artillerist. 

T förrummet finnas hri Lsar och skåp för manskapet. 

c. A me rika. 

Även i Amerika haYa motortorpedbåtar konstruerats, vi l
ka emellertid icke hunno komma Lill användning und er krige t. 

Konstruktionsprincipen är minsta möjliga siktbarhel och 

målyta vid anfallet, vilket ulföres i nedsänkt läge. 
Båtarne hava nämligen två förrum , av vilka del undre 

(torpedtuben ) vattenfylles före torpedens utskjutning sam t 
hins.as efter denna av en l<raftig pump på mindre än en minut. 

Två olika typer finnas, av vilka den större har plats för 
tre torpeder, Jiggande bakom varandra i rnidskeppsli n.i en (2 
motorer). Längden är 40 fot och 55 fot motsvarande cirka 
10 och 20 tons deplaccmcnL. Högsta fart är 80 och 33 knop, i 

neds~inkt läge 14 och 20 respektive. 
Hittills hava endast några försökshålar hliYit byggda. 

Dessa hava av amcrilwnska marinmyndigheterna uncl erlwsta ls 

i ngåenrle prov, vilka sägas hava u lfalli t till belåtenhet. 
I fredstid kunna båtarna utan torpeder tjänstgöra s~tsO Jll 

"captain's hm·gc", tö r l<Ommnnikationcr etc. 
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el. Sammanfattning. 

Den engelska typen är en utpräglad offensiv-båt kon
struerad enbart för anfall med hög fart. Den italienska mo
torbåten synes vara en något tyngre och betydligt långsam
mare typ, etl mell anting mellan den engelska och våra små 

torpedbåtar. 
· Den amer ikanska båten erbjuder ett intressant uppslag, 

0111 vars värde det dock är svårt att yttra sig utan närmare 
erfarenhe ter rörande båtens användbarhet. 

Det nedsänkta läget förminskar visserligen träffsanno
likheten mot båten, men en träff i detta läge har större in
verkan p å flytbarheten. I det fallet har den engelska typen 
- och möjligen även den italienska - den fördelen, att den 
är så gott som självlänsande vid höga farter. 

Vid val mellan engelsk och italiensk typ för ovan av
handlad e ä n damål, nämligen torpedanfall , torde man utan tvi
vel kunna giva den engelska båten företrädet i trots av svå
righeterna att skj uta vid låg fart. De s. k. motortorpedbå
tarna h ava emell ertid så många andra uppgifter utöver 
själva torpedanfallet, att jämväl sådana båtar som den ita
lienska bliva synnerligen användbara. Dessutom kunna om
ständigheterna vid torpedanfall understundom vara sådana, 
att särsk ilt hög fart icke är lämplig vid anfallets utförande 
och ej h eller erfordras vid reträtten. Härvidlag torde krigs
erfarenheterna böra få tala. 

3. Krigserfarenheter rörande motortorpedbåtar. 

a. llalien. 

. På grund av de strategiska förhållandena fingo de ita
l~enska båtarna, MAS, sin huvudsakliga användning i Aclria
ltska h avet, framför allt i dess norra del. 

l 
. Den förnämsta basen var Venedig, varest mot slutet av 

\l' l t ge fu nnos ett 40-tal båtar, av vilka 12 ständigt voro klara 

Tidshitt i Sjöväsendet. 20 



- 284-

för ögonblicklig gång. Under kommandot i Venedig lydde 
jämväl en stark grupp MAS, fö rlagd till An cona. 

Båtarnas huvudsakliga uppgift var utförandet av upp

drag mot fiendens kust. Deras ringa djupgående tillät dem a tt 
passera de fientliga minfälten samt närma sig den fien tliga 

kusten, även där densamma var som mest otillgänglig. 
På grund av sin relativt ringa aktionsradi e bogsc

rades i regel mol fi endens kust opererande MAS till en hör

jan av torpedbåtar , varefter dc utom synhåll från den fim t
liga . kusten fin go för egen maskin fortsätta mot målet , d it 

de i allmänhet anlände i mörkningen. 
Vid gången användes till en bör j an explosionsmotorerna 

med avgasarna kopplad e ovan vattenytan. Anlända närmare 

kusten kopplades avgasarna för avlopp under vatten. Gången 
blev då tystare, men båtarna blevo m era utsatta för lipp

täckt från fiendens undervattenssignalapparater. Närmast 

den fientliga bevakningen skedde framfarten med tillhj älp av 
de elektriska motorerna, varigenom båten fram gick n ästan 

l j ud löst. 
Vid närmandet till elen fientliga kusten blcvo MAS ofta 

utsatta för belysning från strålkastare. Uneler de första ex
peditionerna och i allmänhet, när nya chefer förd e båtarna, 

trodde man sig vid belysning genast vara upptäckt. Så sm å

ningom lärde man sig dock att vid belysning genast stoppa, 

varvid båtarna sällan blcvo utsatta för beskjutning. Scd an 
gjordes framryckningarna under de perioder, när strålkastar

na icke belyste själva båtarna. 

Närbevakning av fientliga örlogshanuwr. 

De österrikiska raiderna mot italienska kuslen tvingade 
italienska marinen att söka ordna en effektiv bevakning in

till fiendens hamnar, särskilt Pola. Från Venedig utsändes 
sålunda varje natt 2 MAS, vilka lågo på bevakning inti ll P ola, 

varannan natt strax nord om inloppet, varannan natt strax 
syd om detsamma. Ofta lågo dessa MAS på ett avstånd fr åll 
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själva yttre stenbarriär en av 500 m., och likväl sägas de icke 
[lava blivit upptäckta av österrikarnc. 

Dc nätter Venediggruppen utförd e bevakningen med bå

tarna nord om inloppet, utförde en grupp om 2 båtar från 
Ancon a bevakning vid öarna strax syd om Quarnaro (viken 
syd om Pola) och intill öarna Premuda m. fl. 

Dessutom företogo MAS från Ancona, Brindisi m. fl. an
dra p latser täta rekognosceringar i Dalmatiska skärgården . 

Anfall m ol j'ien tliga fartyy l hamn. 

Ju ni 191 G försökte en grupp lVfAS ett anfall mot Trieste. 
Ankomna strax u lanför inloppet blev o de emellertid upp
täckta och tvungna att återvända. 

Und er juni-november 19Hi inträngde MAS-gruppcr i Du

razzo icke mindre än 4 gånger, torpederande handelsfartyg, 
detta i trots av minfält, bevakande jagare och landbatterier. 

Natten 1- 2 noYember 19Hi företogs det första anfallet 
mot Pola. Anfallsstyrkan bestod av l torpedbåt och l MAS. 
Anfallet företogs nord i från genom Fasanakanalen. Denna 
kanal var spärrad av grova järnkablar, vilka nedtyngdes ge

nom att torpedbåten n edsUipptc ombord medförda 40 ton 
bly. Motorbåten kunde därigenom passera. Den närmade sig 
slagskeppet Maria Theresia samt avlossade 2 torpeder, vilka 
dock fastn ade i nätet omkring slagskeppet. 

Natten mellan den 9- 10 december 1917 företogs åter ett 
anfall mot Trieste i avsikt att förstöra de gamla slagskeppen 

Wien och Budapeste. Dessa hade under föregående dagar 
stört elen ilalienska högra flygeln genom beskjutning från 
sjön. 

Expeditionen utfördes av 2 motorbåtar och tog 12 tim
lllar i anspråk. Den ena MAS lade till vid stenpiren och land
satte folk för att biträda den andra MAS, som intill stenspär
tell vid öppningen skulle med tillhjälp av sin avklippnings-
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maskin avskära de spä rrande kablarna. De 8 grova k a blarna 
avklipptes efter 2 timmar s intensivt arbete, utfört tä tt in. 
till de fientliga vaktposterna. 

Båtarna inträngde därefter i hamnen och gingo till anfall 
mot de fientliga fartygen. E ndast det närmast liggande slag. 
skeppet \Vien träffades av 2 torpeder, vilka förorsakade dess 
förolyckande . MAS undkommo. Det bortre slagskeppet 
säges hava legat så, att u tgångsläget för anfallet blev ogy1111_ 

samt. 

Natten mellan den 10-11 febr uari 1918 företogo 3 i\IAS 
ett anfall mot den i närheten av Fiume liggande, i ku sten 
djupt inskärande hamnen Buccari, varest diverse handels far
tyg torpederades. 

Natten mellan den 11- 12 maj 1918 företogs ett 5 :te an
fal mot Durazzo med torpedering av handelsfartyg. 

Natten mellan den 13- 14 maj 1918 företogs det 2 :d ra 
anfallet mot Pola, denna gång medels en MAS med tanld ik
nande anordningar för att kunna äntra över befintliga spärr
ningsanordningar. När den inkommit i hamnen bleY den 
dock upptäckt och besättningen tillfångatogs, sedan båten för
störts. Under närmandet till de fientliga spärrningarna bog
serades MAS-lanken av andra MAS. 

Natten mellan den 31 oktober- l november understödde 
2 MAS det ryktbara anfallet mot Pola, som företog s av 2 i 
dykardräkter klädda personer med tillhjälp av en s~ir skild 
torpedliknande apparat och vilket anfall bland annat slu tade 
med sänkandet av slagskeppet Viribus Unitus. 

Torpedanfall till sjus s. 

Den 16 november 1917 företogo de österrikiska fartygen 
\Vien och Budapeste, eskorterade av 10 jagare och ett fl ertal 
flygfartyg, ett anfall från sjösidan mot batterierna p~t itali
enska armens högra flygel. 
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2 MAS befunno sig vid detta tillfälle till havs och gingo 
tiJI anfall mot dc österrikiska fartygen. Utan att bliva be
s]{jutna hunno de närma sig de österrikiska pansarfartygen 
å c :a 4,000 m. avstånd. Då öppnade den ena MAS utan 

~rder eld med sin kanon, varefter motorbåtarna blevo utsatta 
för en häftig besl<jutning samt anfall från jagarna. Tor
pederna avskötos likväl, men den österrikiska fartygen hunno 
undvik a dem genom motmanöver. De bägge motorbåtarna 
undkommo oskadda. Projektilerna slogo ned runt omkring 
på endast några meters avstånd. 

E fter detla anfall återvände likväl de österrikiska far ty

gen till Trieste. 

Natten mellan elen ~)-10 juni 1918 utlöpte österrikiska 
slagskeppen Tegethoff och Szent Istvan från Pola, eskorterade 
av 10 jagare. Avsikten var att efter förening med vissa far
tyg från Cattaro företaga ett anfall mot den italienska be
vakningskecljan i Otrantosundet. Den italienska bevakningen 
utfördes denna natt av en MAS-grupp från Ancona i närheten 
av ön Premuda. På morgonen den 10 hade denna grupp an
trätt h emfärden, då den ena MAS på grund av ett tillfälligt 
haveri måste stoppa. Gruppchefen vände på grund härav om 
mot Dalmatiska skärgården för att hämta den trasiga båten 
och upptäckte då den österrikiska eskadern. 

Bägge motorbåtarna gingo omedelbart till anfall. Den 
på kort avstånd från slagskeppen befintliga jagarekedjan ge
nomträngdes utan upptäckt. Italienarna förklara detta för
hållande med att fläktarna å jagarna borttagit ljudet från bå
tarnas m askiner samt att i elen rådande belysningen båtarnas 
kölvatten antagits vara en vågkam. 

De bägge MAS lyckades sålunda komma helt nära de 
fientl iga större fartygen, som framgingo utan ljus. På 150 
111 • avstånd skötos bägge torpederna från den ena MAS mot 
slagskeppet Szent Istvan, vilket träffades och sjönie Den 
atldra motorbåtens torpeder avlossades mot Tegethoff utan 
"~rkan , vilket misslyckande torde höra tillskrivas hesätt
tttngen. 



-288-

Dc bägge MAS blcvo därefter utsatta för h äftig be~k.iut

ning samt förfö ljning från de eskorter a nde j agarna. Medels 
hårda girar samt genom ut kastande av ombord befinlli ga lln
dervattensbomber, vilka vid explosion en störde de förföl jande 
jagarna, lyckades motorbåtarna likväl undkomma osk adda 
till sin GO elistansminuter av lägsna bas . Befälhavaren för den 
ena båten fick förutom dc högsta krigsdekorationer m ol taga 
en belöning av mer ä n en halv million lire. 

MAS och landkriycl. 

När krigsskådeplatsen till lanels på grund av öster rik ar
nas framgångsr ika offensiv hösten 1917 förflyttats till d c fl od
ril<a trakterna no r r om Venedig, inträngde vid fl erfa l
diga tillfällen MAS, heslyckade med kanoner och kulsp rnl or, 
i floderna, angripande fientliga patruller och trupper i när
heten av desamma. 

MAS och spiuntrafiken. 

Särskilt uneler krigels sista skeelen inrättade italiena rna 
ett effektivt spionsystem å Istria och bakom de fientliga arme
linjerna. För detta ändamål landsattes spioner dels vi d Fon
lana i närheten av Parenzo, dels å italienska kusten ha kom 
österrikiska fronten. 

Spiontransporten utfördes av MAS, av vilka så go ll som 
varj e natt en båt befann sig vid den fientliga kusten för land
sättning eller hämtning av spioner. Motorbåten smög sig h ~ir

vid tätt intill land, varefter själva kommunikation en w r k
ställcles med tillhjälp av medförd julle. 

lliAS och mineringar. 

Med tillhjälp av medförda minor utfördes ofta mineri ngar 
u lanför fientliga kusten sam l i Dalmatiska skärgård en. 

Värdesättning au MAS. 

Italienska omdömen värdesätta MAS synnerligen högt. 
I tjänst hos elen på krigsskådeplatsen överlägsna ftotla n torde 
dylika motortorpedbåtar i trots av sin låga fart kunna viii 
försvara sin p la t s bland o Ii k a fartygs typer. 
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b. England. 

