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Årsberättelse i artilleri. 
Al-~iH' tl Yid ·1\ungl. Odog- tn ;tnnn.<i ll ~lmpch ~ammnnLriidc elen ·) ciC('Clll

IJct· 1'i2:) a l' l ccl;11lWlcn 01lqri,.,t, 

Utveckling·en inom sjöartilleriets område under det gångna 
arbetsåret erbjuder föga nytt. Samma intensiva kamp, som 
rasade åren närmast före världskrig·ets utbrott mellan anfalls
medel och defensiva motåtgärder vid artilleristrid till sjöss har 
efter krig·et återupptagits och kommer att fortg·å till nästet 
krigsutbrott, då utvecklingens frukter komma att skördas. Sjö
artilleriet hävdar alltjämt sin rangplats, som det LraU.ig·ast e 
cch mest verkningsfulla stridsmedlet till sjöss och mot rles!'l 
överväldigande fullsalvor få r skeppsbyggnadstekniken resa allt 
kraftigare och kraftigare pansarväggar och däck för att trygga 
stridsfartygens vi tala delar. 

Sedan slutet av 1800-talet har skeppskanonen följt den 
bekvämaste vägen för uppnående av ökad effektivitet nämligen 
kaliberökning. Från en kaliber av 28 till 30,5 cm. i mitten av 
1890-talet har kalibern successivt vuxit till 40,6 cm. I enstak::.. 
fall hava kanoner av 45 cm., ja t. o. m. 50 cm. kaliber projek
terats eller kommit till användning å stridsfartyg. Vidstående 
tabell, tagen ur Naval Annual, visar att 40,6 cm. ingalunda är 
en ny kaliber i artilleriets hist oria. Under 1880-talet nLgjorcie 
denna kanon jämte 41,4 cm. kanonen den svåra bestyckningen 
ii dåtidens artillerifartyg·. Sedan vapenteknikens utveckling
medgivit bättre utnyttjande av kanonmaterialet , var:gcnom man 
med en 10 cm. lägre kaliber kunde erhålla större genomträng
ningsförmåga och ökad skottvidd, på samma gång som man 
kunde öka ammunitionsutredni n gen, återgick man inom mari-
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nerna till en lägre kaliber av omkring 30 cm., vilken k1liber 
sedan dominerade i nära 20 år tills rustning·skampen under Aren 
närmast före kriget åter började driva kalibern uppåt. 

Washingtonkonferensens bestämmelser ha till en tid satt 
hinder i vägen för en ytterligare utveckling av kalibern, vilken 
ändock snart hade funnit sin naturliga begränsning· med hänsyn 
till kanonvikt och framförallt ammunitionens vikt. Tendensen 
till utveckling av artilleriets verkan genom andra metoder än 
kaliberökning, hava ock redan framträtt och det torde ej vara 
uteslutet att vi åter stå inför en ny kaliberminskning. 

Redan 1919 antydde Charbonnier vid ett föredrag· inför 
franska marinministeriet den utvecklingslinje artilleriet antag
ligen skulle komma att tag·a inom en snar framtid. Han säger 
bland annat följande: 

Malavals uppfinning, »autofrettage»-metoden, genom vilken 
kanontillverkningsmetod den dyrbara och tidsödande mantlingen 
bortfaller, och genom vilken metod varje lager ay. det homogena 
kanonmaterialet bidrager att ut j ämna påkänningarna vid skott
lossningen, medgiver en avsevärd stegring av maximitrycket. 
Kanoner med ett maximitryck av 5- 6,000 kg.jcm.2 torde häri
genom kunna konstrueras. 

Autofrettagemetoden, som sedan flera år tillbaka med goda 
resultat har prövats i olika länder, är för oss ingalunda okänd. 
Redna för flera 10-tal år sedan tillverkades vid Fagersta bruk 
gevärspipor enligt samma princip. Erforderlig·a viispänningar 
erhölls här genom vridning av materialet i stället för Malavals 
uppfinning· med hydrauliskt tryck 

En annan utvecklingsväg för artilleriet är, att för en given 
kaliber öka kanonens längd och i samband härmed projektil
vikten. Denna väg är av speciellt intresse för oss som av poli
tiska och ekonomiska skäl måste begTänsa oss till en lägTe kaliber. 
Fördelen av att kunna utbyta 15 cm. kanonens 45 kg. vägande 
projektil mot en dylik av 60- 70 kg· . eller den 305 kg. vägande 
28 cm:s projektilen mot en 500 kg:s projektil är ju uppenbar. 
Förutom ökad verkan av varje enskilt skott skulle även vinnas 
ökad skottvidd. 
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Enligt Charbonnier skola dessa två medel, högre maxilm
tryck och ökad projektilvikt, snart komma till användning för 
vinnande av önskad effekt å artilleriet. För att emellertid 
kunna begagna sig därav återstå många sekundära problem att 
lösa, bland annat problemet att nedbringa påkänningarna å 
lavettaget, att konstruera slutmekanismer, som motstå de höga 
trycken, att nedbringa urbränningarna i loppet, att framställa 
lämpligt krut och antändningsmedel m. m. Många svårigheter 
resa sig· i vägen för Charbonniers utvecklings>linjer men elen 
moderna tekniken ryggar ej tillbaka för någonting. Så t. ex. 
pågå sedan flera år tillbaka försök med mynningsbroms avsedel 
att minska rekylpåkänningarna vid skottlossningen. Bromsnin
gen åstadkommes genom att en mindre del av krutgasen får 
utströmma genom kanaler i närheten av mynningen och där
städes verka hämmande enligt turbinprincipen. Charbonnier 
tillskriver denna uppfinning stor framtid men ännu är ej pro
blemet löst, ej ens i Amerika, där omfattande försök verkställts 
med en mynningsbroms å en 12 cm. luftkanon. 

I samband med de höga trycken blir mekanismfråg-an åter 
aktuell. Såväl sln·uv- som kilmekanismerna hava under kriget 
fyllt sin mission och ing-endera kan givas företräde framför den 
andra. Ju mer trycket stiger, ju mer förlorar kilen i värde icke 
på g-rund av bristande förmåg·a att motstå påkänning·ar utan 
därför, att elen med kilen sammanhörande patronhylsan ej längre 
blir användbar. Den bästa tätningsinrättningen vid höga tryck 
torde nämligen alltjämt vara elen plastiska tätkakan. 

Som en ytterligare konsekvens av förut nämnd utvecklings
väg- tillkommer, att enbart gördelstyrning-en av projektilen ej 
blir tillfyllest, varför den av tyskarna uneler kriget använda 
projektilrefflingsmetoden måste tillgripas. I samband härmed 
måste kanonmaterialet göras mera slitstarkt och okänsligt för 
urbränningar, varjämte särskilda avkylningsanordningar bliva 
nödvändiga för att icke laddningarna skola självantändas i loppet 
På grund av den höga temperaturutvecklingen. 

Det är mång·a svåra problem som Charbonnier här fram
lägger till lösning· vilket nog kommer att tag·a sin tid, trots att 
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stormaktsmarinernas artilleritelmici och vetenskapsmän inten
sivt arbete därpå. I avvaktan på resultatet av detta arbete till
gripas emellertid andra medel att öka sjöartilleriets effektivitet. 

ökad skottvidd och förbättrade eldledning·sanordningar äro 
för närvarande de mest brännande utvecklingsfrågorna inom 
alla mariner. Sjöarti lleriets skottvidd, som vid Trafalg·ar var 
300 m., vid Santiago 2,000 m., vid Tsusima 9,000 m., stegrades 
under världskriget upp till Över 18,000 m., fö1~ att i en nära 
framtid nå dubbla detta värde. I flera mariner hava under de 
senaste åren övningsskjutningar ägt rum på avstånd UL>P t ill 
25,000 m. Den amerikanska 40,6 cm. kanonen har en .:;kottvidr, 
av 32,500 m., vilken skottvidd dock torde överträffas av Nelsons
klassens kanoner. Krav på ökad skottvidd framträder ej blott 
vid nybyggnad av fartyg. Inom de flesta mariner är man där
jämte ivrigt sysselsatt med modernisering av äldre fartyg, vilken 
modernisering i första hand avser att giva artillerifartygens 
kanoner ökad skottvidd och bättre eldledningsanordningar. 
Amerika, som visar tendens att vilja övertaga ledning·en av rlen 
maritima rustningstävlingen, bedriver en stark agitati0n för 
skottviddsökning· å de slagskepp som i elevationshänseende ligga 
under de engelska skeppen. Detta förslag har framkallat en 
diplomatisk notväxling mellan staterna, vari England gör gäl
lande att modernisering av äldre fartyg i ändamål att vinna 
ökad skottvidd, strider mot Washingtonkonferensens bestämmel
ser. I tjänst varande engelska skepp hava en elevation av minst 
200, medan 13 av Amerikas 18 slagskepp endast hava omkring 
160 största elevation. övriga 5 amerikanska skepp (Colorado
klassen) äro däremot i detta avseende för närvarande betydligt 
överlägsna engelska flottans. 

Artilleriet å post-J utiandskepp kännetecknas framför allt 
genom stor skottvidd. Svåra artilleriet gives en elevation av 
30-350 och de medelsvåra lmnonerna stä på gränsen till luft
värnsartilleri genom att tillåta en största elevation av 45°. 
Utgångshastigheten visar för luftarti:leriet en naturlig tendens 
att ökas, medan däremot det svåra artilleriets utgångshastighet 
hålles relativt lågt för att pjäsernas livslängd ej allt för mycket 
skall förkortas. 
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Som en betingelse för skottviddsökningen står centralsikt
anlägg·ningarnas fulländning och flygvapnets utveckling. Med 
tilllijäp av det högt belägna centralsiktet riktas kanonerna. med 
stor noggrannhet mot de mest avlägsna mål trots vattenstänk 
från bogvatten och minus-nedslag eller rök fr:.ån kanoner och 
skorstenar. Med tillhjälp av eldledningsplan flyttas nedslags
observatören från skeppens mårsar till en högt belägen observa
tionsplats, varifrån överlägsna mätningar och observationer 
kunna verkställas. stridsavstånden kunna tack vare dessa mo
derna hjälpmedel utsträckas till artilleriets yttersta porte. 

Hand i hand med denna strävan efter ökad skottvidd leder 
utvecklingen till höjandet av sjöartilleriets träffverkan . Fan
sarskyddet och den moderna skeppsbyggnadskonsten i förening 
hava alltjämt en viss överhand gent emot artilleriet, då det 
gäller att skydda fartygens vitala delar eller trygga deras flyt
barhet. Skjut- och bombkastningsförsöken mot Washington giva 
påtagliga bevis härför. Vid nybygg·nad av stridsfartyg beaktas 
numera de defensiva eg·enskaperna i hög grad och det är fög·a 
troligt, att katastroferna från Skagerack skola upprepas i nästa 
krig. Det gäller därför för sjöartilleriet att alltjämt utveckla 
proj ekti~ernas träffverkan och för detta ändamål hava stor
makterna givit de senaste byg·g·da slagskeppen den största till
låtna kaliber . 

Ett annat modernt medel att höja sjöartilleriets effekt är 
ammunitionsutredningens uttökande med giftg·asprojektJler. 
Internationella överenskommelser torde i framtidens krig liksom 
under det nyss avslutade världskriget vara föga att lita på. 
Utan tvivel unelersökes inom alla mariner möjligheterna för det 
aktiva gaskr ig·et, och elen marin, som tvekar förbereda sig· härför 
torde vid krigsutbrott få ångra sin efterblivenhet. 

Giftg·asprojektilen har icke blott förödande verkan vid pro
jektilens detonation inombords, då en koncentrerad g·asverkan 
kan påräknas, utan även vid krevad å däck eller i vattnet i 
fartygets närhet, i vilket fall gasverkan kan påräknas på avse
värt avstånd från sprängpunkten. Vid vissa giftgaser erfordras 
endast att gasen sveper in över fartyget för att personal på 
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däck eller i sådana rum inombords, som erfordra fläktventilation, 
såsom eldrummen, skall bliva försatt ur stridbart skick 

Gaskrig·et g-er ökat str idsvärde åt de mindre nationf)rnas 
flottor. Genom giftg·astillsats i projektilerna utjämnas nämligen 
i någon mån ski]lnaden till den lägre kaliberns förmån i det att 
t. ex. den giftkvantitet, som kan inneslutas i en 28 cm. projektil 
torde i giftgashänseende vara fullt effektiv inom det rum pro
jektilen bring·as att detonera. 

stridsfartygens bestyckning. 

l. Svårt artilleri. 

Den svåra 40,6 cm:s kanonen utgör redan huvudbestyck
ningen å Amerikas och Japans senaste slag·skepp och med Nelson
klassens färdigställande införlivas denna kaliber i engelska ma
rinen. Den amerikanska och japanska kanonen mäter 45 lmliber 
i längd och når med en maximielevation av 30° omkring 32,500 m. 
Enligt i litteraturen synliga uppgifter skulle den engelska pjäsen 
givas 50 kalibers längd, varigenom skottvidden torde kunna 
ökas till 36,000 m. 

Den svåra bestyckningens uppställning har under senaste 
tid undergått vissa förändringar. Samtidigt med att Am3rika 
övergivit sin trippeltornuppställning, ser man England vika :från 
sin traditicnella dubteltornuppställning för att upptag·a trippel
torniden, vilken förut varit dominerande förutom i Amerika 
~iven i Italien, Ryssland och Österrike. När England tagit detta 
steg torde verkligt vägande skäl hava förelegat, med andra ord 
det är krigets erfarenheter, som framtvingat denna uppställ
ningsform av svåra artilleriet å Nelson och Rodney. 

Under byggnadstiden har en slöja av hemlig·hetsfullhet rlra
gits över dessa fartygskonstruktioner, vilken slöja dock efter 
stapelavlöpningen något lättats, så att man numera har en något 
så när klar uppfattning av dessa fartygs blivande utseende. Be
styckningen utgöres av 9 st. 40,6 kanoner i 3 trippeltorn, upp
ställda i midskeppslinjen och för om brygg- och mastkomplexen. 

-7-

Det mellersta tornet är överhöjt, varigenom bogeld kan avgtvas 
med 6 kanoner; rätt akteröver bär däremot ingen svår kanon. 
Genom lämplig form på bryggkonstruktionen torde man lyckas 
g·iva trippeltornen 60-70° bestrykningsvinklar akter om tvärs, 
vilket möjlig·göres bl. a. genom en fullkomlig inbyg·gnad av 
förl iga brygg-konstruktionen. 

Denna revolutionerande uppställning· av huvudartilleriet 
torde bland annat grundas på strävan att beredas största möj
liga skydd åt artilleri och eldledning samt på samma gång åt 
fartygens mest vitala delar, ammunitionsdurkarna. Samtidigt 
har erforderligt utrymme beretts för de flygplan som erfordras 
för flottans artilleritaktiska ledning, för eld~edningen samt som 
skyddsvakt för denna materiel. 

skagerackslaget har bland annat givit engelsmännen den 
dyrköpta erfarenheten att genom de utsträckta stridsavstånden 
kanontornen blivit stridsfartyg·ens sårbaraste del på gTund av 
tornens farliga förbindelse med ammunitionsdurkarna. Träffar 
i vattenlinjen kunna däremot lättare lokaliseras till sin verkan 
genom ett välordnat cellsystem i förening med välorg·aniserad 
skyddstjänst. Två av de tre större skepp, som England förlo
rade under slaget, sänktes genom durkexp~osioner förorsakade 
av stickflammor från projektiler, som detonerat innanför torn
pansaret. Anledning finnes förmoda att även det 3. fartyget, 
Indefatigable, träffats av liknande öde. Lian, Derfilinger och 
Seydlitz erhöllo liknande träffar, men undginge g·enom en till
fällighet eller välordnad skyeldstjänst Queen Marys öde. 

Med dessa erfarenheter för Ögonen har England planlagt 
sina nya slagskepp. Med den viktprocent av deplacementet, 
som pansaret redan tillskansat sig, och vilken procent ej torde 
kunna ökas utan att allt för mycket minska anfallsmedel och 
fart, kan ökat skyeld ej beredas torn och durkar med mindre 
koncentration av huvudartilleriet äg·er rum till ett , väl pansrat 
citadell, medan pansarskyddet avsevärt eftersättes vid andra 
delar av skrovet. 

Vid Nelson-typens konstruktion synes de eng·elska skepps
bygg·arna hava åstadkommit en god lösning av pansrskydds-
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11roblemet. Koncentreringen av bestyckningen har nödvändig
gjort trippeltornuppställning· för att icke den artilleristiska en
Leten skulle bliva underlägsen 1 ivalernas fartyg. Trippeltornet 
är måhända även ett barn av luftfaran, enär genom denna upp
ställning antalet för luftanfall far;iga kanonbrunnar minskats. 

Trippeltornets o~ägenheter lwarstår dock alltjämt. En enda 
träff kan försätta ett flertal pjäser ur funktion, avvikningen 
vid skjutning med ytterkanonerna försämrar träffresultatet och 
tillfredsställande ammunitionslang·ning är svår att åstadkomma, 
speciellt till mittelkanonen. Faran för projektilträff kan endast 
undvikas g·enom att göra det dubbla torntaket så motståndskraf
tigt, att det motstår 40,6 cm. kanonens entonsprojektiler vid 450 
anslagsvinkel. Avvikningen bör kunna nedbrir:gas genom att 
minska avfyringsmomentet till ett minium genom elektrisk an
tändning av tändmedlen samt genom kraftigare initiering av 
laddningarna, varigenom samtidigt skottlossning bör kunna verk
ställas. 

För att icke onödigtvis fresta lavettagen och för att möjlig·
göra en hastigare salvtakt, önskvärd till förhindrande av P1ålets 
rnotmanöver, är det antagligt att fullsalvor icke komma att av
givas med trippeltornen, utan att tornen komma att skjuta med 
ytterkanonerna i en salva och innerkanonen i den därpå följande. 

Den engelska trippeltornuppställningen har g·ivit ny fart åt 
de franska försöken med kvadruppeltorn . Bretagneklasser>. plan
lades med en elylik uppställningsform för svåra artilleriet, men 
planen, som synbarligen var före sin tid, skrinlades till förmån 
för dubbeltornet. Sporrade av krigets erfarenheter hava emel
lertid nya försök igångsatts för utrönande av kvadruppelupställ
ningens lämplighet å Tourvilleklassen. 

De fyra 21 cm. kanonerna lär:1 grupperas 2 och 2 i tornE''; 
med ett gastätt splintskydd som mellanvägg för lokaliserande 
av träffverkan. 

