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Arsberättelse bestyckning och beväpning 
år 1906. 

Af ledamoten H. E1·icson. 

Sedan senaste årsberättelse i bestyckning och beväpning 
afgafs, bar sjöslaget vid Tsushi ma utkämpats och därmed sis ta 
ak ten af det stora sjökriget i Ostasien utspelats. 

Så goc1t som all a utländska facktidskrifter hafva skyndat 
att framlägga de erfarenh eter från kriget, som synts fackmän· 
nen uppenbara ur sjömilitär synpuukt. Samma resultat bafva 
ofta af olika författare bedömts olika, stundom konträrt, bero
roende af de olika synpunkter, bvarur de skärskådats, men 
kanske lika ofta a[ brist på tillförlitliga und errättelser, om bvacl 
som i verkligheten passerat. Mnn ser sålunda exempelvis, 
huru en del båller före, att erfaren beten vi sat det orätta uti, 
att på ett slagskepp hafva för verklig nrtilleristrid afsedela ka
noner med mindre skottvidd och mindre genomträugningsför
måga än de svåra pjäsernas, uuder det att andra säga, att det 
medelsvåra artilleriet är i stånd att åstadkomma en eldinten
sitet, en snabbskjutn ing, som ej kan uppn ås med de svåra 
pjäserna; somliga hålla före att de svåra pjäsernas eld varit 
afgörande i kriget, under det att de officiella rapporterna kon
staterat, att slaget vid Tsusbima var vunnet, innan de svåra 
kanonerna i någon större utsträckning sattes i elden. 

Oriktigt vore väl också att tillmäta händelsema vid 'J'su· 
sbima någon omstörtande betydelse för vapnens vidare utveck
ling. Ty denna drabbning, som för den ena parten kom nästan 
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oförberedrl, var redan från första ögonblicket allt för ojämn. 
En f-lotta, visserligen sammansatt af väsentligen olika enheter, 
men väl stridsberedd och stridsöfvad samt i formering läm
pari att koncentera e ld en mot motståndaren, tillintetgjorde en 
annan flotta, illa öfvad, med öfver böfvau nedlastade fartyg 

och ingalunda i stridsformering. 
Skärskådas de olika marinernas utveckling före, under 

och efter kriget, visar det sig också, att några plötsliga språng 
i denna utveckling i allmänhet icke blirvit gjorda; den har 

tvärtom synbarligen fortgått i gat1ska jämn kurva. Ehuru så
lunda slaget v!d Tsusbima icke synes bafva framkallat några 

nya teorier för sjökrigsmater ielen, ba[va erfarenheterna därifrån 
dock konfirmerat de allrnänna principer, som dessförinnan varit. 

rådande och som fört denna materiel till dess nuvarande stånd
punkt. Likaledes har sjökriget i sin helbet girvit rikt utbyte 

af artilleristiska erFarenheter med modern materiel och det för
hållandet, att japanernas framgångar till stor del vunnits un
der fjärrstrid, har framkallat helt nya problem för artillerieldens 

ledning. 
Kanoner.ws angreppskraft har unrler de senaste åren ut

omordentligt stegrats, såväl genom väsentligt ökad projektil

energi, som genom användande af kapp, under det att skydos
värdet hos en gifven pansarvikt sedan Krupp-pansarets infö
rande icke afsevärdt ökat. Å vissa håll synes det vara ifråga
satt att öka de svåra pjäsernas kaliber, under det att antalet 

svåra pjäser flerstädes redan ökats på bekostnad af de medel
svåra kanonerna. En granskning af förhållannena å under 

byggnad varande eller planerade slagskepp om 18000-20000 
tons deplacement gifver vid banden, att i England Dreadnought 
erhåller 30,5 cm . 46 kaliber långa kanoner, uneler det att för 

nybyggnader lärer ifrågasättas 34,3 cm. kanoner; i Fraukrike 
armeras Dantonklassen med 30,5 cm. kanoner som svåraste 
bestyckning och 24 cm. kanoner som sekundärt batteri; i 

Förenta staterna utgöres bestyckningen å de under b.yggnad 
varande 16000 tons slagskeppen South Carolina och Michigan 
af åtta 30,5 cm. kanoner jämte lätt artilleri, men för de pro-

1 
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jekteracle slagskeppen om 20 000 tons i frågasättes en bestyck
ning af 33 cm. kanoner. Tyskland fasthåller vid sin 28 cm. 
kaliber och lärer för de :::~ya slagskeppen uf öfver 18000 tons 

deplacement afse en bestyckning af 14 eller 16 s:'tdana. Dessa 
28 cm. kanoner komma möjligen att konstrueras 50 kaliber 

långa och med en projektilvikt af 360 kg., hvarigenom de be
räknas blifva i stånd att redan på 6000 meter kunna genom
slå ett 300 mrn. tjockt modernt pansar. 

För de stora slagskeppen synes man sålunda vara på vitg 

att öfvergifva det hastigt skjntande medelsvåra artilleriet med 
dess uppgift, att kunna verka med en intensiv eld mot lätt 

skydelade eller oskyddade delar af motståndaren . Men det 
medelsvåra artilleriet synes vara på väg att återkomma med 

annan uppgift. Fordran på skydel genom artilleri mot torped
fartyg kvarstår allt fortfarande och alltmänt erkännes detta 
artilleris stora betydelse. Men man förmärker äfven här önsk

ningar om en kaliberstegriug. Kanoner af mindre än 7,5 cm . 
kaliber anses icke tillrreclsställancle; i Japan Ilar man sålunda 

stegrat kalibern å »torpeclartilleriet» ända upp till 12 cm . och 
lärer motivera detta med önskan, att vara i stånd att med en 
enda väl placerad träff hejda en anfallande torpedbåt. I sam

ma mån, som torpedfartygens storlek och sjöduglighet ökas, 
måste ock skyddsartilleriet göras kraftigare. Ocb därmed hafva 
slagskeppen snart återfått sina 16 cn1. kanoner. 

Hvad här anförts angående slagskepp om 18000--20000 
tons clep1acement kan själffallet icke äga giltighet för fartyg 
af väsentligt mittdre storlek. 

Hvad angår skyddet å slagskeppen må bär framhållas, 

att det å de senaste typerna utbredes öfver så stor yta som 
mö.iligt. Den stegring af vattenliujepansarets tjocklek, som 

under de senaste 1 O åren för h varje ny slagskeppstyp i elen 
engelska flottan ägt rum, och som nådde sitt maximum el!Ar 
305 mm. å lord Nelson-klassen, har nu åtföljts af en återgång, 

i det att Dreaclnoughts gröfsta vertikala vattenlinjepansar är 
276 mm. Franska flottan har för sina senaste slagskeppstyper, 

med större deplacement än de föregående typerna, minskat 
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vattenlinjepansarets tjockl ek och Danton-klassen erhåller som 
gröEsta pansar i vattenlinj en 260 mm. Den tyska Deutschland
kla ssen har 2-W mm., d. v. s. l i) mm. mera än den föregå
ende Braunschweig-klassen, på vattenlinjen midskepps, unel er 
det att det icke är käncl t, huru tjockt det vertikala görclel
pansaret bl i r på Ersatz-S<tchsen och dess systerfartyg . 

Krut. 

Urbrännin- En fråga af stort intresse, som faller inom kapitlet om 
gar. krut, är angående de i eld vapen vid skottlossningen orsakade 

urbränningarna. 
I Memorial des Pondres et Salpetres offentliggjordes för 

3 år sedati eu afbandling af M. Vielle, hvari ban angaf resul
taten af sina försök, att med en enkel apparat bestäntma olika 
faktorers inverkan på storleken af den urbränning, som vid 
kruts explosion i eld vapen förekom mer. 

Vielie inneslöt smärre sprängladdningar i en bomb, i 
hvars ena vägg var insatt en plugg af samma slags material, 
som afses för tillverkning af eldvapen . Denna plugg var ge
nomborrad af ett bål af l mm. diameter, genom hvilket de 
vid krutets explosion blildacle beta gaserna fingo rusa fram. 
Pluggen vägdes uoggrannt före och efter försöket och af vikts
förlusten beräknacles därpå krutets urbrännancle egenskaper. 

Af VieHes försök framgick, att urbränningen icke, såsom 
förut från flera håll antagits, är beroende på frätn ing eller 
krossning af stålets yta, utan på att denna, som vid krutets 
förbränning upphettas till sin smältnings- eller uppmjuknings
temperatur, bortspolas af de uneler högt tryck utrusande heta 
krutgaserna; urbränningen är alltså ett rent termiskt fenomen. 
Vidare fann Vielle, att under för öfrigt lika förbållanden ur
bränningen är direkt beroende af elen framrusande gasmängclen, 
alltså af krutladdningens vikt, att urbräm1ingen är omärkbar 
vid 100 atmosferers tryck och därunder, att den därpå raskt 
stiger med trycket till dess detta uppgår till omkring 2000 

,1, 
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atmosferer och att elen sedan .håller srg nästan konstant upp 
till 4000 atmosferers tryck. 

Af försöken framgick vidare, att olilm metallers motstånds
förmåga emot urbränning i allmänbet beror af deras smält
punkt, men äfven af deras specifika värmeledningsförmåga och 
att de mjuka stålsartema äro de mest motstånoskraftiga utan 
att afsevärd skillnad förefmnes mellan uickelstål och annat stål 
eller mellan smidt stål och osmidt stål. 

Vid undersökning af olika kmt- och sprängäm-nesslag vi
sade sig urbränningen ökas med explosionstemperaturen, men 
däremot vara i det närmaste oberoende af deras förbrännings
hastighet, under förutsättbing att denna är så stor, att om
kring 2000 atmosferers tryck uppnås. 

Vid i Sverige af niarinföi·valtningens kemist gjorda för~ 
sök hafva Vielies resultat bekräftats. 

Urbränningens ökning vid stegring af trycket framgår .af 
följande tabell, erhållen vid försök med Nk1-krut, exploderande 
i en bomb af 17,3 01~1 8 volym. Stålpluggens läugcl var vid 
försöken 30 mm. och 'kanalens dinmeter 1 mm. 

Lr.~cldning Tryck Urb1·iinning 
gran1. atm. m" per gram krut 

1,5 Sf>O 3,85 
l ,75 1020 6,6 
2,0 1200 8,5 
2,5 1560 ' 10,1 
3,0 HHiO 11 ,8 
3,5 23-±0 12,15 
4,0 2770 12,2 

De svenska försöken bn[va Yid unrlersökning af den af 
olika krutslag orsakade urbränuingen visat, att denna urbrän
ning är proportion ell mot temperaturskillnaden mellan krutets 
explosionstemperatur (beräknad af dess sammansilttuing) och 
den temperatur, vill hvilken stålet blir tillräckligt mjukt för 
att bortspolas af krutgaserna (o mkring 1 G00°). 
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Här nedan angifvas de vid några krutslags explosion or
sakade urbränningarna. 

Kmtslag. 

Nk 1 ............................. . 

Nk5 ............................ . 

Nk4 . .............. .. ........... . 

Kordit ....................... . 
Nitrocellulosakrut .... .. 

UTb1·änning. 

mm. 3 per gram krut. 

12,0 a 12,5 
5.75 a 6,5 
2,1l5 a. 3,5 

9,5 
1,4 a 3,e 

Genom att försätt:::. nitroglycerinkruten med större eller 
mindre mängd s. k. "dämpningsmedel», d. v. s. kol- eller väte
rika organiska ämnen, så att vid explosionen mindre mängd 
kolsyra och större mängd koloxid och dylikt bildas, har man 
lyckats nedbringa explosionstemperaturen och därmed urbrän
ningen till respektive hälften eller fjärdedelen af den, som den 
först framställda ballistiten Nk1 fö rorsakade. Svenska flottans 
Nk4 och Nk5 krut äro på detta sätt framställda. 

De stora ojämnheterna i urbränning bos olika slag af 
nitrocellulosakrut bero på den afsevärdt olika mängd lösnings
medel, eteralkobol, som i krutet är kvarlämnad och som ver
kar som dämpningsmedeL 

Det är intet binder att vid nitroglycerinkruten genom 
större tillsats af dämpningsmedel komma ned till samma ringa 
urbränning som vid nitrocellulosakruten; men i samma mån 
som urbränningen nedsättes, minskas äfven explosionstempera
turen och därmed krutets kraft. Vid användande af de hit
tills brukliga kol- och väterika dämpningsmedlen skulle med 
samma urbrännande egenskaper ingen ballistisk öfverlägseubet 
öfver nitrocellulosakruten kunna med uitroglycerinkrut ernås. 
Däremot anses på sista tiden såsom dämpningsmedel föreslagna 

· kväfverika organiska ämnen kunna tillförsäkra nitroglycerinkrut 
större kraft än nitrocellulosakrut, utan att urbränningsfaran 
ökas. 

De af svenska flottans krutsorter Nk4 och Nk5 orsakade 
urbränningarna hafva emellertid visat sig vara af så ringa 

' ' '• . 
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omfattning, att de mycket väl kunna inrymmas inom gränsen 
för de tillåtna. 

Erfarenheten visar att urbränningarna tilltaga med eld
hastigheten och laddningens storlek. 

Skulle de af Vielie funna resultaten, att urbränningen 
båller sig konstant vid tryck varierande mellan 2 000 och 4000 
atmosferer, äh·en visa sig gälla vid skjutning med eldvapen, 
skulle detta innebära möjligbeten att ur våra krutslag genom 
ökande af tillåtet maximitryck i kanonerna kunna uttaga större 
effekt än hittills. 

Såsom ofv·an nämndes kan man genom tillsats af dämp- Bakflamma. 

ningsmedel för att undvika alltför hög explosionstemperatur 
åstadkomma, att en del af kolet förbrännes till koloxid i stället 
för till kolsyra; men en fö ljd bära f blir, att krutet icke blir 
fullständigt säkert för bakflammor. Efter skottet kvarstå näm-
ligen i så fall en del gaser, som äro brännbara, och hvilka, 
när vid kammarens öppnande den syrerika luften blåses in 
genom mynningen, antändas och förbrinna, sålunda orsakande 
bakflarnrna. Emellertid må påpekas, att dylika bakflammor 
förekomma mycket mera sällan och rnycket mindre intensiva 
vid de nitroglycerinhaltiga kruten än vid de mindre syrerika 
ni trocell u losakru ten. 

Projektiler och projektilverkan. 

Under de senaste åren hafva inom så godt som alla ma- Kappade 
· · kt'l f" d;, d k t'llf" t t d · projektiler n ner pro Je · 1 er orse u a me a p p t or s u re. mngarna. 

Dessa kappar anbringades till en början endast å oladdade 
pansarbrytande projektiler, under det att numera äfven spräng-
laddade sådana, s. k. halfpansargranater, förses med kapp. 

Vid kappens anbringande är det af betydelse, att så stor 
del som möjligt af ogiven täckes af densamma, på det att den 
påfrestning, som vid kappens anslag mot målet uppkommer, 
må fördelas öfver stor yta af projektilen. Härför måste kappen 
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äfvenledes noga och likmässigt ligga an och naturligtiris vara 
stadigt fästadt till denna ogiv. Dylik fästning sker bäst genom 
lödning med användning af metall med så låg smältpunkt, att 
projektilspetsens hårdhet icke vid påsättandet förändras. 

Den frärnre delen af kappen bör vara trubbig, på det 
att vid anslaget en jämförelsevis stor del af plåtens yta måtte 
åverkas och förstöras, och man har funnit, att denna trubbiga 
form har föga ioHytande på proiektilens hastighetsförminsk
ning under gången genom lnften. 

Sådana med kapp försedda projektiler gifva ända till 25 
procent större genomträngning i ythårdt pansar än de okappade. 

I och med införandet af sprängladdade, kappade pansar
projektiler, bar man med dem i viss mån afstått från genom
trängning a[ de komplicerade skydd, som befinna sig i vatten
linjen å de stora slagskeppen, äfvensom af pansar, som befin
ner sig långt innanför den som sprängplåt verkande fartygs
sidan. Ty för att bringa dessa sprängladdade projektiler till 
krevad måste användas brandrör, hvilka visserligen kunna vara 
så fördröjda, att de tillåta projektilen att bel passera genom 
ett pansar, men däremot näppeligen kunna före krevaden ge
nomslå hela det skydd, som i form af pansar, backning och 
kolboxar förefinnes i fartygens vattenlinje som skydel för ma
skiner och pannor. 

De senaste krigserfarenheterna gifva emellertid icke stöd 
för att antaga, att dylik genomträngning ens med oladdade 
pansargranater kan vinnas. Och tydligt är, att sprängladdade 
projektiler, som kunna genomslå pansaret och därefter krevera, 
skola åstadkomma större effekt i strirls- och kanontorn samt 
bakom öfrigt vertikalt pansar än olaeldade dylika. 

Det faktum, att fartygssiclull för de sprängladdade pro~ 
jektilerna verkar som sprängplåt, förer tanken osökt på, att 
man nu, då de flesta mariner som hufvudprojektilslag använ
da sprängladdade projektiler, skulle kunna minska tjockleken 
af sådant pansar, som befinner sig på större afstånd från far
tygssidan, till exempel det fasta tornpansaret å midskepps 
ställda torn, hvars bufvudsakliga uppgift blir att bejrb spräng
stycken . 
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I vår flottas kappade projektiler vanerar sprängladdnin
gens storlek betydligt i förbAllande till projektilvikton; den ut
gör högst 5 procent af denna vikt. För de engelska 20 cm. 
projektilerna är motsvarande siffra 2,5 procent. 

Som sprängladdning i pansarbrytande projektiler lärer 
användas i engelska och amerikanska flottorna svartkrut, i den 
franska melinit, i den ryska uitrocellulosakrut, i den · japanska 
pikrinsyra o. s. v. 

I samma mån som 1i1an aT de sprängladdade projektilerna 
fordrar större pansarbrytande förmåga, lärer det icke kunna 
undvikas att göra projektilgodset allt kraftigare. I samma mån 
fordras också ett allt kraftigare sprängmedel i projektilen, för 
att det skall vara i stånd att spränga densamma. En nöd
vändig följd häraf synes sålunda vara, att för de pansarbry
tande projektilerna numera afse brisant sprängäm11e. Härvid 
är det brandrörsfrågan, som är mest svårlöst. Men den lär 
redan vara löst för danska flottan, och det är att hoppas, att 
den också för vår fiotta bringas till en snar och lycklig lös
nmg. 

I och med de större fordringarna på pansarbrytande för
måga bos de sprängladdade projektilerna, hafva ock ~kjutprof
ven vid deras mottagande från leverantören ändrats. l all
mänhet fordras numera sålunda, att de kappade projektilerna 
skola kunna skjutas hela, genom ythårrl pansarplåt af DJinst 
samma tjocklek som kaliberu och därefter befinna sig i sådant 
tillstånd, att de af rör och sprängladdniug skola kunna bringas 
till effektiv krevacl. 

Som en antydan om den nuvarande ställningen mellan 
projektiler och pansar må nä m n as, att en modern kappad' pro
j(;ktil med 850 meters utgångshastigheL vid mynningen kan 
beräknas vid normalt anslag genomslå en Krupp-plåt af en 
tjocklek lika med 2 gånger kalibern. 

Här nedan meddelas en tablå, som för en del olika ka
librar angifver för olika afstånd projektilens återstående hastig
het, genomträngning af Krupp-pansar, granatverkan per skott 
och ungefärligt bestruket stycke för 8 meters målböjd. 
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Genomträngningen är beräknad enligt de Marres formel 
för kappad projektil samt med användande af för normalt an
slag 130 procent. Vid 60 graders anslagsvinkel mot plåtytan 
har projektilen antagits kunna genomslå 5 / 6 af den plåttjocklek, 
som den vid normalt anslag förmår genomtränga. 

Granatverkan är beräknad en Ii g t for
meln pXv, där p är projektilens vikt i tons 
och v är projekti !ens återstående hastighet. 
Då häri icke ingår någon faktor för spräng
bitarnas beskaffenhet och icke häller för 
sprängladdningens storlek, kunna de i tablån 
angifna siffrorna för granatverkan endast 
gifva eu jämförelse mellau de olika kalib
rarna utan att vara ett bestämdt mått på 
den verkli ga granatverkan. 

Här må äfven uppmärksammas därpå, 
att icke häller kanonerna af de olika kalib
rarna äro fullt jämförbara med hvarandra 
så till vida, att kanonlängden för 30,5 och 
och 28 cm. kanoner är beräknad ti ll 45 kali
ber och för öfriga kanoner till 50 kaliber. 

Vid Bethlehem Steel O:o hafva under 
året pr;jfvats pansarbrytande projektiler af 
delvis ny konstruktion med, som det säges, 
goda resultat. Konstruktionenafseratt före
komma, att projektilens väggar söndertryc
kas under dess gång genom plåten. Pro
jektilens invändiga sektion göres därför kors
formad, i enligilet med närstående skizz, 
bvarigenom trycket bättre kan motstås, hvar
jämte antalet sprängbitar säges blifva större 
än af projekti ler med cirkulär sektion. 

Erfarenheterna frAn sjökriget angående pansarbrytn in g 
a[haudlas und er pansar. 

Granaterna äro försedda med brandrör i bas eller spet.s, Granater. 
men hafva i allmänbet icke kapp. De tillverkas numera all· 
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tid Rf stål samt förses antingen m ed brisanta sprängladdnin
gar ell er ock med sprängladdningar af svartkrut. Såso m gan
ska Hnmärkningsvärdt !nå anföras det prof, sdin · an välldas • föt· 
leveransprofskjutniugar af granater för amerika nska flottan. A f 
bvarj e parti uttagas 3 proj ektiler; en profs kjutes med högt 
tryck i kanonen och få r därvid icke gå sönd er vare s ig i kano
nen eller under gången genom lu l'ten, den andra skj~tes mot 
en ythåril plåt af 1

/ 2 kalibertjocklek och ' skall därvid for\:>lifva 
hel och i sådant till stånd, att den af språngladc:;lo in g · ocli rör 
knn bringas till effektiv krevad , den tred je sprä ngskjutes ' för 
att und ersöka sprängbitamas storlek och · beskaffe1.1het. ·. !'fran
ska Hottun pröfvas granaterna 'geJJOfD skjutning mot yauligt 
stålpansar af 1

/ 2 kalibertjocklek ·och forclräs att de skola kunn a 
slå igenom sådan t pansar. Nyss anförda amerikansim projek
tiler motsvara sannolikt ungefär hvad vi mena med halfpan-
sargrana ter. 

·Här må i'elateras ett jämförande skjutprof mellan gra
nater laddade m ed meJin i t och sådana laddade me<J svartkrut· 
profvet utfördes i Fra n k rike med en 19,4 cm. kalloti-~ii-i ed e r~ 
anslagshastighet hos projektilen af omkring 600 mete~· mot 
tvänne plåtar på omk ring 1,5 meters afståud från hvarandra. 
Den främre, sprängplåten, var 25 mm. tjock ocb den bakre, 
skyddsplåten, hade 50 mm. tj ocklek. Melinitgranaten sl0g 
igenom den första pUUen och kreverade däreft er mellan p lå
tarna; dess bitar blefvo e melle rtid så små, att de icke utöfvarle 
någon verkan mot den bakre p låten . Svartk ru tsgranaten för
störde däremot båda pl åtarua och dess bitar ref~o upp stora 
hål i dem . Detta r)rof utföll sålunda till S\'artkrutsoTanateus 

b 
förd el. 

Under det ostasiatiska kriget har tydligen pr~jektilernas 
granatverkan varit n r större betydelse än deras pm :s n rbrytni D g 
och detta icke minst i moraliskt afseende . Japanernas el1ltak
tik afsåg också att på de långa hållen öfvertisa do I-ie ntli ga 
fartygen i tu r och ordning med en skur af sprängladd ade pro
jektiler för att genom projektilemas nns l a~ ocb krevad, splitter, 
gaser, eldsvådor ocb dylikt, moraliskt skaka besättningama, 
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förstöra öfverbyggnader, opansrade fartygss idor och öfriga 
oskyddade delar. Först efter sålunda Yunn et moraliskt öh·er
tag insattes det svåra artilleri et i str iden. 

Verkan a f de japanska granaterna var i allmänbet stor. 
Efter 30 minuters strid var Varjag af granateld försatt ur strid
bart ski ck. Cesarev itch räkn ade efter s trid en den 10 augusti 
16 träff cH från svåra och om kr i ng 300 träffar [rån andra pjä
ser; redan strax efter striden s början voro båtama söndertra
sade, m as ten splittrad, bryggan delvis förstöra, strålkastarna 
obrukbara, r odret sö nderskjutet o. s. v. O rels öfverbyggnad 
med hvad där fanns sy nes ock blifvit förstörd genom grauat
Bld. -Vid anslag mot de opansrade fartygssitloma kreverade 
de japanska granaterna omedelbart och upprefvo stora häl, 
ofta med 3 a 4 mete rs diam eter; och då dessa träffar föl lo i 
vatten linj en, hade de, särskil clt i den und er 'rsush imaslaget 
rådand e svåra sjögången, de m est ödesdigra följder. Så kan 
till exempel granatträffe n i Oslabjas oskyddad e förskepp anses 
vara den direkta orsaken till detta fartygs undergång. 

