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Arsberättelse

bestyckning och beväpning
år 1906.
Af l edamoten H. E1·icson.

Sedan se naste årsb erättelse i bestyckning och beväpning
afgafs, bar sjöslaget vid Tsushi ma utkämpats och därmed sis ta
ak ten af det stora sjökr iget i Ostasien utspelats.
Så goc1t som all a utländska facktidskrifter hafva skynda t
att framlägga de erfarenh eter från kriget, som synts fackmän·
nen uppenbara ur sjömilitär synpuukt. Samma resultat bafva
ofta af olika författare bedömts olik a, stundom konträrt, beroroend e af de olika synpu nkter, bvarur de skärskådats, men
kanske li ka ofta a[ brist på tillförlitliga und errättelser, om bvacl
som i verkligheten passerat. Mnn ser sålunda exempe lvis,
huru en del båller före, att erfaren beten vi sat det orätta uti,
att på ett slagskepp hafva för verklig nrtilleristrid afsedela kanoner med mindre skottvidd och mindre genomträugnin gsförmåga än de svåra pjäsernas, uuder det att a ndra säga, att det
medelsvåra artilleriet är i stånd att åstadkomma en eldintensitet, 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 ko nstat erat, 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 utveckling. Ty denna drabbning, som för d en ena parten kom nästan

-

-2oförberedrl, 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 lämpari 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 sålunda 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 ståndpunkt. Likaledes har sjökriget i sin helbet girvit rikt utbyte
af artilleristiska erFarenheter med modern materiel och det förhållandet, att japanernas framgångar till stor del vunnits under fjärrstrid, har framkallat helt nya problem för artillerieldens
ledning.
Kanoner.ws angreppskraft har unrler de senaste åren utomordentligt stegrats, såväl genom väsentligt ökad projektilenergi, som genom användande af kapp, under det att skydosvärdet hos en gifven pansarvikt sedan Krupp-pansarets införande icke afsevärdt ökat. Å vissa håll synes det vara ifrågasatt att öka de svåra pjäsernas kaliber, under det att antalet
svåra pjäser flerstädes redan ökats på bekostnad af de medelsvåra kanonerna. En granskning af förhållannena å under
byggnad varande eller plane rade 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-
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jekteracle slagskeppen om 20 000 tons i frågasättes en bestyckning 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 beräknas blifva i stånd att redan på 6000 meter kunna genomslå 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 torpedfartyg kvarstår allt fortfarande och alltmänt erkännes detta
artilleris stora betydelse. Men man förmärker äfven här önskningar 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 samma 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 clep 1acement 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 1O 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 so m
gröEsta pansar i vattenlinj en 260 mm. D en ty ska Deutschlandkla ssen har 2-W mm., d. v. s. l i) mm. mera än den föregående Braunschweig-klasse n, på vattenlinjen midsk epps, unel er
det att det icke är käncl t, huru tjockt det vertikala görclelpansaret bl i r på Ersatz-S<tchsen och dess systerfartyg .

atmosferer och att elen sedan .håller srg nästan konstant upp
till 4000 atmosferers tryck.
Af försöken framgick vidare, att olilm metallers motståndsförmåga emot urbränning i allmänbet beror af deras smältpunkt, 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 visade sig urbränningen ökas med explosionstemperaturen, men
däremot vara i det närmaste oberoende af deras förbränningshastighet, under förutsättbing att denna är så stor, att omkring 2000 atmosferers tryck uppnås .

Krut.
Urbränningar.

En fråga af stort intresse, som faller inom kapitlet om
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 resultaten 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 genomborrad 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 viktsförlusten 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 uppmjukningstemperatur, 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 urbränningen 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

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

,1,

Urbränningens ökning vid stegring af trycket framgår .af
följande tabell, erhållen vid försök med Nk 1-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
l ,75
2,0
2,5

Sf>O
1020
1200
1560 '

3,0
3,5
4,0

23-±0
2770

HHiO

3,85

6,6
8,5
10,1
11 ,8
12,15
12,2

De svenska försöken bn[va Yid unrlersökning af den af
olika krutslag orsakade urbränuingen visat, att denna urbränning är proportion ell mot temperaturskillnaden mellan krutets
exp losionstemperatur (beräknad af dess sammansilttuing) och
d en temperatur, vill hvilken stålet blir tillräckligt mjukt för
att bortspolas af krutgaserna (o mkring 1 G00°).
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omfattning, att de mycket väl kunna inrymmas inom gränsen
för de till åtna.
Erfarenheten visar att urbränningarna tilltaga med eldhastigheten 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.

Här nedan angifvas de vid några krutslags explosion orsakade urbränningarna.
Kmtslag.

UTb1·änning.

mm. 3 p er gram krut.

Nk 1 ............................. .
Nk 5 ............................ .
Nk 4 . .............. .. ........... .
Kordit ....................... .
Nitrocellulosakrut .... ..

12,0
5.75
2,1l5

a
a
a.

12,5
6,5
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 väterika organiska ämnen, så att vid explosionen mindre mängd
kolsyra och större mängd koloxid och dylikt bildas, har man
lyckats nedbringa explosionstemperaturen och därmed urbränningen till respektive hälften eller fjärdedelen af den, som den
först framställda ballistiten Nk 1 fö rorsakade. Svenska flottans
Nk 4 och Nk 5 krut äro på detta sätt framställda.
De stora ojämnheterna i urbränning bos olika slag af
nitrocellulosakrut bero på den afsevärdt olika mängd lösningsmedel, eteralkobol, som i krutet är kvarlämnad och som verkar 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 explosionstemperaturen och därmed krutets kraft. Vid användande af de hittills 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 Nk 4 och Nk 5 orsakade
urbränningarna hafva emellertid visat sig vara af så ringa

''• '.
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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 nämligen 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
fö rekomma mycket mera sällan och rnycket mindre intensiva
vid de nitroglycerinhaltiga kruten än vid de mindre syrerika
ni trocell u losakru ten.

Projektiler och projektilverkan.

n· ner

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

Dessa kappar anbringades till en början endast å oladdade
pansarbrytande projektiler, under det att numera äfven sprängladdade sådana, s. k. halfpansargranater, förses med kapp.
Vid kappens anbrin gande 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
projektilspe tsens hårdhet icke vid påsättandet förändras.
Den frärnre delen af kappen bör vara trubbig, på det
att vid anslaget en jämförelsev is stor del af plåtens yta måtte
åverkas och förstöras, och man har funnit, att denna trubbiga
form har föga ioHytande på proiektilens hastighetsfö rminskning under gången genom lnften.
Sådana med kapp försedda projektiler gifva ända till 25
procent större genomträng ning i ythårdt pansar än de okappade.
I och med införandet af sprängladda de, kappade pansarprojektiler, bar man med dem i viss mån afstått från genomträngning a[ de komplicerad e skydd, som befinna sig i vattenlinjen å de stora slagskeppen , äfvensom af pansar, som befinner sig långt innanför den som sprängplåt verkande fartygssidan. Ty för att bringa dessa sprängladda de 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 genomslå hela det skydd, som i form af pansar, backning och
kolboxar förefinnes i fartygens vattenlinje som skydel för maskiner och pannor.
De senaste krigserfaren heterna gifva emellertid icke stöd
för att antaga, att dylik genomträng ning ens med oladdade
pansargrana ter kan vinnas. Och tydligt är, att spräng laddade
projektiler, som kunna genomslå pansaret och därefter krevera,
skola åstadkomm a större effekt i strirls- och kanontorn samt
bakom öfrigt vertikalt pansar än olaeldade dylika.
Det faktum, att fartygssiclull för de sprängladda de pro~
jektilerna verkar som sprängplåt, förer tanken osökt på, att
man nu, då de flesta mariner som hufvudproje ktilslag använda sprängladda de projektiler, skulle kunna minska tjockleken
af sådant pansar, som befinner sig på större afstånd från fartygssidan, till exempel det fasta tornpansare t å midskepps
ställda torn, hvars bufvudsakli ga uppgift blir att bejrb sprängstycken .

