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Jta1iensl<a flottans uppträdande i Adriatiska
havet under l<riget.
fiin'drilp; h {Ji\d rkn :28 nJnn; 1GHl i th,,

\{o.Ynl Unitell i-ll'l'l' iCI'

\m:t itulifln. Lon1l on . aY C'ctptain ( 'linr] ('s rli \'ilLHI'y (K. l. F.).

Ch~mstat•ncle föredrag inneilallcr myckl'l som för v:"trl sjiil'örs,·ar torcll· vnra av intresse, varför m ed föredragsh {tllarens
medsivande hiir atergives en iivnsälluing :1v detsamma; n ~tgra
smiirrc strykn ingar ur origin:tltcxten har gjorts; clisl.-u ssionen ,
som följde p~t (öreclrage l, har uteliimn ~1ts .

In om elen korta lid som iir anslagen Lill ell fiir ed rng skall
jag försiik:1 skildra Yår floll~ts arbete i Adr iati ska J-laYel och
dän·i d g iYa Pn mera cldaljeracl fram stiillning av saclana krigshiind else r , viika a,· uppc> nbar anledn ing , ickP kommil till allmän hetens kii n nedom fiirriin efter f ien tligh cle rnas u pphöraudc.
Trofa s t och iimscsidigl undnslöd har nu beseglat det broderskap m t> llnn britt iska och ilali en ska fl ottorna , l'iir vilk et
jag städse arlwlal under de å r jag ha ft den förmån en alt vistas
i detta land. Det iir diir!'ör en glädje för mig att e ll br ittiskt
auditorium i denna Metropo l först a Y a lla ska ll få tillfälll'
höra ,·å r floUns insats und e r kriget, och jag hoppas ni vilja
ltpptaga det som en h yllning å t den tappra oc h mäktiga mari11 ,
'från vilken d e tach e rade avd elningar und er m å ngfaldiga drabhllingar k ämpat vid vår sida; en marin som iir Eder s tolth et'
.\venled es hoppas jag, all min kortfall:1cle och ofu llstiinTidskrift i Sjöväsendet.
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dig:1 skildring skal l kasta något ljus iiver d c svft ri gh cte r vi ll:1d t'
att bekämpa för att kunna til lfoga fi enden s lag på slag. vilk.~
:di a bidrogo till det nedsiitlande av hans »mora le>> som \lut ligen nadde sin kulmen i en fullkomlig underkastelse.
Unde1" krigels fiirsta skede hade mången viintat alt <k
IJ}ista iislerri k i ska fartygen sk ull e försöka ett genom h roll vid
Otrantosundet för alt förena sig med Goe])en och fh csl:1u i
Dardanellcrna. Aven om detta snHn, men icke outfiirh:1ra,
förelag blott delvi s lyckats , torde del ha,·a meclfiirl viktig:1
pol itiska och mililiira följd e r , men vår motst:inclarcs s_ji")kri gspolitik låg liksom allt annat i Tysklands hiinclt'r; och den vi lj:1
som hiinsynslösl vagadc s~l mycket p:\ kontinenten , v:1r oiH' slutsam och ringa förutseende så snart det giillcle han'n. F ienderna undanclrogo sig strider, oaktat ell kraftigt uppt riidande av deras flotta hade vnrit den enda ulviigen till d e n
st'ger, som icke någon av jrillcbataljerna till lands kunde ti llförsäkra den. Kriget kunck :dclrig avgöras genom enh:trl minor, en e ll er annan raid eller genom hanclelsför!>löring aY ub:ltar.
Det iir viii b eka n t all. sliirrc sjö str idl'r icke ägde rum i
l aysakn a d av r e plipunkte r inom d enn:1
Adriatiska havet.
sl ugflo!lan under så gott som hela kri [tsle
m
krigsskådeplats
get fiirliiggns till Taran to. Våra enda örlogshamnar på iis t r:1
kusten , niimli gen Brindisi och Venedig, till triingsel fyllcl:t :1Y
o li ka slags krigsfartyg, hade onvs ett bristande utrymnw fl e ra
oliigenh etcr. Båda hamnarnc, men isynnerhe t Venedig , la go
in o m räckhåll för kraftiga och ofta förekommande anfall fra11
luften ; under det Taranto aldrig utsattes för l u flan f ~1ll. ut gjorde V enedig oc h B r ind is i ett ofin återkom ma n el t' 1mi l fiir
österrikiska flygare. Valona , som Yi tagit kort ti d förut. led
av snmma o-liigenhcler, och som bas för va r fl o tta hade d e n
framtvungit ditsiinclanclet av dagliga transporler och kolilllgn re, vi lka vi ic ke kunde unclYara på and r a håll. Förbinclt'l serna mellan fi endt'ns IJåcla ö rl ogsham nnr - Po la oeh Cattarn
kunde utan att o roas av vårn huvud strid skraft er ä ga rum i
skydel av Dalmaliens skii rgår d , och det blev diirför nö clliin -
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digt atl förl ii gga nu hu Yudsly rka sö der om den sydligask :n·
fiendens Örlogsbase L
Med italienska slagf'lottan i Taranio och den franska
flottan i Corfu uppriitthölls blocknden aY Adriatiska h~1Yl'l.
' 'id ol ika lill fiillen u neler kriget fiirfl y llacles slagfiollan till
Corfu i och för taktisk~1 övningar tillsammans med den franska
fl ottan. Vid krigets inbrott Yoro tvenne av Yåra Dreaclnoughts
ännu ej levererade; slagflottan bestod diir'fiir av 4 Dn'ndncughls , först~irkta m ed ± engelska fartyg ~"- >> Qu eeiH -klas scn
(dessa ate rkallades Pnwlkrticl lill Engl a nd niir lw m an n ingsfrågan d iir Y~tllade Amira litetet S\'årighelcr ), saml fy ra >> Re ..
gina Elenas >> samt >> Margherita >> och »l~rin >> . Dt•ssa sisln iimncla
sex fartyg förl:1cles uneler krigl'Ls första sk ede mellan Brindisi
och Yalo na , m en li1n gre fra m , d a vi fingo ,·isslwt om att iist errikar ne enda st hade lålla kryss a re oc h lo rp edfa rt yg i Cattn ro.
beord rades de fyra Regina Elc n:ts ti ll Tarn n lo. ,, :vfargherila >>
och >> Brin >> gingo båd a under m ecl mycket sto r~1 fiir!usler i personal. Den förra spriingeles på utga ende fran Yalonn e11 stormig
natt av en fil'ntlig mina: det senare fartyg e t sjiink i Brindisi till
följd :l\· en inre explosion , Yicl vilket lillfiilk Amiral Ru b in, <'Il
av våra mcst fr~1mståend e f1~1ggmiin , fiirlorade livet. Jag ,·ill
här nwddcla alt iiYen Lionarclo cia Vinci den "h 1918 spriingeles i luften med bet y dande förlust av officerare och män
unde r del elen l:'l g förtiijd i "\liar Piccolo , vid T:1r~1nto.. Det
är bevisat all fiirtus-lerna a Y '' Bri11» och ,, Vinci >> fiirorsa k<lls
av muta de , fientliga agenter, och vi kiinna oss stolta iiver
a tt de tre ös terr iki ska slugskepp som siinktes , anföllos aY ni r
flottas fartyg och icke bil'Yo fiirstiirda genom meclcl , som
måste vura molbjudande för sjömann e ns ridderlighet.
Yid B rin disi YOro fiirlagcln ;3 ilal ienska och ± brittiska
liitta kryssare samt 9 sl.iirre jagare; de sena re med en far t av
30-36 knop . Av jagare -- \ ilk:1s olillriickiglwt gjo rd e sig
m ycket k~innbar under krig et - ljiinslgj o rcle de iildre i Mede lhavet för eskort och allt eft e r som de fientli ga u-h~tlnrnas u ppträetande blev mer och mer h ot nndc , m ås te deras antal diir
ö kas. Nyare ja ga re och Yå r a förträfJ"li ga, små torpedbåtur,

-
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\'Oro i regel förlagda till farvallnel nwllan Brindisi - \ -c:wdi g.
Fina franska och engelska destroycrs försli1rkll' emellertid
under kriget våra sjöstrids k r:lf'ter i Bri n di si. - !ta lienska flotlan förlor:1de in:liles 1-! scouts, deslroyers och törpedhåt:n:
fransmiinnen förlorade 5 deslroyers , l'tl drygt orTer fiir var
tappre hundsförvant i förhallamlc till del antal fartyg , som
:l:wiindes i Adriatiska havet.
\ '~!r a u-b~llsfloltiljer , fiir s liirkta med nagra engelska <wh
fn1nska u-halar, voro fördel:1de· till Brindisi, .-\ ncona o<.:h \'l' ncdig.
Under krigets sista skede hadl' l'örhallandena nwdgi 1·i t
engelsmii n n en att förlägga clt betyd n n dl' a n la l des l royers t i Il
Brindisi, och vi kunde då sammandraga våra nyaste farty g
:w denn::~ Lyp till Vc•nedig under del atl elen franska rlotlili t'll
gick ostvart och förstärkte den engelsk-franska sjöslvrkan vid
Dardanellerna.
V år k ryss a restyrka för m in ska des :w se vii r l under krig<' l.
dels genom förluster , och dels genom alt iilelre krvssare l'iiriindradcs till transportrartyg eller flyb1ndc halterier fiir h:uml t'örsvar.
•• Amalfi •• torpederades i början nv kriget m · t•n tysk u-hal i
Adriatiska havetSI norra del och vå:· modern:! kryssaredivisi on
reducerades diirigenom till :1 fartyg, n~imligen: S. Giorgio. S.
DiYisiiJnt•n har om1·iixlandl· varit l'iirlHgd till
~lnreo och Pisa.
~illa våra olika baser och replipunkter i Adriatiska han-t, un dn
krigets sista månader var den stationerad i Brinclisi.
En viss likhet gör sig giillande beträffande sjöslridskr:ll'lernas fördelning i Adriatiska Han'L och Nordsjön. S(':1p:1
Flow, liksom Taranto, låg i operationsområdets ytlcrsla griins.
och håda dessa baser erbjödo resp. sjöstyrkor ett mol u -bal:1r
och minor skyddat utrymme, tillräckligt storl för att inom dt'l Brin ~amma kunna utföra artilleriskjutningar och iivningar.
rlisi och Rosyth , belägna niirmare resp. fiendn iin huvudhascrna , voro replipunkter för snabbgående kryssare , uneler dl'! all
H a rwich o c h Ven cd ig skydd:1 de lätta cll'Lachenwn l av f'lottor n:l.
l Otrnnlosundet stodo vi infiir en uppgift som i flera avst•eJHicll

liknad e elen som tillkom •>the Patrol:s •• i the sirails ol' Don'r,
men da bredden i Otrantosundcl iir tre gånger sa stor som mellan Don'I'- C:tl:i is , o c h \':l l ten d j u pet om ö j l iggjord c m in ulliigg 11 ing, blevo lllockndanordninga rna motu-hiilar i dl'L l'örstniimn cla fan·:llln<'l svarare och av mer invecklad natur i1n i Engclsk:1
Kanalen . .-\ elen långa Luslslriickan mellan opcralionsh:lserna
kund<" fi encll'll vid fina tillfii.llen göra framslötar mot och bombardera olwt~isl:1 platser, men ck l'unno alllid alt clilrmecl !'örbundna riske:· voro stor:1 och de vunna framgångarne mycket
SJll å.