De under striderua af proj ektiler åstadkom na und erva t
tensskadorna torde kunna i de fiesta fall tillskril'vas granater, 
dels därför att dessa skador samtolikt uppkommit und er stri
derna på de långa hållen , då granater i första hand komma 
till användning, dels emedan sprängverkan af dessa projektiler 
kan tänkas uppstå utRt1 direkta träffar. Förhållandet lä rer 
nämligen vam, att en projekt il , för att icke vid auslag mot 
vatten rikochettera, bör bafva en nedslagsvinkel större än 11 
grader (enligt några uppgifter stö rre än 16 grader) . Ar vin
keln mindre fortsätter projektilen högst en eller annan meter 
under vattnet ocb vänder därefter upp igen i luften fortsättan
de sin bana, m ed därpå följand e ett eller flera ned slag. Ull
dervattensträffarna böra sålunda i allmän hot icke hafva upp
kom mit uneler skjutDing på de korta hållen, där n edslagsvink
larna äro sm å och där pansarprojektiler användts. Japanerna 
använde, såsom nyss nämnts, m ycket känsliga brandrör. se
dan en projektil trängt ner n ågra meter i vattnet , bör ett så
d ant rör hunnit bringa dess sprängladdning ti ll krevad; sker 
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då detouationen i närheten af en fartygsbotten, sträckas dess 
verkningar ti ll deuna utau att direkt träff ägt rum. Uncle r
vattensträffama gjorde dock i allmänhet icke stor skar1a hvil
ket tyder på att de mestadels förorsakades af det mede,lsvåra 
artil leriets projektil er med jämförelsevis små sprängladd nin gar; 
detta kan också förklara de stora nedslagsvinklarna, hvilka 
växa direkt med af~tåndet och omvändt mot projektilvikten. 

Som exempel må anföras, att \Varjag erhöl l 3 under
vattensträffar, af hvilka en förorsakade att vatten inträtwde i 
ett af eldrummen . Askold P.rhöll den 10 augusti 2 und:r·vat
tensträffar med den påföljd att fartygets för bindningar vid den 
böga fRrten började gifva vika, hvarföre fart en måste minskas 
till 12 knop. Äfven Cesarev itch blef skadad und er vattenlin
jen, ehuru någon proj ektil icke synes bafva direkt traffat sidan. 
Bordläggningsplåten inbucklades emellertid , nitarna till ett !tär
bel äget spant sprungo af och en läcka uppstod, hvarigonom 
160 tons vatten inkom i fartyget. 

Granaternas brandverkan bar i allmänhet varit för våuan
de stor. Efter spansk-amerikanska kriget har arbetats i alla 
mariner för bortskaffaodet ur inredningen af brännbara im·en 
tarier, men det är icke kändt, i lwad mån detta å de ryska 
fartygen blifvit gjordt. Eldsvådor inträffade ol'ta ä såvä.l ja
panska som ryska fart.vg och i många fall tände den upplan
gade ammunition en. På \Varjag måste eldgifningen afbrytas 
under en del al' striden, för at t kanonbetjäningarna måste bi 
träda vid eld släckningett , och härunder kunde den japanska 
elden oförbindradt fortgå. Und er kryssarstriden den 14 augusti 
råkade de ryska fartygen upprepade gånger i brand , u~Jd er 
striderna utanför Port Arthur inträffade en mängd eldsvådo r, 
i Tsushimasundet måste flera ryska fartyg lä mna striclsliujen 
för att släcka eld svådor, däribland Suvoroff fem gånger, ocb 
Borodino förlorades i denna drabbn ing på grund af eldsvåda, 
som, förorsakad af japanernas granateld, smånin gom nådde 
fartygets ammunitionsdurkar, hvilkas innehåll därvid explode
rade. Enligt amiral Rostjestvenskis uppgift fingo de talrika 
eldsvådorna riklig uäring i den tjocka färgen, som, struken 
lager öfver lager, å de äldre fartygen nått en väsentlig tjocklek. 
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Den japauska kasteldens verkan var under bom barderin- Kasteldens 
gen af de i Port Arthu r liggande fartygen vida mindre, än verkan. 

man velat förutse, och endast ett fåtal projektiler hittade under 
den långvariga beskjutningen vägen ända ner ti ll pansardäck. 
Nu bör ihågkommas, att de anv ~inr1a projektil ern a icke voro 
af bästa beskaffe n bet, äfvensom att ryssarna sökte skydda sina 
fartyg mot kastelden genom hopande af sandsäckar å däck. 

Ehuru en sträfvan öfverallt gör sig gällande att min&ka Enhets
antalet olika slag af proj ektiler för att viuna enkelket i eldled- projektiler. 
ningen samt tillrörseln och kompletteringen af ammunitionen, 
finnas dock fortfarande i de flesta mariner ända upp ti ll fyra 
a fem projektilslag för de olika svåra och medelsvåra kali b-
rarna. Önskem ålet torde väl vara att för så vid t endast ett 
projekti lslag icke kan anses vara för alla förekommande fall ti ll-
räckligt , inskränka antalet till två, nämligen en pansarbrytande 
med kapp försedd och med en jämförelsevis liten kvantitet 
brisant sprängämne laddad projektil samt en med stor kvan-
titet brisant :;prängämne lad<lad granat. 

Då åsiktern a synas alltmera luta åt användande af tyngre Jämförelse 
projektiler, har jag trott en kortfattad jämförelse mellan tunga mellan tunga 
och lätta projektil er vara af intresse. och lätta 

En projektil, som väger mera än 3 gånger den massiva proj ektiler. 

rund kula af projektilmaterialet, som har proj ektilens »kaliber» 
till dia meter, kallas i allmänbet tung; den som väger mind re 
kallas lätt. 

Om två proj ektiler af olika vikt men med samma kaliber 
vid mynningen bibringats sam ma energi, så är 

Vo' -VP" V"- P' o ) 

hvaraf följer att den lättare projektilen får större utgångs
hastighet än den tyngre. 

(V'0 och V"0 äro utgångshastigheterna hos och P' och P" 
vikterna af resp. projektiler). 
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gevärskula. 
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l. Bestr·ukna styckena. I lufttomt rum växa de be

~~ru:ua styck~na med hastighetens kvadrat, och detta är unge
iar Jallet 1 luften för de korta banorna . För de långa banorna 

i luften blifva de bestrukna styckena större ju större belast

ningen är, el. ä. för sa rnma kaliber ju större projektilvikten är, 

ty dess mindre inverkar luften s llHJtståncl. Vill mau således 

erhålla stora bestruk~1a stycken på långa håll, IJör mau välja 

en tung proJektJl. V11l man däremot på korta håll hafva stort 

bestruket stycke, bör man Yälja don lätta proj ekt ilen och elen 
stora utgåiigsbastigheten. 

2. Genomträngningsförmågan. Harva två projektil er lika 
kaliber och samma mynningsenergi, bafva de virl mynningen 

samma genomträngniugsfönnåga. Den lätta projektilen förlo

rar hastigare än den tunga sin bastigbet och på grund däraf 

äfven sin energi , hvarför elen på medel- och länga afståud är 
i pansarbrytning und erlägsen den tunga proj ekti len. 

3. Granatverkan. Denua är mindre beroende af projek
tilens energi än af dess vikt och den sprängladdning, som i 

el ensamma inrymmes. Den tunga projektilen rym
mer mera sprängladdning än (]en lätta och har 
således större sprängverkan. 

4. Liitthandterlighet. Inom vissa gränser 
hanclteras den lätta projektilen lättare än elen 
tunga. Vid större kalibrar torde dock skillnaden 
vara ringa. 

5. Utredningens storlek. Med samma vikt 
å utred ningen erbålles med den lätta projektilen 
större u tred ning än med den tunga. 

Af h vad här sagts torde fram gå, att i mån 
skjutafstånden förlängas, fördelen af att an vända 
tunga projektiler ökas. 

Det tyska infanterigeväret har erhållit ny am
munition så till vida, att den cylinclroogivala kulan 
blifvit ersatt med en spetskula af vidstående form. 
Samtidigt har kulans vikt minskats från 14,7 till 
10 gram. 
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Genom den minskade vikten bar kulans utgångshastighet 

ökats från 620 till 860 meter, utan att gastrycket i nämnvärd 

mån stegrats. 
En följd af den större utgångshastigheten är större Juft

motstånd; för att bättre öfvervinna detta har kulan erhållit elen 

lindrade formen. Fördelarna med den nya kulan tyckas dock 

knappast sträcka sig långt öfver 2 000 meters skjutafstånd, 

för bvilket följande siffror gälla: 

Utgångsvinkel ........ ............. .. .......... ..... ... . 
N edslagsvinkel ........................................ . 

Skjuttid ......... ......... ............ ...... ...... ... sek. 
Anslags bastighet ...... ...... .................. m . 
Energi .. . ....................................... n1.kg. 

Bestr. stycke l meters mål ........ ... m. 
50 proc. spridning i höjd ...................... . 

Ny knlu. Kula JJ1f88. 

4°,561 

11°,351 

6,57 

166 
14 

5 
3,09 

6°,411 

14°,5' 
7 ,8\l 

loJ 
18 

4 
3,96 

D en ändring i form, som sålunda vidtagits å elen tyska 

gevärskulan , torde böra pröfvas äfven för kanonprojektiler i 

hufvuclsakligt syfte att söka nedbringa luftmotståndets inver

kan och därmed öka skjutbastigheten. 

Pansar. 

U n der de senaste åren hafva knappast några förändrin- Senaste ut

gar eller törbättringar af anmärkningsvärd natur med hänsyn veckling. 

till pansarets beskaffenhet ägt rum. Den seelan 1895 använda 

Krupp-m etoden för framställning af pansar är bittills oöfverträf-

fad och användes allt fortfarande, ehuru visserligen detaljer i 

tillverkningen och större vana vid fabrikation en kunnat åstad-

komma en förbättrad produkt, särskilclt i det afseendet, att 

härdningen kunnat sträckas längre in i plåten än förut. På 

senare tid hafva pansarplåtsfabrikanterna blifvit än mera för

behållsamma än förut angående de skjutresultat, som uppnås; 

och de officiella prof, som offentliggöras, äro vanligen utförda 

med projektiler af samrna kaliber som plåtens tjocklek och så 

Ticlslwift i Sjöväsenclet. 2 
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låg anslagshastighet hos projektilen, att genomträngning icke 
äger rum. Resultaten af till äfveutyrs fullföljda prof för ut
rönande af den för genomträngning erforderliga anslagshastig
heten meddelas icke . 

.Före kappens införande torde motståndsförmågan hos en 
450 mm. tjock smidesjärnplåt uugefärligen motsvara motstånds
förmågan hos 360 mm. tjock bomogen stålplåt eller en 225 
mm. tjock harveyserad plåt eller en 175 mm. tjock Krupp
plåt. Vid användande af kappade projektiler måste elen yt
hårda plåten hafva omkriug 25 procent större tjocklek än så
lunda angifna för att erbjuda samma motståud som smides
järnplåten. 

Men sam tidigt som k a p pen och projektilernas ans lags
energi minskat pansarets värde i förhållande till kanonerna, 
synas också stridsafstånden komma att ökas, så att denna re
lativa värcleändriug praktiskt sedt knappast är mera än skenbar. 

Bofors- Glädjande att säga fortsättas inom Iand et försöken med 
exl)eriment. framställning af särskilot motståndskraftigt pansar och bär ne-

dau angifves utdrag ur protoko!J, förclt vid profskjutning af 
dylikt valsadt men icke cementeradt pansar. 

Skjutningen utfördes i år å Bofors mot eu vid Degerfors 
valsad Bofors-plåt af 75 mm. tjocklek. 

1. oeh 2. skotten skjötos med 12 cm. baHpansargranater 
af 21 kg. vikt; anslagshastigheterna v oro resp. 357 och 363 
meter eller 115 proc. och 117 proc. enligt de Marre. Projek
tilerna tillbakakastades hela och inga sprickor uppkommo i 
plåten. 

3. skottet skjots med 12 cm. pansargranat af 20,5 kg:s 
vikt; anslagshastigheten var 373 meter eller 118 proc. enligt 
de .Marre. Projektilen fastnade i plåten med bakplanet jämnt 
med plåtytan; inga sprickor uppkom mo i plåten. 

4. skottet skjöts med 12 cm. pansargranat af 20,5 kg:s 
vikt; anslagshastigbeten var 382 meter eller 120,8 proc. enligt 
de Marre. Projektilen gick nätt och jämnt igenom ocb äter
fanns hel tätt bakom plåten; inga sprickor uppkommo i plåten . 
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Resultatet, som giEver en motståndsförmåga aE omkring 
119 procent, är så till vida af intresse, som däraf framgår, ätt 
plåten för normalt anslag har större motståndsförmåga än af 
Krupp 1902 ti ll fiottan levererac1e cementerade plåtar, hvilka 
genomskjutits med kappad projektil med en anslagshastigbet 
af mindre än 116 procent. Mot nu ifrågavarande mjukare 
Bofors-plåt skul le näm ligen en kappad projektil icke öka in
trängningen. 

Uuder det gångna året lärer tillverkningen af de af mr. >Era·plåtar». 
B adfield i England framställda >>Era-plåtarna», afsedela för 
kanonsköldar och dylikt gjort stora framsteg. Dessa stålplåtar 
lära gjutas och innehålla bland annat betydande kvantiteter 
mangan. 

Pansarets förhållande under sjökriget i Ostasien har be- Pansaret un
kräftat de erfarenheter angående pansarets motståndsförmåga, der kriget. 
som man förut under fredstid vunnit. 

Slaget den JO augusti var uteslutande en strid på långt 
håll, där pansarets hela motståndsförmåga aldrig beböfde fu ll t 
utnyttjas; stridens resultat visade, att pausaret var i stånd att 
under den förberedande striden hålla fartyg och vapen så oskada
de, att de med säkerbet kunde påctiknas för den afgörande striden. 
Genomslagning af vattenlinjepansar fö rekorn eudast i ett fall 
och då utan att göra fa r tyget (Pobjeda) nämnvärd skada. Det 
svåra artilleriets skydd blef icke genomskjutet, uneler det att 
visserligen medelsvåra kanoners pausar genomslogs Hera gån
ger; i stort sed t fyllde dock äEven det medelsvåra pansaret sin 
uppgift och a[visade ett Hertal projektiler. Och på Cesarevitch, 
som under en del af striden blef beskjuten på nära håll, blef 
ingen af dc medelsvåra kanonerna obrukbar. T ill och med 
kanonsköldarna visade sig i denna strid göra god nytta för af
visande af splitter och spräugstyckeu. 

I Tbushimaslaget sattes pansaret på hårdare prof, ehuru
väl det långsamt skjutande svåra artilleriet, som knappast kom 
till användning fö rr än striden i själfva verket var afgjord, i 
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den rådande sjögången väl icke lärer fått in många trätfar i 

de pansrade delarna, ty i detta slag synas japanerna sökt af

görande på vida kortare håll än den 10 augusti. Men då de 

mest skadade ryska fartygen ligga på hafsbotten och japanerna, 

bvad angår meddelanden 0111 skadorna å egna fartyg, varit 

mycket förbehållsamma, grunda sig lärdomarna från denna 

drabbning endast på några enstaka fartygs skador. 

Af dessa fartyg torde i första hand Orel böra nämnas, 

såsom varande ett af de största och modernaste slagskepp, som 

deltogo i striden. Detta fartygs vattenlinjepansar var ingen

städes skadadt eller ens träffadt af pansarbrytande projektil. 

Det främre 30,5 cm. kanontomet med 254 mm. pansar hade 

erhållit en trMf från svår kanon; träffverkan r esulterade i en 

lindri g afskalning af pansarets ytarundtom träffen. Det aktre 

svåra tornet hade likaledes erhåll it en full träff tätt intill port

öppningen för styrbords kanon, men icke häller denna träff 

gjorde någon materialskada. Två 15 cm. kanontorn blefve 

äfvenledes träffade, utan att därför deras pansar blef genom

skjutet. 

På Asama blef flen lOU Ulm. tjocka gördeln genomskju

ten tre gånger och på OslalJja lärer vattenlinjepansaret af 2:30 nm:. 

tjocklek äfveu ledes bhfvi t genomskjutet. Oslnbja erhöll äfven 

en träff i ett af de svåra tomen s pansar, hvilket genomskjöts, 

hvarvid hela kanonbetjäningen .försattes ur stridhart skick. 

I samband härm ed må påpekas, humsom det 'Jpprepade 

gånger i n träffade, att vatten] i njepansa rets ffi stbultar vid pro

jektilemas anslng sprungo ar, h\·ar vid plåtar lossn:.Hle och stora 

vattenmassor in strömmade. Dvlika h~ind elscr måste naturligt

vis förebyggas, dels genolll sLa rkare samband de olika plåtarna 

€mellan, dels genom användande af så stora plåtar som möj

ligt med kraftiga backningar. 

Kryssa f!';triden i Ko reas u n det el en l-! a ugu sti l 904 med 

sin stora mauspillan (Hurik) Yisade tydl igen följden af oskyd

dade uatterier och hurusom pansardäck enbart icke .-ar i stånd 

att tillfyll est skydda styranordni ngarna. 
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U n der alla nu au förda strider gafs intet ex e m p el på att 

något fartyg, som en följd af genomskjutet maskinskydd, fått 

sina maskiner obrukbara. 

Kanoner m. m. 

De senare årens framsteg inom kanonkonstruktionen kän- Senaste ut 

netecknas hufvudsakligen af ökad kanonlängd och kraftigare veckling. 

gods afsedt att medgifva högre gastryck. Båda förändringarna 

afse att erhålla ökad mynningsenergi hos projektilen. Geuom 

samtidig ökning af projektilvikten har särskildt på de längre 

hållen vunnits ökad anslagsenergi och större bestrukna stycken. 

Vidare har genom experiment visats, att rak reftling för mo-

derna kanoner äger företräde framför tilltagande reffling, i det 

att spridningen vid det förstnämnda reffelsysternet blir mindre 

än vid det senare, därigeuom att projektlierna erhålla mera 

likartad rotation. Anordningar göras för att kunna ladda de 

svåra kanonerna i hvilket som hälst höjdläge, ehuru förilelen 

af dessa anordningar hittills uästan motvägas af de konstruk

tionskomplikationer och viktökningar, som diiraf blifvit följden . 

Dessa anordningar afse att möjliggöra bibebållandet af sikt-

linj en på målet under laddningen. D etta vinnes ä[veu geuom 

s. k. oberoende siktlinje, stundom kombinerad med afstånds-

mätare, som numera allmänt användes vid nykonstruktioner 

och som äfven frigör kanonkomm endören från inställande af 

uppsättningen. För samtliga kanoner, ätven lätta, användas 

kikaresikten, vanligen kombinerad med belysnin g för använd-

ning nattetid . Slutligen vidtagas anordningar för att efter skott

lossningen genom mynningen utbl åsa i kanonen kvarståend e 

gaser i syfte att förekomma bakflammor. 

Bland uppfinningar af intresse, men hvilkas praktiska 

mwändbarhet ä1mu icke är till fullo bevisad , må anföras O brys 

gyroskop, afsedt att automatiskt åstadlwmma affyrning af skot

tet, då kauonens elevationsvinkel öfver vågplanet svarar emot 

afståndet till målet, äfvensom Browns seg menttrådkanon, med 



Kanonernas 
l ängel. 
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hvilken vid profskjutning en utgångshastighet bos projektilen 
af l 080 meter erhållits. 

Som exempel på utvecklingen af kanonlängden må an
föras de engelska 30,1:> cm. kanouerna. 

K cm on- Kanon- Utgångs- lntr. i smidt 
JJ1a?·k vikt längel hastighet järn 

tons kalib or meter Clll. 

III-V 46-47 591 62 
VIII 47 36 721 0-1 
IX 60 40 786 107 
XI 59 46 884 130 

Mark XI är den å Dreadnought använda typen med en 
projektil af 385,5 kg. vikt och en krutladdning af 1-17 kg. kor
dit. Den ofvan för denna typ anförda utgångshastigbeten sy
nes vara mycket hög, och det torde vara tvifvelaktigt om den 
i praktiken är användbar. Emellertid framil ålla de engelska 
tidningarna, att sk]'utprofven med Dreadnot.whts kanoner o·if-b o, 

vit så goda resultat, att man skulle vara betänkt på att ytter
ligare ·öka kanonlängden för de svåra kanonerna. 

Redan för ett tiotal år sedan började man i England och 
Fmnkrike försök att öka kanonlängden; me1i dessa försök ut
föllo då icke tillfredsställande. Kanonerna blefvo svaga mot 
böjning och mytmingame sänkte sig. Den främre delen vibre
rade starkt såväl på grund af fartygets vibrationer under gång 
som vid skottlossningen; riktningen försvårades och träffsäker
heten blef icke tillfyllest. Genom användande af långa mant
lar och kraftiga låsanordningar har emellertid benägenbeten 
för böjning kunnat i afsevärd mån minskas. Gränsen för i 
tjänst använda kanoners längd kan för närvarande i allmän
het sättas till 46 kaliber för svåra och 50 kaliber för öfriaa o 
pjäser; dock lä re r J apan hafva under till verkning hos Elswick 
and Barrow 25,4 cm. kanoner af 60 kalibers längd. 

(Forts.) 
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Engelska flottans stora manövrer 1906 
efter utländska tidskrifter och tidningar 

af C. l!J. Holmbe? ·g. ' 

Aldrig bafva krigsöfningar företagits af mer omfattande 
art vare sig till de deltagande fartygens antal eller till krigs
skådeplatsens utsträckning än de som i somras äade rum med b 

den engelska flottan. 
Ej mindre än 360 örlogsfartya deltoo·o och manöverom--o n 

rådet omfattade, i vidsträckt bemärkelse, det som kartorna å 
bilagorna I, II och III utvisa. 

Sällan hafva väl också några krigsöfningar omfattats med 
större intresse både inom och utom England. Hela den en
gelska nationen följde dem med späml uppmärksamhet, men 
så gällde det också, att med öfningarna praktiskt utröna och 
bestyrka huruvida landets vitalaste intresse - ~jöhandeln -
ostörd kunde fortgå under Krig. 

En af regeringen tillsatt kommission, under presidium af 
prinsen af Wales, »The Royal Commission on Supply of Food 
au d Ra w Material in time of war», hade i två år arbetat med 
att teoretiskt utröna h vilket afbräck som skulle uppstå i Erw-, b 

lands ekonomiska lif under krigstid. 
Kommissionens arbeten resulternde i utgifvandet af en 

»Blå bob i 3 volymer, hvars slutsatser kunna sammanfattas 
i följnnd e: 

Englands sjömakt är tillräckligt stark för att äfven under 
krigstid försäkra landet om lifsmedels och råvarors införsel. 

Man måste dock räkna med den möj li gheten, att trots 
? enna säkerhet en sådan prisstegring å sjöförsäkringspremierna 
Inträffar, att frakter och varor därigenom så fördvras, att nöd 

. och panik kunna uppstå. . 
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Förebyggandet af en sådan panik blir därför en af krigs
förberedelsernas viktigaste u p p gifter '''). 

Kornmissionen lyckades emellertid ej att fullständigt lugna 
nationen i den fråga den hade att utröna, hvarför det låg i 
regeringens intresse, att på möjligast praktiska sätt visa, att 
den engelska flottan vore i stånd att ti ll fredsstäl lande skydda 
landets tillförsel under krig . 

Redan 1905 var det meningeu att i samband med ett 
pröfvande af den 190-± genomförda nyorganisationen af flottan 
företaga krigsöfningar i sy fte att pröfva handelsskydd i största 
utsträckning: men på grund af den hotande politiska situa
tionen måste de då uppskjutas till 1906. 

En ligt den cirkulärnot, som AmirHlitetet strax före öfnin
garnas början utsände, skulle följande sjöstridskrafter delt.aga 
nämligen: 

K anal- Atlanter- och Medelhafseskadrarna jämte dem 
tilldelade kryssare; 

I, II, III och IV kryssareskadrarue, 
tiJJsammans 33 slagskepp, 22 pansarkryssare och 30 pau

sardäckskryssare; 
alla i hem landets farvatten stationerade torpedfartyg, så

väl de i aktiv tjänst som i reserv, 
samt slutligen fartyg tillbörand e de tre krigshamnames 

resenrdi visioner. 
Huru dessa styrkor indelades mellan de båda »krigföran

de» under de olika skedena framgår af bil. IV, tab. 3. 
Följande områden af krigsskådeplatsen tilldelades: 
Röd: England med krigshamname Milford, Swansea, Car

diff, Barry, Falmouth, Plymoutb, Portland, Portsmoutb och 
Sheerness, und er det att 

BLå erhöll Skottland, Irland, de i Kanalen liggande öarne 
Guernsey och Alderney samt krigshamnarna Quoensl'erry, (H,o
sytb vid Firtb of Fortb), Queenstown och Berebaven. 

'") Slutligen gaf kommissionen uppslag till den fritgan huruvida 
staten bör stå risken för skador å sjöhandeln under krig och i hvil
ken form erslittning l1ärför skulle utg>t. En ny kommission håller nu 
på att lösa denna fn\ga. 
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E nl io't nvssnämnda cirkulär afsågo krigsöfningarna: b ~ • 
att under higsmässiga förhållanden pröfva (iottans mob~-

Ziserin.IJ och kusternas försvar i öfverensst~mn~else med cle pla
ner som uppgjordes vid 1904 års omorgamsatwn: 

att ö fva det modä,rna sJökrigets taktiska lärdomar und e?' 

förhållanden, som 8å mycket som möjligt öfverensstämma med 
verkligheten, samt slutligen: 

att utröna elen stora, så ytterst viktiga frågan om (iottans 
förmåga att skyelda oceanhandeln och Englands tillförsel a( lifs
förnöclenheter och råvaror liksom äfven att pröfva det upp.IJJO?'cla 
systemet för handelsskydel uneler ett sjökrig. 