I vår flottas kappade projektiler vanerar sprängladdn ingens storlek betydligt i förbAllande till projektilvik ton; den utgör högst 5 procent af denna vikt. För de engelska 20 cm.
projektilern a är motsvarand e siffra 2,5 procent.
Som sprängladdn ing i pansarbryta nde projektiler lärer
användas i engelska och amerikansk a flottorna svartkrut, i den
franska melinit, i den ryska uitrocellulos akrut, i den · japanska
pikrinsyra o. s. v.
I samma mån som 1i1an aT de sprängladda de projektilern a
fordrar större pansarbryta nde förmåga, lärer det icke kunna
undvikas att göra projektilgod set allt kraftigare. I samma mån
fordras också ett allt kraftigare sprängmede l i projektilen, för
att det skall vara i stånd att spränga densamma. En nödvändig följd häraf synes sålunda vara, att för de pa nsarbrytande projektilern a numera afse brisant sprängäm 11e. Härvid
är det brandrörsfrå gan, 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 lyck lig lösnmg.
I och med de större fordringarn a på pansarbryta nde förmåga bos de sprängladda de projektilern a, hafva ock ~kjutprof
ven vid deras mottagande från leverantören ändrats. l allmänhet fordras numera sålunda, att de kappade projektilern a
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 sprängladdn iug 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' proj(;ktil med 850 meters utgångshast igheL 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 kalibrar angifver för olika afstånd projektilens återstående hastighet, genomträng ning af Krupp-pans ar, granatverka n 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 anslag 130 procent. Vid 60 graders ansla gsvinkel 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 formeln pXv, där p är projektilens vikt i tons
och v är projekti !ens återstående hastighet.
Då häri icke ingår någon faktor för sprängbitarnas beskaffenhet och icke häller för
sprängladdningens storlek, kunna de i tablån
angifna siffrorna för granatverkan endast
gifva eu jämförelse mellau de olika kalibrarna utan att vara ett bestämdt mått på
den verkli ga granatverkan.
Här må äfven uppmärksammas därpå,
att icke häller kanonerna af de olika kalibrarna äro fullt jämförbara med hvarandra
så till vida, att kanonlängden för 30,5 och
och 28 cm. kanoner är beräknad ti ll 45 kaliber 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. Konstruktionenafs eratt förekomma, att projektilens väggar söndertryckas under dess gång genom plåten. Projektilens invändiga sektion göres därför korsformad, i en ligilet med närstående skizz,
bvarigenom trycket bättre kan motstås, hvarjämte antalet sprängbitar säges blifva större
än af projekti ler med cirkulär sektion.
Erfaren heterna frAn sjökriget angående pansarbrytn in g
a[haudlas und er pansar.
Granaterna äro för sedda 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 sprängladdningar ell er ock med spräng laddningar af svartkrut. Såso m ganska Hnmärkningsvärdt !nå anföras det prof, sdin · an vällda s • föt·
leveransprofskjutniugar af granater för amerika nska flottan. A f
bvarj e parti uttagas 3 proj e ktiler; e n profs kjutes m ed högt
tryck i kanonen och få r därvid icke gå sö nd er vare s ig i kanonen eller under gången genom lu l'ten, den andra skj~tes mot
en ythåril plåt af 1/ 2 kalibertjocklek och ' ska ll d ärvid for\:>lifva
hel och i sådant till stånd, att d en af språngladc:;lo in g · ocli rör
knn bringas till effe ktiv krevad , de n tred je sprä ngskjutes ' för
att und ersöka sprängbitamas storlek och · beskaffe 1.1het. ·. !'franska Hottun pröfvas granaterna 'geJJOfD skjutning mot yauligt
stålpansar af 1/ 2 kalibertjocklek · oc h forclräs att de skola kunn a
slå igenom sådan t pansar. Nyss anförda amerikansim projektiler motsvara sannolikt ungefär hvad vi m e na med halfpansargrana ter.
· Här må i'elateras ett jämförande skjutprof mellan granater laddade m ed meJin i t och sådana laddad e me<J svartkrut·
profvet utfördes i Fra n k rike m ed en 19 ,4 cm. kalloti-~ii-i ed e r~
anslagshastighet h os projektilen af omkring 600 m ete~· mot
tvänn e plåtar på omk ring 1,5 m e ters afståud från hvarandra .
Den främr e, sprängplåten, var 25 mm. tjo ck ocb den bakre,
skyddsplåten, hade 50 mm. tj ocklek. Melinitgranaten sl0g
igenom den första pUUen och kreverade däreft er mellan p låtarna; dess bitar blefvo e mell e rtid så små, att de icke utöfvarle
n ågon verkan mot den bakre p låten . Svartk ru tsgranaten förstörde däremot båda pl åtarua och dess bitar r ef~ o upp stora
hål i dem . Detta r)r of 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 el1ltaktik 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 projektiler för att genom projektilemas nns l a~ oc b krevad, splitter,
gaser, eldsvådo r ocb dylikt, moraliskt skaka besättningama,
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för störa öfverbyggnader, opan srad e fartygss idor och öfriga
oskyddade delar. Först efter sålunda Yunn et moraliskt öh·ertag insattes d et svåra artilleri et i str id en.
Verkan a f d e japa nska granaterna var i allmänbet stor.
Efter 30 minuters strid var Varjag af granateld försatt ur stridbart s ki ck. Cesarev itch räkn ade efter s trid en den 10 augusti
16 träff cH från svåra och om kr i ng 300 träffar [rå n andra pjäser; r eda n strax efter striden s början voro båtama söndertrasade, m as ten splittrad, bryggan delvis förstöra, strålkastarna
obrukbara, r odret sö nd erskjutet o. s. v. O rels öfverbyggnad
med hvad där fanns sy nes ock blifvit förstör d genom grauatBld. -Vid anslag mot de opansrade fartyg ssitloma kreverade
de japanska granaterna om edelbart och upprefvo stora h äl,
ofta med 3 a 4 m ete rs diam eter; och då dessa träffar föl lo i
vatten linj en, had e de, särskil clt i de n und er 'rsush im aslaget
rådand e svåra sjögången, de m est ödesdigra följder. Så kan
till exemp el granatträffe n i Oslabjas oskyddad e förskepp anses
vara den direkta orsaken till d etta fartygs undergång.
De und er striderua af proj ektiler åstadkom na und erva ttensskadorna tord e kunna i de fiesta fall tillskril'vas granater,
dels därför att dessa skador samtolikt uppkommit und er striderna på de långa hållen , då granater i första hand komma
till användning, dels emedan sprä ngverkan af dessa projektiler
kan tä nkas uppstå utRt1 direkta träffar. Förh ålland et lä rer
näm lige n vam, att e n projekt il , för att icke vid auslag mot
vatten rikoch ettera, bör bafva en nedslagsvinkel större än 11
grader (enligt n ågra uppgifter stö rre än 16 grader) . Ar vinkeln mindre fortsätter projektilen h ögst en ell er annan meter
und e r vattnet ocb vänder d ä refter upp igen i luften fortsättande sin bana, m ed därpå följand e ett eller flera ned slag. Ulldervattensträffarna böra sålund a i allm ä n hot icke hafva uppkom mit uneler skjutDing på de korta hållen, där n edslagsv inklarn a äro sm å och där pan sarproj ektiler användts. Japanerna
använd e, såsom nyss n ä mnts, m ycket känsliga brandrör. sedan en projektil trängt ner n ågra meter i vattnet , bör ett såd a nt rör hunnit bringa dess sprängladdnin g ti ll krevad; sker
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då detouationen i närheten af en fartygsbotten, sträcka s dess
verkningar ti ll deuna utau att direkt träff ägt rum. Uncle rvattensträffa ma gjorde dock i allmänhet icke stor skar1a hvilket tyder på att de mestadels förorsakades af det mede,lsvåra
artil leriets projektil er med jämförelsevis små sprängladd nin gar;
detta kan oc kså förklara de stora nedslagsvinklarna, hvilka
växa direkt med af~tåndet och omvändt mot projektilvikten.
Som exempel må an föras, att \Varjag erhöl l 3 undervattensträffar, af hvilka en förorsakade att vatten inträtwde i
ett af eldrummen . As kold P.rhöll den 10 augusti 2 und:r·vattensträffar 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 vattenlinjen , ehuru någon proj ektil icke synes bafva direkt traffat sidan.
Bordläggningsplåten inbucklades emellertid , nita rna till ett !tärbel äget spant sprungo af och en läcka uppstod, hvarigonom
160 tons vatten inkom i fartyget.
Granaternas brandverkan bar i allmänhet varit för våuande stor. Efter spansk-amerikanska kriget har a rb etats 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 inträffad e ol'ta ä såvä.l japan ska som ryska fart.vg och i må nga fall tände den upplangade 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
råkad e de ryska fartygen upprepade gånger i brand , u~Jd er
striderna utanför Port Arthur inträffade en mängd eldsvådo r,
i T sush imasundet måste flera ryska fartyg lä mna striclsliujen
för att släcka eld svådo r, däribland Suvoroff fem gånger, ocb
Borodino förlorades i denna drabbn in g på grund af eldsvåda,
som, förorsakad af japanernas granateld, smånin gom nådde
fartygets ammun iti onsdurka r, hvilkas innehåll därvid exploderade. 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 till pansardäck.
Nu bör ih åg ko mmas, att de a nv ~i nr1a proj ektil ern a icke voro
af bästa bes kaffe n bet, äfvensom att ryssarna sökte skydda sina
farty g mot kastelden genom hopande af sandsäckar å däck.
Ehuru en sträfvan öfverallt gör sig gällande att min&ka Enhetsantalet oli ka slag af proj ektil er för att viuna enk elket 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 mede lsvåra kali brarna. Önskem ålet torde väl vara att för så vid t endast ett
projektilslag icke kan anses vara för alla förekommande fall ti llräckligt , inskränka antalet till två, nämligen en pansarbrytande
med kapp försedd och med en jämförelsev is liten kv antitet
brisant sprängämne laddad proj ektil samt en med stor kvantitet brisant :;prängämne lad<lad granat.
Då åsiktern a synas alltm era 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 ku la af projektilmaterialet, som har proj e ktilens »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

- VP"

Vo'
V"o

P' )

hvaraf följer att den lättare projektilen får större utgångshastig het än den tyngre.
(V' 0 och V" 0 äro utgångshastigheterna hos och P' och P"
vikterna af resp. projektiler).
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Bestr·ukna styckena. I lufttomt rum växa de be~~ru:ua styck~na med hastighetens kvadrat, och detta är ungeiar Jall et 1 luften för de korta banorna . För de långa banorna
i luften blifva de bestrukna styckena större ju större belastningen 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
bestruk et stycke, bör man Yälja don lätta proj ekt il en och elen
stora utgåiigsbastigheten.
2. Genom trängningsförmågan . Harva två projektil er lika
kaliber och samma mynningsenergi, bafva de virl mynningen
samma genomträngniugsfönnåga. Den lätta projektilen förlorar hastigare än den tunga sin bastigbet och på grund däraf
äfven sin energi , hvarför elen på medel- och länga afståud är
i pansar bryt ning und erlägsen den tunga proj ekti len.
3. Granatverkan. Denua är mindre beroende af projektilens energi än af dess vikt och den sprängladdning, som i
el ensa mma inrymmes. Den tunga projektilen rymmer 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 rin ga.
5. Utredningens storlek. Med samma vikt
å utred ningen erbålles med den lätta projektilen
större u tred nin g 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.
l.