Tyska såviil som iisterrikisk:1 sjiikrigsleclningen 1·isadc
s:lmma olwniigl'niH'l fiir :1tl upptaga sjöstrid, men lack van· dl'L
större :t\·st{m dl'l nwll:~n ck !Jacl:l motsUmd:i rnes opl'r:li ionshaser
i Nordsjön, fick hritti-.k:l flottan tillfiillc oc h tid <il l hall:! fi l'llden sa l ~ingc lt nckr sitt jiirngrepp, alt h<ln kunde lilidel:1s förkrossa nde si<1g. Saclana li llfiilil'll gm·os l'.i i Aclriati~ka ha1ct.
D alma l iens djup a o c h tranga skiirgarclsledcr skyddadt• ficndt•n s
förbind elser nwlhn Pol:t och de sydligare hamnarne lf1ngt hiillrl'
än n ågr:~ minfiill. Talrika utl'ailsll'der i skiirgfn·den tilliit t'i l'nclen att l'iilj<l en liimpl ig plats fiir <' !l fra mstöt , och pa några timmar upp na dc!l mitt iiwr ligg:nlck it:ilienska kusten. Slagskepp
eller kryssare , vilka skulll' bevak:1L dessa ulfallslcder , hade liill
fallit ofl'n för torpeder och minor, och för lus ten av " Amall'i ,, och
•• Garibaldi •• \'oro en pamintll'ISl' l'iir Yar clavaranli<' hiigste hdiil havare , hcrtigl'n al' Abruzzerna, alt hans liinge niirda dröm om
<'n avgörande sjödrabbning såsom en unlurlig avslutning p<t
kriget, aldrig skulle r<'aiiseras. DeL iir onödigt nll framh:'tlla
a tt hans missriikning ch>lacil'S a1· v:njc m:111 inom vapnet.
Under de sista man:1dnn:1 :tl' 1915 alog sig 1·a r floll<l, pa
de allierndes IH'giir:ln , del sd\rn uppdrngel alt tr:msporll'r:l
anununition och fiirr[:dn till serbiska armen, som h:1rt ansntt
av österrikarne, ln:ngits draga sig Lillbakn. Den osii.kr:1 f'iirbin deiselinjen gick till Durazzo oC'il Meciua på Alhaniens kust ;
båda dessa hamna r 1·oro u Lan 1wrma n en tn lwfii.stn i ngsverk o c h
.
l'
ago dcssutorn öppna fiir stark:1, ofta ålerkomm:mdc vinler<; lormnr. Arhell'L måsll' cliirf'iir pr:d;,!iskt t:1g'Cl ltlf'iiras p:\ i'>p-
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,
pen kust. Dt>t genomfördes trots alit utan några avbrott.
och Lust>ntals Lons blcvo il:mdfiircla , viikel allt för de11 serbisk: 1
:1rmt'n var en livsfråga .
Transportfrftg an ble,· emellertid allt mer omfattande. Till
följd <lY Österrikiska armens hastiga fr~Hnryckning måste liimningarna av den serbisk:t hi1n·n om elen skulle kunna tllHl ga
l"ulistiinclig umlerka steise hastigt insl,epp:ts. Fiirl'lagl'! utfördes snabbt och lyckligt av v[tra fartyg , tack v:ne elen ('l"htrenhel iir!ogs- s[tviil som handelsflottan nägr:1 :\r fiin1t för"iirvat til lder Yara stora landstigningso perationer i Libyen. fnskeppningen i Duntzzo försiggick i r egel unel er oavbruten l'ld
och l":lr\'altnl'ls djup nwclgav endast :uwiindnnclcl av mindn·
rarlyg . F:111 :l\" tyfus, dysenteri och kolen. \"Oro allmiint I"iin·kmnm:Inde och iikade svårighl'lernn, och lwundrans,·iird ':1r
därunder den uppoffring som lades i clagt>n ej blott av arnH;n..,
och flottans liik:1n• och sjukvårdsper~>onal, titan av envar som
på n a go t s:"i !l hade iigna l si n a k ra f ter :'\.t lw r m hi1rliglwts n• r k d
:lit nuda sjuka. i\Jel!an janu:u·i och februari lyckades Yi iin ·rskeppn fr{m Durazzo och Valona tiil Corl'u 173 ,000 man, h·a r:lY 2:1 ,000 österrikiska fangar ) 11 ,000 flykling:n , sjuka och
~;arade , 10,000 hiistar och mass'or av krigsm~1tcriel; hiirfiir ('rfordrades 3G transporter, av vilka 19 vcro italienska. Ik,·akningcn utfiirdes :l\· 5 italienska och 5 brittiska liitln kryssare,
19 italiensk:1 oc h 12 franska dcstroyers. Vara l"iirluster yoro
trots fientliga u-ba la rs upptriiclande myekel sm:'t, clt> inskriinldt·
sig Lil! 2 mindre :1ngare· och l hjii!pkryssarc.
Serbiens och Montcm•gros konungahus sa mt resp. liinde rs
rq.(t>ringar fiirdes iin·n i siikerhet till sina lwstiimnwlseor ll'r i
an·aklan pn bättre Lider. Kort tid cf'll'r operationern:1s :1\·sl utandl, drog os vara t ruppet- till ha k a.
l mellersta och södra :\driatiska havd erhiil! kriget sin
kara k Lii r hu vucls:1ld igen a v den betydelse fienden fiiste vid :1 t t
kunn:t h[lll:t Otrantosundl't öppet för sina u-båtar under c1L'ss:1s
operationer till och från :vicdel h:wel. De allierad<> måsll' a
anclr:t sidan sa Yitt möjligt spiirra sunclel. En ytspiirrning anorcliwcll,S ay engelska fiskefartyg , underslödda av liitta krys sarl'
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Fiskefartyge n lJogseraclP under patrull!jiinst etl
0 c.h jagare.
]:}ngt, många fot djupt ståltradsnill. Om ('Il u-b f1 t i ncdsiinkl
Uige passerade patrullhatPns1 kiilY:ltlen , tog elen nätet med sig,
oeh u-batcn s !}ige 11!visades då aY en till ni11l'L l"iislncl boj;
u- baten anfölls dii.rp:'t nwcl djupYallcnbom ber, ulkaslade från
palru Il- o c h and ra f a r tyg. L~ingre fram överga YS de lta s iii l
:tU jaga och infanga u-bMar; biiltrc och mera verksamm~l
medel hade kommit till anviindning . l juii 1916 siinkl<'s tYå
fiskefartyg av en österrikisk liiit kryssare; anfalkl upprepades
i december samma {l!·. Natten den 5 maj 1917 ulföreles ett
!les lutsamt anfall mot spärrningslin j e n a y de !ii 1La kryssame
Nonna, Saicla och He!gol a nd , varvid 1-1 patrullf:1rlyg ~iink!es.
Sa snart l'll anfnll mot spiirrningslinje n e ller en konvoj
iigde rum , sökte dc alliera des kryssa r e och jag:1n' silviii frän
Brinsicli , som ock de fa rtyg vilka f"iir lil!fii.llet voro till sjiiss ,
En och annan snabb
~li t a\·skiira fi('nclens rl'lriill till Caltaro.
ibllien s k sco ut lyckneks någon gång uppni1 fiendens alertagsväg. men att i tid sälla in en ÖYerviilcligand e kryssarestyrk1
medga y :llclrig fiirhållandenn.
De österrikiska fartyg, som clellogo i dessa raider , Yoro
snahbarP iin flertalet aY ,-åra, och avslimdcn fran spii.rrlinjen
och Brindisi till Cattaro voro ung('fiirligl'n desamma. Var:1
samm andrabbn i ngar slutade diirför alltid i en löpande strid.
nch oakl:ll lienelen vid flera lilllälkn med knapp niid undkom
·och fick sina fart yg allYarligt skadade, lyckades han dock att
fö r:l sina styrkor in till Calt:no, Yilken hamn som regl'l var i
s ik te när fartygen \'oro inom skotth:ill för varandra. Uneler
en av d essa strider blc,· >> Dartmonth >> torpederad, men kunde
lik, ii.l uppnii. hamn.
Fiir all tvinga oss all sprida vara liitta sjöstridskrafte r och
iiY en för nLL injaga skri1ck blnncl befolkningen , hombnrdcracle
fi endt>n da cc h el~\ unel er tidiga morgontimma r ,·ära iippn~1 stiider och kustjärnviigen , vilken pa långa striickor löper alldeles
ut med stn1nclen. Anfallen utfördes av liitla kryssare o<:h ja gare och del ntr så gott som omöj ligt att med y[mt sjöstridskrartt-r l"iirhindr:1 dem, e niir fienden endast hadt> några fa Lim-
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mars g:lng från egen ],usl. Del ,·a r endast vid bombardnil lfi\'ll
av r\ncona pa krigels första dag. som hela slagskepps!'Skad \·n 1
dellog i en dylik aktion , men fienden drog sig hastigt lillh .1k a
sedan ett periskop sik lats , kummande ut från h :umwn : (ii\
pnsoner blev o därunder dödade <K h 150 sarade . U n dn l \l 1.-J
ull'iircles se"' raid e r, 1916, tre, 1917 en och 1918 ing!'n. D\'-,-,; 1
mol ro lkriitten stridnnd(• :l n l'a ll, ii vensom iiniga r:licler , :l\ tog o p:i
grund :l\' vara mo!atgiirdn. 1\uslhattcricr ani:Hks niimli g\' 11 i
~adan miingd och s<tnii ra varand ra all elden l'ran ln'nlH' Jliirli!-!:gan de b a tlerier korsades; o c h dessa hdiistninga r 11 ppfiird l•s ~;1
snart kanoner hun nit anskaffas. KustUirs,·aret kom pkil!'r:td\'s
,-iclare nwrl pansartag, bestyckad e med 7,,, 10 och lfl cm. kano -lll'l'. Dylika låg , ,-ilka redan under krigets första skedl' !i:td\·
,-isat sig , -ara d!' allierade till nytta i Flandern , hlen> ov iirdnliga ,-id försvaret av var langa kust. Bemannade av rlolhtm,
personal voro de :1tt likna vid fartyg pa skenor , :1lllid kl ar:1
all kunna ånga ut fr ån tunnlar eller andra skyddade upp stiill llingsplatser till mlgon hotad punkt. Salun cla lyckaeks m:1n den
;) non·mlwr Hlli) vid S:t Elpict io l'ran ett pansartåg :1\·sl ;'t d l
:1nfnll a,· en jagaredivision. Flera triif1'ar kund e iaktl : 1g:t ~ och
dl fart yg blev sa skachtl alt del m ftslc bogseras undan. Lik Ilanek resultat naddes elen 28 non•mlwr 1917 Yid Rimini o<'li
Scnega l i:t , var!'sl ln•nnL' l' ie n t i iga jagareg rupprr bl!·vo :111\·:t rl igl sk adn cle fr~l.n tågen n: r 3 o c h n: r 6. Ya rjc tag h:1ck ett fiir sv:lrsområclc från 15 till 40 engelska mil i Eingcl; lwsii ttniJ lgl'll
uppgi ck till omkring 100 man; lJesty c kni11gen utgjord \·~ :l n tingt•n a\' 4 medelstora nc h '2 Jiitta pjäser l'ller 10 liilln k:tllO ner. \ ' id utr yckning m:tsl\' nnturli g l,·is jiinwiigsl injc11 kl:ir:ts
l'iir lagens framförand!' , vilket gj01·clcs ph någr:1 minut er. Ta gen stodo shindigt i telefon- oc h telcgraffiirhindeh!' nwd re sp.
miliiiini myndigheter.
Fran \'rnedig, \ ' :dona och Brindisi gjorde v:u:1 liill :1 ~.ii'~ 
s tridskrafler upprepade SYepningnr ii,·er Adriati ska lwn·t : clctl
o:l\- brutna ohse n·ati on en :1 v d r f ien t liga h am nanw , Iii ng s Da lmaliska :trkipilagen, utföreks diiremot av u -bå tar, alld\·ks ~oil1
lfclgolandsbukten lwYakadcs nv brittiska u -båtar. Fr:1nsk:1.