För dessa ändamål indelades krigsöfningarne i 3 olika 
skoden 11f bvilka det första kan anses sönderfalla i 2 perioder. 

l:sta skedet omfattade: 
uneler l :sta perioden mobiliseringsöfning, samt 
under 2:dra anfall och försvar at kusterna. 
Det äo·de rum mellan den 9-19 juni. b 

2:clra skedet oml'attade: 
taktiska öfningar, h vilka voro aE confidentielluatur, mellan 

den 20-2-± juni 

3:clje skedet om fattade: 
angrepp mot och försvar af sjöhandelsförbindelserna samt 

ägde rum mellan den 25 juni-2 juli. 

Innan vi öfvergå att athandla dessa olika krigsskeden, 
hvart och ett för sig, torde det vara lämpligt, att först nämna 
några ord om de vidtomfattande förberedelser, som måste vid
tagas för att UlJ(1er fredstid sätta sådana öfningar iseen. 

Man måste då först betänka, att bur öfverensstännnande 
med yerkligbeten sådana krigsöfningar än planliiggas, kunna 
de dock ej - särskildt med den omfnttning som dessa skulle 
hafva - blifva fullt illusoriskt utförda. Uneler manönerua 
upphör ju ej, såsom under verkligt krig, en stor del af freds
tjän sten hvarigenom persomtl då blir disponibel. Personalfrå
gan blir således under freclsö[niugar mer svårlöst än und er 
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krig . I England särskildt, där blott en ringa del af reserven 
kan inkallas till fredstjänstgöring. 

Efter 190-± års omorganisation skulle enligt Amiralitetets 
uppgift personaltillgången vara tillräcklig för bemanning af 
alla fartyg i tjänst om beredskapsreserv, så när som på 600 
eldare. 

Emellertid synes nu Amiralitetet haft att kHmpa med rätt 
stora besvärligheter med afseende på bemanningen af reserv
fartygen; och det säges, att flera fartygs nwbilisering måste 
inställas till följd af personalbrist särskildt å maskinfolk, 

A Ila skolor upplöstes under manövrerna och dessutom 
var det nödvändigt att an lita det manskap från Fleet Reserv, 
N a val Reserv och N a val V olouteer Reserv liksom ä f ven coast
guard s, som var inkalladt för årli g öfning. Dessutom reduce
rades besättningarna å alla under tilltällig reparation förlagda 
fartyg liksom äfven besättningen å det vid Lundy Island stran
dade slagskeppet Montagu till minsta möjliga autal för att kom
plettera Je i krigsöfningarne deltagande fartygens besättningar. 
Äfven skeppsgossar användes för att fylla vakanserua. 

Hedan vid årets början hade man genom tidningspressen 
uppmanat maskinpersonal från reserverna att deltaga i ma
növrerna, men blott ett ringa antal !Jade anmält sig, hvarför 
Amiralitetet ansåg sig tvunget att utsända ännu ett upprop, 
däri utlofvades gynnsamma villkor och hög betalning, och slut
ligen, då inga andra medel lyckades, fick man förhyra från 
handelsfiottan. 

Officersbeborvet synes bafva varit lättare att fylla , då 
tillgången på reserv är bättre. Sjökadettema fingo komplettera 
på reservfartygeu. 

Några särskilda stridsdomare voro under manövrerna ej 
embarkerade på de olika styrkorna utan den äldste närvarande 
sjöofficeren hade, då så erfordrades, att fälla utslaget. Såsom 
öfverstridsdomare tjänstgjorde amiral Poore. 

Endast en utländsk officer fick deltaga under hela krigs
öfningen, nämligen den japanska marinattacben, som under de 
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första skedena var embarkerad å kryssaren Duke of Edinburgh 
och under det sista å amiral "Wilsons fl aggskepp Exmouth. 

'ridningskorrespondenter fingo endast deltaga under det 
sista skedet. 

Efter den nya organisationens genomförande i början af 
1905 var mobiliseringsarbetet mycket underlättadt mot bvad 
det förut varit. Såsom vi påminna oss afsåg denna nyorgani
sation: 

att sjöstridskrafternas fredsindelning skulle öfverensstäm ma 
med deras strategiska förlägguing och indelning under krig, samt 

att reservfartygen efter mobiliseringen om möjligt skulle 
vara i lika bög stridsberedskap som de rustade i tjänst va
rande fartygen. 

För att få reservfartygen delvis bemannade med stam
personal utrangerades därför såsom stridsfartyg alla sådana 
fartyg, hvilka, ehuru nyttiga i fred, dock voro föga dugliga 
eller till och med ansågs kunna bli en källa till svagbet i 
krig. Strids!'artygen fingo en ny indelning, i stället för två 
slagskeppseskadrar bildades tre , hvilka hvar och en tilldelades 
en pansarkryssareskacler. 

Reservfartygen (Fleet Reserv) fingo en högre beredskaps
grad och kallades nu Fleet in Commission in Heserv. 

De förlades i homogena grupper å de 3 örlogsstationerna 
i England. Hvarje fartyg hade de viktigare officers- och un
derofficersposterna besatta samt 2/ 5 af stambesättningen kom
menderad. En gång i kvartalet gingo fartygen till sjöss för 
att verkställa artilleriskjutningar och för att pröfva maskinerierna. 

H varje grupp stod under befäl af den amiral, som i krig 
skulle föra den och han var ansvarig för att fartygen böllos 
så stridsfärdiga som möjligt. Fördelningen af do engelska sjö
stridskrafterna, enligt 190-± års omorganisation, synes af bil. 
IV, tab. l och 2. 

För att emellertid den nya organisationens företräden un
der manövrerna riktigt tydligt skulle framträda, eftersträfvade 
Amiralitetet att undvika hvarje haveri eller missöde å reservdi
visionernas fartyg. Under veckorna närmast före krigsöfnin-
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garne blefvo de därför också grund ligt öfversedda och dockade. 

Genom varfvens försorg fingo de göra korta profturer, på det 

att al lt skulle arbeta väl und er öfningarne. Särskild omsorg 

äguades torpedfartygen och und ervattensbåtarna, då just på 

dessa fartyg det ofta inträffat missöden och skador under före
gående årens manövrer . 

Den 8 juni voro all a furtygen öfversedda och klara. 
Då särskildt gnistte legrafen skulle få en betydelsefull och 

stor användning under öfningarne, utfärdades särskilda be
stämmelser för denna materiels användning. 

De modämaste apparater och medel som finnas för att 

uppfånga fiendens meddelanden och för att afsända egna (»Scree

ning of messages») skulle på det noggrannaste pröfvns lik

som äh·en de förbättriugar, som efter februarimanövrema före

tagits å apparaterna. Därför hade också alla reservfartygen i 

så god tid blifvit försedda med den nyaste materielen, att per

sonalen därstädes huunit att med dem erhålla tillräcklig öfning. 

Närhälst tillfälle erbjöd sig under krigsöfningarue skulle kom

munikation mellan fartyg och land uppebållas medelst gnist
telegrafi. 

Tjänsten å örlogsvarfven ordnades så, att förefal lande 

reparationer och arbeten ständigt skulle kunna verkställas så
väl nattetid som å sön- och bälgdagnr. 

Särskilda dockor skulle städse bållas beredda att mottaga 
fartyg. 

För reparationer å jagare och torpedbåtar funnos flera 
verkstadsfartyg. 

'rvä sammankopplade stora pontoner på hvilka bockar 

med svåra takel voro resta, lågo ständigt klara å Portsmouths 

varf för att skynda till hjälp vid olycksfall med undervattens
båtar. 

Särskildt anmärkningsvärda voro anordningarna för flot

tans förseende med kol. Amiralitetet hade köpt öfver 100000 

tons bästa waleska kol i Carelift och Ban·y. Dessutom befrak

tades 38 kolångare, af hvilka 15 afsågos att följa flottan i och 
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för kolning till SJOSS. De öfriga skulle frakta kol till opera

tionsbaserna samt fördelades en li gt fö lj ande: Devonport 10, 

Berehaven 7, Portsmouth l, Scheerness l och Gibraltar 4. Där

till kom mo flottans egna kolångare. 
En särskild ångare hade att besörja kanalHottans förse

ende med lifsmedel under den tid den låg till sjöss. 

För det sonare krigsskedet måste särskilda förberedelser 

iakttagas, enär detta äfven berörde de fredliga kommunikatio

nerna. Det torde emellertid vara lämpligast att redogöra för 

dessa först i sam band med detta skede. 

Öfvergå vi i stället att följa händelserna under l:sta 

krigsskede t. 
Säsom förut nämnts afsåg detta att pröfva flottans mo

bilisering och knstemas försvar. 
Under den första perioden skulle sålunda äfven samarbe

tet mellan sjö- och landtförsvarsmedlen i de viktigare barnname 

sättas på prof och elen frågan utrönas, huruvida krigsham

name voro skyeldade för öfverraskande angrepp efter afskaffnn

det af minspärrningar, hvarvid det gällde att samla erfarenh e

ter om undervattensbåtarnas användning. 
Det-isutom afsåg detta skede att öfva anfall och skydd å 

sjöfarten. Det antogs nämligen att Blå styrka skul le göra för

sök att skada sjöhaudelsförbindelserna. 
Gruncltauken i krigsöfningen var att krig,mtbrottet skulle 

komma öfverraskande uttder den engelska slagflottans tillfälliga 

bortvaro . 
Följande för,utsättning var utfärdad: 
Den 9 juni inträder ett spänclt förhållande mellan Röd 

(engelsk) och Blå (annan) makter, bvarvirl antages att den ak

tiva Röda slagflottan är ute på öfning och tillfälligtvis från

varande från hemlandeh; farvatten. Då Röd makt söker att 

om möjligt undvika krig, så vill den ej mobilisera sin flotta, 

som är öfverlägsen den Blå. Däremot iakttagas mått och steg 

för att skydda såväl hamnarne som sjöfarten mot plötsliga an-
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grepp. Dessa rustningsåtgärder utföras dock på ett sådant sätt, 

.att motståndaren i dem ej kan se någon utmaniug eller nå
got hot. 

Den Blå krigsledningen erhöll af öfverledninaen anvis-
. . b 

mng att från den 12 juni klockan 9 f. m. och under de när-

maste 3 dygnen utföra sina krigsföretag. 

Samtidigt (d. v. s. den 12 juni) erhöllo befälhafvande 

.amiralerna i Röd makts krigshamnar telegrafisk order om att 

vidtaga mått och steg för hamnames försvar. I öfvereusstäm

melse därmed klargjordes de för hamnförsvaret erforderliga 

stridskrafterna. Kustbefästningarna bemannades, samtliga sig

nalstationer på Röds kust klargjordes, då, enligt det allmänna 

krigsläget, det var att befgra, att den Blå ftottan när som hälst 

kunde göra angrepp mot någon Röds operationsbas. 

Dessa rustningar företogos således uian att någon mobili
seringsorder var utfärdad . 

Den Röda regeringens politik, som gick ut på fredlig 

uppgörelse, omintetgjordes emellertid genom uppträdandet hos 

en af dess amiraler, som med sin eskader kryssade utanför 

Gibraltar sund. Denna »tillintetgjorde» uämligeu den 13 på 

aftonen en från Lagos utlöpande Blå jagardivision, enär ami

ralen ansåg, att dess uppehåll i eskaderns närhet erbjöd fara. 

Kriget blef då oundvikligt. Natten mellan den 13 och 

14 erhöll Röd krigsledning underrättelse om de Blå jagarnas 

förstöring och utfärdade då telegrafisk order om mobilisering, 

hvarpå återstoden af reservdivisionerna klargjordes. 
Den l:sta perioden kom sålunda att omfatta: 

1:o) en krigsrustning innan mobiliseringsordern äunu ej 

. officiellt utgått dels af sådana reservfartyg som skulle förstärka 

ftottorna, del,s af fartyg vch båtar afsedela för kust· och hamn
försvaret. 

De förstnämnda af dessa fartyg började klargöras den 9 

bvarefter fartygen begåfvo sig till sina respektive utgångslägen. 
De öfriga rustades under den 12; 

2:o) själfva mobiliseringen, hvarom order utfärdades den 

14 juni klockan 2 f. m., då emellertid krigstillståndet redan 
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bade inträdt. Själfva kr igsförklaringen ansågs utgå först den 

14 på middagen, då Röds mobilisering var fullständigt utförd. 

De olika sjöstyrkornas sammansättning liksom tiden och 

platserna för de olika fartygens mobiliseriug framgår af bila

gorna V och VI. 
Då den egentliga mobiliseringsordern den 1-± juni kl. 3 

f. m. ankom till Röds olika örlogsstationer så befunno sig där 

f ölj ande antal fartyg klargjorda att förstärka flottorna. 

I Portsmout!J: 1 slagskepp, 3 pansarkryssare och G pan

sardäckskryssare. I Devonport: 6 pansark:::-yssare och 6 pan

sardäckskryssare samt i Sheernoss: l slagskepp, 1 pansarkrys

sare och 10 mindre kryssare. 
En timme efter larmsignalen ljudit i Portsmouths barac

ker lär manskapet, uppgående till 3000 man, med full rust

.ni ug embarkerat å sina respektive fartyg oci1 kl. 6t. 40m. f. m. 

u tgick det första fartyget, h varefter de andra snart följde efter. 

Lika snabbt och med samma precision fortgick mobiliseringen 

i Devonport och Sheerness. Till reservdivisionernas slagskepp 

och kryssare transporterades manskapet fråu respektive barac

.ker samt skjut- och torpedskolor medelst ångslupar, och på 

mindre än en timma voro 10 slagskepp och kryssare fullt be

mannade. 
Detta visar till hvilken grad af kraft och fullständighet 

England vetat att bereda sig för kriget. 
Den 11 juili, strax före operationerna fingo taga sin bör

j an, var förläggningen af de olika styrkorna såsom synas af 

bilagorna V och VI. 

• 
Röd styrkas operationer 

före anfallen. 

På den telegrafiska order, som den Röda styrkan erhöll 

den 12 juni att hålla sig beredd att möta öfverraskande an

grepp af den Blå flottan, utgick den aktiva jagareflottan lik

som äfven jagare och torpedbåtar tillhörande de olika ham

namas reserv di visioner för att spana. 
Tidskrift i Sjöväsenclet. 3 
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Samtidigt bemannades alla fort och stridsberedskap å 

dessa intogs. 
Utanför hamninloppen upprättades bevakningslinjer. Den

na tjänst bestreds af reservförbandens jagare och torpedbåtar 
såväl natt som dag under det att undervattensbåtarna endast 

förrättade tjänst om dagen. Under natten däremot lågo de 

förtöjda vid sina respektive depåfartyg. 
Den aktiva jagareflottan synes under detta krigsskede uppe

hållit sig vid Kanalliottan. 
Den 12 juni an lände såsom förstärkning till Röd styrka 

I och IV kryssareskadrarna (12 p.-kr.) till Plymouth. Med 
all sannolikhet synas de följande dag hafva gått till sjöss på 

spaning upp mot Kanalen; En spaning, som de möjligen ut

sträckt till Kanal-öarna. 
Kanalflottan jämte dess kryssare (12 sl.-sk. och 2 kr.) af

gingo den 12 på morgonen till Yarmouth på kryssning i Ka

nalen samt ankrade den 14 i Portland. 
De operationer, som reserv di visionernas fartyg företoga 

äro icke offentliggjorda, men förmodligen hafva dessa fartyg 

haft till sin uppgift, att uppsöka och slå den norrifrån kom

mande fientliga V:e kryssareskadern. 

Blå styrkas operationer. 

Amiral May's plan synes varit att koncentrera sina styr

kor mot Kanalöarna hvarifrån ban ämnade utföra anfallen mot 

Röds hamnar. 
Sedan V:e kryssareskadern (7 kr.) under loppet af den 

11 juni anländt till Queensferry samt där kompletterat sina 

förråd, lämnade den jämte en del af jagarue Firth of Forth 
den 12 på f. m. med sydlig kurs. Resten af jagarne gingo 

till sjöss forst följande dag. För att spara kol togos jagarne 
på släp af kryssarne. I marschformerinb ångade sedan eska
dern mot Dover Strait, dit den anlände den 13 juni på aftonen . 

Då det kunde antagas, att denna manöver iakttogs af 

Röd, så spredo sig kryssarue och med hög fart löpte lwar och 
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en för sig in i Kanalen, allt under det att de höllo sig 
tätt under franska kusten . Strax därpi\., d. v. s. kl. 11 e. m., 

si k ta des Röda f'tridsfartyg, antagligen slagskepp eller kryssare, 
tillhörande reservdivisionenw. 

Det lyckades emellertid Blå kryssare att, tack vare elen 

höga farten, u n d vika strid. 
Den 14 juni på morgonen kommo de första kryssarna 

till Kanal öarna och inlöpte till Guernsey, dit återstoden af 

eskadern anlände uuoer e. m. Kryssaren Europe had e under 
vägen skadat sin kondensor och måste anlöpa Cbatham. 

Den 12 juni på f. m. gick Atlantertlottan till sjöss från 
Berebaven. Kryssaren Arrogant kvarstannade såsom vaktfar

tyg och hade till uppgift att medelst gnisttelegrafi uppehålla 
förbindelsen mellan flottan och kusten. Angående siagliottans 

operationer är det inte mycket bekaut. Den synes hul"vudsak
ligen bafva sysselsatt sig med att störa sjö handelsförbindelserna. 

Den 13 juni på morgonen ankom den II kryssareskadem 

(6 p.-kr. ), som legat i Berellaven till Alderney, ångade därifrån 
norröfver samt återvände på e. m. för att därpå tillsammans 
med 4 kryssare och 25 jagare företaga anfall mot Devonport 

och Portsmouth under natten mellan den 14- 16. 
V:e kryssareskad ern med sina jagare (7 kr . och 12 jag.) 

gjorde samma natt anfall mot Sheerness. 
Anfallet mot Portsmouth ägde rum kl. 1lt. 30m. e. m. 

Därvid ansågs, att roddbåtar från Black-Prince delvis lyckats 

att spränga bort stängselbommarne och på så sätt beredt ge
nomfart för jagarna, af hvilka 10 stycken skulle kommit inom 
torpedhåll för de i hamnen ligganc1e fartygen samt äfven lyc

kats spränga dockporten . Från Röd styrka framhölls emeller
tid , att jagarne dessförinnan voro skjutna i sank. För att 

maskera hufvudanfallet, som skedde från östra loppet, sökte 
först en jagareelivision draga uppmärksamheten till sig genom 
att markera ett anfall väst ifrån. Resultatet af striden var att 

6 jagare blefvo försatta ur stridbart skick. 
Anfallet mot Sheerness ansågs misslyckadt, då jagarne i tid 

upptäcktes. 'rvå jagare försattes här ur stridbart skick: och 
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Bn strandade. Likaså misslyckades det af Atlanterflottans luvs

sare och jagare från Guernsey företagna anfallet mot Plymouth. 

Här gjorde de under amiral Bosanquets befäl stående Röda 

kryssame (6 st.) ett utfall och förföljde de Blå samt förstörde 10 

Blå jagare. De Blå påstå att en jagare skulle lyckats komma 

in i Millbay-dock samt där utlagt minor. 

Under det att de Blåjagarne anföllo Plymouth lopp Royal 

Oak obemärkt in i \\'hitsand bay, och bombarderade därifrån 

hamnen. Det ansågs att Royal Oaks medelsvåra artilleri, som 

riktats mot forten och dess svåra, som besköt Devonports varf 

åstadkommit ansenlig skada. 

Den 16 juni i dagbräckningen, efter anfallen på ham

narne, styrde II kryssareskadern (6 p.-kr.) med jagarne åter 

mot Alderny. På höjden af S:t Albaus Head komtYJO 4 lWd 

styrka tillhörande scouts i sikte och genast börjades en jakt 

med hög fart. Da emellertid Blås kryssare under förföljandet 

kommo inom Portland-befästningaroas kanoner så blef striden, 

som lär gått olyckligt för de Röda, afbruten och de Blå satte 

åter kurs på Alderney. 

Tidigt den 1G försökte Blå att för andra gången göra ett 

anfall mot de i Plymouth liggaude Höda stridsfartygen, men 

misslyckades. 

Röd styrkas operationer 
efter anfallen. 

Under det I och IV kryssareskadrarne (12 p.-kr.) fö r

följde Blås jagare kommo en del af dem i kontakt med II 

kryssareskadern (G p.-kr.), hvarvid en kort, oafgjord strid ägde 

rum. 

Enligt flera tidningars utsago skulle en del af Röd styr

kas reservelivisioner under natten den 16--16 bevakat Dover

Strait under det att Blå styrka haft till uppgift att bryta sig 

igenom från Kanalen till Nordsjön. Därvid skulle en strid 

utkämpats den 16 på f. m. utanför Goodwin-Sands, hvarvid Blå 

åter tvangs tillbaka i Kanalen. Under denna strid kolliderade 

>Resolution • och ~Ramillies». 
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Sedan den Blå jagartlottan i Lagos blifvit förstörd kunde 

något anfall på Gibraltar ej förekomma. För att emellertid 

öfva garnisonen därstädes fingo de egna jagarne göra anfall 

mot ham nen. 
Då krigstillståndet u pphörde den 16, återställdes alla de 

fartyg och båtar som mobiliserats enkom för cle;;ta krigsskede 

i respektive ha m nar. 
Öfriga fartyg afgingo till operationsbaserna för komplet

tering af förråden. 

I sammanhang med nu omtalade krigsöfning lät Amirali

tetet utföra flera intressanta smärre rustningar, för att pröfva 

krigsberedskapen hos enskilda till flottan hörande anstalter. 

För att sålunda grund ligt undersöka organisationen samt 

anordningarna å lasaretten, erhöll marinsjukhuset i Haslar oför

modadt under natten mellan den 1-!- 16 befallning att träffa 

förberedelser att skyndsamt intaga 500 sårade. Samtidigt er

höllo de i Portsmonth liggande reservfartygen order, att till 

nämud a sjukhus ilandsända 200 mau, som ansågos blifvit så

rade under nattstriderna. 
De sjuka afhämtades från respektive fartyg af kanonbå

tar, som förde dem till landningsplatsen framför lasarettet, där 

sjukvårdspersonalen mottog dem. H varje man var försedd 

med en sjuksedel på hvilken stor! skrifvet karlens fingerade 

sjukdom eller skador. De lätt »Sårade» fingo gå till fots, nn

der det att de svårare »f'juka» skull e bäras och gå till sängs 

då de kornmo till sjukhuset. \.rid ankomsten dit skulle hvarje 

man undersökas och behandlas, förband påläggas och där så 

behöfdes operationer markeras för hvarje särskildt fall. 

På eftermiddagen den 15 återgick manskapet till sina 

respektive fartyg. 
Ehuru denna öfniug lär hafva komn1it alldeles öfver

raskanr1e, så gaf elen ett fullt tilHredsställandA resultat. En 

särski ld inspcktionskommission, bestående af högre officerare 

och läkare, Ilade att kontrollera att allt fungerade riktigt. 

I sam band rnecl denna öfning fick manskapsdepån order 
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att ersätta de sårade, så att besättningarne å respektive fartyg 

snarast möj ligt åter blefvo fulltaliga. 
Ma1·inlcaserne1'na i Forton och Eastny erhöllo telegrafisk 

oec1er att utrusta och sänd a en fulltalig besättning fö r ett slag

skepp, hvilket antogs varit i strid utanför Isle of Wight samt 

därvid förlorat största delen af sin besättning, under det att 

själfva fartyget endast ansågs lätt skadadt. 
På mindre än en timma lär erforderligt antal manskap 

af alla tjänstegrader och yrken varit klara att med full utrust

ning embarkera å fa rtyget. 
För att sätta proviantdepån på prof beordrades den oför

mocladt att den 15 juni per omgående sända proviant för 700 

man under 30 dagar till Portsmouth. 
Artilleridepån (Naval Ordnance Department) erhöll sam

tidigt order att till samma plats sända en fullständig am mu

nitionsutredning till ett slagskepp af Essex-typen, så klargjord, 

att den genast vid ankomsten kunde ombordtagas. 

Äfven kustförsvarets detaljer pröfvades. En kontingent 

ur marintrupperna från garnisonen i Gosport erhöll under de 

Blå jagarnes angrepp mot Portsmouth befallning att föres tälla 

en fientlig styrka, som landstigit för att utföra ett anfall mot 

ett af land frontens befästningar. Distansen mellan Gosport 

och Portsmouth uppgår till 18 kilometer och afdelningen t ill

ryggalade elen så snabbt, att den lyckades uppnå anfallsplat

sen obemärkt, innan ännu anfallet från sjösidan var afslaget. 

Första krigsskedet slutade den 16 juli klockan 8 på afto

nen utan att något afgörande slag stått mellan de båda flot

torna. 
Då ieke de Blå lyckades att redan vid lerigstillståndets 

början utföra ett öfverraskancle angrepp mot de Rödas hamnar, 

så kunde de knappast tänka på någon frarngång vidare under 

krigsskedet. 
Orsaken till att något afgörande ej kom till stånd mellan 

hufvudstyrkorna, torde möjligen kunna sökas däri, att under 

hela krigsskedet härskade å operationsområdet stark tjocka, 

son: försvårade de stora företagen. Kanske också det berodde 
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därpå att Röds högste befälhafvare, amiral Wilson, ej deltog 

i öfniugen utan med flaggskeppet låg vid Lundy Island för 

att dirigera arbetet med Montagus bergning. 
Blås handelsförstöring synes emellertid delvis hafva lyc

kats, ty ett stort antal segelfartyg, som anlände till Queenstown 

omtalade, att de blifvit tagna som priser af Blås kryssare. 

F em stora ltJstångare, med kurs på Queenstown, ansågos äfven 

beslagtagna af Blå. Likaså uppbringades Hvita Stjernlinjens 

ångare Arabic, Teutonic samt Noorland af Blås slagflotta. 