!{ana/en och Nordsjön. 

Såsom var att vänta uppnådde de engelska motorbåtarna, 
cMB :s, sina bästa resultat gentemot elen tyska flottan vid det 
första framträdandet. 

Krigsskådeplatsen var belgiska kusten. Såsom framskju
ten bas synas håtarnc hava haft Dunkcrque. Vid Dover och 
Ifarwich m. fl. platser voro även baser inrättade. 

Seclan båtarna tjänstgjort någon tid vid Ostende, gjordes 
ett anfall mot Zeebriigge i samband med flygare. Avsikten 
var att flygarna skulle bombardera hamnen och CMB passa 
vid inloppet och anfalla de fartyg, som härvid sökte sig till 
sjöss. Allt gicl( efter beräkning, några jagare utlöpte och 
CMB sänkte en och skadade en. 

P å liknande sätt sänktes en tysk jagare den 30 april 1917 
utanför Ostende. Härvid tillgick sålunda: 

Nä r Ju ftanfa llet började, clrogo sig CMB :s närmare inlop
pet. CMB n: r 7 siktade i månskenet ett fientligt fartyg på 
eirka l ' distans. Seclan CMB 7 och 13 övertygat sig om fien
dens ku rs och fart, så gott sig göra läl på cirka '/, minuts 
distan s, styrde båtarne undan för alt öka upp farten och 
komma i fördelaktigt anfallslägc. Emellertid blevo båtarna 
upptäck ta och beskjutna tidigare än beräknat. Jagaren fick 
tid att gira undan och öka farten. En motorbåt låg då på 
vardera låringen arbetande sig fram för att komma i bättre 
läge. Det var likväl tydligt, att jagaren snart skulle bliva 
tvungen att gira, enär kursen bar mot land. Giren verkställ
des även med hårt roder. CMB N :r 7 avsköt då sin torped på 
omkr ing 400 m. avstånd och träffade. 

Den 2 maj gingo 4 Cl\IB :s, N :o 2, 7, 10 och 13, ut för att 
anfalla en jagare, som antogs patrullera utanför Ostende. 
Plötsligt blevo de emellertid själva anfallna akterifrån av 4 
jagar e. Det breda vita kölvattnet från motorbåtarue hade 
tydli gen ådragit dem jagarnes uppmärksamhet. Dessa kom-
111o så nära, att båtarue ej ]<Uncle vända direkt och anfalla. 
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Svängningsr adien på dessa äldre båtar med en propeller ä
1
• 

näm ligen vid hög fart högst aysevärd, i synnerhel vid gi r lllot 

propell erns slagning. Motorbåtarne spredo sig därför i en lig
het med sina för dylika fall givna instruktioner. Jagarne Yal

dc att fö lja N :o 7, vilken erhöll flere träffar från maski n gcYär, 

innan den lyckades skaka av sig j:1garnc. Bålens lillsla 11d \' ;11• 

då sådant, att det ej kunde bli tanke på atl vända och anfa lla . 
Chefen på N :o 2 hade genast glivit sårad, va rigenom bå

ten praktiskt tagel försattes ur stridbart skick. 
N :o 10 :s maskin gick så dåligt, alt den ej kund e konuna 

fatt jagarne, sedan den först blivit fri dem. 
N :o 13 :s styrwire sprang, så all båten gick i vid a ci rklar , 

2 gånger passerande genom elen fientliga linjen. RcYoh·e r
skott växlades härvid och motorbåten avsköt. även sin t orped, 

m en denna passerad e under det fientliga fartygeL När ja
garnc följde efter N :o 7, stoppade den sin maskin. Något vi
da re anfall, kunde den j u ej utföra. 

Ehuru oavgjord var striden säkert lärorik för dc del
tagande motorbåtarnas besättningar. 

Efter denna strid lät admiral Bacon icl< e molorba larna 
inlåta sig på dylika affärer. 

De användes seelan för mineringar utanför Zeehr iigge, 

vilket orsakade förlusten av åtminstone ett tyskt fart yg. \'i
dare fingo de elen 22 augusti 1917 göra ett anfall inn anför 
piren mot den plats, där de tyska jagarna brukade ligga för

töjda. Båtarna lwmmo in, men träffade ej på rätt plats. 
Aclmiral Bacon angiver skälet vara nödvändigheten för bå

tarna att hålla hög fart vid torpedutskjutningen. H~irigcnom 

skulle de hava hindrats att orientera sig, viikel var nö(h än
digt för att upptäcka jagarna mot elen mörka bakgrunden. 

CMB: s användes även för att rädda flygare, vi Ik a för
olyckats vid flandriska kusten. Seclan emellertid CMB N :o l 

vid en sådan utflykt blivit sänkt av fientliga jagare, stop pade 
admiral Bacon denna trafik. 

CMB: s deltagande i anfallen på Zeebriigge och Ostende 

tord e vara känt från beskrivningarna över dessa. Av <lesnm-
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1
na torde framgå båtarnas användbarh et i samband med öv
riga förband för dimbildning, navigeringshjälp, besättningars 

räddning och transporter m. m. 
A den flandriska krigsskådeplatsen synes väderleken 

emellertid ofta lagt hinder i vägen för motorbåtarnas effek

tiva använd ande. De mål, som erbjöclo sig, voro merendels 
jagare, vilka väl av alla fartygstyp er torde hava lättast att 

strid a mot motortorpedbåtar. Dessutom belyclde en sänkt 
tysk jagare m er eller mindre föga för den engelska krigs

ledningen. Man kan sålunda vä l förslå aclmiral Bacons mol
vilj a mot att i större utsträckning använda C~IB :s för själv

ständiga uppdrag. Att personalen å CMB kände elen tvungna 

overksamlwkn hf1rt, b ehiiver man ej betvivla. 
Det torde vara av intresse att å tergiva aclmiral Bacons 

omdöme om CMB :s. 
Han fr amhäver mycket kraftigt båtarnas ringa S.Jovar

dighet. Blancl annat framhålles, att endast en gång bland alla 

de tillfällen, när båtarna plötsligt behövdes, lilläto väderleks
förhå llandena operationernas genomförande. Endast en natt 

på tjugo kunde de 1necl fördel användas på Flanderns kust. 
CMB vore i själva verket lugnvaltensbåtar. Efter att hava be
skrivi t torpedutskjutningen med erkännande av dess prak

tiska värd e fortsätter amiral en: 
Det må synas, som vore det föga mer att tillägga, sedan 

man dömt CMB ur praktisk synpunkt; så är emellertid icke 

förhå ll andet. CMB: s stora värde ligger i föreningen m ellan 

hög fart och osynlighet beroend e på ringa storlek. Intet bättre 
exempel finnes på värdet av specialfartyg än CMB, förutsal t 
att begränsningen är känd och att användningen sker m ed 

tål an'\od . S åsom vapen i amiralens rustkammare besitta 
CM. B :s mycket s lort värde, förutsalt att klarhet förefinnes 

om deras allmänna o pälitfig h el och specie/la anviind borhel. 

Östersjön 191\.). 

Till en början synas engelmännen endast hava haft en 

C~JB vid den eskader, som med bas i Björkö sund opererade 
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mot bolsjevikerna vid Kronstadt. Denna CMB, 40 fot s hå t 

chef löjtnant Agar, lyckades emellertid i juni sänka den rysk~ 

kryssaren Oleg. Denna låg utanför Kronstadts hamn lllcd 4 
jagare som bevakning. Löj Lnanl Agar, som gjorde sit\ an. 

fall i dagningen ulan stöd av andra fartyg, lyckades passera 

jag.arna utan upptäckt och avsköt sin enda lO!'ped på k or t hå ll 

med ovan angivet resullat. 

Som en följd av detta lyckade anfall beslöto engelsmä n

nen, att sända en flottilj CMB till Östersjön. Till detta heslut 

tord e hava bidragit navigeringssvårigheterna och minfaran i 

Finska viken. Engelsmännen förlorade ju även flera far tyg 

därstädes, däribland en kryssare. Det ansågs omöjli gt alt 

med stora fartyg eller jagare anfalla Kronstadt, varemot 

Cl\1B: s a nsågos hava en ehance. 

Vid utrustning av CMB-flottiljen i 

visser ligen båtarna med därtill hörande 

med besättningar var del klent beställt. 

England förefun nas 

rescrvmat~ri el, men 
De gamla CMB-off i-

cerarna voro borkommenderade på andra håll eller avmobili

serade. Befäl s frågan löstes emellertid, men svårare var det 

att få mekaniker. Det stora flertalet av dessa had e vari t s. k. 

"hostililics" män, vilka 19Hl voro avmobiliserade. Inom flot

tan fanns sålunda icke del erforderliga antalet utbild ad e mc

kaniker. Genom tillmölcsgåcnde från privata varv ordnades 

emellertid frågan. Detta torde likväl icke kunnat ske fullt 

tillfreclsslällande att döma av de svårigheter med motorerna, 

som sägas hava ofla inträffat å flottilj en. Atla 55-fots bå tar 

sändes emellertid till Björkösuncl. 

Anfallet mot Kronstad t förbereddes på så sätt, at l fly

gare fotograferad e hamnen uppifrån, varigenom man erhöll 

elen tydliga bild av de ryska fartygens lägen, som figu ren ut

visar. Efter anfallet på Oleg hade ryssarna intet större far

tyg utanför hamnen. Endast en jagare vaktade inloppet. 

Med ledning av flygarnas fotografier synes följande pl an för 

anfallet hava blivit uppgjord . 
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Åtta båtar skulle deltaga, nämligen: 

CYII3 N :o C:i1cf Må l. 

31 BD Lieut. Mc Bean med Com. Andrei Pervozvanni. 

4 

24 A 
62 BD 
7.2 A 
79 A 
86 BD 
88 BD 

Dobson ombord 
Agar 

l\'apier 
Bra de 

Sub.-leut. Bodley 

Lieut. Bremmer 

Sub.-lieu t. Ho,Yarcl 

Lieut. Dayrell-Read 

(Bevakning utanför ham
n en? ) 

Vakt-jagaren. 
? 

Dockporla rna. 
Pamial Azov. 
R u rilc 
Petropavlovsk 

Båtarna skulle anfalla i san;tband med luftangrepp . Gången 

skull e verkställas m ed 18 knop längs finska kusten till ren

dez-vous-plats vid Inonemi, seelan norr Kronsiaeli med inrus

ning österifrån . 

Natten mellan den 17 och 18 augusti yaleles för anfallet. 

Väderleksförhållandena voro idealiska, mörkt och blekstillt 

utan sjö. 

På vägen till rendez-vousplatsen förlorad e löj tnani Agar 

med n :o 4 och två efterföljande båtar (24 och 62) känningen 

med de övriga. Dessa fortsatte emellertid. 

En grupp på tre båtar anlände först till hamnen och verk

ställde sin inrusning straxt efter luflanfalle l. Dessa bålar 

voro de enda, som lyckades lösa sina uppgifter. 

. Enligt planen gick n :o 79 A först in och torpederade 

Pamiat Azov. Bålen bl ev själv skadad omedelbart efteråt , 

n~en lyckades taga sig ur hamnen. Den brä ndes upp och 

sank tes av chefen, som var sårad på 11 ställen. 

. N :o 31 BD var niista båt. Den skulle efter torpedutskjut

ningen hålla inlill södra piren. Anfallet utfördes enligt planen . 

Det lyckades och hålen återvände oskadad till Björkösuncl. 

N :o 88 BD lyc kad es ~i ven avskjuta sina torpeder mol 

~ndrei Pervozvanni och Petropavlovsk samt återvända. På 

Ingående i inloppet blev chefen skjulen genom huvudet. Löjt

Stee]c_ tog omedelbart befälet och utförd e anfallet. 
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Vid denna tidpunl<t synes löjtnant Agar hava anhinl med 

de tre efterblivna bålarna. 

N :o 4 stannade ulanför och vänlade för att anfalla så

dana far tyg, som eventu ellt sökte lämna hamnen eller för 

att hj ä lpa, där så hehövdes. Den lyckådcs emellertid icke få 

tag på någon annan bål, ehuru den stannade avsevärd tid , 

efter sedan dc överlevande bå tarna himnat hamnen. Innan 

den lämnade, sköt den på och trä f fade ett transportfartyg i 

hamnen. N :o 4 stannade ulanför forlen till dagningen, då 

den å tervände. 

N :o 24 A avfyrade en torped mot den utanför hamnen för

ankrade jagaren, men blev sjä lv sänkt. 

N :o G2 BD kom str ax sedan 88 BD och 31 BD lämnat 

hamnen. Den rusade in 1ned hög fart, men skadades i in

loppet. Likvi11 lyckades löjtnant Bradc få sin båt ur ham

nen. Han avsköt en torped mot en jagare, men blev själv 

sänkt av artillerield. 

Utom den sårade löjtnant Bremmcr, chefen för n :o 79 A, 

voro de enda överlevande från den bålen och n :o 62 BD en 

mekaniker och en eldarekorpraL Dc togos till fånga av bolsje

vikerna. 

Det å terstår nu att redogöra för de två återstående bå

tarnas öden. 

N :o 86 BD fick m askinhaveri och stannade utanför batte

riema under hela anfallet. 

N :o 72 A gick med de tre första bålarna förbi batterierna, 

men blev sedan efter på grund av en träff i karboratorn. 

Båten m ötte en jagare, som chefen sökte skjuta på. Avfyr

ningslåset var emell ertid sönderskjutet och torpeden gick ej. 

Då underlöjtnant Bodley ej kunde göra något bruk av sina 

torpeder, vände han för att hjälpa n :o 86 BD, vilken han bog

serade tillbaka till Björkö. 

