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Bidrag till Årsberättelse i navigation och 
sjöfart för år 1922. 

Civil lufttrafik. 

Avgi1·cn Yicl Eungl. Orlogsmannas~illskapcts orclinar i,, snmma ntr äck 
elen 7 mars l923 aY lcrlam o!E'n Aker mco'/,-. 

( Fol'ls. fl'. l1~\ft . ;., ;,i el. l 'i' O.) 

Vad den reguljära lufttrafiken inom övriga Europeiska 
länder beträliar, framgrå r luftfartlinjer n as utsträckning under 
senare delen av år 1922 av vidstående efter L'lndicateur Aerien 
för december 1922 återgivna Lrafikkarla. 

HäraY synes al t Frankrike är det land , som för närYa
rande har den m est omfattande rcgulj ära lufttrafiken, sam L 
att därnä st England och Tyskland ordnat sådan trafik under 
det at.t övriga länder endast beröras av den av nämnria sta ter 
bedrivna trafiken. 

Organisationen av den ciYHa lufttrafiken i Frankrike p å
börj ade·s i september 1\JHl, då 1luftposllinjer anordnades mel
lan Anti:bes- Ajaccio, P ar is-Saint Nazaire, Paris-London 
111. f l. städer med am·ändancle av arm.':ns och marinen . ..; 
flygpl an. I juni 1919 centraliscmdes ledningen av dcnncl 
trafik genom dess förläggan de under ",l'Or gane de Coor
dination generale de l'aeron a utiq ue", Yilkcn organisation i 
januari 1920 övergick till den i det föregå ende omnämnda nu 
förefintli ga. Und er ledning a\' le So us-Seeretariat cl'E!at de 

Tidskrift i Sjön'iscndc! . 16 
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l' A6ronau tiqu e ha va sedermera [ uft far t ss ta tioner och J u f tf a r

leder systematiskt ordnars, radiostationer anlagts och meteoro

logiska stationer för lufttrafiken inrättats. Det statliga arhL·

let är nu inriktat på alt l;:ompleltera nyssnämnda anlägg

ningar, att fullborda den för luftskepp avsedela huvuclluftfart

starti1oncn v1cl Orly, att påbörja by>gganclet av luftskepp fö·r ciyiJ 

lufttrafik och •alt genom fortsalla statsunderstöd vidmaldh ålla 

och yttedigare utveckla ·den franska civila lufllrafiken. Hl22 

åTS budget upptog 147 mill. francs för le Sous-Secretariat dl' 

L' A6ronautiquc, 5 mill. francs för dess Service Technique sam L 

45 mill. francs till priser och unelerstöd för den civila lufttra

fiken. Oaktal dessa rikliga underslöd är dock elen civila l uft

trafiken i Frankrike ännu tre år efter dess början 'långl ifr{m 

i ekonomiskt avseende bärande. 

Den bäst ordnade, reguljärast Dc h intensivast bedriYna 

luftfartslinjen i Europa är den 375 km. långa linjen Paris

London. Denna luftfarleds fasta anläggningar ~iro uppförda 

av resp. slaler. Dess huvudstationer är>o Bom·get utanför Paris 

och Croyden utanför L•ondon, vilka äro de största och m est 

fulländade luftfartsstationer, som för närvarande finnas. l\Iel

lanslationcr med la111dningsplatser äro å denna linje anord

nade vid Beauvais, Abbeville, Saint-Ing•levert, Lympne och 

Tonbridgc, varigenom säkerheten under den 2 '/, tin1me Emga 

luft.färden i möjligaste mån tryggas. För väderlekstjänsten 

är or·dnat med mcteorologisl\a stationer vid varje nyssnämnda 

mellanstationcr, från vilka i allmänhet per radio varje timme 

från kl. 7 f. m. till G c. m. vädel'leksuppgifter insändes till 

Bourget och Cr oydcn. Trafiken upprätthål·les från den l ja

nuari 1923 av ett fransl"t och ett engelskt slatsunderslöll h<;

lag, nämligen Societe des Messagerics Acriennes et des Gran<l 

Express Aeriens samt Handley Page Transport Ltd., vi•Jka t ill

sammans dagligen göra fem turer i vardera riktningen m ed 

avgångstider från resp. ändpunkter under ticlen från kl. 1 O 

f. m. till 3,"0 e. m. Scclan numera fyr- och nalllandningsbelys

ning ordnats å lin j en, hava efter uneler april 1922 u [förda 

försöksflygningar även införts natlflygningar, ·vi~lka dock ti.Jls-
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vidare endast utföras vid förefallande behov. TTafilwns om

fattning å linjen framgår av följande tablå: 

'rransport av : 

År Utförda 

Passagerare l Gods 

l 
Post 

0/o utförda 
färder färder 

kg. kg. 

l l -
1918 65 57 l,23G 4 - l 
1920 676 G,3S3 31,518 346 80 

l 1921 1,587 10,731. 95,565 1,0±9 89 

19221 1,687 l 12,365 l 215,203 883 92 l 
Förutom å ovanstående 'linje utförde franska luftfartyg 

under senare delen av år 1922 regelbunden trafik å följandl' 

linjer: 

Paris-Bruxelles-H.ottcrdam-Amsterdam - 450 km. -

flera lur er dagligen; 

Paris-Strassburg- Prag-Varschau - 1,5GO km. - en 

gång dagligen (ej vintertid); 

Paris-Le Havre - 200 km. - ~ förbindelse med Ame

rikabålen 2 ggr i veckan; 

Paris- La:usan111e-Geneve- 475 km.- en gång i veckan : 

Toulousc~BaTCelona-Alicante-JVI•alaga-H.abat-Casa 

Blanca - 1,8-±5 km. - dagligen; 

Ca sa Blanca-Fez-Oran - 700 km. - 2 g gr. i veckan : 

Alger-Bisln-:1 - 350 km. - ;3 ggr. i veckan; 

Paris-Lyon~Marseille - 800 km. - 2 ggr. i veckan : 

Lyon-Geneve- 200 km. - 2 ggr. i veckan; 

Antibes-Ajaccio - 240 km. - 3 ggr. i veckan. 

För nämnda luftlinjer och andra tWfälliga linjer h ar 

franska staten fäTutom Bourgct upprättat följande den 1 juni 

1922 i bruk varande luf.tfartstalioner inom Frankrike: 

Huvudstation (Aeroport): YillenenYC-Orly; 

Mellanstationer (Slalions): Bordeaux, Lyon, Saint-Ingle

Ycr l, Slras.bcurg, Nimes, Di j on, \' alenciennes, Toulouse; 

Hjiilpslati>oner (Terrains de secours): A.vignau, Carcasson-
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ne, Bewk, Orleans, Beauvuis, Poix, Agen, S.aint-Quen tin, Abbe
ville, A.mberieu, M ulhouse; 

Hydroplanstationer (Stalions d'hy.drav ions): Anlihes , 
Ajaccio och Bayonne. 

Dessut.om finnas kommunala slalioner och de stora flyg

p la nefabrikernas och flygtrafikbolagens flygfält och flyg
hamnar. 

Av lufUrafikbolag må jäml·e det i del föregående omta

lade nämnas följande: C :ic Acriennc Franyaise, C :ie L' Aero

navale, C :ie Aero-Transports Ernoul, Ligncs Acriennes Late
caere och C :i e Franco-H.oumaine. 

Sammanlagda ontalet i civil lufi.lrafik använda franska 

flygplan uppgick 2 :a harlvihet 1922 till omkr. 250 med omkr. 
100 flygplansförare. 

Väderlekstjänsten är i Frankrike uppdelad i sex zoner: 

Paris, Metz, Tours, Lyon, Bordeaux och Marseilles, vilka in

samla för den fra111ska lufttrafiken erfordertiga väderleksupp

gifter och överbringa dem till Bom·gct, som ~iven genom me-· 

teerologiska stationen i Paris erhåller för internationella luft .. 

trafi·ken 1be1hövliga underrättelser om väderleken. Från Bourget 

medde·las de sedermera per radio tiH resp. luftrarleder. 

För lufttrafikens bedrivande behövliga unelerrättelser om 

förändrin gar å landningsplatser, lullsta.tioner, radio. m. m. 

och i gä•llande förordningar meddelas i elen periodiskt utkom

mande "Bullel:in dc r]a Navigation Acrienne". 

Le Service technique de l' AcronautiqtH' har stora an lägg

ninga.r för luftteknislm tmclcrsökningar och försök i Villa
coublay och Issy-les-l\Ioulineaux. 

Frankrikes förniimst:a sammanslutningar för lufttrafik äro 

l ' Aero-Club dc France och J.a Ligue Aeronaulique de France. 

För främjande av den civila lufttrafiken i Storbritanien 
har Air Ministry på sena•sle tiden tiH förljd av allmänna opinio

nens påtryckning sökt verksamma re än förnt ingripa dels vid 

anläggningar av flyghamnar och ordnande av luftfarledcr, 

väderlekstjänst och unclerrättelseväsende, dels genom ökat 

understöd till privata Jufttrafikföretag, dels slnlligen genom 
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mera regelbundet u lgivanide av meddelanden och publikationer 
·berörande aeronautikens o:Jika grenar såsom " Notices to Air
men", "Reports of Aeronautical Research", "Resume of Com
mercial and Tcchnical Information" m. fl. 

Enligt officiella uppg~fter fin n a's för u tom lufllinj en L on
don- Paris endast t vå brittiska reguljära luftlinjer, nämligen 
London- Briissel-Köln, 2 ggr. om dagen i förbind els e m ed 
Köln- Berlincxpressen, samt Manchester --London- Rott er
dam- Amsterdam med en tur dagligen i vardera riktningen 
Manchester-L1ondon och två sådana turer dagligen London
Amsterdam. 

Pl a nerad e äro dessutom en linj e London- Birmingham
Edinhurg- Glasgow och en Southampton- franska kusten, den 
sistnämnda m ed flygbåtar. Från fackmannahåll framhålles 
emellertid aH dessa korta linjer aldrig komma att ekonomiskt 
bära sig. Krav uppställas därför på långfärdslinjer, å vill<a 
nattflygningar slmHe äga rum, varigenom trafiken å desamma 
skulle tillförsäkras sådan tidsvinst, att dessa linjer på grun d 
av livlig anvä]]ldning beräk nas hliva vinstgivande. 

Av brittiska luftfartstationer är den vid Lympne (Folk
stonc) näst Croyden den förnämsta. Vid dåligt väder vinter
tid brukar den förstnämnda stationen i st. f. den senare a n
vändas sås1om ändsLahon för lufttrafiken på Storbritanien, 
enär s.vårigheter då ofta uppstå att på grund av den täta lon
dondimman landa vid Croyden. 

De bri'ttiska luftfartstationerna äro klassificerade enlig t 
följand e : 

statens med hangarer och förråd försedda flygstation er 
öppna för civil lufttrafik: Croyden och Lympne samt N ortholt 
(militärstalion); 

Militärflygstationer tillgängliga för civil lufttrafik endast 
i fall av trängande nöd: 3G st., därav 3 för luftskepp; 

stabsunderstödda civila flygstat ioner: 7 st. 
Enskilda flygstationer upplåtna för lufttmfik med särskilt 

tillstånd av ä·garen: G st. 
Nödlandningsstationer: 4 st. samt 
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Tullstationer: Croyden och Lympne. 

De största statsunderstödda lufttrafikbolagen äro: Hand
Iey-Pa1ge Transport Ltd. på linjen London- Paris, Instone Air 
Line på linjen London- Köln, Daimler Hirc Ltd . på linjen 
Manchester- London- Amsterdam oCih B1·ittish Marine Air 
Navigation Ltd. på linjen Southampton- Cherbourg. Dessa 
bolag anvä nda för här nämnda trank elt 50-tal flygplan och 
flygbLtar. 

För aerodynamiska och andra lufttekniska undersöknin
gar disponera the National Physical Laboratory and Royal 
Aircraft Establishment stora anläggningar vid Farnhorough 
och Tcddington. Summarisk rapport över därstädes utförda 
för sök och undersökningar avgives årligen av the Aeronau tical 
Research Committee, varjämte allt efter som försök slutföras 
specialrapport•er med uppgifter om vunna resultat offentlig
göras. 

The Royal Aero Club of the United lOngdom och the 
Royal Aeronanlical Society äro Storbritaniens förnämsta aero
natiska sammanslutningar. 

Under första veckan av innevarande månad har i London 
avhållits den tre d j e brittiska l uftkonferensen, varvid flera in
tressanta föredrag höJlos bl. a. om "The Position of Air Tran
sport today" med redogörelse för brittiska lufttrafiken under 
år 1922. I sitt vid konferensen hållna hälsningstal framhöll 
the secretary of state for Air Sir Samuel Hoare bl. a. hurusom 
för närvarande två väsentliga hinder förefiinnas för den civila 
lufttrafikens utveckling, näm:Jigen bristen på penningar och 
den i världen rådande oron ef.ter kriget. Dessa två omstän
digheter !hade förorsakat att Storbrita!1'ien måst avse de me
del, som kunnat ställas till Air Ministrys förfogande, i första 
hand för att tillgodose armens och mar1inens flygväsendes be
hov. Då icke dess mindre de~ssa flygväsenden ej kunnat i er
forderlig grad utvecklas, var tydligt att den civila lufttrafiken 
tUsvidare må,st stå tillbaka, enär det framför allt i dessa tider 
gällde ·att trygga landets försvar. 
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Oaktat det för Tyskland inlill den 5 maj 1922 g~illand e 
förbudet ,för tillverkning av flygmateriel har tysk civil luft 
trafik kunnat i rätt betydande omfattning under åren el'lc r 
fredsslutet upprättas och vidmakthålias. Enligt nyssnämnda 
dag uUärdade best·ämmclser sa-_all luftfarten i Tyskland hädan 
efter och intill utrymmandet av l :a ockupationszonen över
vakas av en intcrallierad kontrollkommission för lul'tfar l lJc
slåcndc av 4 engelska, 3 franska, 2 italienska, 2 japanska och 
2 belgliska ofiiccrare med s·ätc i Berlin. Urider liden l apri l 
till ;:n oktober 1922 har med nämnda kommissions mcdgivan(l l 
civil lufttrafik bedrivits å följande linjer , näJmligen: 

Hamburg-Bremen- Amsterdam-Rotterdam - 426 k m. 

l gång dagligen; 
Hamburg-Stettin - 300 km. - l gåDg dagligen; 
Berlin-Bremen - 313 km. - l gång dagligen; 
Bremen-Hannover-Leipzig-Dresden - -±32 1km . - l 

gång dagligen; 
Berlin-Leipzig-Niirnberg-Mi"mchen-Augsbmg - 58 l 

km. - 1 gång dagligen; 
Stuttgart-Niirnberg :____ 15 7 km. - 1 gång dagligen; 
Hamburg-Berlin- Dresden- -118 km. - 2 ggr. dagligen ; 
Königsberg-Kowno-Riga - -i-±9 km. - 3 ggr. i veckan . 
Danzig-Königsberg- Mcmel-Higa-Reval - 856 km. -

3 ggr. i veckan; 
Bremen-\Vangeroogc-Nordcrney - 148 km. - l gån ;.( 

dagl'igen fr. '/,-'/,; 
Hamburg-vVesterland- 185 km. -l gång dagligen sam l 
Königsbcrg-Smolcnsk-Moskwa 2 ggr. i veckan. 

A v ovanstående tablå framgår att den tyska lu(Hrafikcn 
under sislförflutna år bedrivits icke allenast inom ty~ka rikrl 
utan ä ven utsträckts till Holland och till grannarna i öster. 
För den med Sverige och Danmark ÖYer \Varncmiinde tidi gare 
·bedrivna lufttrafiken är förut redogjort. Planer på denna tra
fiks återupptagande föreligga. Därest lugnare förhållanden 
än dc m1 råda:nde komma att intr·iida, lorde tyska lufttrafik-
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bolag äwn komma att upptaga trafik med England, med Yilket 
land förhandlingar pågå om uppr~ittande av en lnfllinje Lon
don-Berlin. 

Den umler vintern å flertalcl linjer nedlagda lufllral'ikcn 
är av•sedd att återupptagas i mars innevarande år . 