Ny tysk

gevärskula.

D et tyska infanterigeväret har erhållit ny ammunition 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.

17-

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 Juftmotstånd; för att bättre öfvervinna detta har kulan erhållit elen
lindrade formen. Fördelarna m ed den nya kulan tyckas dock
knappast sträcka sig långt öfver 2 000 meters skjutafstånd,
för bvilket följande siffror gälla:
Ny knlu.

Utgångsvinkel ........ ............. .. .......... ..... ... .
N edslagsvinkel ........................................ .
Skjuttid ......... ......... ............ ...... ...... ... sek.
Anslags bastighet ...... ...... .................. m .
Energi ... ....................................... n1.kg.
Bestr. stycke l meters mål ........ ... m.
50 proc. spridning i höjd ...................... .

1

4°,56
11°,351
6,57

166
14
5
3,09

Kula JJ1f88.

6°,41 1
14°,5'
7 ,8\l

loJ
18
4
3,96

D en ändring i form, som sålunda vidtagits å elen tyska
gevärskulan , tord e böra pröfvas äfven för kanonprojektil er i
hufvuclsakligt syfte att söka nedbringa luftmotståndets inverkan och därmed öka skjutbastigheten.

Pansar.
U n der de senaste åren hafva knappast några förändrin- Senaste utgar eller törbättringar af anmärkningsvärd natur med hänsyn veckling.
till pansarets beskaffen het ägt rum. Den seelan 1895 använda
Krupp-m etoden för framställning af pansar är bittills oöfverträffad och användes allt fortfarande, ehuru visserligen detalj er i
tillverkningen och större vana vid fabrikation en kunnat åstadkomma 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 förbehållsamma 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 utrönande af den för genomträngning erforderliga anslagshastigheten meddelas icke .

f

.Före kappens införande torde motståndsförmågan hos en
450 mm. tjock sm id esjärnplåt uugefärligen motsvara motståndsförmågan hos 360 mm. tjock bomogen stålplåt eller en 225
mm. tjock harveyserad plåt eller en 175 mm. tjock Kruppplåt. Vid användande af kappade projektiler måste elen ythårda plåten hafva omkriug 25 procent större tjocklek än sålunda angifna för att erbjuda samma motståud som smidesjärnplåten.
Men sam tidigt som k a p pen och projektilernas ans lagsenergi minskat pansarets värde i förhållande till kanonerna,
synas också stridsafstånden komma att ökas, så att denna relativa värcleändriug praktiskt sedt knappast är mera än skenbar.
Glädjande att säga fortsättas inom Iand et försöken med
Boforsexl)eriment. framställning af särskilot motståndskraftigt pansar och bär nedau 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. Projektilerna 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 11 8 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 äterfanns hel tätt bakom plåten; inga sprickor uppkommo i plåten .

r~
l;
, ti ll

-!-

)~

\L

v

19 -

-20-

-21-

Resultatet, som giEver e n motståndsfö r måga aE omkring
119 procent, är så till vida af intresse, som däraf framgår, ätt
plåten för normalt anslag har större motståndsfö r måga än af
Krupp 1902 ti ll fiottan levererac1e cementerade plåtar, hvilka
genomskjut its med kappad projektil med en anslagshasti gbet
af mindre än 116 procent. Mot nu ifrågavaran de mjukare
Bofors-plåt skul le näm ligen en kappad projektil icke öka inträngn ingen.
Uuder det gångna året lärer tillverkning en af de af mr. >Era·plåtar ».
B adfield i England framställda >>Era-plåtarna», afsedela för
kanonsköld ar och dylikt gjort stora framsteg. Dessa stålplåtar
lära gjutas och innehålla bland annat betydande kvantiteter
ma ngan.
Pansarets förhållande under sjökriget i Ostasien h ar be- Pansaret unkräftat de erfarenheter angående pansa rets motståndsfö rmåga, der kriget.
som man förut under fredstid vunnit.
Slaget den JO augusti var uteslutande en strid på långt
h åll, där pansarets hela motståndsfö rmåga aldrig beböfde fu ll t
utnyttjas; stridens resultat visade, att pausaret var i stånd att
under den förberedand e striden hålla fartyg och vapen så oskadade, att de med säkerbet kunde påctiknas för den afgörande striden.
Genomslagn ing af vatte nlinjepansa r fö rekorn eudast i ett fall
och då utan att göra fa r tyget (Pobjeda) nämnvärd skada. Det
svåra artilleriets skydd blef icke genomskjut et, uneler det att
visserligen medelsvåra kanoners pausar genomslogs Hera gånger; i stort sed t fyllde dock äEven det medelsvåra pansaret sin
u ppgift 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
kanonsköld arna visade sig i denna strid göra god nytta för afvisande af splitter och sprä ugstyckeu.
I Tbushimasl aget sattes pansaret på hårdare prof, ehuruväl 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 sjögång en väl ick e lärer fått in många trätfar i
de pansrad e delarna , ty i detta slag sy nas japaner na sökt afgörande på vida kortare håll än den 10 augusti. Men då de
m est skadade ryska fartygen ligga på hafsbot ten och japaner na,
bvad angår meddel anden 0111 skadorn a å egna fartyg, varit
mycket förbehå llsamma , grunda sig lärdom arna från denna
drabbni ng endast på några enstaka fartygs skador.
Af dessa fartyg torde i första hand Orel böra nämnas ,
såsom varande ett af de största och modern a ste slagskep p, som
deltogo i striden. Detta fartygs vattenli njepans ar var ingenstädes skadadt eller ens träffadt af pansarb rytande projekti l.
Det främre 30,5 c m. kanonto met med 254 mm. pansar hade
erhållit en trMf från svår kanon; träffver kan r esultera de i en
lindri g afskaln ing af pansare ts ytarun dtom träffen. Det aktre
svåra tornet hade likalede s erhåll it en full träff tätt intill portöppning en för styrbord s kanon, men icke häller denna träff
gjorde någon materia lskada. Två 15 cm. kanonto rn blefve
äfvenle des träffade , utan att därför deras pansar blef genom-

skjutet.
På Asama blef flen lOU Ulm. tjocka görd eln genoms kjuten tre gånger och på OslalJja lärer vattenli njepans aret af 2:30 nm:.
tjocklek äfveu ledes bhfvi t genoms kjutet. Oslnbja erhöll äfven
en träff i ett af de svåra tomen s pansar, hvilket genoms kjöts,
hvarvid h ela kanonb etjäning en .försatte s ur stridhar t skick.
I samban d härm ed må påpekas , humsom det 'Jpprepa de
gånger i n träffad e, att vatten] injepans a rets ffi stbultar vid projektil emas anslng sp rungo ar, h\·ar vid plåtar loss n:.Hle och stora
vattenm assor in strömm ade. Dvlika h~ind e lscr måste n aturligt vis förebyg g as, dels genolll sLa rkare samban d de olika plåtarn a
€mell an, dels genom använd ande af så stora plåtar som möjligt med kraftiga backnin gar.
Kry ssa f!';triden i Ko reas u n det el e n l-! a ugu sti l 904 med
sin stora mauspil lan (Hurik) Yisade tydl ige n följden af oskyddade uatterie r och hurusom pansard äck enbart ick e .-ar i stånd
att tillfyll est skydda styrano rdni 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 genoms kjutet maskin skydd, fått
sina maskin er obrukba ra.