Under reträtten förbi batterierna hade båtarna det syn

nerligen h ett . Enligt de ombordvarandes uppfattning räd

dades de enelast därigenom, att en flygare ingrep. Han 



sänkte sig ned i strålkastarskenet och höjde sig sedan. Dc 

som skötte s trå l kastaren ifråga, följ de c f ter fl ygaren med l j lis

konen. 

Även på Kaspiska havet och vid Arkangelsk användes 

Cl\IB :s mot bolsjevil<crna. 

4. stutsatser för Sveriges vidkommande. 

a. Typfrågan. 

Det torde ännu vara något tidigt alt slutgiltigt uttal a sig 

frågan rörande den typ, som synes bäst passa våra förhiH

landcn. Försök tord e komma att utföras med dc av m ari n

förvaltningen nyligen inköpta tvänne italienska båtarna. 

Engelska båtar torde vål även böra ytterligare prövas. Ti ll

verkningen av båtar synes sedermera om möjligt höra ske 

inom Jandl'l efter inköp av licens hår•för, om så erfordra~. 

Vid val av typ bör emellertid fartens betydelse icke un

derskattas. Våra förhållanden kunna bliva helt olika italie

narna~, vilkas båtar oftast hade fördelen av stöd från egna, 

fienden överlågsna sjöstridskrafter. Man har invänt m ot dc 

höga farterna, att de oftare föranleda mo torkrångeL Det ta 

måste emellertid undvikas genom att man har väl u tbi ldadc 

motormän och så många båtar, att en vål övad kader ständigt 

kan hållas i tjänst. Under sådana förhållanden synes m1gra 

särskilda svårigheter icke behöva uppstå bctri.iffande m aski

neri erna. De~sutom böra r eservmotorer alltid finnas i fö rrad. 

Motorerna uttagas ur bålarna vid reparation och större ÖYersyn. 

b. Antal båtar. 

Något bestämt förslag bclråffandc det antal rnotorbat ar, 

som synas böra ingå i svenska fJollan, torde icke hell er nu 

kunna avgivas. Detta blir ju i väsentlig grad beroende på dc 

medel, som kunna disponeras för sjöförsvaret i sin h elhet. 

Båtarnas ringa storlek och små besä ttningar m edgiY3 

emellertid en jåmförelsevis hastig och stor utsvällnin g av 
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vapnet vid krigsutbrott. Härav bör man dock icke låta locka 

sig a.tt beräkn a an talet båtar i fredstjäns t alltför ringa. En 

Jämplig u tgångspunkt för beräkning av delta antal synes 

vara det anla l torpedbåtar, som f. n. finnas i tjånst. 

c. Baser. 

Utöver örlogs fartyg och s tationer torde några fasta ba

~.er för båtarna knappast erfordras i fredstid annat än för 

särskild a övningsändamåL I så fall torde anordningarne 

kunna bl iva av möjligast enkla beskaffenh et . För krigsför

håll anden torde man böra förutsätta upprättandet av flera 

fasta baser. Dessutom torde "carry-ships" eller lämpliga 

pråmar böra anskaffas. 

För motorbåtarna särskilt avsedda slipar torde böra an

ordnas vid eller i närheten av örlogsstationerna (depåen). 

d. Sammanfattning. 

Vår en 1916 skrev undertecknad beträffande motortorped

båten sådan den sedermera framkommit under kriget: 

"F ör Sveriges vidkommande synes ett dylikt fartyg, sär

skilt i samverkan med flygspaning, kunna fylla synnerligen 

viktiga såväl offensiv- som defcnsviuppgifter, vilkas lösning 

lll~d n u befintlig fartygsmateriel skulle innebära betydligt 

sto:Te risker, i vissa fa ll kanske till och med vara omöjlig. 

I hkhet m ed aeroplanet torde åvcn torpedhydroplanet (mo

tortorpedbåten) bliva mycket beroende a.v väderleken och kan 

det där för icke ersätta någon av våra nuvarande fartygstyper, 

varemo t detsamma såsom komplettering till dessa måste sä "as 

utgöra en högst våsenllig och sålunda önskvärd förstärlm~ng 
av vå r fl otta." 

, Krigserfarenheterna synas mig icke giva anledning till 

nagon ändring i ovan citerade uttalande. 

1 .. Motor torpedbåten eller kanske rättare torpedhydroplanet 

~or em eller tid icke betecknas såsom målet vid konstrueran-

et av torpedvapen efter principen osårbar och snabb. Tor

Pec!aer oplanet kan i detta fall erbjuda än större möj lig-
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heter. Det ena försl<ju ter ·egentligen ej det andra: hyctr 0_ 

planet torde vara bäst om natten, aeroplanet om <lagen. 

Simlie man våga sig på att skissera m å let vid konslr u kti0 _ 

nen aY krigsredskap för torpedanfall , hl en ' de t vii i !orpl'd

aet~oplane t m ed s ~ tyrb a r torped. 

Stockholm i september 1920. 
Adolf Cassel. 

Kapten . 
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Meddelande från främmande 
. 

m arm er. 

England. 

(Omkring den 1 ma,i .1921. ) 

.\l lan l et•l'lollan . 

Högste B C' l';\lh:n-arr Amiral :\lncldrn, Flaggskepp Qu ecn J~ li saiJ o tl l. 

1::1 slanskrppsesl•adet·n: E~ . C:. Yircamiral Nicko l son, !'l aggsk epp Bat·

ham. 1 :a dil·is ion cn: D. C. Konlt•t·amit·al B cntinck, H c Y c n g c, Hcsolu 

tion, Hamilli cs. Ho ya l Oak. 2 :a rlil·ision en: D. L: . Yicramit·at N iekolson. 

Barl1am, \'alianl. \ la laya. \Y at·spilc . 

.l :a shtnk•·~· ssa t'PPS k:tdet · ll : le. ! ' Konlt •ramiml CO\\·nn. l! o o d , H.c

pulse, Hen0\\'11. 

1:a Iii l la k•·~· ssat·edil · isi ll tlcn : Il . t :. K onlcramit·al. n c l Ii i , J)nneclin, 

Danae, Dauntless. Dragon . 

2:a hi! la '"'.l'ssa t·rd il·isionen: J 1. C. 1\nnlr rnmiral. C a l c d o n , L:arys 

fort, Cleopatra. Cot·il c lia. ca,tor. 

Janart' l'iil'ltandrn : Lt:llel' l\.ontc•·amit•al H odgos. C o y c n t r)·, 3 flot-

tiljer it 2 fiollilla lcndcrs ocl1 JG ,ingnt·e. 

U-biil:w : T n t' o n s l n n l. ;; flotlilj r l' it l l tftlat·, cl epftl'arl" f'' m. tn . 

Plygllrp;Jfarlyg : J-\ t·gu:--:. 

Minl ll~g<u·c: l'•·in~ e s~ il l ar gat·l'l. 

"Seagninf!· Ct·mml' l')' "liip" Uril>n. 

lleset·l'l'loll<tll. 

Högsto Dr•l'illiJai-Hl't' Yie t';l!ltiral l'l l illill!t•I'C, Fl a~!-(SkC J•i' Co nqu ~ l' t • r . 

Oe,·o " p o t· l s-a ni. : 'd a ,. l 11 n u ,. n u g l1 . Curac· ao , l l :t l'llllr>U l11, l' Il a e

lo n, 2 flotlill a JeadCI''· IG Jai:'nt'C. J tkpåfnl'l)·<'·· 

Jlol'lhtllds-anl. : Tlt untlt'l't' r. K L'-halnt·. l patrullhalat·. 

I>o,·lsllloul lis-anl.: C o n q u,. ,. n r, l\lonarcll , llf•)'nl SOYC!'Cif!·n. C o u

:.a g e o u s. CnlatC<l. Hn,·a Ji~l . l'l y f.(di ' J' ftfGt' L)·g- Yin cl il'liw, 2 flnttillal r acle r~. 
~ iagGr c. 2 d•·påf ar l "<'·· 

flo . Nol'es-anl.: 1;; ,. i n. Cnnqtll' 'l. l1 ctwl np• ·. l'ndaunlctl. Yal'lllt•l!Lll. t 

tt•ll a lr:td r •·. 1.': .i•wa•-c . ~ dcpi'tt'al'l"F-

Tidshi[t i Sjöväsendet. 21 
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Hosyths-avd.: 'l' igc r·, L i o n, :'-lcw-%caland , Princcss Rosal, fl J".~<l<'Pft

far Lyg Fmi ous, 5 U-bå la r. 
Namn med spärra(J s t il b c Le~k tHt fl aggsk epp. I varj e örlogs ll an 1n Ul

övas befäle t över dä rs L(id cs b efintli ga örl ogsfart yg av en k ontet·atni raJ, 

som har sin flagg lJHisancle på fl aggsk eppet. Samtli ga 5 kontcram it'alcr 

st å under b efä l av högs te JJefäll1avm·en för r escrvfl o ttan , vi ceami rale n i 

P ortsm ouLL1. Uneler s itt d irekta b efäl ll. a r clenn e eml as t floLtfl agg~l"'[l pet 

Conqu erol'. 

:Uedelha vsf lollan. 

ll ögs Le Befäl il ava re Amiral cle Rob cck , F laggsl,epp Iron Duk!> . 

4 :e s lansl<cppscslmd<'J'n: 
King Geo t·g V, BenlJ ow , Aj ax. 

Empet'O I' of Incl ia, Gen tu ri on. 

K C. Amiral cle Robcck , I r o n D 11 k e, 

I r eserv i Malta mecl '!, b esättnmgar 

3:c lätta lo'yssa J•cdidsioncn : D. C. Konter amiral Hope, C ar,lif f, 

Ccres, Ca racloc, Caly pso , Co nconl , Centa ur. 

Jauar·cstyrlm: 1 flo ttilj om 2 fi oLLill a leacle t'S oc l1 J6 j agar u lltt'l l /1 

jagare i r ese rv i Malta . 1 cl cpåfarL~· g. 

Fly!JdepiHartyn: Pegasus. 
J(anonbåtar: 7 st. (varav 2 i Röcla h avet ) . 

Donanflottiljen: :3 f loclkanoniJ [tt a r , 6 m otorbåtar. 

Utomla ndss tat ion ct·. 

Ostindicn. 

4 :e lätta kryssm·cdivisioncn: D. C. Konteramil'al 'ro tllill , SrJJJt h-

h a m p t o n , Caroline, Comus. 
1\anonhåtm': Cr oeus, Espi eglc, Gyclamen. 

Oljefartyu: Rapidol 
Flodl<anonbåtai': Bramble, Britomart (i P er s isk a vik en ). 

1 yacht. 

1\ina. Esk aclc re ll ef Vi ceami ra l Dufl', Flaggskepp Hawkins. 

5:e HUta kryssat'f'divisionen: D. C. Konteramiral, C a i r o, Ca•·lislc, 

Colomb o, Curlew . 
U-bi'ttar: 1 fl ottilj om 12 L-b å ta t' . 

llcpåfartyu: Ambrose, 'l'itani a, iVIar az ion . 

1\anoniJåtar: Blueb ell , F oxglove, Holly nook, i\lagn oli a. 

Afrika. E. C. Vi ceam iral Goo clen ough , Flaggsk epp Birmingham . 

6:c lätta J;ryssarcdivisioncn: B i r m i n g h am, L owes toft, Dub li n. 

Kanonbåtar: 2 s t. 

F lodl<anonbåtar: Dwarf, 'l'histlc. 
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Nordarncl•ika och \'ps(indicn. Eskad cr elle ( Yi eeamiJ'al P ak eniJam. 

R a l c i g 11 , Cal cutta, Co ns lan cc, Caml1ri an . 

J\an onhå laJ•: Ya lerian. \\' is la ri a . 

.\u~tl·:llisl;;t l'lottan 1ukl. I\J:21l ) . Hög~ Le B<'f~lll l<l\' at' e Cv nlill 'Jdvre D u

JJlill' esq. 
Slagkt') S::l at· c : :\u ~ trulin (s l; o lfm' L)g m ed redu ce t'aLl IJes iiLtnin g) . 

Lätta J;ryssar e : .\[ e l lJ o u r n c,· (r eclur·. JJesii. ttning ), Bl'i sh an e, Sycl-

oey, Acl ela id c, P ioneer , P sj·c fl c. 

H 15. 

.Jagare : t fi o ll illa leaclc r , 3 jagare. 

U-flo ttilj : G u-bl\ ta1' (.J-kl ass ), l mod crrm·t:·g. 

Kanonhftta l': Geranium , \Ia ll ow , .\Ia rgu eri Le, l'rot ec lor, L: n a. 

N~·scliindska dil·ision cn (old. I~J20 ). 1). C. Co mm ocl 01'0 IJo tl1 am. 

Lätta k1· ;·s~arc : C h a tlt a m. Diamoncl , Pllil om el ( sko lra rt ~·g ) . 

Kan onb il La r: \'croni ca, Lahumum. 

1\anaden s is ka didsioncn (oJ; t. 1920 ) . 

Lätt k r yssare : A u r o l' a . .lagm·e : Patei e ian, Patri o t. U-b å tat': H 4, 

Intill den .l m aj sl, ola utrangeras och dä refter f ör sälj as: 

Slagsl<epp: Agi nco l!l't, Deeadn ought, Co m mo nwealth , Sup erb, Belle

rophon, S t. Yin cl'nl , Co!JingwooCI, Vangu arcl , 'Pemera ire, Ncp tune, Her

cules, Co lossus . 

Slagla·~'SS:m~ : Inflexibl') ol'lt Intlomita iJlc (sk ola an t agli gen försäljas 

till Ch ile ). 

Pansa!'kryssa r·e: a ll a utom gni s tskolfa l' tyget Antrim. 