A v före V crsailles.fl·cden bcfintl~ga mil i t ära ly ska f:lyg
hamnar och luftskeppshallar få endasl följande nu anviindas 
för lu.ftlrafik, nämligen: 

Flygplanstationer: Adlershof, Brcslau-Gondau, Braun
schweig, Fi.irth, Gr,csscnhain, Hamburg, Paderborn, Sehleiss
h cim och Dcveau vid Königsberg; 

Flygbålsstationer: Ki ci-Holleaau, ='lorderney, \Varnc
mönd c och List; 

Luftskeppsstationer: Nordholz, Seddin och Friednichs
havcn. 

Angående kommunala och priYata flygplansstationers an
vändning för luftlrafik tir i fredsfördraget inga bcsti.immclser 
införda. 

Helt nyligen har en sammanslagning mellan Tysklands 
största lufttrafikbolag ägt rum med ändamål alt undvika kon
kurrens. S·ålunda har .av dc förutvarande bolagen Aero-Union, 
Deutsche Luft-Reederei, Lloyd-Luft-Dienst, Sablatnig och 
Lloyd Ostflug bildats ett enda holag DelJtscher Aero-L'loydA.G. 

Enli gt franska uppgifter hade inler.allie1·ade kontrollkom
missionen intill l december 1922 godkänt för kommersiell luft
trafik 120 tyska flygplan med 110 flygbåtsförare samt för 
tillverlwing av {lygmateriel 16 flygplanver.J"städer. 

Tysklands förnämsta aeronautiska sammanslutning är 
Deut,schc Luftfahrtver band, vilket i oktohe~· år Hl21 bildades 
av de då v.arande största aeronautiska föreningarna De u tsche 
Luftfahrerverhand, Aero-klub von Deutschland och Allgemeine 
Deutsche FlugYerband. 

Försöksanstalter för lu.flfart finnas vid Adlershof och i 
Göttingen . Här hava i avvaktan på byggnadsförbudets upp
bävande omfattande försök och undersökningar med särskilt 
för civil lufttrafik lämpade f,lygplan ulförts i den mån härför 
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avsedda medel så m edgivit , van,icl be tydande r esult at upp
n å tts. 

Av Rcichsverkehrminislcrium utgi.Ycs varje vecka "Nach
richlcn ftlr LuftJahrer ", yj]i];.a innehålla en översikt av luft far t
verksamhetten inom och u tom Tyskland dels ur a llmän och 
dels u r teknisk synpunk t. 

Av redogörelsen för de n franska, engelska och tyska lu ft
trafiken framgår att Holland beröres av samtliga dc tre län
dernas lu:ftlraJik och Helgien av de h 'å förstnämndas. 

I Holland ibedr::ives civil lufltrafik av det sta ls undcrsti.Sdch 
Kon iklij ke Luch tvaar t Maa lsehappij dels i samtrafik med de 
ovannämnda ländernas Ju fl trafikbolag, dels i enskil d till fäll ig 
trafik. Ehuru av liten om fattning har Holland elt vä l organi
serat lufttrafik,,äsende med 4 flygstationer för armen och a 
fö r marinen samt 8 f,ör civil lufttraf,iJ,, av vilka elen bäst onl
nade torde vara den vid H.otterdam. Den holländska väcl er
lcksljänslen är nyligen organiserad 'även för luftlrafik. 

Belgien har alltsodan världskrigets slut sökt all lillgod ::>
göra sig luftfarten för snabba förbindelsers upprätlhållande 
med sina grannländer. Kung Albert, som själv livligt a n
vänder sig av detta trafikm edel, har hänicl tagit iniLiativ och, 
då Brii.·sscl på grund av sitt läge är en viktig föreningspun kt 
för lufttrafiken, har bclgi sl{a s taten lämna t understöd till dd 
lufttrafoikbol ag, som vid 'Sidan av dc utländska bolagen hc
dri\"er lufHart i Belgien. Luflfartstationer finnas bl. a . virl 
Briissel och Antwerp en. 

Vad slutEgen Ryssland bel rälTar tillsall es i bör j an arv iu· 
l 921 av s.ovj e tregeringen en kommission för uppgörande av 
förslag ti ll den rys•ka lufttrafiken s organisation. Såsom r esul
tat av denna kommissions ye rksamhet föreligger hiltills upp
rättandet av den 800 km. långa luftfartlinj en m ellan Mosknt 
och Char kow var}ämte såsom förut nämnts koncess ion är be
viljad och trafik igångsatt med anlitande av tysk materiel och 
p ersonal å linjen Kön ig.sbcrg- Moskwa. D0ssu tom 'har utan
för Moskwa anordnats en försöksflygs tation för vctcnskapJig,t 
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och praktiska försök med {ly;gplan och flygbåtar under l edning 
av r ysika hydr a-aerodynamiska centralinstitutet 

I utomeuropeiska länder har den reguljära civi la lufttra
fiken i allmänhet icke nått någon s lön·c omfattning med un
dantag OU·V i en d el av <l e curopeis1ka staterna-s kolonier särskilt 
Au stralien, å vi ssa luftpostlinjer såsom linj en Kairo- Bagdacl 
m ed r egelbunden förbi nclelrsc var 14: c dag och i N ordamer i kas 
fö renta stater. I sistnämnda land hm den civ,ila lufttrafiken 
under senare å ren kraftigt utvecklats, ehuru s ~ate n ännu 
ej vare sig genom lagsliftning ell er anläggningm· givit 
lnfllrafiken något s töd i annan mån än genom lipprä ttandc 
av den sta ten helt underst·ällda Air Mail Service Nev.;york
San Francisco. Sistnäm nda 4,300 km. långa J.uflposUinje har 
15 s lahoner, meUan vill<a daglig posttrafik äger rum , för vil·ket 
ä ndamål varj e dag 21 fljgplan in s·~ittas i trafik. Ännu hed ri
ves ej t ra fiken nattetid, men pågå anläggningar härför och 
beräknas att, när sådan trafik kan k omma till sbånd, sträckan 
Newyork- San Francisco skall kunna tillryggaläggas på 3() 
timmar i sl. för att järnvägen nu tager 96 timmar. 

T Förenta Statenu belraktar man emellertid redan nu 
flygplanet såsom ett kommunikationsmedel ungefär hl<a a n
vändbart som motonbåtc:n, cykeln och automobilen. Statcn 
-använder detsamma förutom för >försvaret och för luftpost, 
vid kn s l- och tullbevakning, ·sjö- och Ia ntmätning, väderleks
tj än st och nödfallshjälp. I släderna användes den a'v myn
digheterna för brandväsendet och ordningsinakten och av all
mänheten för resor, fraktbefordra n, budskickning, reklam, 
sport- och n öjesflygning. År 1921 uppskattades antalet civila 
luftfartyg i Fö renta staterna till Ö'ver GOO, antalet luftfa rlsla
tioner till 14G och antalet und er året för olika ändamål bc
for d.rade passagerare till omkring 122,000. Då n ågon statlig 
kontroll och r egistrering ej äger rum äro givetv is dessa siH'ror 
enda·st approximativa. Kravel på statens ingripande till ord
nande och reglerande av lufttrafiken gör sig emellertid allt 
11ler g,ällandc och framhåll es lnaftigt av dc aerona utiska före
ningar, som finnas och allt m er •centralisera sig för ås tadkom-
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mande av enhetliga luftfartbestämmelser inom detta så vid

sträckta landområde. 
Ett vikliigt led i den ci,vila lufHrafikens utveckling är lufl

[artförsäkringen. För beviljande av sådan försäkring haya d,, 

nordiska ländernas 'fö rsäkringsbolag år 1919 sammanslutit sig 
och bildat "Den Nor.diske P~ool for Luftfarlforsikring". Li k
nande sammanslutningar ha,va även bildats av försäkrin gslJo
Jag i Storbritan~en, Tyskland, Frankrike och Förenta •staterna, 
med ändamål förskafTa sig mera ingående kännedom om lu ft
trafiken för att därigenom kunna närmare r eglera dc vil lkor, 
enligt vilka luftfartförsäkringar allt efter luftfartens u tveck

ling höra 'hev·iljas. 

Utbildning Den rikliga tillgång på luftfartygsförare och mekaniker, 
av som i dc kr i o-förande länderna förfanns efter världskrigets 

flygpersonaL ,., . . . . . . ' 
slut, och den luHJllsvarande relativt nnga omfattnmgen ay 
den civila lufttraf iken hava medfört, att något mera trångan de 
behov av särskilda utbildningsanstalter för nämnda personal 
icke förelegat. Behovet av sådan personal synes hitintills i 

allmänhet haYa blivit tillgodosett dels genom dc under kriget 
utbildade, dels genom vid militära flygskolor utbildade, dels 
slutligen genom att de stora flygmaterielverkstäderna och luft
trafikbolagen själva uthilda för sina luftfartyg erforderliga 
besättningar. 

Den •första inom Sverige ordnaide utbildningen av fl yg
planförare bedrevs av friherre Cederström i en vid Malmslätt 
med statsunrlerstöd uppräHad flygskola av liten omfattning. 
Sedermera anordnades ~sådan utbi·ldning i s•törre omfattning 
å Ljun,gbyhed av A.-B. Enooch Thulins Aeroplanfabriok, var
jämte tidvi·s mindre flygskolor varit i verksamhet även annor
städes inom Yårt land. 

Lufttrafikkommitlen har i ·sitt betänkande föreslagit in
rättande av en svensll..a statens flyg skola ssmt härför beräk
nat en engångs·,kostnad av 704,600 kronor och en årlig kostnn(l 
av 171,800 kronor. Behövligheten av en •sådan flygskola fii r 
åtminstone dc närmaste 10 åren torde dock böra starkt ifråga-
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sättas, då ju möjLigheter förefinnas att genom ut·bildning vid 
armens och marinens flygskolor för avsevärt mindre kostnader 
få för den blivande svenska civila lufttrafiken crforderbg 
personal. 

Uneler världskri,get. kommo ganska snart flygplanen i all - Luftfartyg. 
männare bruk än Juft-skeppen. Anledningen härtill torde 
fram för allt varit de senares s~ora sår·harhet, långa tillverk-
ningstid, och höga anskaffningskostnad i förthållande till de 
förra. En följd härav var att V'id återgångea till fredliga för-
hålllanden tu sentals flygplan 'stod o till dc forna krigförande 
maiktcrnas förfogande för användning till fredliga ändamål 
under det att antalet härför lämpliga luftsk•epp var ringa. De 
sistnämnda förefunnas egentligen endast i Tyskland. 

För den civila lmttrafilk, som efter världskriget igångsat
tes, hava också förnämligast använts flygplan, varemot luft
skepp blott undantagsvis på försök insatts ~ sådan trafik så
som vid det tyska luftskeppet "Bodcnsees" färder mellan 
Friedrichshaven och Berlin (regelbundet under c :a 3 måna
der) samt mellan Berlin och S•Locl<~holm år 1919 samt det brit
tiska R. 34 :s av Zeppelintyp färd fram och åter över Atlantren 
i juli samma år. D~irefter ·har någon trafik med luftskepp ej 
ägt rum. Omfattande fö rsök med sådana hava dock utförts. 
I England, Italien och Amerika hava vid dessa :försök luft
skepp förolyckats, vilket i •viss mån hämmat utveckLingen av 
lufttrafiken med .detta slag aY luftfartyg. Luftskeppens stora 
härförmåga samt deras oberoende av lnfbfarledcrnas. terräng
förhållanden och av fasta anläggningar am~at än vid ändsta
tionerna göra dem dock synnerligen använrl.bara för långfär
der, varför planer alltjämt föreligga på deras insättande i 

luf ttrafil.;. Sålunda är i England utfärdad inbjudan att bilda 
ett bolag till anskaffning av nio luftskepp ay senaste tyska 
typ 1för anordnande av Juftförbindelse med Indien och Austra
hen en gång ·i Ycckan. I Frankrike har man för aYsikt igång
sätta trafik med de två luftsl<cpp, Bodensee och Nordstern, 
som Tyskland tvingats utlämna, så snart vederbörande fran-
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slka luflmyndigheler lärt sig sköta dem, ·Och .för Förenta sta
terna byggas en zeppelinare vid amerikansikt och en vid tys,kl 
luftskeppsvarv. Tysklarvd, som enligt restriktionslagen fö1• 

lufttrafiken av den 5 maj 1922 icke får bygga lurtskepp ay 

större Lyp än högst 30,000 kubikmeter, ställer sig ännu aY
vaktande, men söl"cr <mder tiden sysselsätta sina luftskepps
varv med utländ'Sika beställningar av stora luftskepp. 

Dc 1flygplanstyper, som vid krigets avslutande kunde 
<Hsponeras för den civila lufttrafiken, voro samtliga byggda 
för krigsändamål. Beroende på, Iför vilka uppgifter dessa 
luftkrigsfartyg vor.o avsedda, kr~ivdes av dem: snabbhet, 
h astig stigförmåga, lättmanövrerlighet och stor bärkraH. P[t 

säkerhet, livslängd och d6ftsekonmni fästes däremot mindre 
avse,endc. Då dessa egens'kaper, s ä kerhct och ekonomi i drif
ten, äro de som i för sta hand måste finnas hos i civil lu ft
trafik an,vända flygplan, är tydligt att krigstyperna mindre 
väl lämpa sig för den fredliga l uftsamfärd&eln. Nödvändig
heten av alt utnyttja förefintliga typer och svårigheten alt 
omedelbart framställa för fredstrafiken avpassade flygpla n 
har föroPsakal att i nämnda trafik ända till sisttförflulna år i 
allmänhet använts mer eller mindre omändrade krigslyper. 

Nya för fredsändamål avsedela flygplanslyper hava und er 
liden konstruerats och försökts, Yarvid de tyska flygplankon
struklörcrna, vilka ·ej få bygga militära flygplan, kunnat h elt 
ägna sig åt de civila Hygplanens konstruktion. De synas 
också härvid hava konunit längst om än själva nybyggandcl 
hittills ej fått större omfaltning. 

Den •eftersträvade driftsäkerheten ho s flygplanen har m an 
s•ökt ernå genom 

framställande av till förlitliga motorer; 
unelerlättande av slart- och l'andningSiförmågan hos flyg

plan; 
åstac1kommande av läUfl ugna flygplan med stor stabili

tet samt 
ökande av möjlighelerna för flygni,ng under mörker och 

L j oclw. 
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Flyplanens yara eller icke vara är i väsentlig grad bero
ende av motorn. Är motorn otillförlillig och av dålig kvalitet, 
blir ookså själva flygplanels användning osä•ker. 1\Iyckct ar
bete har clärfö·r nedlagts på alt framställa goda motortyper. 
Härutinnan tävla franska, engelska, tyska, itali enska och ame
rikanska motortillverkare. Ehuru utomordentligt vackra rc
stiitat kunnat med flera motorlyper uppvisas, står dock ännu 
mycket att vinna både i fråga om säkerhet och driftekonomi. 
Ett mät,ldigt amerikanskt u U ålande i motortypfr~tgan är, att 
man efter omfattande prov d~ir funnit, att de från tiden för 
världslo·igct stammande tyska 185 hkr. B::\1\V-molorerna och 
2GO hkr. ~Iayhachmolorerna alltjiimt måste anses vara bland 
de dr,iftsäluaslc o-ch mest ekonomiska. Förutom till iförbätt
rande av motortypernas egensl<aper pågår en strävan att kon
stru era och bygga molorer av allt större styrka. Vid världs
krigets slut hade framst~illts och använts för kr.igsbruk dri'ft
säl;:ra motorer upp till högs t 3li0 hkr. Succesivt har storleken 
och hästkraftsantalet dän~fler ökats. I bruk i civil lufttrafik 
äro för närvarande i rätt slor omfailning motorer om 300, 
370, 400 och 450 hkr. Försöl<smotorer om 500, GOO och 1,000 
hkr. ä ro j ä m väl framställda och försöks·flygningar med dem 
utförda. Enmotoriga fJygpl an med sistnämnda både hästkraft
antal hava dock ännu ej insalls i allmän trafik. 

I fråga om flygplantyp erna är det enmotoriga biplanet ,för 
närvarand e det allmännast använda för postföring och sam
tidig transport av intill högst G personer under det att för 
större passagerareantal upp lill 12 personer användas lvi't 
motoriga biplan. 