Kanon er m. m.
De senare årens framste g inom kanonk onstruk tionen kän- Senaste ut
.
neteckn as hufvuds akligen af ökad kanonlä ngd och kraftiga re veckling
gods afsedt att medgifv a högre gastryck . Båda förändr ingarna
afse att erhålla ökad mynnin gsenerg i hos projekti len. Geuom
samtidi g ökning af projekti lvikten har särskild t på de längre
håll en vunnits ökad anslags energi och större bestruk na stycken .
Vidare har genom experim ent visats, att rak reftling för moderna kanone r äger företräd e framför tilltagan de reffling, i det
att spridnin gen vid det förstnäm nda reffel systerne t blir mindre
än vid det senare, därigeu om att projekt lierna erhålla mera
likartad rotation . Anordn ingar göras för att kunna ladda de
svåra kanone rna i hvilket som hälst höjdläg e , ehuru förilelen
af dessa anordni ngar hittills uästan motväg as af de konstru ktionsko mplikat ioner och viktökn ingar, som diiraf blifvit följden .
Dessa anordni ngar afse att möjligg öra bibebål landet af siktlinj en på målet under laddnin gen. D etta vinnes ä[veu geuom
s. k. oberoen de siktlinje , stundom kombin erad med afstånds mätare, som numera allmänt använd es vid nykon struktio ner
och som äfven frigör kanonk omm endören från inställa nde af
uppsätt ningen. För samtlig a kanoner , ätven lätta, använd as
kikares ikten, vanligen kombin erad med belysnin g för a nvä ndning nattetid . Slutlige n vidtaga s anordni ngar för att efter skottlossning en genom mynnin gen utbl åsa i kanonen kvarståe nd e
gaser i syfte att för ekomm a bakflam mor.
Bland uppfinn ingar af intresse , men hvilkas praktisk a
mwänd barhet ä1mu icke är till fullo b evisad , må anföras O brys
gyrosko p, afsedt att automa tiskt åstadlw mma affyrnin g af skottet, då kauon ens elevatio nsvinke l öfver vågplan et svarar emot
afstånd et till målet, äfvenso m Browns seg men ttrådka non, med
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hvilken vid profskjutning en utgångshastighet bos projektilen
af l 080 meter erhållits.
Kanonernas
Som exempel på utvecklingen af kanonlängden må anl ängel.
föras de engelska 30,1:> cm. kanouerna.

K cm onJJ1a?·k

III-V
VIII
IX
XI

vikt

Kanonlängel

Utgångshastighet

lntr. i smidt
järn

tons

kalib or

meter

Clll.

36
40
46

591
721
786
884

46-47
47
60
59

Engelska flottans stora manövrer 1906
efter utländska tidskrifter och tidningar
af C. l!J. Holmbe? ·g. '

62
0-1

107
130

Mark XI är den å Dreadnought använda typen med en
projektil af 385,5 kg. vikt och en krutladdning af 1-17 kg. kordit. Den ofvan för denna typ anförda utgångshastigbeten synes 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,o·ifb
vit så goda resultat, att man skulle vara betänkt på att ytterligare ·öka kanon längden för de svåra kanonerna.
Redan för ett tiotal år sedan började man i England och
Fmnkrike försök att öka kanonlängden; me1i dessa försök utföllo då icke tillfredsställande. Kanonerna blefvo svaga mot
böjning och mytmingame sänkte sig. Den främre delen vibrerade starkt såväl på grund af fartygets vibrationer under gång
som vid skottlossningen; riktningen försvårades och träffsäkerheten blef icke tillfyllest. Genom användande af långa mantlar och kraftiga låsanordningar har emellertid benägenbeten
för böjning kunnat i afsevärd mån minskas. Gränsen för i
tjänst använda kanoners längd kan för närvarande i allmänhet 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.)

Aldrig bafva krigsöfningar företagits af mer omfattande
art vare sig till de deltagande fartygens antal eller till krigsskådeplatsens utsträckning än de som i somras äade
rum med
b
den engelska flottan.
Ej mindre än 360 örlogsfartya
och manöverom-o deltoo·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 engelska 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 Erwb
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
kri gstid försäkra land et 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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Förebyggan det af en sådan panik blir därför en af krigsförberedelse rnas viktigaste u p p gifter ''').
Kornmission en 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 nyorganisat ionen af flottan
företaga krigsöfning ar i sy fte att pröfva handelsskyd d i största
utsträckning : men på grund af den hotande politiska situationen måste de då uppskjutas till 1906.
En ligt den cirku lärnot, som AmirHlitetet strax före öfningarnas början utsände, skulle följande sjöstridskra fter delt.aga
nämligen:
K anal- Atlanter- och Medelhafse skadrarna jämte dem
tilldelade kryssare;
I, II, III och IV kryssareska drarue,
tiJJsammans 33 slagskepp, 22 pansarkryss are och 30 pausardäckskry ssare;
alla i hem landets farvatten stationerade torpedfartyg , såväl de i aktiv tjänst som i reserv,
samt slutligen fartyg tillbörand e de tre krigshamna mes
resenrdi visioner.
Huru dessa styrkor indelad es mellan de båda »krigförande» under de olika skedena framgår af bil. IV, tab. 3.
Följande områden af krigsskådep latsen tilldelades:
Röd: England med krigsham name Milford, Swansea, Cardiff, Barry, Falmouth, Plymoutb, Portland, Portsmoutb och
Sheerness, und er det att
BLå erhöll Skottland, Irland, de i Kanalen liggande öarne
Guernsey och Alderney samt krigshamna rna Quoensl'erry, (H,osytb vid Firtb of Fortb), Queenstown och Berebaven.

E nl io't
nvssnämnda cirkulär afsågo krigsöfning arna:
b
•
att under higsmässiga förhållanden pröfva (iottans mob~Ziserin.IJ och kusternas försvar i öfverensst~mn~else med cle plan er som uppgjordes vid 1904 års omorgamsa twn:
att ö fva det modä,r na sJökrigets taktiska lärdomar und e?'
förh ållanden, som 8å mycket som möjligt öfverensstäm ma med
verkligheten, samt slutligen:
att utröna elen stora, så ytterst viktiga frågan om (iottans
för måga att skyelda oceanhandel n och Englands tillförsel a( lifsförnöclenhet er och råvaror liksom äfven att pröfva det upp.IJJO?'cla
systemet för handelsskyd el uneler ett sjökrig.
För dessa ändamål indelades krigsöfning arne i 3 olika
skoden 11f bvilka det första kan anses sönderfalla i 2 perioder.
l:sta skedet omfattade:
uneler l :sta perioden mobilisering söfning, 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 confidentiel luatur, mellan
den 20-2-± juni
3:clje skedet om fattad e:
angrepp mot och försvar af sjöhandelsfö rbindelserna samt
ägde rum mellan den 25 juni-2 juli.

'") Slutligen gaf kommissione n uppslag till den fritgan huruvida
staten bör stå risken för skador å sjöhandeln under krig och i hvilken form erslittning l1ärför skulle utg>t. En ny kommission håller nu
på att lösa denna fn\ga.

~

Innan vi öfvergå att athandla dessa olika krigsskeden ,
h vart och ett för sig, torde det vara lämpligt, att först nämna
n ågra ord om de vidtomfatta nde förberedelse r, som måste vidtaga s för att UlJ(1er fredstid sätta sådana öfningar iseen.
Man måste då först betänka, att bur öfverensstä nnnande
m ed yerkligbeten sådana krigsöfning ar ä n planliiggas, kunna
de dock ej - särskildt med den omfnttning som dessa skulle
h afva blifva fullt illusoriskt utförda. Unel er manönerua
upphör ju ej, såsom under verkligt krig, en stor del af fredstjän sten hvarigenom persomtl då blir disponibel. Personalfrågan blir således under freclsö[niug ar mer svårlöst än und er
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krig . I England särskildt, där blott en ringa del af reserven
kan inkallas till fredstjänstgöri ng.
Efter 190-± års omorganisation skulle enligt Amiralitetets
uppgift personaltillgån gen 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 reservfartygen; 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 coastguard s, som var inkalladt för årli g öfning. Dessutom reducerades besättningarna å alla under tilltällig reparation förlagda
fartyg liksom äfven besättningen å det vid Lundy Island strandade slagskeppet Montagu till minsta möjliga autal för att komplettera Je i krigsöfningarn e deltagande fartygens besättningar.
Äfven skeppsgossar användes för att fylla vakanserua.
Hedan vid årets början hade man genom tidningspresse n
uppmanat maskinpersona l från reserverna att deltaga i manövrerna, 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 slutligen, 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 .

första skedena var embarkerad å kryssaren Duke of Edinburgh
och under det sista å amiral "Wilsons fl aggskepp Exmouth.
'ridningskorres pondenter fingo endast deltaga under det
sista skedet.

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
öfverstridsdom are tjänstgjorde amiral Poore.
Endast en utländsk officer fick deltaga under hela krigsöfningen, nämligen den japanska marinattacben, som under de

Efter den nya organisationen s genomförande i början af
1905 var mobiliseringsa rbetet mycket underlättadt mot bvad
det förut varit. Såsom vi påminna oss afsåg denna nyorganisation:
att sjöstridskrafte rnas fredsindelning skulle öfverensstäm ma
med deras strategiska förlägguing och indelning under krig, samt
att reservfartygen efter mobiliseringen om möjligt skulle
vara i lika bög stridsberedska p som de rustade i tjänst varande fartygen.
För att få reservfartyge n delvis bemannade med stampersonal 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
slagskeppseska drar bildades tre , hvilka hvar och en tilldelades
en pansarkryssareskacler.
Reservfartygen (Fleet Reserv) fingo en högre beredskapsgrad och kallad es nu Fleet in Commission in Heserv.
De förlades i homogena grupper å de 3 örlogsstationer na
i England. Hvarje fartyg hade de viktigare officers- och underofficerspost erna besatta samt 2/ 5 af stambesättning en kommend erad. En gång i kvartalet gingo fartyg en till sjöss för
att verk ställa artilleriskjutni ngar 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 fartyg en böllos
så stridsfärdiga som möjligt. Fördelningen af do engelska sjöstridskrafterna , enli gt 190-± års omorganisation , synes af bil.
IV, tab. l och 2.
För att emellertid den nya organisationen s företräden under manövrerna riktigt tydligt skulle framträda, eftersträfvade
Amiralitetet att undvika hvarje haveri eller missöde å reservdivisionernas 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 föregående 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 bestämmelser för denna materiels användning.
De modämaste apparater och medel som finnas för att
uppfånga fiendens meddeland en och för att afsända egna (»Screening of messages») sku lle på det noggrannaste pröfvns liksom äh·en de förb ättriugar, som efter februarimanövrema företagits å apparaterna. Därför hade också alla reservfartygen i
så god tid blifvit försedda med den nyaste materielen, att personalen därstädes huunit att med dem erhålla tillräcklig öfning.
Närhälst tillfälle erbjöd sig under krigsöfningarue skulle kommunikation mellan fartyg och land uppebållas medelst gnisttelegrafi.
Tjänsten å örlogsvarfven ordnades så, att förefal lande
reparationer och arbeten ständigt skulle kunna verkställas såväl nattetid som å sö n- och bälgdagnr.
Särskilda dockor skulle städse båll as 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 undervattensbåtar.
Särskildt anmärkningsvärda voro anordningarna för flottans förseende med kol. Amiralitetet hade köpt öfver 100000
tons bästa waleska kol i Carelift och Ban·y. Dessutom befraktades 38 kolångare, af hvilka 15 afsågos att följa flottan i och