J, iitta ln•yssarc Och P:msnrdäel;s l<l'yssa l'C: a ll a som gått av s tapeln 

för e il t• 1910 samt clc från 1910--J9Jl stammand e Bristol, Bl onde, Active . 

I tj änst !Jel1ållas depåfartygen Royal Artl1ur , Di clo ocll kryssam e J~ncoun

ter (Au s trali en ), Di am oncl (Nya Zea lancl ). 

Flo t till a lead ers: S\Yift, Kompenfel t. Lig lltfoot , :uarksman . Sålcla 

äro Botha, Brokc ocll F aulkn oo r till Chil e. 

Janare: a lla före miLten aY 19JG fäl'd iglJyggda, el. v. s . a lla av A

t. o. m. L-k lassom a sam t 19 ]J å tal' av '.J-kl assen. Sälcla ä ro Pen n till 

Rumäni en och Hadi ant till Sia m. 

U-båtar : a ll a bå ta r av A- t. o . m. D-klasse l'll a samt 7 b å tar av E-, 
11 av G-, 8 av H- oel1 1 av K-klassen. Sålcla är o 6 b å tar av H-k lassen till 
Chi le. 

Monitorer: all a s tora m onilorc l' utom l~ rebu s, Terror, Marsh al Soult 

( ~ rtillet·iskolfa l' L~·g i Chatlwm , Portsmoutll och Dcvonport ) och ?IIa rshal 

Ney. Alla smit m onitorer ut om "[ 22, l\[ 29 och :u 31. 
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Smä•·•·c l'ariY !I= 7() ;;t. kanonlli'ttar. a1· Yill'il. !l i·irr> sii.lrla. ( I'OI'Lu "''' 1~ 
Danmark 1, Belg ien l , J·: f'yptcn 1) . 6~ min~vcpnings fcu·t:f!. :~~' p.tttul li>., t.

11
' 

37 pat rul lkano nhftlfl. t' ncl1 '•8 lMpeliiJåtcu· ) . 

Amerikas Förenta Stater. 

( Ft: l) t'ttar·i 1!"121. ) 

. \t lant et·rl ot ta n. 

llögs l e BcfilliL;wa•·c Am i t·aL \Y ibon, Flaggskepp Pcnns)· l, ·; tni <~. 

Sla!JSI>ep pss ty l'i>a n : Cltcl' \"il' ccuniral Jones, Fl ii.ggsk cpp l ' l ;d, 

~:a Es lmdc t·n: 3 :<' iliY i:;iunrn: ll. C. l\ontcramit'a l Hugll l's, K a n," '· 

\ l inn e~o t a. i'\c\Y-Hampsltir·e . .', :0 11iYisinncn: ( i resen· ?) . SrJLtllt r :,"·.,Ji na. 

~ l il'ltigan. r:onnccticul. 

:l:c Es l;adc t•n : ~~ . C. \ ' in'Hl lliral Jon es. 5 :c 11iYision cn: Jl . C. \ it·•·

nmiral .Jones, 1..i t a l t. Iielaware . :\ort ll Dakota, Flor icla. l :c D iYi ~i"n•· n: 

D. C. Konleramiral Ebcrlc, A,. i z o n a, Pcnnsy lnwia. NeYacla, Okl iiltulll<t. 

J(t·yssar·ecs l<adc r•n l'iir· spc•tiP il tj;insl: E. C. l\ontcmmit' fll Ht·:·all. 

Il o l p 11 i n. 1 :a fliYisionen, As!JrYillr. !les \Toin rs, GalYi ·s l on, l\i ""'"'<l. 

C.:a.rr·amento. 2 :a DiYi siu11 en: C! eYe land, J) cnYcr, 'J.'aco ma. 

Ja!pu·('[iirhanden : Cllcf J\ onlcramiral Rol)erlson, H o r ll cs t c t'. 

3 :c f 1 o t t il j c n: Ove t·aliYa csk acl cm: Cltcf Capta in Brncll. Bl"rk 

llaiYk. :ta .. 23. ocl1 :3G. cliYision cr·na il 6 jagat·e. :1. :a cskaclcrn: Clt d 1:a1•· 

tain Yam cll , 12. orlt !,iJ . lliYi siom·m R it G orll :iO. tlil·is ionen il -'• Jii!!<tl'< '. 

2:a. cskad ct' ll : Cltcf Cnptain 'J't·ain , 27. tliv. il G ja§!are i Eut·opa. !tll. diY. 

iL 3 jagare ll elYis i l ~ nro pa, 'd. cliY. it G j:l,.:are delvis i l~ uropa. Brillf'<' JIMI 

i reset'\'. :J :c eskatlcm ( i rc~c t'Y ) : 37. di Y. il G .iae'·a t·e. :~(l. di Y. i• -, ja

gare . 18. diY. ~~ G ja~·are. 

l: a f l o t t i l .i e n ( i t' t'Sl't 'l' ·. ) : ;~ jagare i r esen·. 7 :c esl;fllit•t ·n i t·•· 

sen·. 7. tliY.. 2J. !li Y., 2R di1·. :'t G ja;.:·a t· i'. S :e cs l;adcm i r c·s('n u l(ltll 

23. LliY.: S. tliY. J jn"are pit exp ., '• i rcsr n ·, 2'1. diY. i1 6 jag·nn·. ~: •. di, .. 

iL G jagat'l'. !l :c cskaclcm, l d il i~ i on i r esen: 10. tliY. i1 G .i af!·'"'' . '!il. 

di,·. il :, ja;.rat·c. 3G. tliY. ;'t G ja"·arc. 

:J: c f'J ol lilj c n ( i r csct'Y ) : Fl. C. Konleramiral Bas(•! [ \ Lili1° 

('~kadcrindc lnin g· ) . Il i x. i c . .l. cliY. il G j as·m·c, 2. diY. ;i :; ja!!at 't'. :1. di,·. 

i1 (i jagare, '1. tliY. il () .iae'at·c•. :i. diY. it (i .iaf!·nt·c. G. diY. i1 ,G .in .u·;ll't' . !l. 

rli\'. ;\ :J jaFFH'C'. 

J,urtlll'laehemcnt: :-'lH111'tl1lll. P 11 mills\.l'i><H'C. 

l'-hi'ttsde!athemenl: 13 :t• tliYisiun cn ( i r esc rY ) . 
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:\lind r tal'henw nt : J :a cs l;ader·n: :::an Fmnsist'O, 2 .iasar c. 2 :a esk a

tlcr·n: J :a tlivisi oncn i1 G ,jagat't', 2 :a divisionen il 6 j agar·e. 

Tl'iili!Jell : J~. C. Kon temn t i1 ·al Simpso n, Flaggskepp Columbia. Peo

metlleu s, Hcli cf , Solacc, Br·idge, .\ Iaum ec, Culgoa. Bränsl c lranspor tfart :·g: 

;1/ereus, J>roteus, Bt·azos. 

St illahavsn ot ta u. 

Högst•• BcfillltaY<l i'C Amit'<ll Hod man, Flaggsl; t'PP ~cw-\Icxi co. 

Sla!J slieppssty ,·lm u, Cllef Yi ceam it•al \Yilliam~ , F laggskeppNew- Y o ek: 

;.: e t'S kali cr n: G:e d ivis ion en, n. C. K onlcramit'al \ re Kcan: 

w :,· o m i n g·, Arkansas, N r w-Y o r· k . 'l'exa.s. 8 :c divis ion en, D. 1..: . Vi~c

amiral Wi lli ams : N c \1·-:\J e x i c o, Idalw. :\Ii ss ipp i, 1'cnnessrc . 

;la !J 'II'es t.\'l'J<a: Cl tef Caplain l'mtl. Cl1arlcs ton. 

4: c r l o t t i J j en: :J :c csJ;adcrn , J~ . C. Captain Sar gen t, B ir m ingbant 

Flaggskepp fiir såvä l Clt efen fö t· jagat·csty rlwn som eskalicrc l1efen i\lcl

ville (cl cpåt'arlyg ) . 28. d iv. G jagare, 17. cl i Y. G ,j agare, 32. div. 6 jagaee. 

lO:e esk aclcrn, E. C. Captain Huynes: :-:al em, J' t•aire. 29. cl i v . li jagare. 

31. el iv. ö jagar e, 1'1. d iv . 6 jas·ar e. 11 :c cskacl cm, 1~. C. Captai n Babeock: 

B u f f a. J eJ. J7. di v. 6 jagar e, :!2. di v. G j agar e, 23. di v. G ,i aga.rc. 

2 : a flott il j e n ( i r cscr·y u lom 2 cl ilisiotw t·) : l,:c cskatlcm ( i re

serv nlom J d ivision ) . 2. d iv. 3 ,jagare, 12. tli v . 6 jagare, 1:1. cliv . rustacl 

G jagar e. li :c eskaclr' t'll (ircsct·v u to m J d iv ision ) : 18. di1·. :J jagare, 30. 

div. G jagar·c, 33. div. rustacl 6 jagar e, 3'' div. G jagar e, 'J .1. div. 7 .iagar·e. 

46. cl iv . .1 j agare. J.l. d iv. 3 jagar<'. 

Lul'tdetachcm eut : A rooslook , l\ l ugfonl. 

Mindetachement: Cll cf Cap tain i\Tac Caul e)·. 

3: c c s k a Ll et· n: Bal timore, Lucllow. Sproslon. 

1,: c e s k a el c t' n: 3 :c ll iYisioncn: G jagare. _,, :c divbioncn: G ja.gar e. 

Trlin!JI'm·Ly !J , E. C. Ko n l crami r·RI :tayne, F l uggskepp Frcclcri ck : Min-

ncapoli s, Vestal , l\ l cr·c)·, Com l'ort, Ccltic, Glacier. Bränsl elt'ansportfartyg: 

llrutu s, .Jason, Kana11·l!a, ~e plun t• . Orion , c;,·uanHt. \'u l can . 

Sj iisty l'ii<H' i Europcislm f ar dttPn. 

H ögslc Bcfällta1·ar e Vic cam it·al N il)lack, Flaggskepp Pillsburgh. 

J(,•ys~at·('(l e l at h Pm Pnlc t : L1 i t t s IJ u r g 11, Gihmllar·; Cl1altanooga, 

Gravesand; Oly mp ia,' \'cnctli ö; Sl. Lou is, Konstanl inopel. 

!li): c ja!Jlll'edivi sionPn: .l ,jagare, Konslam~a; l jagare, Batum; 1 ja

gal'e, Sams u n ; 3 .i asa r e, Konslan Lin opeL 

:\ siatisl<a l'l o tt an. Högsle Bcfi.il!Javm·c Am i t·al Str ;wss, F laggskepp 

1-Iuron. J : a Llivi~ion e n: New Ot·l eans, AlJ)an y. 2:a division e n: 

lielena, \\ ' ilm inglon. 3: c d i v i s i o n " n: (kano n!Jålar ) : Pampanga, Villa

lobos, Palos, :\ fonn•·ay, l~lcano , Quir·os. 
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Inom J'ör cn l11 :; tatcmns fl o t ta arwänclcs fö ljamlc incle lning : 

Scc li on = 2 shtg·skep p cl.l('l' krYssare ell er il anrlra farly ,!;·. 

JliYi sion = 2 ~cUio n t•t·. 

l~skacl cr = 2 cl h·isionl'l' slagskepp r ll er kryssare eii E' r :l tli\·i,
1111101

, 

a1· ancl m fartyg. 

Force Li\'Pt'satt nw tl ~t; l'i'a itt' t'Lt förJJand <W r n fiol lit , sr.n1 111 11 ,._ 

i'<< t lat· alla mindre l'örll cwtl ;tY l iknnntlr fctl'lyg. 

Japanska fl ottan. 

( \'itl sJu[(•[ il\' lkCCIIIIJCt' J ~l20. ) 

J :a l i'Jo tl an , 

l:a es liadct·n : F u,o. ]s,• , l li ll f'·a. 

2:a es l; adt·t·n : :-;al~unta. Ealr•ri. !\l;i. 

l :a lo t•pcdPs lmdP t' ll : 'l'ahu la ul'it :1 l' lol.tiljl'r .iHf-:'ai'C. 

~: a F lo t tan . 

:1:c Ps l;ad ern : J.:ong·o. ll i)·ei . llarnna. 

:! :a lot'pPdPsl;adct·n : T vn t' l' tl ol'l t 2 fluttiljCl' ,j agare. 

'•.:t• es liadel'll : Hi r arlo. Clt iktt lllit. 

l :a U- hi'd sPsliatl!•t•n : n cpåfal'ty(-!d J\at'ilsn.ki OC'It l 11 - IJftlsf'l nll il 

:: :e F lollan . 

:i: e cs l;atl et·n : Kuramn. Jl; ul;i , :-'e l t iki ::iCitima, skolfal'!;·t'· r,·;r u-ll;tls

skola . Il izen. 2 t t·anspot'lfa r L.' g. 

:J: r· l o t•twd es l<adt·t·n: 'J'seilu:;elti n ta otit 2 flut t i ljt•t· jH~·a r· t · . 

Franska flottan. 

(F t·;'tn omkr ing J maj. ) 

öst r a :U edelltm·scs l<ade t·n : l' r n Y e n c c, \Yalclcck-Housscau. t·: dg;u· 

Quinc t, Emcs t Renan, A.g·i lr·. Dr claign cusc, Yset·. 2 jagarcflnlti lj r t i• 6 

faetyg ( typ A lgcr icn ) . 
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Väslt•a i\l cdcllnn ·scsl; adct' ll: P a t' i~ . Jean H:u·t. F rance samt sedermera 

proYencc, 2 jagarcflol lilj er it G fa r tyg. Bretagne och L orraine med r e

c!Uceracl e lJesätLn ingar är o under reparat ion . 

Syl'iska D i \'i sion r·n: Cassarcl (sJ;all pro;ilLins aY <.;tras~hur·:,:- maj tl'o-

Jigen ). i -yacl1 L, :i aYiscfa t·t:·.cr. 