Sjöflygplan förekomma av lvå huvudtyper, tvåflottörtypen 
och centralflytkropptypen eller flygbåten. I den civila luft
t rafiken anYänclcs den •förra i allmänhet för postföring och 
hansporl av mindre passagerareantaL Flygbåtstypen åter sy
nes hava företrädet, då det gäller alt 'konstruera luftfartyg för 
tran,sport sjöledes av tyngre gods och större passagerareantaL 

Sjöiflygplanets stora .fördel att så snart vatten finnes ej 
behöva någon särsl<ild iordningställd landningsplats har gjort, 
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· att man sökt göra detsamma användbart ~isen för landnin <-( 
på land. Den härigenom uppkomna typen är d. 1s. k. am'fihi L• 
flygplanct, som dock ännu ej kommit i allmännare bruk. 

Att här ingä på en teknisk redogörelse för olika flyg
plans- och flygmotortyp er kan g,ivetvis ej iwmma ifråga, cht 
detta hell faller under årsberättelsen i flygväsendeL En kor l
fattad uppgift på i civil flygtrafik verkligen använda flyg
planslyper kan dock vara av intre~sc och därigenom hållpun k
ter erhållas för ÖYerblickandet av dc 1 00-tals olika flygplans
och motortyper, som utbjudas i ma rk naden, vaflför här ned an 
uppta-gas de för närvarande enligt l'lndicatcur Acricn i Lrafik 
å olika 1uftleder anviinda typerna. 

Franska. 

Breguel-limousine - 300 hkr. (Renault) - 3-5 passa
gerare - 500 kg. gods. 

Berlinc-Bleriot - 2GO h'kr. (Sålmson) - 5 passagerarl' . 
Potez IX-limousine - 370 hikr . (Lorraine-Dietrich) -

4 passa,gerare - 500 ],g. gods. 
Farman-Golialh - bimolor 520 hkr. (Salmson eller Re-

nault) - 12 passagerare. 
Lal6eoere-limousine - 300 hkr. (Hispano-Sui.za) - :2 

pUJssagerare. 

Engelska. 

Handiey-Page \Y R h - bimotor 740 hkr. (2 st. Rolls
Royce 370 hkr.) - 12 passagerare. 
De Haviland 3-1 - 450 hkr. (l\apier-Lion) - 10 passageran . 

Vicl,er-Vulcan- 370 hl;. r. (Rolls Hoycc) - 8 passageran. 

Holländska. 
Fokkcr-F Ilf- 2-l:U hkr. (SirMly-Puma) - 5 passagerarl'. 
Vad de tystl,a flygplanen beträffa, bestiimma för·eskriftenn 

av den 5 maj Hl22 angående ciYil::l luftfartyg i Tyskland föl
jande: 

~1ilil~ira flygplan få ej byggU>s eller användas. 
Såsom militärt anses varje rlygp'lan: 
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l) som är ensitsigt och har större motorstyrka än 60 hkr. ; 
2) som k an flyga u ta n förare; 
3) som är försett m ed bepansring eller annat skydd ell er med 

anordnirug för anbringande av bestyckning; 
4) 'som kan uppnå större t01pphöjd än 4,000 m.; 
5) som m ed full motoreffekt k an uppnå s törre ha stigh et än 

170 km. / tim. p å 2,000 meters höjd ; 

6) som kan medföra m era bränsle ä n 
800 

gram för Yarj e 
v 

hästkraft (v = hasti gh et å flygpl a n på 2,000 m.); 
7) som kan m edföra större tota l till sats;vikt än 600 kg. och 

samtidigt uppnå maximivär·dena enligt punkt 4, 5 och G. 
Dessa bes tämme'lser ä ro för .trafikflygplanen stränga i det 

att enligt punkt 6 endast m edgi·ves en praktisk aktions-radie av 
400 km. och d en enligt punkt 7 tillåtna tillsa tsvikten är låg. 

Enligt uprpgift i december 1922 h ar intcrallierade kom
mis•sionen i Berlin för tysk lu'ftitrafik hittills godkän t 18 flyg
plantyper m ed en motorstyrka 'l.nellan 50 och 220 hkr. och 8 
typer ensitsiga flygplan med 45- 60 Wu. motorer. 

De förnämsta tys:Jw fl)r.gplantillverkarna Dornier och Jun
ker ha!Va .emellertid 'förlagt sin förnäm sta tillverkning till verk
städer i r esp. Italie n och Ryssland, IClär bl. a. byggas dura lu
minimn monoplan försedda m ed 2 st. 260 hkr. Maybachmo
torer. 

Efter väddskrigets ·slut h a r i Paris h å'llits aeronautiska 
utställningar å ren 1919, 192 1 och 1922. Å den första av dessa 
utställningar utställdes m es t krigstyper av olika slag ·ändrad e 
för användning i civil lufttrafik. P å d en andra visades flera 
försökstyp er avsedda ute.slutande för civi l lufttra fik . Den se
naste utställningen föret edde en viss stadga i fråga om de för 
·lufttrafik byggde flygpiantyperna. Märkligt var härv•id att 
användand et av meta ll som >byggnadsmaterial erhållit allt 
större omfwttning. Nedans låend e tabl å visar en j·ämförelse 
'lllellan de tre utstä llninga rna i yad avser antal typer av olika 
förekommande byggnadssätt, byggnadsmaterial och antal mo
torer. 

1'idslm:ft i Sjöväsendet. 17 
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Jämförande tablå mellan flygplanstyperna r1 ulslälln:ingarnu 

i Paris åren 1019, 1921 och 1922. 

Utställning l Flygplanens allmänna l 
år anordnmg 

Byggnadsmaterial Anta~ använda llloto. l ~ 
rer a varJe flygplan -

4 monoplan ... l :2,5 "/o, 25 flygplan byggda l 12S monamotorer t;S o/o 
av trä ............ 7S Of o 

1919 25 bipla11 ... ..... . S1 > 7 flygplan byggda l bi motor ... ... 3 ' 
32 utställda av metall ····· · 2:ö » 

flygplan 

l 

3 triplan ..... . G » 2 trimotorer ... G ' 
l quadri motor n 

i) > 

l l l 

5 monoplan ... 13 "/o 26 flygplan av trä 67 o /o 29 monamotorer 74 °/o 
31 biplan .. . .. . .. . so . S flygplan av me- 3 bimotorer ... 7,3 ' tall ............. .. 20 > 

1921 
triplan 2 4 fl ygplan trä 3 trimotorer ... 7,5 l . .... . . av > 

39 utställda och metall .. . .. . lO > 

flygplan l multiplan ... 2 . l flygplan av kork 4 quadrimotorer 11 ' 
och metall ...... 2 > 

l helicoptere .. . 2 , 

6 monoplan ... LG,3 °/o 17 flygplan av trä 46 "/o 31 monamotorer \ss ",o 

30 

37 

1922 biplan ......... Sl >> 14 flygplan av me- l bi motor . . . .. . 2,7 > 

tall ....... . ..... . . 138 " utställda 
2 trimotorer ... 

Hygplan l helicoptere ... 2,7 » 6 f-lygplan av trä 

l l 
och metall ...... 116 >> 

3 quadrimotorer 

Den livliga anslutning, som elen försla internationella lu f1-

fartutslälln·ingen i \'årt land i Göteborg (IL UG) instunda nde 

sommar synes erhålla, kommer helt säkert aU göra denna ul

sliillning hårde intressant och lärorik och därigenom giva ;>n 

kraftig impuls åt elen •svenska flygyerksamh elcns fortsatta u t

veckling. 

5 ' 

s » 

FlygrekOJ·cl. Ehuru i det föregå ende spor t- och nöjesflygningarna e.i 

alls berörts, skola dock här angivas några uneler 1922 ärs 

la··,,l1'ncrsfl v"nin"ar vunna resnltal , då härav framuår vad nwn 
c t') • J o . ::-. . - . ...... 

kan ultaga av elen nu förefintliga flygmaterielen. 
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Erinras må dessförinnan om den av engelsmännen kapten 

Aleock och löjtnant Brown den 14 juni 1919 utförda flyg

n ingen över Atlanten från New Poundland till Irland på 16 

rtimmar med ett Vicker-Vimy flygplan försett m ed två 370 hkr. 

Rolls-Royce-motorer. Denna bragel har hittills icke Öyerträf

fa t s om än b·å portugisiska flygofficerare Cabral och Coulinho 

i fem etapper flugit över Allanten den 7,790 km. :]ånga strä c

kan från Lis sabon till Rio-de-Janeiro. 

Uthå llighetsrekorde t har i oklober 1922 satts med e tt Go

Jiath-Farman flygplan försett med 2 st. 300 hkr. Renault mo

tor er, med vilket ulan uppehåll utfördes frlygning under 

34 t. 14 m . Uingsla i ett stT~icJ,: t illryggalagda dislans, 1,915 

lon ., har likaledes flugits :med clt Goliath-Farman flygplan 

fö r se tt med 2 st. 2ö0 hkr. Saimsonmolorer. 

Högsta höjden, 10,518 m., har uppnåtts med amerikanska 

Lepcre-bip'lanet försett m ed 400 hkr. Libertymotor. 

Största hittills uppnådela hastighet på kort dislans är 341 

km. med ett Nieuport-Delage-flygplan försett med 350 hkr. 

Hispano-motor. 

Le Grand Prix des Avians de Transport, uppställt av fran

ska stalen (l 00,000 frcs.) för rsnahbaste flygning på 600 km., 

vanns i november 1922 med elt Goliath-Farman flygplan för

sett med 2 st. 260 hkr. Salmson··molorer för en m edelhastighet 

av 144,, km./ tim. 

Av elen lämnade redogörels en, vilken enelast behandlat de t 

viktigaste av lufHarltrafiken, framgår hurusom oaktat den 

särskilt i Europa r å dande depressionen och oron elt intensivt 

och omfattand e ar>bete i flertal e t länder ägnas åt att giva luft

trafiken och vad <lärlill hörer al'll större stadga och utveck

ling och därigenom göm densamma tillgäng!ig för allmänh eten 

i samma utsir[ickning som järnvägs- och sjöfarts förhind elser. 
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Slutligen må framihållas den stora betydelse för för svare t, 
6 0 m en cvä'l ordnad och genomförd cicvil lwfttrafik har i ett lanrl 
m ed knappa ekonomiska tiNgångar genom att vid mo~ilisering 
.den i nämnda trafik använda personalen och matenelen kan 
avses för militära uppdrag, att d e i fr edstid ut,stakade och 
trafikerade lUJfl:ifarlederna kunna bliva till gagn för för svar s
ändamål samt genom att öka m öjligheterna för enskild in
hemsk flygplans- och flygmotortillverkning. 
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Mina minnen från Skagerackslaget. 
Av Kommodor G. von Schoultz. 

översättning från det finska originalet i "Finsk Militärtidskrift" 
a\· ingenjörkommendörkapten R. Dillström. 

(ForLs. fr. ll~lft. .\, si<l. 18:3.) 

III. 

Tan/{ar om slagets stra tegi och taktik. 

Efter de korta dagboksanteckningar, som blivit framförda 
det föregående, kunde naturligtvis följa en ,fullständ igare 

fram stä'llnin g av Skagerackslaget, detta alla tiders väldigaste 
sjöslag, i fall man tar i betraidande anta let deltagande fartyg, 
kanoner och manskap. Av orsaker, som tidigare framhållits, 
avstår jag dock f rån en sådan framställning och inskränker 
mig till att framlägga några tankar om dc med slaget för
knippade omständigheter, som jag fäste mig vid redan under 
själva slaget eller vilka väckte milt intresse genast därefter, 
medan j ag ännu var vid den engelska flottan. 

Av det sagda fö ljer alt dc lankar jag här framlägger äro 
lill sin n a tur att likställa med personliga minnen eller obser
vationer, ehu pu dc icke äro tagna dir ekt ur min dagbok. Vid 
upptecknand et av dem har jag använt, utom min dagbok, även 
de intryck j ag fått av sam tal med personer, som deltagit i 
slaget, till mig sända brev samt även redan publicerade fram
ställningar om slaget. 
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skagerack slage ls strategi kan ej på något sätt avskiljas 
ifrån de mot var andra kämpande partern as sj öst rategi under 
hela världskriget , av vilken strategi slaget ifråga yar en bgisk 

,följd. 

Det engelska Amiralitetet avstod genast i början ay krigc·t 
från tanl"en på en n·ärblockad av den tysl>:.a kusten, hnntd
sakligcn påverkat av den fara, som de fientliga torpedfarty
gens verksamhet skulle ha utgjort för den blockerande flot tan. 

Därtill kommer att byggandet av Englands enda floltha, 
vid Nordsjön, Hosyth, hade påbörjats alldeles nyligen, så att 
densamma vid krigets utbrott ej på långt när var färdig. 

Ehuru majoriteten av engelska flottans mniraler och o1Ti
cerare voro anhängare av en närblockad av Tysklands hamnar 
och ehuru förste amiralitetslorden Churchill även hörde till 
dem, beslöt Amiralitetet likväl att avstå från en sådan blockad, 
som bättre skulle motsvarat Englands traditionella strategi, 
och att ersälta den med fjärrblockad av den fientliga k u s len. 

För detta ändamål valdes genast en lämplig hamn, som 
dock rätteligen endast var en ankarplats, nämligen Scapa FlmY, 
som ligger norr om Skottland och omges av Orkncy-öarna. 
Genom årliga manövrer hade den engelska flottan gjort si g 
Yäl förtrogen med denna plats. Arbetena på hamnen i Rosyth 
fortsattes dock under hela kriget och blevo slutförda i slul cl 
av detsamma, men redan vintern 1914- 15 försvarades myn
ningen av Firth of Forth med batlerier och mot u -båtar an
ordnades kättings- och nätspärr, varjämte minfält bleYo u t

lagda längre u t till sj ö ss. 

Redan i början av kriget överför eles huvudstyrkan a\ 
"Grand F leet" till sin nya fu'llkomligt outrustade bas, yars 
olika inlopp brå(lskande spärrades med konstgjorda hinder. 
såsom försänkta gamla fartyg, .fyllda med sand och cement, 
minor, spärrkältingar och 1undervallensnät. Samtidigt ]Je
fästes Orkney-öarna, i det på lämpliga ställen batterier upp
fördes, samt inrättades observationspunkter och ledfyrar. In
loppen li'll ankarplatsen förs·eddes med valdfartyg ooh dit kom-
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m o i en ständig s tröm min svepning,sfartyg, olje-, lwl-, pro
vian tfartyg o. s. Y. 

Det viktigaste skyddet mot anfall av u-båtar utgör dock 
ba·sens geogr afiska läge, dess stora avstånd från tyska kusten 
(c:a 450 distansminuter). Dessutom hindras undervattens
navigationen i hög grad av en slark tidvattensström, vars fart 
på somliga ställen, spccielH i Pentlandssundet, som skilj er 
Orkney-öarna från Skottlancl, uppgår ända till 9- 10 knop. 
Denn a slarka tidvallensström uppslår på grund av hasens läge 
m ellan Atlantiska oceanen och Nordsjön. 

På Yåren Hl15, då jag ,första gången såg Scapa FloY>', 
uppehöll sig där huvudstyrkan av "Grand Fleet" och dessutom 
en hel mängd kryssare, jagare och auxiliärfartyg. Rosyths 
ham n var dock redan dåförtiden så pass utbyggd, att en del av 
flottan, slagkryssarna under amiral Realtys 'befäl, kunde för
läggas där för att ligga närmare för dc fall, då Lyska krys
sar e och jagar e gjorde anfall mot mellersta delen av Englands 
ostkust. 

En dylik delning av styrkorna anses alltid av sjöstrategin 
'såsom synnerligen riskabel. I detta fall lågo orsakerna till 
styr kornas delning, utom i det att hamnen vid Rosyth ej var 
så färdig at t elen kunde mottaga hela elen mäktiga "Grand 
Fleet", även i andra omständighcler. Av dessa skulle jag för 
min del sätta, i främsta rummet önskemålet att få fienden 
benägen för stricl.1

) H uvudstyrkan av "Grand FJeel" blotlade 
alldeles som med flit Englands Nordsjökust för atl förmå fien
den till anfall och sålunda locka honom i 1fällan. 