-
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för kolnin g till SJOSS. De öfriga sku lle frakta kol till operationsbaserna samt fördelades en li gt fö lj ande: Devonport 10,
Berehaven 7, Portsmouth l, Scheerness l och Gibraltar 4. Därtill kom mo flottans egna kolångare.
En särskild ångare hade att besörja kanalHottans förseende med lifsmedel under den tid den låg till sjöss.
För det sonare krigsskedet måste särskilda förberedelser
iakttagas, enär detta äfven berörde de fredliga kommunikationerna. 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 mobilisering och knstemas försvar.
Under den första perioden skulle sålunda äfven samarbem
tet ellan sjö- och landtförsvarsmedlen i de viktigare barnname
sättas på prof och elen frågan utrönas, huruvida krigshamname voro skyeldade för öfverraskande angrepp efter afskaffnndet af minspärrningar, hvarvid det gällde att samla erfarenh eter om undervattensbåtarnas användning.
Det-isutom afsåg detta skede att öfva anfall och skydd å
sjöfarten. Det antogs nämligen att Blå styrka skul le göra försök 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 aktiva Röda slagflottan är ute på öfning och tillfälligtvis frånvarande 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
fö r 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 något hot.
anvisDen Blå krigsledningen erhöll af öfverledninaen
b
.
.
närde
under
och
m.
f.
9
klockan
juni
12
den
mng att från
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 öfvereusstämmelse därmed klargjordes de för hamnförsvaret erforderliga
stridskrafterna. Kustbefästningarna bemannades, samtliga signalstationer 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 mobiliseringsorder 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 amiralen ansåg, att dess uppehåll i eskaderns närhet erbjöd fara.
Kriget blef då oundvikligt. Natten mellan den 13 och
14 erhöll Röd krigsledning und errättelse 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 hamnförsvaret.
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

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 bilagorna 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 pan sarkryssare och G pansardäckskryssare. I Devonport: 6 pansark:::-yssare och 6 pansardäckskryssare samt i Sheernoss: l slagskepp, 1 pansarkryssare och 10 mindre kryssare.
En timme efter larmsignalen ljudit i Portsmouths baracker 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 reservdivision ernas 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 bemannade.
Detta visar till hvilken grad af kraft och fullständighet
E ngland vetat att bereda sig för kriget.
Den 11 juili, strax före operationerna fingo taga sin börj 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 angrepp af den Blå flottan, utgick den aktiva jagareflottan liksom äfven jagare och torpedbåtar tillhörande de olika hamn amas 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. Denna 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 uppehållit 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 följand e dag hafva gått till sjöss på
spaning upp mot Kanalen; En spaning, som de möjligen utsträckt till Kanal-öarna.
Kanalflottan jämte dess kryssare (12 sl.-sk. och 2 kr.) afgingo den 12 på morgonen till Yarmouth på kryssning i Kanalen 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 kommande fientliga V:e kryssareskadern.

en för sig in i Kanalen, allt und er det att de höllo sig
tätt under franska kusten . Strax därpi\., d. v. s. kl. 11 e. m.,
si kta des Röda f'tridsfartyg, antagligen slagskepp eller kryssare,
tillh örande 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 vaktfartyg och hade till uppgift att medelst g nisttelegrafi uppehålla
förbindelsen mellan flottan och kusten. Angående siagliottans
operationer är det inte mycket bekaut. Den synes hul"vud sakligen bafva sysselsatt sig med att störa sjö hand elsförbindelserna.
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 geno mfart för jagarna, af hvilka 10 stycken skulle kommit inom
torpedhåll för de i hamnen ligganc1e fartygen samt äfven lyckats spränga dockporten . Från Röd styrka framhölls emellertid , 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

Blå styrkas operationer.
Amiral May's plan synes varit att koncentrera sina styrkor 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 eskadern 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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Bn strandade. Likaså misslyckade s det af Atlanterflot tans luvssare 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 bombardera de därifrån
hamnen. Det ansågs att Royal Oaks medelsvåra artilleri, som
riktats mot forten och dess svåra, som besköt Devonports varf
åstadkomm it ansen lig skada.
Den 16 juni i dagbräcknin gen, efter anfallen på hamnarne, styrde II kryssareska dern (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-be fästningaroa s 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 stridsfartyge n, men
misslyckade s.

Röd styrkas operation er
efter anfallen.

Under det I och IV kryssareska drarne (12 p.-kr.) fö rföljde Blås jagare kommo en del af dem i kontakt med II
kryssareska dern (G p.-kr.), hvarvid en kort, oafgjord strid ägde
rum.
Enligt flera tidningars utsago skulle en del af Röd styrkas reservelivisi oner under natten den 16--16 bevakat DoverStrait 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-Sa nds, 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 krigstillstån det 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 operationsb aserna för komplettering af förråden.

I sammanhan g med nu omtalade krigsöfning lät Amiralitetet utföra flera intressanta smärre rustningar, för att pröfva
krigsberedsk apen hos enskilda till flottan hörande anstalter.
För att sålunda grund ligt undersöka organ isationen samt
anordnin garna å lasaretten, erhöll marinsjukhu set i Haslar oförmodadt under natten mellan den 1-!- 16 befallning att träffa
förb eredelser att skyndsamt intaga 500 sårade. Samtidigt erhöllo de i Portsmonth liggande reservfartyg en order, att till
nämud a sjukhus ilandsända 200 mau, som ansågos blifvit sårade under nattstridern a.
De sjuka afhämtades från respektive fartyg af kanonbåtar, som förde dem till landningspl atsen framför lasarettet, där
sjukvårdspe rsonalen mottog dem. H varje man var försedd
med en sjuksedel på hvilken stor! skrifvet karlens fingerade
sjukd om eller skador. De lätt »Sårade» fingo gå till fots, nnder det att de svårare »f'juka» sku ll 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 eftermiddag en den 15 återgick manskapet till sina
respektive fartyg.
Ehuru denna öfniug lär hafva komn1it alldeles öfverra skanr1e, så gaf elen ett fullt tilHredsställandA resultat. En
särski ld inspcktionsk ommission, bestående af högre officerare
och läkare, Ilade att kontrollera att allt fungerade riktigt.
I sam band rnecl denna öfning fick manskapsde pån order