Tillförlitliga uppgifter saknas om de resultat, som vun

nos med afseende på hamnames försvar efter afskaffandet af 

minspärrningarne. Det är inte häller bekant huru vida under

vattensbåtarne, bvilka nu för första gången i något större an

tal deltogo i manövrerna därunder gjorde några anfall. Då 

emellertid de Blå gjorde sina angrepp under natten och un

dervattensbåtarne under den tiden lågo förtöjda vid sina depå

fartyg, så ttr det ju antagligt att de ej deltagit i striderna. 

Af tidningspressen synes det framgå, som om vederbö

ran cle ansett att hamuförsvaret varit tillräckligt effektivt äfven 

utan minförsvar. Alla Blås anfall ansägo nämligen strids

domarne såsom misslyckade. 

Under öfningarne visade det sig att igenkänningssigna

lerna, särskild t nattetid, voro högst otilHredsställande. I Ports 

month lär det harva förekommit flera fall då egna jagare och 

torpedbåtar blifvit beskjutna från fäs'tningsverken. 
Trots den noggrannaste vård om materielen och alla vid

tagna försiktighetsmått under mobiliseringen kunde ej haverier 

alldeles undvikas. 
Bil. VII visar de under öfningen inträffade skadoma samt 

orsaken till dessa. 

Efter att den 18 juni bafva kolat började de taktiska 

öfningarne de olika fartygPn och divisionerna emellan och den 

22 juni afgingo fartygen till sina respektive utgångslägen för 

utförande af nästa krigsskede. 
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3:dje krigsskedet. 

Eu1igt Amiralitetets cirkulär af den 2 juni 1906 hade detta 

krigsskede till äudamål: 

att pröfva försvarsanordningarue för handelns skydd i 

händelse af ett kaparkrig (»guerre de course») under hvilket 

fienden sträfvar efter att med sina sjöstridskrafter framtvinga 

en handelskris mer genom att forstöra än att uppbringa en

gelska handelsfartyg, för att om detta medel skulle åstadkom

ma åsyftad omgruppering af fiendens stridskrafter, därigenom 

själf erhålla ett strategiskt fördelaktigare läge. 

Krigsöfningen afsåg sålunda: 

l:sta) att visa, att en motståndare väl vore i stånd att 

bortsnappa ett antal handelsfartyg och för kort tid äfven hota 

sjöfarten och vissa kuststräckor, men att engelska flottan snart 

nog skulle drifva fienden från hafven. Därigenom skulle det 

för nationen praktiskt klargöras, att det inte finnes uågot skäl 

för att en panik behöfver uppstå; 

2:dra) att bevisa att sjökrigsoperationerna under ett krig i 

förening med skydd för sjöhandeln, på intet vis komma att 

lida dtiraf att 150 oskyddade kryssare och andra fartyg utran

gerats såsom stridsfartyg; 

3:dje) att pröfva huruvida det af Amiralitetet. uppgjorda 

systemet för skydd af handelsvägarue vore praktiskt utförbart, 

samt slutligen 

-!:de) att utröna hur pass örlogsflottan kan räkna på ban

delsfartygens medverkan då det gäller att lämna och fortskaffa 

underrättelser om fienden samt i hvad mån signalförbindelsen 

mellan krigs- och handelsfartyg, särskildt nattetid, bel1öfver 

förbättras; I sam b 'l n d härmed skulle en särskild t utgifven sig

nal bok pröfvas. 
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För att göra denna krigsöfning känd och populär inom 

bandelsflottan hade Amiralitetetutsändten skrifvelse till olika re

derier med anhållan om deras medverkan för dessa frågors lösande. 

Reder iernas svar å denna rundskrifvelse voro i allmänhet 

gynnsamma, dock synas de ej ti ll den utsträckning man hoppats, 

velat lämna materiellt bistånd. Man hade räknat på, att åt

minstone ett 300-tal bandelsfartyg skulle anmält sig till delta

gande, rnen den 2~ juni hade endast omkring 90 stycken ställt 

sig ti ll flottans förfogande. 

Amiral itetet hade i början såsom fordran uppställt bland 

annat, ä[ven att handelsfartygen skulle gå med släckta ljus. 

Detta mötte emellertid inom sjöfartskretsar ett sådant motstånd, 

att det måste afstå från denna fordran. 

Likaså ansägo rederierna, att det vs r för stor risk att ut

sända handelsfartyg i stora konvojer. Därför bestämdes, att 

de skulle afgå i grupper om högst 12 i hvarje. 

För att öka de i manövrerna deltagande bandelsfartygens 

an tal bestämdes, att 16 kanonbåtar och 17 jagare skulle före

ställa handelsfartyg, och att dessa skulle afgå från Falmo:1th, 

Gibraltar och Arosa-viken på bestämda melli\ntider. 

Skälet till handelsfartygens ringa anslutning ka:n sökas i 

den afböjande hållning, som visades å Liverpools försäkrings

marknad; detta trots att Amiralitet för krigsöfningen tagit för

säkring för 10 miljoner pund sterling med en premie af 3/ 4 

sh ill ing pro mille för att därmed täcka rederiernas eventuella 

ersättningsanspråk sedan dessa emellertid först prö[vats af en 

för ändamålet särskilclt tillsatt kommissiOJJ·:·'). 

Endast lastångare med lO knops eller mindre hastighet 

fi ngo deltaga, snabbångare däremot ej. Skälet härtill var, att 

det ansågs, att i verkligbeten blir det endast lustångare, som 

behöfva skydd. 
Dessutom bestämdes, att enrlast de ångare skulle deltaga 

i öfningen som passerade inom operationsområdet mellan den 

23-29 juni. Post- och passagerareångare sam t sådana, som 

hade ömtåliga lifsmedel ombord , fingo ej uppehållas. 

.;;.) För~>lkring~premien kom sitledes att b elöpa sig på omkring 

125,000 kronor. 
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Endast sådana ångare fingo deltaga, som gingo ut på 

traderna till Medelhafvet eller Sydatlanten samt sådana som 

återvände från Med elbafvet till England, således ej sådana, 

som kommo från Sydatlanten, e11är det visade sig svårt att 

bestiimma rendez-vous plats för dessa. 

De deltagande bandelsfartygen måste ställa sig till efter

rättelse följande bestämmelser: 

Utgående fartyg skulle anlöpa Falmouth eller Milford

Haven, hemgående Gibraltar. Därefter hade de att anträda 

resan i grupper om 12 stycken efter de an visningar, som med

delades af äldste sjöofficeren i hamnen. Man beräknade att 

det häraf uppkomna dröjsmålet ej skulle öfverstiga 60 t immar. 

Arosa-viken fick för kolning anlöpas af samtliga handelsfartyg. 

Deltagandet i manövern ansågs afslutadt: 

dels vid passerandet af linjen Tuskar-Small-Lights för 

fartyg destinerade till Irländska sjön, linjen Lizard-U shunt 

för sådana till Kanalen, Kap-Spartels meridian för sådana till 

Medelhafvet samt parallellen genom Kap S:t Vincent för far

tyg till Sydatl;:;,nten; 

dels sedan fientligt stridsfartyg uppbringat handelsånga

ren sam t tagit den som pris; 

dels slutligen den 2 juli på middagen. 

I ofvanstående fall skulle fartygen nedhala den röda flagga, 

som betecknade, att de tillhörde Röd styrka. 

Ett fartyg ansågs uppbringadt: 

om ett fientligt stridsfartyg under dager kom inom 3 mi· 

nuter sRmt där afsköt 3 lösa skott och hissade signalen :.stoppa», 

då handelsångaren ofördröjligen skulle stanna. Under natten 

fick distansen ej öfverstiga l minut, hvarjämte 3 skott skulle 

skjutas under det att strålkastare belyste handelsfartyget. 

Det uppbringade fartyget ansågs som »god pris», sedan 

en från krigsfartyget utsänd sjöofficer gått ombord och öfver

räknat de å ångaren befintliga personerna. Om så dåligt vä

der rådde, att ingen båt kunde sättas i sjön, så skulle örlogs

fartyget befinna sig i kryssarens närhet i en timme. Seglade 

Hera fartyg ibop, så beböfde endast de stoppa på ofvannämnda 
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signaler, som befunno ~ig inom 3 miuuter. De öfriga fingo 

fortsätta och måste ånyo uppbringas. 

I följande fall och efter här nedan angi tu a grunder för

pli ktigade sig Amiralitetet ersätta redarne för de till följd af 

öfningarne förorsakade dröjsmål och förluster: 

1 :o) alla å fartyget uppkomna skador och förluster, med 

undantag af dem, som uppkommit genom besättningens för

sumligh et; 
2:o) för samtliga förbinrlelser och utgifter, som tillfälligt

vi s uppstått und er resan genom ej uppfyllda kontraktsbestäm

melser till följd af afvikningar från routen, dålig navigering 

eller dylika orsaker; 
3:o) för all skada som åsamkats lasten. 

Amiralitetet betalade 4 pence per bruttoton för de för

sta 30 timmames dröjsmål, dock minst 40 p. st. och högst 

60 p. st. För hvarje därefter påbörjade 12 timmar 2 pence 

per ton. 

Krigsöfningen grundade sig på följande förutsättningar: 

Krig anses utbrutet mellan en star·kare, Röd makt (England) 

och en svagare, men dock betydande, Blå (fientlig) sjömakt. 

EhHru hufvucluppgiften för Röd styrka i förevarande fall 

vore att ttppsöka oeh slå Blå flotta, så är det dock att antaga 

att Blå befälhafvare ej vill upptaga en strid med Röds sam

lade styrka, utan att han i stället söker uneler för honom gynn

samma omsti;indigheter slå Röd styrka delvis. 

Bland de medel som finnas att förmå Röd styrka att dela 

szg, är det bästa att gör-a ang'repp mot Röd makts sjöfart. 

O m Blå väljer denna utväg, så fäster den sig icke så mycket 

vid de verkliga förlusterna, som den tillrogar fienden genom 

d enna bandelsförstöring, utan räknar mer därpå, att då den 

Röda nationen är ytterst beroende af sin sjöhandel, så kan 

-ett angrepp mot denna framtvinga i landet en kris eller panik, 

hvarigenom den allmänna opinionen tvingar Röds högste be

fälbafvare att dela sina sjöstridskrafter för att lämna handeln 

skydd, hvilket dock ej torde vara öfverensstämmande hvarken 

med den verkliga faran för sjöhandeln eller med klok strategi. 
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En undersökning såväl af den verkliga fnran, för hvil

keJ'l sjöhandeln under sådana omständigheter är utsatt, liksom 

äfven de medel, som på verksammaste sätt skydda sjöfarten 

utan att dock bortses från hufvuduppgiften, att tvinga den fient

liga ftottan till strid, är tydligen af den största betydelse så

väl för den , som leder sjökrigsoperationerua, som för ett lands 

hela handelsvärld. 
Ett underskattande af de faror, som hota handeln , ocl1 en 

däraf föl]'ancle för stor koncentreriuo· af eana stridskrafter kan o b .l' 
gifva. flenelen elen möjligheten att tillfoga handelssjöfarteu be-

tydliga förluster , under det att å andra sidan ett öfverslwttan

de af denna fara kan hafva. till följd eu oerhörd stegring i 

försäkringspremi erna och ett nästan fullständigt afstaunande af 

sjöbandeln, bvilket antagligen skulle för landet medföra större 

faror än el e, som direkt k u n de till fogas a f fienden. 

I båda fallen skulle sannolikt det egna land ets befolkning 

oroas och fordra en oförnuftig delning af stridskrafterna en

bart för haudelsskydcl. 

Härigenom uppstår å ena sidan möjlighet att få de olika 

delarne hvar för sig slagna , och å andra siclan förminskas 

cl!anseu att slå den fientliga flottan. 

Öfningsprogr·ammet omfattade: 
den 23 juni afgå enligt uppgjord fördelning de örlogsfar

tyg, som representera bandel sångare, från följande hanmar: 

Milford, Falmouth, Arosa bay och Gibraltar; 

den 24 juni kunna båda styrkornas såväl handels- som 

örlogsfartyg gå till sjöss efter klockan 12 m. d. Handels

ångare hissa, sii snart de uppnå operationsområdet, en röd 

signalHagga på toppc~m; 

den 29 juni är sista dagen då de i öfningen deltagande 

handelsångame få lämna hamn; 

den 2 juli på middagen upphör krigstillståndet. 

Opemtionsornrådet sträckte sig från England öfver Gi

braltar ut i Syclatlautiska oceanen, mAd andra ord, från Lat. 

N 60° till Lat. N 30° ocb från fransk-spanska kusten till Long . 

w 20°. 
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Styrke[ördelnin,gen var följande: 

Röd. Blå. 

Kanalfiottau ............ l4 sl.-sk. A tianterflottan ........ . 

Medelhafsfiottan ...... 7 » II kryssareskadern 

I kryssareskadern ö p.-kr. V (I) 

9 sl.-sk. 
6 p.-kr. 

2 )) + 
III » 4 » 

IV 
v 

VI 

G » 

6 pansarcläckskryssare. 

6 mindre kryssare. 

» 

)) 

8 scouts. 
l O mindre kryssare . 

41 jagare. 

G p.-d.-kr. 
ö )) 

17 undervattensbåtar. 

6 kanonbåtar. 
3tl jagare. 

6 undervattensbåtar. 

Se bilagorna IV, tab. 3 samt V och VI. 

Då krigstillståndet inträdde den 24 var förläggningen af 

de båda styrkorna enligt följande: 

Röd styrka: 

i Mil(01·d Haven: Kanalfiottan, V krysEareskadern, krys

sare, aktiva jagarflottiljen 1ned undantag af 12 båtar; 

i Falmouth: VI kryssareskadern, kryssare, 8 scouts, 8 

jagare; 
i Plyrnouth: I och IV kryssareskacl rarne, depåfartyg, un-

dervattensbåtar; 
Portland: 4 jagare; 
Portsrnouth: Depåfartyg, undervattensbåtar; 

G-ibraltar·: Medelhafsfiottan, III kryssareskaderu, jagare. 

Blå styrka: 

i B erehaven: Atlanterfiottan, II och V kryssareskadrarne, 

Jagare; 
Queenstown: l depåfartyg, jagare, undervattensbåtar; 

Alderney: kryssare, jagare; 

i Lagos: l depåfartyg, 5 jagare. 
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Röd styrkas operationsplan 

grundade sig på den strategiska principen, att det säkraste 

medel att skydda sjöhande ln är att så fort som möjligt upp

söka och slå den fientliga hufvudstyrkan. 

A mi ra l Wilson utgick från det antagandet, att motstån

daren från utgångsläget i Berebaven · styr västlig kurs samt 

därpå sydlig för att seelan gå ner till de mellan England och 

Gibraltar gående handelsvägarne. På den grund dirigerade 

han Röd flottas rörelser åt detta håll så att den snarast mö j

ligt skulle kunna erhålla underrättE>lser om de Blå sjöstrids

krafteruas företag. 

Utgående från att nämnda antagande var riktigt, synes 

det varit amiral 'Vilsons mening att klärmua in den Blå flot

tau mellan Kanal- och Medelhafseskadrarne, så att Kanaleska

dern först skulle komma i kontakt med fienden och drifva honom 

sydvart mot Medelhafseskadern. 

Olyckligtvis blef amiral Wilsons operationsplan från bör

jan förfelad därigenom att ett telegram till Medelhafsflottan ej 

framkom ordentligt. Amiral Beresford hade först erhållit or

der om att afgå från Gibraltar den 24 på middagen. Vid när

mare eftertanke ändrade emellertid amiral 'Vilson denna order 

just vid krigsskedets början och bestämde i stället att den 

skulle al'gå först den 26. Efter att hafva rundat Kap S:t Vin

cent skulle den gå norröh·er med 10 knops fart å spridd linje 

till Kap Finisterres latitud. För att undvika att få fienden i 

ryggen skulle den stanna på 38° nordlig latitud (70' norr om 

Kap S:t Vincent) från kl. 8 e. m. den 26 till kl. 4 f. m. den 

27. Där skulle eskadern möta de norr ifrån utsända spanarne. 

Spaningstjänsten var planerad sålunda: 

Vid krigstillståndets inträdande den 24 juni på middagen 

beordrades afgå: 

från Falmouth: 8 scouts med :w knops fart, utom Skir

misher som skulle göra 17, styrande följande r. v. kurser: 
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Pathfinder s 76° w till kl. 8 f . m. 

Patrol ........... .... .. ............ ..... . )) 69° )) )) • 6,30 )) 

Adventare ... .. ........ ................ . 63° )) ~ 5,30 )) 

Attentive ..... .................... ....... . )) 68° )) )) )) 4,45 » 

Sentinel.. ........................ .. ...... . )) 62° » )) » 4 

Forward .... ..... .......... ... .. ... ..... . )) 46° )) » )) 4 

Foresight ............................... . )) 40° » )) » 4 » 

Skirmisher ............................. . )) 34° » • • 4 l) 

Efter utförandet häraf skulle Foresight afgå syd vart för 

att erhålla meddelande om Medelhafsflottan, under det att de 

öfriga återvände för kolning. Genast efter verkställd kolning 

skulle Forward och Skirmisher afgå sydvart efter bandelsrouterna 

mot MedelhafvPt på spaning. 

Sentinel skulle följa efter den 26 kl. 8 e. m. med 12 

knops fart, under det att Adventme och Attentive skulle afgå 

den 27 på middagen med 15 knop efter samma route också 

på spanwg. 
Patrol och Pathfinder skulle stanna vid Scilly, klara att 

på order afgå därifrån. 

8 jagare jämte Sapphire och Topaze med 18 knop. Dessa 

skulle styra norr om Scilly. Där skulle de sprida sig och i 

solfjäderform draga sig N W mot Queenstown. Syd om Rocbes

Point skulle de samlas, hvarefter Sappbire och två jagare skulle 

rekognoscera Queenstown, Topaze och 4 jagare Bantry-Bay 

samt därefter intaga ett läge 18' S vV om J1'astnet, under det 

att de öfriga jagarne ångade till Sheeps Head för att försöka 

utforska, hvilka fientliga fartyg som voro kvar i Berebaven. 

Efter fullgjordt uppdrag skulle jagarne samlas 30' syd 

om Roches Point. 

VI kryssareskadern (och Doris) skulle fortsätta med sam

ma kurser som de 8 scouts, men med 17 knops fart. Sålunda 

skulle: 
Terrible styra r . . v . s 7 5° w till kl. lQt. L m . 

Spartia te ~ > 69° » )) g t. > 

Andromeda )) )) 63° » » 8t. )) 

Royal Arthur » » » 58° )) 7t. )) 
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Grafton styra r. v. S 62° \V till kl. 6t. f. m. 
I-Iightiyer » » » 46° » » 5t. 
Doris » » -10° » » -J,t. » 

Från Plyrnouth beonlrades: 
I och IV kryssareskadrarne afgå med 16 knops fart. 

Efter att hafva passerat Lizard skulle: 
I kryssareskadern styra S 75° W till kl. -lt. 3()m. f. m. 

och stoppa på Lat. N 49° och Long W 10° 30', samt 
IV kryssaresl-w.dern styra S 40° W till kl. 5t. f. m. och 

sedan fortsätta W med 10 knops fart för att intaga plats å 

Lat. N 47° Long. ·w 10° 35'. 
Från Portland beordrades: 
4 jagare afgå med 18 knops fart, två af dem att rekog

noscera Alderney uuder det att de två andra spanade till Gu
emsey. Efter att hafva inrapporterat resultatet genom Prawl
Points signalstation skulle de kryssa rundt Scilly, dit de skulle 
anlända i dagningen den 25. Dessa jagare skulle hafva bref
dufvor med sig för att med dem hemskaffa resultatet af re-

kognosceri n gen. 
Med afseende på det system till 

Amiralitet angifvet principen, utfärdade 

bestämmelser: 

handelsskydd, hvartill 
amiral Wilson följande 

Handelsfartygen skulle afgå i grupper på bestämda router 
från norr till söder och tvärt om utan att konvojeras af ör
logsfartyg. I händelse af upptäckt utaf fientliga stridsfartyg 
skulle de sprida sig i alla riktningar för att på så sätt und
komma. Om äfven härvid ett eller annat fartyg blefve taget 
som pris, fanns det dock möjlighet för de öfriga att undkom
ma samt till Röd krigsledning lämna värdefulla rapporter om 

fiendens ställning. 
Rendez-vous platserna för de olika styrkorna den 25 juni 

voro sålunda bestämda: 
Kanaleskadern jämte V 

I kryssareskadern 
IV 
VI » 

kryssareskadern N 50° 10' \V 8° 35' 
)) 49° )) 10° 35' 
» .±7° » 10° 35' 
» 48° 2' )) 10° 48' 
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Sådan var i stort den plan efter hvilken amiral Wilson 
ämnade handla. Genom att ordern tlll Medelhafsflottan ej 
nådde sin bestämmelseort i tid hindrades han tyvärr att helt 
skörda frukterna af dessa sma välbetänkta dispositioner. 

Blå styrkas operationsplan. 

Blås högste befälhafvare, amiral May, hade en ytterst 
svår uppgift att lösa. Numeriskt svag, förfogade han dock 
öfver flera enskilda starka fartyg. 

Utgående från att den Röda krigsledningen var mindre 
betänkt på att. lämna handelsskeppen ett direkt skydd, utan i 
stället desto· mer att använda alla medel för att uppsöka fienden 
på kortaste väg och med öfverlägsna krafter anfalla och slå 
honom, uppgjorde amiral May sin operationsplan enligt föl
jande: 

I betraktande af: 
dels att såväl de non som söderifrån löpande handelsvä

game sluta sig tillsammans utanför Kap Finisterre till ett där
städes begränsadt område, inom bvilket sjöförbindelserna borde 
gå fram; 

dels att detta område ligger halfvägs mellan England och 
Gibraltar, och att Blå där äger operationsbas, under det att 
Höds stödjepunkter äro mer afiägsna, och 

dels slutligen den relativt korta distans, som skilde de 
båda utgångslegena (operationsbaserna), samt, då man dessutom 
tager i öfvervägande att fiendens hufvudstridskrafter voro kon
centrerade i norr, ämnade amiral May samla sina egna strids
krafter i den södra delen af operationsområdet, eventuellt äfven 
på vägen dit för att därunder lamlägga sjöhandelsförbindelser
na genom att kapa och förstöra handelsfartyg. 

För detta ändamål beordrades den II kryssareskadern (6 

p.-kr.) under befäl af prinsen af Battenberg att vid krigstill
ståndets inträdande afgå från Berebaven direkt till de sydpor
t ugisiska farvattnen under det att högste befälhafvaren själf 

1'idslc1·ift i Sjöväsendet. 4 
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med Atlanterflottan och V (I) kryssareskadern samtidigt med 

hög fart ämnade styra först västvart för att undvika Röds: 

kryssare samt sedan syd och ostvart u t i Atlantiska oceanen 

ti ll respektive bevakningslägen. 

Det nordligaste af dessa, som låg på Oportos latitudr 

sträckte sig i ost och väst från portugisiska kusten. Afstån

det mellan närliggande fartyg var här liksom på de öfriga 

lin jerna 30 minuter. Denna linje skulle intagas af V (.I) krys

sareskadern. 120' syd om de nna linje skulle Atlantereskaderns 

slagskepp bilda den andra linjen med det ostligaste fartyget 

10' a 15' från kusten, och 120' syd härom eller på Kap S:t 

Vincents latitud skulle II kryssareskadern intaga en tredje be

vakningslinje (se bil. II). 

Denna samhugsmanöver beräknades taga 3 dygn, d. v. s. 

att den antogs vara ut[örd den 27. 

De valda aEståuden om 30' mellan fartygen liksom 1 0' a 
15' från kusten grundade sig - oafsedt att högste befälhaf

varen ville med det bestämda antalet fartyg utbreda sig öfver 

det angifna området - på antagandet, att fartyg om dagen 

under gynnsamma omständigheter och noggrann utkik skulle 

kunna förmå att upptäcka fienden på 10-15' distans. Under 

natten skulle kryssame sluta sig till lmfvudstyrkan och min

ska de in bördes afstånden samt förskjuta sig ostvart närmare 

portugisiska kusten. 

I och fiir spaning erhöll Blå styrkas rnind're kryssare (7 

st. torp.·kan.-båtar) order att vid krigsutbrottet afgå från Bere

haven i SO-Iig riktning samt svepa solfjäderformigt till Ushants 

lat i tu d under det att jagareflottiljen fick order att från Bere

haven patrullera å området mellan dessa kryssare och II krys

sareskadern. Erhölls känning med Röda kryssare, hvilka an

togs vara på väg ostvart skulle dessa angripas. 

I Bantry-Bay kvarlämnades 2 kryssare, 1 slagskepp, nå

gra torped kanonbåtar samt jagare jämte depåfartyget Hecla 

för hamnförsvaret såsom en VI eskader. 
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Röd hufvudstyrkas operationer. 

Enligt operationsplanen gingo de cletac iJ erade styrkorna 

till sjöss den 24 på middagen. Af de utsända span ings far ty

gen siktade blott Patbf1ncler Blås slagskepp. Happorten här

om t ill högste befälbal"viHen blef emellertid af någo n anled

ni ng fördröjd. 

Kanalflottan a nlände ti ll rendez-vous-platsen k l. 5 på mor

gon en den ~5. Under vägen inspekterade amiral lViison ar

betena med lVIontagns bergning. Å rendez-vous platsen erbö ll s 

meddelande om att I kryssareskadern hade känning med 4 

fientli ga jagare å lat. N 49° 16' och Iong. W go 6' ocb klockan 

6t. 30m. f. m. inrapporterade Terrible att den förstört 2 Blå 

jagare. Cii:ce, Dryad och ytterligare 2 J·auare oskadlicra-J·ordes-
o hb. 