T yskland, som var underkunnigt om denna delning, upp
ställde såsom mål för sin flotla all framför allt försvaga fien
den genom ofta upprepade anfall med u-bålar, jagare och min
utläggare, varefLer den, sedan slyrkorna i någon mån b livit 
utj ämnade, skulle st räva ti ll ett avgörande slag i närheten av 
de tyska baser·n a. De tvsl'a 1· r ll E l . ., .-. uyssarnas an1a . n1ot ng ands 

') Amiea,[ Jcllieo e. pits lCtt' Yisocl'ligcn i ,;ilt ~\l'll e lc ''TI1c Cmml Flee t", 
att clcnna or·sak ej nn· aY ;wg-öt·amle J)clytlcl,,;c. 
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syd- och ostku st avsågo ej allenast att en er vera den allmänna. 
opinionen i :fiendelandet, u ta n skull e de även provocera Eng
lands flotta ti ll ·operationer, vilka skulle erbjud a möjligheter 
till framgångs rikt utnyttjan de av u-båtarnas ver ksamhet och 
andra hjälpmedel. 

Dessa anfall hade endast delvis avsedd verkan, i det de 
förorsakade Balfours bekanla brev angående åtgärder till för·
hindrande av städernas bombardering med löfte om att Eng
lands sjöstridsluatHer i någon mån skulle ombaseras. "Grand 
Fleet" behöll dock i fortsättningen Scapa Flow såsom sin 
huvudbas och endast en eskader slagskepp från tiden fö re 
dreadnoughtperioden överflyttade·s från Rosyth till mynningen 
av Humberfloden. Amiral J ellicoe ansåg det fortfarande lämp
ligare att kryssa i de nordliga delarna av Nordsjön, därifrån 
han endast s'ällan kom så långt södern t som till 55 a parallelen. 

Fj~irrblockaden av den tyska kusten visade sig vara till
räckligt effektiv, i det Tyskland redan under det andra k rigs
år et begynte lida brist såväl på fettämnen, som behövdes till 
den rent militärtekniska industrin, som på livsmedel, vara\ 
imporlen nästan helt och hållet avstannade. 

Högste Befälhavaren över Tysklands flotta fick nu större 
handlingsfrihet och amiral Schecr beslöt därför att utvidga sill 
verksamhetsområde. 

Den 18 maj 1916 gav han .order åt .sina kryssare att göra 
en raid till Nordsjöns mellersta delar och där bombarelera 
hamnen Sunelerland nära N ewcastle. "Hochsceflotte" ·skulle 
under liden hålla sig i trakterna av Doggerbank och u-båta r 
skulle sändas till Englands kust för att anfalla "Grand Fleet", 
i fall elen enligt Balfours löfte skulle löpa ut för att försvar ;1 
kusten. Ifa ll å terigen amiral Beattys rslagkryssare skulle 
riskera förfölja dc tyska kryssarna, utan att invänta amiral 
Jcllicocs huvudstyrl;:a, skulle clesaiJ11ma rålw ut för amiral 
Schecrs högsjöflotta. 

Såclan var den plan, som slutligen förde befälhavaren fö r 
den tyskta flottan till Skagerackslaget. Såsom det synes var 
den helt och hållet grundad på den slralcgiskt riktiga princi-
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pen, att fien den bör slås del för del, och hänsyn hade däri 
tagits ti ll delningen av de engelska st r idskrafterna samt till 
flottbasernas långa avstånd från va randra (c :a 350 elis lans
min ute r). 

Engelska amiralitetets och amiral Jellicoes strategi för
blev vid det tidigare. Flottan var delad i två delar, ty man 
hoppades att ·spaningsvcrksamhetcn skulle visa sig tillräck
ligt ·effektiv. Spaningsrapporter inkommo frå n u-båtar, v ilka 
h ela Liclen höllo öga på tyska flott ans utgång från bukten vid 
Helgoland. Då man alltså kunde ,få säkra meddelanden om 
m otståndarens rörelser samtidigt Lill Scapa Flow och Rosyth, 
ansåg högste befälhavaren för "Grand Fleet" det säkert, att 
om han också ej skulle hinna få flotlans olika delar förenad e 
förrän den ena av dem hade råkat i ·strid med fienden, så 
sku lle elen försenade delen i alla fall infinna si g på strids
platsen i god Lid under stridens fortgång. 

Två veckor senare ulvisade Skagcrackslagel alt vardera 
m otparten hade räknat rätt, ehuru tyskarna visserligen ej 
ku nde bombarelera Smidcrland. De nårmastc dagarna efter 
d et förutnämnda tyska order emanerat voro n~imligen på 
gr und av tjocka olämpliga för dc tyska kryssarnas operatio
n er , varjämte amiral Schecr hade fått sådana rapporter från 
si tt undcrrättc lseväsendc, att de fönnådde honom att förändra 
raidens riktning från västlig Lill n ordlig långs Ju U ands kust, 
som till en viss grad skyeldade rflotlan för ovåntade överrask
ningar. I detta fall knncle slutm~tlet naturligtvis ej vara en 
'bombardering av Englands kus t, utan var avsikten att demon
strera tyska flottans styrka i Skager.ack. 

:Må nne den tyska amiralen kiinde till, aLt am i r al J c llicoe 
hade för avsikt att föra "Grand F leel" till samma plats och 
för samma ändamål? lVIänne Jellicoe kände något om Scheers 
planer? Amiralerna svara båda i .dc arbeten dc publicerat 
n ekande på dessa frågor. Emellertid bör man taga i betrak
tande, alt elen militära informationens och spionbyråernas r e
sulta t bcyara'S hemliga längre än alla andra av krigstidens 
hemligheter. I alla fall besannades dc båda högste b efälh a-
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varnas strategiska ber äkningar oberoende av att amiral Schcer 

hade något förändrat sin ursprungliga plan. 

Hurn kunde detla ske? Jag för min del tror att anlingcn 
spionbyråerna eller de spaningsorgan, som h ela tiden iakttog:l 
mynningen av buklen vid Helgoland, eller möjligen bådadera. 
hade rapporterat till engelska amiralitetet redan dagen för ut 
om t yska "Hochsceflotles" planerade färd, all t så redan den 
;"!.() maj, enär såväl .Tcllicoc som Beatty redan samma dags 
afton löpte ut från respektive baser, Scapa Flow och Rosyth. 

Läsaren kan möjligen förundra sig över, huru dc engelska 

spaningserganen redan föregående dag kunde veta, att tyska 
,flottan föl jande dag ämnade sig ut. Förklaringen är dock 
synnerligen enkel. Emedan alla Tysklands Nordsjöbaser li'tgo 

Yid dc inre delarna av Helgolandbukten, utlade engelsmännen 
systematisk t minor i denna hu k t. Därav fö ljde att före varj c 
färd , som tyska flottan företog från sina baser, måste m in
syeparc rensa en lång farled från cvcnluellt före fintliga engel
ska minor. Vanligen gjordes detla föregående dag för att d en 
utlöpande flottan ej skulle hindras i sina rörelser. På d etta 
sätt förforo i varje fall de engelska minsvepni ngsflotlilj cnn 
utanför Scapa Flow, Rosyth och andra engelska hamnar. Ulan 
niimnda ,förs igtighetsåtgärcl utlöpte alltså ingendera part en. 

De engelska u -båtar, som h ela tiden voro på vakt i buk len 
vid Helgoland , underläto med flit att anfall de fientliga m in
sveparna, för att av deras verksamhe t kunna sluta sig till 

tyska flottans tillämnade rörelser. 

Det är även möjligt att det engelska amiralitetet gen om 

någon spionbyrå hade få'lt kännedom om innehållet i den or

der, som Schccr gav d en 18 maj. 

I varje fall t ror jag aU engelska flottan redan den 30 m~1j 
fick veta, att Scheer följande dag tänkte löpa ut, emedan 
de ·båda huv uddelarna av " Grand Fleet" så skyndsamt aY
gingo från sina baser. .Jell icoe gick hela tiden ostvart mol 
Skagerack, men Bea'tty, som sände ut sina spaningsfartyg 

solfjädersform, gick själv med nordostlig kurs. 
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Jag Linner icke till, huruvida dessa båda styrkor hade 
ctt.före avgången bestämt r endezvou s. I varje fall fick amiral 
Jellicoc hela tiden per radio Ycta var amiral Bcatty för till
,fäll e t befann sig . På grll'nd av att den huvuddel av "Grand 
Fleet", som avgick från Scapa F low, hela liden med hörjan 
på morgonen den 31 gick med fu ll evolutionsfar t, som var 1 s 
knop, måste man antaga, att amiral J ellicoe skyndsamt ville 
förena sig med amiral Bcattys s lagkryssare, tillsammans m ed 
vilka d en krafligaste och snabbaste slagskcppsdivisioncn, fyra 
fartyg ay "Barham"-typen under amiral Evan-Thomas' hefäl 
opererade. 

Varl och ett ay dessa fartyg, som blcvo Ginliga först uneler 
l;.ri get, var Lestyckat med 8 st. 15 tums kanoner, och då deras 
fart var märkbar t större än dc övriga slugskeppens i "Granfl 
Fleet" (25 knop mot 20-21 knop), lämpade de sig bällrc än 
andra fartyg för samarbete med Beattys slagkryssare. Emc~ 

de voro starkt bepansrade, behövde de icke frukta fiendens 
slagkryssare - de enda större fartyg, som hade ännu stö rre 
fart. Ifall de kommo i kontakt med fiendens huyudslyrka, 
hade dc möj ligh et antingen att undvika strid eller att inlåta 
sig däri, i vilket fall de efter behag kunde bestämma s~tricls 

avståndet. 
På grund av sina taktiska egenskaper h ade denna "Bar

ham" -division en speciell betydelse i en artilleristrid mellan 
de båda fl ottorna. Ifall slagkryss·arna clcllogo i slriden, skulle 
"Barham"-fartygcn oförmedla Öv·ergångcn från dem i läten till 
slagskeppen, som kommo efter. Ifall slagkryssarna icke Yoro 
med, skulle de på grund av sin snabbhet gå i täten för "Grane! 
F l·eet", ifall engcl ska flottans allmänna kurs var åt Hel u o-
l ~ 
andsbukten 'till, rnen i kön, ifaH kursen yar den motsastta. 
I~en med denna placering var den, att om den fientliga linjen 
s • .._ulJe med en 1 G strecks gir försöka komma undan, så skulle 
dessa snabba och kra ft iga fartyg ha den största möjli cshetcn 
att avskära den fientliga flottans reträtt till sina ba se~· . ~Del la 
s~ulle de ås tadkomma genom a tt med sin överlägsna fart hela 
hde•1 place1·a s1· c f'"' f.. d f" tl · f · o • c c • ,..; I c~ m or · en 1cn 1ga ' ormenngens t ä t och 
halla den uneler koncentrerad eld från si·na 15 tums kanoner. 
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ö de ts ironi unnade em ell ertid ick e eskadern ifråga ti ll
fälle att u nder skager ackslaget fyll a sitt ändamål i am,iral 
Jellicoes stri clsk olonn, ty när huvudstyrkan n ärmade sig strids
platsen, r åk ade divi sionen, som gick <bakom ami1:al Bcatlys 
slagk ryssarc, i " Grand F leets" k ö och ej , såsom m enm gen hade 
vari t, i dess tät. I a lla .fall hade ami r al Evan-T h om as' fyra 
"Barham"-fartyg varit till st or nytta un der slaget s för sta, och 
. pecie!It uneler dess and ra fas, då am ir al Beatty, som föl j dl' 
dc fie ntliga slagkryssarna, stölle på tyska flottan s huvu dstyrka 
och var tvungen att t aga jak t . 

Under hela andra fasen av skagerackslaget fick således 
"Barh am"-cskaclern vara u bsatt för tysk a slagflot tans häfti
gaste eld, och endas-t till fö ljd av att elen h ade större fart, som 
till ät den att hela tid en h ålla sig k ranbalksvis fr ån dc fr ämsta 
tysk a fartygen och att bestämma ay.stån del ti ll dem, såtedes 
endast till följd av denn a sin laMiska överlägsenhet och m öj
liO'en även i någon grad till fö ljd av \Synnerligen starka pan
s:r, Jwm elen ifrån denna strid utan att förlora ett enda far
tyg. "Barhamn" och " ' Varspitc" voro dock ganska svårt ska
dade, i del de hade få tt både skrov och överbyggnader all
\'arsamt ram ponerade. Dcssu.tom förlorade ett av eskadern s 
fartyg temporärt sin manövedörmåga och var Lvunget at t 
Jämna kolcnnen, vilket för lång tid framåt föra nledde den tron 
i tyska flottan, alt fartygc1t ifråga hade gått förlorat. Denna 
omständighet anser jag ~ivcn vara orsaken till att "Barham"
divisionen, då amiral Jcllicoes "Grand F leet" kom till strids
platsen, ej följd e amiral Bealtys slagkryssare öster ut , ut :11: 
fortsatte sin tidigare kurs NNO, varigenom den icke kom I 

tä lcn u tan i kön av "Grand Flcel". 
Resullalet härav var alltså att då striden fo rtsattes m el

lan slagskeppen, var icke konteramiral Evan-Thomas m ed 
"Barham" i täten av den engelska striclskolonnen, såsom all 
tid \'arit fall et under manövrerna, ulan viceamiral Jerram m e1l 
"King George V". De t är därför möjligt att dc skador, som 
"Barham" och '; \ Varspi le" fingo uneler stridens andra fas, in
verkat på elt avgörande sätt på resultatet av Skagerackslagcl , 
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ty de engelska fartygen k ämpade ända till k Yä llen h ela ticl en 
i samma form ering; enkel kolonn, där det ledan de farlyget h a r 
en myck et viidig funktion . 

De lätta kryssarnas plats i stridsformeringen va r framför 
kolon n en, där de h a de m öjlighet att oroa elen fi entliga fl ott an 
m ed sina torp eder . I kön av 'striclskolonnen placerades äwn 
några lätta' kryssa re, vilka hade till uppgift att unel erstödja 
jagarn a då dc tillbakaslago fi entliga torpeda nfall. 

T aktiskt kan Skagerackslaget indelas i tre huvuclfaser. I 
den första av dessa deltoga enelast molparternas kryssar esk ad
r ar uneler amiralerna Bealty och Hipper. Den si,stnämncl e 
vänd e genast mot el en ty ska huvudstyrkan och h ela för sta 
.fasen arv striden utspelades· uneler j akt p å p araHela kurser , 
varvid vardera motparten var form erad i enkel kolonn, tyskar
na något för om ·engelsmännen. stridsavståndet växlade m el
lan 70 och 60 kabellängeler och de tyska kryssarnas eld var 
betydligt eft'ektivare än de engelska, vlikct visade sig däri att 
efter c :a en timmes 1kamp (3,,- 4, ," e. m.) hade två engelsk a 
slagkryssare, "Indefatigable" och "Queen Mary" gå tt under , 
var emot Hipper ej hade förlorat en enda slagkryssar e. 

Uneler stridens första f.as, då alltså amiral Beattys slag
kryssare .förföljde fi endens .slagkrys'sare, blevo amiral ElVan
Thomas slagskepp på grund av sin mindre fa rt n ågot eft er 
och voro 30- 50 kabellängeler lä ngre bort fr å n fi endens slag
kryssare. D eras eld kunde därför ej vara effektiv oc:h elen 
samma hade sannolikt endast moralisk verkan, ehuru farty
gen ifråga enligt amiral ScheePS vittnesbörd sköto sna'bba r e 
och bättre än de en gelska slagkryssarna. F ör att underlä tta 
sina kryssares läge uneler den förest ående giren - amiral 
Scheers huvudstyrlm syntes då r edan - sände Hipper sina 
jagare till anfall m ot fi enden. P å h alva vägen m ö ttes dessa 
jagare av amiral Beattys jagare, m ed vilka desamma inlä to 
sig i strid. Ehuru de av denna orsak avskölo sina torp eder 
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från för lå ngt håll (c:a 50 kabellängder), uppnådde dc cloe k 
si Lt ~inclamål, i del dc clrogo emot sig en del av de f ientli ga 
slagkryssarnas eld och sålunda lättade amiral Hippers hige. 
Dc tyska slagkryssarna begagnade detta tillfälle till en farl ig 
manöver: de girade 180° och placerade sig i täten för amira l 
Schcers slagflolla. Niistan samtidigt gi rade äve n amiral 
Bcattys slagkryssarkolonn 180 °. Amiral Evan-Thomas' fy ra 
slagskepp, som följcfe efte r dem, girade n ågr a minulcr senare 
och placerade sig sålunda mellan dc egna slagkryssarna och 
tyska flottans huvudstyrka. Denna manöver avslut:::clc st ri
dens första fas. 