MI an l i s lm J<l:v!t andc Oil·i sionen : Ju l es l\ Til'llclet ( tillfälligt ersatt av 

iV[arseillai se), G)·ucdon, :\Jctz (eftCt' slutad rC'paralion ), Anlarr~ , Vill e 

d'Ys, Cassiopce, Hcgulus. 

Atlan ti ska flygand e tlil·isioncn skall ö1·crtaga ö1·crYakningen aY fi sket 

.-id New-F ouncllancl or lt Island samt kustsk;·clcl c l ay i\larock o oc l1 Afrika. 

Slillalt a•·sesliatlet·n. l\l o n t c a l m i'amt r n d el kan onbåtar·. 

B lanc! sko lorna mit t' kas s~it'sk i l L At·lill cr iskjn tsk o lan i l\l eclellw vet, 

den enda, som är förseeld med mocl crn matet'icL nämli gen : slagskeppet 

Courb et (avsett att i ltänclelse av b elto v in gc"t i \'ilstra l\Iedelllavseskaclcrn). 

Italienska flottan. 

(A t· 1921. ) 

Högs te Bcfii. ll tamt·c V iceam iral -Cagni, Flaggsk epp Jakten Giulia. 

Föt'sla s lr~id sur ·uppen : Cruppclt c f Konteram iral , m cct bas i Spezzia. 

Ca v o u r , Do 1·ia, D uili o, Cu i l.io. Caesar c, :J st . '·e ~p l o t ·atori" , t;· p Mirahcllo. 

7 jagare. i u-båLsflo W l j. 

Skoldi vision r n : Di Yisionsc lwf Ko n teramiral , m ed l1as i 'farcnLo. 

Dante Ali gl1ieri, skjutskola. 1\apoli , c·ckrytsko la. n cgina J~lena, t'eser \'

fartyg ocl t skjuLsko la. 

Adriali sl<a dil'i sionPn: Divisionscltcf Konlcrami t·al, mecl bas i (V ene

clig? ) Pola?. D enna cl iYi sion komm er dock ej aLL sammaneJragas förrän 

östra Medclll avscl iYis ioncn upplösts, Yi lkct het'O t' på cleL politi ska läget i 

östra Meclelll.avel. 

Div isionen skall hestä aY: P i sa, San Giorgi o ocl1 San :\farco. 1 flottil j 

j agar e. 2 flottil j er knslmotorbil,tar. 

Dessutom :finnas fö l janclc uneler H ögste BcfälhaYaren i ek e J ~·cland e 
förbancl : 

östra MetlelhaYscliYisionen (se O Y an ). 

3 fl o t t ilj er !J-llftlar ( i Po la, Tarento, Spezzia cllce La Maclclalena) . 
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G fl o ttilj er j aga re, dc!Yi::; auu::; tadc ( Pola, Br ind isi. Tarent o, :-;,1l10l i, 

Spct~ i a ocll L a ~\lndcl a l c n a ) . 

3 fa r tyg, ru st acle undr t· somtnat·en, fö t· sjöJ; r i gssk ol an ocll ,;_j; ·,kr i<::~

llögsk olan . 

Spanska flottan. 

Skolesl;adel'n : l dfonso XIII, l~ spana. '. ::;L. jagar e. 

Skoldivision en : Pcl ayo, Carl os V , 1 jaga t·r, :J torpctllwtat·, 

kon·c tt (Nautilus) . 

Farly!J fiit• kolonialljiin st : Catalun a, Pri ncesa dc Astu ri as, n, •ina 

Hegcntc, Bs trcmadu m, R io li c l a J>lata, ~ k anonbåtar, 3 m indt·e k:1non-

1Jåta t·, 17 Lo rpeclbåtar . 

U-hål sl'iirhand : I saac P I' ra l , \l on tul'i ol , C. GatT i a. 

Fiskcl'isl;ytldi'arl y !J : :3 k anonlJ;Uar , 3 scsclslupar . 

Personalorganisation 
(In ti ll mitten av man; månacl 1921. ) 

OIJicerskå t•cn . 
England. 

A. N. G. , clcc. J8 1020. 

l engelsk a l'l ottan finnas f. n. :361 " capi tains" . 

A. N. G., dec. 23 1920. Y ., f clJt'. 12 J92J. 

1\ll a stora fartyg sko l a i mfm av till gilng förses m ed tvCt L il' ttln ants 

(Gun ner y ) . En extra k urs f öt· ett 20- tal li eu tenant::; oc l1 l icutenan t-com

mamler s ilat· im ättat s på \V il al e Isl and (Po l'tsmoutli ) . 

Hamp::; ll. T el. , dec . 2-'t JG20. 

Den i senaste r crl ogör el::;e omn iimnda e x. a m e n lill " m ate" rmolsY

Ilandcls[]oLLans sLJTmän ) ty ek cs ick e Yar·a någon ] Ycl;nd åtgilt'l l. I l' fH' lS

moutlt åtm instone tyck e:; den l iaYa slag i t f ull ~länd igt f el. 
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Jf<llllPsll . T el. , dec. 1'1 1!J:W. 

10 " mate:;· · ( b~ n g in ccr::; ) :,;J;o la lJI'fo r tl r as till Jngrn j ö t ·~ l öjtn an Le r . 

under dc närmas te h ft fu·r n ~k o l a årlif;'t'n ll c fo rdra~ f em st. mal ••s ( 8 ) 

på samm;1 siltt. 

N. ~L H. , ,jan. ~, J ~l :l.l. 

Hah·åt·shPI'ol'dt•in!Jar·na den l jan. J ~l :21 upplaga J:J L"n m mandet·s li Il 

rap tain s, nw il c låld '' '' 3\J <U' :l miln. , i1 1dste .',2 ilrs ;\ ldct·, yng~te 36 år . 

'l'jänst ctitl i g raden ~-G ' / , il r . 

2 ·, 1 icutcnnn t-c o mtwnlde r~ l W Ya lw rortl rats L i Il comnHWLi l' t',;, medel

ii ider :H år G m ånader , iildste :37 tll' :l m ftn ., y ng,; Lc :32 åt· '2. m ån. Av Li e 

till eomm antl cr c ftet· Yapcn Y il an ~ ingil.cnde hr fordrade lt aYa 1:,., % varit 

N. o., 17., % ,·\ . O. '"''' J2, % Yaril T . O. lrk c speciali ste r nc l1 Lillll ör ancl c 

anclra grenar YOt'O ::i\ .. , %. 

Tclinisl; l;ut·s l'iit' iild t'!' ol'fi cer·:u•c. 

Hampsl1ir·c Tel. , j an. 28 JG21. 

Denna k lll· s , som är en Jörll et·<•llc/se fii t' 1], • iUdt·c offi cer ar e, som 

skola genomga " W at· l ;our,;c·• Yitl Ro~· a i Nan< l Co ll eg·e i Grccn\\' lt ic ll , ät· 

inclclad sålunda : 
,.;tudi el' i: P l ats. Ti cl. 

Artil leri H. i\1. s. Excellent 13 clagal'. 

'l'orpecler , m i not·, m insYcpn in g, an t i u-h itts-

och lmstmolor]) il tslära H. l\ 1. S. \i CI'Il Oll l:'i 

Navigat ion .. .. 

Signalel'ing 

\J-båts tj änst 

PiJ·gs tudi,.,t · 

Nav ~' Li st , jan. J92J. 

Nav igat ionssko lan 3 

Signfl l slw lan 7 

U- IJä ts-cl epo ten 2 

l•' l ygstn li on 

Av N ctv J· Li st fö r j anuari f ram gi\ ,· aLL av ~ l Z fl asgmiin, 27 st. ej 

anYändas i Lj i'in::;ten . 

l iampsilire T, •J. , f t~ IJ t' . 18 J~l2 J. 

L ord L P<' l)( l•'arell am lt ar u tn ii.ntn ts lill F irst L ord of !\wmi m !Ly. 

L ot'Ll L cu lt nt· nndcr år en Hl0:3- 100:i Ljiinstf(j ort som l~ i v il Lorcl 

Yid amil·alitett'l . 

Flottans I'!'S!'I'\'I>adrer·. 

N. ~l. H., dec. 22 1920. 

Amiral i Lctc t il ar IJ c::;JutaL att IJi iJehcllla el e !J ålla ,H· gan isat i onerna 

"Ito,yal Nava l Hesr rve" o el t ' T\o}al NaYal V ol u n tee r Hescrvc" ocl1 att 
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sär skilt ftl den senare g i Ya en bättre u tiJildning. Personal en ska l l' ö p 

sin ut!Ji ldnnig l.j~in stgöra <\2 clagar vart !, :c år orlr minst 'l:, aY rlen n., li<J 

om!J or cl pi1 flottan~ f art)'g. Man l1oppas att åtgät'clcn skall v isa sig l'l'l't·k

tiv. n r t Yat· lrnvu rbakl ig·cn mecl ll il r·~ir l r av clrssa or'E!'ani snt ion\' r ~ 11 111 
u-11åhfaran hek~lm pad es. 

A. N. G ... ian. 1\l:2J. 

Amimli etel avser· at t r t•o rgan iscm ll ilda n)·ss omnilm ncla organi '"

Lioner nu·llem i :3 :ne klasser. J nom Ya1'Clrra rcsr n ·cn k ommC' r sflleLl t·, all 

anol'(lna,; u tbi ldning för 

F l l' r l ~ c I'\' i c c omlJO t'rl på iil'lngsfart :·g·, ltandelsk t·Yssat 't r•r·J 1 

lijillpt'ar ·l ) g·, 

P al. I' r• l S c t',. i c· c ombord på fart)·g· för minsn· r•ning. pa t rult l';~t·l 'f( 

l!lnl. u - l> tt lar oc l1 i e~kortfartyg samt 

s l r o t' c s l' r v i l' c för dem som 1•i1 gTtm cl av itltlcr· eller f,,i sk 

ofii rmaga t•.i l~"ingrc J; nnna tj~ln s tgöra till sjöss. Denna organ isalion l ~;t 1 • 

r cclan li llii lllpats uneler krigPt ncl1 il r gr u n d ad p ii erfaren il etema <Iii r· i lr·an. 

Fiir· i"•vning aY JwClllravat·r· l'rån ltancl c lsfl oLtan av ses 28 clagnr tt rlf lt•r· 

!Yi1 al'. 

ilo,ntl :\"and \ 'ol unl f'Pt' llr~Pl'H', ct cn i t rtll ilclningsll ilnsecncl t· ,,·n

gas l e <l\' li c l1 i1tl <1. <Jr·g·<wisntiflnr·r ·na, k otlltnl' l' r ft<•r nyupp s~l ttnin gt 'n ;tlJ, 

I'ilkna cnrlast 5,000 man, men kan llastigL svitila 11L Yid mu l) ili scr inft fl l'lt 

h estår cl a il'-" uteslulandc speC' ial ulbilclnt f olk. NJ·a yrk esgr enar ~J;,,Ja 

organi se ras. f ör maskinister lll!Jilclacle Yill f örbrilnnin gsmot orrr, f l'•r ,ff'i

ce rat·c sprc irtlister· p< cxpcLi i t ionsl'öring orlt chi[f'rcri ng oell speci nl rs kr· 

inom <·n del wtcnskapl iga oml'ful cn t. ex. k em ister. i\miraliletrt anst 'l al t 

kårens a ll a medlemma r· sk0ln l ra iiming om!Jorcl: man lwr för aYsiJ,J <I l l 

tillclela d em a\" cl cssn, som uppl')·lta Yis,;a forclringae på kunsk aper·. t·ll 

extra lön elill ägg. 

I\. i\1. H. , c:cc. :w 1920. 

Diseiplinen inom l'loll an. 

Att clöm a a,- en tr e! <l c t föt·c·skriftcr ang:tcnLic uncl crslikningar· rt r. tri.. 

Yi ll clct s)· nas som om man nu ansåge clrL Yat·a på t iden att "s tr·an lil ;d .. 

Llisc iplin <:' ns under kri ge t i nftgon mån lossnade IJancl . 

K i\l. H. _j an . 12 192 .1. 

Ve('!;oii\ ninnat· i Si!Jnaleri n!J· 

öming· i signa lering fö r s i gn alm~ln och signalofficcr·ac·c skal l an

ordnas i Nl la örlogs tr amnar m ecl cl ilr stn ti oncr alle sjös t~rkor en fWil~ i 

Ycekan . 
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U -håt s,·iiscndch Or'!Jani sa t ion . 

. J-leta u-IJ å tsYä~encl e t sl,all lläclaneftcr sLå uneler lJcf~ll <l,. en l;onLet·-

iral. EJ n del ru~ta ll f' u-J)å tsfl ott i lj cr stil llas trncl er lmns direkta be f äl, 

~[)1 · :· 111 te han fä t· inSJ•vktionsrätL i.i\"Ct' öH iga rusLaclc tt -hiilar. All a ny
van a 
bYggnad er sortera ilYen uncler.· lt onom . 

N. !\'L H. , f C])I'. 2 ·1(1:!.1. 

Rel;r•yt C l' iii !JC'Il . 
Mecl ant cclning a\" att r ek r·Y l cr ingsb)Tån i IJeYonpol't an:·o öppnah 

meddel ar lr ät· titcraclr tidning att detta steg Yicltag il ~ för· att öka eten 

delvis f els l agna r ckr'> tc·ri ngen. Orsal;e n till clclla t'elslaf-'· ii r at t iinrln 

till 40 % a\' applikllltcma till flottan måste k asse r·as på gru ncl <l,. ])l'i slancl!' 

skoUJi lcln ing ( läsn ing, sl; t·iming och räkning ) . 

r samiJancl lriirnw rl p it jw l;as, ltur·usom i FöecnLa Sta lc1.'11a man gftlt 

in för at t aYskecla allt fon, , ··~om icke lr a\"a kl art för sig sin a åligganden 

och som ick r ansr• drt f örllå llnncleL al t cl c blivit antagna \'icl fiollan son1 

ett pt' iYi leg ium J'ör ,-i lk r- t dc i1ro fiircl if!·a alt ;.< iira sitt h~tqa--. 