äfven af I kryssareskadem. Sannolikt fick amiral lVi ison äfven: 

bär den 25 på e. 111. underrättelse om att den ändrade ordern 

till Medel hafseskadern ej kornmit amira l Beresford tillhanda. 

Han beslöt därför att genast styra sydvart med 11 knops 

fart. I :sta kryssareskadern he01·drades att gå till Falmouth och 

kola samt sedan följa efter å handelsrouten med högsta fart 

till K ap Finisterre, som bestämdes till rend ez-vous plats. 

Topaze återkallades från Rocbes Point och Supp!Jire sän

des t illbaka till Milford med alla jagarne. Då två jagare blif

vit tagna vid Berebaven, återsändes inga dit. 

Under den 26 erböllos inga säkra underrättelser om fien

den med undantag af att eu lastångare kl. 8 på aftonen sig

n alerade att den siktat fienden å lat. N 43° och long. \Y 11 o 

ell er på omkring 200' distans från hufvudstyrkans di'tvarande 

läge. Detta meddelande föranledd e emellertid in[ren förändrino· 
o b 

i Röd styrkas kurs eller fart . 

Tidigt den 27 kom det gnistmeddelande från I kryssar-

eskadem att den höll på att förena sig med hufvudstyrkau. 

Kl. 8 L m. hade Röd styrka fö ljande lägen: 

Kanalflottan å ung. lat. N 44°, long. W J 0°. 

IV och VI kryssareskadrarne framför Kanalftottan . 

V kryssareskadern i närheten af Finisterre. 



-52-

I:sta kryssareskadern hastigt närmande s1g Kanalflottan 

från norr. 
Jagareflottiljer bevakade Scilly och Milford . 

Kl. 1/ 211 f'. m. gnistsignalerade IV kryssareskadern att den 

var i kontakt med fienden samt att den jagade Bedford. VI 

kryssareskadern beordrades då att genast deltaga i jakten och 

snart därefter inrapporterade den att deu å lat. N 41° 1:5', 

long. IV 12° fl5' satt Latona ur stridbart skick . 

Kl. 3 e. rn. t'ormerade nöd flotta liu.J e med slagskeppen 

längst västvart med 3' distans mellan fartygen, ost därom ån

gade V kryssareskadern och längst ostvart I kryssareskadern, 

som nu hunnit upp till bufvudstyrkau. IV och VI kryssar

eskaclrarne ångade frarnför hufvuclstyrkan. 

Ungefär vid so.mma tid kom guistmeddelande från III 

kryssareskadern , tillhörande Medelbafstlottan, att äfven den var 

i kontakt med fienden, som sökte att bryta tlig igenom norr 

öfver. 
Mellan kl. 6 och 7 på eftermiddagen siktades i horison

ten om babord rökar, h vilka antogos komma från fientliga far

tyg och kl. 7 ändrades kurs till r. v. ost. Med högsta fart 

utan ordning och med 'rriurnph i teten, styrdes ner mot fien

den, som vid första påseendet syntes vara l slagskepp och 3 

kryssare, men snart befanns vara 2 slagskepp, nämligen Vic

torious (som sökt att maskera sig som kryssare med en tredje 

skorsten) samt Royal Oak och 2 kryssare. 

Kl. 7t. 46m. e. m. öppnade Blå fartyg eld på 11000 me

ters afstånd. Höd styrka väntade tills dess att den kom inom 

10000 meter, som ansågs såsom maximiskottvidd för verksam 

beskjutning. 
Striden blef snart allmän och då signalen P Z - ,,slut på 

striden» hissades kl. hall' 9 e. m. ansågs Blå hafva förlorat de 

båda slagskeppen och en af kryssame under det att 3 af Röds 

fartyg fingo sina stridsvärden nedsatta till en tredjedel. Den 

andra Blå kryssaren, Essex, hade redan tidigare måst gEt ur 

öfningen till följd af olyckshändelse under beskjutning af nå

gra från Arosa-viken kommande jagare. Från en af 15 cm. 
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kanonerna hade just ett skott affyrats och laddaren stod klar 

att införa en ny kardus med »löst skott» då vid mekanismens 

öppnande en flamma antände denna hvarvid laddaren öo·on-
' b 

blickligen dödades samt 5 andra sårades'''). 

Under strideu hade III luvssa reskadern förenat siO' med . ,.., 

Kanaltiottan. Blås nu slagna fartyg hade nämligen förut ja

gats norr öfver af Medelhafsflottan. Denna flottas slagskepp 

passerade sedan Kanaltlottan omkring kl. 10 e. m. styrande 

kon trakurs utan att de båda ftottoma, såsom d€t synes, fått 

känning med hvarandra. · . 

Striden hade fört Röd flotta ur dess ursprunO'liO'a kurs 
b b ,. 

men under natten styrde elen åter sydvart i kolonnformering 

med V kryssareskadern ost om bufvudstyrkan och I kryssar

eskadern ost om denna. 

Nästa morgon den 28 sändes IV kryssareskadern att spana 

sydvart och snart därefter erhöll amiral lViison underrättelse 

om att den ilade känning med Blås slagskepp som styrde 

västlig kurs. 

Kl. 10 f. m. ändrarl.e Kanaleskadern kursen och stvrde 

västvart och kl. l O t. 30m. f. m. siktades 5 af fiendens ~ lag

skepp på babords bog, och nu började en jakt, som varade i 

öfver ett dygn. 

Vid middl;lgstiden detacherades I och V kryssaresk&drarne 

med order att styra sydvart till en rendez-vous plats som låg 

på södra gränsen för handelsrouterna genom Kap S:t Vincents 

latitud, hvilken den uppnådde den 29 kl. 4 på morgonen . 

Därunder kom mo de i kontakt med Blås Il kryssareskader, 

h varom mera framdeles. 

Kanaleskadern, som jämte de båda öfriga kryssarPskadrar

ne fortsatte jakten å Blås slngskepp, kommo aldrig inom 12000 · 

meter. Fienden girade västvart i bågar för att på så sätt för

söka förlänga distansen. Så småningom styrde han NW-lig 

kurs . Mot aftonen vid 8-tiden börJ·ade ett af Blås fartv O' (New .,,.., 

Zealand) att 8ncka samt girade västvart hän igen. G lory och. 

*) United Service Gazette 5 juli 1905. 
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Goliatb erhöllo då order att jaga det, men under natten för

lorade de känningen med fienden. 

Vengeance hade tagit led ningen af Röds hufvudstyrka, 

tätt följd af Triumph, Exmouth och Russel lämnande Ocean, 

Cecar jämte tre andra slagskepp efter sig. J akten fortsattes 

hela natten hvarunder VI kryssareskadem beordrades att sluta 

till fienden för att hålla känning m'ed honom. 

U u der förföljandet den 29 på f. m. bl e f den del af Ka

nalflottan, som ej kunde följa med, detacherad för att vända 

mot söder och skydda bandelsvägarne. Blott 4 Röda slagskepp, 

Exmouth, Albemarle, Triumph och Vengeance fortsatte jakten 

norröfver, men förlorade uuder dagens lopp fienden ur sikte. 

Känningen med Blå uppehölls emellertid genom uågra pansar

kryssare ända upp mot Kanalen. 

Vid passerandet af Usbant inställde amiral 'Wilson för

följandet och lopp till Portland, hvarest fartygen skyndsamt 

kolade. Redan på natten den 30 juni-l juli gingo de Röda 

åter till sjöss u1ed sydlig kurs samt upprättade på höjdeu af 

Ushant en bevakningslinje ä hvilken de uppeböllo sig till 

krigstillståndet upphörde den 2 juli. 

Blå hufvudstyrkas operationer. 

Vid krigsutbrottet elen 24 juni lämnade amiral May 

Berellaven med Atlanterflottan och V kryssareskadern 10amt styr

de enligt de i operationsplanen gifna bestämmelserna. II krys

sareskadern afgick samtidigt med syd lig kurs på spaning mot 

sitt bevakniugsläge, liksom jagarne och de mindre kryssarue 

mot Ushant. Krigsläget elen 26 på morgoneu synes å bil. III. 

De Blå sjöstyrkornas förflyttning till den sydliga delen 

af operationsområdet försiggick under ogynnsamma omständig

heter, ty det rådde regn, tjocka och svår brottsjö. Tjockan 

var visserligen förmånlig för att oben:iärkta komma till sjöss, 

men sjön gjorde att farten måete minskas något och det var 

.svårt utt hålla eskadern samlad. Såväl Majestic som Magni-
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ficent sackade efter och Royal Oak gick under någon tid ur 

sikte för de öfriga. Den 25 blef emellertid väderleksförhållan

d ena bättre. 
New Zealand bade först intagit sitt bevakningsläge kl. 3 

på morgonen den 27. U n der förmiddagens lopp in to go äfveu 

€n stor del af de öfriga slagskeppen sina lägen. Under efter

middagen uppfångades ett gnistmeddelande från Victorious att 

det jämte Royal Oak och två kryssare voro jagade mot NO 

af 7 slagskepp. Kort därefter upptäcktes från King EdwardVII 

IV eskaderns pansarkryssare, som jagade Blås pansarkryssare 

Bedford, hvilken signalerade att den varit jagad hela dagen af 

kryssarne, liksom att Medelhafseskadern gått sydvart igen*) . 

Då det numera var att vänta, att Höds hufvudstyrka 

snart skulle ledas dit af kryssarne, gaf Blås högste befälhaf

vare medelst gnist sina slagskepp order om samling å lat. N 

38° 18' och long. W 120 5'. 

Klockan 9 på aftonen voro 5 slagskepp förenade. Mag

nificent och Majestic voro då ännu ganska aflägsna från ren

dez-vous platsen . Äfven de hade siktats af fienden och ångat 

västvart för att komma undan och nå egen operationsbas, hvil

ket äfven lyckades. 
Då amiral May ej såg dessa slagskepp komma till rendez

vous platsen, synes hans afsikt varit att uppsöka dem , hvar

för ban styrde ostvart samt gaf II kryssareskadern order att 

sluta till slagskeppen, hvilken order de dock ej efterkomma, 

antagligen på grund af kol brist, ty de giugo i stället in till Lagos. 

För att bli af med de Röda kryssame gjordes under nat

ten Hera kursändringar. Följande morgon den 28 (kl. 9) sik

tades emellertid Hera fientliga kryssare och under förmiddagen 

kom Kanalfiottan i sikte. 

Genom en samtidig gir om 16 streck formerade amiral 

May sina slagskepp på västlig kurs och gaf då order om hög

sta möjliga fart för att taga jakt och söka undkomma. Då 

d et visade sig svårigheter ombord å New Zealand med kol

lämpningen, så att den sackade efter, måste 140 man af däcks-

"') Denna uppgift synes stå i strid n1.ed hvad förut nämnts å sid. 

:53; hvilket som är det rlLtta har ej kunnat utrönas. 
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personalen biträda maskinfolket. De öfriga slagskeppen kunde 

använda blandao eldning med flytande bränsle under ilet att 

New Zealand ondast förde kol. Den blandade eldningen åstad

kom emellertid väldiga rökpelare. Mot middagen reducerades 

farten till 1-! knop enär Hindustan och New Zealand endast 

med svårighet kunde följa. Sedan fartygen åter slutit sam

man återtogs 17 knop, då kursen samtidigt ändrades till N. 

och order gafs att hvarje fartyg oberoende skulle söka sig til1 

Berehaven. Kl. 5 e. m. var läget till Röd styrka ungefär oför
ändrat; det syntes dock som om Blå skulle vinna lite. Kl. 8 

e. m. begynte New Zealand att märkbart sacka. GetlOm den 

höga farten hade en af dess pannor havererat. Den fick då 

order att gira 8 streck babord hän sam t uneler stora airar söka 
b 

sig till Berebaveu, elit den också anlände den l juli. Därifrån 

lopp den ut till de öfriga slagskeppen, då den erfor att de 
lyckats uppnå Kanalen. 

Amiral May sökte nämligen att under natt<:Jn genom suc
cesiva kursändringar förlänga afståndet till Röd, hvilket äfven 

krönte.3 med framgång så att han den l juli uppnådde Scar

bourougb, därifrån ban afsäude föiJ·ande inom Eno·land mvc-,., -
ket uppseendeväckande telegram: 

»Från Blå styrkas högste befälhafvare, mycket brådskan
de och viktigt. 

Till Hans Maj:t Konungen, Premierministern, Märerna i 
sjöstäderna, Hamnkommendanterna och Amiralitetet. Den fient

liga flottan besitter herraväldet å de Enaelska Kanalen om-
b 

gifvande farvattnen samt begär krigsskadeersättning. Skulle 

försök göras att medelst jagare, torped- eller undervattensbå

tar eller genom minor förstöra Blås krigsfartyg så länge som 

de uppehålla sig i Kanalen eller vid engelska kusten , så kom

ma genast de oförsvarade hamnstäderna att bom barderas och 

därför bära Ni ansvar. Jag anländer i eftermiddag med fyra 

slagskepp till en af kuststäderna. Om inte då IJvit flagga är 

hissad såsom tecken att Ni gå in på mina villkor, kanuner 

staden att genast bom bard eras. Angående krigsskadeersättnin
gens storlek kunna vi framdeles förhandla». 
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Praktiskt taget var ju Blås slagflotta fördrifven ur rna

näverområdet för handelsförstöring, ehuru att den möjligen 

själf ansåg sig hafva löst sin uppgift genom att undfly Röd 

styrka. 
Skälet till att den lyckades undkomma torde kunna till

skrifvas den omständigheten , att Medelhafseskadern ej erhöll 

meddel andet om amiral Wilsons förändrade planer. Hade ami

ra l Beresford fått den n a order, hade ban af gått senare från 

Gibraltar samt spridt sina fartyg i Atlanten till lat. N 38°, där 

han stannat mellan kl. 8 e. m. den 26 till kl. <i f. m. den 27, 

i hvilket fall Kanalflottan inte hade lämnat sin rendez-vous 

plats förr än några timmar senare än den nu gjorde, hvarige

nom den hade varit ett godt stycke mer nordvart vid det ]ni

tiska tillfället. Följden däraf hade varit, att Blå r,:kulle fått 

tid att bringa hela sin flotta på bevakningslinjerna mellan Ka

nal- och Medelhafsflottoma. h varvid Hö d kunde fångat fienden 

som i en säck från alla sidor. 
Som det nu var kom Medelhafsflottan tidigare än beräk

nadt var, och i stället för att vara formerad i spridd ordning 

var den sluten och höll sig nära portugisiska kusten med krys

same före. Vid den at'görande tidpunkten var den norr om 

Kanal flottan. 
Visserligen oskadliggjordes två af de Blås ostligaste slag

skepp (Victorious och Royal Oak), men de öfriga lyckades und

komma genom att styra väst och på så sätt undvika ami

ral Beresfords eskader, som vändt om och styrde sydvart, så

lunda lämnande de norra farvattneu obevakade och öppna för 

fiend en. 
Amiral Beresford lyckades emellertid att bringa Blås II 

kryssareskader till strid därigenom att han den 29 gal' krys

same som då äfven bestodo af I och V eskaclrarne, order att 
' sprida sig i » nätform », h varigenom de kom mo att svepa öfver 

en yta af 80', med vänstra flygeln tätt intill kusten och den 

högra med de snabbaste kryssame af I och IV eskadrarne gå

ende fram i halfmånform. I denna formering fortsattes fram 

mot Kap S:t Vi n cent, då kl. 6 sam ma afton tre kryssare af 

Blås II eskader kormno i sikte. 
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Som vr påminna oss kunde dessa fartyg på grund af 
kolbrist ej åtlyda amiral Mays order att sluta till slagflottan, 
utan måste i stället gå in till Lagos för att kola. 'l'ill följd 
.af att kolångarne blefvo försenade, kunde kolningen ej försiggå 
förr än uatteu mellan den 28-29. Diamond, som kolade sist, 
beordrades att efter kolningens slut styra nordvart och på egen 
hand söka sig till Irland under bandelsförstöring. 

Detta dröjsmål i Lagos jämte en jakt efter 4 Röda jagare, 
som orättmätigt sijkt sig in i spansk hamn bredvid Lagos, och 
hvilka prinsen af Battenberg lychdes med Black Prin ce och 
Cornwall oskadliggöra, gjorde att då II kryssareskadern se
.dan styrde väst med låg fart för att invänta de från jakten 
kommande båda kryssarne, kom den i kontakt med 9 fientliga 
kryssare från I och V eskadrarne under amiral Neville, h vilka styr
de S O i mycket oregelbunden formering. Blå styrka satte nu 
full fart, och Black Prince och Cornwall beordrades genom gnist 

. att sluta till. Blås amiral började nu en manöver som afsåg 

.att skilja de Röda tetefartygen från hufvudstyrkan under 
det amiral Neville ~atte ostlig kurs i afsikt att afskära Blå 
styrka från dess operationsbas. 

styrkeförhållandet mellan de engagerade eskadrarne ge
staltade sig ogynnsamt för de Höda enär V kryssareskadem 
€j kunde följa med I eskaderns snabba pansarkryssare. Ami
ral Neville förlitade sig emellertid på den förmodan, att Medel
hafsHottall var i närheten, bvarför ban upptog strid. 

Genom att V kryssareskadern forcerade och hann fram 
så att den kunde ingripa i rätt tid, blef utgången af strideu 
-ej sä olyeklig för de Röda som den anuars skulle blifvit. 
Den varade i två timmar och efter ett längre parlamenterande 
mellan de båda stridande amiralerna resulterade den i att 4 
Röda kryssare och 2 Blå pansarkryssare försattes ur stridbart 
skick. 

Denna strid är _ur taktisk synpunkt anmärkningsvärd 
därför att de Blå, som voro öfverlägsna i svårt artilleri och 
fart, höll o sig på ett stridsafstånd, som omöjliggjorde det me
.delsvåra artilleriets användande liksom att striden utkämpades 
:under 21 knops fart. 
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Efter striden satte den Blå styrkan full fart med västlig 
kurs följd af I Röda kryssareskadern. På e. m . (den 29) er
höll Black Prince pannhaveri och Cornwall maskinskada, 
hvarför de sackade efter. För att dessa fartyg ej skulle utsät
tas för faran att blifva tagna af I krys~areskadern, tvingades 
Blå amiral att sakta farten för en kort tid. 

Mot aftonen siktades ett af Röds slagskepp styrande ner mot 
.de Blå, som fortfarande voro förföljda af den jämnstarka I 
kryssareskadern. En strid uppstod mellan slagskeppet, som 
befanns vara Formidable, tillhörande Medelhafsflottan, samt 
prinsen af Battenbergs fiaggskepp Drake, hvilken slutade med 
.att det sistnämnda fartyget blef försatt ur stridbart skick. 

Innan stridens början erböllo de öfriga fartygen order 
att manövrera själfständigt. Af dessa blefvo Blaek Prince och 
Dornwall sedermera tagna af Röds styrka. Duke of Edin
burgbs och Cumberlands vidare öden äro okända, men för
modli gen lyekades de nå egen operationsbas . 

Angående den V Blå kryssareskaderns operationer före
finn as inga bestämda uppgifter annat än sedan den intagit sitt 
bevakningsläge l 20' norr om slagskeppen, blef Nio be försatt ur 
stridbart skick af Terrible. 

Utom nu omnämnda företag bör kanske omnämnas ett 
misslyckadt försök af Röda jagare att den l juli på kvällen 
intränga i I3antry-Bay för att förstöra där liggande Blå sjö
stridskrafter. Ett angrepp mot Guernsey samma natt miss
lyckades äfven. 

Tills dess att någon officiell berättelse öfver detta krigs
skede utkommit, är det svårt att få någon klar bild öfver det 
egentliga lwndelskriget och den skada som förorsakats sjöhan
deln . Enligt somliga engelska tidningar skulle skadan varit 
högst betydlig under det att andra uppskatta handelsförlusten 
till blott 2 procent. 
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Slutord. 

I anseende till den brist på tillförlitliga källskrifter som 

förefinnes öfver dessa krigsöluingar, ty de erhållna uppgifterna 

stöda sig bufvudsakligen på tidningsartiklar, bar det varit svårt 

att få kännedom om alla detaljer liksom äfven att fastslå nå

gra erfarenbeter eller hestämda lärdomar. 

Emellertid äro i det ofvannämnda de stora dragen af 

manövrerna framställda, och man torde nog äfven af dem 

kunna sluta sig till åtminstone några för oss lärorika synpunk

ter, som äro att taga vara på. 

Länge har det varit. en käud sak att kricrsförklarinaeu 
b b 

hädanefter ej kommer att föregås af någon långvarig mobili-

sering. Då nu eugelsmänneJJ för dessa sina mauövrer förut

satt att krigsutbrottet kan kom ma oväntad t närhälstett spänd t 

förhållande med en annan uwkt inträder och då man desslikes 

tager i betraktande det sätt, lwarpå dessa krigsöfningar bör

j>1de, så anger detta bestämdt att civiliserade europeiska mak

ter erkänna det berättigade uti att låta öfverrnskaude krigs 

företag föregå själrva krigsförklaringen och hafva därmed äfven 

erkändt japanemas angrepp på Port Arthu rflottan såsom eu 

folkrättslig handling. Detta sakförhållande måste man stän

digt hafva för ögonen. 

Att engelsmännen till fullo inse faran och vikten af dessa 

öfverraskaude anfall samt äfven vetat att vidtaga mått och steg 

för att förebygga dem, framgår bland an uat a[ de af Amira

litetet nyligen utgifna bestämmelserna om, att så snart ett spändt 

förhållande mellan England och någon annau sjömakt upp

står, skall i olika namngifna barnnar en särskild bevaknings

afdelning träda i verksambet för att kontrollera ingående 

fartyg. 

På den grund uppmanas alla sjöfarande att, då dc und er 

sådana omständigheter närma sig dessa hamnar, väl hålla ut

kik efter bevakningsfartyget samt strHngt åtlyda alla dess be

fa llniugar och genast stoppa på signa l eller då det affyras ett 

löst skott. I händelse af tjocka eller nattetid få fartyg på in

tet villkor söka ingå i hamn utan att först hafva erhållit ti ll

stånd af bevakuingscbefen. 
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Mobiliseringstiden är i allmänhet den farligaste tidpunkten 

under kriget, därför att det största 5vagbetstillstånd då är rå

dande. Då den därigenom äfven kan blifva elen mest afgö

rand e, gäller det, särskild t för de mindre sjömakterna, att stän

digt vara krigsrustade. 

Pröfvandet af krigsberedskapen har varit ett af denna 

krigsöfnings förnämsta ändamål. Trots den raskhet och elen 

ordning hvarmed mobiliseringen utfördes samt det goda be

redskapsti llstånd h vari de engelska fartygen voro efter 190-! 

års ?rganisation, synes Amiralitetet ej ansett att nationen bar 

full krigsvaluta för de summor den offrar på sitt sjöförsvar 

enär en ny organisation nu håller på att genomföras, och i 

hvilkcn man väl får anse att de erfarenheter, som vunnits af 

som marens öfningar tillvaratagits. 

Denna omorganisation afser en bättre fredsförläggning af 

stridskrafterna samt bättre krigsrustning hos reservfartygen. 

För detta ändamål skall en ny eskader, den s. k. Home F leet, 

bildas med bas i Sbeerness''l Denna skall delvis ersätta den 

vid föregående organisation inrättade »Fleet in commission in 

Resen'e», hvars krigsberedskap således afsevärdt höjes, bvar

igenom äfven flottan såsom helt anses få större sjögående effek

tivitet d. v. s. skjutskicklighet, uthållighet under gång samt 

taktisk sammanhållning. 

Detta bar emellertid endast kunnat ske genom att äfveu 

gifva denna Ho me Fleet stam besättningar, för b vilket ändamål 

6 slagskepp och 4 kryssare - trots de konservatives protester 

- tagits från de i tjänst varande aktiva eskadrarne. 

Minst 2fs af alla stridsfartyg komma genom denna nya 

organisation att städse vara mobiliserade med samöfvade be

sättningar ombord . 

Fördelen af detta system med ständigt rustade eska= 

drar där besättningarne och fartygsförbanden få sam

ölvas kan ej nog ofta och kraftigt framhållas. 

·X") Den kommer att bestå af 15 slagskepp, 14 moderna kryssare 

110 jagare, 52 torpedbåtar och 30 undervattensbåtar. 
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Uneler dessa krigsöfningar klagades det öfver att den del
tagande ej förut samöfvade personalen, särskildt af reserveu , 
icke hade tillräcklig yrkesskicklighet och stridsvana. Så visa

de det sig t. ex. att kanonbetjäniogarne, särskildt laddarne, ej 
hastigt nog kunde servera sina kanoner. 

Engelsmännen anse att det fordras »rtTatals intensiv• träning för 

att en kanonbetjäning skall kunna erhålla ett godt r es ultat med sitt 

vapen, t. ex. att med en 23,4 cm :s kanon på 90 sekundm· skjuta 10 skott 
och 10 triiffar såsom en kanonbetjäni.ng å Duke of Edinburgh gjorde 

eller såsom kryssaren Drakes artillerim.atroser då cle på samma tid per 

kanon sköto med 2-23,4 cm. kanoner 18 skott och l 7 träffar samt 

med 16-15 cm. kanoner 149 skott och 129 träffar; Ändå mycket H\ngre 
tids öfning fordras för att ett fartyg eller en eskader såsom. helt un

der verkliga krigsförhållanden skall lämna ett godt skjutresultat. 