-

-38-

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 slagskepp, 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 utrustning embarkera å fa rtyget.
För att sätta proviantdepån på prof beordrades den oförmocladt att den 15 juni per omgående sända proviant för 700
man und er 30 dagar till Portsmouth.
Artilleridepån (Naval Ordnance Department) erhöll samtidigt order att till samma plats sända en fullständig am munitionsutredning till ett slagskepp af Essex-typen, så klargjord,
att den genast vid ankomsten kunde ombordtagas.
Äfven kustförsvarets detaljer pröfvades. En kontingent
ur marintrupperna frå n 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 tillryggalade elen så snabbt, att den lyckades uppnå anfalls platse n obemärkt, innan ännu anfallet från sjösidan var afslaget.
Första krigsskedet slutade den 16 juli klockan 8 på aftonen utan att något afgörande slag stått mellan de båda flottorna.
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 öfniu gen utan med flaggskeppet låg vid Lundy Island för
att dirigera arbetet med Montagus bergning.
Blås handelsförstöring synes emellertid delvis hafva lyckats, 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 vunnos med afseende på hamnames försvar efter afskaffandet af
min spärrningarne. Det är inte häller bekant huru vida undervattensbåtarne, bvilka nu för första gången i något större antal deltogo i manövrerna därunder gjorde några anfall. Då
emellertid de Blå gjorde sina angrepp under natten och undervattensbåtarne under den tiden lågo förtöjda vid sina depåfartyg, så ttr det ju antagligt att de ej deltagit i striderna.
Af tidningspressen synes det framgå, som om vederböran cle ansett att hamuförsvaret varit tillräckli gt effektivt äfven
utan minförsvar. Alla Blås anfall ansägo nämligen stridsdom arne såsom misslyckade.
Under öfningarne visade det sig att igenkänningssignalern a, 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 vidtagna 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
öfn ingarne 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 krigssk edet.
Eu1igt Amiralit etets cirkulär af den 2 juni 1906 hade detta
krigsske de till äudamål :
att pröfva försvarsa nordning arue för handelns skydd i
händelse af ett kaparkri g (»guerre de course») under hvilket
fienden sträfvar efter att med sina sjöstrids krafter framtvin ga
en handelsk ris mer genom att forstöra än att uppbring a engelska handelsf artyg, för att om detta medel skulle åstadkom ma åsyftad omgrupp ering af fiendens stridskra fter, därigeno m
själf erhålla ett strategis kt fördelak tigare läge.
Krigsöfn ingen afsåg sålunda:
l:sta) att visa, att en motstånd are väl vore i stånd att
bortsnap pa ett antal handelsf artyg och för kort tid äfven hota
sjöfarten och vissa kuststräc kor, men att engelska flottan snart
nog skulle drifva fienden från hafven. Därigeno m skulle det
för nationen praktisk t klargöras , att det inte finnes uågot skäl
för att en panik behöfver uppstå;
2:dra) att bevisa att sjökrigso peration erna under ett krig i
förening med skydd för sjöhande ln, på intet vis komma att
lida dtiraf att 150 oskydda de kryssare och andra fartyg utrangerats såsom stridsfar tyg;
3:dje) att pröfva huruvida det af Amiralit etet. uppgjord a
systemet för skydd af handelsv ägarue vore praktisk t utförbar t,
samt slutligen
-!:de) att utröna hur pass örlogsflo ttan kan räkna på bandelsfarty gens medverk an då det gäller att lämna och fortskaff a
underrät telser om fienden samt i hvad mån signalför bindelse n
mellan krigs- och handelsf artyg, särskildt nattetid, bel1öfver
förbättra s; I sam b 'l n d härmed skulle en särskild t utgifven signal bok pröfvas.
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För att göra denna krigsöfn ing känd och populär inom
b andelsflo ttan hade Amirali tetetutsä ndten skrif velse till olika rederi er med anhåll an om deras medverk an för dessa frågors lösande.
Reder iernas svar å denna rundskri fvelse voro i allmänhe t
gyn nsamma , dock synas de ej ti ll den utsträckn ing man hoppats,
velat lämna materiel lt bistånd. Man hade räknat på, att åtminstone ett 300-tal bandelsf artyg skulle anmält sig till deltagan de, rnen den 2~ juni hade endast omkring 90 stycken ställt
sig till flottans förfogan de.
Amiral itetet hade i början såsom fordran uppställt bland
an nat, ä[ven att handelsf artygen skulle gå med släckta ljus.
Detta mötte emellerti d inom sjöfartsk retsar ett sådant motstånd ,
att det måste afstå från denna fordran.
Likaså ansägo rederiern a, att det vs r för stor risk att utsända handelsf artyg i stora konvojer . Därför bestämde s, att
de skulle afgå i grupper om högst 12 i hvarje.
För att öka de i manövre rna deltagan de bande lsfartyge ns
an tal bestämde s, att 16 kanonbå tar och 17 jagare skulle föreställa handelsf artyg, och att dessa skulle afgå från Falmo:1t h,
Gibralta r och Arosa-vi ken på bestämd a melli\nti der.
Skälet till handelsf artygens ringa anslutnin g ka:n sökas i
den afböjand e hållning, som visades å Liverpoo ls försäkrin gsmarknad ; detta trots att Amiralit et för krigsöfn ingen tagit för3
säkring för 10 miljoner pund sterling med en premie af / 4
sh ill ing pro mille för att därmed täcka rederiern as eventuel la
ersättnin gsansprå k sedan dessa emellerti d först prö[vats af en
för ändamål et särskilclt tillsatt kommissiOJJ·:·').
Endast lastånga re med lO knops eller mindre hastighe t
fi ngo deltaga, snabbån gare däremot ej. Skälet härtill var, att
det ansågs, att i verkligb eten blir det endast lustånga re, som
behöfva skydd.
Dessutom bestämde s, att enrlast de ångare skulle deltaga
i öfningen som passerad e inom operatio nsområd et mellan den
23-29 juni. Post- och passager areångar e sam t sådana, som
h ade ömtåliga lifsmede l ombord , fingo ej uppehåll as.
.;;.) 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 Medelhafv et eller Sydatlant en samt sådana som
återvände från Med elbafvet till England, således ej sådana,
som kommo från Sydatlante n, e11är det visade sig svårt att
bestiimma rendez-vo us plats för dessa.
De deltagand e bandelsfa rtygen måste ställa sig till efterrättelse följande bestämme lser:
Utgående fartyg skulle anlöpa Falmouth eller MilfordHaven, hemgåend e Gibraltar. Därefter hade de att anträda
resan i grupper om 12 stycken efter de an visningar, som meddelades af äldste sjöofficeren i hamnen. Man beräknade att
det häraf uppkomna dröjsmåle t ej skulle öfverstiga 60 t immar.
Arosa-vike n fick för kolning anlöpas af samtliga handelsfa rtyg.
Deltagand et i manövern ansågs afslutadt:
dels vid passerand et af linjen Tuskar-Sm all-Lights för
fartyg destinerad e till Irländska sjön, linjen Lizard- U shunt
för sådana till Kanalen, Kap-Spart els meridian för sådana till
Medelhafv et samt parallellen genom Kap S:t Vincent för fartyg till Sydatl;:;,nten;
dels sedan fientligt stridsfarty g uppbringa t handelsån garen sam t tagit den som pris;
dels slutligen den 2 juli på middagen .
I ofvanståe nde fall skulle fartygen nedhala den röda flagga,
som betecknad e, att de tillhörde Röd styrka.
Ett fartyg ansågs uppbringa dt:
om ett fientligt stridsfarty g under dager kom inom 3 mi·
nuter sRmt där afsköt 3 lösa skott och hissade signalen :.stoppa»,
då hand elsångaren ofördröjli gen skulle stanna. Under natten
fick distansen ej öfverstiga l minut, hvarjämte 3 skott skulle
skjutas under det att strålkasta re belyste handelsfar tyget.
Det uppbringa de fartyget ansågs som »god pris», sedan
en från krigsfarty get utsänd sjöofficer gått ombord och öfverräknat de å ångaren befintliga personern a. Om så dåligt väder rådde, att ingen båt kunde sättas i sjön, så skulle örlogsfartyget befinna sig i kryssaren s närhet i en timm e. Seglade
Hera fartyg ibop, så beböfde endast de stoppa på ofvannäm nda

signaler, som befunno ~ig inom 3 miuuter. De öfriga fingo
fortsätta och måste ånyo uppbringa s.
I följande fall och efter här nedan angi tu a grunder förpli ktigade sig Amiralite tet ersätta redarne för de till följd af
öfningarn e förorsakad e dröjsmål och förluster:
1:o) alla å fartyget uppkomn a skador och förluster, med
undantag af dem, som uppkomm it genom besättning ens försu mligh et;
2:o) för samtliga förbinrlels er och utgifter, som tillfälligtvi s uppstått und er resan genom ej uppfyllda kontraktsb estämmelser till följd af afvikning ar från routen, dålig navigerin g
eller dylika orsaker;
3:o) för all skada som åsamkats lasten.
Amiralite tet betalade 4 pence per bruttoton för de första 30 timmame s dröjsmål, dock minst 40 p. st. och högst
60 p. st. För hvarje därefter påbörjade 12 timmar 2 pence
per ton.
Krigsöfni ngen grundade sig på följande förutsättn ingar:
Krig anses utbrutet mellan en star·kare, Röd makt (England)
och en svagare, men dock betydande , Blå (fientlig) sjömakt.
EhHru hufvuclup pgiften för Röd styrka i förevaran de fall
vore att ttppsöka oeh slå Blå flotta, så är det dock att antaga
att Blå befälhafva re ej vill upptaga en strid med Röds samlade styrka, utan att han i stället söker uneler för honom gynnsamma 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
vi d de verkliga förlustern a, som den tillrogar fienden genom
d enna bandelsfö rstöring, utan räknar mer därpå, att då den
Röda nationen är ytterst beroende af sin sjöhandel, så kan
-ett angrepp mot denna framtving a i landet en kris eller panik,
h varigenom den allmänna opinionen tvingar Röds högste befälbafvare att dela sina sjöstridsk rafter för att lämna handeln
skydd, hvilket dock ej torde vara öfverenss tämmande hvarken
med den verkliga faran för sjöhandel n eller med klok strategi.
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En undersökning såväl af den verkliga fnran, för hvilkeJ'l sjöhandeln under sådana omständighete r är utsatt, liksom
äfven de medel, som på verksammaste sätt skydda sjöfarten
utan att dock bortses från hufvuduppgift en, att tvinga den fientliga ftottan till strid, är tydligen af den största betydelse såväl för den , som leder sjökrigsoperati onerua, som för ett lands
hela hand elsvärld.
Ett underskattande af de faror, som hota handeln , ocl1 en
stridskrafter
däraf föl]'ancle för stor koncentreriuo·
.l' kan
b
o af eana
u behandelssjöfarte
gifva. flenelen elen möjligheten att tillfoga
tydliga förluster , under det att å andra sidan ett öfverslwttande af denna fara kan hafva. till följd eu oerhörd stegring i
förs äkringspremi 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 sku ll e sannolikt det egna land ets befolkning
oroas och fordra en oförnuftig delning af stridskrafterna enbart 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 örlogsfartyg, 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. Handelsångare hissa, sii snart de uppnå operationsomr ådet, en röd
signalHagga på toppc~m;
den 29 juni är sista dagen då de i öfningen deltagande
handelsångam e få lämna hamn;
den 2 juli på middagen upphör krigstillståndet .
Opemtionsornrådet sträckte sig från England öfver Gibraltar ut i Syclatlautiska oceanen, mAd andra ord, från Lat.
N 60° till Lat. N 30° ocb från fransk-spanska kusten till Long .
w 20°.