Anledningen till Amerikas frång·ående av trippeluppställ
ning-en är ej känd. Genom Coloradoldassens dubbeltornuppställ
ning· förloras visserligen en kanon i bredsidan, men skillnaden i 
bredsideselden mellan Nelson och Coloraclo torde icke hava av-
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görande betyde;se i synnerhet som eldhastig·heten kan beräknas 
något hÖgTe för dubbel tornet. Nelsons bogeld är däremot 50 o 10 

kraftigare; dessa fartygs avsaknad av häckeld saknar betydelse 
vid fullföljandet av traditionell offensiv taktik. Jämföres Colo
rado och Nelson ur defensiv synpunkt, så är den förra i sin helhet 
mera pansarskyddad, medan däremot Nelson kan betraktas som 
osårbar vad eldledning·smateriel och huvudartilleri beträffar. 
Nelsons akterdäck bör dock efter en drabbning vara fög-a an
vändbart som landningsplats för flygplan, för vilket ändamål 
detsamma knappast torde vara avsett. Däckets huvudsaklig·a 
ändamål torde vara att medgiva startning för ett :flertal maski
ner omc:delbart före stridsnnnövern eller striden. Efter stridens 
slut f å flygbåtarna söka sig· till de små på avstånd manövrerande 
flygmoder f art y gen. 

Japanska slagskeppen hava ävenledes dubbe~tornuppställ

ning för svåra artilleriet. Att döma av tornens bredd synes 
japanerna använda splintskydd mellan kanonerna. 

2. Medels·uåra artilleriet. 

15 cm. kanonen bevarar artjämt sin dominerande ställning
som den lämpligaste medelsvåra snabbskjutande pjäsen å såväl 
mindre kryssare som slagskepp. Kanonen står på övre gränsen 
i fråga om laddningsmöjlighet för hand, vilket måhända giver 
förklaring åt att nationer med i genomsnitt kroppsligt svagare 
individer såsom Japan och Frankrike hålla medelsvåra kalibern 
något läg-re. Som antitorpedfartyg·sartilleri är måhända 15 cm. 
kanonen något överkvalificerad och 13 cm. pjäsen bör vara fullt 
effektiv i detta hänseende, men medelsvåra artilleriet har även 
andra uppgifter att fylla t. ex. som gTanatartilleri vid rencontre
strider under mörker eller disig· väderlek, varför 15 cm. kanonen 
väl försvarar sin plats även å slagfartyg. Som bestyckning- å 
mind1·e kryssare är 15 cm. kanonen dominerande. 

Under de senaste åren har en ny kryssartyp uppträtt nät;:
lig-en den s. k. Washing-tonkryssaren å 10,000 tons deplacement. 
Kryssaren, som huvudsakligen tillkommit som motmedel mot 
kapare eller 15 cm. kanonkryssare, bestyckas med en mellansvår 
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kaliber av 19 eller 21 cm. kanoner av modern konstruktion, 
el . v . s. kanonen gives så stor utg·ångshastighet och elevation, att 
den kan insättas på över 20,000 m:s stridsavstånd. 

Vår äldre pb. typ får genom denna kryssartyps framträ
dande dödsstöten, medan däremot Sverige-klassen vinner i be
tydElse genom sin artilleristiska övvervikt gent emot denna typ. 

Medelsvåra bestyckningen å slagskeppen är sammansatt av 
ett kanonantal som varierar mellan tolv 15 cm. kanoner å eng
elska skepp, till tjugo a tjugotvå 14 cm. kanoner å franska eller 
japanska fartyg. Den mindre kalibern motväges sålunda mer 
i:in väl av ökat pjäsantaL 

Beträffande medelsvåra kanonernas uppställning· erbjudes 
en del nyheter. Den å slagskeppen hittills brukliga kassematt
eller separatkassemattuppställningen börjar övergivas, dels på 
g-rund av strävan att uttag·a största möjliga elevation å medel
svåra kanonen dels på grund av den växande gasfaran och be
hovet att koncentrera pansarskyddet. Hood, som :färdigbygg·drcs 
innan krigets erfarenheter ännu hunnit fullt tillgodog·öras, har 
sina 15 cm. kanoner uppställda Öppet å däck bakom pansar
sköldar. Gasfaran hade vid denna tidpunkt ännu ej till sjöss 
blivit aktuell och det viktigaste målet synes hava varit att öka 
skottvidden, vilket lättast kunde åstadkommas g·enom sköldupp
ställningen. Mer och mer har sedan dess Ögonen Öppnats för 
gasfaran i :framtidens krig, varjämte uppmärksammats den svåra 
personal:förlust, som under kriget åsamkats :fartyg med oskyddad 
personal på däck Sköldarna hava därför åter fått vika från de 
större fartygen för att ersättas med tornuppställning eller sepa
ratkassematt utan pansarskydd. Den förra uppställningsformen 
har kommit till användning· å Nelsonklassen, som får sina tolv 
15 cm. kanoner uppställda i splint- och g·asskyddade dubbeltorn, 
tre å vardera fartygssidan. Mellantornet överhöjes, så att goda 
bestrykningsvinklar erhålles med den fåtaliga bestyckningen. 

Medelsvår trippeltornuppställning har ännu ej försökts av 
det naturliga skälet att medelsvåra kanoner framför allt måste 
vara snabbskjutande och för den skull fordrar goda riktmedel 
och möjlighet till snabbladclning. Redan dubbeltornet minska1· 
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kanonens snabbeldsförmåga och trippeltornet torde g·öra det i 
än högre grad. Visserligen sätter elen moderna salveldsmetoden 
icke så stora fordringar på snabbeld, men möjlighet härtill får 
man dock ej frånsäga sig. 

Seclan fordran på större elevation framträtt, lämpar sig den 
pansrade kassemattuppställningen mindre väl. Pansarväg·gen 
måste höjas och ändock uppnås ej effektivt skydd för pjäserna. 
Å de större avstånden hotas kassematterna ovanifrån, å de korta 
avstånden (nattstrid) motstår kassemattpansaret ändock ej de 
moderna projektilerna. Ur g·asskyddssynpunkt är kassematt
uppställningen mycket olämplig. Amerikanarna synes liksom 
engelsmännen hava insett pansarskyddade kassematters ringa 
värde ur skyddssynpunkt varför medelsvåra artilleriet på Colo
radoklassen uppställts i splintskyddade kassematter. Den häri
genom sparade pansarvikten har lagts till ökat skydd av svåra 
artilleriet samt medelsvåra langningen (på samma gång skydd 
för skorstenskapparna). 

Å 10,000-tons kryssarna uppställes det mellansvåra artil1eriet 
vanligen i midskeppstorn. Såväl enkel- som dubbeltornuppställ
ning finnas representerad; som förut nämnts planläggas i Frank
rike kvadruppel-uppställning· å Tourvilleklassen. De mindre 
kryssarna hava i allmänhet skölduppställning, dock förekommer 
även såsom å Omahatypen uppställning· i gastäta rymliga plåt
torn (gunhouses) eller bakom fasta plåtskärmar. 

3. Luftvärnsartilleriet. 

Flygvapnets snabba utveckling har krävt en motsvarande 
utveckling· av stridsfartygens utan tvivel effektivaste motmedel, 
luftvärnsartilleriet. Flygvapnet har dock al:tjämt ett avsevärt 
försprång, men med det intensiva arbete, som nu överallt synes 
nedläggas på luftartilleriets utveckling, :framför allt å dess eld
ledningsinstrumentering·, torde snart elen lu:ft:fara, vari :flottorna 
och dess baser nu sväva, vara hävd. Eldleclning·sproblemet vållar 
det största bekymret. Problemet, som redan till lands är ytterst 
komplicerat och svårlöst, blir det ännu mera till sjöss på g-rund 
av luftvärnspjäsernas rörlig·a underlag·. Lu:ftelclleclning·sinstru-
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mentering·en torde ännu i denna stund knappast vara tillfreds
ställande löst i någon marin, ej ens i Amerika, där stor upp
märksamhet ägnats luftfaran. 

Luftvärnsartilleriet bör fylla följande fordringar: 
l. Det skall till s,jöss försvåra och om möjligt förhindra 

bombanfall mot artillerifartygen; 
2. Det skall tillsammans med jaktplan giva skydd och stöd 

at egna eldledningsplan gent emot anfallan de jaktplan; 
3. Det skall förhindra jaktplan att på nära håll medelst 

kulspruteeld, giftgas eller fosforbomber skada personal på däck 
eller bakom plåtskydd; 

4. Det skall därjämte tillsammans med flackbaneartilleriet 
vara i stånd att avslå luftanfall med torped. 

Till ankars skall luftartilleriet tillsammans med jaktplan 
vara i stånd att avslå andra anfall , som dag· eller natt från 
luften riktas mot den förankrade sjöstyrkan. 

För de större fartygens luftförsvar till sjöss erfordras snabb
skjutande medelsvåra kanoner eller ett flertal lätta luftkanone r, 
ej under 75 mm. kaliber, avsedda at t insättas mot bomb- elle r 
torpedplan samt lätta automatkanoner och kulsprutor mot när
gångna jaktplan. Till ankars är ej sjöstyrkans eget luftartilleri 
tillfyllest att avslå alla anfall, i synnerhet nattetid. Luftför
svaret måste därför i första hand kompletteras med en ring· av 
fasta e1ler rörliga luftvärnsbatterier med erforderlig lyssnar
och strålkastarattiralj, samt därjämte med en så stor jaktplan
eskader som möjligt. För mindre fartyg beräknas luftförsvars
materielen efter fartygets stridsvärde och de möjligheter som 
förefinn as att betjäna erforderlig materiel. A torpedfartyg· 
eller u-båtar t. ex. torde automatkanoner eller grovkalibrig~ 
kulsprutor med spårljusammunition vara att föredraga framför 
luftkanoner, som kräva en stor personal för effektiv eldledning 
och betjäning. 

Enligt de första erfarenheterna från kriget skulle luftvärns
artilleriet varit föga verksamt. Så skulle under år 1916 t. ex. 
omkring 11,000 skott slösats på varje nedskjuten flygmaskin. 
Under krigets lopp ökades emellertid skjutsäkerhet en mer och 
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mer. Sålunda erfordrades under 1918 endast 3,200 skott per 
nedskjuten flygmaskin, om endast hänsyn tages till luftartille
riets verkan. Denna ammunitionsmängd är visserligen mycket 
stor, men minst lika stor mängd erfordrades för att tysta. en 
enda fientli g kanon. Efter kriget har flygplanet s fart, man
överförmåga och flyghöjd väsentligt ökats, varjämte pansar
skydd kommit till användning, men antiluftvapnet, som under 
kriget mestadels leddes med provisoriska medel, har utvecklats 
i högre gTad och är numera världskrigets luftvärnsvapen va
sentligt överlägset. 

Jaktplanet är under vissa förhållanden såsom vid lågt gå
ende moln nödvändigt för luftvärnet, men kan icke ersätta 
detsamma. Även om vi ägde överlägsenhet i fråga om jaktplan 
skulle dessa ändock ej kunna vara ständigt beredda att förhindra 
anfall; lång tid erfordras för start och uppnående av erforderlig 
anfallshöjd. Väl inkommen på anfallsavstånd är utgången av 
striden därmed ej given, enär bombplanet även besitter g·oda 
försvarsmedel. Luftvärnsartilleriet däremot bör al:tid kunn!'t 
hållas eldberett och dess projektiler utg·öra en ständig fara för 
flygvapnet. 

Vid jämförelse mellan olika luftvärnspjäsers eldverkan bö1· 
hänsyn t agas icke endast till projektilens granatverkan (projek
ti1vikt och resterande hastighet) utan även till flygtiden, vilken 
spelar en utslagsgivande roll vid all luftskjutning·. Ju kortare 
flygtid dess mindre inverkan har felaktig· bestämning· av skjut
dementen eller målets motmanöver. Den moderna luftkanonen 
kännetecknas därför genom hög· a V0 av 900~ 1,000 m /se k. 

Ju större projektilen är dess större blir ensl<ilda skottets 
verkningsradie. Flygmaskinen är numera rätt okänsli g· för 
träffar, och träffverkan från brisansladdade småprojektiler med 
obetydliga sprängstycken är ringa. Ifrågasättas kan, om icke 
en svartkrutladdad 57 mm. projektil med sina större spräng
stycken har större verkan än en brisansladdad dylik projf!ktil. 
F'ör att vid sprängning erhålla större krevadstycken hava ring
granaterna eller projektiler med liknande konstruktion åter 
blivit aktuella. 
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Giftgasens användande vid avslående av luftanfall är även 
föremål för utredning·; fosforprojektilen försvarar också sin plats 
bland antiluftvapnets ammunitionsutredning. 

Fordran på ökad träffverkan driver luftartilleriets kaliber 
alltmer i höjden. Amerika har redan i tjänst 12 cm. luftkanoner 
med E - 80°, V0 = 790. Denna kaliber torde ännu en tid bliva 
maximikalibern för luftartilleri, om man frånräknar sådana en
staka monstrum, som den amerikanska 40,6 cm. flackbaneka
nonen av 50 kalibers längd med 65° elevation. Den nya engelska 
10,000-tons kryssaren skall enligt synliga projekt förses med 
12 cm. luftkanoner. 

A i tjänst varande fartyg är dock ännu 10,5 cm. eller 75 
mm. luftkanonen den gäng·se bestyckningen. Så t. ex. hava 
Coloradoskeppen 8 st. 75 mm. luftkanoner, Tourvilleklassen får 
8 st. 75 mm. luftkanoner och 8 st. 40 mm. automatkanoner, 
Trentoklassen lär få 12 st . 10,5 cm. luftkanoner. De engelska 
11ya slagskeppen få endast 4 luftkanoner; måhänd a detta laml 
mera litar på sina jaktplan ombord än på luftartilleriet. 

Luftvärnsartilleriet ombord är som synes härav under stark 
utveckling. Bland de luftp jäser, som på sistone tilldrag·it sig
uppmärksamhet må nämnas en 37 mm. automatkanon med nära 
J ,000 m:s utgångshastighet. Ett dylikt vapen med god spårljus
ammunition är en farlig motståndare till jaktplanen. Pjäsen 
torde synnerligen väl lämpa sig som sekundär luftvärnsbestyck
ning· å större fartyg eller primär å småfartyg. 

Colt-Brownings vattenkylda 12,5 mm. kulsprutor synes nu
mera även vara utexperimenterade och kompletterar i hög gTad 
stridsfartygens antiluftbestyckning. För denna pjäs gälla föl
jande siffror: 

Utgång·shastig·het 
Största skottvidd 

» stighöjd 
» elevation ... .............. . 

Eldhastighet skott/ min. . .. . .. ... . 
Synvidd, clag·spårljus .. .. ......... . 
Projektilvikt ... . .. ............... . 

825 m ' :ö:ek. 
8,100 m. 
6,300 m. 
85° 
550 
2,000 m. 
52,1 gr. 

Genomslagning av pansar på 100 m. . . 15 mm. 

- 15-

Luftartilleriet uppställes fritt å däck i grupper om 2 eller 
flera pjäser. För att vinna friare skjutfält uppåt placeras 
New York-klassens luftkanoner på mastliknande bryggor. 

Eldledning m. m. 

Då engelsmännen under kriget ökade eldgivningsavstånden 
i ändamål att genom ck härav uppkommande branta nedslags
vinidarna träffa motståndarens sekundärt pansarskyddade däck 
kunde detta ske tack vare modern eldledningsinstrumentering 
och centralsikten. Framtidens än mer ökade stridsavstånd ford
rar ytterligare hjälpmedel nämligen eldledningsplanet. - I takt 
med nutidens skottviddsökning fulländas eldledningshjälpmedlen 
och i första hand g-rundpelaren i alla eldleclning·ssystem avstånds
mätarna, vilka växa i proportion till artillerifartygens storlek 
både ifråga om baslängd och antal. Mätinstrumenten placeras i 
artilleritornen, i särskilda torn eller ovan eller i stridsmärsarna. 
En säregen uppställningsform för mätinstrumenten återfinnes 
på engelska Effinghamklassen som enligt Jane har ett mätarims 
akter om skorstenarna. Ehuru låg uppställning av mätare är 
en given olägenhet på grund av störning från egen eldg·ivning, 
minusskottens vattenkaskader eller låga konstg·jorda dimmor, 
Placeras i allmänhet flertalet av dessa instrument lågt d. v. s. 
en mätare i varje kanontorn. Anledningen härtill är dels att 
söka utnyttja kanontornets pansar, dels finnes intet annat val, 
om man vill undvika en koncentration av dessa viktig·a instru
ment. Genom ökad baslängd och sammanställning· av mätresul
taten från ett flertal mätare erhål:es numera avståndet med 
stor precision även å dc största stridsavstånd. 

Den härig-enom ökade träffsäkerheten framtvingar bland 
annat under strid ett frång·åcnde av den raka kursen. sjö
styrkebefälhavaren måste hava full rörelsefrihet i fråg·a om 
manöver uneler eldgivningen: eldg·irarna måste mer rättas efter 
fiendens nedslag än efter egen skottlossning·. Härtill kommer, 
att den artilleristiskt underlägsna parten kanske tillg-riper konst
gjord dimma för att försvåra motståndarens eldgivning· ~ch 

nedslagsobservationer. 

'l'idskrift i SjiJviisendet. 
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Trots dessa störande moment måste den egna elden under
hållas, och elen moderna eldledningen står icke utan hjälpmedel 
härför. Fartygets g·ir medför en minskning av farten samt en 
vinkeländring av skjutplanet uneler avfyringsmomentet. Härtill 
kommer att i början och slutet av giren projektilen bibringas 
en variabel extrahast ighet orsakad av fartygets svängning· kring· 
egen vridningspunkt. För fartändringen korrigeras automatiskt 
genom följvisareförbindelse med loggen; för vinkeländring· och 
vinkelhastigheten på grund av giren införes mer eller mindre 
automatiska korrektioner å sidsättningskorrektören eller också 
ordnas 1 iktmedlen, så att roggrannt följande riktning kan utföras. 

Döljes motståndaren av dimma eller av annan orsak, orien· 
teras skottriktningen med tillhjälp av gyroanläggning·, d. v. s. 
sedan centralsiktet upphört att se målet, fortsätter centralen 
med tillhjälp av senast mätt bäringsändring att giva skottrikt
ningen till centralsiktet eller kanoner. 

Den moderna utvecklingen med nedslagsobservatörer pla
cerade å eldledningsplanen kräver emellertid ett intensivt sam
arbete mellan denne och artilleriofficeren ombord. Nedslags
officeren bör sålunda nu liksom på den tid han satt i »kråkboet» 
vara tilldelad fartyget; varje artillerifartyg bör med andra ord 
hava minst ett eldledningsplan lydande direkt under fartygs
chefen. Det är därför ej nödvändigt, fast så vore önskvärt och 
ur tjänstesynpunkt förmånligt, att eldledningsplanet kan tagas 
ombord på fartyget. Det kan även med stor fördel inhysas på 
ett moderfartyg med sådana egenskaper, att detsamma kan 
följa egen huvudstyrka till sjöss. 

Det system, som i brist på ti;lgång på materiel hittills måst 
tillämpas hos oss, bestående däri att eldledaren får ett plan till 
sitt förfogande omedelbart före en skjutning· utan att känna 
nedslagsobservatören eller dennes medel för nedslagsobservatio
ner, är mindre lämpligt. 