-
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brit tiska och italienska u-båtar haYa på clt utomordentl igt säll
!Jevakat och p:ttrullera l det s vara farvattnet utanför Damatis k a kuslt'n. Uppdragel 'ar sdrt och farligt, clels p å grund
: 1v fie ntl iga
minfiilt, och ch•ls till följd av luftens k larhel och ,.:1ltnl'ls genomskinlighet. U-h{it:trna hln·o diir!'ör liitl
siklade om de hiijdc sig till nlk ny t:m, och !'rån de h iiga ldi pporn a Yid kusl!'n ~{l\·iil som fran luft\-'ll ku n de c!e urskiljas pa dl
avse viirl djup. L lur och ordning gingo de ti ll u ppdrng, l'ull :t
" ' ' risker ; L'n och ~mnan å lLT \'ii n dl" aldrig; Yå ra fiirlustn u tgjord es a'" :) h:'\. t:u·, fr:msmii n JH'Il l'iirlor:1 de , ?\Long!' ,,. , Foucaul t», »Curie >>, »Bcrnouilli », »Ci r ce » oc h »Tn•s1wl » : en ge l'miinn en »l l ~ " D e :illi Pr;tde s u-hatar hnck l'I1H'llntid flcr:l framg:t ngar
emot fil• nll ig:t u-ba tar, lr:1 nsporlfartyg och j aga re. Ti ckil med ger enel ast omniimnandd :lY !'Il episod. Den 5 _juli Hl16 :mfliil
den italie nska u -h:\ten »Dalii la » - - un ckr löjtnant F:uin:llis he fiil - l'll division fientliga lorpcdh[t l:lr och )vekad es toqwclcr:l
en a \· dem. Farin:lli jagades :l\' de iin iga, men oa k l~ll h an~
bål triiiTats ay :1 gr:111ater f'ii rsiik le han 1-(ang på ga11g up prl'p:t
anfallet till s !Jan sl ut iigen gick undn med man och allt .
f jiim fii relst• med Nordsjö n iiro :n·stånden i .-\d rialisk.t
han~l n ' lativt små och ,·iidl'ril'kst1örhall:mdena god: t: d l•ss n
l'aklo re r gynn:~cle diirfiir den sn:tblw utn·e klingen :1v \'ll f'ii r
g ucrill a krigl'l mycket \Trksam t vapen niimligen smi\, snahb: 1
m olorbåtnr. Amiral Thaon dc HL'Yel, vilken undn krig!'ls [\·:1
senast\' {u· ljiinstgjordl' som högsll' hefiilhavarc fiir it:ili t•nsk:t
fl ottan, tillkommer iiran alt h:l\·a mangduhhlat ant:del :lY dessa
s m ~1 , men an,·iindlwra h:H:IJ' och att h:n·a bernannat dem med
lltYalt folk oc h ofiirYiignn oflin•r:1n•. i\lo lorbåtarne vonl' ur sprungligen byggda fiir :utli-subm:~rina iindamål ii.n'nsom fiir
att avpat.rulkr:t kusttraderna i Medelhavet, dc had e jiimfiirel sev is låg fart o('h n>ro försedda nwd e n 12 pounds tanon samt
u nclerva llenshomlwr. }lo t slul!'l a,. 1916 amiindrades b å t~lr 
n e fö r offensin< iinclam å l ; d e fiirsågos med ljudliisa, elektriska
IHoto r pr och accumulalorhall.Pricr, vilka unde r -! limm:H k1 tncl \'
giva h åtc n l' n Lut :w -!'. V id inlriingandet i fienlliga h:1m -
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ttar användes endast dessa motorer; båtarnes· ringa slorlel,
gjorde all dc undgin go u pptiir k t ä ,·en under stark slrålknsthelysning. Båtarne, som voro byggda aY tri1, hade en bngd ~~~
-±2 fot och voro hcldäekad t•. Oaktat deplacementet endast vm·
12 lons kunde de uthiircla hårt Yiicler lil.;a väl som 100 lon~
torpedbåtar. Offensivbåtarne iiro beslyckade med en 18 tu111~
torped på v~njc sida samt lrc maskingcviir. Vid krigets slut
had e vi en flotta om 400 motorb~1tar, vilka med få und:1ntag
,·oro levererade ~w italiPnsk:l f irmor. Båtarnes maximiLnt
ii r 24'; ett fåtal av de nyas le b[llarne kunna drivas upp Iii !
11 ågot större hastighet.
Särskilda ntbildningsanst~li !c r uppriiltadcs fii r molorh:!lspcrsonalt'ns övn ingar: lotsame till dem uttogos av slyr miin
fr:1n handelsmari nen. M. A. S. (molo rbat :mti subm:1rin1
(;rganiseradcs i flotti ljer om ö0-()0 L'llhl'ler; varje flottil.i l mder hefiil av en regemcnlsol'ficn . Under kriget opereradt ·
b{ttarne allti d 2 c eh 2 ; i mörkningen skulle dc hava inb1gi!
';in a stationr liings dc oiika ro uterna från Pola, Cnltaro, Durazzo och öarne och i dag ningen drogos d e tillbaka. Denna
patrullering pilgick i må n ga mimader ulan något störandt• inf~repp fr ån fie n dens sida, och dc mest fantas tiska histor ie r
om båtarnas fart och iiYrig:t underb~na cgpnskaper utspre do-, .
Först kallades dc för pasar-molorbålar, seelan >> Spärr-hoppan• ,
och en siirskild operation igå ngsattes för att bemäktiga sig
den i Ancona stationerade' flolliljen. En styrka om 60 ut,-a!da f riv illiga , innefatlan dL" iin'n ingenjörer, under befiil aY
en oJTicer, liimnnd t' Pola i en motors·k onarc , bogserad :w L'll
jaga re och landsleg 60' norr om Ancona; ciagen cliirpå upp tiicktes det iivergivna fartyget aY cll itaienskt flygplan och pa
k viiilen tillfångfltogs hela styrka n, som emellertid under ti den
marscherat in till Ancona , :11· poliser och matroser. lni1i ail:'rna M . A. S. iiro symboliserande fiir nwlorbåtarnes motto nwnwnld Audere Sempn - och de Yågade i sanning myck et.
Fö r utom de episoder, som hiir skall omn~imn:ts, må framhållas, att landning under nallen å fienllig kust var en för mo to rbf1tarne ytterst yanlig opera tio n; dc ulfiirde dessutom en
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m ~\ n gfald andra djiirv:t dåd såsom t. ex. niir de vid fulll dagsIju s snappade bort och bogserade iviig med fienlliga flygplan
u ta n för f ien l liga hamna r.
Den första ilalienska raiden ~w betydelse mot en fientlig
hamn utfö rdes den 24 maj 1916 Hl' torpedbåten n:r 24 (löjtnant Gnn·in~1), vilken kort cfln midnatt inträngde i Triest
öch ~l\· fyrade ty~\ torpeder mol en i hamnen liggande ångare.
Båda förfelade sitt m~ll, men elen ena torpeden exploderade
mot en l.;olclcpå oeh förorsakade mycket betydande skada.
F iirl'laget crcade de iister r ikisk~1 sjiimilitiira myndighelerna i
hög grad, och krafliga å tgiirder fi'lr ~lll t'örstiirka försvarsanordninga rna i T riest vidtogns. 1-Lt m Hen sti'tlld es uneler lwfitl
a \' en flaggman , ull der Yilken dessutom hela kuslstriicknn
iinda u p p Lill c! Pt ockuperade områckl lydde. N:\gra dagar
senare, nattl'n till den 7 jun i, lyckades molnrbåtarn~1 n:r i) och
7 Ii llhi.irandl' M. A. S., under hcfiil av liijtnanterna P:1gano ocll
Berardi nclli ~~H gcnomlrii.nga spii.rrniitl'n vid Durazzo och torpedermk en fmgare lastad med förråder fiir den österrikiska armen i Alba nien . Den 12 juni inl riingdc j:1garen >>Z clfiro >> milt
på dagen i Par'l'llZOS llamn för att fii r störa h:~ngarerna till dl'
fly gplan , från vilka föregående dag Venedig bombarderats. Df1
ch efen, commandcr Ciano, ej fann hangarerna ifraga , gick han
up p längs kajen varest tv<l villign österrikiska polismiin hjälpte
till aU förtöj:1 b:\ll'n . Den l'lll' togs. omedelba rt som U\nge, Yar-efter jagaren : l\ gick, liimnande en miingd ilalien sbl tidningar
med r edogiirdser fii r general Brusilofl"s seg r: t r p~\ östfronten ,
al11 nyheter som omsorgsfull! undanhållils den civila befolknin gen . Alarm slogs nu i land, oeh >> ZeffirO >> hesköl cl:'t på 800
m . avsH1nd platsen och återviindl' diirdkr tillsammans med de
uta nfiir hamnen kv a rligganek fartygen. Under vägen anfölls
Jagaren :\\' flera luftesk:~clrar. Yilket förorsakade att Plt
:20-tal man skadades. Den 2() juni anfölls Durazzo av samma
jaga re och mot o rb~\tar - n:r 6 och 7 --varvid IYenne ångare,
en lastad med ~lmmuni l ion, torpederades.
Under sommarens lopp blev M. A. S. organis:~tion fu llständ igt genomförcl.
Den 2 noYemher inträngde li.ijtn:mt
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(;oiran till Fasanas ankarplats, yarest österrikiska riotian :>r u.
kadc ulfiir~1 sin~1 skolskjutningar, i hopp alt diir finna >> Fn<ii ltand ~ia:o. För ;lll motorbMc11 sk ulle kunna p~lssna stiing.
sellinjerna Yicl Fasana, Pskorter:lcks han av en lorpectln\1. <ir s kilt trimmad och försedd med ln~ nne betydande tvngder . l' ll
på va rjt• sida a\- bogen. Tyngderna nedfirades o c h försii k r:1dl'~
li!l sliingsl'lbommen , varpf1 denna sjönk tillriiekligl djupt fiir
all medgiYa motorhalen fri passage. Uneler tY å Limmar gl'nomsnokade molorhalen platsen ul:m alt finna s itt byte. lWh
pa 200 m. ;n·sUin d ;\\·fyrades slutligen håda torpederna mol
del gam ill slagskL·ppd )) ~lnrS >> ; dl' rastnade Pmel!<•rtid i IOI' [ll'd näll'l och liijtnanl Coiran drog sig nu tillbflka. Niir han p ~~.,.
serack Ynktf:ntygel anrop:1des han och warade· tre gangtT
>> gul», nagol so m \·isa dl' s ig Yara goll nog, ly ulan Yid .il'l'
iiYentyr styrde h:111 ul ur hamnen. Så snart h;ln satt i ga1 1g
sina oljt•molorer hiirjaclc från nnkarpialsl'n l'n hiifli g l'J (tgivning mot luften, viikel visar hur föga niin·aron ~w inkriik taren misst~inktes.
Det hlev senare !'lollans uppgill all evakuera kusten nwl lan Grado och M:ml'alcont• och all d~irunder samarhet:1 tm •d
den relirenmde ] Il. armen. Yliingcln a'y Yiirclef'ull krigs m:llt• rel må s te hastigt horlf'ii ra s, Lill lands och till sjiiss, för ~11t l'iir råden ej skulle falla i fi e ndens lliinder. Efter den stora r et riit kn och innan motsUmdet vid Pinve hade organiserats ti ll ,·n
ogenomlriingiig linje, mot vilken fiend en förgiin•s skullt• :In storma , och varil'rån slutligen dödssingel mol honom sku llt•
riktas, måsk vi emdlerlicl vara hen·dcla på del viirsta och 'id taga malt och slt'g l'iir den hiinclclst• ytterlig~1n• lanclomrncl et
maste u pp(}ff ras. \'l'nl'clig mft ste siiltas : försYarstillst{ll1cl m,d
en lwliigring fran saviii land- som sjiisiclan, och flottfln del log
Illl i arlwll'l alt an!iigga ny:1, Hingrl' söderut heliigna fiirs\·m~
lin,ier . Dt• bada brilliska monitorerna >> Peterhorough >> och Pklon >> kYnrhlevo i Venedig uneler dessa kritiska cl:lg~1r oaktat de ras maniinerande i lagunerna icke Yar Jittt. Om sjöstriclskr:lfterna i Vl'nedig ha s tigt hade m[lsl dragas frf1n staden, sku lil'
detta sålunda riirorsnk;Jl monitornna sv[u·igheler. Enwlln lid
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Jwskiilo ck kraftigt elen ickl' avliigsna fienden och undn stöclck
sC1Iuncla entk ueringen :1v G rad o. Sam a r betet me Ila 11 ~~r men
och flottan var under d ess a prövande dagm· år 1917 intimare
iin migonsin , och gemensnmt kunde de båda vapnen försva ra
et. l ii Is k at fusk ria n'd mot i nvasionell. Flera h und r n kanoner
Jwde redan under krigets tn\. första a 1· tagits fr{lll äldre f'arlyg
111 ecl ringa slridsviirc1e och uppstiillls p:.\ monitorer och andr:1
Jiimpliga f:1rkcster. Dessa fartyg , som Yoro bemannade med
fiGllans person:ll , opt'rerad t> pa arml~ n s yttersta högra flygel
inom marskområ det ; dc förf'l y ltndcs i kan:derna och förorsakade ficncll'n lwlydandc svårigheter.
Den 10 december V<ll' italienska armen i säkerh et bakom
Pinve och Brenta. Men ii\·cn för den mest förhoppningsfullt>
syntes clel l\·in·lnktigt, huruvida tiden sknlle medgiva ctl förshirkancle :1v försvarslinjen. Det Yar isylllwrhet flod <·n PiaYes
nedre lopp, fr:\ n Zenzon till mynningen , varest mindre men
talrika fi t•nl iiga avdelningar hade iivcrskridil marskområdet
mella11 Pian' och Sile, som ingav oss oro . Fiirsv~n-l'l aY cl e tl ~ 1
område var anförtrott at cle utmii.rkla men fåtaliga truppe rna ,
tilihiin1nde marinbrigaclen , som hjiillemodigt kämpandt• dragit
sig Lil lbaka från Monfalco1w till P inve ulan atl förlora en encb
kan on. Efter några dagar hade emellertid deras styrka iikflts
till 7,000 mun med omkring 800 kanoner :lY olika kali b rar , til lhö rande flottan , vilka !Jadl' fiirts fram i kanalerna p[t en da"t
2- 300 meters a,·shincl f'dtn fienden . Elden ledeles fran en centralstation i Lido. Försvaret förstärktes senare med några ba lalj orll'r matroser, vilka under flera m;'\nndPr utan att sv ikt a
hö!lo sig fast i marskh1nclets vata sumpmarkt' r.
I-Iiindeisernn visade snarl att iiste rriki ska frammarschen i
ftaii en hade nå tt sin yttersta griins vid Jhave. AIJt var emellertid förbere tt för en ytterligare reträtt , oc h avsikten var att
om så bleve fallet bjuda fienden ett sista , fruktnnsviirl mot stånd bakom Acligo. En flaggman överlog befälet Yicl den
södra delen av 13renta mecl huvudkvarler i Ferrara. An11en
förb eredde nu huvudförsvmslinjen vid floelen och flottan ordnade allt kring Adigos nedre lopp fiir en vidare förflyttning
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!JakM, för ,·ilket iindamM dess organis ation redan vid fiir s1·:trl'[
av Venedig visal sig liimplig . Dl'lla betydan de arbete oml'alLt de :1nliigga nclet av ett repar:1t iuns,·ar v och en has för u-h<1la r
i Ravenn a samt bcfii.sln ings:mo rdninga r \'id :\ncona föt- 0;1
sd\.ra och mcdelsd 'trn kanone r.
Fienden , som blivii djiirv efler sinn framg ånga r \'id lson zo.
Venedig . En dt•l
1 iinlade t ydligen etl hastigt utrymm ande ~l\'
s nlt dellag:1
a\'delat
l>csnisk a och turkisk a lruprer hnde reclnn
i stormni ngen och ockupa tionen av staden. Dc österriki~l\.:1
gniststa tionern a, blnnd dem iiH·n fb ggskepp el »Virihu s Cnili~ .
började dagligen sprida förohlm p:1ncle och hånf'ull a medd t•l:mclen, späckad e med faderlig a r[lcl till italiena rna alt ll!Hln kasla sig och utloYad e dem en viiivillig behand ling. Under niil ll'nw supplee ra des dessa gnistmc cldeland en genom morst•si gn :tler friin elektris k a s lrå lkas lare, alfiiljda nY etl uppriikn anclt• :w
under framma rschen lngna fångar och byte.
Ell nöclviin cligt steg i inneslu tningen OC'h beskjut ningen :11
\' enedig v;n att taga s i rand<'n ,·id Corlc!a zzo, Ya r före l'tt ha 1leri av skcppsk anmwr hade anlagts diirsliic!cs. Den 16 noHm her på morgon en nalkade s >> \Vien >> oclt »l3uclap esl» ji11111 c to rpedbåta r Pinves mynnin g, och skydda de av dimma hiirj[td t• d(·
homba rdna batterie t. Tvenne molorh ålar, lunder bdiil :1v
kaplen Ciano, liipte da ut fran Venedig och hiillo sig undn
kusten upp Ii!! Cortala zzo, varest dc siktack pansar farlygc11.
,·ilka i kolonn rörde sig ulanför straitcl<'n pft 6,000 m. avslitnd .
Deras torpedh ålar \'Oro sprielda ät sjösidan . Del var mitt p:t
dagen och h;wet var lugnt. I3efiilha v:ll'en Lt motorb ålarna liirl ilad c s·ig på all röJ;.eJt från de fientliga kanone rna skulle skvd da honom fran uppliick l. På linjen mellan fartygen och bat teriet girade han st -h. hiin och ntr ej mer iin t,500 m . !'rall
fienden d[t denne iippn:td e elden m ol motorb [tlarna; p(t 800m.
a\'S lå ncl avfyrad es lorpt•dc rna , bti tarna girade Lmclan J() sltTck
rör att undgå l'ldcn fr ån pansarf artygen och torpcdb ft tmn<l.
Dessa senare gå v o jak l, men niidgad es draga sig u n dan. l i Il
följd av elden från ba1leriC't . Torped erna förfelad e v isserlige n
sitt m å l men pansarf artygen vände likviii omedel ba rt och s ty r-
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dc Mer mot Triest. En :n· våra bålar h:1cle fitit fiirstii.v en
bortsl;.j ulen , men som hogcn lyftes högt upp vid hög fart, unelgick den på så siill att siinbs. Episode n ii r viktig emedan
den \'isar atl goda resultat kutm:t uppn äs :tv dessa små håtnr
ii. ven uneler cbgcn om dc ii ro f'iircl:l :n- bes l ut sa mm a m ii 11.
Örlogsf artygen i Triesl's hamn l'ingo nu fiiga ro. Tre
\·cclwr senare, natten till elen 9 decemb er, gjordes e l!' anfall
emot dem a\' molm-b Marna n:ris 9 och 13 unrler befäl ay kapten Pignatli . Båtarn:1 eskorte rade s från Venedig av torpedbåtar till niirhctc n a,· Punla Crossa, omkr ing 5 minuter frfm
Triest Här ig~l.ngsattes dc <'iektris ka motore rna, och vid midnatt anliinclc motorb ålarna lill norra iindan av den lang:t vågbrytare n vid M uggin. Inloppe t Y:l r spiirra t :1 , . en miingd grova
ståltros sar, och nio a\' dess:t m:tslc kapns fiir ali medgi" a bätarne fri passage . Nögra m:ln landsalt es fiir den skull å vftgbrytare n och l yckades eflcr l\·n limmar s arhclc, med hjiilp nv
mcdfiird n hydraul iska verktyg , alt bereda viig fiirmot orbåtan w,
vilka under 25 min. fortsall e mot Sen·oia , varest >> \Vicn >> kom
i s ikte. N :r l~) lwnrdr:t d<'s alt stoppa p:1 200 m. avstån d fran
fartyget och all avskjut a sin:t l01·p cder ~aml idigt med ledaren
ell er oberoen de i hiindcls e av uppliick1. N :r 9, som förgiive s
hade speja l cftl·r del :mdr:t slagske ppet, kom nu upp till n :r
13 och varskod des diin·id att >> Buclnpc sb lag :tkter om ,, \Vien >> ,
men liingre in unde1· land . N :r l:i beordra des då intaga position: fiir a lt kunna anfalla >> Budape st >> , men som del l~• hade
tv ungit hMen att först pas sera under :1klersli ivcn på >> \Vien >> :n-fyrad e båda bM:mw samtidi gt sina torpede r , av vilka lv ennL'
l6ifl'aclc >> \Vien >> midske pps. Onwclc lbart efter explosio nen b elys tes bål<trne av en slrålk~1slarc fran >> \Vien s >> miirs , men endas t nftgra sekunde r, diircfle r sjiink ljuset lftngsam t <H.:h fiirsvann med d<'t sjunkan de skeppet . Mamka pel å >> \Vicn ,, upp gåvo höga rop av f'örskrii ckelse , vilka av besiiltn ingarne å dt'
små n1olorb å ta. rnc h<•s va ra des med >> leve Konunah e li >>. A,.
lll c tnrbåt<•ns n :r 1:1 torped e r hade den ena gått fiir- oeh elen
st». Uneler 5 minuter s tid befann sin".
an dra akter o-m >> Budape
'
.
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tnot
al en uneler eld utani att triiffas· det drii J' de niiml io·cn ll'"
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mnan motorerna kommo. igäng. Bada ba tarnC' C1Lerkom m 0
oskadade. Det lyckade anfallet gjorde etl starkt intryck pa
<:stcr riki ska flottan. Flera ofl'icerarc shilldes inför krigs riitl
,;ch många försök gjordt•s all v~icka misstankar om spi onn i
och förbindelser med vart folk. Dc ~jömil il iira myndiglw lnna
nJro dessutom fiirsalta i en obehaglig ställning på grund ;11·
wårighekrna att l'iirklarn !'ör landet f'iirlusten ;1v ell farty g I IIh amn.
Niisla raid iigdl' rum i maj 1918. Efter »Wiens » siinkni ng
hade spärrningarna av österrikiska hamnar blivit omsorgsl'ulll
l'örstiirkla. Vi hade nu för avsikt all intriinga i fi e ndens !'iirnii.m sta krigshamn , Pola , för att ril..ta elt slag mot hans n~·asll'
Då det synles omöjligt all. kapa sig en viig genom d t·
farty~!:(.
talrika och invecklade hinder som. konslaterals gt'llOlll l'o lografier fran våra flygplan , m fiste n ~tg o t nytt medel försiik :t'>:
man m:\stc passera över i stället fiir igenom stängsellinj crn a .
Ett flertal experiment gjordes , men si ulligen tog o dessa l' or m
i en bal, byggd av il a li enska firman S. \ '- A. N. , efter m:Jri :liivcrclirektiir Pruncri's ledning. Bålen var 36 f'ot lång och lr:tn
kölen reste sig fiir s täven med en obet~r dlig lutning. På bada
sidorna av d~icket och Eings klilen liipte tvenne starka , hiij Jiga kättingar, vilka med korta mellanrum voro försedda m ed
star1~n, flera tum långa tänder. Kättingarne bringades all lii p:t
runt båten ge nom en' 30 liK elektrisk motor, och niir h å ll'n
s tötte emot en stängsellinje tvangs genom att kättingnrnas Liin der grcpo om hindret först dess stii.v alt resa sig, och diirefkr
kravlade b å len s ig över. En annan 15 HK. molor :mviintk.,
som drivkraft för propellern, vilken var skyeldad av e n trum ma. Bålens l'art var 5' och aktionsr:tdicn 20', elen förd<' [\·:1
18" torpeder och vm· bemannad av en lwf'älha1·arP och 3 m:111.
Efter sex olyck li ga expeditione r, varunder en gång tvenne da
anviinda båtar mtlsle sänkas ulanför Pola , försökte slulligcn
löjtnant Pellcgrini natten till den 13 maj ~1tt int6inga i ham nen. Omkring l ,, distansmin u L från de yttersta stängsell in jerna lä mnad e >> Grillo » dc eskorterande motorbåtnrne och satt e
kurs på San Girolamo, gintele runt Cosacia och anföll stii.ngse luti
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J'injerna mellan Cr isto Point och \'ågbry lnren. Inloppet va r
spiirrat av .f olika hinder, vart och ett beslående i ytterändarne
aY sYara limmerbomma r s~tmmnnhallna med trPdubbla stål l ros sa r o c h enw ll< t n dessa v oro uppnaja ck lunga Lorpcrln iil,
»Cricket» klarade sig över
up phurna av korkcylindr~tr .
de tre första hindren ulan sv[trighct, mPn stoppade mot det
innnsta. Båten hade upphiclds redan vid första stiingsl'l ·
iin jen och n~ir den nådde det sista hindret hefann elen s ig
un dn eld från slagskeppet »Raclelsky », som litg förtöjt c:a
·3 00 m . . cliirifrån. Pellegrini gav emellertid order att a,·_
'fyra bada torp ederna, men i samma ögonblick sårades torpedmatr os en Angelini i armen och omede lb art chirpå övermannad es dc .f männen av hesätlningen på en beväpnad pa·
trull bat. De hunno em ellertid sänka sin båt ge nnm atl öppna
kingst onventi lerna och genom att ant~inda s~irski ll konslruera·de bomber. Bitar av bå len u ppfiskades sen:;re av iisterrikarne,
1·ilka med ringa framgång försökte kopiera densamma.
Tidigt på å rc•t 1918 hade de allierade och U. S. r\. beslutat
att \'iclta ga dc kraftigaste medel, som det allmiinl förbällraclP
kri gsläget och nya tekniska medel medgåvo, för att reducera
:antal et fientliga u-bålar , opererande i Medelhavet, till minsta
möjli ga antal. Dessa båtar hade sin replipunkt i Catt~lro. Ett
fa st undervattensni it, uppburet av bojar, utlaclt>s i södra delen
av Adriatiska have t m e llan Lcuca och Fano av brittiska , fran :ska och italienska flottorna. Detta undervattensh inder för-seddes med minor och kompletterade s nv en rörlig spärr bes tående av flera linj er u-båtar, jagare, traw lare och s lupar i
'!'nli ghct med en av elen engelska befälhavaren, amiral Calthorpc , utarbetad plan. En del av denna bevakningssty rka
'förlades söder om linj en Lcuca--Fa n o, umler det alt huvudstyrkan låg norr därom . Man ville tvin ga de u-båtar, som
lämnade Cattm·o att hålla sig i nedsänkt li.i.gc uneler del de passerade d en rörliga spärren och när dc sålunda uppnådde Adriatisk a havets mynning skulle de, om intet under tiden inträffat ,
hava förbrukat det begränsade förråd av elektri sk kraft, som
iir nödvändigt för undervattcnsgå ng.
:l'id8krift i Sjöciisendet.