Styrke[ördelnin,gen var följande:
Röd.
Kanalfiottau ............ l4 sl.-sk.
»
Medelhafsfiott an ...... 7
I kryssareskader n ö p.-kr.

III

»

IV

v

»

4
G

))

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

V (I)

2

»

»

G p.-d.-kr.
))

ö
VI
8 scouts.
l O mindre kryssare .
41 jagare.
17 undervattensbå tar.

Blå.
A tianterflottan ........ .
II kryssareskader n

6
6
3tl
6

))

+

6 pansarcläckskr yssare.
mindre kryssare.
kanonbåtar.
jagare.
und erva tten sbåtar.

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 krysEareskader n, kryssare, aktiva jagarflottiljen 1ned undantag af 12 båtar;
i Falmouth: VI kryssareskader n, kryssare, 8 scouts, 8
jagare;
i Plyrnouth: I och IV kryssareskacl rarne, depåfartyg, undervattensbåta r;
Portland: 4 jagare;
Portsrnouth: Depåfartyg, undervattensb åtar;
G-ibraltar·: Medelhafsfiotta n, III kryssareskader u, jagare.

Blå styrka:
i B erehaven: Atlanterfiottan , II och V kryssareskadra rne,
Jagare;

Queenstown: l depåfartyg, jagare, undervattensb åtar;
Alderney: kryssare, jagare;
i Lagos: l depåfartyg, 5 jagare.

-
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w

s 76° till kl. 8 f . m.
Pathfinde r
69° )) )) • 6,30 ))
Patrol ........... .... .. ............ ..... .
5,30
63° ))
Adventare ... .. ........ ................ .
))
))
»
))
4,45
.
68°
.......
....
Attentive ..... ................
»
4
»
62°
Sentinel.. ............... ......... .. ...... .
4
»
46°
Forward .... ..... .......... ... .. ... ..... .
»
» 4
40° »
Foresight ............... ............... . .
l)
4
»
.
34°
.............
................
• •
Skirmishe r
för
vart
syd
afgå
Foresight
skulle
Efter utförand et häraf
de
att
det
under
att erhålla meddelan de om Medelhafs flottan,
öfriga återvände för kolning. Genast efter verkställd kolning
skulle Forward och Skirmishe r afgå sydvart efter bandelsro uterna
))

Röd styrkas operatio nsplan
grundade sig på den strategisk a principen, att det säkraste
medel att skydda sjöhande ln är att så fort som möjligt uppsöka och slå den fientliga hufvudsty rkan.
A mi ra l Wilson utgick från det antagande t, att motståndaren från utgångslä get i Berebaven · styr västlig kurs sam t
därpå sydlig för att seelan gå ner till de mellan England och
Gibraltar gående handelsvä garne. På den grund dirigerade
han Röd flottas rörelser åt detta håll så att den snarast mö jligt skulle kunna erhålla underrättE>lser om de Blå sjöstridskrafteruas företag.
Utgående från att nämnda antagande var riktigt, synes
det varit amiral 'Vilsons mening att klärmua in den Blå flottau mellan Kanal- och Medelhafs eskadrarn e, så att Kana leskadern först skulle komma i kontakt med fienden och drifva honom
sydvart mot Medelhafs eskadern.
Olyckligtv is blef amiral Wilsons operations plan från början förfelad därigenom att ett telegram till Medelhafs flottan ej
framkom ordentligt. Amiral Beresford hade först erhållit order om att afgå från Gibraltar den 24 på middagen . Vid närmare eftertanke ändrade emellertid amiral 'Vilson denna order
just vid krigsskede ts början och bestämde i stället att den
skulle al'gå först den 26. Efter att hafva rundat Kap S:t Vincent skulle den gå norröh·er med 10 knops fart å spridd linje
till Kap Finisterre s 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.
Spaningst jänsten var planerad sålu nda:
Vid krigstillst åndets inträdand e den 24 juni på middagen
beordrade s afgå:
från Falmouth: 8 scouts med :w knops fart, utom Skirmisher som skulle göra 17, styrande följande r. v. kurser:

~

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

mot Medelhafv Pt på spaning.
Sentinel skulle följa efter den 26 kl. 8 e. m. med 12
kn ops fart, under det att Adventme och Attentive skulle afgå
den 27 på middagen med 15 knop efter samma route också
på spanwg.
Patrol och Pathfinde r 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
solfjäderfo r m draga sig N W mot Queenstow n. Syd om RocbesPoint skulle de samlas, hvarefter Sappbire och två jagare skulle
r ekognosce ra Queenstow n, Topaze och 4 jagare Bantry-Ba y
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 samma kurser som de 8 scouts, men med 17 knops fart. Sålunda
skull e:
till kl. lQt. L m .
styra r . .v. s 75°
Terrible
g t.
>
> 69° »
Spartia te
))
8t.
))
»
))
63° »
Andromed a
))
7t.
» 58° ))
»
Royal Arthur »

w

~

))
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styra r. v. S 62° \V till kl. 6t. f. m.
Grafton
5t.
»
» 46° »
»
»
I-Iightiyer
»
-J,t.
»
» -10° »
»
Doris
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 rekognoscera Alderney uuder det att de två andra spanade till Guemsey. Efter att hafva inrapporterat resultatet genom PrawlPoints signalstation skulle de kryssa rundt Scilly, dit de skulle
anlända i dagningen den 25. Dessa jagare skulle hafva brefdufvor med sig för att med dem hemskaffa resultatet af rekognosceri n gen.
Med afseende på det system till handelsskydd, hvartill
Amiralitet angifvet principen, utfärdade amiral Wilson följande
bestämmelser:
Handelsfartygen skulle afgå i grupper på bestämda router
från norr till söder och tvärt om utan att konvojeras af örlogsfartyg. I händelse af upptäckt utaf fientliga stridsfartyg
skulle de sprida sig i alla riktningar för att på så sätt undkomma. Om äfven härvid ett eller annat fartyg blefve taget
som pris, fanns det dock möjlighet för de öfriga att undkomma 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 kryssareskadern N 50° 10' \V 8° 35'
)) 10° 35'
)) 49°
I kryssareskadern
» 10° 35'
» .±7°
IV
10° 48'
))
2'
48°
»
»
VI

Sådan var i stort den plan efter hvilken amiral Wilson
ämnade handla. Genom att ordern tlll Medelhafsflottan ej
n ådde 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 följande:
I betraktande af:
dels att såväl de non som söderifrån löpande handelsvägame sluta sig tillsammans utanför Kap Finisterre till ett därstädes 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 koncentrerade i norr, ämnade amiral May samla sina egna stridskrafter i den södra delen af operationsområdet, eventuellt äfven
på vägen dit för att därunder lamlägga sjöhandelsförbindelsern a genom att kapa och förstöra handelsfartyg.
För detta ändamål beordrades den II kryssareskadern (6
p.-kr.) under befäl af prinsen af Battenberg att vid krigstillståndets inträdande afgå från Berebaven direkt till de sydport ugisiska farvattnen under det att högste befälhafvaren själf
1'idslc1·ift i Sjöväsendet.

4
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med Atlante rflottan och V (I) kryssar eskader n samtidi gt m ed
h ög fart ämnade styra först västvar t för att undvika Röds:
kryssar e samt sedan syd och ostvart u t i Atlantis ka ocean en
till respekt ive bevakni ngsläge n.
Det n ordligas te af dessa, som låg på Oportos latitudr
sträckte sig i ost och väst från portugi siska kusten. Afståndet mell an närligga nde fartyg var här liksom på de öfriga
lin jerna 30 minuter . Denna linje skulle intagas af V (.I) kryssareska dern. 120' syd om de nna linje skulle Atlante reskade rns
slagske pp bilda den andra linjen med det ostligas te fartyge t
10' a 15' från kusten, och 120' syd härom eller på Kap S:t
Vincent s latitud skulle II kryssar eskader n intaga en tredje bevakni ngslinje (se bil. II).
Denna samhug smanöv er beräkna des taga 3 dygn, d. v. s.
att den antogs vara ut[örd den 27.
De valda aEståuden om 30' mellan fartygen liksom 10' a
15' från kusten grundad e sig - oafsedt att högste befälhaf varen ville med det bestämd a antalet fartyg utbreda sig öfver
det angifna område t - på antagan det, att fartyg om dagen
under gynnsa mma omstän dighete r och noggran n utkik sku lle
kunna förmå att upptäck a fienden på 10-15' distans. Under
natten skulle kryssam e sluta sig till lmfvud styrkan och minska de in bördes afstånd en samt förskjut a sig ostvart närmar e
portugi siska kusten.
I och fiir spaning erhöll Blå styrkas rnind're kryssar e (7
st. torp.·ka n.-båtar ) order att vid krigsutb rottet afgå från Berehaven i SO-Iig riktning samt svepa solfjäde rformig t till Ushant s
lat i tu d und er det att jagarefl ottiljen fick order att från Berehaven patrulle ra å område t mellan dessa kryssar e och II kryssareska dern. Erhölls känning med Röda kryssare, hvilka antogs vara på väg ostvart skulle dessa angripa s.
I Bantry- Bay kvarläm nades 2 kryssare , 1 slagske pp, några torped kanonb åtar samt jagare jämte depåfar tyget Hecla
för hamnfö rsvar et såsom en VI eskader .