I taktiskt aYseencl e intressant var i denna fas cl c tyskt 
jagarnas anfall, som ulföreles i råtta ögonblicket och med gott 
resullat. Uneler det ta anfall komma motparternas jagare 
mycket niira yara11dra: errligt amiral Scheers uppgift på ett 
avslåncl av endast c :a G kabell ängel er från varandra. 1\Iellan 
torpedfartygen utspelades en hel del bå de allmänna och en
skilda sll·id er. Förlusterna voro på varelera sidan lvå fart yg . 

Eflcr giren fortsalle dc engelska slagkryssarna på NN\Y
lig kurs, men girade sedan sty rbord hån. Genom alt begagna 
sig av sin högre fart lyckad es det dem att {å ett Yi ssl försprån g 
och de tvingade åYcn amira l Hippers slagkryssare att likalnles 
gi ra försl lill N och sedan till NO . Amiral Evan-Thomas' sl a!;
skcpp följde nu i de egna kryssa rnas kölvatten och tyska fl ot
tans huvndslyrl<a på samma s~i tt i kölvattnet på amiral H ip
pers slagkryssare . Såhmda voro de s tridänd es k urser uneler 
den andra fasen av striden återigen parallcia och de båda 
flottorna gin go med högsta mö j liga fart i två koncentri ska 
bågar, viika böjde sig från norr genom nordost till ost. Här
vid utvecklade de engelska slagkryssarna ända till 27 knops 
fart, dc fyra fartygen av "Barham"-typen mer än 2-1 knop 
saml dc tyslw slagsl{cppen 22 knop. Emedan tyska flottan 
begagnade sig av den inre hågen, blev elen llock enelast obe
tydligt efter, men kund· ej prestera så etl'ekliv eld som uneler 
första fasen. Delta l an mö j l igen äYcn hero därpå, att dc båda 
flottorna of la förän drad e si n kurs. Dc stridand es inböreles 
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avstå nd Yarierade m ell a n GO och 100 kabellängder och siklen 
blev allt sämr e på grund av dimm an, som småningom upp steg 

111ot kvällen. 
Slagets andra fas va r ade om k r ing 5-G c. m . och avs luta

des därmed alt de tysk::t slagkryssarna, som kommit för långt 
fram , voro tnmgna att gira S\V-vart för att nårma sig huvud
styrkan. 

De lålta luyssare, som gingo framför tyska flotlan, hlevo 
ungefär samtidigt utsatta för ·elden från amiral J ell icoes k rys
sar e, vilka komma norrifrå n, och kryssaren "\Vics<baclen" blev 
tvungen att s tanna utan rörelseförmåga mellan de båda flot
torna. 

FJollorna nårmade sig varandra med s lor h astigh el och 
den engelska huvudstyrkans spanm•kryssare kommo näslan 
samtidig t som "\Vieshaden" blev beskjuten under eld från 
amiral Hippers kryssare. 

Dessa enskilda strider, som för yardera motparlen voro 
lika ovänlade och få sin förklaring genom att flottorna som 
sagt närmade sig varandra med mycket stor hastighet (c :a 
46 dislan~minuler i timmen), inledde slagels tredj e eller hu
vudfas . 

Amiral Arbuthnots pansarkryssare råkade i en hel s lricl 
med dc lätta kryssare , som från tysk sida uUörde spaningen, 
och n ärmade sig dårför alltför mycket täten av tyska flottan, 
va rför de omkring kl. 6 e. m. blevo utsatta för de tyska slag
kryssarnas eld m ed d et resullalet att flaggskeppet "Defcncc" 
gick under, varjämte "\Varrior" och "Black Prince" hl cvo 
svårt skadade . 

Näs tan sam tidigt fick ~iven amiral Hoaels slagkryssareska
der , som gick framför elen engelska huvud s ty rkan, sina för
lu ster . Amiral Hood h ade blivit sånd från Grand Fleet om
kring kl. 4 c. m. för a tt ansfula sig Lill amiral Beallys kryssar
flott a och s tötte omluing kl. 6 c. m. på tyska notlans förbc
Vaknin g. Efter alt en s luncl ha v~ixlat Slkott med fiendens 
lätta kryssm·e, såg han i elen täta dimman amiral Bealtys s lag
kryssa r e, vilka med "Lion" som ledare kormua emot honom. 



-224 -

Genom en skarp gir satte han sin eskader ("Invincible", "In
flexible", "Indomitable") i täten för den engelska stridsko
lonnen. Till följ 'd av denna alltför vågade manöver råkact e 
eskadern under den tyska slagflottans koncentrerade eld och 
l' l 6 e n1 flörr f! a crg·skepJ)et "Invincible" i luften genom \._ • ,3-~, • • ~ o._.. 
explosion av ammunitionsdunkarna. En tysk pr·ojektil h ad e 
trängt in i ett 12 tums torn och förorsakat katastrofen. Am i
ral Hood, en ättling till den amiral med samma namn, som 
hör till de mera kända i Englands sjökrigshistoria, följd e si tl 
fartyg, därifrån endast sex man blevo räddade. 

Händelseförloppet vid "lnvincibles" undergång fick jag 
s·enare veta .genom en av de räddade, commander Dannreuth er. 
J ag meddelar här hans relahon i form av ett utdrag ur m in 
dagbok: 

"Cromarty, den 22 januari 1917. Har just återvänt fr ån 
kryssaren "Renown", där jag följde med artilleriövningar .. .. 
Före skjutövningen besökte jag på uppmaning av ami ral 
Phillimare en alldeles ny kryssare, som engelsmännen p{l 
sk<ämt kaHa en "lätt kryssare", emedan den har mycket klent 
pansar. En lätt 1.kryssme på 30,000 ton. Till ciceron fick jag 
sekonden på "Hcnown", commander Dannreuther, som hörde 
till de sex man, vilka i skagerackslaget hlevo räddade från 
slagkryssaren "Inv'incible". Dannrenther hade befunnit s'ig 
i stridsmärsen, därifrån han ledde elden, då en fi entlig p ro
jektil träffade mellersta tornet N :t· 2 på bahordssidan (P-tu r
r·et) och explodewde där. Tornets kupol flög genast i hlften 
och efter några selnmder - 8 enligt hans uppfattning -
exploderade även ammunitionsdurken. Han såg huru däcket , 
som blivit rött (giveh'is' av korditlågan och röken), delade sig 
:bakom skorstenen, varpå alan ögonblicklig·en a(astade sina ben 
genom märsens reling. Allting försvann i rökmoln och h an 
hamnade i djupet, därifrån en stark ström drev upp honom 
till vattenytan. En frälsarkmus råkade vara bredvid honom, 
han grep i den, höll sig uppe och klev .eft.er några minuter u pp 
på en flotte, där tre man tidigare befunno ~ig: torped officern , 
som kommit upp till ytan från stridstornet, en av det träHade 
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tornets kanonkommendörer (! !) och en signalman från far
tygets· hrygga. Ytterligare två man räddades ur vattnet och 
alla upptogos av en jagare ("Badger"). Dannreulher gav åt 
mig tvenne fotografier, den ena tagen omedelbart efter explo
sionen från slagkryssaren "Inflexible", som följd e efter "In
vincibl e". Kort et visar en v·äldig vatten- och •rökpelare. Det. 
andra kortet är taget från H. M. S. "Benbow" och visar för
och akterskepp av den sprängda slagkryssaren, sådana d e 

ännu flöto på vattenytan, flotten, där Dannrcuther befann s~g, 
jagar·en "Badger" och i fjärran l'ill Grand Fleet hörande slag
skepp. Tillsammans med "Invincible" gingo inalles 1,025 
officerare och män av slagkryssarens besättning förlorade. 
Dannrenther slapp ifrån nästa ,alldeles utan skador, endast 
ett finger på högra handen blev krossa t .... " 

Innan huvudstyrkorna kommo nära varandra blev följd en 
för vardera parten förlusten av en kryssare, men engels
männen, som ej ännu hunnit övergå från marschformering 
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till st ridsform ering ·erhöllo överhuvudtaget mera skador iin 
fienden. Amiral Jellicoe flicl" dock just ungefär samtidigt sin 
stridsformering - enkel kolonn - färdig och amiral Bcaltys 
slagkryssare, vilka hade girat styrbord hän, placerade sig i 

täten av kolonnen, som därigenom b lev utdragen till en längel 
av 10 distansminuter. 

Under de förberedande manövrerna övade amiral J cllicot' 
vanligen den taktiken att han förde ·sin flotta i en av 4 eller () 
parallcia kolonner ordnad formering, omgiven av kryssarn a 
och jagarna, så nära fienden som möjligt, varefter han all de
les i sista stunden före huvudstyrkornas sammanträlTand e ut
vecklade sin stridskolonn sålunda, atl den så vitt möjligt h m-

de skjuta sig framför täten av fienden. En sådan ställning 
ansågs synnerligen förmånlig för iniedandet av striden, då d en 
gav möjl<ighet att Jwncentrera en kraftig eld mot fiendefar ly
gen i täten, att använda jagare till torpedanfall och att för
svåra de torpedanfall fienrden gjorde. Engclsm~innen försö kt e 
därför i de flesta ÖViningar, som föranstaltades före Skagcrack· 
slaget och där styrkorna vor·o delade i två mot varandra ope
rerande avdelningar, att uppnå en sådan ställning före striden . 
Det är klart att evolutionens riktning är av mycket stor b e
tydelse vid en sådan manöver, då ju ma.rschformeringen kan 
utvecklas till stridskolonn antingen efter babords eller styr
hords fianie I det 'förra fallet bildm marschformer.ingens 

-, 
' 

- 227-

yttersta bahords kolonn flottans tät, i det senare fallet kolon
nen ytterst om styrbord. Ifall den fientliga flottan väntas 
ifrån styrbordssiclan och d en egna flottan går i en marschfor
mering av sex paralleJa kolonner med ungefär en elistansminut 
m ellan kolonnerna, såsom fallet var med Grand Fleet före 
Skagerackslagct, så fördröjer evolutionen babord hän nottor
nas sammanträfl'ande, ty molparterna avlägsna sig naturligtvi s 
då från varandra. Om evolutionen återigen utföres styrbord 
hän, i n träffar samman träff and et l i digare och stridsavs tåndet 
blir mindre. 

Scdan stridskolonnen blivit färdig fortsatte dc läUa krys
sarna att gå framför elen, undersökte huvudstyrkans marsch
väg o0h underrättade den om mötande fartyg och hinder. Ja
garna delades däremot i två stora grupper, av vilka elen cn·a 
höll sig vid kolonnens Lät, elen andra vid dess kö och båda i 
eldlä för fienden. 

Dc jagare, som gingo i täten, hade två uppgifter: dc skulle 
såväl fö,retaga torpedanfall mot fiendens kolonn som. tillbaka
slå de ~anfall, som motpartens jagare gjorde mot de egna slag
skeppen, i det de skulle gå emot och inlåta sig i närstrid med 
dem. De jagare, sm11 gingo vid kön hade däremot såsom enda 
uppgift att tiahakaslå fi entliga t orpedanfall, då ju för utfö
rande av torpedanfall ovillkorligen erfordras en position för
om fienden. 

En mycket lång stridskolonn är förenad även med många 
nackdelar. Dess längel gör att den är svår att behärska; en 
fiend e, som förändrar sin kurs, ä r svår att följa med den och 
ifall fienden delar sig i olika avdelningar, blir följandet t. o. m . 
omöjliggjort. Engelsmännen togo alla dessa nackdelar med 
i räkningen såsom ett nödv~indigt ont på den grund att de ej 
hade tillräckligt med jagare för andra formeringar, ty utan 
jagare bli slagskeppen lätt ofl'er för fientliga torpedfartygs och 
u-båtars torpcan fall. Det är ett faktum alt amiral J ellicoe 
fick under hela världskriget komma till rätta med ett otill
räcldigt ant.al jagare, ty dessa snabbgående fartyg behövdes 
i stor utsträckning bl! skydd för Englands vidsträckta kuster 
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mot fi entliga u-båtars anfall, till patrulltjänst och för kom·o

j ering. 
Den engelska takUken, som fick en så stor betydelse i 

Skagerackslaget, berodde sålunda ej så mycket på tanken alt 
utnyttja det egna huvudvapnet artilleriet, som av fruktan för 
fiendens hjälpvapen, torpeden. 

Fingo då engelsmi.:imncn i Skagerack slaget bekräftelse ptt 
att deras förtröstan på den enkla stridskolonnens överlägsen
het var berättigad ? Denna fråga kan besvaras både jakande 
och nekande. 

Jakande kan frågan besvaras på den grund att engelsmän
nen i sJ.a.get ej förlorade ett enda sJ,agskepp genom fienden:
talL-ika torpcan falL Nekande kan den besvaras på den grund 
att dc under en 2~3 timmars strid mot en svagare motstån
dare ej kunde erhålla avgörande resultat. Att inga sådaw t 
resultat erhöllos anses alMeles riktigt hero därpå att den enkla 
kolonnen såsom en mycket ,lång formering icke gjorde det 
möjligt för engelsmännen att snabbt Wlgodogöra sig sina ÖYCr
mäktiga resurser. 

I början av slagets tredje fas fördröjde placeringen a v 
amiral Beattys slagkryssare i täten av Grand F,leet huvudstyr
kans evolution med åtminstone 10 minuter, ty täten av Grand 
Fleet fick reducera sin fart till 14 knop och kön till 8 knop. 
Dessutom skiljde sig amiral Beattys hestick på grund av rubb
ningar under flere timmars str,id märkbart från amiral J clli
coes b estick och förorsakad e så pass mycken oreda i den sisi
n~imndas beräkningar att motparterna stötte ihop med var
andra ungefär en lil"a lång stund ( 10 min.) tidigare än be
räkn'at var. 

Detta res ulterade uti att engelska fLotta ej kunde utnyt tja 
sin förde laktiga ställning i bör j an av striden och att det blev 
möjligt för motståndaren att undv,ika den avgörande förlus t, 
som otvivelaktigt hotade. Därigenom hade den obetydliga ti<l 
av 15~20 m'inuter, som Grand Fleet förbrukade under sin 
övergång till stridsformeri ng, utan tvivel en mycket stor be
tydelse i skagerackslaget: tyska flottan, som alldeles ovänlat 

'· 
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hade råkat i en för densamma ofördelaktig ställning, lyckades 
vända under förloppet av samma tid, medan amiralerna Hoods 
och Beattys slagkryssare utgjord e ett skydel för den mot elden 
från Grand F leet så länge denna ännu höll på med sin evo
lution. 

Otvivelaktigt voro även den anna'lkande kvällen och den 
dimma, som småmingom mot kvällen steg från !havet, till nytta 
för tyska flottan. Det vore dock orättvist att tillmäta dessa 
omständigheter betydelsen av huuudfaktoru vid räddningen 
av tyska flottan. Man kan nämligen ej under.låta att i detta 
avseende i främsta rummet nämna de tyska amiralernas rå
dighet, snabba beslutsamhet och den skicklighet, vanned dc 
kunde tillgodogöra sig motståndarens fel. Dimman och det 
til'ltagande mörkret hjälpte dem endast att undvika en avgö
rand e strrid, som de icke ville låta gå av stapeln. 

Huruvida engelsmännen och amiral Jellicoc önskade ett 
avgörande s>lag, är en fråga, som det är svårt alt besvara med 
full säkerhet. Genom att utveckla sin flotta bahord hän för
dröj dc amiral J ellicoe o tvi vclaktigt den tidpunkt, då motpar
terna kommo ihop, och gav därigenom tid åt sin motståndare 
att orientera sig bcträf-Iancle silnationen under detta mest lui
tiska ögon'blick av s'laget. Man lbör dock äv·cn taga i betrak
tan de att skillnaden i de båda huvuddelarnas av engelska flot
tan bestick oc:h den dåliga siJ.den förorsakad e att flottorna 
sammanträHade betydligt t·idigare än amiral J ellicoe väntat, 
varför under sådana omständigheter en evolution styrbord hän 
skulle varit mycket farligare för engelska än för tyska flottan, 
då den sislnänmcla hade till sitt förfogande ett betydligt större 
antal torpedfartyg än den engelska. Dessutom voro dc tyslw 
slagskeppen utrustade med ett större antal torpedtuber än de 
engelska, varbill kommer att dc voro hältre skyddade mot av 
torpeder förorsrukadc skador än motståndarens slagskepp. En 
s trid på kort håU skulle .alltså varit betydligt fördelaktigare 
för tyskarna än för engcl smännen. 