N. M. H., f eb r. 9 1\!~1 . 

Nytt l<adctt i'at•tyu. 
Sl agsk eppet Tlrundl' t'CI' sJ;all i st ililet föt· T t' lll craire tFinslglil'U ~om 

kacl ettfart~·g. i\lan kan l1ärigcnom fa rum med alla Jwclct tct·na på samrna 

fartyg. Pansarla·ys~ar · c n Cfu·nan·on. som jämte 'J'cmcrairc l r i t t i ll s Yrtt·it 

använd för kaclctlrr·na. hlir så ledes iiYCil C•Yerfliidig orl1 skall sl opas. 

A. N. G., .felJr. 2G 1~121. 

Prispc11n ill !J'll'. 

Pri spenningarna Jiit· si agel Yill Julland Yäxla mr llan WO t oc lr :n t 

resp. för am i ra l erna ."tellic(IC oc t1 Bcatt)· nr cl till 2 s. f ör li oYmäslare m. fl. 

Som en jänlfiir'Phc m il n ilmnas att u-b it ten E: H. som sänk te rn 

turkisk t r·ansportanga r r m rcl G,OOO man trupp er omlwrrl. er lr öl l :lt.OOO t. 

N. 'r. f. s .. lr c- fte 1. J!I2J. 

Austr•al ien. 

Flottans pc- r ~onal U[IJJf!"<H' L n . ! iii -'o,GO!I man. 

N. M. H. , j an. 01 :1921. 
Förenta Staterna. 

Ny marinmin sl!' t'. 

Man !tar i Förenta Stal crna mycket unrl mt ö,·et', vem so m ~kall e!'Lcr

lräcla Mr·. nani els p;t s.iöministcl'po~tl'n, i ~amb a ncl. m ecl prcsidrn~kifte t. :\'lan 
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liar n>inmL am iral ~ im ;; namn , m en i\l r. n,1ni cl ,; nppo!Wt'al' Sl i-) ,.,kUI'Jil lllo 

r• IJ ~j öo iTi cr' l ' so m d' lP!'l r äLlarc od1 <1n sel' aLt Ll t.! n cn<1 .1. g.1t'anLicn r111. L 
en 

dem ok ratisk regim ät· alL ]) i ])ch ålla ciYil a m in isL,·a,·. 

Den 27 f l'l)l'uari u tniimndcs adYok al 0n n eniJy t ill ma ,·inmini ~l,. 1 .. 

Dccem1Jc 1· JD20. 

Flotlan .~ dislol;alion. 

Nc\\'-Y O!'k T imes k land rat· fioLLa ns organ isat ion på en .\ llani <T- och 

0n :S Lill al1 avs fl ot ta oc l1 fö rorclar en perm anent f örening av <k twn n•· de

lam a till r n sto 1· fJ olla. f:1rrli g att gr ipa in YRI' så lJe ll öw~. 

U ntlcr [u· J\JiJ k nmma v isserli gen dc LYi\ fl o LLo1·na att n11'a fi., J't·narl•• 

rn tid, men Navy DeparL••mcn t lwr sk y ndat sig att meddela alt dr•t ln ii i' 

r n ti ll f:l \li gl lct Ol' l t att fö r en in gen verkstä ll ts endas t pil. fö l'Sök. 

Sca PO\YCt', noY. JD20. 

A nsc1· at t statern as nH1 t' i n p o l i ti k 11 i tti ll s Ya t·i t obcfin L l i g . 

l'. 1·. ~. N. I., dec. JD20. 

:-JR stiitTe ocl1 mindre t'aJ·Lyg sa mt 

Hi F. Ci l1ydrop lan, Lillll örancl e Still ali aYs l'l ot tun , tl eltogo i tl •· hiillct 

flotto l'll as gemensamma rxpecli t ion ti ll Y ~is tl,n s l e n av r;ent1·a l- o!'l t ~)' Li

::unerika (janu aJ·i- fe!Jl'U f\ri i år ) . 

Föt·eni ngen ilgde r um i Sti!la lt aYet den 2!l januar i. övel'IJcJ'iild ut

ljvad e ~ av am iral vV ilson . 

Delar av A L! antcrl' lo ttan, bestående av 7 sl agsk epp , 20 jagar•· oclt 

12 tl'il ng fa r· L~·g passerad e Pan f\m ak analcn mellan j anuari 17 kl . G,:Jo f. m. 

och januari 20 kl. 6,30 L m. 'J'i rlen p t· f ar tyg genom k analen !>lir 10 

t imma1·, va rav i slussal'!l a J,, Limma1·. 

Delar av Still allav;;fl ot tan passerade k an al en f1·[m At lanten i juli 

l !l .lD, varv id passagen ut l'öl'cles av 33 far t )·g (6 slagskepp ) på l\'il daga~·. 

Dc IJ ful <t fJ ollorn a Yn ro fö r enade t ill l ir n ~ : l febl'l lUri. 

N. F . S., l1 efte J 1021. 

OlficeJ'at·nas ulhildnin!J . 

"'fl1 c IJ urcau o f Nav iga ti on" ti ll sa t te il l' 191\J en kommi ss ion r;·, ,, at t 

utarbeta en pl an till uth illlning föt· sjöoff icer are . Den uthi ldni ll h som 

meddelas i sj öJ;ri g~sko l a n räck er ej ]J<t l ång t n ~l t ' till od1 mn~te k omplet

le l·as med spec iell utb ildning för olil;a yrkesgrenar. ~\len j u ~llclt'C i Ljän

;;Len en ol'f'it-cr h li r des to m ind1·e fiu· lian med spec ialtj i:inst at! gö ra. 

för lt onom IJ lil' f örmågan att lr lla oc lt organi se 1·a den vikti gaste. 

l\o mm i,;sinncn föl'Cs l år Lkl r fö t· att nll a off ieera1·e sk o la mrd Yissa 

mcll an t·um i lill en genomgå llcsti'lmll a klll'SCI' fo t' att i:\dagaläi-:'1.!'" si nn 

kval i f ikation0r fij1· ltiigr c f> l'U<I PI' in um f lot tan ocll indelat· drill ··nlif!1· 

föl j ande: 
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L DiY isionso l'f i ceea ;·c omborcl 

II . n ctaljofficerar r l •lllhnr·cl 

J 
~~ nsign. 

.. ... , J un ior L i culcnanl. 

l Seni u1· L iculcnant. 

l 
Srni or Li eutcnan t. 

.... Li eulcnant Commancle1·. 

Com m3 mler. 

l 
Li e u ten an t Com mander. 

.... Commandrr . 

Captain. 

J 
Rra1·-Atlmiral. 

I\'. l>;skaclc'l' - oclt flolLrllefcr .. .. .... .. .... . Yi re-Atlm i t·al. 

l Atl mint l. 

I ansl utni ng ti ll tlen n<1 inclc ln ing kommer u n<l erYisning·cn alt an-

ordnas i .\ o li ka skeclrn : 

I. sjök rigsskolan. 

II. All män IJeni lskun;. 

III . Ynl:(l'C' l löf:·sk(li l'k l ll';.;. 

IV . .\llil 'C' lll'•f! slwlcl; u J·s. 

ocll sålunda alt i sjCikrigsskolan sker u l hilllninl:(en ti ll f:TUJIP l. i hcfiib

kmsen t ill II o. s. , .. 

Sj öld·inss l; olan ( '•-ar ig ) gcnomgfts a Y ]'al letterna pit 1, H e. 

Allmiin hcl'iil sl'ln's (l ;u· ) scnomgas mc lian 5. nr l1 JO. tj iinsLcareL 

som offi cer flit· utb il clning lill cll'laljofl'iccr. 

Yll!ll'e hii!J slwlekul'S ( l ar ) gcnomg~ts mellan JO. oclt 20. LFlnsteårct 

(företräclcsYis i Lieu t.-com.-1-)'l'Uclcn ) föt' uthildnini-)' till fal'l~gsclt c f. 

i\ldl'C' hii!J sl;olei'LJl's ( t ar ) :-:·rnom,as c fl er 20. t,i~lnstearrt U\' ruptains 

- f ör u tiJi l<lning till flf\8'['lll~in. 

Spcciali sl:'l'i li!J . 

Em ellertid kr:1ns ciYcn, flirutom den saluntla skisserade pros ,·cssiq 

utiJilclningcn . c·n SJlCl'ia lu l b ildning. Det ~ir t~ · dJigt atl ingen ol'ficer kan 

IJliYa spec ialist i alla tjänstc•gTenal'. m en ntrj c officer böt' Yara spcrial

utbildacl inom nftgon Yibs gren ol'11 expl'l'l i Yissa clrlar aY lj~1m;tl'n. 

Sp ec ialislcma uppdelas i f em l'atcgo ri cr : 

1. ()ff iccmrc, som erl1alla ,;;Hlan uliJillinins·. all dc kunna ljiinstglim 

som experter Yill materielens t i iJ\·crkn ing. 

2. Officerare. ,;om crlialla saclan uthi lrlninf!·. all dc kunna ljänSLf!·öra 

son1 expe r ter i mater ielens l tancll laYan(l f'. 

3. Off icerare. ,;om crltålhl uthildnin;..:· för ulfuranlic a\- särskild 

tjänst. 

lo. OffieCJ'ar·e. ,;om l'rlirtlla annan iin teknisk uliJillining. 

5. OITiccrarc :föt· stahsL,i~1nsl oclt marininfanter ict. 
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I ngen o ffi< ' •' t' ko mm end eras till s peci a ls Luili e t' futTän l1an fjL'Il" 'll"i\ 

a llmä nna bc fä lslzurse n oc lt Yisa t s i" sä rsk ilt läm p li g f ör en S]lCi' i-] Jn·" lt 
• • • - • - • f \)l'en. 

Specm h s icJ'JHt enlJ!Ji ]Htni; L 'l ]{{JmmciHi c t·a~ etter gcn omgan .~ 1 • 11 bc-

J:ll skurs på ett 1\r ti ll .. g r ounLI \Yorl; se iHJo l' ' oe l1 e tt ÖJ ' Ull l~n!J p,_, ,
11 

n ni vc rs iLe lc L. 

Spee ia lisle t·n a Pnlin t punld 2 grnomg<l r n lzllt 'S pil G 

Spec ia lis iet'tHt Pltli fl l punlit :3 u LLagas klzc f örrän 

ku nsk a]lf' l' fri r utför ande av särskild tj iin s t. 

. ' ep 

manai] ,,,. ,, <'l l Ul' 
fi l' Yhal · · sig· äga 

Speci a li s ter i st ra tegi, taktik , sj öm ans ka p ocll nav iga ti on f;l ''ll licl'a 

tlcssa Yc tens kape t· pa ra ll ellt m ed sin Yanli ga tj änstgör ing. 

Ofl'iePrnt·e l'iit' sia hs lj iinst Llr o : akth·a offi cerare, Jzons Ll'llklöt' <'t'. 11la

sk ino J'fi cera re nr lt it' kc akLi Ya oJii rcmre, till Yilk a räkn as p t'ii~t •·t· ocll 

liik a rc. 

Dr akLiYa o ffi ce ra m a fil ef te r aYiagd offic e rsexamen lj änstgiit·a till 

'.iöss 2 li t· oc lt ge nomgi't dä rcfte t' a llmänna befill sku rscn innan de ]JitlJi'trja 

sina spec ia ls tudi e r . 

F t•3m s iii llnin !J 3 \' u thildni n!J och ljiin st frå n fä nril' ti ll 3ll1it•a l. 

.\Il a sj öo t'fir· c t'Gt'O u team in er as från sj ök r igssiw lan (un dantag Yid lJc

fot·clran f rån und r roffi cer ). 

Efter av lagel exam en k ommend eras Ll e t ill tjän s t på s lagskep p eller 

slagkr:·ssar c unde t· e lt J r . Kon s Lt•uktörcr oc l1 m ask inoffi ce ra re tjän'l"'ö t·a 

2 år . 

Hä refl c t· uppdelas 'lfficera rn a til l: 

L Flygljäns L, 

2. U-!J ,i tstjilnst. 

3. 'l' or pedbåts tjiin s t , 

4. L . kry ssar e, 

G. Minutläggar e, 

G. Kryssare ell e r J;an onb å Lar och 

7. 1-lj ä lpfarL! g. 

Förd e lnin gen sk er 

J. l<~ ftc r egen ön sk an . 

2. P å grund av r ek omm end a ti on I n n se naste F C. 

3. F ör a tt f ylla ev . vakan ser. 

4. P å g rund av b e tyg. 

Offi ceram a böra fortsä tta a Lt tj änstgö ra p it sa mm a fart j·gstyp ti ll 

dess aL L förs ta peri oden av sjötjänsten utförts. 

Här på f ölj er nu Allm änn a b efälskursen och b edömes h ärunder av 

Iärarn e Yilk cn t jäns tegren vederbörande offi cer JJör ägna s ig åt. Föru t

varande tjän s tgör in g få r ej lägga h inder i vägen . 

OmedeliJaJt efter avlagel exam en påb ö1·jas specialutbildningen son! ut-

föres : 
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:1) vi 1l sk o lo r, 

2 ) und er Ljäns Lgö t·ing i land oc l1 ombord Yctl crbörlig tjäns tegren. 

Följ ande skolor f innes: 

l ) Skola fö r s tra tegi och taktik 

2) Sign a lsk o la. 

3) Rad iosk o la. 