Än mer betänkligt torde s::nnarbetet bliva, seelan nedslags
observatören e/ter luftvapnets skiljande från flottan skall tagas 
frå:n ett främmande vapen. Eldledarens förtroende för obser
vedören kommer att minskas och de moderna stridsmedlen kunna 
e.i effektivt utnyttjas. 
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Lufteldledningsproblemet är annu ej fullständigt utrett; 
mång·a tekniska problem återstå att lösa, innan observat ören 
f rån sin plats i eldledningsplanet har samma förbindelsemedel 
t ill sitt förfogande som observatören i märsen . Utvecklingen 
torde leda därhän, att eldledningsplanet utrust as med central
sikte med trådlös följvisarförbindelse med mottagarsystemet å 
fartyget. 

Radioförbindelsen mellan flygbåtar och fartyg· kan numera 
anses vara betryg·gancle. Störning· kan visserligen åstadkommas, 
men härigenom störes motståndarens egna förbindelser och 
rad ion kan ej tagas i ansnpråk för annat ändamål. 

I avvaktan på lösningen av den trådlösa följvisarsystemet 
hava flera andra metoder för målangivning (bäri111gsgivning) 
oeh avståndsmätning· med tillhjälp av flyg·plan uppfunnits. 

Målangivningen är för de större marinerna en synnerligen 
viktig faktor, ty eldledningsobservatören i eldledningsplanet 
måste veta mot vilket mål eget fartyg skjuter. Hos oss är 
fråg·an mindre aktuell, enär vi röra oss med begränsat antal 
enheter, varig·enom målangivningen ]{an lösas g·enom direktiv 
eller direkta iakttagelser från observatören . 

För bestämmandet av bäring och avstånd med tillhjälp av 
flygbåtar utbjudes i marknaden ett flertal instrument gTundade 
på samtidig invinkling av å ena siclan flyg·båtar från fartyget å 
andra sidan målet från flygbåten. Genom sammanställning av 
dessa mätuppgifter å en räkneskiva eller instrument erhålles 
avståndet och bäringen till målet, elen senare faktorn i för
hållande till nordlinjen. Så erhållna uppgifter plottas på eldlecl
ning·sborclet oeh mätkurvorna extrapoleras till skottlossnings
Ögonblicket. Ifrågavarande instrumentering torde icke blivo. 
lämpad för sjöbruk med mindre den nu brukliga orienterings· 
kompassen utbytes mot g-yro. Denna fråga bidar emellertid 
ännu sin lösning. I begränsad utsträcl<.:ning kan elclledning·s
planet emellertid redan nu användas för den indirekta elclgiv
ning·en icke blott för nedslagsobservationer utan även för av· 
ståndsmätning och bäringsgivning. 

För nedslags- och målvinkelobservationer har nedslag·sobser
vatören till sitt förfogande ett optiskt instrument genom vilket 



-18-

nedslagen orienteras till nedslagscirklar omkring målet, mot
svarande vår äldre metod för bedömning av nedslagets valör vid 
skjutning, mot ballong,mål. Genom att vrida instrumentets 
kompassros paraHelt med målets kurslinje kan målvinkeln där
jämte bestämmas med tillfredsställande noggrannhet. 

Bland i utländska mariner förekommande eldledningsmaster 
må nämnas Conte di Cavom·s fyrbensmast (utan centra1mast), 
vilken konstruktion lämpligen kan komma till använlning om 
masten måste resas över en plats, som upptagits för annat 
ändamål. 

Rekordet i fråga om mastben har japanska slagskeppet 
Mutsus pagodmast, bestående av en centralmast samt 6 sidben. 
Denna mast lär hava tillkommit efter ingående försök och bör 
vara en g·od och vibrationsfri uppställningsplats för centralsikt
instrumentering, mätare och strålkastare. Pag,odmasten torde 
liksom gallermasten vara svår att förstöra med artillerield, men 
torde vara åtskilligt tyngre än den senare. Med Nelsonklassen 
gör skyskrapemasten sin entre på världshaven. Elclledning·s
masten gör icke längre skäl för detta namn; det är snarare ett 
splint- och pansarskyddat eldledningstorn som reser sig ur pan
sm·citadellet. Tornet bör vara det bästa tänkbara underlaget 
för eldledningsinstrumenteringen men utgör på samma gång 
ett utmärkt mål. Den japanska pagodmasten torde vara över
lägsen i fråga om motståndskraft mot artillerield. Träffas ett 
mastben, splintskadas måhända ett eller flera av övriga ben; 
inträffar däremot krevad i Nelsons torn, riskeras att torn
väggarna blåsas bort. 

Ammunition. 

Kriget synes enligt fransk uppfattning hava gjort slut på 
den långa striden mellan neg-l- och nc-krutens företräden och 
detta till förmån för det förra krutet, mot vilket allmänt upp
ställts den anmärkningen, att detsamma genom sin högre värme
utveclding orsakade större grad av urbränningar än nc-krutet. 
Detta förhållande har ofta använts, som det viktigaste argu-
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mentet mot ncgl-krutet. Enligt Charbonnier finnes intet be
rättig·ande längre för detta påstående; kruten torde nämlig·en 
i fråga om m·brännande verkan enligt krig·ets erfarenheter vara 
tämligen jämställda, åtminstone spelar negl-krutets högTe för
bränningstemperatur ringa roll jämfört med andra förhållanden 
såsom eldrörsmaterielens kemiska sammansättning och fysiska 
egenskaper, materielens vård, eldperiodens längd, ofta eller 
mindre ofta förekommande inoljning-ar och grafitering av loppen 
etc. Så t. ex. har i ett fall tvenne kanoner visat samma slit
ningsgrad, oaktat med den ena kanonen avskjutits 10 ggr mera 
skott än med den andra. Orsaken härtill var att söka i olika 
behandlingssätt av pjäserna. 

Även om så skulle vara förhållandet att negl-krutet ur
bränner kanonen mer än nc-krutet, så torde den härav upp
kommande lwstnaden i form av kärnrörsbyte eller insättning 
av liner motvägas av negl-krutets betydligt högre livslängd. 

Enligt våra nuvarande bestämmelser om kruts förvaring 
får temperaturen i durkarna stiga till + 35° utan att åtgärder 
behöva vidtagas för temperaturens nedbring,ande. För nc
kruten äro förvaringsbestämmelserna betydligt strängare. I 
Danmark t. ex. får temperaturen i förråd och durkar ej stiga 
över + 100. Kan temperaturen ej hållas under denna siffra 
måste ammunitionen förvaras i land. Frankrike förvarar sedan 
flera år tillbaka en stor del av fartygens krutladdningar ned
sänkta i vissa Alpsjöar i ändamål att öka krutets livslängd. 
En i Amerika tillsatt kommission av sakkunniga har bland annat 
kommit till det resultatet att nc-krutet borde förvaras under 
vatten. Härigenom vinnes förutom ökad livslängd å krutet att 
särskilda skyddsåtgärder ej behöva vidtag,as, bevakningsperso
nalen kan minskas liksom och antalet undersökningar av krutets 
stabilitet. 

Ur trygghetss.)~npunkt torde icke finnas någon anledning 
för oss att vidtaga liknande åtgärder men om härigenom skulle 
vinnas en ökning av krutets livslängd, bör motsvarande åtgärder 
även nu hos oss tillgripas, i synnerhet som det ringa övning·s
anslaget ej tillåter en större omsättning av vårt krut. 
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Amrnunition för flygbåtsbestyckning och kulsprutor. 

För flygbåtarnas bestyckning samt luftvärnskulsprutor an

vändes numera vanligen spårljusammunition. Dylik ammunition 

kan även användas för annat ändamål såsom vid skymnino·s

skjutning eller vid infanteriet för uppmätning av avståndet ;ill 

olika punkter i terrängen. Denna ammunition vinner i värde 

ju större utgångshastigheten är och ju mindre avståndet är 

eL v. s. under förhållanden då man kan betrakta kulbanan som 

en i det närmaste rak linje. Spårljusammunitionens värde vid 

luftvärnsskjutning ökas, om eldledaren till sitt förfogande har 

en stereoskopisk mätare, medelst vilket instrument man kan f å 

ledning för bestämmandet av kulbanan s l~"ge i för hållande till 
målet. 

Enär av kostnadsskäl endast en ringa del av projektilerna 

göras lysande, är det nödvändigt, att spårljusammunitionen 

gives samma yttre ballistiska egenskaper som ammunitionen 

utan spårljus. Verkställda skjutförsök i Amerika visa att spår

ljuset genom att utfylla tomrummet bakom projektilen eller 

kulan minskar luftmotståndets retarderande inverkan ungefär 

i samma grad som den genom lyssatsens förbränning minskade 

projektilvikten minskar hastigheten. Kulor av båtform (bakåt 

avsmalnade med 9° vinkel) och lyskulor av vanlig form synes 

i det närmaste hava samma ballistiska egenskaper. 

I samband med provskjutning av Colt-Brownings senaste 

12,5 mm. kulspruta har i Amerika omfattande försök verkställts 

med spårljusammunition och pansarbrytande kulor med följande 

resultat: 

Den pansarbrytande kulan av 12,5 .mm. kaliber har niitt en 

g-enomträngning- av 15 mm. på 100 m:s avstånd i nickelstålplåt. 

Denna kula är sålunda farlig även för pansrade flygmaskiner 

och för personal bakom vanlig fartygsplåt. Spårljuskulan har 

under dager en lysdistans av nära 2,000 meter, vilket är mer 

än tillräckligt, då huvudsakligast den flacka delen av hanan 

är användbar ur eldledningssynpull kt. 

Försök med olika färger i spårljuset har givit tlil resultat, 

att elen gröna färgen tänder bäst (minst klickprocent) nledan 
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den röda synes bäst. Vid våra försök med 37 mm. dag-spårljus

projektiler hava vi kommit till samma resultat. 

strålkastare. 

Falljusbelysningen s (lysproj ekt ilsk j u t n i ng d ler kastning

från flygmaskiner) effektivitet har blivit något överskattad och 

en tid ansågs t. o. m. att strålkastaren för belysning under 

nattstrid kunde undvaras. Sedan åsikterna numera hunnit 

stadgas och bristfälligheterna med lysprojektilskjutningen mera 

framträtt, har strålkastaren åter kommit till sin rätt, framför 

allt därför att densamma genom ny lampkonstruktion tagit ett 

stort steg framåt i utvecklingen. 

- - - - - - - - - -- - - --1 - ·--

Den för artiHeriet avsedda strålkastartypen har i allmänhet 

en kaliber av 90 cm. strålkastare av lägre kaliber ~vses huvud

saldig-en för fjärr- och närsig·nalering. Under de senare åren 

hava strålkastarnas lysvidder väsenthgt ökats tack van~ elen 

förbättrade lampkonstruktionen. 

Av nedanstående tabell framgår att en modern 90 cm. 

strålkastare, sålunda försedd med Sperrys eller Harrisons lampa, 

har samma lysvidd som en 150 cm. strålkastare med äldre 

lampsystem . 

Strålkastarons kaliber 
strålkastarens lysvidd 

Lätt dis .i\Iedelsikt God sikt 

90 om. illtlre modell .. l ~l hm. 30 hm. 36 hm. 

90 cm. ny modell. .. .. . ........ 25 • 45 " 56 » 

120 cm. äldre modell 23 . .JO . -t8 » 

150 cm. äldre modell ............ 25 . 45 » 56 » 

strålkastarna manövreras numera liksom kanonerna med 

följvisarsystem vanligen från fartygets manöverbrygga. 

Riktmedlen bör vara lika bra om icke bättre än kanonernas 

enär skjutresultatet är beroende på belysningens effektivitet. 

Sålunda inriktas en modern strålkastare med nattkikare och 
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höjd sida. v, -:!< -.:!< >Q l~ o o ,Q o l Q >D o <Q som ,_ o ,_ ,_ 

""" CQ CD 
,_ 

CD 
,_ 1.0 

m. s ek. -j< ro 'T ...,; --;< :z, l~ 
,_ 

(f) L- l~ 
,_ 

Riktarpersonalen placeras så långt uneler strålkastaren som 
möjligt och vanligen i ett slutet rum för att elensamma eJ Geuomtr. w 

viumynn. 
L_-~ CQ t- (/) o r- ,.... o ''"' skall bli störd av strålkastarskenet eller mynningsflamman. .,;; •D (f) (f) G C'l 

'""' 
-,i 

cm. 

-i< CD c:: o o 8 o o o o o o .... 
Ene1·o·i C'> l "" o H~ o o o o o o strålkastarens uppställningsfonn. N -< ':'l """ en CD (f) LQ 01 (f) ,_ n o 

O> b 

'""' 
(f) ~ o 

'""' 
(f) >Q c;, .... m . ton C' l ':' l -Enligt erfarenhet från k n get bör å fartyg med flera - ,.., - ,.., 

"'!. gTupper strålkastare alltid den aktra gruppen användas för Lac1dn. .,;;" ,_ o >Q CD <Q 

o kg. 
c;, o CQ 0'.> 

C' l """ belysning målet. St r ålkastama utgöra nämligen god o av en 00 
riktpunkt och att använda strålkastargrupp så 

.... genom en av- '" w c-.~ 
t: Projekt. -j<- c5 C' l ,_ r;---, o ~ Uj <:!) >t:' C'>l o lägsen möjligt från fartygschefens brygga, bör enligt all Q) :.":> <Q t~ 

,_ C' l (JJ (JJ (/) CQ "' 
som 

1-< kg. CQ 
,_ 

[f) c o CQ CQ <.::! (/) o 
sannolikhet medelträffpunkten förläggas bort från bryggan. o~ 

Förutom denna fördel vinnes för eldledaren å främre bryggan 1-< 
Q) Kaliber ~'J .. "' w ,._~ "'- ..... _ l:";; ,.., ,.., .,. 

"" c=;_ 
'O o· 1' ..:._ o o· o· o~ 

""' 
Of) o dessutom battre möjlighet till observation och inriktning av t: Clll. C' l CQ "' -.:!< :0 CQ CQ C<.J CQ ""' ::l centralsikte mot målet och manöverpersonalen blir mindre störd. 

~ o o o o o o o 8 o o 
Liingtl o o >Q o o o o o o Det finnes därför knappast något större fartyg, som icke 

·= 
.:;-, co CQ <O r;--, c;, LQ CQ 

"" <Q (f) CQ "" "' L ":l ,_ 
(f) 

~ llllll. ,..., har minst en grupp strålkastare placerad akterut. u 
strålkastarna placeras ofta i grupper om 2- 4 st. i varje Q) C' l o o o o o o o o o o o 

~ '""' 
N ·~ o o o o o o o o o ..,... Kan ou <:D (f) >Q 0 

"""' 
o (f) ;s g CQ <O o grupp. Den vanligaste uppställningsplatsen ar numera å sar- ::s C''l .., "i' (f) C' l :.:> ,_ 

(f) Q kg. CQ (/) 

""" 
LD >D 

,_ 
C') 

skilda strålkastarbryggor eller i strålkastartorn med strålkas- m -taren på toppen och manöverpersonalen längst ned i tornet. Q) 

·~ 
Ofta ser man dessa torn eller bryggor pbceracle tätt intill ~ 

"' '-< ·- =~ :... 
"' skorstenarna. Inom varje grupp placeras strålkastarna i j ämn- .... ..., " '" 1-< ~ 'D "' höjd med varandra eller den Denna olika ro "' 'D '-:::1 ena over elen andra. t: "' 'D " <l) '-:::1 A 

·~ "' c:: ":n ;; ~ uppställningsform är av vikt att känna för snabb identifiering ~ "' ~D A ro 8 .-:; "2 
E :B . 'D .n fartyg, öppnat belysningen. ;;; ..::> ..s av som ..., ---- "" "" ~ ;;.- ~ --"' '-:::1 strålkastarna placeras i allmänhet på meclell1öj d d. v. s. ro c (/) r 3 ~ 1- c '-< "" 5-10 eller under skorstensranden; den förliga st r ål- o~ "' ~ 

:o:l .-:; ~ m. over 
~ 'W' 'D "' ~ ;..; 

"' "' E r:n :=-:: <l) 
~ kastargruppen placeras högst. I enstaka fall strål- :q A 'D 

..., 
"d ser man ~ c '8 6 --~ c:: 
"" kast are placerade på märstaken eller högre förmodligen -" .,.., 

""" """ 
ann u 

'--' w ""' "" signaleringssynpunkt. o ur 
C' l 
C':> Frankrike har på Bretagneklassen en säregen uppställning· o C'> l >O o o ,_ >D o <Q C' l ...-; .... o -.,; <:.:; ,_ 

'I) (f) C':> o o t-~ ·--t. -~ strålkastarna nämligen å däcket uneler de svåra kanonerna. OCJ (f) CD (/) CfJ (f) (f) c;, c;, U> ..., av ,..... ,...., ,..., __, 
Ändamålet med denna uppställning svårt att ...... ar m se. en 



- · 2J-

Några synpunkter på nattstriden och 
dess taktik. 

Bland de problem, som med sjökrigsmaterielens tekniska 

utveckling- alltmer skjutits i förgrunden, är nattstrielen och dess 

taktik ett av de mest invecklade och svårlösta. 
Kravet på att i det läng·sta för fienden hemlighålla arten 

av egna stridskrafters förflyttningar och dispositioner har med 

hänsyn till framförallt flygväsende och radio tving·at till ett 

ökat utnyttjande av dyg·nets mörka del. Redan under världs

krig-et 1914-1918 gjorde sig denna tendens märkbar. Uti ett 

oväntat upphädande med överlägsna stridskrafter ligger allt

jämt fröet till framgång. Påfallande är att nattoperationer i 

särskilt stor utsträckning förekomma å de mindre sjökrigsskåde

platserna: Östersjön, Svarta havet, Adriatiska havet samt En

gelska kanalen. Möjligheten till kontroll av fiendens rörelser 

uneler den ljusa delen av dygnet är inom ett mindre, begTänsat 

operationsområde g-ivetvis större än inom ett vidsträcktare så

dant. Vad Östersjön beträffar är dessutarn att framhålla, att 

den korta dagen vintertid tvingar varje befälhavare, som har 

för avsikt att operera till sjöss mer än sex timmar, att verk

ställa förflyttningar även uneler mörker. 
Nödgas alltså krig·förancle att i stor utsträckning operera 

under mörker ökas även sannolikheten för sammanstötningar 

under denna del av dygnet. Nattstriden, som med sma obe

räkneliga möjligheter, hittills endast förberetts av elen, som 
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intet haft att förlora men allt att vinna, måste anses vara en 

stridsform man med stor sannolikhet lmmmer att möta. Det 

iorde därför kunna vara av intresse, att med ledning av världs

]{rigets erfarenheter sammanfatta en del synpunkter på natt

stridsproblemet och dess taktik Intet vore emellertid vansk

lig·are än att med ledning· av dessa erfarenheter söka bygg·a upp 

några generella former för strid under natten. Av varje sådan 

strid kommer på grund av slumpen ett fullt fri stående problem 
att utlösas. 