G!
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Brittiska am ira li tetet hade för iindamå lel mobiliserat t'\\
betydande styrka av jagare, depotfarlyg och slupar ; L'. S . .\ _
hade flera flottiljer u-båtsjagare. Den avsevärda ansträngning·
som England gjorde atl spiirra O tran tosundet framg[u hii st
av antalet fartyg, som vid detta ti ll fälle voro förlagda i Aclria havet, niimligen:
5 liilta kryssare, 2 monitorer , 6 kanonbåtar, 35 .i~1gar c-,
-± torpedbåtar, 10 u-båtar, 52 trawlare, 83 fiskeslupar , 2 n·p~l 
rationsfartyg, 5 dcpotfarlyg, 40 motorbåtar.
Vice ami ra len, sir C. F. Thursby, som leder dagpns fiir -handlingar, kan intyga att det biisla samförstånd rådde nwlb1n
dc allierade sjöstyrkorna i Italien under här avsedd period a'
kriget. Operationerna bedrevos med all kraft under Yarcn
1918, förorsakade fienden allvarliga bekymmer. fhins l'iir
luster ökades avsevärt, och u-bålsoper<ltionertl<l i Medelha1·l'L
inskränktes . Samtidigt hade the Dovcr strait gjorts till en
fruklansvärd u-båtsfälla, och då metoderna fiir att jaga och in f':c1nga u-bålar allm.änt förbättrats, blev det svårare och svåran·
för fienden att finna lämpligt befäl och manskap för sina ub~Har. Framgång av u-båtskriget var emellertid för Central makterna av den största betydelse, och de satte alltjtimt si t t
hopp h~irtill. I maj uppmanade även tyska regeringen den
iisterrikiska flottan att om möjligt siika spränga den spii1-r, som
då förlamade u-båtarnes operationer. Uppmaningen Yann g t' ·
höt hland dc män som övertagit ledningen av den österrikisk~'
flottan. Under den förutvarande högste befiilhavaren h.1de
oroligheter iigt rum å flottan och både i Pola och Cattaro lwcie
a en del äldre fartyg den röda flaggan hliYit hissad. under det
alt ofiicerarne låsts in i resp. hytter. Efter detta kort1·arig~1
symptom på upplösning, som för övrigt spred sig öv'er heb1
landet, hade befälet övertagits av amiral Horti dc Nagi Bnni~1,
l'll rik ungersk ädling .
Han åtnjöt popularihit emedan han
personligen bekostat en expedition mot italienarnc i '\[eclel )lavet med kryssaren >> Novara >> , och smn chef å kryssaren ilaclc
han sårats. Tanken på en kampanj blev välkommen. cJpl s,
för alt angiva den nya ledningens kurs, oeh dels sf1som t' ll
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nyttig av leda re fiir slagskeppens Lesättningnr, vi lka under ckl
lå nga, sysslolösa stilla liggandet hade blivit mwiinda som fis k are
ell ei' lantarbetare. En plan hade utarbetats, som gick ut på
att förstöra stängsellinjen vid Otranto med minor; operat i onen
skulle utföras av österr ikiska flottans lätta stridskrafter. För
alt stödja dessa och skydda dem från ett säkert anfall av de
alli erade, s k u Ile s lagskeppseskadern förflytta sig t i Il Caltaro
från Pola, beredd att löpa ut när >> dagen >> kom. Den 10 juni
på morgonen n~irmade sig: österrikiska slagskeppseskaderns
ena grupp ( >> Viribus >> och >> Prinz Eugen >> ) jiimte några jagare,
Caltaro. Den andta gruppen , >• St. Itzvan >> m·h >> Tegctofi »,
med 10 jagare Jämnade Pola den 9 på aftonen. Avgången
!'rån hamnen hade blivit något fördröjd, och leda r en hade måsl
begära pr . gnist atl vissa ljus skulle h å llas tända i Polas utlopp.
De lta föranledde den österrikiska högsta ledningen till det antagandet att några av våra gniststationer hade uppsnappat sigIlalen (Yilket icke var fallet). Den 10. tidigt på morgonen styrde
gru ppen sydvart, väl fri Yestom iiarne i avsikt att i dagningen
komma in i den navigabla rännan och därunder passera mellan Gruitza oeh Premuda.
Fartygen gingo med 11 knops fart och order Yar given, alt
v~il inne i farleden, öka till 15 knop.
Rätt mycket rök bildades. Som. vanligt kryssade en sektion av M. A. S ., molorbåtarne n :ris 15 och 21, under kaplen Rizzo's befiil, mellan Pre mu da och G ri utza, varest de ha d P lodat efter el t min rii Il som
enligt ingångna rapporter hade utlagts mot våra u-bålar. Till
följd av motorstopp hade båtarnas återfärd hem blivit fördröjel
15 min .; dagen bröt just in, och dc hade satt kurs på Ancon~l
n ~i r Rizzo u p p täck te röka r p ii stvrbords låring.
N å g ra österr iki ska slagkepp hade ej visat sig till sjöss på många måmlder, varför Rizzo med säkerhet antog alt röken kom från jilgare som utsänts mot honom från Lussin. Då han ej ansåg
sig kunna hinna undan, Leslöt han sig för att gå till anfall.
De två slagskeppen voro bevakade av jagare, vann ;)
gingo för om och 3 akterom formeringen; och några på vardera bogen. Med 12 knops fart passerade Rizzo oupptiickt
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uneler aktersl~iven på en jagare tvärs ut från >> St. Ilnan ·s »
styrborels sida uneler det k a detlen Aonzo styrde mol det a n dra
fartyget. Hizzo 's båda torpeder träiTacle >> St. ltzv:lll >> mid skepps och cxpocleracle; däremot torde ingen av den andra
metarbå len s torpede r hava träffat. Hizzo rusade nu med hi.lg sta fart för om elen jagare han nyss passerat, vilken p å 100
m. avstånd. började jaga honom . Som Hizzo ej kunde bt~svar;t
l'Cien kastade han ut dc två bomber han hade ombord. En
:w dem exploderade framför jagarens förstäv utan att giir:1
någon skada, m en delta var nog för att fiirmå honom att up phöra med förföljandet. B åda motorb å tarna uppnådde , oska dade , Ancona . » St. Ilzvan >> sjönk två timmar efter an fallet.
Ombord å slagskeppen funno s filmfotografer, vilka skulle före ,·igat österrikarnes anfall mot dc allierades sjöstyrkor: den
enda film de togo var av deras nyaste fartyg i sjunkande till stånd. Anfallet berodde av en ren tillfällighet och blev d ock
Pn v ~i lförtjtinad belöning för cräkneliga nätters bev;tkning a\
iiarn e fr å n Pola till Durazzo, så väl som av Adriatiska han•l
i övrigt. De österrikisk a fartygen drogos hastigt tillhaka t i i l
Pola och d en fientliga ledningen såg i det skedda ett tydli g!
bevis på att italie narne redan kände varje detalj i del tilliimnacle anfallet. D etta var dock ej fallet, och d et iir vä l beka ni
att ej elt enda av de allierades fartyg hade rört sig från sin
vanliga station.
Träfl'ningen vid Premuda var början till slutet för el en
österrikisk-ungerska flottan , dess fartyg skulle ej v idare siik:t
strid.
Bombarderingen av Durazzo den 2 oktober 1918 Yar den
sista operation av b e tyde ls e som utförd es av de italienska och
allierade sjöstyrkorna i Adriatiska havet. Hedan dessförinnan
hade lätta sjöstridskrafter i samverkan med vår albanska arme, som tillbakadrev general Pflanzer-Baltin, vid flera till fäll en oron t fienden från sjösidan och därunder hade de tvft
engelska monitorerna tagit en verksam d el genom att beskjul a
fiendens positioner och förbindelsevägar. Såväl italienska som
brittiska lufteskadrar samarbetade dessutom vid flera tillfäll en
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och utförde c!Firva flygningar långt in över land. Operatio nen mot Durnzzo ulföreles av ilali enska kryssaredivisionen a v
,, Pisa »-kla ssen samt en eskader av brittiska och itali enska liitla
kr yssare och stora jagare. Militära anläggningar bleYo i grund
raserade, och varje flyta nde fö remål i hamnen s~inkles. Fi entli ga u-båtar anfiillo våra sjöslridskrafler och e n av d e m l ycka des torpedera ,, \Vey moulh >>, som gi('k sist i kolonn en. Hon trMfa des akterut, men kunde bibeh å ll a sin plats i stridslinjen och
se n ~ne å tervända till Brindisi.
En annan avde lning , inn efatt ande >> Dante Alighieri >>, :1
vilk et fartyg högste b efä lhavare n var embarkera d , uppe höll
s ig und er tiden i närhete n av Cattaro, beredd att möta en Yar
fi ende so m kunde komma ut ; dess v~intan blev emellertid förgäve s. Våra molorbåtar gingo under ticl en up p und er land
för atl torpedera iistcrrikiska fartyg av varje slag; en ay båtarn e träfl'ades därunder av en granat. Flera divisioner anwrikanska u-båtsjagare clrevo undan de uppträdand e fientl ig<l
u-båtarna och jagade den bål som torpederat '' \Veymoulh >> .
Nästa n alla i Brindisi stationerade franska, italienska och
en gelska u-båtar b efunno sig till sjöss. mella n Cattaro oc ll
l3rinclise, {lCh j~1g håller för troligt all delta var d en enda operati on av b elydelse , i vi lk en d e tachcnwnl av samtliga d e 4
fl ottorn a dcltogo. Kort efte r denna operation intågade v;1ra
tmpper i Durazzo och den rnaritima basen d~irst~idcs återupp riittadcs .
Tiaen medger ej, atl in gående framhalla det arb ete so m
il ali enska flygv[i se nclet uträttade unde r kriget. Lurtspaning
oc h bombkastning intogo en framt r~idand e plat ~' :\ e n krigstea ter så strateg iskt hegrii nsacl som den Adriatiska; äv en en
k ort framställning av flyg vapne ts insats , från d e små spanar maskinerna till de stora Capronis, för att ej tala om Yåra mc delslnra lu ftskepp, skulle giva m er än tillräd;.]igt s toff fiir e tt
särskilt föredrag. Dc ofla förekommand e oc.:h hiinsynslös;>
fl ygraide rna mot itnliensl<a stä d e r, siirski lt mot Venedig, äro
v~il kända och dessa mötles snnrt av ett särdeles efl'ektivt och
viii organiserat motstJllld. .Jag Yill inskränka mig till att näm-