Liknande klagom ål framföreles öfver maskinfolket. Upp
repade gånger hände det att fartyg med ej samöfvade eldare 

nedsatte en hel eskaders fart, enär de ej orkade med att ut

rätta så mycket arbete, som andra fartygs tränade personal. 
Enelast under lång tids oafbTuten tjänstgöring om bord å 

stridsfartyg kan personalen, från den högsta till den lägsta, 
erhålla den yrkesskicklighet, det goda samarbete och det orubb
liga förtroende till bvarandra, som gör segern lättare äfven 

för numerisk underlägsen het. 
Inga medel och inga uppo({ringa?' få sparas för att pröfva 

att fredsarbetet fö1· kriget bedrifves så fruktbringande som 

möjligt. Det gäller att såsom engelsmitnnen i år gjort, utröna 
om organisationens olika detaljer fungera ordentligt. Endast 
praktiken kan lämna en sann bild och fullstämlig erfarenhet 

om de hrisler son~ förefi nnas. Å·r från år borde därför par

tiella krigsrustningar företagas, för att sedan alla detalje1·pröf

vats se hur hela organisationssystemet ve·rkar. 
Vid studiet öfver de båda amiraleruas operationsplaner 

framstår klart betydelsen af att äga kunskap om fi endens organi
satiou, materiel och personal liksom äfven att högste befälbaf

varen känner sin motståndares karaktär. Att riktigt bedöma 
motstånd arens planer samt antagliga sätt att utföra dem är af 

lika stor betydelse, som att själf klart se det egna operations-
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föremålet. Säkerligen hade amiral Wilson ej så snart fått klart 
för sig amiral Mays planer, om han ej ägt kännedom om denne 
am irals åsikter angående sjökrig l.öringeu . En engelsk krigs

korrespond ent säger »att då amiral Wilson den 2ö juni kl. 8 
e. m. hade fått klart för sig hvad fiendens rörelser afsågo, 

satte han genast kurs på Kap FinistetTe», samt tillägger, »att 
det för honom var en gåta hur amiral 'Vilson kunde · så rik

t igt bedöma krigsläget, då han inte ännu fått någon under

rättelse om fienden,. 
Hade denne korrespondent varit sjöstrateg och hade h~ft 

lika stor kännedom om Blå styrkas befälbafvare som amiral 

Wilson, kanske att han ej funnit det så besynnerligt. 
Likaså finner man hur väl amiral May afvägt den kufs han 

borde styra med sin slagflotta för att undvika Röds spanare, 
och däri torde han ej lyckats så bra om han ej ägt en nog
grann kännedom om motståndarens sjöstridskrafter, deras för

läggning och antagliga sätt att utföra spaningstjänsten. 
studiet af ofvannämnda förhållanden t·ilLhör krigets plan

läggning och bör på intet sätt försummas. Ett medel att er

hålla kunskap diirom är att skaffa sig kännedom om andra ma

riners manövt·er. 

Under dessa krigsö[ningar ådagalades tydligt den oerhörda 

betydelsen af en väl ordnad och kraftigt genomförd rekognos

cerings- och spaningstjänst, utförd af snabbgående och starka 

fartyg, försedda med gnistmaterieL 
Trots de yppersta signalapparater och de 8 scouts jämte 

öfriga rekognosceringsfartyg, som b lefvo satta på de hårdaste 
prof, motsvarade ej spaningen helt b vad man kunde vänta af 

densamm a. Först på tredje öfningsdagen blef Blås ställning 
upptäckt af Höds spanare. Medelhafst-lottan kan också anses 

hafva missat sitt mål, att förena sig med Kanalf~lottan , dels 
till följd af underrättelseväsendets misstag och dels äfven till 

följd af bristande spaningstjänst. 
Orsaken till att spaningen ej blef så lyckad som man 

Väntat, torde bland aunat kunna sökas i de ogynnsamma vä-
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derleksförhållanden som voro rådande under en del af ma
növrerna. 

Amiral lViison synes hafva tillämpat den af amiral Four
ni er använda metod en för spaning, d. v. s. att under antagan
de att motståndaren (Blå) kommer att röra sig inom en viss sek· 
tor med operationsbasen (Berehaveu) som medelpunkt - i detta 
fallet mellan en linje till Kap Finisterre och en antagen punkt 
i Atlanten - så har Röd, som önskade strid, betäckt denna 
sektor med en oajb1·uten kedja nf spanare så förlagda i för
hållande till hvarandra att säkert gnisthåll förefunnits samt 
med spaningskedjans ftyglar stödda af starka pansarkryssar
eskadrar. I stället för att enligt Fourniers metod efter hand 
koncentrera spaningsfartygen mot motsändarens utgångspunkt 
samlades de i detta fall till förut angifna rendez-vous platser*) 

Säkerligen skulle vi af dessa öfningar kunna hämta många 
lärdomar om vi blott kände spaningens alla detaljer. 1\lånne 
inte vi skulle vara i behof af en spaningsiustruktion samt en 
för spaningen särskildt afsedel terminologi. Hvarje meddelan
de måste vara kortfattadt och hvarje ord hafva en bestämd, 
kort och klar betydelse, så att ej missförstånd uppstå ell er 
långa förklaringar behöfvas. Tillförlitli.r;het i uppgifterna är 
nämli.r;en ett ln~fvudvillkor vid all spanin.r;. Osäkra underrät
telse·r kunna vara lika ödeseliq-ra som felaktiga. Af spanings
fartygen måste vi forclra antingen stäYsta möjliga fart eller 
också hö.r; far·t och stark bestyckning. 

Den höga fartens värde torde sällan framstått så tydligt 
som under dessa manövrer. Förmågan att röra sig fritt från 
ett område till ett annat ell er att håll a känning med fienden 
har visat sig bero på den strategiska farten, där några bråk
dels knop ger en öfverlägsenhet, som ofta kan vara afgörande 
för krigets utgång 

I nära samband härmed star maskineriets skötsel och 
vård eller hvad engelsmännen kalla »the steaming power», d. 
v. s. förmågan att ånga fram. Härpå är amiral Mays flykt upp 

·:+) Se Tidskr. i Sjöväsendet 1904, sid. 213. 
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ti ll Engelska kanalen ett god t bevis. King Edward VII klassens 
fartyg hafva en fart af 18,5 knop under det att Exrnonth
klassens bör hafva minst 1; 2 knops öfverlägseuhet. I-Iade dessa 
senare under jakten eft.er Blå kunnat utveckla sin största ma
skinkraft, så hade de kunnat bringa de Blå till strid, men de
ras maskiner, särski ld t konden sorer, voro ej i fu ll godt till stånd . 

Amiral Mays öfverlägsenhet i fart torde äfven berott på att 
å bans fartyg begagnades blandad eldning med fiytande bränsle 
hvilket sparar personalen*). I regeln synes rökfrih eten lämnat 
mycket öfrigt att önska, särskildt å de fartyg som använde 
flytande bränsle. Slagskepp och kryssare lära hafva upptäckts 
långt tidigare på röken än på själtva skrofven_ 

H vad man måste beundra under dessa krigsöfningar är 
den taktiska sammanhållning som i regeln ägde rum mellan 
fartyg och eskadrar, trots det att tjocka och regn bärskade un
der en stor del af öfningarne. Utom den utmärkta signalma
terielen så torde man kunna tillskrifva det goda resultat som 
vanns i detta afseende uteslutand e den trägna öfning under 
gång vid olika tillfällen som de engelska eskadrarne erhålla. 

Bland det illest anmärkningsvärda under öfniugarne var det 
sätt h varpå förbind elsen fartyg och eskaorar emellan uppehölls. 

Det gällde j u att pröfva: 
dels signaleringen mellan örlogs- och handelsfartygen och 
dels gnisttelegrafiens verksamhet. 
I båda fallen vunnos i allmänhet goda resultat. Flera 

hand elsfartyg voro försedda utom med de vanliga signalappa
ratema äfven med strålkastare, hvarmed de nattetid på långa 
håll kund e meddela sig. Det förord as nu li J-ligt i E ngland att 
.e tt ordnadt signalsystem införes mellan de engelska örlogs- och 
hand elst'a1tygen. 

Guisttelegrafien fun gerad e i stort sedt väl. En korrespon
dent till 'rimes skrifver: >> Vissedioen är svstemet ännu inte b ,, 

full ständigt, ty under öfningarne hafva nog en del -lyckligt-

·r.) King Etlm:trd VII klassens fartyg föra nämligen 2,000 tons kol 
,och 400 tons olja (astatka). 

1'iclskrift i Sjöväsendet. 5 



-66-

vis betydelselösa - misstag ägt rum, men vederbörande be

fälbafvare hafva varit i stånd att samarbeta med, kontrollera 

och dirigera sina styrkor med ett sådant gynnsamt resultat, 

att man endast för ett par år sedan skulle ansett det som en 

omöjlighet. Gnistafsti'md upp till 200' hafva ej varit sällsynta», 

och ban tillägger »att koncentreringen af sjöst.yrkor hafva vi

sat sig ej längre bero blott på signalafståndet utan äfven på 

kolkapaciteten». 
Vid flera tillfällen lyckades motståndarue störa h varandras 

gnistsignalering; så kunde t. ex. Blås högste befälhafvare den 

27 juni ej få fram meddelandet om reudez-vous plats till öfriga 

fartyg i slagskeppslinjen sedan eskadern blifvit upptäckt af 

Röd styrka utan måste detachera Hindustan till västra fiygeln 

för att medelst vanliga Baggsignaler öfverbringa ordern. 

Å andra sidan erhöll I och V kryssareskadraroe känning 

med Blås andra kryssareskader deu 2~) juni syd otn S:t Viii

cent, därigenom att de lyckades uppfånga ett mellan två af 

Medelhafseskaderns kryssare afgifvet meddelande, som inne

höll att den ena af dem jagades af Blås pansarkryssare väst 

om Lagos. 
Frågan om igenkänningssignalerna fartyg emellan och 

framför allt mellan fartyg och befästningar synes fortfarande ej 

erhållit en tillfredsställande lösning. Upprepade gånger, sär

skildt vid nattanfallen mot hamnarne, blefvo egna fartyg ofta 

beskjutna. 
En annan intressant fråga som krigsöfningen afsåg att 

lösa, men som tyvärr allmänheten ej fått något bestämdt svar 

på, var om Undervattensbåtarne kunde ersätta minförsvaret i 

hamnarne. Det framgår ernellerticl af en del engelska tidnill

gar som om försöken utfallit gynnsamt. 

I artilleristiskt hänseende hafva öfningarne lämnat ett par 

fingervisningar nä m l igen: en maning till noggrann t aktgifvan

de vid eld vapnen<; betjänande. Orsaken till Essexolyckan såsom 

den förut beskritvits anger ej klart hvar felet låg, meu an

tingen får man väl söka det i något slarf vid laddningen eller 

i bristande säkerhetsåtgärder. 

- 67 --

Ett annat förhållande, som tarfvar uppmärksambet, är 

den tydliga tendens som förefinnes ntt upptaga strid på stora 

afståud och under hög fart. Stridema mellan slngskeppen den 

27 juni S \V om Vigo, då Blå öppnade eld på 1 l ,OOU meter 

och Röd på 10,000 meters afstånd samt striden mellan • kns

sareskndrarne utanför Lagos som utkämpad es utanför det n~e

delsvåra artilleriets porte under 21 k1wps fart, påpeka tydligt 

nödvändigheten af att besitta kraftiga långskjutanrle kanon er 

och bög fart . 

. Af handelskriget fran;går det för de små staterna gläd

Jande faktum, att äfven en underläg.s·en sjömalet kan under 

modärna förhållanden, om den ä_qer lämpliga fartyg , gö1"a af

s~värd skada å fiendens sjöhandelsförbindelser och dä·rigenom 

tzll foga honom sådana födust er att kanske af honom planerade 

större krigsföretag omintet,qöras. 

Hade det gällt verkligt krig, kan det nämligen inte för

nekas att amiral May nrit mer handlingsfri och haft betvd

ligt större framgång med sin handelsförstöring än bvad nu ~ar 

fallet. 

Med afseende på skyddet af sjöhandeln torde påpekas 

det af amiral lViison öfvade systemet, som afsåg att låta !-Jan

delsångarne framgå gruppvis på olika handelsvägar utan skydd. 

Detta system har fördelen af att det ej splittrnr egna strids

krafter, hvilka sålunda samlade kunna angripa fiendens styrka. 

Det kan också med fördel användas, då förbindelselinj erna 

kunna draga.> åt många olika håll. Skola de däremot gå fram 

å bestämda, ganska trånga vägar, såsom bos oss å flera stäl

len är fallet, så torde handelsfartygen behöfva skydcl. Vilja vi 

därför upprätthålla vår så viktiga sjöbandel äfven und er kria, 

så måste vi skaffa oss tillräckligt kraftiga, sjögående fartyg so~ 
kunna lämna B,f{ektivt skydd. 

Endast genom sådana fartyg blir landet besparad t de oer

hörda lidanden, som uppstå om sjöförbindelserna afbn-tas 

hvarigenom landets ekonomiska lif slocknar. " 

En såväl teoretisk som pmktisk ut?·edning anqående na-
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tianens beroende af sin sjöfart samt den verkliga fara, som 
denna är· tdsatt för under ett krig liksom äfven de verksam
maste medel att afvärja en sådan fara vore helt visst af stor 
betydelse och skulle siikerliqen äfven för nationen klmgöra så
väl sjöhandelns som sjöfö·rs?Ja1"ets stora och viktiga uppgifteL 

Det ofvannämnda torde utgöra de viktigaste synpunkt.er 
och erfarenheter som för närvarande äro att hämta från årets 
stora engelska manövrer. De bästa Iärdomarne erhålla vi emel
lertid om vi själfva följa engelsm ännens exempel att genom 
praktiska krigsöfuingar, som grunda sig på med kriget öfver
ensstämmancle förhållanden pröfva och stärka försvarsanord
ningarne så att vi vid behoE kunna lämna nation en den största 
möjliga krigsvaluta för de summor den offrar på sitt sjöför-

svar. 
Carlskrona dec . 1906. 

Tilläg·g i't sid. 26: Såsom operationsbaser t illdelades dessutom: 
Röcl styrka Gibraltar och 
Blå styrka Lagos. 
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Bil. VII. 

Under l :sta krigsskedet förekommande haverier. 

Fartyg. 

Sl.-sk. Canopus 
Illusstrious 

P .-kr . 

Ra millies 

Sutlej 
Argyll 
Devonshire 
Europa 

T.-k.-båt Speedy 

Specialfart. Hearty 

Slag af haver.ier. 

Roderskada. 
O bekant, förmodligen 

o b etyclligt. 
Läck, sb,dad propeller. 

Läcka i kondensorn. 
Spricka i ena cylindern. 

Maskin skada. 
Läcka i kondensorn. 

Obekant. 

D:o. 

Anm.ltrkning. 

Efter kort tid r eparerad t. 

Kolliderade med ett se

gelfartyg. 
Kolliderade med l~esolu

t ion, dockad i Chatam . 

Reparerad i Devonport. 
D :o. 

Reparerad i Devonport. 
Kolliderade med ko lån - , 

gm·en Stokerley. 
Grundstött utanförSheer-

ness . 

J agaren Cheerful Svårtsk::ulacli bogen öfver Kollidern,t med jagaren ' 

Orwell 

Rocbuck 

Vigilant 
l'Vlyrm.iclon 
Leven 
Zephyr 
Lynx 

och under vattenlinjen. Gan·y. Dockael i Sheer

ness. 

Skaclad i bogen. 

Skadacl i bogen och 

kommando Lyggan. 
Pannhaveri. 
Roderhaveri. 
Propellerskada. 
Maskinhaveri. 
Obekant. 

Kolliderade med jagn,ren 

Nitle Reparerad 

Portsmouth. 
å Kollidemcle me el k aj en 1 1 

Portlancl. l 
Reparerad i Portsmouth . 

D:o. 
Dockael i Devonport. 

Repar erad i Portsmouth . 

l Grundstött. 



Bil. IV. 

Fördelning af de Engelska sjöstridskrafterna enligt 1904 års omorganisation. Tab. l-2. 
Tab. l. Aktiv tjänst (Fleet m commission) . 

[:B l ~~ Wl !'V l R 
~ r-o ~~§' 1,~ g~ il' il' m ::J (fq '<i il' 0 o Station. w w ::J .. ~CD l W P""~:j o ::; Jagare. ,.. U1 [/J ~;:;:-"~c.o~ >=' o"" CD il' il' ct-

>o 
..., 

7 ~~o ro· a> ?' ~o 

~ ct->o 
f.>~~ ~ - ~ il' 

:-: 

Kanaleskadern ····· ···· ···· ············· ············· 17 6 2 2 1 2± 
Särskilcl tj>inst .......................... ............. 5 1 
Öfningsfartyg .... ......... ....... ................... 5 
Hemlanels farvatten ···· ·························· 1 14 20 17 
Atlantereskadern ....................... .... ... ..... 8 6 1 l l 112 (6 i tjänst, 6 i reserv). 12 
.Meclelhafseskaclern ························· ····· ·· · 8 4 3 l 22 (15 i tjänst, 7 i reserv.) 9 
Östasiatiska eskadern .... . ............ . ........ .. "' l 5 3 9 

l 
13 4 

Kapafclelningen ..... .... ..... ... . ..... . .. . ........... . 1 3 l 

Tab. 2. Reserv (Fleet in commission i Reserve i Home waters .) 

Större l . 
Pansar- 1 h 2 H ~Imclre Kanon- 'rorpecl-Slagskepp. ( · 

0
\ t. d' ) 2. och 3. kl. Sconts. Jagare. kryssare. »pro ec e > båtar. båtar. l krvssare . kryssare. "' 

l 
12 14 8 8 5 3 71 33 

Tab. 3. Fördelning af sjöstridskrafterna under krigsöfningarne. 
_..--., 

l 
[:B y 

~q [:B PTr-o 7;"""'!:j >'T 
il' ~ ~ 

..., ... m '"' !7 m o"" R '-l 8 
~~ 

m r:: (f q '<i On- '--'R 0 il' o"" o r:: eT 
w w ::J (/) c; o: oo ~r o ""'il' (fq ~o~ 8 (/) 

~ m Ul w 
'"' '"' ~~ "' 

ct-ti 
il' ct->Q O" CD >=' 

"' il' il' o ~ CD ~~ 8 8 CD "' '""'"'"' ct- ;. ~ '"' >o '"' 7 ..., CD CD ~ ~ ?' ~ ~~ p 8 ~ ~ ;::,.. ~ ~ >o ;.C( p ~ 

Röd styrka. l l l l l l l 
Kanaleskadern ························ ···················· · 15 6 2 2 l - 24 - - 50 -
:;V[eclelhafseskadern ............ ...... ... ..... ........... .. 7 4 3 l l - 17 9 - 42 -
IV kryssareskadern ............................. . ......... - 3 -· - - - - - - 3 -
Öfriga fartyg .............. . ............ ... ......... .. ....... -· 3 } - l - } 14 23 41 -
R eservfartyg ........... ......... ... 9 15 5 8 26 40 103 ·· ········ ·············· - - - -

Summa 31 

l 

16 20 ö 

l 

8 8 67 63 23 239 239 

Blå styrka. 

Atlantereskadern ... .... ............. ...... ...... . ......... 8 

l 
6 

l 
3 

l 
-

l 
-

l 
-

l 
5 -

l 
-

l 
22 

l 
-

Reservfartyg ......................................... ... .... 1 2 7 - - 5 52 - - 67 ··-
Summa 9 

l 
8 

l 
10 

l 
-

l 
-

l 
5 

l 
57 

l 
-

l 
-· 

1~1 89 
Öfriga fartyg ................................................ - - - - - - - - - 32 

Summa l 360 



Utg.-1 
läge. 

Kl 
l 
~ 

l ..., 
l s 
l 
o 
l 

,:: 
l 
"" l 
?" 

Lund y 
I sland 

Yar
lmouth 

o 
o 
.q 

"' ..., 
l 

l 

R ö d s ty r k a. 

A-k-t-i-v-a f--ö-r-b-a-n--d 

KanoJflottan (v. amiral Curzon-Howe.) Medelhafsflottan (K. amiral B eresford). 

:B'artygets namn. 
l 

Depl. l l Art ill rri Ut ·.- l 
1000 Fart. o / l .. htffe tons . Svart . .11:.-sv. Latt. o · 

Fartygets namn. 1000 Fart. l 
Depl. l l Artilleri 
tons. Svårt. j "J\L-sv.j Lätt. 

Sl.-sk. 
» 

> 

> 

Jupiter .. ....... ,\ 

Princ~ ~eo~·ge f 
Omsar. f1.-sL .. . 
Illustrious ... .. 

18 15,2 

)) 

» 

l > 

)) 

> 

Canopus ....... "j 
Goliath ........ . 
Ocean .......... .. 
Glory .......... .. 
Vengeance ..... . 

18 13,2 

14,2 10 > 

• 
Russel ............ } 
Albemarle .... .. 

> 'J'riurnph ........ . 12,o 20 

14,2 19 J 
» Exmouth ......... l 
> Duncan : ........ J 

l >> Oornwalhs .... .. 
5,7 20 
3,o 23 {

P .-d.-kr. Dido ............ l 
> Topaze .... .. 

I. Kryssareskadern (K. amiral 
P.-kr. Good Hope .... .. 14,3 23 

ll,o 23 

< D evonshire ..... ·1 
• Argyll .......... .. 
» Roxburgh ..... . 
> Antrim · ....... .' .... . 
> Hampsh1re .... .. 

Depåfartyget Tyne 
> Thames 

36 jagare. 
23 torpedbåtar. 

4 

Sl.- sk. Bulwark ......... , 
> Vener able .... .. 
>> London ......... \ 
» Queen ............ ( 
> Formidable ... 1 

4 
,, Irresistible ... J 

>> Implacable " . 
P .-d.-kr. Venus ..... . 

4 12 16 

4 14 22 

4 12 16 

- 11 14 
- 20 

Neville). III. KryssaresKuiU?'n 
2 16 17 t P .-kr. Leviathan ... ... 

c;· ' Suffolk ........... . } 
~ Lancaster ...... p >) 

10 25 "" - (!) . Oarnarvon ······ 

J a g a r e f l o t t i l j e n. 
Q Depåfartyget Barham. 
g; 5 jagare. 
e. 
"" l? ..., 

15,3 

5,7 

(K. 
14,3 

IO,o 

ll,o 

18 

l 
l 

4 

20 l -

12 

11 

amiral Lambton.) 
2g 2 16 

24 - 14 

23 - 10 

22 

14 

17 

13 

25 

Plats.\ 

P. 

D. l 

(Amiral A. 

Klar 

att fö1 

f i 

IV kryssareska 

P.-kr. Euryalus 
» Sutley 
» Hogue 

{ 
Scouts Pathfint 

>) Sentine 
» Patriol 

P.-d.-kr. Sapphi 
6 undervattensb 

Torpedfartygs fördelning . 

h::! o 1-3 Q: o Sh:::l P"' .... ' ..., 
"det> o o (!) O' g. o .q ~d- z 

..., 
~ ..., o e. p ""!T """' o P"'• "" p, ..., l? 

(!) ..., 

67 jagare .................... 36 11 7 l 8 5 
63 torpedbåtar ............... , - 12 19 

l 
20 12 

23 undervattensbåtar ... 6 8 9 - - -



Bil. V. 
R ö d s ty r k a. (Amiral A j K. Wilson.) 

l-n--d 

•ttan (IL amiral Beresforcl). 

m. 1000 Fart. l 

l 

D epl. l l Artilleri 

tons. l Svårt. J J\I.-sv. J Lätt. 

. ::: :::) 

....... \ 

...... . ( 
e ... 1 

~ J l 

>uQ,e?'n 
...... 

"'""} 
...... 

.·ham. 

l l 

15,3 18 4 12 22 

l 
5,7 20 l - 11 14 

(K. amiral 

14,3 23 

10,o 24 

11,o 23 

Torpedfartygs 

"o 
o ,._, 
~'!; 
~ 
~ 
p.. 

67 jagare ············ ········ 36 
63 torpedbåtar ............... -
23 undervattensbåtar ... 6 

J 
R-e-s-e-r-v-f-ö-r-b-a - u-d 

Klargjorda fö r e mobiliseringsorclems utflLrclancle 

att förstärka flottan 
l 

l för kust- och hamnförsvm·et 

Mo biliseracle 

Plats.! rfre den 12 juni Plats. l elen 12 juni [[Plats . l den 14 juni 

IV kryssareskfern (K. amiral Bosanquet.)11 [[ j SL- sk. Repulse 
> Resolution 
>> Ramillies . 
>> Barfleur 

>> Centurion Il 
Depl.l l Artilleri P:m. 
1000 Fart.

1 
lm.-sv. tons. sv. 

-

P. 

D. l 

P.-kr. Euryalus 

~ 21,7 1 » Sutley ...... 12,2 2 
> Hogue l 

l 

{ 

Scouts Patl1:fin er } 
» Sentine 3000 tons, 25 lm. 
> Patriol 

P.-cl.-kr. Sapphil·e, 300 tons, 23 lm. 

6 unclervattens~åtar. 

l 

fördelning. 
l 

t::J 
f--3 2 l Sf-0 ;:r 

"det> o o et> er 
o <1 ,_, ,_, 

'Z 
,_, 

il ,._, o ,._. ct-
~ ct-IT ;.!f o 
~ ~ 

,._, 
et> 

11 7 8 5 P:m = Portsrnouth. 

12 19 20 12 D. = Devonport. 

8 9 - - Ch. = Chatam. 

12 

i 
> Empr. of Inclia l P:m. 

• Nile Ch. 
>> Trafalgar 
• Hood 

D. 

D. [ Scouts Skirmisher) g 

i 
> Forward ~ 

P:m. • Foresight -'L~ 
> Adwenture ~ 

> Attentive p 

I

l Torp.-k.-båt Niger _1 

D. » Sharpshouter l 
:?5 

P:m. 

P. 