Skeppen med sina långskjutande kanoner minska i värde, 

under det de lätta fartyg-en på nära håll kunna g-öra bruk av 

sina torpeder. Skeppen böra alltså i möj ligaste mån undan

dragas nattstridens risker, under det de lätta fartygen i största 

utsträckning- måste söka komma motståndarens skepp till livs. 

Detta torde vara nattstridens fundamentala princip. Dess ty

piska tillämpning finner man redan under rysk-j apanska krig·et, 

då Tog-o under natten efter Tsushima-slaget sänder fram s,ina 

lätta f artyg för att giva de ryska skeppen dödsstöten, under 

det han sj älv med sina skepp avlägsnar sig från stridsplatsen. 

Samma ide låg till grund för amiral Scheers elispositioner för 

natten efter J utlandslag-et, ehuru de lätta fartygen av om

ständigheter, som senare skola beröras, icke lyckades att ernå 
avsett resultat. 

Det bör emellertid f ramhållas, att det otvivelaktigt även 

under mörker g·ives tillfällen, då skepp med fördel kunna upp

tag·a strid med likvärdig·a fartyg. I Der Krieg zur See, Nordsee, 

Bd 5 framhålles sålunda, att för den tyska flottan efter Jutland

slaget icke förefanns någon anledning att undvika ett nattslag, 

utan tvärtom, att ett dylikt »zurnal bei der Eigenart der von 

den Eng·ländern gewählten Nachtmarschformation der deutschen 
F iihrung nur erwiinscht hätte sein können». 

Även kommodare v. Schoultz har i »Mit der Grand Fleet 

im Weltkriege» gjort sig- till förespråkare för en sådan nattstrid: 
»Der deutschen Seite fehlte ein fester Kampfplan, die feste 

Oberzeugung, dass ein Nacht- und Nahegefecht gerade flir sie 
der einzig-e und damit auch notwendig-e Ausweg aus einer fiir 



- 2G-

sie in jeder Beziehung unvorteilhaften seestrategischen Lage 
bedeutete .. Mit diesem Bewusstsein zugleich fehlte der deutschen 

Flottenleitung die Erkenntnis der ,Einwandfreien Uberlegenheit 
ihres teknischen Materials, welche das an und fiir sich ausser
ordentliche Wagnis eines Nacht- und Nahegefechtes fur die 
deutsche Flotte nicht nur annehmbar, sondem auch aussichts
reich machte». 

Under sådana omständigheter är det tämlig·en givet att 
nattstriden och dess förberedande i fredstid är av synnerligen 
stor vikt och tarvar ett betydande intresse. I Tyskland hade 
man redan före världskriget till fullo insett detta förhållande. 
Därför var den tyska flottan i alla avseenden beredd på natt
strid; elen engelska var det e j . Resultatet visade sig under 
natten efter Jutlandslaget. 

Till slut må framhållas att nedanstående synpunkter inga
lunda göra anspråk på att vara fullständiga, utan endast avse 
att i någon mån belysa de problem, som äro förknippade med 
nattstriden, vilken med hänsyn till det sannolika operations
områdets karaktär bör beaktas i samband med våra taktiska 
problem i övrigt. Varje sjökrigsskådeplats skapar sina krig·
föringsmetocler, mer eller mindre »lokalfärgade». östersjöfärgen 
blir med stor sannolikhet mörk. 

Synpunkter med hänsyn till fartygens tekniska utrustning 
för nattstrid. 

Det synes vara på sin plats att först i korthet beröra 
s~dana tekniska fråg·or, som kunna tänkas få ett visst inflytande 
på nattstrielens förlopp. 

Torpedbestyckningen. 

Inledningsvis nämndes att torpeden är nattstrielens för
ni:intsta vapen. Det är därför tämligen givet, att den, so~ är 
i besittning av det största antalet torpeder, äger en viss över
läg·senhet gentemot sin motståndare. Amiral Jellicoe anför tys-
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karnas överlägsenhet i detta avseende som ett av skälen för 
att Grand Fleet under alla omständigheter borde undvika natt
strid med Hochseeflotte. 

Förhållandena tala för att även skepp i större utsträckning 
än vad hittills varit fallet böra förses med torpedhestyckning. 
Erfarenheterna från dagstriderna uneler Jutlandslaget gå uti 
samma riktning. Efter a:It att döma komma de under byggnad 
varande engelska slagskeppen »Nelson>> och »Rodney» att förses 
med ett antal däckstorpecltuber. Slagkryssaren »Repulse» för
seddes 1919 med 8 stycken däckstuber. Slagkryssaren »Hood» 
är försedel med 4 stycken däckstuber. Det tyska slagskeppet 
»Hannover» har bestyckats med 4 stycken 50 cm:s däckstuber 
likaså den under byggnad varande kryssaren »Emden» . D~ 
japanska slag·skeppen »Nagato» och »Mutsu» hava däckstuber; 
å de äldre slagskeppen installeras för närvarande övervattens
tuber. De nya kryssarna »Nashi» och »Myrkm> äro bestyckade 
med 12 stycken övervattenstuber. Den nybyggda franska krys
saren »Duquay-Trouin» är försedd med 4 stycken övervattens 
trippeltuber. 

Likväl torde icke fasta, allra minst undervattenstuber ur 
denna synpunkt vara tillfyllest, enär inriktandet av torp~der 
från större fartyg - med hänsyn till de uneler mörker snabbt 

. övergående gynnsamma Ögonblicken för torpedskjutning -- icke 
kan ske genom en gir av ens relativt ring·a storlek. Del:'sutom 
bjuder säkerheten, att girar av detta slag i möjligaste mån 
undvikas under mörker, i all synnerhet som en undanmanöver 
för fientliga torpedbanor måhända tvingar fartyget att verk
ställa gir åt motsatt håll. Aterstår alltså anbring·andet av rör
liga däckstuher. Dylika tuber fordra synnerlig·en goda kom
munikationsanordningar, en erfarenhet, som bland annat gjordes 
.å de engelska jag·arna under kriget. Utan tvivel är »follow-the
pointer»-systemet även för torpedtuberna det bästa och säkrast 
fungerande. 

Å lätta fartyg höra torpedtuberna så vitt möjligt vara så 
anordnade att de kunna riktas åt båda sidorna. Under jagar
anfallen efter Jutlandslag·et nödgades eng·clska jagare (»Tippe-
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rary» m. fl.), sedan de blivit manöverodugliga, för fartyg·ets 
säkerhet avskjuta sina torpeder i motsatt riktning mot bäringen 
till fiendens skepp, enär tuberna icke voro så uppställda, att de 
läto sig svänga från den ena sidan till den andra. 

Av vikt synes det vidare vara att torpederna hastigt, utan 
att behöva dragas ur sina tuber kunna inställas för olika farter, 
djup etc. 

FörhåEandet mellan torpedernas högsta fart och däremot 
svarande distans spelar en icke oväsentlig roll. Det visade sig, 
att de engelska torpedernas nattporte i allmänhet var för ringa. 

Även anordningarna för torpedtubernas omladdning· torde 
särskilt under nattstrid hava ett visst inflytande. A den eng·el
ska »Effingham»-klassen lära tuberna laddas från sidan . A den 
franska jag·aren »Amiral Senes» (f. d. tyska S 113 - färdig 
1918) laddas och manövreras tuberna på elektrisk väg. Till slut 
må framhållas att erfarenheterna från Jutlanclslaget visade, att 
Je engelska jagarna voro utrustade med för litet antal reserv
torpeder, i allmänhet endast en per fartyg·. 

Artilleri- och strålkastarbestyckning. 

Amiral Jellicoes andra skäl för undvikande av nattstrid 
med elen tyska flottan var elen senares väsentliga Överlägsenhet · 
uti medelsvårt artilleri, strålkastare samt anordningar för eldens 
ledande. »Without these acljuncts I knew \vell that the maximum 
effect of our fire at night coulcl not obtained, and that we could 
plac~ n::> cepencence on beating· off destroyer attacks by 
gunfire». 

Icke utan skäl anser den engelske befälhavaren, att mot
ståndaren under en nattstrid skulle hava erhållit alltför stora 
fördelar genom sin artilleristiskt sett betydliga överlägsenhet~, 

icke blott materiellt utan även och kanske framförallt g·enom 
den väsentligt högre standpunkt, på vilken utbiclningen fö r natt
strid stod i den tyska ilottan. »Diese Eigenschaften der deut
schen Flotte allein war es zu verdanken, dass der Durchbruch 
Admiral Scheers mit verhältnissmässig geringen verlusten g-elun
g·cn war». (Der Krieg zur See, Nordsee, Bd 5). 
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Pointerar saluncla amiral Jellicoe vikten av Director-Firing
vicl det medelsvåra artilleriet, framgår det icke mindre tydligt 
av redogörelserna från sjökriget, att tyskarnas lysprO.?.ektileT 

såväl som det f'lmnfria krutet i hög g-rad var ägnat att bidraga 
till den senares överlägsenhet under nattstricl. 

U n der nattanfallen efter J utlandslag·et hindrades ett flertal 
engelska jag·are att ingripa i striden, enär de bländades av 
framförvarande jagares artillerield. Särskilt var detta förhål
landet med XI. flottiljen (»Castor»). Givetvis bidrager ett elylikt 
förhållande till att öka osäkerheten hos efterföljande båtar, och 
nattstridens karaktär av melee skärpes. Under nattstriden den 
20-21 april 1917 missade den engelska jagaren »Swift» ett 
ramningsförsök mot en tysk jagare, enär chefen och all personal 
på bryg·g·an i det avgörande Ögonblicket bländades av jagarens 
backskanon. Efter detta förseddes ett flertal eng·elska jagare 
med skyddsskärm. 

Vad stTålkastama beträffar förtjänar det att framhållas, 
att tyskarnas metod med direktkoppling till centralsiktet eller 
t ill speciella bäringsangivare verkade till den grad effektivt. 
att ticlen mellan ljusöppnandet och målets fångande praktiskt 
taget blev noll. Ett försök till strålkastartjänstens ordnande 
gjordes sedermera under kriget i den engelska flottan genom 
att strålkastare uppställdes på de svåra tornen, så injustera.de, 
att, när kanonen var rätt riktad i sida, ljuskäglan belyste målet. 
Anordningen stötte på vissa tekniska svårigheter, prövades 
emellertid och befanns relativt god, men synes sedermera icke 
hava kommit till någ·on större användning. 

Vad beträffar st1·ålkastarn:'ls uppst[i?lande synes en viss 
tendens vilja göra sig· gällande att koncentrera dem i batterier. 
A de större engelska och japanska fartygen äro de sålunda i 
allmänhet samlade i närheten av förliga bryg·gan. Med hä.nsyn 
till att de flesta torpedanfal:en torde komma förifrån är denna 
uppställningsform fördelaktig. Erfarenheterna från Jutland
s:aget visa emellertid att skeppens strålkastare utgöra en god 
riktpunkt för jagarnas artilleri. Ur denna synpunkt är det 
alltså mindre lämpligt att koncentrera dem i närheten av skep-
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pets manöverplats, där fartygschefen och ett stort antal offi
cerare uppehålla sig. Å de eng·elska jag·arna har man i allmän
het koncentrerat strålkastarna till aktra bryggan, vilket såväl 
med hänsyn till nattangreppets sannolika förlopp som till nyss
nämnda erfarenhet synes vara fördelaktigt. 

Uti »Jane's Fighting Ships, 1924» anm ~irkes att de moderna 
engelska strålkastarna utgöras av 90 cm. s. k »Harrison Lamps» 
med roterande kol. Ljuset har en rödaktig· (»purplish») färg , 
vilket säges bättre upplysa målet än det vita ljuset och på 
längre håll vara mindre röjande. 

övriga tekniska anordni ngcw. 

Med Önskan att så vitt möjligt osedd passera ett visst 
område under mörker sammanhänger nödvändigheten att fram
gå med »slcickta lantärnor och förskärrnade ljus». Ofta har 
det förekommit att ett oförsiktigt tändande av ljus förorsakat 
fartygets röjande. Märk signal från »Duke of Edinburgh» till 
»Shannon» under Jutlandslaget (kl. 2217) : »Eder topp'antärna 
brinner». Ehuru detta ljus brann endast under en mycket 
lwrt tid siktades det emellertid av »Hannover» i II. eskadern. 
Omedelbart beordrades 18. halvflottilj en att genomsöka ifråga
varande område, sektor SSW-SW. Avståndet var emellertid rela
tivt stort, fiendens fart hög och siktbarheten på grund av mörk
ret mycket dålig, varför utsikterna voro små. Resultat et blev 
negativt. 

En praktisk anordning till förhindrande av dylika malörer 
synes hava använts å de tyska fartygen. Huvudledningen till 
alla på däck befintliga ljus passerade bryggan och hade där en 
strömbrytare, genom vilken fartygschefen med ett enda hand
grepp kunde bryta strömmen till alla »farlig·a ljus» . Dessutom 
torde alla ljus på däck, i torn etc., nattsiktsbelysning m. m. 
hava varit uteslutande med blått sken - en fördel icke blott 
genom minskad siletbarhet utan även därför att egen personal 
under inga omständigheter behöver bländas genom att en längre 
tid nödg·as se uti dylikt lju s. 
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I detta ::ammanhang förtjänar det att framhållas att faran 
för att hava brännbara föremål på däck ytterligare skärpes 
under nattstrid. Ombord på »Castor», som under natten efter 
J utlanc!Ebget råkade i strid med »Hamburg» och »Elbing», 
fattade en motorbåt eld, vars sken utgjorde en förträfflig 
riktpunkt för de tyska kanonkommendörerna. 

Ehuru man alltså själv vill gå fram så osedd som möjl.igt, 
ligger det i sakens natur, att största ansträngningar måste 
göras för att i tid upptäcka fiendens fartyg. När man ingen· 
ting ser skärper man sin hörsel. Redan under världskrig·et 
kommo hydrofoner delvis med framgång till användande bl. a. 
vid bevakandet av Eng·elska kanalen. Luftlyssningsapparater 
kunna tänkas komma till användning mot övervattensfartyg·, 
speciellt vid avgiv~nde av lysprojektileld, som avses röja i när
het en, uti okänd bäring befintliga fartyg·. 

Känt ~tr förhållandet, att ett under mörker siktat .fartygs 
cert är synnerligen svår att fastställa. Åtgärder kunna dess
utom vidtagas för att ytterlig·are försvåra identifieringen. Un
der en raid mot Otrantosundet lyckades sålunda de österrikiska 
kryssarna »Helgolancl», »Novara» och »Saida» att fullständigt 
dupera vaktfartygen genom en så enkel åtgärd som att stryka 
stången på den aktra masten, varigenom de i mörkret upp
dykande silhuetterna togos för jagare. Denna metod, som lä rn
nar den uppfinningsri],a fantasien fria händer, är ing·alunda 
att förakta vid företagandet av nattliga raider. »EmdenS)) upp
trädande är en god exponent på de möjligheter, som li gga 
inom räckhåll. 

Den ]Jersonal, som under strid befinner sig på bryggan, 
bör vara speciellt u t bildad för sna bb identifierin g. 

Förbandens uppgifter och gruppering. 

En sjöstyrkas gruppering för nattstrid blir beroende på 
ett fl ertal såväl strategiska som taktiska faktorer. Med hänsyn 
till att mörkret i stort sett begränsar uppgifterna torde man 
dock kunna säga, att vissa på erfarenheten gTundade synpunkter 

Tidskrift i 8 :öviisencier. 3 
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i de flesta fall komma att finna sin tillämpning. Likväl blir 
det under alla omständigheter nödvändigt att träffa särskilda 
dispositioner för varje nattstrid, varigenom dessa åtminstone i 
vissa delar måste delgivas underlydande förband på stridsplatsen. 

Ett av villkoren för att ett förmedlande av order skall 
kunna äga rum till sjöss i fiendens omedelbara närhet är att 
verkställandet sker innan det blivit så mörkt, att optisk dag
signalering icke längre kan äga rum. 

I samb:md härmed framhållas, att ett för sent intagande 
av nattgruppering lätt kan leda till ödesdigra misstag och melee. 
Sålunda torde tyska II. eskaderns sena intag·ande av sin plats 
- på grund av ovannända upptäckt av »Shannons» lantärna -
kunna anses vara ur denna synpunkt vådlig. 

I engelska flottan voro nattgruppering·arna synnerligen om
sorgsfullt utarbetade, särskilt med hänsyn till framstötar mot 
fiendens basområde samt återvändande till egna baser. Speci
ell a diagram uppgjordes i amiral Jellicoes stab. 

En befälhavare bör emellertid icke aUtför mycket lita på, 
att den av honom anbefallda grupperingen verkligen kunnat 
intagas, eller att den, därest så bevisligen blivit fallet, under 
nattens lopp kunnat bibehållas. Under Jutlandslaget kom så
lunda XII. flottiljen av de engelska jagarna att betydligt sacka 
efter tillsammans med kön (»Malborough»-divisionen), till vilken 
elen erhållit sitt avstånd. Icke heller kom - .för att nämna 
ytterligare ett exempel - I. lätta kryssarelivisionen på sin plats 
4' på styrborels bog av »Lion», enär den senare innan läg·et 
hunnit intagas försvann ur sikte. 

Till slut må framhållas, att varJe enskilt förbands möjlig
heter till initiativ ytterst grunda sig på en ändamålsenlig 
gruppen ng. 

Kryssarförbandens nppgifter och gruppering. 

Kryssarförbandens gruppering blir helt beroende på deras 
uppgift att upprätthålla kontakten med fiendens huvudstyrk>CL 
Detta kan nämligen sägas vara deras primära uppgift uneler 
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nattstricl. Bristerna härutinnan uneler Jutlanclslaget äro alltför 
väl kända för att i detta sammanhang· behöva belysas. 

Uppgiften att med artilleri unelerstödja jagarnas anfall bort
faller under mörker. Däremot kan det med hänsyn till erfaren
heterna från ovannämnda nattstrider vara ändamålsenligt att 
genom kryssare söka draga på sig fiendens artillerield, för att 
härigenom vägleda egna jagare till anfall. Denna metod inne
bär givetvis stora risker för kryssarna ifråga och är därför 
icke att rekommendera annat i.in uneler särskilt gynnsamma 
omständigheter. 

Det kan ifrågasättas om den tyska flottans elisponerande 
av kryssarna för huvudstyrkans omedelbara skydd var lämpligt, 
sarski lt då skeppen såväl materiellt som ur stridsberedskaps
synpunkt voro synnerligen väl beredda att avslå fientliga jagar
anfall. Dc uneler natten efter Jutlandslaget för ifråg-avarande 
ändamål disponerade tyska kryssarna blevo också synnerligen 
illa åtgångna, såväl genom fiendens torpeder som genom kolli
sioner med egna fartyg. Å andra siclan berättigade emellertid 
5. Battle Squaelrons skador Commodm·e Goodenough att täcka 
elensamma mot fientlig·a jag-aranfall. 