-

482 -

na all mot s lutl:'t av kri get hade de britti sk a luftst rid skrafterna
stati o ner niira Tnranto, Otranlo, Sa lona , SL. Mar ia di Lcuco
oc h Tricase. De anvi1ncla maskinerna voro i allm ~1n h et kort: 1
sjöp lan apterade för bombkastning ; en drakballongstation Y; IJ·
dessutom upprättad vid Brindisi. Ilalienska Ju ftpatruller utsiindes daglige n från Brincl isi och Va lona, meclmölespla1.s lll:lll rör Durazzo, engelskn maskiner patru ll er ade> dagligen ii1n
Otrantosundet, och ungefär 3 gång<'r i vecka n före togs flyg ex p ed i ti one r o c h bombkastning mot Catta ro E' l il' r fienden s a 1ban iska front. Den 30 augusti 1918 krossad es fyra D. 1-1. ~l
maskiner mot de höga bergen bakom Cattaro under del <il'
döko ned genom moln en för att anfa lla hangarer och u-hats sta tionen di1rstäcles. Av fyra förare och lik a m å nga obsen·:ltiirer var löjtnant 1\Ic Donald elen enda över-levande. England
förlorade i n a lies 36 officerare o c h m i.in tillhörande t h e R A. F.
i södra dde11 av Adriatiska krigsskådeplatsen.
Dd illerst år att niimna den sista akten av österrikisk .!
flott ans tragedi, i vilken de itali e nska medspelnrnc u t gjordl' ~
av mnjor Hosse tti , mariningenjörkaiTn , och marinläkaren , lll lderliijlnnnl Paolucci. Alldeles oberoende av varandra h<Hk
·~e beslutat att ensamma intränga i Polas hamn f'iir :ttt nä tk
d~1r förtöjda s lagskeppen . Rossctli ha dc i lwmJ igiH't '' rhet :il
pa den apparat, som i krigels sis ta dagar skulle komm a till
anviinclning, under del alt elen unge likaren , vilken icke iigd t·
m!gon maskin , hade för avsikt all simmande f'ör<t fram nago 11
s lags min<t , och han hade tränat sig under nåltema i lagun L'n '
kalla vatten genom H\ng,·ariga s imturer. Rosellis maskin h:tdt·
!'orm a,· l'n torped , till vars fr~imre del voro f'iistaclc tn'ni H'
i\laloss tag b<~ra minor, varelera innehallande 360 lhs. trotyl.
skint'llS b:1l\re del innehöll en liten motor, driven av komp ri m erud lurt fran en lwh a llare, v:trigenom hela ekipaget kun dl'
m ed sakta f'<Irt drivas framåt uneler några timm<lr. :Nfinor n:1
kundl' fiistas till en fartygssida pa önskat djup oc h genom \'Il
u n-er k lws tii m des ticle n da explosionen skulle iiga rum. :\'ii r
maskinen var lilleler gång lågo dess förare griinsle över clen S<lmma och styrclP elen genom all striiel\a ut armarna o li ka l<1 1t gl
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j v:iltnel. De bada officerarna samnwn fördes oc h ombads att
s n ma r beta och efter -! månaders hå r t mbclt' hade dc Iii r t sig a t t
(;:unna pussent varje hinkbar t hin der med sin ma sk in. och voro
]Jeredda att utföra s itt farliga vågspe l. Den 31 oktober kl. 10
e. m. st<utaclc Rosetli och P:w lucci fdtn en motorb:H c:a -!00
m. l'ran dc ytlrt' stä ugsc lli njerna ulanför Pola. De \'Clro iförd~'
lätla , vattenliila dräkter , so m , med undantag av ansiktet.
tiicldt' iiven hun1del ; clri1ktcrna hade dessutom lurtpåsar p {l
rygg och brösl. Innan s tarten hade dc lagil en kamferinjek ti o n, som en li gt erfarenhet i hög grad ökade dE'ras förmåg<~
att hiircla ut i vattnet. Mellan kl. 10,2 ,, e. m. och 3 f. m. lyckades de uneler ihållande reg n passera den yttre ~ t ~ingse llinjen ,
inseglingsöppningen samt Lva svåra oc h invecklade inrl' spiiiT nin gar. hitrunder passc r<lcl l:' de helt niira bevakningsb å lar oclt
utp osll'r utan all upptä ckas. Ht'la tid en måste dc arbeta mot
cblwn ; motorn hölls i gång niir så skl' kunde , m e n maste stoppa s niir stiingse llinjerna skulle undersiikas och hela maskinen
fi ck da hållas uppe mot strömmen så gott sig göra Jiil.
Antligcn si k lades d e mörka kon tu re rna av s la gskeppen ,
oe·h som cle ej hade tillriie kligl med luft för att kunna aten·iin da , bcsliito it<1l icn arn e all spriing<1 flaggskeppet, som lag liingst
in. Fiir a tt ej oniicligtvis öka el e n starka fosforesetin·n som upp kcm uneler elen lilla propclll'rns rörelse i vattnet , oC'h därigenom miijlighctcrna till upptiickt. höll s m ycket låg fart. Straxl
!'öre kl. i) , d å de \'Oro c:<l -±0 m. från »ViribuS >> , ga,· sig Ros sctti i viig med den ena min:tn, som han simmanek fiirde fram
till fartyget OC'lt fil ste vid dess sida. Arhl'lct tog ungefär ' /.,
tim ma: Paolu cc i gjorde undl'r tiden si tt biista för att hindr:t
maskinen all dri1·a ned mol ett anna l fartyg . Dagen grydde
när Rossell i kl. 5,".; r. m . aterföre nade sig med s in viin; han
hacl l' stillit urvnket. i minan på 6,:: 0 f. m. Hevelj gi c k nu om bord , och den signalen hlev det s tora flagskeppels s ista. De
båda italienarn e gåvo sig i l'iig men uppläcktes frnn ,, \ -iribus >> .
Bo tt em·cn til e rna öppnades, de n å ll'rsl{tende minan klargjordes.
l1l otorn igangsatles , och niir fart ygets balar hunno till plalse11
funn o dc bl oll dt• båda oll'ic c r:1rne. Av e n tillfiilliglwl drev elen
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andra 1nina n ned mot den ~;l ont linjeångaren ,, \i\' i en >> , so1n
sjönk straxt ef ter »Vir'ibuS >> , De båda officerarne fiirdt·~ ll Li
inför chefen, som sade dem atl fartygen numera voro jugo sl:iviska , och alt den österrikiske amiralen någnt timmar f'i ir ul
liimnat flottan samt att allt manskapet, med undanlag ~w ,iug()slaverna , under dagens lopp skulle debarkera, >> Ar det pa dl'l
viset», svarade Hossetti , >> ber ja g f~1 nämna för Er alt ' \'irilJ us'
kommer att springa i luften och ju fiin' besiillningen kan komma h~irifrån dess hiittre >> . Orden klingade allvarsamt , och
Captain Vukovilsh förstod all de voro s~mna. Han g~l\ ' ord l'r
alt överge fartyget och tillät de båda italiename att även riicl cL1
sig sjillvn . De hoppade i sjön, men togos L'i)er n~1gra minuk r
~1v en skara upphetsade m.alroser, vilka ville arrester<! dl'm
1: å trossdäck. Förhandlingar påginga som biist härom. el~\ pa
slaget 6,:1 0 en fruktansvärd explosion skadade farlyg el. Det
sjönk stötvis nch kantrade dtl'l' någr~1 minuter. Clwfen v:1r
l'll tapper karl; han dog på sin post, en tung lwm kross:tdl'
hans huvud under det fartygel sj ii nk
Dc två officerante kvarhiillos som krigsfångar l'nd:t s l
några dagar, ty snart därefter sågo d.e till sin gliid.ie italien sk<!
i'n·logsfartyg intränga i hamnen.
Om kriget hade fortsatt, h~1dc andra pl~tncr kom mil
till utförande som ;tvsågo att snart nog rikta iin kr:lt' ligare slag mot österrikiska fiollan-men dt> hiirar som 11 ~l.gr:1
månader förut utlovats fri plundring på Lomhardiska sliitt e n,
på andra sidan Piavc, sveptes nu tillbaka mot oeh iin'r Alpn na under fruktansviirda fiirlustn.
1nn e.
Efter att hava antagil vapcnstillt'sl{mdels fordringar r i'>r;~n 
cle flollan, vilka innefattade dPt fullsEineliga iivPrlämnandl'l ~l\
många fartyg och avviipningen ;tv alerstaendl' dtjlar ~1\' l'lult ;l!l .
allt efter samma grunder som senarr påtvingades Tyskland.
försökte det döende kejsarrikPt att undgå förluslen av sin.l
skepp genom att överl~inma dem till Jugoslavien. Fiiljclel• :tv
denna list blev kortlivad, och de allierade hava senarl' vidht g;;
mått och steg för ;1tl Merföra fartygen till deras riitta iig;li'l'
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Med floll;11l i Pola, med skiirgårdl'n och hamnarna be satta av marinbrigadcn , kor! och gott, med ilalienska flaggan
vajande över alla de platser, som en rättvis fred kommer att
förena med moderhmdct, kunde Italien med tålamod hiir~1
denna lill a episod .
Ja g kommer nu fr å n den kusl . av vårt innanhav diir ib liensk a språket talas, där iirevörcliga stoder från Homs och
Venedigs s torh etstider ännu tolka det språk Eder Ruskin s~1
väl förs tod, oc.h d~ir dc små barnen med låg röst viska att de
~iro italiena re , men aldrig hava fålt lov siiga det.
För mig
känd es det som ett lyck ligt omen att kort efter vapenstille s tåndets intr~idand e för första gången få löpa in i en av denn~1
ku sls hamnar tillsammans med en brittisk, liitt kryssare. Ma
våra liincler i obruten viinskap gå . framål sida vid sida oc.h för
allti d förbliva de trogna förkiim parne för riittvisa och fred.

E. P.- n .
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Li Il gru n d f ii r pe r sonalens fiirmåner och sedan vid ck

mer~ l

tillfiilliga sjökomme n de r ingarna ökar p:\ n~imncla förmåner
med s jötillägg och clietpenningar. Sji.iadiiniugcn borde dock
hii r liksom i England vara del normaln, l:y Yncl iir en flotta
till fiir , om iche för alt vara till sjöss.

Det nya avlöningssystemet
i engelska flottan.
A,~

kaptenen Yiil fioLtun Jluu. Oirou.

storleken, av >> full pay >> för dc olika tj~insgöringsgraderna
engelska sjöofficerskåren (»ExecutiYc Rrancl1») ii. r , uttryckt
k ronor per år, följande (l pund riiknat c= 18 kronor ) :
:\l i els hi pm ~m

1,64:3

Sublintlcnant

3,286

Lieutenant (nyutnämnd)
Lieut e n~1n t- Commander

Commander
Engelska flottans personal har nyligen fått sina förm{uwr
l fredstid avseviirl förbiittracle genom ett i maj månad detl:1
:ir fastställt nytl avlöningssystem. Förut voro avliiningsfiir ~
hållandena tämligen invecklade med en mi>ngcl tilliigg och siir ~
lwstämmelser för olika fall. Dessa oHigenheter h~1r man nu
\·elat undvika, och grundprincipen i det nya systemet har cliir ~
för varit atl sammanslå så många som miijligt av dc fiirul ~
\arancle olika förmånerna till en enda lön, elen ~-k. >> full pay >> .

I engelska flottan tillbringar personalen sin mesta tid un ~
der tjänstgöring till sjiiss samt iir iiven vid tjänstgöring i land
inmön s trad å nå go t t' a r tyg , o c h storleken a v >> full pay ,, l w r
ctii.rför hestämts till vad man ansett \'ara skäligt uneler sjök om~
mendering. Denn~\ höga normalavlöning utgår s~llul1da ii. n"'il
uneler Jandtjii.nstgöring.
Ilos oss iiro förhållandena, som ]wkan L tyvii.rr motsatta. A ven under normala förhållanden b r u k <~
\·i i regel icke hålla mc r ii n en mindre del av vår flotta rus l <id
under fredstid , och under nu r å dande, av dyrtid och personal ~
brist kii.nnetecknade osii.kerhelstillståncl, ha ju rustningarn:1
sammansmultit till en ren obetydlighet. Det ~ir därför ett fi"ll ·~
klurligt, om än långt ifrån tillfredsställande system , att m :111
i den sv enska flottan lägger avlöningen vid landtjänstgörin g

Captain

..............