'i) Flygsk o la . 

'i ) U-lJåt sslw la. 

G) Arlillcr iskj u lsJ, o la. 

7) Mask insl, ola. 

8) El ektr isk sk ola. 

9) T Ol'peclsk ola . 

Kurserna vara f r1ln t.i m ånader t i Il e L t å r . J~ ftcr gcn omgaend e av en 

av nyssnäm nda skolor IJeo t·dras o ffi ce t·a r e t ill landt j änst a lltefte r b el1ovet 

och så m} ek et som m öj li g t till sj ö tj äns t i egen yrl,csgrcn . 

Ef ter H{ mpli g tid för e tages så u lbildn ingen t ill fa r tygscl1 c f och sj ö

ko mmenderin g so m sådan i st örs ta möjli ga uts träckn ing . 

Ef te r 20. t jänsteåret fö ljer seelerm era "älclre högskolckursen" före 

befo rdran Lill fl aggm an . 

Genom oYan ski sser acia utb ildning Il a r ko mmi ss ionen f öt•sökt ernå: 

1. En pe ri odi sk, h om ogen ocll progress iv utb ildnin g a \· samtli ga 

off icera re och 

2. En alls id i g u lb i !dn i ng a Y offi cera t·c. 

A. N. G. , j an. 1 1921. 

}cöt•enla s taternas IJf' lllilllllill[JSI't•ånn tyc l,es 1111111 (' 1'3 nn·a på nod Vii!) 

at.t lösas : 

Vak anserna, som el c n 1 j u n i .1 9 2 O uppgingo till 6G,02G offi cera re 

och m anskap i fl o ttan och 11,687 o ff ice rare och m an sk ap i mar in infanterie t, 

hade el e n 2 :!. n o " e m b c r 1 9 2 O nedgått till 18,811 offi cerare och m an

skap i fl ottan ocl1 7,2GO oJficerare ocl1 m anskap i m arin infan teri e t samt 

fortsat te a tt m inskas m ed c :a 2,000 per veck a. 

Am er ikansk a fl ottans effektiva s ty rka 160,311 man av alla g rader 

är så ledes b ctyelli gt s törre än engelska f lottan s, so m nn uppgår till 

123,000 man . 

Ki eler Ncu ste Nac lu· ichten , f ebr. 3 1921. 

Denna triumf tyck es elock h ava varit gan sk a k ortvari g, ty en l igt 

Star sk u lle k ongr essen ha f ör aYs ikt att n edsät ta elen a merikanska n attans 

Person alnumerlir till 100,000 m an . 
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N. !\L H .. J'el>t'. fl ID~I. 

Dctla r·ykte \'<11' [1·clli gcn sant, L)· elen !J februari 1fiZ1 metldel,b f t·etn 

\\'asllingto n alt k ongt·esscn satt nccl flottans manskapsstat till JOD,IIiill 
11 1

Qn 

tl. "· s. en t·ctluk1 i on lill. GO % a\· Yacl sjöminislc•t·n ~nselt h cJtC,yJi~t. 

O Y c J' s. a n 111. J l~ n gla nll anses rl etla fö!'itil.llande föt•cllada •·n hli

Yancl c nedsällning· i skcppsln·ggnacbprogt·ammeL. { llenna l'örl loppnin~ hell' 

som lJ ckant gåLL otn intet ) . 'J'rol igat'C ~tl' dock att skitJet till rlt•n ttil nr·d

sii tlning ilr aLL kongt·esscn ( i likltct med motsYf\l 'at1Lie organ i and r, liin

dcr ) ej förs tii t' nöd,·ilntligllelcn f\Y alt lt al'a uthildat folk till Ilands dii >h · 

nya J'.::t·t)·gcn JJliYa f~lt'tliga åren 1923- J9'2'L ocl1 d~tl'för· f. n. c.i S< 't' nag·11 n 

orsak altl1ålla sJ. stot· manskapsstYrka i )) creclskap . • !\ren clct li ggr·t· c: il·t·t

Yis 1 l~nf'· lands intt·t·ssc aLL n)·ssn:lmnda neclsiltlning k om mce li ll 'L tnd. 

l;;nli gt eLL sCIH11'C m eddelande ltfll' i1Yen num era rckt')·Lcring,·n ell 1'1 11 1-

lan oc lt ntar ininfantl'rict stor,pals och a1·:;cr man atL till ingfmg·t·n ell' iii' 

l!l2i Ye1I'H n E' re i :;iJ'fran 100,000 man. Y i l kr n si fl' r a en lias t aYsf' r t'lol latb 

manskap. l\'un1randr mohYaranlle si l'f't·a ilt· 120.000, ,·itkrt anta l nttl>t• 'l'a 

iit· flllllalif'l. 

Japan. 
N. 'J'. f. :-: .. 1\120. 

.Japan lwr Pngagt·ra l :l{J st. engelska mat·inf'l)·g·arr fiir all u r ~·<~tti ,; •· r a 

flottans fl)·gyilscnde. Japanska ing,•n,j(it'L'I' O(' l t arhctat'e fl'tt• [1)·:-:·t,Ltllli' l'k

städcr skola utllilliGs i I~LH'opa ol'lt 1\m r rika. 

Frankrike. 
Y., n o1·. 1\I:W. 

l~n jJ Crmanent kommission flit' uppfinningar inom flottan J"'l':ul:lS. 

Yllcrlif'·m·e 1 li eut. dc l'<lbsrau t nl'l.-off.) sl;all cmllarJ;L·rG l'' yarl

llcra aY 1'. d. t)·sJ;a J'art:·g·rn , 

i\l ctz. :-:lrasslHlllt'g ol'l1 ' l'l ti rnwillc . kt')·s:;arc samt Amiral :-:en •' ~ . .i" ~elt' C . 

K. !\L H .. ,jan. 26 J!l2J. 

Peo·son:tl t't•:'\[Jan. 

Pct·sonalfl'i'•f'·an lyckes I'Cit' n~ln·at·ancle yftlla sLom JJek,·mnH·t ·. T ,.[iii

Jet för all som fijt·ut flottan t'C];t·)·temclcs lmYuclsakligcn. fran Bt·r• let!ill' ' 

hlancl sjii ntanslwfnlkningen. ltae man nu n~lslan uteslutande :,;ji'd'rdk rran 
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Mectelln'·cL. hos YiiJ; a clc re,·olulionära ocl1 JJolsjcYikiska i ch~crna yunnit 

~an sJ;a m fi.nga anlt~ln!'·are. :-:om s.il',mi1n itro Ll es~a Yitlcl unclcrhlgsna bre
o 
t.agnarn e. 

r sjöoff'icerskt•rlsat· ägnas rnYckt·n J;ritik iH en skriYclsc feån mat·in-

ministern , so 111 rekommenderar fi. t fransk a flottan •·att r epeesentera oell 

under stödja den franska l1 ant1 c lns intressen i utlandet''. Dc franska offi

cerarna anse att il e :;vårligcn J; omma att gft i land med elen nya yrkes

grenen ' 'llanclelsresandr". 

N. l\J. H. , l'cllt·. ~ 1!121. 

Ny l'o·ansk m:11'inminisl ct·. 

'frots al la fromma önskningat· om nagot stutTC perm anens pit ma-. 

rinmini sLerposten lt ::tr denna nu fiJ.tl en ny inn elt aYare i ~\1t· Guist'hau, 

borgmtisarc i Nantcs oc l1 personlig Yiln lll Cd Bt·iand . 

N. l\I. H., f ebr. \J 1Dn 

NaYal an t l l\ l i l i tar)· Hcco rds franska kol'l'cspondcnt, l\lr. Gaulo'cau, 

är nu m)·ck ct nöjd med marinministcr sl;irtct oelt anser att clct finn e ~ 

tecken som tycla på att :\Ir. Guist'loau komm er att i motsats till sina tvenne 

föregångare Yisa sig Yal'::t c· n energisk man, som J;an reda upp den f. n. 

kinkigaste av all a den frans!; a Il ottans Sl'llYancle l'rågot· , nitml igen r cl<t')'

teri ngsfrA.gat1. 
Seclan år J\Jl'l l ta r marinntin istcrposten inn cllaYts aY 8 ol ika jJCrso

nee oc l1 posten som cltcf tl 'c tat majot· Ilar llal't f em olika innel1amrc, 

senast v ice-amiral, :-:alau n, Yf\rs aYgfmg Gl' franska flottan 11älsas mctl 

gläclj c. (I ett ticli!:'·at·c n :r a Y llilt' citcrac!e ticlning· anse'\gs ännu amiral 

Salaun ax samma Clle Gautrcau som en 111)Cket frams tående sjöoffi cer ). 

Amiral Salaun anses Yara el en som ås tatl l;ommit inltill cranclet av slag

skeppslJJ·gganclct, likas[t !JesJ;~· ll cs lt an för· att lt aYa frampurrat lic smf\ 
1•,500 t . l<e:·ssama. 

H ans ertcl't rädare Yke-ami ral erassel h~ilsas nu i supel'latiYa or

clalag. 

Me. G au trea u u ppgi ,-e t· "lt mHlct· i'u·en 1\ll!l oclt 1020 marin ens lJudget 

Uppgått till sammanlagt ~ millianlrr francs, Yilkcn summa använts utan 

att någo'a nybYggnader gjorts E'l ler stötTe eustningar förekommit. 

Y , f ebe. J2 1021. 

Dist iplinPII inom l'l'ans l<a l'lolla11 . 

Di s..:iplinen inom franska flotleln. ~om aldrig setlan l'l'I'Olution .. ns 

dagat· stått Yiclare loögt, t)·cJ;rs numera Yat'a mycket dålig. Bt· inclisi ltar 

n·J'ligen Yarit skådeplatsen flit• ~toral'latlc slagsmål m ellan l'mnsl;a rnatro

ser från pansm·kr)·ssarcn Emcsl H•'nan oel1 stadens befo lkning. 8 man 

Tidsk1·i{t i Sjöväsendet. 22 
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av kryssat·ens ])e~illlning 0!'11 flera flv ,;lnd<' ns inn c vånat'~' 11aclc filll _,JiiJ·1.0 
eller minclrc bl es~Y rcr. 

L e 'l'cmps, febr. :2', 19:21. 

F t·a ns J;n J'l olta ns huti!JeL ini'öt· p:u·lant e nlel. 

l\Jnn IJcklagar frfm alla !Jåll Rtt li< \ lirJ·gn slatsutgiflcma tvi np, 1 Lilt 

ekonomi Yi s it vis flottan . l\Ien Tyskland har ej längre någon f'lotl " " <·IJ 

man anser sig clärföt· kunna vänta nitgot m ecl n-ylJ~·ggn ade r. 

Tyskland. 

Ki c ler ::\curslc ::\acllricltl<'n, dec. 22 1a2J. :\ l ari tw Y rt'ot·dning,;hlalL 

P rrso na lr ns u l hildn in !J. 

Sj öofficcrsl;ät•c n. 

Denna ll cst [u· f. n. lill stöt·sta dele n aY från nranska1wt nlf!:illFnn 

officcral'C, som ilro rätt lill åren J'omna o<' ll sakna rl cn allm~lnllildnin ~. 

som JJör J;unn<l fordras av en officer. 

Amit'al Kirchlloff pGpekar a tt Lie llilrlaclc JJorgel'liga familje ma liöt'[\ 

vara cle sam lJi:\lblager ur Yill;a o!Ticer arn a böra tagas oc!J att lllsikJ,c· rna 

att komma till jämförelscYis goda inkomster in om ti c ty ska sjiimili Wra 

kåeema, oJTiccrs.ld\ren, mariningenjöt·s- oclt mat·inintcnd cn lurkåt'<'l 'n:t iiro 

gansl;a stora. 

En ung m an, som önskar IJliYa ~jöoHicc r, anmi·iJer sig i Ki d ('IJCr 

Willlclmslw,·en pit cläeYat:ancle pcrsonaiiJy eå som frivillig m ct tem; (' I! Cr 

eldare. Föt' aen hänclelse den söka nde ej kan företc mogenllctsli c tyg et ter 

genomgånget 9-klassigt l ~lt'OY e rl,, fåe han undcrkast<l sig en inl rii drs

cxamen föt· att ådagalägga att J1 an besiLler mots,·aranlic kunsl'aJ!<'I'. 

Eftet· ett års tjänst som matros, k<ln han anmäla sig till "JT ic<' t'S

b<lnan. Om denn<l ansök an pä en ellct· annan gruncl ej bifalles, k an :·ng

lingen ,,, aYsl;ecl t ir tjL1nsten; han ])ehövet• alltså ej tjän a ut sina U åt'. 

Härpå fö l jet· specinlnlbildning och utniimning till. Fämicl1 zm ;-;ec. 

Efter 1 åt' kommrnLlcras fitnrikal'll a till ~jökrigssko lan i :\fllrYik Yid Flens

burs. J '!., ii r efter intt·iidct på officer sban an utnämnes fänrikarn it till 

Obeefänri cll och efter ~yttrrligaec ' / , åt· till L entnant zur See. 

Under l1el<l utbilclningsticlen iir avlöningen s, llög at t personl i_ua Ull

skott ej skola JJehöYas. l\l an måste aock förb incia sig att tjän a ~tn tc n 

uneler 25 åt' ocl1 del lJet' Lll, nas, att 5 % av totalan talet uneler .\:'i ur~ altler 

år l igen aYgål', Yarigenom m<ln un<lYiker föt· hög J Iller i de olik <l graderna. 
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Adiininf!· ~f,)l'IJ;tllandenn på niTicrt'Rllanan ~liilla sig ;;iiluntla : 

Frivi l l ig 2 ar 
Fänrirll 1 "l, 

r_,cutn fln t l '"' 

r,eutnant (Yid 

å t' (' D 

ill' . ... . .................. , 

( <],• l fiii'Slfl ljiinsl<'<l l'<' n ) 

c :a 21 ars clidrr ) ;u· !dr ', senarr J.i ii n,;t,·~ 

K.HJO :-.r 1w 1· i\ 1·. 
~H :JO 

11.100 

Qb crl eu tnan l. olwsl. . . .. . .. ... . ... .. .. . ... .. . . .. ... ... . . . . . . . . . .. . ... .. .. 1:J.560 

KapitänleutnnnL ', nr Ii],• ', l'iir:-;l<t l.jiin:-;t<'al·r n ) l!i.2il0 .. 