Under alla omständigheter bör denna gruppering- av },rys
sarna komma t ill användande först sedan kravet på kontaktens 
upprätthållande blivit tillgodosett. Som skyeld för egen styrka 
uneler mörker, då kontakt med fiendens övervattensfartyg icke 
uppstått, kunna de likväl med fördel användas. Märk amiral 
Hippers marschformering före 24. januarislag·et 1915. 

Har kontakten med fiendens styrka redan före mörkning-en 
förlorats böra kryssarna givetvis även under mörker disponeras 
för spaning efter fiendens huvudstyrka, vilket exemplifieras av 
amiral Beatty's dispositioner för natten efter Jutlanclslaget, då 
l. och III. lätta kryssareskadrarna sändas fram för spaning, den 
ena på styrbords bog och elen andra på styrbords låring, under 
det Beatty själv styrde kurs sydvart. Han förmodade nämligen 
att den tyska flottan befann sig väst om egen styrka. 

Att märka är emellertid att det i många fall kan vara 
lämpli gare att för spaningsändamål uneler mörker använcla 
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jagm·e, och det får anses vara en självklar sak att varje jagar
förband, som råkat i kontakt med fiendens huvudstyrka, skall 
göra sitt yttersta för att i det längsta bibehålla densamma och 
att härom underrätta sin högste befälhavare. Att de eng·elska 
jagarna (»Champion» m. fl.) under natten efter Jutlandslag·et 
uraldläto detta får anses vara ett svårt fel, som i icke ::inga 
grad bidrog till att amiral Jellicoe i dagningen den l. juni för 
gäves spanade efter den tyska flottan. 

Lätta kryssare kunna under mörker även grupperas med 
hänsyn till speciella uppdrag·, såsom förstörande av efterblivna 
fientlig·a skepp (»Dresden», »Leipzig» och »Niirnberg» efter 
slag·et vid Coronel den l. november 1914), utförandet av mme
rmgar (»Abdiel» under Jutlandslaget) etc. 

J agarförbandens upzJgifter och grupper·ing. 

Två väsentligt skiljda system för jag·arnas grupperinr;· 
kunna med hänsyn till deras uppgifter förekomma, nämligen 
dels med uppg-ift: egen styrkas skydd mot fientliga angrepp 
samt dels med uppgift: angrepp på fiendens skepp. Endast i 
undantagsfall torde dessa båda uppgifter kunna lösas ur en 
gemensam gruppering, som fallet blev med de engelska jagarna 
efter Jutlandslaget. 

Amiral Scheer disponerade natten efter Jutlandslag·et sina 
jagare uteslutande med hänsyn till anfall på fiendens skepp 
genom det i tyska flottan använda systemet med sektorer. 
Härvid hade vederbörande befälhavare (I. och II. Fiihrer der 
Torpedoboote) i sin hand att vidtag·a de detaljföreskrifter i 
grupperingen, som med hänsyn till läg-et kunde vara av nöden. 

Av stor vikt är, att i dagningen åter hava fagarna i ornedel
bar närhet av huvudstyrkan, dels emedan den senare då är i 
behov av lätta fartyg till skydd mot u-båtar och flygstridskrafter, 
samt dels emedan de lätta fartygen i dag·ningen äro mest ut
satta för risken att utan artilleriskyeld råka i gapet på fientliga 
skepp. Kommodore Michelsen, I. Fiihrer der Torpedoboote, 
samlade sålunda samtliga sina flottiljer vid Horns rev ornedelbart 
före dagningen. 
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Amiral Jellicoes gruppering av de engelska jagarförbanden 
vid samma tillfälle tyder på att jagarna uteslutande voro av
sedda för eg·en styrkas skydd. Tyska anfall väntades komma 
nordifrån. Bidragande orsak till placering·en i kön var även 
elen i motsatt fall uppkommande risken för vådabeskjutning 
-en faktor av stor betydelse. Amiral Jellicoe förklarar bestämt, 
att en placering av jagarna runt egen huvudstyrka är ur 
säkerhetssynpunkt absolut förkastlig. 

Likväl användes jagarna för detta ändamål under mån
ljusa nätter, då Grand Fleet lämnade och angjorde Scapa Flow. 
I början av kriget grupperades jagarna eljest under mörker 10' 
från huvudstyrkan för att icke råka i kontakt med densamma. 
På grund av svårigheten att med detta stora avstånd tillräckligt 
hastigt få jagarna på sina bevakningsplatser i dagningen, änd
rades grupperingen så att jagarna under mörker med bibehållen 
kontakt följde flottan i dess kölvatten. 

Det kan i detta sammanhang vara av intresse att se, hur 
man i tyska flottan uppfattar östersjöjag·arnas - de ryska 
under kriget - uppg·ifter. Det framhålles nämligen att is
bildningen under vintern utesluter användandet av dylika far
tyg i någon större utsträckning, under det att sommarens »vita 
nätter» med undantag för ett par veckor höst och vår utesluter 
krigsmässsig-a massangrepp under mörker. Av denna anledning· 
skulle de ryska jagarna i stort sett i främsta rummet hava 
varit avsedda för avvärjande av fientliga jagaranfall och för 
dagstrid, varför de voro särskilt starkt bestyckade. 

Sammanfattning. 

I stort sett kan grupperingen för nattstrid alltså ske så, 
att förbanden hållas väl tillsammans, eller så att vio:sa för natt
strid lämpade förband så att säga skjutas fram mot fienden, 
under det att andra mindre lämpade dragas undan. I det förra 
fallet - tillämpat av amiral Jellicoe under Jutlandslaget -
bliva riskerna för nattstrid betydligt mindre än i det senare, 
under det riskerna för »desastre» inom eg-en styrka bliva relativt 
stora, därest en sammanstötning- ändock skulle komma till stånd. 
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I det senare fallet bliva utsikterna att nå ett gott resulbt av 
torpedanfall med de lätta fartygen större, under det skeppen 
i högre grad måste förlita sig· på sin egen förmåga att fram
gångsrikt kunna avslå torpedangrepp. 

I båda fallen måste kryssarna så vitt möjligt grupperas 
så att kontakten med fienden i det längsta upprätthålles. 

Förbandens taktiska uppträdande. 

Allmänna synp11nkter. 

Det ~ir under mörker av synnerligen stor vikt, att varje 
fartygsenhet var för sig· är väl beredd att möta en motståndare 
av vad slag det vara må uti en envig, där det snabba omdömet 
vi:iger lika tungt mm fartygets stridsberedskap. Väl är emeller
tid att märka, att förbandet ·i sin helhet måste för att det 
enskilda fartyget skall kunna fylla dessa krav, så rnanövrcms 
att st r iden fartygsvis underlättas, åtminstone icke försvåras. 
Andra skäl bjuda dock att en viss grad av sammanhållning är 
tillfinnandes, dels ur tidigare berörda säkerhetssynpunkt samt 
dels för ernående av ömsesidigt stöd. Man ställes inför nöd
vändigheten att i stort sett hålla fartygen än mer srtmlade 
under mörker än under den ljusa delen av dygnet. Fordran 
på förbandets smidig·het i formering och uppträdande är således 
under mörker lika svår att fylla som nödvändig·. 

Först av allt skärpes fordran på förbandets homogenitet, 
speciellt i fart- och manöverhänseende. Antalet enheter be
gränsas av möjligheten till sammanhållning, ledning och sig-na
lering-. Det torde vara ställt utom tvivel, att exempelvis dc 
engelska jagarna under nattstriderna efter Jutlanclslaget om
fattade ett alltför stort antal jagare för att effektivt kunna 
ledas. Synpunkter för deras sammanhållande kunna dock an
föras: »Possibly with an organisation in smaller units they mig-ht 
have done more, but on the other hand, the risk of mutua! 
interference and fear of mistaking friend for foe have been 
g-rea ter». ( C01·bett). 
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Värdet av trägna fredsövningar i manöver under mörker 
är mycket stort, ehuru dylika övningar otvivelaktigt innebära 
vissa risker. Tyskarna hade visat sig icke sky dessa faror i fred, 
engelsmännen gjorde nattmanöverövningarna mera omfattande 
först under kriget. Amiral Jellicoe framhåiler att fredsövningar 
i regel försiggå under så korta tidsperioder, att vederbörande 
fartygschefer i allmänhet själva kunna svara för manövern, 
under det i krig· med ständig nattgång· även yngre, mindre 
erfarna officerare tving·as föra även stora fartyg i formering. 
Ett giv-akt alltså för de yngre officerarnas träning! 

Vilka svårigheter, som i verkligheten uppstå, framgår till 
exempel av det förhållandet, att tyska kryssaren »Stuttgart», 
·som tvingades gira undan för närmast framförvarande fartyg, 
den sjunkande »Frauenlob», härmed även förlorade kontakte:1 
med sin division. Endast tyskarnas effektiva fredsövningar 
torde hava räddat tyska flottan från ett flertal kollisionsolyckor 
natten efter J utlandslaget, speciellt vid de tillfällen då de lätta 
hyssarna tvingades gira in uti slag·skeppsdivisionerna. 

Artilleri- och strålkastartaktik. 

Utgående ifrån att all artilleriskjutning under mörker 
kommer att äga rum fartygsvis uppställer sig som huvudfråg·a 
under vilka omständig·heter artillerielden bör Öppnas. 

Den fundamentala principen för artilleristrid under mörker 
är, att .det är bättre att siinka en egen jagare än att riskera 
förlus ten av ett skepp genom att underlåta att öppna eld. 
Häremot väg·er dock principen att så vitt möjligt undvika att 
röja egna fartygs närvaro. Uti ett rätt avvägande mellan dessa 
båda satser ligger nattstrielens artilleristiska fundament. 

Uneler natten efter Jutlandslaget underläto de engelska 
skeppen i kön av Grand Fleet att Öppna eld mot de akterut 
siktade fientlig·a skeppen, för att icke i den händelse fiendens 
jagare befunna sig i närheten röja egen styrkas n~irvaro och 
läge. I detta fall visade det sig vara olyckligt, enär annars 
elen tyska flottan kanske upptäckts, vilket allt emellertid grun
dar sig på maktlåtandet att meddela amiral Jellicoe de siktade 
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fartygens närvaro. Omedelbart meddelande till högste befäl

havaren utan eldöppning synes hava varit det mest ändamåls
enliga uti ifrågavarande situation. 

Avslåendet av de engelska torpedanfallen visar den hög-a 

utveckling· denna del av taktiken nått inom den tyska flottan. 

Icke förrän de fientliga jagarna kommit de tyska skeppen syn

nerligen nära, eller när de första tveksamt blänkande igen

känningssigr:.alerna avgåvos, Öppnades elden i samma ögonblick 

som strålkastarna lyste upp målet . I ett flertal fall visade det 

sig vara fördelaktigt att enelast ett par av fartyg·en i ett förband 

Öppnade sina strålkastare, enär de övriga i allmänhet utan att 

rliva beskjutna ostörda kunde deltaga i eldgivningen. Sålunda 
öppnade »Nottingham» och »Birmingham» med ovan nämnt 

resultat aldrig sina strålkastare under striden med Renters 
kryssare. Man torde kunna förmoda att flammen från kano

nerna å ett fartyg, som lig·ger i omedelbar närhet av ett med 

strålkastarna lysande, i allmänhet icke röjer dess närvaro på 
gTund av strålkastarnas bländande verkan . 

Under det såväl tyska som engelska huvudstyrkorna i prin

cip använde strålkastare vid avslående av torpedanfall användes 

å ingendera sidan strålkastare å anfallande jag·are, icke ens då 

de blevo beskjutna, för att de så hastigt som möjligt i skydd 

av mörker, rök och dimnn skulle kunna försvinra från valplatse1. 

Det ligger i sakens natur, att ett inställande av eldgivningen 
ofta medger ett frig·örande från uppnådd kontakt. Under natten 

efter Coronel lyckades exempelvis »Glasgow» till stor del genom 

att avbryta artiEeristriden försvinna i mörkret. 
En faktor, som vid eldgivning· under mörker även bör be

aktas är den stora ammunitionsåtgången. Med tanke på att 

strid kan komma att upptagas även under den földande dagen 

är alltså under nattstrider en viss återhållsamhet befog·ad. Av 

detta skäl avstod »Leipzig·» att under sistnämnda strid ånyo 

Öppna eld, sedan kryssaren genom en felmanöver tvingats av
bryta densamma. 

En icke oväsentlig detalj är även valet av lämplig begyn

nelseställning. Bortsett från strategiska synpunkter kunna 
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belysningsförhållandena spela en betydande roll. Sålunda kom 

månskenet under slaget vid Coronel att till viss del influera på 

amiral v. Spees dispositioner. »Glasgow», som befann sig i 

»månlä», kunde upprepade gånger beskjuta de tyska fartygen, 

som tämligen väl läto sig urskiljas i månstrimman. Hade den 

engelska styrkan haft jagare till sitt förfogande hade v. Spee 

haft all anledning att vänta torpedangrepp från den mörka 

delen av horisonten, där de engelska fartygen befunno sig. 

Med hänsyn till vinden är det oförmånligt att komma i ett 

sådant läge att eg·en rök skymmer strålkastarna. Tyska krys

saren »Thetis», som under en förflyttning utanför tyska öster

sjökusten erhöll kontakt med den tyska jagaren »Nowik», för

mådde icke fånga målet med strålkastarna, enär röken skymde 

utsikten . Kryssaren begick härefter det felet att icke följa 

efter för att närmare undersöka arten av det siktade fartyget 

och dess förehavanden. 
Det förtjänar vidare att omnämnas, att engelsmännen med 

framgång· begagnade de tyska strålkastarna som riktpunkt vid 

nattstriderna efter Jutlandslaget. Under striden vid Coronel 

riktade båda sidorna på fla.mmen från motståndarens kanoner, 

vilken även med fördel användes vid avståndsmätningen (en

dast möjligt med stereomätning-) . 
Metoden för artillerieldens ledande ombord å fartygen blir 

givetvis till största delen beroende på den eldleclningsmateriel, 

wm står till buds. I den engelska flottan användes under kriget 

den metoden, att endast sidsättningar ang·åvos, under det höjel

riktningen i allmänhet lämnades åt vederbörande kanonkon<

mendörers omdöme. Normalt avstand ansågs vara 2- 3,000 mc

ter. Ur kommodore v. Schoultz' ovannämnda bok hämta vi 

följande angående de engelska förberedelserna för eldg-ivning 

under mörker: »Die schwere artillerie schoss mit Einsatsrohren 

zusammen mit der Mittelartillerie auf Scheiben, welche fur kurze 

Augenblicke mit neuen, auf unserem achteren Tunne montierten 

Scheinwerfen beleuchtet wurden». 
Till sist må framhållas faran av att belysa egna fartyg med 

strålkastare. Den eng·elska flottiljen »Tipperary» tvekade i det 

·' 
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längsta, innan den anföll de tyska skeppen med torped, men, 
när för ett ögonblick en strålkastare svepte över kolonnen, 
skingrades varje tvivel, och jagarna kunde sätta an sitt nnfall. 

Torpecl- och mintaktile 

Anfallande lätta fartyg skola så vitt möjligt osedda närma 
s1g- målet till minsta möjliga avstånd. Anfall böra därför an
:oättas från den riktning, som med hänsyn till siktbarheten 
försvårar upptäckt. Atgärder måste dessutom vidtagas för att 
icke yttre omständigheter, såsom skorstensflarn etc. skola i för
tid röja fartygen . Erfarenheterna hava exempelvis visA.t, att 
fartyg, som framgå med mycket hög fart, lätt röja sig· genom 
den i mörkret blänkande bog- eller häckvågen. Likaså förekom 
det under nattstriderna efter Jutlandslaget att jagare röjde sig 
i samma ögonblick torpederna avfyrades g·enom den med krut
avfyrningen uppkommande flammen. Aven i ytan gående tor
peder synas i god tid hava kunnat upptäckas. Sålunda lyckades 
IV. engelska jagarflottiljen genom en hastig gir undvika de i 
~rtan gående torpederna från VII. tyska flottiljen, då flottiljerna 
på ett avstånd av endast 4 a 500 meter plötsligt råkade i kon
takt med varandra. 

Skola de lätta fartygen så vitt möj ligt avses för anfall å 
fiendens skepp, måste man betrakta skeppens torpedbestyckning 
~åsom avsedd för de tillfäEen ett oväntat möte med fiendens 
likvärdiga fartyg äger rum. 

Det torde i allmänhet vara fördelaktigt att å skeppen under 
dagstrid spara torpederna för eventuell nattstrid. Aven å de 
lätta fartygen måste givetvis en viss sparsamhet göra sig· gäl

lande. Icke heller under mörker böra, med tanke på en kom
mande dagstrid, de lätta fartygens torpedförråd alltför hårt 
anlitas, därest 'icke tillfällena äro särskilt gynnsamma. Under 
natten efter Jutlandslaget avstod av detta skäl engelska XI. 
flottiljen från att förnya sitt anfall på de tyska skeppen. 

Den i föregående avsnitt anförda principen för nattstrid 
måste bär kompletteras rned, att clet är bättre att låta ett gynn
samt tillfälle till torpedskjutning gå sig ur händerna än att 
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sänka ett eget skepp. stora fordringar måste sålunda ställas 
på vederbörande befälhavares kunskaper i silhuettkännedom etc. 
Hur svårt det är att under mörker identifiera siktade fartyg 
mustreras bäst av, att under slaget vid Coronel lågt gående, 
små mörka moln föranledde misstag och falska meddelanden. 
Trots fåtalet fartyg begicks under samma slag även misstag 
och förväxlingar av siktade verkliga fartyg·. 

Nattorpedanfallen efter Jutlandslag·et utfördes så gott som 
undantagslöst som enkelskjutning. Varje fartyg besköt när
maste mål oberoende av övrig·a fartyg i anfallsformering·en. 
För att av varje anfall kunna utvinna bästa möjliga resultat 
synes det emellert id vara fördelaktigare att även skjutning 
under mörker utföres efter ett visst system, som innebär säker
het för att alla målen bliva beskjutna och bättre medger fö r
bandschefen att leda anfallet och utöva kontroll över sina fartyg. 
Kan en dylik met od på grund av omständigheterna icke tillämpas 
utlöser sig· anfallet automatiskt på sätt, som var fallet under 
ovannämnda nattstrider. 

Beträffande mineTing under märket· är slutligen att anföra, 
att, ehuru r isken för upptäckt g·ivetvis är mindre än under den 
ljusa delen av dygnet, tvenne icke oväsentliga skäl tala emot ett 
dylikt förfarande. Under alla omständigheter blir ortbestäm
ningen , särskilt i närheten av fiendens kuster synnerligen 
vanskli g. Den tyska mineringen, som under krigets fö rsta dagar 
utlades i närheten av Libau, kom på denna grund att mindre 
fördelaktigt influera på alla beslut, som befälhavaren för öster
sjöstridskrafterna under tiden närmast härefter fattade. »Un
sere Unsicherheit in dieser Beziehung war ein Vorteil fiir die 
Russen». Vidare kunna under mörker icke de minor, som flyta 
upp till ytan och röja mineringens tillvaro och läg·e, lika säkert 
om ens alls röjas ur vägen, varigenom fördelen att hava utlagt 
mineringen osedd blir endast skenbar. 