(ny u tniimncl )

(nyutnämnd )

(nyutniimncl )

.),58.)
9,855

. . . . . . . . . . . . 13,140

.. . ... .. . . .. .. . . 19,710

Rear-Aclmiral

:32,850

\' ic e-Admiral

:)9,.J.20

A.. clmira[

.J-5,9 90

.~dmir~1J

or the Fleet . . ..... .... ... . .. . 52,i"l60

Lieult"nants , Lieutenant~Commanders , Comm:lndt•rs och
Captains crhMla ov:m angivna lön vid utniimningcn och hl.
sedan i regel efter vart tredje åt• i graden tillöl.;.ning i liinen
med fiir v:u·je gång lägst omkring 700 och hiigst omkring 1,600
kronor. En Commander erhåller sålunda exempeh·is efter 9
års tjiinst i grad e n i >> full pap någo t över 17 ,000 kro nor samt
13,1-±0 \id utnämningen.
:\[a ri n ingenjii rer (>> Engi nce r 13 rand J>:) haY :l i dL' Iii g re gr:1~
d erna oc h marinliikan" (» Medical Branch >>) i samtliga grader
n ågot hiigrc , marinintcndcnter (>>Accuuntanl Branch >>) diir emot i de högn~ graderna n:'igol liigrc >> full pay >> iin sjiiofTi cerare .
.~\\· >> full pay >> anses 20 '/ vara för ~ mll'dcla ~~v dt'' rad~1ncll'
höga lentadsom kostnaderna , och skola lönes<ltserna efter fem
års förlopp (ck tillämpades retroaktivt från och med den l
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februari 1919) bliva fiiremål för revidering uppåt eller JH·dat.
:lllteftersom levnadsomkostnaderna då ökats eller min~k :lls.
Di1reftcr skal l revider i ng ske va r l tredje år på gr une! q l ,11.
Board's of Trade ind extal för livsmedelspriser.
En följd av att >> full pay >> utgör ordinarie :\\·lönin g ll!Hit·r
sjötj ~inslgöring är att något allmi1nt tillägg, moLwarande 1 :1 1·t
sjiitillilgg, icke förekommer i engelska flollan. Däremot il: 1r
man infört en hel del andra , hu1·udsnkligasl unclrr sjökomnWJJ dering utg åe ndr tilli1gg, >> allowances >>, i ~indamå l all diirmvd
premiera sådana pPrsoner, som antingen anl'örtrotts viss:1 nwr: 1
:1nsvarsfu lla befallningar eller ocks[l genom siirsk ilda sludin
f'iirsk:1fTat sig mera ingå e nde kunskaper och sk ic klighet i nac::tl ll
tjiinstegren.

-
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pelvi s till in genjö r, som iir ansvarig för fartygets maskineri ,
til l intendent, tjänstgörand e som sekretcrare ål högre bel'iilIHlYare e ll er ansvarig för kassa , till läkare i olika speci:dgrenar
o. s. v.
\ 'ar j l' officer bekomm e r sedan gamma l t i ställe l för n a tu ra -

Suhli e ulenant: 2 sh. pr dag (65 7 kr . pr å r),

porti on 9 1/., pence och i sl~illet för spritranson 1 ( , penny pr
da g, såll'des s;nnmanlagt 274 kr. pr år (>> allowanCI' of provisions >> l . l övrigt förekomma inom engelska flottan förmåne r
mo tsvarande våra dietpenningar icke för :111dra iin regementsoff icerare och l'l:tggmiin (förul\·arand e >> nwss allowances >> hav: l
nu indragits och uppgå tt i >> full pay >>) . Ovrig personal iiger
ntl sji1lv bekosta sin math å llning ombord , men får ur kronans
förrad utlaga provianta rliklar till syn neri igen billiga pn~er.
De till regemenlsofl'icerare oc h flaggmän utgaende tili~iggen fi)r
borclh allning till sjöss ben~1mnas för de förra »e nlertaining al
low:mce» och f'iir de senare >> tabl e money >> samt äro hetrM
!'ande högre befälhavare närmast att betrakta sasom ersättnin g för bespisning a1· vid kajutbordel mässand e prrsoner.

Lieull'nant och Lieulenant-Commander: ;) sh. pr cbg 1\lt:\(i

Dessa förmån<'r uppgå till:

OfTicer, kommenderad såsom fartygs- eller f'örband ~ciH·i'
till sjöss, erhåller sålunda >> commnnd m onl'Y », uppg:w nd1•
till för

kr .. pr ~1r ),

Commander: 5 sh. pr dag (1,643 kr. pr år) ,
Caplain: 7- 10 sh. pr dag (2 ,300- 3,286 kr . pr ar l.
För tjänstgöring å underYatlensbat utg å r y ttc rlig:m· till liigg (>> submarine pay >> ) av 2- 4 sh . pr dag.
Offic·e r, tjänstgörande såsom navigerings- , artilleri -. t<J I' ped- , gnist- , signal- eller gymnastik - (i drotts-) ofiicer l'lln i
stabstjänst erhåller >> Spl·cialisl allowance >> av 1--5 sh. pr d:1g .
alll dll'r graden, oC'h åtn,j~ites ell liknande ti ll iigg ii1·e n :11· ~ckond.
\ ' iclare utgå tilliigg till personal , Lj~instgörande i :1mir:11itL'tet, i stodek allt efte r befattningens ansYarsfulllwt , samt fi'1 r
ljiinstgiiring i kolonierna , för d ellagande i sjömiitningsarlwtt·J J.
fiir kunskap er i fr~immande språk m. m.
I fr åga om den civilmilihira personalen utgt1 tilHigg L':\1'111 -

l'iir Commanders 2 './" sh. pr dag (821 kr. pr :h),
för Captains 5-8 sh. pr dag (1,643- 2,628 kr. pr år),
för Flaggmän och Commodores mnx. 136 sh. pr dag
(44,348 kr. pr å r ).
Represent:1 tionspenn inga r utbetalas såsom ers~itln i ng för
fakti ska dyl i k a kostnade r j~im l ik t till :1m i r n Iitetel insända wrifik a tion er.
Till i lan d tjänstgörande personal utgå dels inkvarterings hidrag (>> lodging allowance >> ) med följande belopp pr år:
för Flaggmän och Captnins 100 :E (1,800 kr .),
för Commanders, Li e utenant-Commanders
·nants 80 f, (1,4 40 kr. ),

och

Licule-

föt• övriga officerare 60 f: (1,080 kr. ) och

dels ersiittning för proviant, bränsle och lju s (>> allowance
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in Jieu of' provJsw ns, fuel and light» ) med 80 f: (1,-±-±0 kr. J
arligen. Dessa båda tillägg uppgå således tillsamm ans till mel lan 2,520 och 3,240 kr. och äro, i motsats till drt ohl'tydli g; 1
inkvart eringsb idrag, att betrakt a som en effektiv hjiilp till ut gifterna för bostad m. m. i land .
Pa grund av nu n~imnda , vid tjiinslgi.ir in g i land ulgaend v
Lillii gg bliva de samma nlagda avlönin gsförm ånerna skenbar \
s törre i land än ombord för officera re und er flaggma ns grad.
l verlligl wlen torde likväl denna olikhet m er ~i n väl uij iimn:1s
a,. den mångfa ld a v ovan berörda till ii g g (>> n llowanc es ). som
utg å till o lika befattn ingshav are ombord och som i n ågon l'orm
l illkomm a snart sa g l de f lesta, särski lt y ng re officera re.
En riittvis .i~imfiirelse mellan den förmänc r, som ull>t•lah1~
till persona len inom engelsk a och svenska flollorn a , iir· gin·lvi s
s vitr all åstadko mma , då tjänstgö rings- och bcforclr ingsl'iir! ial !andcna ~iro viisentli gt olika och Lj~inslegraclema på grund hiir av icke direkl motsva ra varandr a. Riktig:1 sl synes diirfiir vara
all jiimföra inkoms krna vid samma .l t>vnnds alder fiir per~on;tl
iillhörn nde molsva rande kårer inom de båda flottorn a . L'huru
en dylik jiiml'öre lse ju icke hiiller på grund av dc olika IL·,·Iladsom koslnnc krna i de båda liindern a l.;.an giva ett fullt rikligt utslag. Då emeller tid det oaktat en dylik jämföre lse torde
vara av ett Yissl intresse med hiinsyn Lill de ännu icke slut giltigt lösta lönefrå gorna inom Yår flotta, ha r här nedan gjorh
en samman stiillnin g a\' avlönin gsförm ånerna fiir en ge lska och
sn·nska sjöoffic erare Yid samma levnads ålder. :M edela lcln11
l'ör de olika gradern a i engelsk a flottan J:wr i saknad ;w nY:Hl'
uppgift er angiYits s:'\dana förh~dlandcn Yoro 1914, undn de l
n u ,·;1:il l mols va rand e siffro r för svenska fl ottan a ng i Ya den
rande ungt>färlig:1 medelå ldern Yicl lwforclr an.
Beträff ande de i tablån upptagn a su mmorn a m<\ fr:1111·
hå ll as:

Summa I innefat tar:
1. >> full pay »,
2. portion sersäUn ing, och
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3. >> enterlai ning allowan cc >' e ll er »table m on ey >>,
men ick e dc ovan omtalad e tilhigge n för fart ygsch efer och spccialofTic erare m. fl., Yilka tillägg på grund av variera nde stor lek m . m. svårlige n kunn a medlag as i en elylik jämfi.ire lse labl a.
För Captain s ii r hetäkna t mcclelta le l a y dc olika beloppe n
,enl ertainin g allowan ce » och för flaggm~in högsta beloppe t
,, tabl e money >> .

Summa J/ innefat tar:
l. >> full pay >> ,

in«b ',.
2. portion sersiittn
.
3. inkYarl eringsbi clrag, saml
4. ersättni ng för provian t, briinslc och lju s.

Summa III inn efaUar:
1. fas l lön ,

2. clagaYIÖ·n ing,
3. inkvartering (i Slockho lm) ,
4. tillhillig li.in cförbät l ring,
5. d yrtid stilliigg ,
6. sjöti1J iigg (jäm likt normalö vningsp l<uwn) samt
7. di etpenni n gn r.

Summa 11 ' innefatt a r:
l. fast lön ,

2. dng<wlö ning,
3. ink n r le ringsbid rag (i Stoekho lm ),
4. tillfiil.li g löncförb ät.lring saml
5. d yrtids till ägg.
Summo rna III och IV ~iro minska de med pension s- och
gratiala vgifter.
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rurna , om m~1n borts('r fn'\ n olika s lag av >> allmYan c:es >> , ~iro
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1 ~:'\gct il iigre inom sn·nska fl o ttan ~in inom elen engC'Iska. \'id
en il'vnacl s~tlcler :lY omkring 81 [,r, d. v. s. d å tj~inst egra cl e rna
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En granskning av ovanståend e jilmförclsct nhlå giver vi d
<handen , att avlöningslö rmånerna ombord fö r ch• yngre offit:e-

Licute nant-Comm andcr resp. kaplen uppn ås, }iro ifråga varnncle
i"i:rma iWI" un gefiirl igen lika s tora , m e n därefter Slegras inkoms terna för el en cngc!sk:1 sjöofficeren i b et ydligt m yc k et s nah h<trt' ll•mp o iin Yad f:1ll et är hos oss, och för flaggman sg rad erna
iiro liin cfö rmånerna inom engelska fl o ttan flera gånger större
i1n in om d en svenska. H~irlill kommer alt bcfordrnn utöver
kont eramirals grad hos oss icke längre m ed för n ågo n förbiittring i ;n·liining, d å däremot clylil< b efordran i elen engelsk n flot tan m edför högst avsevärda inkomststeg ringar.
\ ' nd åtl'r avlöningen i land bctriiffar, så }i.I· densamma för
en engelsk sjöofficer betydligt hiigre oc h i m å nga fall o mkring
dubbelt så stor som motsvarand e aYliinin g för en wcnsk sjiiofficer ay snmma lev nndsålcler.
Hiinn-an äro huvudsaklig en berörda enda s t dc engelska
sjöoff.icerur nas avliiningsfö nnå ne r, då utrymmet iek e medgiver
alt n~innare ingå på den övri g~1 per sonalens förm åner , men
~iven d essa hava genom del nyn systemet bl ivit viisentligt förhöjda .
D et ii.r särsk ilt tvännc grunclprint: iper i det nya engelska
avlönin gssystemet, som synas vara för vår del efterföljans värda
och ·som ick e äro vederbörli gen beaktade i vårt nuvarande lönes ys te m. Den en a pt·inc ipen b estår i d en kraftiga steg ring i
inkomster, som gör sig gällande efter befordran till hiigre gnlder oc h varigenom elen enge lske sjöofficeren frå n en r e la t iv t
blygsam avJöning i dc lägsta graderna kan , om han sköter
sig oc h blir vederbörlig en b efordrad, vid r e lativt unga år kom ma upp till goda ink omster . Varj e b.e fordran innebär så ledes
en verkligt kännbar förbättring i ek o nomi skt avseende , i all
synn erhet då dt'l gäller b efordran till de högsta graderna. I
det svenska avlöningssy stemet ii.t· s tegringskur van betydligt
Jnindre uppsligand e och b efordran till högre grader m edfö r allt
för obe tydliga tillökningar i inkomstern a . Särskilt dc högsta
graderna borde vara h ctydligt bättre avlönade, sä att dc m es t
Tidslmft i Sjöväsendet.