!{apitänleutnant (c:;c 30 Cu·s ii iLIPl' ) :l :u· (d<' :l ,;enat'<' ) 1~1. :!.00 .. 

KorYct tenknpiLiln 't ru· ( ,],• l t'öt·s[;l l.jilnslr;u·cn ) 1 1.(i00 

Ko rvettcnkapil~in :1 ;u· \tl<' :1 senilt'< ' ) . .................... ... .... :2'1,10il 

Fregattenknpitiin , o!Jcsl. ............. 25,800 

Kapit. z. Sr1• 5 <11· (Y id r· :a 'J:'i iirs ald<' l' ) 2.0. -'100 

Kon teramind (Yirt (' :a 30 cl l's älrl<'t' ) .. ........................... ',:J, :JOO ,. 

Ankcdstagctn<le mft ~ls·a rum innan :23 il1·s tjiinstcticl uppn:U ts. H.c

clan Y i el <tYgang efter 't t.iänslettr u tiJ el<llas f'lt sk<lrl<'stilncl i ett föt' allt i 

övrigt följas pension sWreskriftcrna. Alla ofl'i ccraJ·c erhålla oml!oetl sj,ö

avl öning, de !-!·ifta ct·lwlla fiit· Yarje l!am rtt m itnatligt tillligg om .J0-60 

Marie 

Föt' matrosr1·, so m ej grnomgatt !J-klassigt Jilroverk eller ej kunn a 

pres tera m olsYanm(J(• kunskap er Yid examen. men det oaktat önska ut

bildning till oiTir crare. sk er denna sålunda: 

l~ ftet· t :lrs Ljilnsl aviligges l' n m.:D men Yarp:1 t'uljct· L ~t rs tjänst i 

land undct· skoluthildning od1 rlitl'<' fter en l'i'tcq Jt'ii\·ning. "Offire1·s<lnwäs

tem få t' d ~lr·l'!'tct' giir~ l fu·~ tj;inst till sjiiss ncl1 ulnitntn<ls efter examen 

till Obcrmall 'ns. 

E fter ytterligare iit·s tj~inst ttndet· specialullJ ildning och fänriks-

examen följer nlnämning till fänt•ik ocl1 kommend ering till :\Wnik. 

Utbi Id n ingen sker chlrcfter sii~om f ö t· u t lJeskt'iYi ts. 

För sådana :·n~:dinga t · , som rj aYIBgt examen ,·id 9~klassist J ~lroYcrk 

eller v isat sig bes itta motsYarand l' kun stctp rr. ])lit· ulbilclnin,!.:·sliclen t i ll 

offi cer· alltså 2 ftr Jiingre. ~ 

U ndern fr ic·ersl>:i t•cn. 

J.;fter tre ärs t.hinsl ctY1~1ggc,; r xam r n för <l tt ])Ji\·<l CO-aspirant. 

~lit cftet· som Yakanser uppsta sker utniimning till aspi ra nt. Dilrpå fö l

t~!; beforclran till i\Ia:t (TJO ) efte t' 1, ~rs tjilnst som aspit'<lnt, b eforclran 

_ obermaat ( l ntrrlelLlwcb el) ertcr 2 å1·s tj~inst som mac<t och efter 

; tterli gare '• a1·s tjiln~t befordran till Fclcl\whel. För bei'O['(lran till Ober-

elclwebel C" fot'(]J"'~ ' 11 s't. · ·1· ·1 t · J'L t ' .. 
· . u ..., . l' :s' t ( r.xo.nten r 11 l' rP ars t.J ;Jnst son1 1naat. 

Sj iimans Id\!· en. 

he· · Efter tY{t års t_j ;\nst J,an utnämning ske till Olwrmatrosc r esp . Ober

,.t 1zct·, ertet· J·tte l'li gare f~yra åt· kan lJ efordt·an ske lit! Gefrritcr ocl1 efter 

' tcr li gare sex <1 r till OIJ,•rgefrP ilPr. 
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Umlt·t·olfil-1'1'<11'1' oth n1anskap crlutlla under sin tjiin sl ctid Yll• Tiif';\i·" 

skol- oc iJ specialutb iltlnin:; (iver viikon ut!Jildning meddelas i nt> .~. <tl·

scclcla att för veclerhörandc unrlcr lii tta övergimgen Lill ci1·i t plats c· rtcl' 

t jiinstet iclcns slu t. 

Denna utbildning sket· sålunda: 

Seclan cl o t1·ä första tjiinstciu·cn. som iignas u teslutancl o ftl tllililiir

utb ilclningen, genomg~1t ts. erlr :"tlla UO och manskap uneler 3., \ .. Ii .. n. 
ocll 12. :"t r.·ct efter sin anställnings lJii rj an en repetitionskurs i fnl bko lc

kurs. CLlJi lclningen unrl er 12. år et avses s(irsk ilt som förb er eCI C'br· fö1· 

över·gången till ci,·ilt Fke. .Jäm sides IIilrmecl sker utlJilclningcn i t·g1·n 
-yrkesgre n. 

En1·:u· <H' l'lollans per·sonal har riltlig iiC I t ill tjlinsUedit;hC'l: 

uneler dc t1·i1 första at·ens anst(dlning 

(l-12 

13-20 

efter 21 ars 

resclagal'lla ej inileräknacl e. 

ncssutom medti cl as spec iell tjiinstl cdigilet: 

för iclkanlle av sport intill 20 dagar, 

för· familj cangehlgenl tcter, sjukelom m. m ., 

som b elöning föl' ni t i tjänsten, 

pftsl,-, jul- ocl1 p ingstlccligllet intill 6 ·dagar, 

för spräksluclicr i u tlanclet ocl1 

för skördclljäl p. 

1't dagat· ;.u·!igcn, 

21 

28 
;r, 

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter år 1921. 

<\t•f ill!' l'i oeh handl':l JH'n . 

Om spra;ngsl<ll'f'er 

~j iil<rinsh ist01•ia m. m. 

Kampen ved Helgoland 28:de august I:J I\ 

"Lecle-kahel" 

Vinkelmil ling nwd pc ri ~kop fnr naYigci'ing IJI'II 

'l'orpcrl osky t n in!-) 

Sj iifat'f. 

Br·iti sll sl1ipping, lli>U'ine insUI'<1lll't' and 

frcigll ts . 

Dh·ei'SC. 

Folkenes foriJund 

D. T. f. S., s icl. 69 

N. T. f. <..; 
~ ., sid. m. 

N. rJ:. f. s., sid. 7("). 

N. rr. f. s., sid. 8X. 

s. G., sid . 865, g4_9 , 1031, 

11.l7, 1203, 1285, 1369. 

:-.1 . '1'. f . s.. sid. 60. 



''· 'r. 
A. K G. 

o. 'r. r. s. 
I. i\I. 

J. d. T. 'l'. 
J. R. A. 

.T. R. s. I. 
K i\I. 

K. T. 
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Använda förkortningar: 

= ArtillerititlskrH't. 

= 1\rmy and Navy Gazelte. 

= 'l' i el skrift for SoYwscn (Dansk). 

= Illustrerad i\lili täney~·. 

= Jallrbuch der clralltlosen 'l'elegmphie und Tele lro nifl 

= Journal of the Royal Artil!ery . 

= Journal of U1e Royal United Service Inslitut i• u 

= Kommersiella i\leclclclanclcn. 

= SYensk Knstartilleriticlskrift. 

l\. V. A. H. ('l'.) = Kungl. Krigs\e tenskapsakaclemiens Hancllin.!;H 

skrift). 
Tid. 

L. J\I . F. 

i\I. d. L. F. 

i\[. K 

M. R. 
M. S. 
M. T. 

N. E. 

N. i\I. R. 

N. M. 
l\".'!'. 

K T. f. S. 

P. U. S. N. I. 
R. A. 

R. i\I. 

S. A. 

S. G. 
S. L. T. 
S. U. 
T. F. 

T. H. 

'l'. i\I. 

'r. 'r. 
U. S. G. 
V. F. 
Y. 

La Marine li'ranc;aisc. 

:\loniteur dc la Flotte. 

= :\1ilitämylrctcr. 

= ~Iarinc Htmclsrllau. 

= The mililary snrgeon. 

= SYensk ilfilitiir 'l'iclskrift. 

= 'rlle navy (engelsk ) . 

= 'l'l~t• n:nal nnl/ rnilitnry I'Ct' fll 'tl. 

= 'rl1 c national marine. 

= Nautisk ticlsk r·ift. 

= l\"orsk tidskrift for Sjovwscn. 

= ProeecUngs of U1 e Uniled States Naval Inslitn t~ 
= Revue cl'artillerie. 

= HeYue maritime. 

= Scienti fic American. 

= ScanclinaYian Shipping Gazcttc. 

= Svensk Lots- och FyrLiclning. 

= Svens!' Ctrikeshanclel. 

= Ticlskrift i Fortifikationen. 

= 'riclskrift i militär hälsoYårcl. 

= 'l'iclskrift för maskin ister. 

= 'l'eknisk 'riclskrift. 

= United Service Gazctte. 

= Vår Flotta. 

=Le Yacht. 

l 
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Kungjorda patentansökningar. 

-=l n~:~~r l 
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Uppfinningens art. 

26/2-21 829f l5 l'<tl'l".c;·~ tur·IJinanliic:· f!· nin;.;<~r Jll l'd flen• la~rtr>·ck,aY-

tl rl nin;.tar. \\' L'st inglwtrst• :\l'aclrinc Compan;·, 

1-:n,.;l l' i thl1u r·;.t. Prnns,· l ,·an i;]. 

3420jlS Anunlnin.'-'· vit! sh'PP'<Ulf!llll'llinct·, arbrtandr m ed 

297Gj18 

5/3-21 292Gj:20 

2146/:20 

18/3-21 1844/20 
1990/19 

1991/19 

> 1992/ 1~1 

422/19 

4G57 jlS 

26/3--21 4670/19 

2/4- 21 3084/19 

lti·,,'-'·a anglr'll11'CI'C\llll'l'l'. 1\klil'ilol:lfH' l rit ' Lavals 

.\ll,c;·tut'llin, Sloc],lwlm. 

.\n<li'ilning fi',r IJatat·,.; fiblanfiP v id orll lösgiirnmlc 

rrrt n LliiWrlO.l'. Slrwal'fl nav i t & l::rru i p ment l :or

plii'Hlion. N c\\' . York. 

Blinl;l.iu'a]'l'"ral fi',r ga,. .lulins Pinbl'h Aklicn

gescllscllaft, Bet·lin. 

.\nor·dning 1·it1 ar· l illt•r·ipj:iscr Jllt•tl f'ldr·iirskyl fiir fiir

ltindmnli<' a,· nwkani;.;nH•n manövrl'ring vid visst 

Lillfiill<'. Fri vt l. 1\nrpp i\kticng<'selbclrafl, Essen, 

'l')·,.;kland. 

Jl:t\S]'IIIg. J. l)absoJl. 11cykj<Wik, bland. 

Anordning vid pansariJl',·tandc pt·ojt·ktiler m ed. kapp. 

Tlros. Firtl1 & Som; l,imitcd YOl'kS11il'C, l ~nglantl. 

l' ansarl!l·yt.anlit' prnjcl;lil mccl kapp. Tilos. Firtlr 

& C:uns Limilcd. Yorksilirc, l~ nglancl. 

.\n ot·tlning vifl ]'nns;u·IJt·>·tanrlc pro.irklilcr utan kapp. 

'l'ltos. Firl11 t\: Sons l,irnitcil. ·Yorksllirc, l~nghncl. 

Anot'clning fiit' iorilningslii.llamlc av liindlJattar för 

Jaclllning. .\ ktiC'IJolugcL Bofor' l\"olwlkrut, l3o

t'or·s. 

Annr·rlning fiit · lossande' aY l;ol C'llcr dyl. l'ri'tn fartn;. 

C. C. Cl1arlwick, l\!(•lJ)OUrnc, Austealicn. 

PulYet'- clle t' k omformig-t suriingiimnc. O. J. l\lell

grcn, Gö i C'lJorg. 

.\utomatisk ,.;mörjanot·llning för clclYapcn. J. 'l'. 

'l'hompso n. NcYport, Kcntmky, A. l~. S. 



Datum l Diarii- l 
nummer 

9i4-21 524/ 18 l 

958/ 19 

16/4-21 2013,'20 

30/4-21 2798/20 
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Uppfinningens art 

,\n orLin in g f ut· undct'Yattcnssignalct·ing. LT. -.;;; 1.11 _ 

m arl> , Cijtr lw rg. 

Apparnt för lo ssning av stycke- ell er l>or·n f'., t·tr JigL 
matceial från pråmar oclt d)·likt . G. 1 •. 1\.HI;rn
dcr, Stnckllo lm . 

Hiktinrättning f'iit• at• till et·ipj :bcr. Jct•iecl . 1\t'LIJI J• .\k
tiengcsc lbellaf't, l~sse n -Hultt' , TYsklan d. 

F öt· r iktinrättni ngar till Rt'Lill cripjelscr aYs< '<irl in-l 
stiillningsanordning m ed sn:lckYcixel. l'r·i •·cl.l 
Krupp Akli cngcsc llsc ll aft, Essen, TY~klan d 