Amiral Bacon framhålle t·, att tyskarnas underlåtenhet att 
angripa de i början av 1917 igångsatta trupptransporterna Över 
Engelska kanalen sannolikt till en del berodde på fruktan för 
deras egna minfält. »One good raid would have done more 
damage than a year of mmmg». (Dover Patrol). 
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Att taktiska mineringar likväl med framgång utlagts under 
mörker, därom vittnar eng-elska minutläg-garen »Abdiels» lyckade 
företag natten efter Jutlandslaget. Härvid är dock att märka, 
att den tyska flottan passerade över ifråg·avarande område redan 
samma natt. Vidare minerade engelska trålare upprepade g-ån
ger under mörker mellan sandbankarna utanför flandriska kus
ten, dock aldrig där eng-elska fartyg· kunde förväntas behöva 
operera. Läget bör emellertid även under sådana omständig
heter så vitt möjligt fixeras, enär det kan bliva nödvändigt att 
senare komplettera mineringarna. 

Skeppens taktiske[ uppträdande. 

Granskas till att börja med de för- och nackdelar, som äro 
förknippade med de till karaktären väsentligt skiljaktlig·a for
meringar, som de båda huvudstyrkorna natten efter Jutland
slaget intogo, skall man finna bland annat följande. 

Amiral Scheer, som formerade sin styrka i en enda lång· 
kolonn, avsåg att härmed bibehålla högsta möjliga grad av be
redskap, därest de båda flottorna under natten åter skulle mötas. 
Amiral Jellicoe, som lät sin styrka framgå på tre kolonner med 
tätfartygen i linje, ansåg sig g·enom denna metod med större 
säkerhet kunna undvika fiendens :fartyg. Dessutom fann han 
denna formering ur sammanhållnings- och säkerhetssynpunkt 
vara att föredraga framför en mera utsträckt sådan. 

Ser man till det förhållandet, att det särskilt i dagning·en 
är av största vikt att befälhavaren har sina förband väl sam
lade, beredd att möta de eventualiteter, som med ljusets inb· ä
dan de kunna uppstå, måste man medge, att amiral Jellicoes 
dispositioner bättre fyllde kraven än amiral Scheers. Generellt 
sett. Med den uppgift amiral Scheer förelagt sig själv och sina 
förband - att i dagningen stå vid Horns rev - förelåg· emeller
tid mindre risk att något förband avsevärt skulle kunna skilja 
sig från den övriga delen av flottan , även om kontakten av en 
eller annan anledning skulle bliva bruten. De tyska förbanden 
hade ett bestämt mål, som till varje pris skulle uppnås, under 
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det de engelska i större ovisshet måste hållas uti intim kontakt 
med sin befälhavare. 

Den tyska kolonnformeringen visade sig· med hänsyn till 
f ientliga torpedanfall väl bestå provet. Skeppen voro av var
andra oförhindrade att vid behov Öppna eld, och undvikande 
manöver kunde utan risk för kollisioner verkställas fartygsvis. 
Den engelska formationen, å andra sidan, torde under enahanda 
förhållanden icke hava kunnat bestå provet lika väl som den 
tyEka. Ett i endera flanken ansatt torpedangTepp hade sanno
likt förorsakat betydande svårigheter, och en artilleriduell, låt 
vara fartyg mot fartyg, hade utan tvivel kunnat få en för 
engelsmännen synnerligen ofördelaktig· utgång·. Icke utan skäl 
anser man i Tyskland, att detta förhållande var »ein Grund mehr, 
in dieser Formation jedem Kampf nach Möglichkeit auszu
weichen». (Der Krieg zur See, Nordsee, Bd. 5). 

Lärorikt är att se hurusom amiral Scheer före mörkningen 
grupperar om sina divisioner så att de svagaste fartygen pla
ceras, där risken för torpedanfall är minst, nämligen i detta 
fall i kön. Väl insåg han emellertid att dessa fartyg· - 2. eska
dern - i den händelse den engelska flottan i dagningen befunne 
sig i nordlig bäring skulle löpa en betydande risk Amiralen 
ansåg emellertid, att en förnyad omgruppering· i så fall väl 
skulle hinna verkställas. 

De åtgärder, som av de tyska skeppen vidtogos vid torped
anfall, visade sig vara synnerligen effektiva. Efter allt att 
döma hade varje skepp rättighet att självständigt verkställa 
undangir. Denna gir, som företogs med dikt ror och högsta 
fart, understeg i intet fall sex streck 

I allmänhet synes det hava tillgått så att omedelbart efter 
avgivandet av igenkännings3ignal, Öppnades strålkastarna och 
beskötos jag·arna med snabbeld samtidigt som ovannämnda un
dangir verkställdes. 

Som en erfarenhet framhålles särskilt att flammen vid skott
lossningen från närbeläg·na fartyg i den eg·na formeringen i hög 
g-rad försvårade upptäckandet av obelysta, anfallande jagare, 
vilket ytterligare understryker behovet av flamfritt krut. 
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De lcdta fartygens taktiskn upptr(iclande . 

I de fall kryssare uppträda i självständiga förband kommer 
deras taktiska uppträdande att mer eller mindre närma sig· 
skeppens eller jagarnas alltefter de uppgifter de äro avsedda 
att fylla. Det torde därför vara berättigat att i detta samman
hang· omedelbart övergå till de synpunkter, som stå till buds 
rörande jag·arna, lämnande kryssarnas taktiska uppträdande 
såsom en kompromiss mellan de båda andra. 

Jagarförbanden skola i främsta rummet användas för anfall 
på fiendens skepp. Som nummer ett av alla fordringar framstår 
därför upprätthållandet av kontakten med fienden vid mörkrets 
inbrott eller, om den dessförinnan icke ernåtts, dess ändamåls
enliga sökande. Denna uppgift delar jagarna med kryssarna, 
därest sådana härför avsetts. Att de tyska lätta förbanden 
efter dagstriderna under Jutlanclslaget förlorade kontakten med 
fienden var ur tysk synpunkt ett beklagligt faktum. Ett ena
stående tillfälle gick de tyska jagarna ur händerna. Mecl risk 
att förlora en eller annan jagare måste drirför kontakten i mörk
ningen hånsynslöst upprätthållas. Skulle emellertid fienden 
trots allt hava försvunnit ur sikte måste jagarförbanden så 
elisponeras att elen snarast påträffas. 

För det senare ändamålet tilldelades de tyska jagarförbanden 
vissa sektorer, som de beordrades att genomsöka. Huruvida 
metoden fyller de krav, som ställas på densamma, blev icke belyst 
uneler ifrågavarande natt, enär andra omständighet er gjorde att 
de tyska jag·arna aldrig hunno upp de engelska skeppen. Sålun
da beordrades olyckligtvis de snabbaste och starkaste jagarna 
att genomsöka de västlig·a sektorerna, under det de mindre och 
långsammare fingo sig tilldelade de sydliga, där den eng·elska 
flottan i verhlig·heten befann sig. Vidare kunde farten i all
mänhet icke hållas högre än 18 knop, enär genom de många 
timmarnas forcering fyrarna voro svåra att sköta. Redan vid 
farter över 15 knop förekom skorstensflam och gnistor. Detta 
gjorde att jagarförbanden, som vid mörkrets inbrott befunno 
sig nord om elen tyska flottan, enelast med svårighet arbetade 
sig· förbi de egna skeppen, vilket innebar stora risker för våda-
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beskjutning; i all synnerhet som besticket ingalunda kunde vara 
säkert. Ur sistnämnda synpunkt innebär sektormetoden en 
viss fara för angränsande förband. 

På grund av den osäkerhet, som alltså rådde efter Jutland
slaget unclerläto en del av de tyska flottiljerna att, som avsett 
var, uppdela sig i grupper (exempelvis VII. flottiljen, som passe
rade närmast egna skepp). Gruppindelningen, som fasthåller 
vid ett visst ömsesidigt stöd, ökar sannolikheten för fiendens 
påträffande och torde utan tvekan vara att rekommendera. Att 
de engelska jagarförbanden icke uppdelades kan i viss mån bero· 
på att de icke avsetts för fiendens uppsökande, utan i främsta 
rummet skulle avslå tyska jagarangrepp. Ur denna synpunkt 
vinner sammanhållandet berättigande. Däremot var det knap
past förenat med god taktik, att, när tillfälle erbjöd sig till an
fall å f iendens skepp, alltjämt hålla flottiljerna samlade. Här
med avsäger man sig· möjligheten att till det yttersta utnyttja 
överraskningsmomentet, som är nattstrielens högsta trumf. 

De engelska jagarnas anfallsmetoder föranleda i övrigt 
framhållandet av föjande synpunkter. Att dessa jagare med 
alla fördelar på hand, ljus (eller rättare sagt mörker), väder 
och sällsynt g·oda tillfällen vad anfallslägena beträffar, icke vunno 
bättre resultat berodde icke uteslutande på de tyska skeppens 
skolning i avslående av nattanfalL De engelska jag·arna visade 
sig t rots den tapperhet och det dödsförakt, som präglade deras 
anfall, icke vuxna de krav situationen ställde på dem. Bristerna 
i anfallens skolning voro påtagliga; ett uppdelande av flottiljerna 
till samtidigt ansättande från tvenne håll synes, som ovan 
nämnts, icke hava försökts. Icke heller ansattes anfallen frEm 
förliga bäringar, utan verkställdes med ett undantag (XII. flot
tiljen) på parallellkurs akterifrån och på alltför ringa avstånd. 
Det var XII. flottiljen, som utförde det enda lyckade angTeppet . 

Under alla omständigheter måste jagarna vara så formerade, 
att de i vilket Ögonblick som helst kunna angripa 2n siktad 
fiende. Storleken av de engelska jagarförbanden, sådana de 
Uppträdde under ifrågavarande natt, tillät icke intagandet av 
en formering, som kunde fylla denna fordran. Det kan nämnas 
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att :flottiljen »Tipperary» under förnatten var formerad i tvenn~' 

kolonner för att senare formeras i enkel kolonn. Sannolikt hade 
den förra formeringen varit lyckligare så som händelserru ut
Yecklade sig; åtminstone den ena av kolonnerna hade i så fall 
haft stora utsikter att komma till ett regelrätt anfall. 

Huruvida ett siktat fartyg skall anfallas och när an l'allet 
skall utföras ligger i varje förbandschefs hand att avgöra. Upv
giften är ingalunda tacksam. Ett fartyg, som Öppnar eld, mar
kerar härigenom icke sin fientliga karaktär. Urskiljningsför
måga och beslutsamhet komma att sättas på de hårdaste prov. 

Under ett nattligt torpedanfall synes närstrid mellö.n den 
anfallne och den anfallande i många fall vara oundviklig. Såv[il 
cmder rysk-japanska kriget som under världskriget kom strid 
att utkämpas på så nära håll, att skeppens kanoner icke t ill
räckligt kunde dumpas för att nå de anfallande .cartygen. 
Händelsen med »Spitfi re» under Jutlandslaget är välbekant. 
Ett annat mindre känt fall beskrives av Commander H. Graf i 
»The Russian Navy in war and revolution»: 

»Sent på natten upptäckte de (»Dersky» och »Gnevny») 
plötsligt silhuetten av ett skepp på ett avstånd av 10- 15 kabel
längder. Efter allt att döma var det »Breslau». Uppenbarligen 
hade även hon upptäckt jagarna och en strålkastare Öppnades 
plötsligt belysande »Gnevny», som samtidigt blev beskjuten. 

Utan att förlora en sekund styrde »Dersky» upp under 
bogen på >»>Breslau» och Öppnade eld lång·skepps mot kryssaren. 
Den första salvan träffade backskanonen. »Breslam>, som snart 
kom underfund med sitt ofördelaktiga läge, försökte vända 
bredsidan till för att kunna beskjuta jagaren, men chefen på 
»Dersky», commander A. O. Gadd, som hade högre fart till sitt 
förfogande, fortsatte att hela tiden styra i hennes väg; varje 
manöver från »Breslaus» sida möttes omedelbart av en mot
manöver. Sedan alla ljus på kryssaren till sist släckts och ytter
ligare några förvirrade salvor avskjutits, avlägsnade sig fienden 
hack i häl följd av »Dersky». Det blev senare bekant att 
»Breslau» under denna strid förlorade sin chef och sextio man 
~w besättningen». 
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»Dersky» förlorade omedelbart därefter kontakten med 
»Breslam>. 

Egendomliga sih1ationer kunna förvisso uppstå under natt
strider, men erfarenheten har tydligt visat, att varje jagare 
bör vara beredd att i omedelbar kontakt med fiendens fartyg 
utkämpa även närstrider. 

Det är i detta sammanhang av stor vikt att framhålla, att 
jagarnas huvudvapen i mörker under alla omständigheter är 
torpederna. Ett för t idigt användande av det sekundära vapnet 
·- artilleriet - kan endast medföra för tidigt röjande av när
varo och läge. Dessutom bländas såväl egen som närliggande 
jagares personal, varför torpederna med stor sannolikhet - om 
de sedan art illerielden röjt jagarnas närvaro överhuvudtaget 
kunna skjutas - förfela sitt mål. Först sedan torpederna 
sk.iu tits får under mörker eld från jagarnas artilleri öppnas. 
(Märk strålkastarna på aktra bryggan!). 

Ytterligare någTa smärre synpunkter synas värda att fram
dragas. Ett tillfälle, som icke bör läm nas obeg-agnat för jag·ar
anfall , är den t idpunkt i dagningen, då det ännu är tillräckligt 
skumt att försvåra jagarnas upptäckande, under det strålkas
brna icke längre hava någon effekt. »Faulknors» anfall 
på »Pommern» företog·s med gott resultat under dylika om
st ändigheter. Kan dessutom anfallet ansättas från lä, där utan 
tvivel stora rökmassor förhindra horisontens överblickande, 
torde jagarna med stor sannolikhet oupptäckta kunna nå fram 
till önskat skjutläg·e. Med hänsyn till röken böra således egna 
jagare - som i allmänhet komma att förena sig med huvud
styrkan i dagningen - icke tillåtas närma sig från lä. 

De jag·arförband, som till äventyrs vid huvudstyrkans 
sammanträffande med fienden ligga i hamnarna, böra befinna 
sig- vid den senare morgonen efter striden ifråga, vare sig de 
under natten hunnit deltaga uti eventuella anfall eller ej. 
Märk Harwieh-styrkan under Jutlandslaget! 

Synnerligen ä ndarnåls :mligt visade dd sig vara, att såsom 
de båda tyska Fuhrer der Torpedoboote för oförutsedda hän
delser behålla en viss reserv av jagare i närheten av respektive 

Tidskri/l i Sjihiisenr/f'/. 
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flaggskepp. Sålunda utgjorde elen tidigare omnämnda 18. tyska 
halvflottiljen en dylik reserv, som kom väl ti~l pass, när 
»Shannons» lantärna upptäcktes. Huruvida någTa jagare lmn
na avses för dylik reserv är givetvis beroende på »tillgång och 
efterfrågan». 

Underrättelseväsende m. m. 

Synnerligen stor vikt ligger uppå, att underrättelseväsendet 
på ett oklanderligt sätt funktionerar såväl omede:bart före som 
under en nattstrid. Erfarenheterna från Jutlandslaget voro i 
detta avEemde, speciellt å engelsk sida, både många och dyr
köpta. 

Före mörkningen bör så vitt möjligt alla order för natten 
hava g-ivits, så att minsta möjliga efter mörkrets inbrott behöver 
ges med optisk signalering. I engelska flottan gick man till och 
med så långt att tiderna för kursändringar etc. redan i förväg 
fixerades. Särskilt beaktas att bland annat följande meddelan
den böra tillställas underlydande styrkor: 

l. Därest läget i stort icke kan anses vara känt av alla 
till sjöss opererande förband böra dessa underrättas om vilka 
egna fartyg, som operera till sjöss samt så vitt möjligt även 
om dessas ungefärliga position. I engelska flottan varnades 
a·:ltid C:e förband, wm väntades under mörker passera i var
andras närhet, likaledes meddelades alltid patrullfartygen, när 
egen styrka väntades in- eller utpassera. Patrullerande jagare 
till och med bortsändes för att misstag icke skul:e kunna äga rum. 

Synnerligen riskabelt måste det emellertid anses vara, om 
ledningen lämnar felaletiga upplysningar. De ryska jagare, som 
i början av kriget utsändes att förstöra den strandade »Magde
burg·» meddelades vid utlöpandet att inga egna fartyg opererade 
till sjöss. Väl ute mötte de i skymning och tjocka tvenne 
stycken kryssare, som omedelbart anföllos. Dessa i sin tur 
besköto jag·arna. Kryssarna voro de ryska »Bog·atyr» och 
»Pallada». Ingen triiff å någondera sidan! 

2. Till förhindrande av bestickfel synes det vara ändamåls
enligt, att högste bef älhavaren omedelbart före mörkningen ger 
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sitt bestick till alla inom synhåll varande styrkor för att under 
natten siktade fientliga förband med någorlunda säkerhet må 
kunna lokaliseras till egen huvudstyrka. 

3. Till slut måste högste befälhavaren även underrätta 
förbandscheferna - speciellt jagarförbandscheferna - om läget 
i stort samt i vilken ril,tning fiendens skepp äro att söka. 
Amiral v. Spee gav efter slag·et vid Coronel till »Niirnberg» 
först sitt eg·et läge samt därefter: »Båda engelska kryssarna 
svårt skadade. En lätt kryssare till synes ännu intakt. Förfölj 
fienden. Torpedanfall». De eng·elska jagarna blevo efter da g·
striderna under Jutlandslaget icke underrättade om vare sig 
avsikten - huruvida de skulle anfalla eller ej - eller om 
fiendens läg·e och sannolika anmarschriktning. 

Under mörker måste följande beaktas: 

l. Alla uppgifter rörande fientliga siktade fa rtyg måste 
snarast meddelas högste befälhavaren. Härutinnan visade sig, 
som bekant, de största misstag·en under natten efter Jutland
slaget. Under inga omständigheter får risken för inpejling· 
avhålla vederbörande befälhavare (Jerram!) att använda sig av 
radio för överbringande av ett dylikt meddelande. 

Dock ligger det i sakens natur, att varje meddelande, 
grundat på observationer under mörker, måste av vederbörande 
befälhavare tagas med viss reservation. 

2. Förband (skepp), som under mörker förlora kontakten 
med den övriga delen av huvudstyrkan, böra härom underrätta 
sin befälhavare, därest utsikt finnes att fiendens torpedfartyg 
icke kunna uppsnappa meddelandet ifråga. Först i dagningen 
erhöll amiral Jellicoe underrättelse om att en hel slag·skepps
division (»Malborough») förlorat kontakten med huvudstyrkan. 