35

-

-

4[)4 -

Captains avgå Yid 65 års å ld er och erhalla i »rl'l ired pay »
Itiigsl 16,200 kr. pr år .

framslitende krafll'rna inom vapnl:'t sporrades till n'rklig tii 1 _
lan om att n å dessa grader.
Dt>n andra eHerföl jnnsviirda prin c ipen iir all genom 'iiir skilcla lönetillägg premiera sådana personer, som genom dugli ghet och arbete kvalificerat sig för mera ansvarsfulla l'lll'r
spec ialkunsknpe r krävande befattninga r. D e nna princip sy 1H•s
tyvärr vara så goll som alldeles förbis edd hos oss, diir migra
elylika möjligheter för den arbetsamme och intresserade att
fö rhiittra sin dwnomi endast i ringa uts träckning slå till hud s.
Huru del blivnnde avliiningssy stcmet för vår fJ o lla k om . mcr att se ut vet m~1n ~innu icke. Men man få r varmt hoppas.
att de sakkunniga , som hava detta viktiga arbete om hand ,
måtte beakta de ova n framhållna tviinne grundprinci pern :1 i
del nya engelska avlöningssy stemet och i s lörsta möjliga ut sträckning tillämpa desnmma på sitt blivand e förslag . Ty l'lt
bland de efl"e!divaste med len att hiimma den pågåe.nde :n·folk ningen av flottan är otvivelaktig t alt avlöningssyl stenH:'t giirt"i
sådant, all det sporrar till tävlan om befordran till dl~ hiig sl:l
gradern:1 och premi erar dem , som Yilja arbeta och so m 11\' ~~ ~

Lieutenanl- Commancle rs och Lieulcnanls aygå vid 45 är-;
å lder oc h erhålla i "rdired pay >> högs t 8,100 kr. pr å r.
För lwstiim ma ndt· a Y pen sion en för n u n ii m n da offirern re
gil ll er följande tablå :

55
54
53
52
51

14,220
18,770
13,356

l
Admiral of the Fleet ·····
Admiml .... .. ········ ···· ·· ·· ·
Vice-Admiral ···· ···········
Rear-Admind ········· ··· ···

l

32,400
22,950
19,580
16,200

-

30
29
27

47
4G

l
'

aU t begrän sat til\ 5 år.

l

-

l

l
l

l

540h.

l

39li

l

:J96

"
"

l
l

45
44
48
42
41
40

2!
24
28
28
22
22

12 , ~160

48

I smnhand med det nya engelska avlöningssy stemet ll :11 a
iin·n utfärdats lws lämmelser om storleken av och Yillkore n
för erhållande av pens,i on (>>lTtired pay >> ) eftee avskedstaga mk.
och skall här redogöras för de viktigaste av dessa h estiim m clser.
För flaggman utgå r »rclired pay >> enligt följande·

'rjänsteår

års ökning resp.

l

l

12,54(.;
12, 150
11,461;
10.800
10, ll 6
H,450
8,76G
8,100
7,416
6,750
6,(166
5,400

n

l

l

21
20
20
19
19
18
18
J7
17

min sk ning

i tjänstetid en, allt beg riill'a t
till 5 å r
tillägg (kr.)

f> O

Till ägg för nrj e års
ökning eller avdra g
för varje ärs min skni n g i tjänstetiden ,

Till ägg och a vdrag för varje

Lev- Retired
Tjännadspay
s
år. kr. pr år. te år.

49

Retired
pay
kr. pr år.

,, rdi red

Commander s m ·ga ,·id 60 :h s {del er o c h ni w Ila
p:1y » högst 10,800 kr. pr år.

verkligt intresse för tjänsten.

l
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l
l

l

a vdrag (kr.)

896

~7 0

"

,,
,,

.,"

,,"

:r;"o

"

"

"

,,"

"
"
"

,,"
,.

"
"
,,"

"
"

"

l

l

"
"

l

"

Alla officerare ÖY er 40 å r kunna taga aYSkecl med »hnlv
pay >>, om delta befinnes fördelaktiga re iin att erhålla >> rt'tircd
pay >> .
Lieulenant -Commande rs, tillhörande ExeeutiYe Bnneh y" Jl
'
'
o
. 40 o
o
h . l·
ars alde1·, kunna på frivillig ansökan bevil.'' lC , c uppnatt
Jas avsked av amiralitetet , då personaltill gången så medgiver,

-
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mot skyldighet atl tjiin stgöra i triing;md e fall , oc h erlwlk"
såda nt !'all följande ersiittning i ett för allt:
E fter 10

tj~inste å r

21 ,600 kron or.

t:)

28,800

16

36,000

]()

-±:3 ,2oo

Sjöslaget vid Skagerack.
(Owr,iittning fr~n .J ourn;li rl<' U<'nPY<' srpt. 1919.)

Till slut torde n åg ra o rd böra omn~imnas det i jiimfiirc lsl'
med \·ad vi äro vana vid utomordentl igt s nabba och resoluta
sM t, på vilk et frågan om n y tt av löningssystem för engelsk ;!
fl ottan bliv it löst.
T januari 1919 till sattes »Th e Nava l Pay Co mmitle e » Ul lder ordförandeskap av amiralen Sir .Martyn Jerrnm. hom mittens betänkande av lämnades den 27 mars i fr åga om un derofficer a r e och manskap , och regeringens bes lut offentlig gjo rd es i början av maj. Samtidigt arbetade en »Sub committee» på frågan om o ffi ce rspe rsonalens lön eförmåner. Drnn :1
kommitte var sammansatt av k o nte ramiralen Sir Lionel Jhll sey , tv å Capta ins, en Co mmand e r oc h en Paymas te r-Li eul l' nant- Commander , vi lka avl~imnade sitt behinkande d e n 9 maj.
varpå regeringen und er sommaren (fö r e mitten :w juli ) fattade
sill p~'l detsamma grundade beslut.

'\l ccl:t n vederbörande t ys ka myndighet , eller s la gd vid
S kagnn c k , obevekligt t i Il s löt a Il a sj ii a rsena ler h erPdcles i mot sats diirtill de amerikanska j ourn:tl ister na tillfiill e att t:tga i
s kiirskådande elen slom engclskn fl o ttan L'n kort tid efter des.~
:Herkomst till hemlandet.
Denna o likh e t i till vägag:'ic ild(' f'iirklaras liitt , Sl'dan ck
s kndor, som t iIl fogats tyska rna, hl i vit k ända i detalj genom
un clersiikningen av deras fartyg i Scapa-F iow. E ngelsmiin n en.
so mr fin go sex pansarfartyg - tre s tö rre och tre m edels ton1
- siinktn , sökte \·isa , att dessa fiirluster på ett e ll er ann~1t
sått varit tillfiilliga, und er det att tyska rna , sto lta över all icke
ha va fiirl or at nwr ä n tv å stor:t l'nhcteT , önskade dölja det till st å nd , i Yilket d eras fl o tta viint tillbnk:t .
H ur aiiY:1rsamma de sk<tdor ii n Y:nit, som dc olika tysk:t
ce h enge lska fart ygen lidit, bic\'O ck L'nW IIcrtid alla repa rL:r:tde
E tt
in om c·n tidrymd, Yari Prancle från sex till tio \l'('kor ])
illa skada t pansarfartyg är s nn r t återigL~ n hrukhart, med:tn ett
annnl sii nkt , gått föl'io rat.

Det Y:tr ;dltså en Yacker frnmgang fö r dL~n tyska m:1rinrn
att ha kunn:tl tillfoga sin miiktige m otstånda r e förlustn , la ngt
') U llihH11ag sYis fyra måna1l<'1' för rlrl l,vska slagskrj)lwt 8~.11rllilz.
~ 0 1l t fö1·sl lllHStC' flotlctg·ns. l'llWrlnn J!Hill för cill rärlrla ri d J1d1st sii(Ll
~
rlrt p :1 gru1"l.

-
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s tiirrc än s in a egn a, d å 111:111 kunn:1l Y~inta sig molsalsen: ()ch
d e nna framgang t edde sig d es to anm ~irkningsY~irdare som nw 11
k o n s tate ra r, at.t in gen av clL~, två st o r a en heter, so m lyskam :1
fö rl orade , s~i nkl es under s j ~il va st rid ens förlopp. Sä siinktt'\
e ommcrn, ett rednn omodernt s lagskepp, a\· fi e ntli ga lorp ed h<.U~Ir unclc11 återtaget, och tiit zo w, en allel eks n y slo.r sl:ir.; likal ecles under aln kr yssare , sti nkt es av tyskarna sjä lY a lågt'! -- emedan den icke kunde fö lj <l med. Del behii\'Ck ,
iinnu t\':'i tyska torpeder för att fullborda förintelsen <l\' dl'l t: 1
h1rlyg , som, fö rutom av -talrika projektiler, rechm förut lriifbh
"'" !Yå engrlska torpeder.
uneler den inleda ndr s i r iel en emellan s l agkry~~a re
vi lken pågick från kl. 3,"' till kl.
Be:1tty emo t IIipper G, ,,.,, so m under den al11nänna - J e lli coe emot Scheer - ,-il ken Yaradc från k l. 6,," tiil kl. 7,,,., , iivensom under den sen ~ln'
korta fiiktningen emellan Beatty O('h den retiren1nde ty sk:1
b leY sålunda icke t'll
omkr ing klock an åtta s tyrkan till förmån för dt·
Yisar
ng
utgå
Denna
sänkt.
enda tysk e nhet
tyska farlygens defensiva egenskaper i skydd och f'lytb:lrlwl.
SaY~il

Del iir ft andra sidan all märka , alt av de tre stora en lwln, som den b1·ittiska flottan fi'rlorade, alla b lcvo s~inkh1
under den inledande striden och a ll a lre i följd aY en krut durkscxplosion, förorsakad genom granatkrevad i bepansrill gens inre (i pansardiicks- eller torngördeln ) . 1\'ågot el y likt in lriifl'adc ickt• på n ågot av dl· tyskr1 f':11tygen ,") yara\' man iir
bl'l'iittigad al t draga den slutsatsen , att dl'l'as ammunition ~
il is s m- , ·oro v~i !skyddade emot Li Il triidet a,. brinnande ga~ \' 1'
elll'r att de cngelsk:1 granalerna i.('](l' fiirm~1dde genomlriing:1

ra n sa r et.
D e tt a sista a n lagande !w kräftas genom u n dersii k n i n g ; 1,.
kr yssaren ]{önigs s kodor, som m~m kan se i komnwndör Poid ') Dr·lla hord<' hc~ iniräff<1i IJH'tl s lagskepp l'! Sr>!Jrllitz . onillOrll ,1
,·ilkt•n en kn1itllll'k nnhimlcs: m~n förrdrog cnwllr•rtirl nH !.;tiite~ rlt-1
undr·1· ndtt•n innnn nf!p:on cc-;:plosion inlräHiirk.

-
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loLie 's myckd in tressant a arbete Lu Bu lui/l e dl! Sl.:ogl.'rucl.'." )
Denna stora kryssare erhii ll icke mindre ii n femton proj e ktil er
~w grm· k :1 lilw r, Yara\· fem lriifl'ade pansargördeln nära ,·alkn li njen. so m sö nd ertuggade, men ic k e genomträngde den. O c h
.i indo('k Yoro de briltisb kalibrarn~l (fr å n 305 till 381 ) bet y dli gt ii\'l•rlii.gsn:l dc t yska (fr:l n 280 till 305). Dl' engelsk; l pro j ektilnna \'oro o fantligt mycket g rövre, men l'iirmådde endast
obe lycll igt t riinga in i pansarl'l , emedan de t illh örde en typ ,
yarn wd m;ln a\'sag andra n•rkningar.
\';1r oc h en , som liist l'Agonie c(u n Cuimsse nY Semenof',
e rin r:1r sig ulan tvi\'cl r yss~ ll'll<I S Jwstiirln in g Yid börjnn aY
T so u s llinw -sl agl't , dä jiimförelsen etablerades emel l:m dc ja pan sk:! granakrnas n•rk<Jn och deras. Som fiirul undn d c
fi;rsta :li-e n <lY kriget framll:'tllits, voro tY :'t s lags projektiler
<m l a~n;l fiir marinen: spränggrauater, imwhalla ncle en sYag
ex.p l o~i \'blddning , :n·sedd att genomlriing:1 p:1nsarels hela mass<l
för <~l! diirdll'r Px.plodera; samt den kraftigt \l'!'kandt• granaten , ;,om reducnar ml'l<llllwhallaren till role n :l\' c·n simpe l
" kapp sii('k >> , ;l\·sedcl a ll till fienden iiverfiir~l en enorm spriingJaddning. som tJxploclcrar \'id minsia sliil. Den fiin-a avser att
tränga in i dc a,· blindningen skydelade Ö\'l'rYaltenskropp~u-n:l,
m en asl<ldkommer knappast nago sk:1d:t , om den icke når ddt:1
m å l. Den andra diiremol är icke iimnad <ll l explodera i det
ammuniti o nsfiirrådel skyddande p:ms:nC'I , utan :1tt sprida för n ' att.
öclcls(' p~\ för - och akterdäck, Mt nedsia iiYeriJ .,ycwnadt•
hh
skin~· r:l sen· ismansk<qwl sam t ;1lt fiirgift:1 <llmosfiiren ge nom
s ina g i f'l iga gaser, som genom \'l'lll i la l ionsriiren t r ii ng a in i fm· t ygels , ·itala dela r. Den första teorin , antagen av ryss:li'IW , var
'.!\ ''l lll Senll'nof bittert anmiirl'L'r, fran sys k , medan den and r ~~
\'ar l'ngelsk. ~:ig r~l {u· senan·, efter ck i h em li ghet förl'lagna
s kju lfiir~iiken emot .Jeno's skro,· , antog eme llert id Frankrike
en , jntnnwdiiir >> granat , beniimnd hah·spriingandt•. TyskaiiW

'J }hin finn t• r i rklh1 arlwlt· r·n I<'Sllllll'' n1· lwriitkl s<• rna fd\11 slalitlna sblflo rna angivna i r/ pfalj S>i llll <'Il jiimförl'lsr llll'llan
<k
gf't .
d0n 1,,·,kn och rlt•n rngt•lskn h t•slyekningcn.

-500-

f'iir:llll!:'cldes genom liknande fiirsök att välja samma granatm udell med försenad te m per i ng. Engelsmännen f'asthå Ila t•nwl lerlid \·id den tunngodsign grnnaten med stor laddning . Dt• tt:l
k:n1 förklara varfiir deras k:1noner under siagel vid .1utlanci
ic k t• Jyckades s än k a et l enda fientligt pansarfar l y g.
De tyska fartygen voro därjämte b~ittre skyddade iin
engt•lsmi1nnen's emot faran av l~iekor. Under deras ri\·:ilist•rin,_(
med Storbriltanien , belräfLmde bestyckningen , h:1 lyskarn:1
icke siikt ersätta sin numeriska undcrlägsPnhel genom :ill
cffra kv:ditel.l'n för kvantitdCII. Deras marinstab har ri·ll·statl.
:lit kvalitden tvärtom i1r oeflngivlig fiir uppviigandd :1v dt·n
numniska underlägsenhelens nackdelar . Och anf:tllsdogmn
h:1r icke hindrat den :1lt göra helyclanck uppoffringar till fiirdel
liir fiirsv:u·s egenskap e rna. Dispositionen av utrymmet och :ln crdningen av skiljov~iggama skedde i den kejserliga mariJWII
på ett men1 omcliimesgilll och omsorgsfullt siilt iin hos de s~
m otståncla re.
A andra sidan blev elen av amiralen Sir P. Scott, in fiird :t
skjutmeto•clenr fullkomnad i Tyskland , tack \·are de lriining sövningar, som gjorde personalen förtrog e n mpd de mest kom pl icerade fall . Skjutningens reglerande fordrar kännedom om
fiendens avstånd och riktning, viikel liitt erhålles med v:\r:1
dagars telemetrar, då de bägge motståndarna följa en riit linj e.
D:\ den ena <t\ ' dem , fiir att undandraga sig fiendens eld, iindrilr
riktning, ändrar han också sin egen eld. UndE'r elen fiirber edand e striden mellan slagkryssare, konstaterad e engelsmiinneJL
illl de tyska fartygen framgingo i zig-zag , allt medan de regel bundet fortsalte sin salveld , vilket tillviigagå ende fiirul siitler
t•n sedan l<'lng tid tillbaka inhi1mtad förbcredt'lsc.