Efter sin vändning sydvart :hän och över sydväst till väst 
fick amiral Scheer ett försprång fr amom sin motstå ndare, ty 
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engelsmännen måsle hålla sig till en yttre c irkelbåge, varemot 
tyskarna hela tiden fingo gå längs en inre båge. Denna situ a
tion förorsakade alt dc engelska jagarna trots sin höga fa rt 
icke på lång tid lyckades komma framför kolonnen, varem ol 
Scheer lyckades två gånger kas ta dc tyska jag~u·nc till anfall 
och sålunda tvinga engelsmännen h· å gånger all gj ra med h eb 
sin flotta babord hän. Dessa girar babord ihän förhindrade i 
sin mån erhållandel av snabba resultat, vartill liden även elj cs 
på grund av den påfa llande skym n ingen var för knapp. 

Ehuru tyskarna avskölo en massa torp eder, hade tl era~ 

torpcdanfaH ej någon anmärkningsvärd framgång, i det all 
endast ett av slagskeppen i Grand Fleet, eskaderflaggskep pet 
"Marlborough", skadades. Dessa . anfall voro det oaktat m ye
ket viktiga till sina verkningar, ty e-fter sin andra babords gir 
förlorade engelska flottan helt och hållet kon takten med fic'n
dens huvudstyrk a, och då amira l Beattys slagkryssare senare 
på nytt lyckades återställa kontaHen med motståndaren , 
skedde det så sent (omkring kl. 9), och vad som är viktigare, 
i sådanl mör ker, alt högste befälhavaren över engelska flott an 
av alldeles naturliga orsaker avstod från alt fortsätta striden . 
I nattens mörker skulle nämligen engelsmännen icke ha l'l 
någon fördel av sill [,aJrirlwre och grövre artilleri, varemot elen 
tyska flotlans ta·lrikare torpedtuber kunde få en avgörancl l' 
betydelse. 

Rörelserna under natten erbjuda ej någol av nämnYärl 
intresse i avseende å sjöslagels takti le De många enskil da 
strider, som utkämpades natten till den l juni, hade end as t 
karaklären av tillfäll iga sammanträffanden, vid vilka dc st ri
dande ofta icke visste, vem dc hade emot sig. Detta inverka de 
Ii sin tur skadligt på snabb'heten och beslutsamheten i deras 
åtgärder. 

Efter det amiral J cllicoc förlorat kontaklen med den 
fientliga flottan, ·satle han syd lig kurs, för att vid dagn ingen 
vara amiral Scheer till mötes vid Horns rev, bortom vilket de 
tyska minspärrningarna vidtogo. Amiral Jellicoc var säker 
på att Hochseeflottc även skulle söka sig dit för att inlöpa i 
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Helgolandsbuktcn. l\Jed kännedom om att den mindre snabb
gående lyska flottan kl. 9 på kvällen var NV om honom, för
ber edde han sig tiJ.l ett förnyand e av kampen vid dagningen 
eli er å lminslone på L m. den l juni. 

Under natten övergick Grand Fleet i marschformcring, 
bes tående av 4 paralleJa eskaderkolonner med ett avstånd av 
1 elistansminut mellan kolonnerna. Jagarflottiljerna voro pla
cer ade i kön för alt ej vara i vägen för huvudstyrkans rörel
ser . I naltens mörker skulle de i alla fa-ll ändå icke kunnat 
utgö ra etl skydd för densamma utan skulle de tvärtom i tät en 
ku nnat ge anledning till misstag och vådabcskjulning. 

Under natten blev l. es·kadern, som .gick i kön av Gr.and 
F leet, märkbart efter den övriga flottan heroend e på att leda
r en, "Marlborough", genom förutnämnda torpedträff ha<de fålt 
närm are 700 ton vallen i sina pannrum och inom kort var 
tvungen minsl·w sin •fart med 2 knop. Under n.alten överflyt
tad e eskaderchefen, amiral Burney sin nagg till nästa fartyg 
"Hevenge" ·och sän de "Marlborough" till en av baserna. Denna 
m a növer fördröjde yttcrl'igare hans eskader, så att den på 
mor gon en var utan direkt förbindelse med Jellicocs övriga 
flott a. 

Tyska floottan fortsatte ända Lill mörkrets fullständiga in
brott sin västliga kurs, men salte sedan sydostlig kurs mot 
egna baser. Amiral .Scheer höll emellertid närmare Jutlands 
kust och hans flotta, som var delad i eskadrar med sins emel
lan långa avs tånd, skar under natten Grand Flects kölvatten 
och r å-kade ut för anfal l av de engelska jagarna i kön. Sam
man,s tö lningen skedde därvid mycket plötsligt och natten var 
så mörk, att t. ex. den engelska jagaren "Spitfire" kolliderade 
m ed en tysk lä tt kryssare ooh fick på sin stäv delar av krys
saren s yttre garnering. En annan jagare "Broke" skar under 

·ett av nallens anfa ll i tu jagaren "Sparrowhavk", varvid en 
del av besättningen Jyc·kades rädda sig över på "Brokc". 

De engcls1ka j agarna sköto uneler natten ett stort antal 
t orpeder, men sänkte det o1aktat endast ett tyskt slagskepp 
" P ommern", som gick förlorat med man och allt, samt en eller 
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lvå lälta kry•ssare ("Frauen,lob" och "Rostock"). Under dessa 
anfall förlo r ade engelsmä,nnen. utom "Sparrowhavk" även j a
garen "Turbulent", som blev rammad av ett tyskt sl·agskepp, 
samt jagarna "Fortunc" och "Tippcrary", vilka blevo sänkta 
av arlillerield. J agarna "Broke", "Maenad" och "Pelanl" 
fingo svåra skador, men kunde dock hålla sig flytande och 
återvände till sina bruser dels med egna krafter, dels bogseradL• 
av andra jagm·e. A andra sidan fingo även några tysl<Ja slag
skepp och lo·yssare skador g.enom de engelska jagarnas tor
peder, men blevo flybancle och återvä nde hem. 

(Forts.) 

Är skeppsgossarnas utbildning 
ändamålsenlig? 

Rätt ofta kan man få höra sådana uttryck som: "Hur är 
det egentEgen ·ställt med sjömans utbildningen vid skcpps
gosse:kåren", eller, "skeppsgossarna visa ofta bris tand e in
ti· esse och förmåga, när det gäller verkligt arbete ombord", 
eller "dc äro okunnigare än rekryter i signalering". Då ovan
stående och liknande anmärkningar nu senast framställts av 
ofl'icerar·e, som genom sin tjänsteställning (DC. tb. div.) 
måste anses hava förutsättning och ti'llfälle att ingående prö.va 
sig underst~ill t manskap även under re•lativt svåra och på
frestand e situationer, måste det ligga vid kåren tjänstgörande 
per•s·onal varmt om hjärtat, att undersöka i vad mån dylika 
anmärkningar kunna hänf öras till brister i skeppsgosscutbild
ningen. Vad då först anmärkningen mot deras skkklighct i 
signalering beträfl'ar, tror jag nog, att den har fullt fog för 
sig. Men de'tta beror ingalunda på dålig utbildning vid ~~kepps

gossekåren, utan får tillskrivas det ända till i år tiHämpade 
systemets räknin.g. EnligL skolreglementet fick det för 2 :a 
årskursens militära övningar avsedda timantalet p er vecka ej 
överstiga 11 timmar. På denna korta tid •skulle för u tom sig
nal ering medhinnas hanclvapensexercis, skjutövningar, sjö
manskap, gymna.stik, idrott och rpersedelvård. Att under så
dana omständigheter <;ignaleringsfärdigheten ej kunde bliva 
så stor, synes vara tydligt. Även uneler den därpå f6ljancle 
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sommaren på ·segelfartyg kunde på grund av brisl på tid och 

lämplig plats ej mycken övning avses för signalering. l\l c<l 

tredj c årets ingång och kommenderingen å långresefartyget 

voro så skeppsgossarna praktiskt sett borta från kåren. F ör

bind e'lsen med densamma var sedan uteslutande av ekono

misk r~atur. Om det sålunda är sant, som elt par DC. tb. för

säkrat, att ·cl e värvade r ekryterna hava betydligt större k un

skaper, så beror det på, att den förberedande yrkesutbil d

ningen varit bättre i land än ombord, vilket för övrig t iir 

gans.ka naturligt. Det måste nämligen stöta på •stora svåri g

heter alt å ett långresefartyg ordna en dylik utbildning. Della 

system är emellertid :från och med i år frångångeet, och n u 

följes de skolsal{Jkunnigcs förslag n :r II med förberedand e yr

kesutbildning i land under tredj e vintern samt karlskrivning 

})å våren, en anordning som säkert skall vi·sa sig giva hä l tre 

resultat. 
Vad cle övriga anmärkningarna beträffar, så äro dc H\ 

långt allvarliga!"c art, icke minst därför, att de säkerligen. 

aHt efter som tiden skrid er framåt, och de sakkunniges u t

bildningsplan får verka, sko'la :komma att få ytterligare fog 

för sig. Detta är icke b eroende på att det nurvarande pra

grammel är sänwe än det· gamla, lvärlom, utan fastmer p il 

den grund aU detta ullbildningsprogram med nuvarande an tal 

övningsfartyg och r ekryttillgång är omöjligt att genomföra. 

Enligt den gamla ordningen skulle skeppsgossarnas sommar

utlbilcln in g uneler första året vara :förlagd i land och u Lgöra 

en förberedande utbildning till 2 :a årskursens sommarÖY

ningar å segelfartygen. Efter denna följ-dc omedelbart lå ng

resekommenderingen. Då nu långr·esan på grund av olika 

orsaker och enl igt .författaren·s mening med rätta, ansåg,s :böra 

bortfalla, "synes det" - för alt citera de gkolsakkunniga -

"vara nödvändigt atL söka på annal sätt hereda dem tillfä lle 

till tjänstgöring ombord å fartyg". Detta torde kunna sk e 

genom att även föl"sla årets sommarövningar förlägges å se

gelfartyg, och att den ånliga liclen för sommarövningar n ågot 

'förlängc1s." Här konstaterar således de skolsakkunnigc, d en 
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för övrigt självklara sa nningen, att sjömansutbildning m å st e 

bibringas å fartyg och ej i land. Den logiska följden av d etta 

borde hava varit, att dc skolsakkunnige även för eslagit Kungl. 

Maj :t, att an tingen begränsa rekryteringen, så att alla go s sa r 

kunna beredas plats å tillgäng:liga övning·sfartyg, eller ock at t 

genom köp eller förhyming skatTa ytterligare tonnage. Ty

värr gjord e de varken det ena eHer det andra, ulan föreslag o 

i stället, all för d en händelse tillströmningen skulle bliva så 

stark, att båda årskurserna ej kunna inrymmas ombord, över

taliga av första årskur sen borde förläggas i lan,d och övas 

enligt bestämmelserna i gällande slwlreglementc. Följden av 

detta har blivit, alt av nuvarande m ellankompaniets 140 gos

sar endast 45 stycken komma att få tvåårig utbildning å segel

fartyg. Vad ·beträffar r ekrytkompaniet ställa sig förhållan

dena änd å ogynnsammare i det endast c :a '/, av hela kompa

niet kan bercda·s dyhk utbildning. Detta ä!· sifl'ror som tala. 

Samtidigt som överallt klagas över vårt foJ,ks bristande sjö

vana och sjömanskap nedpressas skeppsgossarnas sjömansut

bildni ng till hälften ,v .den av de skolsakkunniga som nöd

vändig betecknade tid en. Kan någon rimligtvis begära, att 

man på 4-6 månarler skall kunna göra sjömän av gossar, 

som till största d elen rekryleras från Smålands och Blekinge 

skogsbygder el·lcr Skånes feta slätter, och som i dc flesta fall 

vid hitkomslen till Karlskrona 'få skåda havet för först a 
gången. 

Om alllså sjömans'Utbildningen blir försummad vid 

skeppsgossekåren, kan detta däremot inte sägas om den bok

liga undervissningen. Härför är rikligt sörj t, alltför rikligt 

tyvärr. Under tre vintrar proppas gossarna fulla av vetande, 

de två förs la åren under 24, det :sista mtder 18 tiJnmar i veckan. 

Och vad allt skall inte pluggas in i den blivande örlogsmatro

sens huvud., Där lås es bl. a. gamla och nya tid ens kyrko

historia, där förekomma referat- och deklamationsövning, ÖY

ning i 'brevskrivning och i uppsättande och ibesvarande aY 

annonser. Här räknas procent- och ränteräknin g, undervisas 

om rabatt och eliskontering och meddelas en kort orientering 
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om aktier och obligationer. Vid den zoologiska undervisni n
gen användes lämpligen elisektioner (t. ex. av hare, aborre, 
kräfta o. s. v.) och om möjiligt skola botaniska exkursioner 
anordna·s med tillfälle för eleverna att undersöka levande väx
ter. Om man så till slut blott -skulle ytterligare tillägga, alt 
riksdagsförhandlingarna böra följ as genom tidningsreferat, 
samt ntt hållandet av fingerade lwmmunal- och kyrkostämmor 
rel.;:ommencleras, inser man, att på den bokliga undervisningen 
inte sparas någon möda. Är det då underligt, om d essa u nga 
män, som fått ·lukta på så mycken lärdom, och som u nd er 
tre vintrars och kanske även en sommars vistande i kasern 
varit vana, att varje dag gå till dukat bord. och aldrig under 
denna tid behövt befatta sig med kroppsligt ar•bete, när de 
sedan karlskrivas till 3. :e klass sjömän, hava glömt det kanske 
ofta hårda arbetet och umbärandena i hemmet och tycka sig 
stå ·betydligt över sina nyss värvade kamrater. Är d et under
ligt, on1 de ej beträtiande kroppsligt arbete kunna tävla med 
dessa senare, då de ju endaost under den ringa tiden av 4-(i 
månader fått utföra dylikt arbete. Men fara är även, att inom 
sjömanskåren kommer att uppstå en förklarlig spänning mel
lan .f. d. skeppsgossen och den värvade matrosen. Vi märlw 
redan inom skepps•gossckåren en •bri·stande kamratskap i mu
gänget mellan den högre och lägre linjen. 

För övrigt må man uppställa den frågan, har skeppsgosse
kåren und er dylika förhållanden öve1~lmvudtaget något berätti
gande? Bör inte i en skeppsgosseskola sjömansutbildningens 
och den militära u tbildningens krav gå före allt annat, och 
bör det inte alltid ·som mål för all skeppsgosseutbildning stå, 
att hos den blivande örlogsmalrosen grundläg.ga och utveckla 
sjömannaegenskaper och håg för havet. J ag håller icke fö r 
otroligt, att till och med många gossar, särskilt beträffande 
högre linjen, har sökt sig in på kåren, icke i syfte att inom 
flottan söka sig en levnadsbana utan utesintande för att få 
gratis skolutbildning, på förhand fast beslutna att vid fö rsta 
tillfälle återgå till de t civila livet. Utan att här närmare vilj a 
ingå på önskvtirdheten av en minskning av den civila utbilcl-
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ningsplanen, får jag dock framhålla som min bestämda åsikt, 
att den s. k. högre linjen bör bortfalla. 

Den frågan uppställer sig nu, hur man på bästa ·sätt utan 
vare sig för stora kostnader eller förändringar i gällande ut
bildningsplan skulle kunna åstadkomma en rförändring, som 
motsvarar de militära minimikraven på god sjömansutbild
ning? Först och ,främst måste man då som minimifordran 
uppställa de ~saklmnnigas krav på, att varje gosse skall beredas 
u tbildning å segelfartyg under minst 2 sommarexpeditioner, 
vilka höra hava en varaktighet av cirka 4 '/, månader. För 
att kunna uppfylla detta krav måste ytterligare ett övnings
fartyg anskaffas. Nu förhåller det sig så, att Gladan i en nära 
framtid måste underkastas en genomgripande reparation, som 
efter varvets i Karlskrona uppskattning, kanuner att draga en 
kostnad av GO,OOO .];:r. önskvärt vore, att i stället Gladan slo
pades, och i sammanhang därmed ett med motor försett full
riggat fartyg rymmande heiJa 2 :a årskursen- c :a 200 man 
anskaffades. Med förstärkt besättningsstyrka av 10 konpraler 
och lika många 2 :a klass sjömän som förhandsfolk, vore ett 
dylikt fartyg väl ägnat att i likhet med de forna kadettfar
tygen ,företaga sommarresor till kanal- och europeiska atlan
ter'hmnnar. 