D. l 
? 

{ 
{ 

» Seagull 0 

» Spanker p-
» Speeclwell ~ 

• Gossamer 1 
Speed y 
Jason 

D epotfart. Blake 
> L eander 

26 jagare 
40 torpedbåtar 
17 undervattensbåtar 

to 
lr,-' 
p 

Ch. 

D. 

P:m. 

P:m. 

D. 
Ch. 

IV kryssareskadern (forts.) 

Depl. l l Artilleri 
1000 Fart l 

lm.-sv. tons. sv. 

}l 12,21 21 l 2 

l 
12 

l 

f P.-kr. Baccante 
\ » Cressy 

" Aboukir 

V. kryssareskadern (K. amiral Adair.) 

l ~~6· 1 Fart l 
tom:-. 1 

fP.- cl.-kr. Hawke_ ......... l 
t • Endymwne ... 7,

4 20 
• Edgar ....... .. 

{ • Theseus .... .. 
> S:t Georg...... 7,8 20 

Artilleri 

sv. J rn.-sv. 

l 
2 lO 

2 lO 

> Gladiator .. .. .. 5,8 l 20 - 15 

VI kryssareskadern (K. amiral Cross). 

i
P.-cl.-kr. Terrible ........ . 

> Spartia te .... "} 
» Andromeda .. . 
> Royal Arthur ___ 

• Highfly er ....... "l 
~ Grafton .... ... .... . 

Ej ingående 

P.-d.-kr. Aeolus ..... ... .... 
) Doris ............... 
) Sirius ............... 

Hermione ...... } ) 

Charybclise ...... ) 

Depl. J l 
1000 l Fart 
tons 

14,4 22 

11,1 21 

Artilleri 

SV. l nl.- SV . 

16 

7,8 20 l 12 
11 
10 

5,7, 20 l -
7,4 20 2 

i eskader. 

Depl. l l Artilleri 
1000 l Fart 

lm.-sv. sv. tons 

3,6 20 - 8 
5,7 20 - 11 
3,6 20 - 8 

4.5 1 20 l 10 -
l 



l 

l 

B l å s t y r k a. (Viceamiral Sir May.) 

A. Aktiva förband. 
-· 

Bil. VI. 

Atlanterflottan (K. amiral Sir A. B. Milue.) II kryssareskadern (K. amiral Prins Louis af Batten berg.) 

P lats., l Depl. l l 
Artilleri 

Plats., 
l Depl. l l Artilleri Fartygets namn. 1000 Fart 

lm.-sv. l 
Fartygets namn. 1000 l Fart., 

lm.-sv. l tons sv. lätt tons. sv. lätt 
l 

l l l Il l 
SL-•k King Edwa>·d VII) P.-kr. Drake .. ...... . ......... 14,3 23 2 16 17 

>> Hindustan ......... > Cornwall ·········· ··l 
td » Commonwealth 16,6 18,5 8 lO 30 td » BerwiCk ........ .. .. J 9,9 24 - 14 13 
CP CP 

>> Dominion ......... 
..., ..., 
CP ' Cumberland ...... CP ;:r ;:r 

» New Zealand ... ~ » Duke of Edinb:h} 13,s 23 6 lO 28 ~ 
<l <l 

CP ) Victorious ......... CP 
)) Black Prince .. .... p 

Maj es_tic .... . .... ..\ l p 
> 15,2 18 4 12 

l 
28 P.-cl.-kr. Diamond ......... } l > Magmilcent ...... f 3,1 23 - 12 s 

> Amethyst ...... 
/P.-d.-kr. Arrogant ...... ···l 5,91 20 l - l 10 l 11 l 

Jagareflottiljen. 57 jagare . 

r l 1 depåfartyg p:. 1 depåfartyg Blenheim ~ a q 

l 5 jagare ~>-' 
l torpedkanonbåt Cire o ~~ UJ -. 7 11 jagare f:) l depåfartyg Hecla ~p 

.... (l> l torpedkanonbåt Leda Q 1 depåfartyg Dryad 1-1 ('D ~ '<l~ 23 jagare CP 
l torpedkanonbåt Halcyan '{' ..., 

~ 
UJ 11 jagare f:) (l> 

'"'"~" l torpedkanonbåt Shipjak 
Il 

'<l 

l o (l> 
:::; (l> 7 jagare ~ ~ 

Il l '{' 

B. Reservförband (K. amiral Garnble.) 

V kryssareskadern*) mobiliserade att f ör stärka flottan den .9-12 juni. 

Ch. P.-kr. Bedford .... ..... ·· "} lO,o 24 14 13 P: m P.d.-kr. Latona .. . ...... ···1 -
J > ~SS~X ..........•...• 

Ch. { 
> Sappho ............ { 3,5 20 - 8 9 

D. \ P.-d.-kr. N w be ... . . .. ..... } 11,1 21 - 16 15 » Scylla ......... ... 
)) Europa ......... 

Till Atlanterflottan. 

Ch. l Slagskeppet Royal Oak .......................................................................................... .. ! 14,4 1 18 
l 

4 
l 

10 
l 

28 

Till II kryssareskadern. 

P:m l P.-d.-kr. Furious ......... j 5,91 19,51 -
l 

lO 
l 

11 
Il 

Ch. l P.-d.-kr. Vindictive ...... j 5,91 19,5 l - l lO l 11 l 
l 

*) Afgingo genast efter mobiliseringen till Queensferry. 
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Meddelanden från fr-ämmande mannar. 
(Afslutaclt elen 5/2 1907.) 

Norge. 

Kustartilleriet. På armebudgeten (kustartilleriet tillhör 
som bekant i Norge armen) begäres för utbytande af en del 
svåra framladdningskanoner å Oscarsborg mot moderna, snabb
skjutande kanoner 460,000 kronor, däraf för nästa finansår 
200,000. Framladdningskanonerna äro afsedda att sedermera 
komma till användniug på anuat håll. 

Ö(ningar. Instundancie sommars öfningar äro nu be
stämda på följande sätt, dock under förutsättning att stortinget 
beviljar de härför begärda medlen: 

skjutskola från början af maJ till midten af juni , däraf 
2 veckor på pansarfartyg; 

torpedskola från början af maj till midteu af juni i land 
för teoretiska öfningar, därefter å fyra torpedbåtar af l:a klass 
och fyra af 2:a klass; 

våreskader, bestående af pansarfartygen Eidsvold och 
Harald I-Iaarfagre; 

hösteskader, bestående af nämnda två pansarfortyg, ka
nonb:\teu Viking samt ofvaunärnnda 8 torpedbåtar; 

kadetternas öfningar å kanonbåten Sleipner. 
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Danmark. 

Materielen . Den i förra häftet om förmälda om bestyck

n ino·en af pansarfartyget Iver· Hvitfeldt bestär däruti, att fyra 

12 ~m. k. och två maskinkanoner (-gevär) borttagas och er sät

tas med åtia 57 mrn. k. Bestyckningen kommer därefter att 

u tgöras af: 
två 26 cm. k., 

tio 57 mm. k., 
åtta maskinkanoner (-gevär). 
Äfvenledes harva de sex kanonbåtarnas bestyckning mo

derniserats, framför allt genom borttagande ar den på fiera 

af dem befintlio-a 26 cm. framladdningskanonen. Den nya be

st\"cknino·en ut;öres på Falster, Öresund, Store Belt och L ille 

B~l t af "'en 57 mm. k. och sex maskinkanon er (-gevär), på 

Grönsund och Guldborgsund af två 47 mm. k. och två ma

skin kanoner (-gevär). 
Öfningar. Arets eskader (sammansättning, 

tet) u ppg0s komma att underläggas »Chefen för 

defension» , viceamiral \Vandel. 

Ryssland. 

se förra häf

den fiydende 

Personalen. Som i don dagliga pressen omförmälts, bar 

marinmin istern Birilei-I nu erhållit afsked oc~h efterträdts af 

amiral Dikoff. 
Birileff har u nder sin korta sjöministertid otvifvelaktigt 

nedlagt ett gndt arbete på flottans pånyttf.ildelse .. Här må 

erinras om sjökadetttdbildningens modermsermg, ektpage~nc~el
ningens reorganisation, upprättandet .i krigsberedskapen.s I"n

tresse af marinens generalstab m. m. T1ll [öl] d af de svåra forhal~ 
laudeu h varunder b au arbetat, bar emellertid resultatet nog e) 

bli fvit det önskade. Särskildt har bekämpandet af de svåra 

upproren i SevastopoL Kronstadt och Sveaborg med r1ärpå 
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följ a nd e pacifice ringsarbete, lagt hinder i vägen för ett frukt

bringande arbete på vapnets uppryckning. 

Am iral D ikoff ä r en i tjänsten grånad man, född 1833. 

R edan u nder Krimkriget skar han sina första lagrar såsom eu 

ta pper deltagare i Sevastopo ls försvar. Sedan utmärkte han 

sig i 1877-78 års rysk-turkiska krig, då ban bland annat 

sprä ngde en turkisk ångare. Han ba r nu senast tjänstgjort 

såsom medlem af såväl amira litets- som riksförsvarsrådet 

V id det nu skedda marinm inisLerskiftet bar den nye ma

rin ministern ä[ven utnämnts till >>Marinens högste befälbafvare», 

h vil keu bel";;lttning i några år saknat innehafvare. När den 

senast var besatt, innehades den ej af marinministern, utan af 

annan person, under hvilken marinministern i viss måu lydde. 

I sammanhang med ministerskiftet har därjämte å t den 

för ra året inrättade befattn ingen »marinmiu istersadjoint» gifvits 

en h ögre grad ar själfständighet. Afven denna befattning har 

nu bytt innebafvare. Df.gen efter Birilefis a[gång afled näm

ligen mariuministersadjointen, viceamiral Himski-Korsakoff. Han 

har till etterträdare erhållit nuvarande a[deluingscbel'en ör 

sjökadettafdelningen, konteramiral Boström, hvilken är en af 

de yngsta flaggmännen, född 1867 . 

- Till chef för mannens hufvudstab har utuämnts kon

teramiral Jakovleff. 

--- Enligt en i Ryssland upprättad statistik är medelål

der n inom mannens högre offieersgrader för närvarande föl 

ja nde: 

Am iraler 

B lim el el e un-
Inom h ela cler 180G 

graden 
år 

73 

utni,inmcla 
år 

66 

Vicea mi raler . ..... .. . . . ... ... ... ... . 62 56 

Kon teramiral .. . . . .. .... . . . ..... .. 54 61 

Ka p. af l:a ra u gen .. ... ... ... . . ... . . . .. ... ... 49 48 

K ap. af 2:a rangen . . .. ... ... .J.2 37 

Siffrorna för de föregående åren äro i allmänhet tämli 

gen lika, utom hvad beträffar kap. a f 2:a rangen, för hvilka 

så nyligen som 1904 sitfrarna voro resp. 46 och 43. 
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RättAgången mot amiral Njebogato(f och officerarne å hans 

eskader. Denna rättegång tog sin början den 5 december 

förra året och fortgick med dagliga, långvariga sammanträden 

till den 2-1 i samma månad. 

Under rättegångens förlopp framkommo naturligtvis en 

bel del upplysningar at ett visst intresse rörande Njebogatoffs 

eskader. Besättningarnas beskaffenhet var vid afgången från 

L ibau mycket usel, såväl med afseonde på moraliska egeuska

per som tjänsteduglighet. Förhållandena uppgifvas emellertid 

bafva under färden afsevärdt förbättrats, framför ailt i det 

förstnämnda afseend et; förbättringen i tjänstedugli ghet kan 

däremot knappast hafva varit stor, då det t. ex. meddelas , att 

uneler hela resan ej mer än två öfningsskj utningar ägt rum; 

såsom orsak härtill angafs brist på tid och brist på ammuni

tion. 
Att materielen var i ett mycket dåligt stånd, är ju ingen 

nyhet. Siktena voro mycket underhaltiga, afståndsmätarna 

voro missvi sande, sandfyllda projektiler had e komm:t med i 

stället för laddalie o. s. v. 

Beträffande »Amiral Senjavin >> uppgafs, a t t då ö f ni ngs

skjutning ägde rum, förekom det, att bultar i skrotvet gåfvo 

sig och fartyget spm ng läck. 

På morgonen efter Tsusbima-slaget hade »Imperator Ni

kolai h, »Admiral Apmxin» och »Admiral Se ujavin» så godt som 

alla kanoner i godt stånd, medan på »Oreb däremot blott sex 

svåra och medelsvåra kanoner voro användbara. 

Under rättegångens förlopp tillkallades amiral Hoscb jest

vcmsl<i som vittne, bvarvid han bland annat fick lämn::t svar 

på elen frågan, huru vida e u underlydande får motsätta sig en 

af en förman gifven on1er, då denna at den underlydande an

ses vara olaglig. R. besvarade frågan med nej, påpekande att 

deu underlydande aldrig kunde vara så inne i situationen, att 

han kunde ti1l fullo bedöma orderns innebörd; dessutom till

lade han: »Jag sk,Jlle bafva neJskjutit lwar och en, som gjort 

ett försök att tillrycka sig kommandot och ej åtlyda en af mig 

gifven order om kapitulation». 
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Allmänna åklagaren, generalmajoren vid amiralitetet Vo

gak, framh öll i sitt slutpåstående bland ann at följande: 

Njebogatoff måste bafva haft alla å fla ggskeppet varande 

officerares samtycke för att få kapitul era; 

för att göra en kapitulation berättigad skull e dessutom 

erfordrats, att a lla försvarsmedel voro förstörda, och att det 

vore om öjligt att sänk~ fartygen och på samma gång rädda 

besättningarna; 

om N. ansett ställningen alldeles ohållbar, borde han å t

min stone hafva sökt öfverHytta besättningarna på något eller 

några a f fartygen, i första rumm et på den snabbgående krys

saren I su mrud, och s än k t de öfriga. 

H äremot anfö rde Njebogatoff bland annat: 

att det i reglementet föreskrifna sam mankallandet af far

tygets officerare blott afsåg, att inll ätll ta deras 'råd, samt för 

öfrigt blott gälld e en fartygschef och ej en amiral; 

att hvarken tid el ler omständigheter medgifvit ett öfver

flyttand e af far tygsbesättiii ngarua. 

Krigsrättens dom utföll så] und a: 

l) Konteramiral Njebogatoff förklarades sky lcl ig, därför 

att h an gått in på <'let af chefen å »>mperator Nikolai l» väckta 

förslaget om kapitulation samt därpå gett order, dels om his

sande af signal härom , dels om nedbalaude af ryska Haggan 

och om hissande af den japanska, a ll t detta oaktadt han haft 

möjli gbet att försvara sig. Han dömdes på grund häraf till 

dödeu , mPn beslöt domstolen - dels i betraktande af N:s före

gåend e lå ngvariga och oförvitliga tjänstgöring, dels på grund 

af den fysiska utmattning, so m måste bafva förorsakats af den 

ansträngamle och på ett framgångsrikt sätt utförda färden till 

Ost-Asien, dels slu tligen på gruud af det förlamande intrycket 

af föregående dagens nederlag - hos zaren hemstäl l ~ om 

straffets mildrande till 10 års fäno·else samt att i öfriot uuder'-
o b 

ställa frågan om lindring tsarens nåd. 

. 2) Oheren på »Imperator Nikolai I», lcapitan af 1:a r·angen 

Sm7rnoff förklarades skyldig, enär ban framställt ofvannämuda 

förslag om kapitulation sawt gifvit sig med sitt fartyg, oaktadt 
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möjlio-bet till försvar förefanns. Han dömdes på grund bäraf 

till rt'öden, men föreslogs -- på samma skäl som betrnffande 

NJ.ebooatoff - liknand e lindring i straffet. 
h 

. 

3) Cheferna på »Admiral Senjavin>> och »Adrniral Apr-axtn», 

resp. kapitan af 1:a ran_gen Gri.qorjeff och Lischin, förklarade.s 

skyldiga, för att de, då de erhållit amiralens signal om kapi

tulation, gifvit sig med sina fartyg, oaktadt mcjlighet till för

svar förefanns. Domen blef densamma som i förra fallet. 

4) Fla_g_gkaptenen samt sekonderna på ofvannämnda tre 

fartyg förklarades skyldiga, den förre för att haf"va haft de l i 

kapitulationen (ban hade till amiralen framfört chefens på »Im

perator Nikolai h förslag om kapitulation), de senare för oatt 

hafva tillstadt densamma.. Domen löd för flaggkaptenen pa 4 

månaders, för de öfriga på 2 a 3 månaders fängelse. 

5) Chefen på »Orel», kapitan af 2:a ran_gen Schwede fri

kändes, enär: 

fartyget varit illa skadadt; 

artilleriet varit till stor del förstördt och stor brist på 

ammunition; 

antalet döda och sårade varit stort samt 

alla båtar varit sönderskjutna. 

6) Öfriga anklagade (omkring 80) frikändes. 

Öfnin_ga1'. Sjökadettafdelningen har efter sin afgång från 

Vigo besökt åtskilliga hamnor, däribland Gibraltar, samt den 

2 januari a nläudt till Bizerta, där uppehåll är afsedt att göras 

äuda till den 14 februari. 

Afven öfningsfartyget Gerzog Edinbnrski har (i motsats 

mot bvad i förra häftet uppgafs) styrt inåt JVJedelbafvet, där 

Port Mabon på Baleariska öarna besökts. 

De i Ost-Asien befintliga fartygen, kryssarna Ash.ld och 

Scbemtscbug, 16 jagare, 9 torpedbåtar och 14 undervattens

båtar, som sedan krigets slut saknat en högre behilhatvare, 

hafva nu förenats till en afdelning med en k a pi ta n af l :a 

rangen som afdelniugscbef. 

De i Libau förlagda torpedfartygen utgå då ocb då på 

öfningar i angränsande farvatten. 

- 79-

Tyskland. 

Mate1·ielen. De första tyska und ervattensbåtarna, U 1 och 

U 2, bada byggda å Germania-varfvet vi el Kiel, företaga för 

närvarande sina profturer. 

- Pansarkryssaren F., till llvars påbörjande ans lag uu 

begäres, är afsedel att erhålla turbinmaskiner. 

I Tyskland bafva ej förut större fartyg än pansardäcks

kryssarna (3- a 4000 tons) försetts med sådaut maskineri. 

Personalen. För att höja nivån hos kanonkommendö

rerna vid svåra och medelsvåra kanoner och göra dessa plat

ser mera eftersökta föreslås beviiJ·ande af ett lönetilläo-o· för 
b b 

sådana kanonkommendörer. Lönetillägget skall utgå med 1GZ 

kronor om året, tills en tjänstetid af 12 år uppnåtts, därefter 

med 324 kronor. Lönetilläggets erh ållande skall dock göras 

beroende af goda skjutresultat; om sådana ej kunna presteras,. 

indrages detsamma. 

- Som bekant hafva alla på senare tider byggda slag

skepp erh ållit namn efter tyska stater ell er provinser. Det 

har nu förordnats, att dessa fartyg skola, så långt sig göra 

låter, bemannas af från staterna eller pro vi n se rna ifråga kom

mand e manskap. Otvifvelaktigt saknar en sådan åtgärd ej sin 

betydelse. Sam manhållningen inom besättningen bör komma 

att ökas, en viss lokalpatrioti sm komma att sporra till större 

ansträngningar vid sådana tillfällen, då en täf!au fartygen emel

lan förekommer, och slutligen torde intresset för flottan inom 

de olika trakterna af riket komma att växa. 

Öfnin_gar. Någon annan ±"örändring under 1907 af de 

rustad e sjöstyrkornas storlek angifves ej i budgetsförslaget än 

förstärkan de af den ostasiatiska eskadern med 1 pansardäcks

kryssare, hvarigenom nämnda eskader skul le komma att utgö

ras af - förutom mindre fartyg - l pansarkryssare och 3 

pansardäckskryssare. 

· - Den till amerikanska stationen hörande kryssaren 

Falke, som under de senaste manaderna uppehållit sig å A me-
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Tikas västkust, har nu erhållit order att återvända hem. H vi lken 
kryssare som i stället skall utgå, är ännu ej _känd~. 

_ Till fiattrevyn vid Hampton Roads ar afs1kt~n att ut-
.sända tvänne kryssare och begäres därför af riksdagen 5,400 
,kronor per fartyg till representationskostnader. 

England. 

Materielen. Rörande de tre under byggnad varande slag
-skeppen af Dreadnought-typen, T eneeraire, Bellerophon ocl: 
Superb, hvaraf de två förstnämnda byggas å fi~ttans varf 1 

resp. Devonport och PortsmoutlJ samt det tredJe hos .. Arm
strong, föreligga nu något närmare uppglfter, dock eoJ fullt 
officiella. Deplacementet uppges blifva 18400 tons, salunda 
500 tons mer än Dreadnoughts; bestyckningen skulle komma 
att utgöras af tio 30 cm. k., men af 50 kalibers längd i stället 
för af endast 45, som förbållandet är å Dreadnought, hvar
jämte det för torpedanfa Ils afvärjande afsedela art~lleriet säges 
skola förstärkas. Man synes sålunda hafva afstatt från tan
ken att böja det. svåra artilleriets kaliber öfver 30 cm .. 

_ De 35 jauarua af R i ver-klassen (550 tons, SJösatta 
1902-05) få sina f~m 57 mm. k . utbytta mot tre '75 mm. k., 
hvadan de sålunda i allt erhålla fyra 75 mm. k. 

_ Den för ej så länge sedan nyskapade benämningen 
kustjagare (coastal destroyw;) har nu uppbäfts och skola _ dessn 
jagare i stället hädanerter benämnas l :a k lass .. torp~-~batar; 
sammanhang härmed er·bålla de nummer 1 stallet for_ namn. 

Personalen. De vid senaste årsskil'tet skedda betordnn
o·arna till captain och com mand er, hvilka äga rum uteslutande 
:ner val, vor o till antalet re;;; p. 15 och 27. Ancienniteten mel
lan de till captains befordrade commanders växlade mell_an d~n 
32:e och 113:e i ordningen ocb tiden för deras utnämmng t1ll 
commander från 18~19 till 1902. Beträffande de till comman-
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ders befordrade lieutenants voro motsvai·ande siffror, i förra 
nfseendet 45 och 188 och i det senare 1892 och 1896. 

Eskadrarnes reorganisation. Sammansättningen af de tre 
sjögående f-lottorna efter den planerade, i förra häftet omnämn
da reorganisationen, är nu bestämd att, hvad slagskepp be
träffar , blifva följande. 

]( analflottan: 

8 af King Edward VII-typen. 
2 af Majestic-typen. 
2 af Canopus-typen. 
2 af Swiftsure-typen. 

.Atlantiska flottan: 

5 af Duncan-typen. 
l s.f Canopus-typerL 

Medelhafsflottan: 

6 af Formidable-typen. 

Vidare bar det blifvit bestämdt, att hemtlottans kryssare 
skola sammanföras till ett gemensamt förband under benäm
ningen 5:e kryssareskadern. 

Öfningar. Atlantiska tlottans och 2:a kryssareskaderns 
fartyg bafva öfver jul och nyår besökt sina respektive statio
ner i hemlandet, men lämua åter England i början af februari . 
De afgå då till Lagos i Portugal för deltagande i manövrerna 
(se nedan.) 

Kanaltlottan och l:a kryssareskadern lämnade däremot 
hemlandet strax före jul och hafva sedan dess uppehåltit sig . 

spanska och portugisiska hamnar. 
- 4:e kryssareskadern, som äfven bär namnet »Nord

amerikanska och Västindiska eskadern» och som i öfverens
stämmelse därmed har ntt bevaka Englands intressen på hin
sidan Atlanten, var icke i tillfälle att fylla denna sin uppgift, 
när det gällde att undsätta det af jordbäfningen hemsökta Ja
tnaika. Af eskaderns fem kryssare voro nämligen tre hemma 

Tidsk7·ift i Sjöväsendet. G 
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i England, en i Gibraltar och blott den femte, Indefatigabler 
uppeböll sig vid tillfäll et inom det egen t l rga stationsområdet; 
den befann sig nämligen vid Trinidad. Men äfven detta far
tyg inträffade ej på olycksplatsen förr än efter en dryg vec
kas förlopp , då därem ot några amerikanska örlogsfartyg långt 
tirligare ditkom mit. 'rvå dagar etter Indefatigable ankom ännu 
en enaelsk kFssare Bri lliant, fr ån Bermudas-öarna. 

b ,] ' 
D essa händelser halva gifvit anledning till anmärkningar 

' Öfver elen ändrade fördelning af de engelska sjöstridskrafterna, 
som för några år serlan genomfördes oeb hvarigenom engel
ska flaggan blifvit i långt mindre grad företrädd i främmande 
farvatten, än bvacl förut var fall et. Då uppehöll sig eskadern 

· ifråga nästan alltid inom sitt stationsområde, hvarför en sådan 
händelse so m den nu inträffade då ej skulle kunnat förekom
ma. Man erinrar i detta sam manbang om det en gång fällda 
stolta yttrandet, att hvar än på jordklotet något inträffat af 
beskaffenhet att påkalla Englands ingripande, så skulle inom 
2.± timmar ett engelskt örlogsfartyg vara på platsen. 