Striclen t•mellan Beally's sex s la gkryssare och Hippl'rs rem
h der biirjade klocka n 3,", . En kYarl. sena re liimnade ln!le rutigablc kolonnen till följd :lY explosion OCh lJ(irjade s_junk:1.
Kl ockan -! ,"·· sjönk ()uccn Jlw·u »som en sten '' till följd :lY t'J l
<'Il
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kru tdurksexplosion , föror sakad n,· fientlig salva, som triill'ad(•·
ett av tornen. Omkring klockan 6 försti1rldes Beatty med tre
enheter genom tredje sh1gkryssardivision en , som i\ngandL· fiirh i
Iwvud slyrkan, salte sig i lett~n a\' kolonne11. Och klock:m
6, 2 o sprilng en av dessa tre kryssare , lnuincible, i lurten liksom
de föregående till följd :l\' en kruldurksexplosion , framkililad
genom en fieJlllig granals kre\·:1d i ett :l\' tornens inre. Från
detta iigonblic k hlcY såsom vi sagt intd sliir-r!:' pan sarfartyg
;,iinkl und e r lwla slaget , eniir Lat: ow och Pommcrn först sena r e s~inldes genom torpedering.
Till och med om man tar hi1nsyn till slump e n och almos feri ska omstiindigheler, kan man i de tyska farlygens osarharhet och i de av deras mo,tstånclare lidna fiirlusterna se L'n ' 'er kan , hiirrörand e frå n d e o\·:ln angi\'na orsakerna: större in trängningsförmåga hos dc tyska projektilerna , hiillre skydd
fiir iiven·attenskroppar nn och stiirn• t6ining för komplicer:~de·
strid ss kj u t n inga r.
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503En episorlc fra den sissto sjok;·ig . . ..... .
Minn r·n från 1788 å rs konYojc'xpc•rlitionct

X . T. f. S .. s icl . H3.
1\ . T .. sicl. :287.

Org·anisatiou och budg·et.

'Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga tidskrifter år 1919.

Xågra s_,·npunktc'r angårnrlc kustnrtillec·ids
nya skolreglementr' . . . ...... . . . .. .. ... .
The FreJlC·h m1n1l crisis . . . . . .... . . . ..... .
D efying t he ulLics . . . . ..... .. . . ...... .
::favnl officNs' p2.y .... . . . . .. .
Xew nltl'c; of P<l-'' nnrl allowunor's for offier r s

J\. T.. si 1l.
"t\ . M. R.
K. M. R .
K. 1f. R.
);

18.
si el. 1}:2 :1.
s ir!. 4:2-t
si tl. 4i1.

'.\I. JL s irl . 47:3 .

Artilleri och handrapen .
'The progress of armaments .. ... .
15 cnt. haubits m /17 och mc·rt elensamma
företagna prO\" ..................... . . .
. . . . ...... .

:\oks on nan1l gunncr,·

.:\. "NI. IL sid. :2%.
K. T ., sid. 1.
:YI. R.. sirl. 440.

K.

1\. "YJ. H .. s ir l. :290.
1\ . M . R, s i el. 311.
X. lVI. R., s irl . 3:27.

i::itopping the u -boats . . . ...... . . ........ .

1\. 1L n:r 6. sirl. 19.
);. :M .. n:r 6. sid. ;):3.
1\. M .. n : r 6. si d. :)(1.
1\. :M. R.. sirl. 34G.
K M. J\IL 1915. n:t· 1.
s i el. 1 O.
1.
~- J\ll. .\f.. 1 [)j 8 . n:r

The G rcmrl Fl P d 1914-17 . .... . ...... . . . .
1~imits of l1ri tish mtYal stat ions
Bri tish Jtf1ntl r erlnctiom; . . .... ..... . .. . . . .

1\. T. f . S., sid. lO l.
J\ . .M. H .. s i rl. 407
i::i. G .. si d. 1:287.

si rl. 45 .

Sjökrig·shistoria m. m.
Th0 German cruiscr Kocnigsbc r g
Umler sogdscs korn mi ss i o n C' n s
Jkta'nk ni ng
for soslaget ycxl Te:ushima ...... . .... . . .
Il. M. S. Tcmera i re .. . ... .. .. . . . ... . ... . .
Attst riRn n:n·y's elissolution .. . . . ... . . .. . .

och

f a rtyg·smaskint>r.

Stratt>g·i och taktik.
Tlw light cruiscr problem .. . . .. . .. . .... .
Franccs po st - w<~ r ro l e ....... . . . ... . . .... .
.::Oigns of the t i mes .. . . .. .. . . ........... .
Tlw ncct'Si' <HV rPhition lJ etw rcn tlw mcrchant marine and, the navy .. ... .. .... .
Tlw censo r anrl ;;hip news ............. .
, A;;h-can>> barragc .. .... ......... ... . .. . .
Re\·intl of <ll11C' rican scn -powC'r ... ...... .
l nfluPncc of tlw Sttbmn rinc• on w nr ..... .

Fa rtrg·~beskl'in1ing·ar, skt>ppsh~' g·g·eri

D anish shipl!ll iltling companil'.s . . . . .... . .
Ships of t hr l i n c ..... . . . . ... .. . .
J sbrybrc-n Thor II för Dntnllllt'll ....... .
R oclrr fö r Lahuanöncring ..... . . . . . . . . .
A slump in wnr;; hipbuilding . . . .. . . ...... .
Entrr · the co ncc·d c ship . . .. ... ....... . .
Wad iltt<' shiphuihling in Ge rtnam·
Fl oating lll<lllllllolhs . . . . . .
.

s. G .. sirl . 8::l:l. 871.
::;, E.. sid. 51.
T. T., si el. 105.
T. T .. si<l. 106.

); _ M. R., sirl. i361.
X . 11:. :M.. 1918. n:r ·)
sid. 48 .
>l . M. H .. sicl 406.
::; . M. R. sirl. 400.

Navig·ation.
WirC'lc•s, rlin'r( i on finding station s
Om stcllslwst.r mnwl sc• yerl rarl iopcil i n gr r ..

::0. G .. sicl. 98:2 .
S. T. f . S .. sid . l10.

Sjokalc•nrlr ren . . .. .... . . ......... . ....... .

X. T. f. S .. s irl. 1:30.

Undel"YaHt>nsbåtar, toq}t>dt>r och minor
lll. lll.

1\fine S\I' C'L'pi ng in nortlll'rn W>ltr· 1·,; • ••••
Th e mine rlnngc•r on ilw ccr'n n,; of tlw
worlr l .. . . . . ... ..... .. ... . . . . . . ........ .
A SC'a hclllL' >lnrl it,; anticlotr .......... .. . .

S. E., sicl. 3:2.

Briti;.;k c' unrlr•t·\·u ntlsb>ttc•r bygge•! unclc·t· kri -

D. T . f. 8., si(l. :2~'1 .
1\. M. R., sir l. 34:2. :l(iJ.
K . ·l\f. R. sirl. 377 .

Bygnin g a1· u-håtN i Ty sklnnrl. ;l;t.rl.er.

g·P rl

. . .. . . . .. . . . . ...... .

·l;t:i~

~n··· · ··· · · · · ··· · ···· · ···· ·· ··········

Bottenminorna och tdtl:fiskci ......... . . .

i-l. C .. s irl. 84:).

s. G. , s iLl. 941. 1193.
l\. E .. sid. :24.
l\. T. f.

s ..

·>
sirl. l·)
" -·J.

X . T . f. s., sid.
K. T. , sid . 286.

j')~

- D.
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si el. 1.
Vunkcnklc•gTaphie• im FlugzC'ugc•
FrancC's hid for air supr<'mac:' . . . .... . . .
:-;4'e brilli;lnt success . . ........ .. . . .. . . . .

.l. d. T. T .. sid . HJII_
X. :M. R .. s irl. 381.
X. M . R.. sicl . 4 -i:!.

Kustbefiistn i ng·ar.
l<:ldför<lC'ln i ng mot a r1 illPrifa dy g
Batt<'ri YOn Tirpitz Yid O st<' ndc ....... . . .
l'lmwr för dckns krlning Yid sjöfrontbal l<'l 'i(•J' ... . .
o

••

••••

•

•

•

•

••••••••••••••••••

O.
s id. 16.

K. T.. s ir!.

I\

T..

j

0u1· inland sea p o\\· t·r· .. . ... . .. . . . ... .. . . .

X. -:II :M .. 1918. 11:1' 2.

Th e rl'gula,· stecl lll sh ip spn·ic-t• to America
Danish stcamsh ip compani<'' .. . .... . . . . .
l{onkurren s('n om occ•antrafikcn . ........ .
S j öfol kds ä lcl c rdom ~lwn sioneri ng
Sjöman s union e rn as n~·a lönPsatsC'1'
Th r threatcnecl s J1odage of coa l in Den mark . ....... . ... . ........ . .... .. ..... .
.Da ni sh stcams hip compa niC' s ............. .

s. G..
s. G..
X . T..
::\. T..
K. T..

o

Skepps m ä t ni ngsbrs1 ä m nw !se rna
inn'rkan på lotspl'nning-arlhl

J. el. T. T .. sid . ·)
.J. rl. T. T.. sid . 'i.

rr ..

J. tl. T.

;;id. :21.

J. el. T. T .. si d. 47.

1~ll.

.l. cl. T. T .. sid . G9.
J. d. '1'. T., sid. 110.
J. el. T. 'l'., sid. 14f>.

.T. el. T. ,,, , Hid. 15:2.
S. L+, sid. 1178.

Sjöfart.
The sh ippiu g boards plan for ilw OJH' r ation nnd contJ·ol of the• c' ill<'rgPnc.'· :flc•d
British shipping. lll<lrinl' instJJ·ancP ancl
. ...... . . . . . .
fre•ight s . . . . . . . . . . .

Danmarks s hipping in HJ18 . .. . .. .
Th0 dfc·et of 1hC' war on J\·onva_,. . . . . ... .
Tlw futtJJ'l' of the sh!ndnrdizt•rl shi1• ..... .

G..

31.0.
sid . il14.
sill. 1 :2:)!),

s. 0 ..

sid. 1:274.

8.

T. T .. sid. 111.
Dherse.

o

11:21.
11 8-1.
:271.

Hiilso- och sjnkYård.

F. T.. s id. :21.

1'elegrafi och telrfoni.
Einlwitl idw 130ZPichn ung011 . . . .. .. ..... . .
ubl'r RöhrPrtSl'mlcr ..... .. . . ...........
Dic• Vakuumröh1·l' UJHl i]Hc· t d;ni sc.hc•n An wcndungl'n .... . ................... . .. .
Dn s D.nlftiron. <'ine Y>~kUIJJllröhrc• mit rl0r
BigPnse haft rlP s m·gatil'l'n dPldri s rlwn
\Yitkrstcl nrk s ...... . ...... . ...... . .... .
l<'u nkPntde•g raphiP i111 l<' lu gzc·nge• ....... .
Di<' Hocll\'akLtum-Eingit tc•rröhrc ...... ... .
Die Strablung ,·on Antr'nnc·nsystc-'llll' n . .. .
l'lwr l' i n c· ll<'Ll<' Aurl ionsrha !t ung flit· dt•n
Empf<l n p: ckktrisclwr 'YVPllPn ......... .
Wirr•lc•ss t i III<' signa l s .. .. .. ..... . ... . ... .

sid. 17.
s id.
sicl.
sid.
sid .

::\ . :M..

n:r 5. ;;it l. ?.:!.

S. G .. sid . 84.) . 881. n17.
85:3, 989. 10:25. 1 ()(i 1.
1097. 1l::n. H68. 1::~1.
1:205. 1:277.
S. G .. s id. 917.
S. G .. sid. 1111:3. 111-lfl.
'\If. . 1918 . 11:1· 1.

:;;-, x

'id. 1.

och
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Använda förkortningar:
A. T.
A. :;\. G.
D. T. f. S.
J. rl. T. T.
J. R. A .
J. R S. I.
E. M.
K. T.
K . V. A. H. (T.) =
~-

E.

=

:;\.M. J\1.
K. M. R.
K. T.
X. T. f. S.
P. U. S. N. I.

S. G.
S. L. T.
S. U.
T. F.
T. H.
T. M.
T. T.
U. S. G.

=
=
=
-

=

=

=

Artilleri tidskrift.
Army and Navy Gazette.
Tidskrift for Sonesen (Dansk).
J ahrbuch der drahtloscn Telegraphie und T c·kphon j,._
Journal of the Roy a l Artillery.
Journal of the Royal United Service Jnc-tit r1tion.
Kommersiella Meddelanden.
Sv c n sk Kustartilleri tidskrift.
Kungl. Krigsvetenskapsakademiens I-Ianclling<~r (Ti, Jskrift).
The navy (engelsk).
Tlw na1·_,. cmrl ll1Ci'Chcrnt Jnarinl'.
The navy and military record.
Kautisk tidskrift.
N ors k tidskrift for Sjovffisen.
Proccdings of the United States Naval Tll<ti tutc.
Scandinavian Shipping Gazette.
Svensk lots- och fyrtidning.
Svensk Utrikeshandel.
Tidskrift i Fortifikation.
Tidskrift i militär hälsovård.
Tidskrift för maskinister.
Teknisk Tidskrift.
U ni t cd Service Gazette.

Kungjorda patentansökningar.
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Anordning vid strömimpulsapparater för driYan rle 8\' räkne\'f'rk. S. L. "\ström, SJ·ockholrn .
Omkastningsmwrclning. A.-Tl. Ingenjörs- ochl_
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