Najaden och Jarramas, bildande en avdelning, borde be
mannade med första årskursen företaga expeditioner i Öster
sjön och angränsande farvatten. Vad slutligen Falken bc
h·äfiar, bör den j:u, då så mycket pengar nu en gång nedlagts 
på densamma, även komma till användning. Å densamma 
kunde därför med fördel det 50-i'al re'kryter, som de senare 
åren brukat antagas i början av j u ni, lämpligen övas. Den tor
de, i likhet med vad som varit fal'let med Gladan, ställas direkt 
u nder S. B. K. Genom ett dylikt .förfarande hade man även 
försäkrat sig om ett lagom antal förhandsfolk till påföljande 
års rekrytresa. 

· Jag tror, att man med ovanstående program kunde vinna 
betydligt vad beträffar sjömansutbildningen, vilken härigenom 
Under lämplig stegring 'bibringades eleverna. Ävenså torde 
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dylika utsträckta expeditioner jämte utsikten för en del gos
sar att under trenne somrar få n'l edfölj a segelfartyg, locka 
många med verklig håg för sjömansyrket att taga anställning 
vid skeppsgossekåren. Några mera betydande kostnader ut
över anskafTandet av ett lämpligt fartyg - och i dessa ton
nageöverflödets tid kunde ett dylikt säkerligen mycket för
månligt inköpas - behövde ovanstående förslag ej draga m ed 
sig. Ej h eller behövde de skolsakkunniges 111uvarande utbil d
ningsplan på något sätt härav beröras. 

::\f en yad som skall göras bör göras snart! 
H. Muhl. 
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Meddelande från främmande mariner. 

Amerikas Förenta Stater. 

Omnlla, Llen föesla av ti e lio under byggnad Yamncl e amL·rHmn ska 

kryssarna , itar med gocla t·c~ullat fö re lag-iL vrovtur cr i PugeL Souncl. Med 

enclJst llali·G. an talet pRnnot' pae ldadc uppn ådde~ en med cHal'l av 27,, knop. 

Under en k o t·Lare tiLl uppgick fal'l r n till :31 knop. :\lecl alla pannor på

elci acle skall kn··ssar cn l'unoa tillt·ygs·a Jägga Yägen ö1·er Atlanten på tre 

dygn . OmRilla är JJeritknail kunn a gi\m ;n knop; den l1ar J2 vaLten rör

pannor, lurJJinma ski n c t' rnell rell!JldionsYitxlar. TuriJinema göt·a virl llögsta 
fart 2,:JOO varv Jll' minut. 

:\Iaskin- otil el clmmm cns plac erin g ~l t' fi\Jj aml e r~iknat förifl'i'tn: 
1) två chirum; 

2) maskimum för de två turlJinCt\ so m \ Crka Jl<t d e lJ<'\lia yttre 
propellt•at'JH1; 

il ) tYtt andm clrlt·um; 

.\ ) m askinrum fiir dc tn\ in1·c pt·op ellrarnas lurlJi,nct·. 

1\:ryssat·cn Ilat· -e n Lingel -av J69 m. oc11 ett Cljupgåendo av 5,
02 

m. 
Dess n ormala clcplacem cnt ät· /.:,oo tons. 

(Le T emps, 18 mm· s . Le Yac,Jl t 21 april.) 

Und er d c [l<tgå,e nli e r skadet·(imingal'll·a i SLilln llaYe t i tJ·akten av Pa

nama an\'tlnclcs d e t gamla sla~skcpp c t lO\\'fl som m ~tl vicl al'Lill criskjut

ningar, ulLförcia av slagskepp e t :\Iis,;issippi . Iowa \iat· därvicl uncl ee gång 

utan lJ esätLning ombot·,J o'rl1 sl)Tdes m ed raclioappa1·atcr. Efte r slutad 
artillerskjutning si:inklcs fal'tvg·e t m ed tot·pccl. 

(Le 'rcmps, 2:J nLll's 1923. ) 

Det nya flottprogrammet, som skall tmd e t·sliUia ~ den amerikanska 

kongressen, skall UJl]l'taga minst 6 kiTSSG.rc p ~t 10,000 tons, bestyck-acle 

m ecl 20 cm. kanon e r, il minund cl'\'altensil å tat· od1 3 lliig·sjöunclervaltens-
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bfttm· på 2,:JOO tons. De sistn~imndas fart i ~-tläge blir mindre än \"-kla~sr• tb 

men aktionsradien oclt farlen i uml orYattens läge bli stöt're för att möjli~ 

g·öt·a båtarnas a n Yändancl e på stora elistanser från cleras basct' blanc! :wnat 

för rckogno·scc ring nY ficntlif!a ·floltans styrka ocl1 m anönr. 
(L e T emps, 20 april 1923. ) 

England. 

::-,tcclansti'tencle uppgiflct' angående dc nya engelska slagskeppen !t aya 

ytlc l'ligarc e~· l!ållits: 

deplace m ent omkring 33,000 ton s, Unge! 20i'" m. , JJreclcl 32 m., fal'l ·::: 

knop, alltså något högre fart än de nuYaramle s lagskepp en. :\ Ycn akli oth

r aLli cn .skall JJliYa s-törre :1n någo nsin förut. 
Bestyckn-ing: !J st. ·o cm. k·an.on cr i 3 tripp elto m; 12 st. 13 cm. k an,

nct' i 3 clubbeJ,tom på Yat·d c,ra sitlan, 12 'St. 10 cm. luftkanoner samt iiYcr

Yattcns l t'ippeltorpedtuller föl' \ Yiliteheacls 52 cm . to·rp ed ee . 

Enligt de senaste upplysningarna skola 2 av dc s,·å ra torn en u p['

st~lllas å JJacJ;en och cle,t Lt·eclje ft •JJryg.gm1 för om skorstenen; allt-s[t li PI.t 

akte rskeppc-i ·friH, Yarav man kan clt·aga elen slutsatsen, alt denna clcl nY 

Jal'tYu·e t skall aYses för aYsilnclande oc l1 mottag0.mlc aY flyglJätar. 

• ~G(irclclpansarct skall llaYa 33 cm. ljocklcl;: ocll fm·tygen förses m ed 

3 pa.nsmcläck so m sk:·llcl 'ör· a nl'all aY flygbrttar. 

Ett starkt citadellpansar ska ll omgiYa dc .fasta del·ama aY d c sYat':t 

tornen , manöYe.rtomct oc.Jt ncc!t·c clelcn a Y skorst en en. 
(L e Yacht 21 april 1923. ) 

FJ .1·!Jdep iHm·ly !l . ~Iecl aYsccnclc pi't flygclepäfm-tyg slår England fr~im s l 

lJlancl samtl iga sjömaldct· . Som lJekant rekvirerade brittiska am it·ati kt,c l 

i början aY kriget 'Ctt Yiss't an.tal lwnclelsängare, som utrustacles till lfl y~

dcpäfarty,g. På sådant s:ltt ombyg•gdcs G a m p a n i a ocl1 Ju·}s:; ar~n 

p u r i o u s. Därefter företogs 'omln·ggnaclen av A r g u s, ocl1 clet r;; r 

Ch ile aYserlda !S lag'Skcppe•t CIJchean c bleY ·engelskt fl:--gdcpäfmt:·g un d,·r 

namn a Y E a g l e. Slu t! igen bcslö,ts bygg-aneJet av H •c r m c s, Yilkc.L il r 
det föt '5la fart~·g i Y~~l'lclen , so m från början konsktJe.t'ats föt· sag;cll1 

li.nclamål. 
stot· Yikt lä•ggcs pil. uncl e t· inneYarancle år pågående försök m ed II c r

m c s. Yanmclcr bl. a. aYses att fEt utrönt, l!uruYicla fartyg av ifr1\gayarantk 

~lag b eltöYa nöclYäncliglYis hållas upp·c i stora dimension ee . J~ a g l c I)WI' 

e tt cl epl·::wemenl a Y 22,790 tons , F u t' i o :u ,s 1!1,100 tons oc l1 A r g u s 1 '1. '•~' 11 

tons. H c t' m e s l1ar diiecmot ett dc,placcmcnt på blott 10,9:i0 tons. Ont 
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försök en mc(] sistniimncla fart;·g· utfalla tillfrcclsställancle så att ett till

räcldi glt antal flygplan kunna m cclföra.s, s tarta'S ocll åter omborcltagas, 

torde man san noliU komma a Lt feamdeles ltåHa s ig till m edelstort tonnage 

för far.'·;·g av sådant s lag·. Kostnacl cm a för· cl c stom flygclepåf'aet;·gen äro 

JJögst aYSCY:1rcla. s, luncla läm föränclringarna å l~ u r i o u s huva kostat 

nät'a 6 mil!. pund, å l~ ag l c ni1ra !1 mil!. puncl och ä A r g u s 3 mil!. pund . 
1 jämförcls·c med cl es·sa fal't:·g ~lt' H c t' m c s lång;t billigm·e . 

(Le 'rcmps, 2!l m ars 1023. ) 

Ltill a l o·~·ssarP. Arbetena Ct dc ny a lillta kryssarna fortgå t~imligen 

lwn gsamt. F r o JJ ·i s !t ·e r ]) cräknas Yisscrlig·cn snart vara .färdig. men 

1~ f f .i n g !1 a m , E m c r a l a ocl1 l~ n t e t' p ,. i s e äro ännu lå ngt ift'ån fär

dig'R. Det före frull er, som •om hri.tti sl;a amimiilelol för n ~h·wtmncl c iekc 

anset' dessa kryssares t fi1t·cligs t ~1 ll an c l c Yat·a a,· trängand e b e·lt o,·, utan be

t raktar cla t nuYarancl c !J cs tftn clc l a,· li; · Iik~ ftll'lyg i IJrillbka fl ot tan :"Om 
t illräckligt. (Le T emsp. 29 mar:; 1~1~:{.) 

Fran krike. 

Den år· 18()D bygg·Lla k t·; 5sarc.n .J 11 r i r.Hl r -l a-G r a v i (· ,. c. :;ont :;n! t.s 

till en itali ensk firma. lwr l>ng·:;crah !iii \"ii.Je t"ranclt e för all diit' n ed-

skr-otas. ILt· Temp~, 2;1 febr. 1!l23. ) 

F lo l lla!JE'II .. :\Iuxinminislern , :'11. Tiaiber,ti, !tar nyligen i ]) epulet•a!l c

kammarcn .ft•amlagt andra d·ckn flY f'ÖJ 'Sia:-'e't till floLLiag oc'll lonl c inom 

kol't ä\··on komma att framk1gg,a Lt· rrl}c cl P!en av sagda 1-ag-t'öt·sh<:-;·, ornfal

ta.nc!c piECn för n,vJy;·ggnaLlct· GY fa i'L;·::; unt!Cl' perio clen 1!l25- 1D30. 

Denna p km hir.e r· omfabtn fliljancl c nyb;·ggnaclsarhclcn: G liltla krys

sm·c, 1:1 Jagar·c, 2'• Lol'pellb M::tt', ·'t Occa ngåcnclr u-båtar, 30 u-IJåLnt• ll\' L 

k;l,russ sam t G specialfmt; , . (t minutlilggnin gs fart;·g + olj c transporLfar·lJ"f(") . 

Pör· clcs:;n nyby•gc;· nadcr nYsctldn a n·si<JJg· föl'd elas p il. OJrulge tcmn fC•r 

1\ren 1923- 1933. lntet å t·li g l an~lnp iir RYse t t att öYc rsti gn 320 mil!. fl'nncs. 

(rA' Tc.mp5, :lO maes J ~23. ) 

l'å!Ji'oc n <lc n~· hY!I!JIWdrr·. l1 r J\122 ]lcyiJjall c t renne Jii.Lta kt·;·ssa t•n a 

D u g u a Y-T,. o u i n, P r i 111 a u .~· 11 r l ocl1 l, n m n t t c-P i c q u c t angiw1:; 
skola f< ,följand e lruYt.Hlclimcns ion'''': 

Längel öwr allt n;,," m .. slön;;:,[ft brrrlrl 17., m. , rljiiJlf''åenllc :i., m. , 

rlcp1lacement 8.000 lon~. m:bkin!'l;Tka 100.000 'lll"·- , maximif,nr·t :l't knop. 

1'idskTift i Sjuväsenrlet. 19 



-242-

Best~y clming-cn skall utgöms av 8 s t. 15,, cm. l\anonct· (ny kalib er i 

·fmn sl;:a flot~an), uppslltllela i .\ (lUJ)JJ"eHorn i fartyg.c ts m cdcllinj c, !, sl. 1:, 
mm. l!lftväl'llskanoncr ocll 4 <St. tr·iplctlllher för 55 cm. torp ell e e. 

D u g u a y-T r •o l l i ;n s<:~Jtlcs pft stapeln i B r-es t elen 4 aug. Hl22. s,1 

snar•t sagda Jartyg ,sjösa tts, •skol·a arlwtc•na ä P t' i m •a u g u c t börja~ " 

samnna stap·e lbäcld. L a m o t t e~ P i c q u c t bygges i torrclo~l\a; ar·bct rna 

tlilrå börjael es elen 1G jan. 102:3. 

Dc sex flottiljl eclarna Ja guar, Pant ll erc, L 6opartl, Ly n;.;, 

c; 11 a .c .a 1 ocl1 'r i g t' c angivas skaLa få föl}ande Il uvu clclim en s ioner: 

Längel över allt 110,7 m. , slörsta brcclcl H m ., cljupgitcncJ.e ·'•., m., dr

placement 2,/LOO tm1s , ma<Ski'Ils t>•rka 50,000 •lrkr., maximifart 3\, knop. 

Dc skolrt få en bestyckning av G s.t. 13 cm. kanoner ( Iikakclcs n> 

Jmlibcr ) , 2 st. 15 mm . luftvämskanonCt' samt 2 st. triplcLubcr för 53 rnr. 

torpeder. 

Dc tolv ja .garna av B •o u r r a,; q u c-kla~sen skola erhålla följ and<.' 

h uvuelctim cn.s ione.r: 

Längd över nllt 99,, m. , slörsta bredd 9,, m. , cljupgåenLl e 3,, m., dep la

cement 1.'•'J'l tons, maskinst>r•k rt :10,000 llkt'. , max imifart 33 knop. 

Deras be.s•tyckn i.ng s-lmll utgöras av '• st. 13 cnr. kanoner, 1 st. l~• 

mm. luftväm•s.t •aon oc·ll 2 st. trip.lcrlulJCt' för ~•:i c:rn. lorpc Ll er. 

Belt"äiTamle cl c sex u-bii-~arna av J. klas-s R e q u i n, S o u f f l e u r, 

Nlo.rs•c, Nftrva l, l\lar.sottin ocl1 D aup ll rin liimn<:~Js följand e UJll'

gif,Lcr: 
Läng•d öYcr rul H 78, m ., stö rsta lH'Cdel 6,, m. , eljupgäencl e ( i stlä~t·) 

4,, m., -clcplaccm cnt, i y tläge J,H7 ton•s, i u.-v .... 1ägc 1,138 Lons, maskin~Ly-rkn 

i yt läge 2,()00 hkr., i u.-v.-lög ·c 1,800 tllkt' ., maximli>fart i ytläge 1G l\no]', 

i u.-v.-lägc 10 knop. 

ner-as bc.stj'Clming skall utgöms av en 10 cm. kanon, a ptct·ad äY ·n 

. om lu.ftvämskanon, 10 s•l. :15 cm. tor,pec~LUl)er oclr G tor.peclcr i res1' ., · 

De-ssa u-•båtar avses för Ji'\nga l\r~yts sningar oc·ll Ji't dtlrför en Jwt)

Lianel-e <:~JMio nsradi e. 

HuvuclclimEmsi-oncrna för clc nya sex u-båbaT.na aY 2. klass äro, m•·tl 

vissa smätT·C avviJ;elscr Jör cnlr c tcrna, gonomsnittligt: 

Läng·cl över a ll t 6'o m., s törs t a breeld 5,, m., cljupgåenclc i yllägc :1., 

m., elcplru;cmcnt •i -ytl:ige 600 tons, i u.-v.-hlg·e 760 t ons, m ruskinstjTl\a i :-l

läge 1,300 Jvkr. , i •u.-v. -lägc 1,000 I1kr. , maximifart i }L I ~lg•c il! knop, i u .-Y.

lägc 9,., l\nop. 