3. Även böra underlydande förbandschefer till befälhava
ren avge rapport, därest betydande förluster hava gjorts. Må
hända hade amiral Jellicoe, om han före mörkning·en den 31 
maj haft kännedom om slagkryssarnas betydande förlnst'"l" , 
under den kommande natten vedervågat mera för att vinna en 
utjämning i förlusterna. 
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Av stor vikt är, att befälhavaron så vitt möjligt befinner 
s1g i signalkontakt med samtliga förband. Enär detta vad be
träffar de mindre, lätta fartygen under mörker ofta möter 
svårigheter, måste signaltjänsten vara så ordnad, att medde
landen från och till sådana förband kunna transmitteras over 
i närheten varande skepp. 

U-båtarna måste under v1ssa tider under mörker gå upp 
till ytan och passa radioapparaterna, även om sannolikheten 
talar för att intet kommer att hända före en viss ang·iven 
tidpunkt. Natten efter Jutlandslaget passerade den tyska 
flottan över en linje på botten lig·gande engelska u-båtar, utan 
att denna kunde nås av den eng·elska ledningen. 

Till angrepp utsända fartyg måste oavbrutet till det ytter
sta utnyttja radion för avlyssning· av sådana meddelanden, som 
kunna leda till att komma fiendens skepp på spåren. Såväl 
»Seydlitz» som »Moltke» siktade den engelska flottan och avgåvo 
härom meddelanden till flaggskeppet. Hade de tyska jagarna 
kunnat uppsnappa dessa meddelanden kanske resultatet av 
deras fåfäng·a sökande blivit ett annat. 

För undeTlättande av navigeringen användes i stor utsträck
ning· - även utanför fiendens kuster - lysbojar. Utanför 
flandriska kusten använde engelsmännen ofta bojar, som voro 
avskärmade mot land och som av lätta fartyg i allmänhet ut
lades omedelbart före mörkrets inbrott. Även kornmo ljusbom
ber och lysfallskärmar utsläppta av flygfarkoster till användning 
vid ang·öring· av f iendens kust. 

I början av kriget använde sig tyskarna vid utförande av 
mineringar i stor utsträckning av de fyrar, som eng·elsm ännen 
fortfarande höllo tända i Kanalen. »If we could have exting
uished all our coast lights, mining would have been considerably 
reduced, hut tonnage-hour-carrying necessitated keeping up the 
night traffic - - -». (Dover Patrol). 

H. M. S. Sverige i september 1925. 

S. H:son-ETicson. 
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Litteratur. 

Vicea<lmiral Tonlcnskiohl av Olav Bcrg12rsen , l;a]Jlc in i den k gl. 
norsl'c nwl'lne, födaLtm·en:; Iöd ap;, ' I'J.·ondh.j!2m 1'1 2.), 2 bancl. 

E a p ici n BeJ·gc1·sen a ng i.H'J· sitsom e n a v m·sakem;t till ntt lwn 
p;ttagit si g clet snu·a oclt a nsnnsfulLt 1·iin·ct att shi1·a Tm·clensldoJ<I:; 
Jli:;tm·ia att lti.tLills utlwmmcn littenllUI· J·ÖJ:anclc T. valiL av n1e1·;t 
]lOjlULidJtSL<wiS]\ m-t, Yal"fÖI· ett St l cingl ilistor·iskt m·IJctc, baserat p;i. 
tmg;i,np;li ga Ol·i ginalclolwmcnt , .o1·e av slo1-t Yiialc, c;cil . .;; kilt för en riklig 
sjömil ibi1· uppslwttning n v <len lJOJ·,.;l;e sjiihj iilten . Fö1-L1llaren sii ttcr 
sig ha mal iö1·e, dels Yill Jl ,t n l'is;t alt ' l'oHlcnsl; iolcl nu' e n siillsynt 
J'u.tmslaen<l e stHttcgisk oc h taktisk hegän1 i ng. »föd el n m i J·al », och i 
dessa lliin sec ncl en l;"tngt 1'1-am[Öl· clc n ·c.-;ta samti da s.jöhl'igare, at
min.-;Lonc i d c skcmclitmvi .-;Jia Janatlnc, clc•J,.; Yill han en g;[ng fö1· alla 
shl fa.c;t T o !·cl cn.-; kiolci s fii1· Ko1·gc nnlimwll<t bclyclclse: 'I'orclcnskiolcl nw 
nou·man. iclic cnbmt clan sl; ulan clansk-nm·sk am il·a l , No1·gc har föJ·s l
föclslm·;ilt en t il l hans h.jiillcJ·.I·kte och ingen nnnan nation kan hcsLJ·icht 
det noJ·ska [ollicb 1·iitt alL hyll a honom sasom s in nalionallljäli.c. 

Föl·l'altaJ ·e n genomför .'i in hi s lori slut utred ning mccl llc•und1·ans1·iil'll 
e nergi. oc·ll noggmnnlwt iLl i. minsta clC'lttl.j , J·esultatct ha1 · ocksit lJliYit ett 
.-;Lamlanl I'C'J·I;- i 2 »bind» p;'t samman l ag[ om k 1·ing J , l ::i O s idor. l(aptei n 
Be1·gcr ,.;c n ii1· hosatt i 'l'wnclh,jcm. 'T'oJ·clcnsl; iol,cb födC'lhcslad. som iigcr clL 
sy nnc1·li ge n J·ilihaltigt 'l'ot·dcn .-; lii ol cls;n·J; il·, oc·h man miiJ·kct' nogsamt alt 
lolw lpal1·i olbmcn Yal'it en tl\' cle dt·i,·a n<i c' hlaftc1 ·n a i det l'öreliggan clc 
\'Cl·kct. Det f'öiLtHat cn bcgagntu· Ytu·jc lilll':illc nlt omsLindligt gcndl'iVa 
ticli gatc o 1·il;li gtt ulsago1.· J·ÖJ·;1mle 'l 'cJI·clcnskiolcl. hru· cu·hctcl. sit'otll iti'C' Il 
CJ·l\iinne,.;, bli1·i t rtl- lllpt·iiglnL polemisk nulur, \'ilkct icli c iir l1cl t till. 
föJ·clcl J'ö1· cld.-;ammtt oclt mangen ga ng Iö1· Jll C' t· iin t illall igL Etngt ft·;[n 
ämnet. 

Fiid'a ll:u·cn Lilci .-;ig a nge iiiget Y<LJ·;l alL siilla liisaH'll in i claliclcns 
l.Jtri l;espolj[isktl J'ö1 h;illan clcn, s luttcgi, lnklil( oc:h ki·i gs llii nclclset ·, vm·
löe han s I'C't·l; L'gcntligcn ]\<Lil lwraktiil·i.c;L'J·ns s~tso m e n ))l'clt J'agcl s liild
t in g av det s tm·a noi'C!i .-;1\rt ht·igeh Jii .-;lo 1·in . sii L·.-;l;ilt mc'cl aYscc ndc p:t 
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hig;l"iit-lngC'tl till s. ii!ss . l' illi t' tl ll'mpc t·it lll l'Jlhlulll (l(·lt uliötJi g l .s l ;dl l'." 

i s.iöl;l· igsvclcn . ..;krrlllig lll'ly., tJlng. Tt)l'cletl .shiolch Ji1· och upplt-i [claucl l' 

;[t· elen t·öda lt·i'tdctL 'om samm,tnkt ll et· tid hela. 

Eil l' t· t' n i ng;tcncll' t·t'clogi)H'i.'c l' i i t· To\'(lt'n . ..; J; i old~ sLild . föd< ·l..;t' . 

han1cl om ot it u ngclo tn ft·a tn 1111 lwns fiit·,., [a Ln·li·[(,;IJe l'iil Limnat' salttll 

cli\ IötJallatcn en jttltc'.-N1nt oe:h l;lar Öl't't·, ikl i>~ct· .s:iiislt·alcgiens ocl1 

s jöiak likc' ns ul1·ce:l;lin g inlill. cll't s tot 'a not·cli.-;l;a l;t ·igds uliJtoll. lian 

ft-am llilllet: siil·sblt Cittslal.' \\';tsas k lnt ·.sy nlhcl och f iit·.s l t'te lsc föt• fl oLL111s 

bctycle J,c f i) t· di l ye: ldi gl ge noml'iit·,mllt' a1· hch-icl scl;~· igcL samt pi'tpckm · 

hl. a. elen slm·a Yild. som ma~lc lillmiitas C:ullla nd r icl J;l'ig llll'lLttl 

Ostct·s.jiitna l; lt't·, kw 1·i Il; a lit' n n a ö nlJ l id lllit . ..;le 1 at·,t t' tl bc,o·iit·l i o· OJ>C't·a

tionsll;ts, u ltt!J ,.;tiit·tc .'il<tti.~ lt clet· lill giingl ig, eFt ~l'l' n . ..;ka l~otf;t~ :r.v en 

l'llcr nnnatt anic'clnittg ic·ke nuit a lt t·iii; tl a m ecl. \ ' iclnt·c kt· iti sc t·;t s d c 

'<Ycn.-;l;a J;o ntutgnt na . ..; cgc•nclo mli ga Y;t l a1· h ö.~·s l c llcl'~ilh;11'ate fiit· l'lollan 

- i a llmiinlwl icl;e s.jö nt iin - t'tl l'.\jJt' l·im C' nt. ·"lllll s lo~ Yiil uL llclt·iii'

Jandc l'Jns llo1·H och 1\nt·l C'u~tal' \\'1 ·ang!'l , Yiltl;a lt~lpltiiclclc uncl l'J· 

iintt·ing~lnklikcns clagm', cl <L s_jii .-; Lt~·t'll 1'1>1'0 tnl'l<l ntt Jil;na Yicl ~aJlltll<.ltl

d rnbhn i.Jl [.';<tr mellatt i t l' m tyg c m ha l kc t·;Hic ltli]Jill' t· iitl yicl sl t·i cl ct· 

mE'llnn ~jiistn-J;c't · , m e' n c hi t·enlol lo l all m i . ..;..;l.n·kaelc's se n m c, li~L ~.il'• 

man s l; ap ue h m a nöl·ct·.-;1\ icldiglJcL j l'iit·cni ng nwcl l';u·t~·gsm-Lilll'l'.icl~ 

ut1·ef'ldi ng l'ö l'l upp taldiken Jl<l cll hiigt·c pl an . l'XL' Ill pehi s dtt dc' n 

helt ciYllc Lm·enlz C.'t·culz helt ofiir·,I;_,· Jll - med l'iit·higaendc a 1· ('l;t' 

l 'ggla - lJ lC'I' Lt l niimnci lill hög . ..;lc llct'ii]h;1\'aH' ÖI'C t· l'lt ;lLt n OC!l sit~Oill 
S<.tdan ]J;telc ultlJ·en all [a l'moL s ig l1·a S<tdnn;1 YL' t k li ga sj iik t·igw 1: sPJil 

K iel-; JucJ oc lt Cm·t1clius '1'1·on1]J! 

D e hi llt·a l'l-fiu-cn lt ell'l·mt Jt·;in Sll' nllock..;. C' t t'lli z' och IIm ·m; llC'

fiilsföl· ing till sjös . ..; :w lt öll o dock .i t:kt' J\nil X tr l'ntn alt cftcr ll.an ~ 

\\ 'achlm e i ~le t ;; cliicl itl\:' t· siilla \' Il i s.jötna tt .,_nl;et Iulbliincligl obmanclt ·ael 

l a nLkt: ig;H·l', gc net ·n lm n. i<H·cn Yon l.iL'IIl' tt, l s pcbc•n J'iit · flottan. :Pöt·

htLLm:L'Il ft·nm!Jitllct· mcel nn e: J; en skii t·11 a l\: ad X II :s ft·itn .'<jiimili.lii l't 

l>[dl oftn ]J~LI'i,,adc l;ri. .. ;lancle för.<LtC'If'l' i'iir sj iil·aptwh hetvcldsc oclt 

fiiga in .-; ii; L i s jömilil ii t·n Iiil·!JiilJ,anelcn i a llm iin l1 cl . li a n e;-i11t m· onL 

i Öl'l'H'ns:; liimmcJsc mccl liclif(nt·c ull ala nele n a\' s.jiimi.lil iira fi) t-fcttlin·c. 

att Sl'l't: igl'S slot m alils . ..;lii llnin g llct·oclelc pa möjli g lwlL·n Jöt· laneld all 

halla en ;nm0, so m ];uncle' göt·n s ig gii llnncle i l~ ut·opu, o<:ll sa mLicli g l 

c'n floll;.t, sum Lunck ltiLI·cla llct·nl l' iilcld pä ö slcr.>jÖ tL l'a gnu1d ar 

c: ilt geog t·afiska lii g-1' i Iöt·l titl lan cle l ill Ccnhal - l~ut·opa Ynr S I'C I·igc 

mera alt nnsc Scisom en mnt·itim iin e n lwnlincnla l nnlion och S:it·., kil t 

h:ad X TI ::; ])1-iAaml c l'ö t·slach e fiit · delta föt·llallanelt• Ym· en av clC' 

J'J·ämsla ot·.-:al;etna Lill ckt Sl'l' nsl; a slo tt nal;lsYiilcl el...; f a ll. Ead X I J 

ttppl'allaclc i cke l'e le1· clt'tl s lm·c,, ,<;li·nlcgi<l;a platlct·, 1 ncl som föi·;:ig

glck i PinsL1 Yikc' n J'ii . ..;le l1an i cke nagt>tl slli1·t·1' 1·il;l 1id. lll lJliagC'tl 

som ltan \·;u· n1· s inn J'ull>ri'q·(icl;tnde Lilllag lhngl il"1'l't l't·;tn l'ostc·tLtnclc'l. 
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U neler clrl ele n SH'tlsl;; t f' lotLtn fick .fijt"f'n lln . s lii1kl c t sm· Pc lcr .';a l;Ll 

men s iilic'l'l ;, itl sl ii ll nin g lil.l. s.jii."", pit. si't .'iii.ll ge nom ÖH't·liigc;cn sbalcgi 

s<"t ,'< nlaniugo m lwlr in ga nd c s in motsl ;'tncl;lH'. Nago n :r.nl.nlan om alL 

,skulden till t'ysk a s.jiim aldL' ll S u ppkomst sl;u l.J e , ·,na rrll finna i genc

J·a lami:ralen \ \'achtmei:; lct·s pa.-; l i'tdch pn.s.-;i l'ill't ·j Öt·c'suncl 1'100. el L 

s .1·nnclligcn d unkelt ttt Ltla nele i ge nct·nlc;lahcns Yct·li: »K m·l XII ]lit 

s l agf'ii.ltci», s l;'tt ' i e:ke >tlL uppiiieka i Bct·grt·scns föH' Iig·ganclc arhelr. 

Bctriil'fnn<l e \V;cc hlm c islr t·s o mclchnll r J·adr upptt·ii.el a nrl n hös len 171 2, 

da han l'f'Lr r c n<l a~L n i'Jg t·a l'it clagat·s inneslutnin g av el en danska 

flolb1n i 1\ iipen hamn .hiil'dc b locl,aelr'n och n.;-scgladc till öslcrs,jön , 

fl-,tmhall c t· fiit·l'nllm·c'n llltl'lt~o t n \ VachlnH'islel' mi1sle clela nns;-ar et för 

elen n a algiit·cl mecl Slcnhoc·k, Yi lkcn. lHJl if!;l' ll m ecl h ii tt sy n till rlctl 

clan sliit c.c;l;adct·n ul a nl'iit.· SlL1ls~tncl, i,!· ,jo t·cl e cnl t·äg na ft·nmsLil l tt i ngnr 

ii Il \\' . om ii lin l s k.1 el el f ii t· l t· a nspo l'l [lollan. »St c nbocks foJ-langenclc 

om en eli t·clilc' d d n i tlg nY lt·;msprr t-tcn fan L \\ ' . nll sii. i't miittc efter

J;omnw. men s pl i lte ;.: in f'Lil c 1· ild c lt <lll ikke. hi.<Hl det · er f01·cstiielig 

no k , og ckt·nwcl ,.;C'ill c lt; tn med hele fLJ Lcn li ll ]1iigen ». 1\ LL elen d a nsl;c 

amlrall'n, C:y l.rlcn lön'. i cke ge nas t l'iil.idr e l'te t·. ansct.· c mc ll ellld l'i) t·

faLtm·cn l·;u ·;t »rlcl l'unttlclet ·l igsic a v all». 'l'l·;cnspotHlollilllS sen a n ) 

\1 6baclc .ltiinl'ii t' [öt-fnllaH' n uLcslutanclc t ill cl ess IJe riiliHtYa t·c.s ocl1 fu t·

iygschef'ct·s (ulc.-;lul an <l c l;ol'l'c t'c li skcppai·c') hurucll ösa upptliiclanclc. 

l l ikhet mccl Yacl ko lnllH' tHi ti t· Unget: a nl'ör i sin ];rili k (»Sjöhislo

Joi s l;a YLtngbilclet·») n1· 1·is..;a 1tltalancl e n ·j »1\all X I I. pi\ slagf'iillct » 

ft-amllaJi et· Bl' t-gt' t sc tl. ;Jll tl t',.;sa hiimlC'lscr Yicl Hiigc n cgcnLligC'n i cl\C 

:nwclfiitek niigon l'iit·;inclt·in g i lit i gsliigl'l: »D Ctl S\'C'n s ke fl ii.Lc ;-ar Ircm

clcl es inl nld . det· 1·m· in ge n fot nnclt·in g s l;j l:'dcl i slyt·l; efo t· lwl'det d c i o 

flale r jme l le tn. Fm·u lsdn in gcn for en 1'01-lsalt oYct·l'iil·ing a\' h~rcn 

Yil t' nJts;t i'ot·;.;al·i.clt elen ,.;am mc. C:yJclcnlÖH' haclcl c YCcl :'< in Ojllt·CclCl1 

1ngen H\'II.jiit·encle fot anelt i ng .l't-cmknll». Pö·t·hinclPlsc n mell a n Slenbocl;s 

iJ uppet· ocl t lt emlanclt' l Y;t t· ,.;it lcclcs ie:kc btttLen. Hel a l'ö t·riagcLs sr'clcr

mcra oln·I;Jigtt utgitn g ltii tJ I' iit· s ig·, C'n l ig L Bc1·get·sC'n , l>l. n. liV att 

dctsamm:t l't·;tn höt-jan Ynt· bn.seutt pil l'cl a l;J iga stJ·;1tcgisk a föt·ui. säl L

n i ngrrr , e niit· S\'l'ns ka l' lol lnn ic- kt' iigdc ckl lt e tTilYiilde j Os le t ,;jön . som 

bot·de Y;\l·il l'll Yilll;ot· l'i!t· C'll sa s tod a nl agd Öl'l't-fiil'ing av trupper. 