- Stora manövrer skola, som ofvan blifvit antydt, äga 
rum i trakten af Lagos under februari månad. I manövrerna 
skola deltaga kanal-, atlantiska och medelhafsflottorna samt 
l:a, 2:a och 3:e kryssareskadrarna. I allt torde komma att 

deltaga: 
30 slagskepp, 
16 pansarkryssare, 
11 pansardäckskryssa re och 

3 scouts. 
Manövrerna komma att ledas af amiral Wilson, som efter 

deras slut vid uppnådd pensionsålder lämuar flottan. Samti
digt äger äfven den planerade reorganisationen af flottorna 

rum . 
- Dreadnought är nu stadd på sin försöksfärd, som är 

afsedd ntt vara till den l april. Fartyget afgick från England 
i början af jannuari, bar sedan besökt hamnar på Pyreneiska 
halfön samt den 2G januari afgått från Gibraltar till 'rriuidad; 
i Västindien kommer sedan en kryssning af 11

/ 2 månads var-

-83-

aktighet att företagas, h varefter återfärden sker direkt till Eno·
land. Såväl på sträckan Gibraltar-Trinidad so m Trinidad~
Sheemess ä: en JT~ed e1fart af 17 i1 18 knop afsedd att hållas. 

1906 ars sk:Jutresultat. Ett synnerligen intensivt arbete 
på skjututbildningens höjande har som bekant und er rle se· 
nare åren bedrifvits inom den engelska marinen. På fruk· 
terna af detta arbete p-ifva de nyli ae n offentlicraJ·o1·da re lt t · . . , o oo , su a en 
af förra å rets skjutningar ett vackert bevis. I förra häftet 
meddel ades några enstaka Hf dessa o·od•t 1'6SUltnt r·T·· ' o ' « . ::~.a r ma 11u 

en någo~ utförligare redogörelse lämnas för täflinqsskjutni·n
garna fM· kanonkommendörer vid kanoner af 10 cm. kaliber 
och dä·r~töfver (»Test of gunlayers with heavy guns»). 

At nedanståend e tabell fram gå de viktigaste resultaten 
af de l O senaste arens tätlingsskju t ni ngar. 

T1·äjfp 

Antal 

·ro cent ....... .. ... 
t1·äjfa1· p1· kanon 
pr mimtt. 

30 cm 

23 cm 

15 cm 

12 cm 

och 25 cm. k 

.k ··················· 

.k ········· ··· ···· ··· 
. och 10 cm. k. 

18971898 18991900 190119021903119041190511906 

32 32 31 32 36 41 46 43 57 71 

0,1 0,2 0,3 0,3 O,s 0,4 0,5 0,5 0,6 O,s 
0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 0,7 1,4 2,s 

0,9 1,1 1,1 1,5 1,s 2,4 2,6 2,6 4,1 5,7 

1,s 1,7 1,s 1,6 1,n 2,o 2,5 2,a 3,7 5,0 l 
. " Det torde väl knappast kunna anses öfverdrifvet att på
;~a, att fra ~~1ste~::1 äro storartade, och göra den engelska ma-
metl och fr~mlor allt den man, unmera konteram iralen Percy 

Scott, som harvrdlag varit den mest drifvande kraften, all be· 
der. Det var åren 1889 och 1800 såsom chef å resp. krys
sarna Scylla och 'rerrible, som Scott började sitt uppryck
mugsarbete; tabellen gifver tydligt vid handen , hur hans ar
bete kort därpå börjar bära frukt. 

Förutom det af tabellen framvisade träffresultatet kunna 
ju äfven resultaten med afseende på skjuthastigheten vara af 
intresse; de framgå af nedanstående tabell. 
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Kanon. 

30 cm ................ .. ..... .......... .. . 

23 CUL 

15 cm. (af nyare typ) .......... .. 

Mecleltal skott 
pe1· kctnon peT 
minut (år 1906). 

1,3 
3,5 
7,9 

Skjutresultaten värdesättas med s. k. »pointS» (punkter). 

Vid en jämförelse de olika eskadrarna och fartygen emellan 

af det erhållna antalet punkter finner man rätt stora olikheter, 

i synnerbet beträffande fartygen . Medeltalet punkter per ka

nonkommendör inom hela flottan uppgår till 80 och varierar 

mellan 99 för 2:dra kryssareskadern och 57 för ostindiska 

Bskaclern samt, hvad fartygen beträffa, mellan 124 å pansar

kryssaren Drake (2:dra kryssareskaderns flaggskepp, som äfven 

med afseende på sin stridsskjutning är det främsta fartyget i 

hela flottan) och endast 20 å torpedkryssarna Ha lcyon och 

Leda. Som naturligt är, stå i regeln slagskepp och pansar

kryssare högt på listan, men att utsikterna ej beböfva vara 

dåliga för öfriga fartyg, det framgår däraf, att kanonbåten 

Sheerwater nått upp till 105, men slagskeppet Swiftsure där

ernot ej till mer än 44 punkter. 

Skjutningen utföres sålunda, att för bvarje kanon (eller, 

hvad 30 cm. k. beträffa, hvarje torn) göres ett särskildt an

lopp af följande tidslängd: 

30 cm. k. ... ..... ... .. .. 2 mm. 45 sek. 

25 
23 
19 

2 111111. 

2 mm. 

l mm. 45 sek. 

15 .......... .. .. . .. . .. l mm. 

12 cm. k. .. .... .... . ...... l mm. 

10 cm. k. ... 45 sek. 

(Beträffande mål, afstånd och fart, se föregående häfte.) 

Skjutresultaten offentliggöras i en för parlamentet afsedel 

»blå bok», som dessutom utsändes till alla fartyg. Förutom 

hvad som ofvan anförts, innehåller boken bland annat äfven 

namn å den skickligaste kanonkommendören vid hvarje pjäs-
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slag å hvarje fartyg jämte uppgift å det af lwar och en af 

dessa uppnådda träffresultatet. 

Kolningsresultat. Det bästa hittills kända kolningsresul

tat var uppnådt af tyska slagskeppet Elsass och utgjorde 351 

tons per t1mme. Detta rekord har nu slaa1·ts f 1 k 1 
• 

101 a enge s a s ao·-

skeppet Kmg Edward VII, som nyligen på 2t 55m. intaai't 

l 060 tons kol, h vilket blir 363 to u s j t i m rue n. b 

Holland. 

Nybyggnad. Till komplettering och korrigering af noti

se~l .i förra. häftet anföres här mera fullständigt den af marin

~Imstern framlagda flottplanen. Den upptager följande antal 

fartyg: 

a) för koloniernas försvar: 

4 pa_nsarfartyg om 7 000 tons, 16 knops fart, fyra 24 cm. 

k. , fyra lb cm. k . och tio 75 mm. k.; 

4 pansarfartyg af Heemskerck-typeu; 

ö jaga:·e, samt 

1.5 :orpedbåtar af nu varande typ; 

b) för moderlandets försvar: 

4 pansarfartyg af Heemskerck-typen; 

6 kanonbåtar; 

30 torpedbåtar af nuvarande typ; samt 

4 undervattensbåtar. 

_ " P~J:s.arfa~tygs och kanonbåtars tjänstetid beräknades till 

2o ar,o olnga fartygs till 20 år. 

Arliga ny byggnadsanslacret beräknades k 

t ill u f" - 1; . 11 
b . om ma att uppgå. 

o oge ar 0 2 Ull · kronor, men begärdes för nästa budaets-

ar endast en summa af omkri1w 31/ mil!. kronor I-Ia" ,b l 

sk Il ob .. o 

b 2 o 
trnec 

; .. u e pa OrJus ett pansarfartyg af Heemskerck-typen, afsedt 

or moderlandets försvar och två torpedbåtar för k 1 · . 

h v' ·.. t H 
o ome1 na, 

arJam e eernskercks nybyggnad skulle afslutas. 
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Förslaget väckte i audra kammaren en synnerligen lifiig 

debatt, som varade i flera dagar. Från vissa håll angrep man 

sjömioistern för de föreslagna pansarl"artygen, bland anuat un

der hänvisning till de stora slagskepp, som nu byggas för stor

makterna, och gent emot hvilka de föreslagna pansarfartygen 

ej troddes skola vara af så stor nytta. Sjöministern blef ej 

svaret skyldig, utan framhöll, att ett sådant resonnement, ut

draget till sina yttersta konsekvenser, skulle leda därtill, att 

man helt och hållet skulle afså från allt sjöförsvar. Redau i 

sin motivering hade ban bland annat framh ållit, dels det oaf

visliga behofvet för torpedfartygen att vid si11a operationer 

hafva stöd i större fartyg, dels det hot mot eventuellt påtänkta 

landstigningsföretag, som pansarfartygens tillvaro innebar. Sak

nades pansarfartyg, skulle fienden vid sina operatiouer kunna 

begagna sig af en ganska und erhaltig materiel, medan där

emot i annat fall han var nödsakad att göra en betyc1lig kraft

ansträngning. 

T\-lot det föreslagna större pansarfeertyget har i öt"rigt an

märkts dess låga fart, hvarjätute uttalats en önskan om d.e fyra 

24 cm. kanonernas utbytande mot tvä 30 cm. k . 

Sintresultatet af debatten blef, att kammaren beviljade 

1
/ 2 mil l. kronor mer än sjö mi ni s tern föreslagit. All män t an

sårs det nämligen för närvaranoe vara af större vikt att för

stärka koloniernas pansarfartygsflotta ä u moderlandets, h varför 

1nan - sedan det blifvit. upplyst, att vissa hinder, som man 

förut trott förefinnas gentemot ett omedelbart påbörjande af 

ett pansarfartyg af den större typen, torde blifva undanröjda 

- länmade sit.t bifall till påbö rjande af ett sådant pansHrl"ar

tyg. För att emellertid ersätta den bärigenom U[.>pståndua 

minskningen i moderlandets försvarskraft, beviljades anslag 

till påbörjande af ytterl igare 2 torped båtar. 
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Frankrike. 

Materielen . Sedan en kommission nu varit öfver till 

England för att studera turbinfrågan, har det blifvit beslutadt, 

att samtliga sex nya slagskepp skola förses med turbiumaski

nen. På grund härnf lwfva fartygens planer något modifie

rats. Det uppgifves för öfrigt, a t t fartygens torpeder möjligen 

komma att blifva af 60 cm. kaliber. 

Eskadrarnas sammansättning. Viktiga förändringar här

uti skola nu vidtagas, erter llvilkas genomförande sammansätt

ningen af de förnämsta sjöstyrkorna bli [ve r följande: 

1:sta Meclelhafseskaclern om 6 slagskepp (däribla nr'! de 

just färdiga Republique och Patric) och några pansarkryss:ue; 

2:dra M edelhafseskaclern om 6 slagskepp; 

Nareleskadern om G pansarkryssare. 

Kustförsvarsfartygen hafva förlagts till kanalhamnarna. 

Genom den nya fördelningen komma sålunda hufvud-

krafterna att koncentreras i Medelhafvet, medan uäremot en 

sta rk kryssareskader upprättats på nordkusten. 

Utbildning och öfningar. Nya bestämrnelser hafva utfär

dats för officerarnat> tjänstgöring å um1ervattensbåtar. En1igt 

dessa bestämmelser skola cheferna kvarstå i sin befattnino· i 

P / o k . . b 

2 ar ,. om menderade olficerare 1 l år och skola om möjligt 

alla löJtnanter beredas tillfälle till sådan tjänstgöring. Före 

Dbefskapets öfvertagande skola r1e blifvande cheferua dels ae-
b 

nom gå en 2 månaders utbildningskurs i land, dels under 1 

månad tjänstgöra å båten ifråga. 

Japan. 

Materielen . Som bekant inträffade strax efter det seaer

rika krigets slut en förh ärjand e explosion å slagskeppet :Nlik:sfl, 

sänkande slagskeppet i själfva Sasebos hamn. Om orsaken till 
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olyckan sväfvade man längs i ovisshet, men sedan fartyget. 
numera upptagits, har det kunnat konstateras, att orsaken var 
att finna i kemi~lm förändringar hos krutet ombord . 

Personalen. På de storartade sympatierna för fiottan in
om landet ger den senaste antagningen af sjökadetter ett för
nyadt bevis . Till 180 lediga platser uppgifves nämligen ej 
mindre än 2,981 sökande hafva anmält s1g. 

Förenta staterna. 

Nybyggnad. Kongressen godkände i somras i princip 
sjöministerns förslag om påbörjande af ett slagskepp af Dread
nought-typ. På grund häraf har sedermera en plan till ett 
sådant fartyg utarbetats . Ej mindre än 10 projekt sägas hafva 
förelegat, hvaraf följande vunnit gillande. Det upptager ett 
fartyg om 20 000 tons och med en bestyckning af tio 30 cn1. 
k. och fjorton 13 cm . k. förutom mindre pjäser samt därtill 
två undervattenstorpedtuber. 30 cm. k. komma att uppställas 
i dubbeltorn så anordnade, att alla tio kanonerna kunna skjuta 

tvärs ut åt båda sidor . 
- Pansarkryssaren Montana sjösattes den 15 december. 

Eskadrarnas sammansättning. Den atlantiska flottans 
styrka skall inom kort uppbringas till 15 slagskepp, 3 pansar
kryssare och 4 pansardäckskryssare, förutom mindre fartyg. 
Så snart sig göra låter skall antalet slagskep ökas till 16; de 
äldre slagskeppen skola bilda en reserveskader. 

Vidare är det påtänkt att förena asiatiska fiottan och 
pacifik-eskadern till en Stilla hafs-flotta. 

Personalen. Sjöministern Bonaparte, som endast en kor
tare tid beklädt sin befattning, har afgått och efterträdts af 

Metcalf. 
- Den bekante sjömilitäre skriftställaren Mahan har ut-

nämnts till konteramiral i reserven . 
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Kustartilleriet. Vid en skjutöfning med 30,5 cm. haubit
ser på ett afstånd af 7- a 9,000 m. uppgifves man på 29 skott 
haha erhållit 9 träffar . Målet var af ett slagskeppsdäcks stor
lek och bogserades med 7 knops fart . 

Italien. 

Materielen . Äfveu i Italien synes man uu ämna följa 
den i andra länder inslagna deplacementsstegringens väg. Det 
förlj udes nämligen nu, att framställning kommer att göras om 
byggande af slagskepp om 16000 tons, 221

/ 2 knops fart, åtta 
35 cm . k. och tolf a fjorton 12 cm. k. De för närvarande 
under byggnad varande italienska slagskeppens deplacement 
uppgår ej till mer än 12 600 tons . 

- Det uppgifves nu, att byggandet af den s. k . »bloc
kadkryssaren» Voragine (6000 tons, 25 knop. 150 mm:s vat· 
tenlinjepansar, tre ~O cm . k. samt lätta pjäser) skall inställas. 

Öfningar. Kryssaren Calahria återkomm er i dessa dagar 
till hemlandet efter en två-årig världsomsegling. 

Österrike--Ungern. 

Det i förra häftet omnämnda föreslagna nybyggnadspro
grammet bar nu efter litliga debatter blifvit godkändt. 
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Litteratur. 

Undervisning för manskapet, III, Artilleri och Handvapen; 
genom nådig generalorder n:r 337 af den 25 april l DOi:i last· 

ställ(l t ill användning. 
Instruk tionsböcker af ifrågavarande slag bruka ju i regAl n 

ej recenseras, men den 30 sistlidne oktober utkom nådiga ge

neralordern n:r 897, genom hvilken en ganska viktig del af 

ifrågavarande. bok, delen om kanoners rengöring efte r skjut

ning med röksvagt krut, uudergick en total omvandl ing och 

bringade~ till öfverensstämmelse med riktiga principer. 

Detta förhållande syntes påkal la en grundligare gransk

n ing af hela boken, och då denna granskning ej sy nes på annat 

sätt komma till, torde det vara nödvändigt att i tidskriftens 

spalter nu påkalla uppmärksamhet på de felaktigheter, som en

ligt r ecensentens mening vid en fiyktig genomläsning genast 

fa lla i ögonen, på det att den instruktionspersonal, som nu går att 

vid årets skjutskola undervisa efter denna IJok, måste bliEva 

i tillfälle att själf rätta de fel , som l'örefinnas. 

Den närmast föregåei1de instruktionsboken af detta slag 

fastställdes till användning geuom nådig generalorder n:r 258 

a f den 21 april 1899, och man kan väl tycka, att. hvad so m 

fanns rätt i denna instruktionsbok, ej skulle ändrats till det 

-orätta i den nyare boken. Så är emellertid ej förh ållandet, 

hvilket här nedan skall visas. 
l:o) Flottans tekniska myn digbet har att fastst älla be

nämninO'ar och förkortade betecknin2:ar på materi elen . Dessa 
b CJ ' 

benämnin gar gå igen öfverallt i inven tarier och hos det yrkes-

utbildade manskapet. Att för en fackfrågas sk ull oupphörligen 

-91 -

om kasta Je m vållar dels en massa onödiga skri [verier , dels 

osäkerhet hos den personal, som handhafver och svarar för 

materi elen. Lämpligt synes då vara att folket också uppfostras 

till dessa benämningar. Därför voro de ock iakttagna i in

struktionsboken a r 1899, me u i den af 1906 ä ro fl era af vikel

ser gjorda, så t. ex. är extralztor utbytt mot utdragare, och 

beuä mningen snabbskjutande kanon (ss. k.) ö[ver allt bortta

gen. Dessutom är ett helt nytt namn, eldrör, in[ördt. 

2:o) A sid. 42 i 1906 års instruktionsbok lämnas de11 öf

vcrra skande upplysuingen att regleringstuben å 67 mm. k. 

M/89 är , försedd m ed re[ftor meJ bakåt artagande d j u p. » 

P å sidan 100 i 1899 års bok säges däremot: »regleringstuber

na äro tvänne cyl indrar a f messing med tvänue diametrala, 

kilformi ga urtagningar», och de (iesta veta nog att denna upp

gift är den rikliga. 
Sam ula fel vidlåder naturligtvis de beskrifningar, som 

hänföra sig till denna . Såso111 för 67 mm. ss. k. ill '92, 47 

mm. ss. k. M/95 o c !J 37 m m . ss. k. l\Ij\)8 och ~i; 98 B. 

3:o) A sidan 2fi i 1906 års instruktionsbok får lärjungeu 

veta, att karduser till lösa skott till verkas af flan ell ocb vid 

äldre lad dningar af tältduk. iledan den 3 februari 1891 ut

kom en generalorder, som förbjöd vidare tillverkniug ar tält

dukskarduser, och genom skrifvelse den 5 febr uari 1897 för

bjöd Kungl. marinförvaltningen all vi<lare utlämning af fianell

karduser. 1899 års in~truktionsbok uppger ock på sidan 147: 

»kardusen tillverkas at si lke8-affallstyg». 

4:o) A sidan 26 i 1906 års bok lämnas likalec1es den nya 

uppl ysu ingen, att lösa skott förvaras i koger af läder; 1SD9 å rs 

bok säger på sicl an 169, att läderkoger begagnas för att däri 

fr ån durkarna upplanga laddningar. 

Dessa anmärkniugar had e, som synes,. kunnat u ndvikas 

genom studium af föregående in struktionsbok. Vid beskrif

niog af den nyare materielen hafva från recensentens synpunkt 

äfven en del fel begåtts. Så t. ex. vid be~ k r i [n ingen på re

kylhämningsinrättningaroa, både i den allmänna beskrifningen, 

sidau 11 . som för de särskilda pjäserna synes själfva reky l-
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hämningsprincipen vara orätt uppfattad. Där säges öfverallt 

mer eller mindre tydligt, att det är fjäorarna i bronscylindern 

ell er tillbordssättningsfjädrarna, som hufvuclsakligen hejda re

kylrörelsen och stä!ler rekylvätskans verkan i andra rummet, 

under det att det riktiga förloppet är alldeles tvärtom. Af be

skrifningarna framgår ock, som skulle det vara hålen i piston

kammarens genomsläppningsarea , som vid fortgående rekyl 

lider förminskning, under det att denna hela tiden är konstant, 

medan det af regleringsstången upptagna gemensamma cent

rumhålet undergår Heaförminskningen. På tal om rekylen i 25 

crn. t. l. M/94, sid. 196, är ock den principen snedvrioen. Där 

säges »att rekylen delvis upptages» genom rekylvätskans pas

sage genom föreningsröret, under det detta endast är en säker

hetsåtgärd. Hekylen upptages äfven här hufvudsakligen ge

nom vätskans passage från ena siclan af de olika pistonkan

norna till de andra sidorna . 

Å sidan 36 uppgifves att »eld röret» till 67 mm. ss. k. 

M/89 B består af ett kärnrör omgifvet af en mantel och ett 

band . I verkligheten är kärnröret antingen omgifvet af en 

mantel, låring och band el ler ock af end:tst mantel. 

A sidan 109 uppgifves att i snäckringen ti ll 15 cm. k. 

M/98 finnes ett ringformigt kullager; är i verkligheten ett rull

lager. 
A sid . 114, 138 och 153 finnes på tal om säkerhetspen

deln föreskrifvet, att den skall vara borttagen vid exercis; här 

böra ~rden »OCh vid skjutning med tubkanon» tilläggas. 

A sid. 120, 154 finnes föreskrifvet, att tornet ej får svän

gas förr än tornet. blifvit uppumpadt och tätningskabeln loss

kastad. Denna senare föreskrifts beböfiighet torde vara tvif

velaktig. 
Å sid. 186 lämnas den uppgiften, att ~5 mm. tubkanon 

M/80 användes till de flesta kanoner af M/81 och äldre mo

deller. En ligt gäl lande bestämmelser äro alla kanoner M/81 

tilldelade 20 mm. tubk. M/79. 

Å sid. 19-J. föreskrifves att bland annat »anordningen för 

uppsättningsstångens belysande» skall då den ej är i bruk vara 
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in l~g~ på sin rätta plats i lådorna. Någon sådan plats finnes 

eJ 1 ladorna beredd, och är nämnda anordning afsedd att all

tid sitta. på sin plats, h varemot till densamma hörande lampa 

och ledmngsträd böra vara ned la o· da 
" 

b . 

. . A sid. 22~ lämnas lärjungen den upplysningen att pro-

Jektder staplas 1 durkarna direkt på hvarandra. Att äfven 

här mellanslag, oftast af tågvirke, ;:kall användas, förbigås. 

Med. stö~- af denna axplockning, som ej gör anspråk på 

att vara fullstandJg, torde dock en viss varsambet vid bokens 

användande vara att tillråda. 

Notes on Military Explosives by E. W ea ve r, Major Artil

lery Corps, U. S. Army; General Staff Detail. New-York. J. 

Witey & Sons 1906. Omkring 300 sidor. 

Detta arbete, som egentligen är afsedt att användas som 

lärob~k vid. artilleriskolan å Fort Morwoe, lämnar på ett klart 

och lattfattlrgt sätt en allmän öfversikt öfver modärna spräng

ämnen. 

Den uän::nda skriftens omfattning framgår af följande 

in n e hållsförteckning. 

l. ~~emiska teorier och lagar. 

2. Amnen , använda vid sprängämnestillverkningen. 

3. Spräugiimnes förbrännino· 
< b• 

4. Drifmedel. 

5. Sprängmedel. 

6. Tändmedel. 

De följande kapitlen, hvilka för oss delvis äro af mindre 

intresse, om fatta: 

7. Sprängämnenas undersökning. 

8. Sprängämnens förvaring. 

9. Sprängämnens handterande. 

10. Sprängningar. 

I slutet af boken finnas intagna en del 1aborationsöfnin

g>~ r, afsedda för dem, hvilka sakna förkunskaper i kemi. 
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En del mindre och i allmänb et lätt upptäckta tryckfel 

hafva tyvärr insmugit sig i texten. Pä grut1d af bokens inne

håll och uppställning kan deiisamnM rekommenderas för dem, 

hvilka intressera sig för krut- och sprängtekniken s senaste ut

veckling. 

-95-

Innehåll 
tidskrifter. 

åtskilliga maritima och ln'ig·svetenskapliga 

Sjökrigshistoria. Marine-Rundschau 1907, häftet l, sid. 54: Eine 

deutsche Seelui egsgeschichte; sid. 76 :iEmdens Eroberung. - :Mittheilun
gen aus dem Gebiete des See\Yesens 1907. N:o I, sid. 41: Ubersicht

liche Zu~ammenstellung de1· Operationen währencl der Helagerung von 

Port Arthur; N:o II, sid. 171:3: Der Knjas Suvorov in der Seeschlacht bei 
Tsushima. 

strategi och taktik. :M.ittheilungen aus dem Gebiete des See
wesens 1907, N:o I, sid. 1. Einige artilleristisch-taktische Details Liber 

die Seekämpfe am 14. August 1904 in der Korea-Strasse und am 27 

Maj 1905 bei. Tsushima; sid. 10: Artillerivertheilung an Bord moder

ner Schlachtschiffe und ihr Einfiuss auf die Seetaktik; N:o II, sid.163: 
Taktische Gesch\\·indigkeit. 

Kustförsvar. 1\farine-Rundschau 1907, häftet 1: Flachbalm o der 

SteilfeuergeschL'ttz zur Ki:tstenverteidigung. 
Marinorganisation. Revue maritime: November-häftet 1906, 

sid. 283: Reorutement Fonnation et A vancement des Officiers dans les 
principales 1\farines. 

Hälso- och sjukvård. Tidskrift i militär hälsovård: Hvad kan 

från militärläkames sida göras för att 
ditetssiffra inom armen och flottan. 
A. Söderberg. 

sänka lungtuberkulosens mOl·bi
Föredrag af regementsläkaren 

Diverse. Marine-Rundschau 1907: Häftet 1, sid. 3: Trafalgar 
und Tsuschim:1 ; sid. 41: Unterwasserschallsignale. - Mittheilungen aus 
dem Gebietc des Seewesens 1907: N:o I, sid. 70: Probefahrtsprogramm 

fiir Unterseeboote in der Vereinigten Sta11ten-Marinc; sid. 75: Uber die 

R ettung der Bemannung gesunkener Unterseeboote; sid. 100: >Diffuser> 
fL'tr indirekte Beleuchtung: N:o II, sid. 133: Die vermutlichen Ursachen 

des Unteganges sowie die Bergung des französischen Unterseebootes 

>Lutin>. 