... 
r 
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Be:stycl;ningen skall uts·ör<b av en JO rm. kanon , j~1nJYäl apteracl som 

JufLYärnskanon s0mt 7 st. :..3 tm. lorpcrltu!Je-r m ed e n lorpecl i reserv. 

(!"•c YacJJ,t, 31 mars 1923. ) 

Enligt fr·,m;;.ka J! o tlprogrammct .skall ~Iagskeppet Be am ~indras till 
moclel'fa:rtyg Jör' flygiJalar . 

Längel 1/:'i m., JJredd ?7. 1, m., lljupgftendc 7,50 m., masknstyrka 3:'i,OOO 
ll äStl\t'aHcr. 

Bestyckning: i-J s L 1:5 .. , cm. l\anoner, G st. 73 mm. luftkanoner, 6 st. 

3:5 cm. öYCrYallcns•torpcclluber. 

Fart~·gel ska l l ·hava 12 YaLt•'llJ'örpannor föt ' olj-eeldning ~amt tmbin
nHtskiner. 

(Le Temp'. J:3 april 1!123.) 

Japan. 

J\r~·ssarcn J\ i n u (\:JOO ton;; ) lrm' n,·J i,c·r n rustats. Flygclepc farrLyget 

H o s !1 o Ilar eflC'l' t>ilHr·cLfssti11lanclc pt'OYlur· r r· ingått i a•kt iva flottan. 

En 7,100 tons kryssare hat· nyli,::·en ~alls [Jå stapcl,n a Yal'YCt j Na
gasaki. 

(Le •remps, 23 fchr. .1 923.) 

lJr1{ler in·ncva rand t• r~tkcn~kapsar ä t' de.n aktiva flotians .s•ammansätt
ning följancle: 

1. fl o ttan: 

I. sl<:~Jgsk·cpps-eskac l r•m : :\lulstt. Hiug·a, Isc ocl1 ~agalo; 

l. -lätta kt'Y.ssare•sktclcrn : K u m n, T ftrm a oclt O Il i; 

1. j·agarceskaLlcm : T .a t s u t a o t il Jyrra jaga•rflotlilj-cr; 

l. u-b t lrS J'l io tlii ·l j c.n; 

l. HygbEtlseskali ern. 

2. fl-o [.lan : 

2. slac;·Jq·>·s·sare,-;kad em: K o n ·g u, H i j c i och K i t' i s h i m a; 

2. lätta l; r·) ssaresl\adem K i n u , .r u r a •o c-l! N a g a r a; 

~. ja,gm·esk~adern: K i •l a k am i otil fyr-a jagarflotliljcr; 
'!. u-J) I\ l;;flottil.iPn: 

2. Hyt''Il <llscs kat!P·rn. 

Den :J. fioLlan iit' uppli~st. 

(:\I. R., jan. 1023. ) 

B) sganLJ e t a v rlc l Y il föt's-ta 10.000 tons kt·Yssama s•kall påiJöt·ja.s i 
llr'lO''\J 'n [l J) • · 
'"' '· o aYse~ lJUiw1 d·· kra.fli~·aslc av sitt slag, ö1·cdiigsna så1·iU elen 
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ance•rikanska Omal1a-typcn so m den cng-chka llalcig·it-klassen. nc ~k, ,J 1 

!1ava 183 cm. längd , 18,, m. ])redd, 32 knops fart samt 1'1,000' aktion ;;ead~· 
(= '/

3 
·av ekvato m ) med elzo nomisk fart. ~J.askinern.a skola skyclLla:; :r' 

12,, cm. pansar 11. si\väl (]tick som IS~clor. 

1-IuYml])est~ycknring·on ,skall utgöras aY G st. 20 cm. kanon er i l "·· 
dulJJ)eltorn, cläJ'aY 2 för u t i tY å Yi:mingar ocl1 ett akter u t. 

Ka:noncma är·o 13,., m. långa oclr !ra en cldllast i·gh e t aY G skol! , 
min. DC'ssu tom skola kr·>· ssa1·na försC!s mecl ett batleri av 12 cm. snah l ,_ 
skjutande luftkanonc.e .oc lt :l2 st. torp cdtulJ er samt 1, areoplan. nc h · 
räl,nas f~lr.cl iga 2'1 m ånaclcr e ft-er slapcl.s~lllningen. 

(L e Yacl1l. 21 apeil 1\!23. 

Spanien. 
Den l älta keyssa rcn :\I c n d e z-K u n c z lwr ny>i gen löv t a Y st.ap lt- r 

i Fcrr.ol. Den llr elen andra av sitt slag enligt det s. k. :\Hrandaprogi·amm ' 
av 19:lG, vilket .innefwtlado IJ'J·ggancl<c t ftv 1, lätta kryssare. Don för sta ;; 
H e i n ra-V i c 't o r i a-E u ,g c n i a som för någ:on tic! seelan på!JörjGt ~ i 

föt•sta exp ecli liion . 
Dessa far tygs lluYuclegenskaper Llro: 
Deplacement: 4,72::> torn~. Ulngll Hl m ., cljupgile ntl c 4,, m., maski n 

styrka 4::>,000 hkr., pann ot· 12, '\'al'::tY 6 för olja ocll 6 för kol eller ol,i ·· 
fart 29 knop, akbionsmclio 3,000 ctiist.-mi·n. mecl 13 knop, kol- ocl1 oljcf(ir· t·;r l 
1,300 tons. 

Deras best)·ckl]in g utgöres aY G st. 1:1., CJm. kanon ee (med sköl<l :ll' 
4 st. 47 mm. luGt\'ärnskanoncr, 1, st. aulamalisska azulsprutor , !; st. tr i)' !· 
t.ul)er för 53,. cm. to,q wc1er. Bcsilt.t·nin·gsst:·•rl>a 320. 

(Le T emps, 2:l mil.rs. Lo Yacllt 21 npril. 

Tyskland. 
Från början a Y ar 1923 ilro !följ~nlio fm·t~·,g nustaclr: 
2 slagskepp : B r :t u n s c 11 \Y c i g ·( i \ V.ilhclinslHl.YCn ) , fl.agg·skcpp !'i·~ 

I-IB öYCr ·orclsjöstriclskrafle'l'Dta: H a n n o,. e r· ( i Ki el ), flagg·skrpp r; ,' 
I-I B ÖYCt' ös.t.eJ·sj ö.str1id;;kral1e·ma. 

5 kryrssarc: l\I ecl'Llsa (K1ie l), 'fhc.tis (Ki e l), Hambur g (\\ .i'
hc1msllaYen ), Ai·cona (\Yillr clrmslral·c n ), Berlin (T\i el ) . 
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-2 torpc diJJtS!fl.oblilj ~e t·: I. Flottilj en ( i SIYinemi.incle) bestående av 1 
flottiljl eclarc oc l1 11 torp e diJ ~tt a'l·; Jl. Fl>o ttilj en ( i \Villl elmsilaven ), bestä
ende av l flolt•ilj>leclarro ocll 10 torpedM.tar. 

'l'endcrs: D •r a c 11 c (Ki e l), D o l p .11. i n (IGel), I-I a y (Ki el ), F u c Il s 
(\Yilhclmsllm-cn ). 

segelten der: N i o b c (Ki el ) . 
'l'cnder: 'l' 14'• (Ki el ) . 
},ngare: Nordsee (Kiel ) , i\[ .l 3-'r. (WilllelmsllaY cn) , i\I 1 33 (WH

Ile•lmBilaY<Cn ), i\[ G,O (Ki e l) , '!.' :l5 1, (:\IUt'll'ik), i\I 8 (Ki el). 
För sjömLttniing: SjömLUningsfa l'tyget P n, n t Il e r mccl "Peill])oote" I, 

II, III oell V (Ki el ). 
1llr.l'ligare fa r ty gs•1·us·tnin gar ilro fii r· iil'ct planerade. 

(:\I. H., j an. 1923. ) 
U-hå lslöl'lu slm· u nd er· i<l'i!Jet. 
Först !, [tr ef,ter· krige ls sllut l1ar· man !~·ekats sam•la alla uppgifter 

om cl o olika t)·ska u-lJ [ttarm<s öde. 
Sammanla•g't förlorades uneler kriget genom J.tgärder från fi enWg 

sida 118 tyska u-lJåta.r, ·för·tl elade på do ol·ika keigsåren sålunda: 
J91'o. (5 månad e!') ................... 5 
101::i .. .. . . ........... .. ........ ......... . . 20 
1916 ........................ ............ .. ............. .. ..... ........ 21 
Hl17 ... . ...... .. ... .. . ...................... ... ........................ G2 
1018 (11 må nad e t·) .......... .. ... .... .. .. ....... .............. 70 

Störsla antalet föt·.s törda u-Mtar visar maj 1918 med 13 lJålar. Ut
räknas med c ttal,;t föl'lorrcclc tl-'lJåtar pr månad uneler dc f em krig.sårcn, 
fr rum går det att mån aderna maj oclr scplcmlJe t· varit cl c •Svår-aste (resp . 
G, 7 och 5 u-båtar i m ccl cltal ) uneler el et alt miinacl erna febr-uari, juni o c !t 
oktober varit clc gynnsammast e (något öYer 2 bMar ). 

BctrMf'ancl e sättet för cle ensl;.ilcJ.a u-lJåtarnas förstörande, har clct 
visat s.ig a,Lt 

37 u-J):\tar förstunl es genom sjunrkmtinor, 
26 
20 

H 
13 

12 

8 
() 

() 

6 

förankr ade m i nor, 
aY fi entliga u-J)ålar, 
, egna haYcric r , 

artil!Ni clll fl'ån jagare och torp ccll)åtar, 
, s . k. Q-farln; (u-båts-fällor ), 

gcnon1 ra1nn1n i ng·, 

:w lJestyckacl e tmwlare, 
., JJOill'lJer från tfly-gfark.ostcr, 
., u-bå~snät i Kanal en och utanför fi entliga 

hamnar, 
, vanliga patrull-fartyg·, 
, llCYtiradc 1Jj5Jipfartyg, 
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2 Ll-bHta1· försli.iJ'Cl cs aY a l'lill cri elll frCtn kryssare, 

2 lancliJ a ltcri er, 

1 slagskepp ( L' 29, \YeclcLingen ) ocll 

9 , ol;l"\ncl orsak 

Det ä t' o ca; så a Y in.tressc att angiYa pft Y i lka platser el e ·t:·sk:J. u-b itt:J.t·n 

förstöl'ls. Statistiken ang iY et• Clc Lta sii tunda: 

5G Kanalen 
Not·clsjön 
:\IccleN1aYct . 

.. .. . .... ..................... 26 

}Jnglancls O-kust 
Dover,clis:Lt'ik te t 

Bunt Il'la!llcl ......... .. ................ .. 

16 
1G 
12 
!l 
7 

Frankt'i k cs tanal-kust 
:-;capa Flow ... 

:-;hcllanclsöarna ........ . . .. .. 
:-;c11.i Il :·-öama 

\'iLa UaYCt 
J'\on·a No,·dsjön .......... .. 

:\IcUan J'\or!:'e ocl1 Skottlancl lrliinclska sj lin .. . 
Englands \Y-kust 
IIclg.o lanci::• IJ u k ten 
Skoltlanrls ·kuster 
ös lcrsj ön .. .. 
Svarta ilal'ct 

;; Dan.s·ka kusten 

3 

l3 clgisika kusten ..................... .. 

Hot' J.lS rev 
Atlanten 
Bosporen .................... . 
\ \ ·. om Gib,·altar .... .... . 

'! 

Till föl'i-u&tema tunn:-t ii.Ycn räkm\.s - båtar, som Yicl Yapcnsti ll•

stäneJe t Yoro intemeratic i neutrala hamnat· orl1 scclet·mcra sftlclcs, sa mt 

14. båtar, som t:·skarna ,sFUnt för~•törcle (7 i Pola, 11 i Flanclem, 1. •i Gal 
taro, 1 i FJumc och 1 i Triest). 

En numerär unrsikt aY t:·ska u-l> iHs 1·apnets llcståncl lllmnar fiil-· 
janclc resultat: 

Pilrdiga ' /, 19l'• .................. .. 26 
Byggcia uneler kriget: 

'/, 19H-"/, 19J5 ......... 10 

'!, 1915-"'/, 1916 65 

' /, 1916-"' / , 1917 "' 101 

'/, 1917-3
' / , 1918 ......... !JU 

'/, 1918-'/, 1918 ......... G.l = 3'•:J 

Tillsammwns 371 

Fu,·loraelc 
staneld 

!öt•e Yapensti Ile-

t:tbmnacle till ententen ...... 

'J'ilhamtnan;; 

Därjämte 1·oro Yicl Yapenstilte::rtaneleb ing~JCml e 22'• båtarumler byg·~ 

nacl vid oHka verkstäder ocl1 yttcrligaee Z20 bätae ·lJcsWllcla, men ej pi't
lJörja;cle. 

i\!ecl u-båtama förloraLies aY personal: ;J l 'i ofTiccrare ocl1 ~.819 lill 

elerofficerare oclt menig,e, allt.sft lilhamm;-tn,; ;:;,36', man. 

A1· olTicerarna YOro : 

Datum 

3/3- 23 
17;3 - 23 
23/3- 23 
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l\OJ'\'Ctle nk«pi Län e ..... .. ....... . .. 
Kapil~inlcutnants .... .. 
OlleriL·ul.nanL,; z. ScL· 

Lelltnanls z. ~cc 

Oileringcnieurc ............. . 

Jn gcniL' LII' L' ........................... .. 

Ollcringcnil'tJJ".lSpirantc . .. .. .. .. .. .. .. 

[ng·en ieu t'-<bpiranlc 

(:"/. 

SLam. Hese n·. 
2 

7:1 
JGO 12 

G l GO 
2~) 

1ti 12 
l ~ ) l 
l,() 

T. -; llLHt. 2 

Kungjorda patentansökningar. 

Uppfinningens art. 

l l 

l~l:l3. ) 

5709/20 
5463/20 
772j20 

Askutk astare fur fartyg. E. Halt n, P·ll ilacl clJYilia. 

i\nordnling viLl tanJk,fart :·g. J . F. King, Glasgow. 

Anot,eLning iför u.utomabissk bromsning av vrklnings-

Jwsti,glleten llos clävertm· ell er kranar. L. van 

Her l; , U Lt· cc llt. 

19/4--23 5352/21 Automabi•s·k clclsläclm ingsapparat. E. A. Strand, 

Tärnsj ö. 

2666/20 .\n orcl ning Yid pansal'd)'kanlt·l1ktcr. Neuk ltlt & 

1384/22 
3380/20 
50!5j20 

1848f2 l 

Kul1nrkc, Kiel. 
Löstagba:r is!Jr·,;·tars täl'. E. O. Sandberg, i\lvesta. 

::i.ignala,pparat. Signal Gesellscl!a!ft m. !J. H., I\Jie l. 

l!>ndelwattcnssignalmo lLagarc. Si·gnal-Gesc lisehaft m.l 
b. I-I., Kiel. l 

Signalapp:Hat. E. \Y. ,>\&sar&son, T\:ul.lad al. 
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Innehåll maritima och krigsvetenskapliga 
tidskrifter. 

StL'alc!Ji och poWil>. 

Forsnn· ~i Il s11s og elen l1omtmlskc FiaaLlelov 
Back to :\Icclri ten an can .... 

Sj öJ;rigsh is toria . 

~\IiJH~irisoll c Sactransporte im \Veltkt•i cgc ... 
Le operabions clu 19 aoCtt 1G16 dans la :\Ict· 

el u No,rcl ..... . .................... ....... ...... ... ....... . 

Furty nshcsl;rinlin!J , sl;epps hy gg et•i och .... 
far l Y!JSUIUS I; in er. 

La [)l'·Olccti·on -contre les explosions sous-nm-
rincs .............. .. 

n. 'l'. J'. s. = Dansk 'l'illskrift for S!<lYc"CSCO. 

~- :\I. n. = Naval ancl :\luHlary Rccorcl. 
\L R. = :\Iarinc Hunllscltatl. 
n. i\I. = nenrc 1\larit,jmc. 

D. 'l'. f. 8., sill. 9'J. 

N. :\I. n., sic!. 200. 

i\I. R., sit'l. J0:2 . 

H. :\I., sic!. 501. 

n. :\J. , sill. \GJ. 