I d c ovtm omlaLttle sl t·iel t' t·mt ktin g lliigen 171 2 likso m ·,;i l'en senare 

J 715 dellog ' I'OJ·clen s l; iuld (c' llL'l ' .Pet e t· \\ 'es.-;el sasont h:r. tl vid elen ticl e n 

h c Lte ) .'iasom c·l!c l' l'i)t·.-;t iL 1'1·l'gaitcn » l.i) l·e ndal s Callci », seela n ii elen 

i't-it n slens k;t t·nn etövtaek l't·c'galletl »li Yiclc' (h·n ». ticlig;u c s1·cnskrr J'J oL

t:r.n s föt·niimsLt snall lhcgla 1·C'. 1116 l'i)t·rl ylL1 clcs han mct·;t YantldigL lill 

elen nm·sk rt ];tig~sl;;JdC'plnl.sen . 

fly l'lL \'is,.; l inlt·c 's,.;e iit·o clc a;- fiiJ.·[;lllarcn ofLt itlet·g ivna rcelogöu+ 

seu1a J'ii1· l1ut · el itl idens s.iiit·evi s ion - tydligen iitlllll met·a nogt·~llm acl 

~in Yill·a clagm·s - ltii ll e[ler fmtyg.<chderna iin'n llcLt·iif'fancle 1·cna 

struni.saht'e 1tnck1· lil·ig. T o t·clensl; iolcl. som ai· a ll t att clöma ;-nr r'n 
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viin ctl' »huna, sk jut och blcts», Iöu;umtJwclc si illnn ne~got t illLille ~Lt. 

argivn salut, säso m vid anlwmslen till lx'Li.sla pbl:ic1. [ÖJ· !Jögrc iirn
bctsmiin , för norske s t;\lh;iJltUCtls fn1 och du( lC't·, p a :r: iu·>mn ltcn (GO 

slwtt ) m . m. FlcJ·l;1ld· av clcss;t sJwtt ];om clet anmii.1Ln ing pä och 
eJ ·sättning utkJävcl c.s scdcJ·met·a, cftc1· 2J iir.-; ultcclning, av Torclcnskiol c] . .; 
s tcLb1LLts! ~~ven anmiil·J;es n;igm block oclt :11ut· till cJ·,;iittning h·ols 

att stc1 blmscis ulJeclningsman p<tpclwt· c1tl fijdu.sten l1änföJ· .'<ig Ull l'lt 
vicsl llllfällc cl;i Ial'lyget nuit i stt il! och »all d et e t· m eget 1imeljg 

aL h<wlic blocLer og <lllclel meete ucli t'n .\HacF c i .J glass 1\unclc blin~ 
bcslcacligcl !» 

BetJ·iilJanclc sjös b iclt'J ·n;t 1 id llOl'.'ikil gt·ii tl scn pavi sa t· Iöd;Jltar>.'il 
l1 UJ'lt.som Lie( e nelast ii 1 el e sjögaenclc> Lu·lygcu, com gönt veddig nytl<t 

unclc1· det all elen egen t li ga nut·s l;a s liiiJ·gaJd>i'lotlau [ÖJ· del mesta ligge1' 
UJ)Jllngd. Livligt intJ·essct·;Hl ue:h ,-;L t·icliJat · ;;um lkt get·.scn ii.1· Jwn 1li1n 
l1ä1· ie:J;o Hila llllclii.ll et g <t .s ig uJ· li>itlLlcJ·tJn alt ll1 yla en Jan .s för en 
mode1·n JloJ·sk Ilott<t. P ;\ i.al unJ sJ; iin;;tt ·cl:sl'adygcn siige1· hnn ~ <Llund <l: 

»Og det su1·geligu l'l' nt clisse Lntiii,;lypeL' 1Hu· [ulgt ntt· JlHU·in e helt op 
til vttl'C d ager. Fut dc dobllclle c ll rt lll]Jpet· kom mnn OYCJ· til J·okanott 
ch;tlll]lJlenc og ft·;t clissc l il clampk;wunchnluvpcne, dc sakaltc »nök1\Cl'» , 
det· IJcl cgneJ· ntt· m,lJ·i tl<.'.; ciypc>..;i.e IUJ nccltcl sc. l\Ic'n dc eJ' j kl; c utelöd 

enda, clc st ikkc'J' ft-cmclcle.s lwLlcne ft·em , llc >Illa tm pecloll<tlCJ'. sltjäJ 
;.o;iu ·li.scOJ ·pecloiJalcne, lot·pcdunöJ\I;enc, el e et· IJnJ· Jl n 1· .'ia tlllllD ;;ykc i'm·elch ·e. 
- - - .·\llc cli .-;,;e sJ;jiit ·g; tJ·clsfadöiet· ]J<tt· i taktisk IJ e n.sce ncle det til

i'clle.s, al clc e t· cti\YeJ L annct lenkel i g Lutiii uncleJ·legcnl. Dctcs mot
'la ncleu: Jll<t nöciYencligYi.s l1li .-;jiig;'tcnclc' l'ntlijicJ· ()g clic;-;c l1m· lllancll 
J1Htngc ilndre ·vcsentJjgc egcnska_peJ· den nlc1 ·1\el.igc, at dc og .. :;i.L l\ t1 ll 
U]lCJ.·eJ:c i en slij,iJ ·gii Lcl, og het· 1· il cle .;;tYl'l <lllilk1isi.isk 'iOlll maniinc
laktlsli YaJ·c sine motslrllldCJC U\'CJ·l egcn. ·Ect tJOll CtlC bak h1·c1· lwlmc 
Yil clcJfot· ild\c liunne nel;tc cli.ssc Iatliiit'J· nclgnng lil s](:jäl·giiulcn, h 1·i, 
rk moL Iuunolinin g; sk ulck ha nocn intcJ ·e,sse av eL komme cltTinn. Den 
cm>.stc fot clel di.-;se s mit s\·aJ;t ilcslykl;elic skj:i J·!,':<Ll·clsfattijicJ· iltn - m en 
den Im·clcl hat· 1 il;.llgnok og;;it >·iil't upiJ i a~l som den e t1C'.-;tc saliggjön~nrlc 

- det l'l' Clnen lil .som \Ves.scl.s mut.-;i.anclc•t·c <t bJllltlle sig inn l c nl\ellt) 
>Utid, IJYOJ· angtipcJnc ikl;c' L<ltl Iölgc dem. H et· lwn dc tla liggc og 
]JJ·akllseJ·c lletl slOJc LJ-igslditlsl: lllcn sch ~~ llclc noc <L gjö1c mobtan · 
dc'J·nc stöt·sl muLig skada. l·'o1 a J;unnc gjöt·c clctlllC .sLa clc' miL ck 11t ,,,. 

s ill hull , og det ];an dc ikL e Io t· tli Ll:t U]Jg it· liC' .ju den l'uHld, dc 11: ,. 
lwll <LV it ll<t l;ommcl rlil ». ;\ycn p<t andnt >iclnn 1\.ölcn t} CJ\s clct 
En n as fiiJ·I; iim pm Iii t' ]l<ll ullen: U l Jl:L lw1·ct ! 

Födaltenen uppom' t· at· sig 1·ldntc mut ilCp;ieppc t n c ulJ·<llil cl.-;fiir
''nu·, föt·orclat av den no1·.ska J'öJ·sy;u·.-;l;onJmis.sionC'ns majot·i le t. AlL 
sii.tta Jll' ULJ·alitcthl·iiJ·n c t S<tsom .s,jii[ÖJ . .;nncb l'iiJ ·niimsla 11ppgifL inn ebiit ·, 

s'igc'L' lian , intet mincl1 c iin lillvaultclgundcl i Iöt·,; la 1Jancl av clc kl'ig· 

-55-

j'ÖJ au dc mai;icJ·nas ln(H'.'-'SCn, cht .itt clessa mästc a nse med >i n föt·clcl 
förenl igt aU icke m obtänclM·cn Icu· ut:1yttjn ncu(J·alt tc'Jl'ito l'ium m. m. 
för sina OJll'Httionel'. Fö1 cligge1· cliin•mo l n \'sikll i g neutt:al i letsln·änh
ning i t1nebii.r ju dctla ut sus bel! i och n ett ( t·ali lchl'iiJ·w;nct nwsle da 
omHig.gas fot· k1 ig, viikel Lam~kc ii1 Litt,u·c .sagt ii tl g,jott. Dctl l ogi .sLa 
slu tledningen bl i1· da att ett ;;jöl'iit'S\'<ll', ;o;om föt ·.st oc h l' t ~m st tm· sikte 
pä alt ti.ll goclose l and els egna inlt e.-;sen uncle l' k1ig, odsa blir det 
b iista neutnlli lel..;Iul·sva ld. :\tlhiin gct lll<l <t\· dl sjöfii1snu·, e nlJ,Ht in 
r iJdat pit. n e ut J·al i tclsval;l, p1·i .sgi\·a IulhLtncligt Ja ndels liY.-; meclcllill 
förscl , hand el och sjö l'all. Till g tuncl I ut· sjöl'ö1 s\ ·a J·cl , som hi i r vant 
ett r i l;sl'öt·.svnJ· till sjös,;, liiggct· matl i ,-.;tiill ct skiit·gc'll·clsföt·svm·cl , »igcl 

lwttsstrategic n, igcllwltsLclit ih e n». Jkt iit ccnltalrötsn1J .o;]n· in ci]X'tl 

som spöhaJ·! 
Elt utslag av Llc nn:l » igcll;olhlnUi b Y:tJ· Lilt'm;n . .;L ;tll; en Helln

sköl els t illLt g att ii t· J 719, el å Tot·dcml; iolcl illockeJ·;tclc C:öteilorg, ti ll 
stadens fut ·s1·m Etlcc i Jwmninlop pd meiLm Nyn Van·ct ocli Hyn .\;tiJlw 
för sänlm C~ötellot gseskallcJ ·ns s:tmll i g n, f\T<l, linjc.'ikep Jl. Bct·gm·sctl 
sii gc1· om denna li'indcl.sc : »De nn t' <UJ n•ndcbc a\· mo hi le .s.jökl'i g;;mak
l iOll \"at· unllct· elen foteliggcnclc >i tunsjon s i J; l; e t l et l'eil"g tc JJ, og det 
tu t' v;it·c g t·t tnn l il i't 1to a t minnet om TtH·c!enskiolds ;\llgJ·cp i 1111 lwr 
vih -t en mrcl\'it ·kcnck ilt .-;nL til denne JlclnikJmJ·tcllc l'm·an.s taltnin g. Og 
'l'mde1~ skiolLl y;u· ikhe sen om a ulnyllc det. J\u da l';nen In1 Gölc 
bot·gscskachc tl n1r JJclt Iöt·svunncl hlcv opga 1·en pi't Giitebot·gf.jorclcn 
rccluscJt lil. en t·c tl llatldel sill olwclc', hYot·i.il tJenglL'.S et minimum av 
sjöl;rigs malCJ-iclJ. J-lol·ccltlW.-':iC'll av lwns siydic hlev clct·\·ecJ Llisponihd 
t il lwnscnlt·asjon om elen g.j~n\iitcnclc' del n1· elen s1ensl; c nate >om l i1 
i lH aJ·~tJ ancl. Ti ToJ·clcnsl;iold s l'l' tll ,-;.jii m ililiite opgan', elen s<Jlll ]Jan 
som sjörnililär lC'clCl ' fö1·,;t og [J·Cnlst m;ctle se :·t Lt l öst, clel l <ll - · i 

o\·ercnsstcmmclsc med de n C'.jiimilit:itc s lt·ai.c'"i s gl'lllltll'uuncl - :i f(L 

utt·ycldct <1lt som Ltntcs al" mobilt s.jöl;l igsmateJ iciL ]J()s JnuhLttldeJetl. 

Var cletle uncla\·gjml, vm· gJUllll l'll t·.nlclel for cic' YicleJ·e upt' J asjonc1·. 
Og svcn.-.;kem' lwdclc ;tlt<c - gjctllll'tll clCtl htnclm il i L i 1 c leLlet·s i nngt·L'Jl 
på deL s.jöm ili Ui1·e om1itclc - l}t't Ccl\·ilhg· l;ommct llillll lmök». Ccnl
sten.s nesliga kapitulation Y;n· l'iiljdcn a 1· clcnna s l;iili gc tl oö\-etlRgcln 
ä lgät el. 

D ynckilen ,-;1;;-q}aclc Tmdcn .-;l;iolcls li.jiiltC11hlc. MatslJ·;uJcls Iall. kan 
betecknas i'Oill llö.jdplltlUcn il\' hnm; h·ig;u·lJmHt , pa denna IJJagcl J'öljclc· 
YiceamiJ·:tl s ttllliimningen , L'th<lllc n Yicl iinntt icl;c fyllcia 20 c'u·. Dl'tl 
YälbeJ;::mL1 nattliga l't·amslölen mol .\.':<t \ ' anTl i'<u n nw <tJ· nu· lwn .s 
sista lu-igshanclling. Omk1·ing clt <tt· scnm·c a nlt:1clclc han Llcn 1·es:t. 
som skulle nwclföc·a lian . .; l1 <lgi.s ka liiicl. 

I cLt avslutningslia]Jitel cfte1· J·cliogiit·c•lsc'tl J'li1· de olilm h·igs~ttc ns 

h;inclclscJ· vcll\Si.iiHcL · IliJJaltnlL'Jl racl lian knUat: en s.jiimilitiir ocl1 
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nal.ioncll r ii 1 dc'< i l lnln g ;t,- ' l'ot licn~kinlcl. :\Lt tl fiiljc•t· med ~lod .i nln•ss,, 
h;tns ltiir Limn ack Jt ·nm~ t:illning. Yat·i han. nll'd Ut Hirt·st n ·k;ltHlc ,,,- dc ·n 
or rr n ~.i va nda . so m <i l il't· ~i n tn·iigc l p a , -,u-_jc Tcll·ckn s l; i o l els upplt· ii clanclc·. 
pavi~at· clennPs iip( tnn hli c-k l'iit s ji ikt·igel.-; rltct.<ln mal: fiit inlandet a1 
tnoL.-;Lllldarcns slt ·icl s l;t ·nrk t·. (tt·;tld isld l illiimp;tl Jt·atnl'ut· ;till r i el D ynt '
!; ilen. ::\Lt t·slt·rtncl och Ciil<-IHJt·g, .-;;l m t hrtn . ..; l;lr\1 a ll(l(>l';tllning ;\Y clc•n 

.~l 1·atcg i ska spaningens hclydc•bc'. rill;cn rl _j c.-;t rat · l'iiga bcnl\lncl n\ 
han . ..; snmt icla. S;i.'>:>lll sl;ep (Jsc-lid' i O.slctsjiin 111 2, l/ J 'i oc- lt !7 18 l'ii t·l'lo!-' 
Tm·clcn . ..;l;iol d l'lct·l'a l el iga g;u1g'l' t' tcl;ogtlrhcrt· i ng;t1· u p p moL m C'l\ingr
l;uslcn, r;u·dd ltcll1 ricl almin-lonc hcnnC' lil lriillcn y;n· tl(l(JC' rid ln 
luppcL till J \:;n·Jsl;~ ona oc·li g_j tlldC' ,[t·;tncllntgg p;t ii;u·n;t. Il ans sp;t 

n i ng,t·nppm·tc1·, som ulmii t·l; k s ig l'ii1· hi i g ~Y<lcl a,- t i I l l'öt·l i l l i g li et, fiit· 
:tnlC'clck Yicl Jl c t·c til l l'iillc•t1 rull..;liinclig omliiggni11g ;n· l;t·igs lcdningcn' 
clispos i LioneL 

FiiJ-fall;ncn l't·an1h;tlll't· ricl;tt·r 'I'()Hicnskiol<ls ft·nmsli!C'ncle L1k1.isl;;t 
C'Ch s_jiinwnna cgcn.-d\a(ll't·. nwn llc·k lngat· alt ltans llcgitrning pit dcl l;t 
onn·;lclc a l cl t-j g Jwm l'uliL till ~in 1iill [ lit gnlllcl a1· cle llng t·iin sacll' H'~ 

s t11·scr, som stodo t ill ltan .s fiil'fogntJcle, . ..;nml alL l tan a l clt·ig: fi c k yi.-;n 

Yncl han clugcl c till si't.som lccla t·c l'iit· 011 rloll;l'" i iippcL sjiislng. Inlo l 
mols~iger fiida1.ta1 cn.s nnlflg·;t tHic alt- To t Clcm;lciolcl und ct· slij t-rc fiit·
hallanclcn skul !C' sköll s ig minst lil;;t ln·n '<lm l1;tn gjot·clc som c·hcf fii1 · 
den lilla , men J't·antgangst i l; a nm.sl;a eskaclc•1·tt. .-jo. mii.jl igen ;'\orcli sl\ 
Fami.l.jchok. so m ullal ar ;t[[ » hans fiiun;tga a1· ll<' t·i ll;ning slocl ej i 
·t-imlig Jll'Opm-t ion t ill. hans ol'iit·li kncliga mocl cl lct' ltndc l'i)at·a Yåg lwl 
s ighct ». Den a\· fii!'f';tilm·cn ltiit· l'iit·<'ln·;1gla gntndl ig;t h i s lot·i~ l;n u!t·ecl 
ningcn s_n1cs m ig cloc-k i hiig gt·ad .iii.Ya cll'lla omdöme. 

Balwm B Ptgc•t·<pns omfiingst·il'<1 n·t·l' ,li ~.':gcr siil;ctli grn ell. omfnt 
i;tndc enc1·g isLl '"hele' oc·h t t·iiglllt ron.:l; n i ngn r . del r i llnnt· u m cn lusi as m 
oc lt Lii tlc•k till iimul'l saml om it1p:-;tc•ndc s jiimiliLint J;un.sknpcr . .Pt·am 
.s l~illningc·ns örct·sl\itclliglwl .s l\l tllt• cloc-k !ta\ tti11Ji t· pii ttl c.-; lulancll•t rrv en 
ltd clel. cldal_jet· oc-h ull· il;n it1gnt· f'titn iimncl. dc f'lc• . ..;la nwcllagnfl i 

polctniskL s\'l'le . 

Om man iin icl\c ;t ll licl l\<111 dela fiit-LtllaH'IlS slunclom midti.incl a 
m\got J·cselTalion . ..;l ö.sa lll'unclt an l'iit· s in h_j ;iHc. m its ie Jll;ln dock Yil l igt 
«kiinl;a sill crl\:i.nnanclc• al <id s(nt·ntlna i en ~;tdan k1·;tl'lnalur ~;om 

Torcll'IJskiold. ,- ilken j :-:ig riii'C' IlilCk <le 'lc·cLtH'gl'llSkl(ll' l'. !--0111 Lm·cl Fi ~ltC1 ' 

kttllm· »The ;'\elsonic .\llt·illulc's» : 

SeH Helianc-C' 

l'mH'J· of J niliali1· 

Fem·ksnl's'-' o l' llcs(JCI!lsi hi l i t r 
F'cdlli[T ol' lic''Olii'CC'.-', 

,ja. Ym·l'iit· e _j iin•n l illiigga »Cc•oll 
.<ittn i11 g fii1· en n-t·ldig s_ji.,m;tt1 ! 

JH. G. 