-
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Röd hufvu dstyrk as oper atione r.
Enligt operatio nspla nen gingo de cletac iJ erade styrkor na
till sjöss de n 24 på middag e n. Af de utsända span ings far tygen siktade blott Patbf1ncler Blås slagskep p. Happor ten härom t ill högste befälbal"viHen blef eme llertid af någo n anled ni ng fördröjd .
Kanalfl otta n a nlä nde ti ll rendez-vous-p latsen k l. 5 på morgon en den ~5. Under vägen inspe kterade amiral lViison arbetena med lVIontagns bergn ing. Å rendez-vous platsen erbö ll s
m eddelan de om att I kryssar eskader n hade känning med 4
fientli ga jagare å lat. N 49° 16' och Iong. W go 6' ocb klockan
6t. 30m. f. m. inrappo rterade Terrible att den förstört 2 Blå
a-J·ordesoskadlicrhb.
jagar e. Cii:ce, Dryad och ytterlig are 2 J·auare
o
äfven:
ison
lVi
äfven af I kryssar eskadem . Sannoli kt fick amiral
bär den 25 på e. 111. underrä ttelse om att den ändrade ordern
till Medel hafsesk adern ej kornmit amira l Beresfo rd tillhand a.
Han beslöt därför att genast styra sydvart med 11 knops
fart. I :sta kryssar eskader n he01·drades att gå till Falmou th och
kola samt sedan följa efter å handels routen med högsta fart
till K ap Finister re, som bestämd es till rend ez-vous plats.
Topaze återkall ades från Rocbes Point och Supp!Jire sändes t illbaka till Milford med alla jagarne . Då två jagare blifvit tagna vid Berebav en, återsänd es inga dit.
Under den 26 erbö llos inga säkra underrä ttelser om fienden med undanta g af att eu lastång are kl. 8 på aftonen sign alerade att den siktat fienden å lat. N 43° och long. \Y 11 o
ell er på omkrin g 200' distans från hufvuds tyrkans di'tvaran de
förändri no·
b
läge. Detta meddel ande föranled d e emeller tid in[ren
o
i Röd styrkas kurs eller fart .
Tidigt den 27 kom det gnistme ddeland e från I kryssar eskadem att den höll på att förena sig med hufvud styrkau .
Kl. 8 L m. hade Röd styrka fö ljande lägen:
Kanalfl ottan å ung. lat. N 44°, long. W J 0°.
IV och VI kryssar eskadra rne framför Kanalft ottan .
V kryssar eskader n i närhete n af Finister re.
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*) Unite d Servic e Gazet te 5 juli 1905.
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Goliatb erhöllo då order att jaga det, men under natten förlorade de känning en med fienden.
Vengea nce hade tagit led ningen af Röds hufvuds tyrka,
tätt följd af Triump h, Exmou th och Russel lämn ande Ocean,
Cecar jämte tre andra sla gskepp efter sig. J akten fortsatte s
hela natten hvarun der VI kryssar eskadem beordra des att sluta
till fienden för att hålla känning m'ed honom.
U u der förfölja ndet den 29 på f. m. bl e f den del af Kanalflottan, som ej kunde följa med, detache rad för att vända
mot söder och skydda bandels vägarne . Blott 4 Röda slagskep p,
Exmou th, Albema rle, Triump h och Vengea nce fortsatte jakten
norröfv er, men förlorad e uuder dagens lopp fienden ur sikte.
Kännin gen med Blå uppehöl ls emeller tid genom uågra pansarkryssar e ända upp mot Kanalen .
Vid passera ndet af Usbant inställd e amiral 'Wilson förföljande t och lopp till Portlan d, hvarest fartyge n skyndsa mt
kolade. Redan på natten den 30 juni-l juli gingo de Röda
åter till sjöss u1ed sydlig kurs samt upprätt ade på höjdeu af
Ushant en bevakni ngslinje ä hvilken de uppebö llo sig till
krigstil lståndet upphörd e den 2 juli.

Blå hufvu dstyrk as opera tioner .
Vid krigsutb rottet elen 24 juni lämnad e amiral May
Berellav en med Atlante rflottan och V kryssar eskader n 10amt styrde enligt de i operatio nsplane n gifna bestämm elserna. II kryssareska dern afgick samtidi gt med syd lig kurs på spaning mot
sitt bevakni ugsläge , liksom jagarne och de mindre kryssar ue
mot Ushant. Krigslä get elen 26 på morgon eu synes å bil. III.
De Blå sjöstyrk ornas förflyttn ing till den sydliga delen
af operatio nsområ det försiggick under ogynns amma omständ igheter, ty det rådde regn, tjocka och svår brottsjö . Tjockan
var visserligen förmånl ig för att oben:iärkta komma till sjöss,
men sjön gjorde att farten måete minskas något och det var
.svårt utt hålla eskader n 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 emeller tid väderle ksförhå lland ena bättre.
New Zealand bade först intagit sitt bevakni ngsläge kl. 3
på morgon en den 27. U n der förmidd agens lopp in to go äfveu
€n stor del af de öfriga slagske ppen sina lägen. Under eftermiddag en uppfång ades ett gnistme ddeland e från Victorio us att
det jämte Royal Oak och två kryssare voro jagade mot NO
af 7 slagskepp. Kort därefter upptäck tes från King Edward VII
IV eskader ns pansark ryssare, som jagade Blås pansark ryssare
Bedford, hvilken signaler ade att den varit jagad hela dagen af
kryssar ne, liksom att Medelh afseska dern gått sydvart igen*) .
Då det numera var att vänta, att Höds hufvud styrka
snart skulle ledas dit af kryssar ne, gaf Blås högste befälhafvare medelst gnist sina slagske pp order om samling å lat. N

38° 18' och long. W 120 5'.
Klockan 9 på aftonen voro 5 slagske pp förenade. Magnificent och Majestic voro då ännu ganska aflägsna från rendez-vous platsen . Äfven de hade siktats af fien den och ångat
västvar t för att komma undan och nå egen operatio nsbas, hvilket äfven lyckades.
Då amiral May ej såg dessa slagske pp komma till rendezvous platsen, synes hans afsikt varit att uppsök a dem , hvarför ban styrd e ostvart samt gaf II kryssar eskader n order att
sluta till slagske ppen, hvilken order de dock ej efterkom ma,
antaglig en på grund af kol brist, ty de giugo i stället in till Lagos.
För att bli af med de Röda kryssam e gjordes under natten Hera kursänd ringar. Följand e morgon den 28 (kl. 9) siktades emeller tid Hera fientliga kryssar e och under förmidd agen
kom Kanalfi ottan i sikte.
Genom en samtidi g gir om 16 streck formera de amiral
May sina slagske pp på västlig kurs och gaf då order om högsta möjliga fart för att taga jakt och söka undkom ma. Då
d et visade sig svårigh eter ombord å New Zealand med kollämpnin gen, 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 h ar 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 åstadkom emellertid väldiga rökpelare. Mot middagen reducerades
farten till 1-! knop enär Hindustan och New Zealand endast
med svårighet kunde följa. Sedan fartygen åter slutit samman 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 oförändrat; 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 bairar söka
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 succesiva kursändringar förlänga afståndet till Röd, hvilket äfven
krönte.3 med framgång så att han den l juli uppnådde Scarmvcbourougb, därifrån ban afsäude föiJ·ande inom Eno·land
,.,
ket uppseendeväckande telegram:
»Från Blå styrkas högste befälhafvare, mycket brådskande och viktigt.
Till Hans Maj:t Konungen, Premierministern, Märerna i
sjöstäderna, Hamnkommendanterna och Amiralitetet. Den fienta Kanalen omliga flottan besitter herraväldet å de Enaelsk
b
gifvande farvattnen samt begär krigsskadeersättning. Skull e
försök göras att medelst jagare, torped- eller und ervattensbåtar eller genom minor förstöra Blås krigsfartyg så länge som
de uppehålla sig i Kanalen eller vid engelska kusten , så komma 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 krigsskadeersättningens storlek kunna vi framdeles förhandla».

-

Praktiskt taget var ju Blås sla gflotta fördrifven ur rnanäverområdet 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 tillskrifvas den omständigheten , att Medelhafseskadern ej erhöll
meddel andet om amiral Wilsons förändrade planer. Hade amira 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, hvarigenom den hade varit ett godt stycke mer nordvart vid det ]nitiska tillfället. Följden däraf hade varit, att Blå r,:kulle fått
tid att bringa hela sin flotta på bevakningslinjerna mellan Kanal- och Medelhafsflottoma. h varvid Hö d kunde fångat fienden
som i en säck från alla sidor.
Som det nu var kom Medelhafsflottan tidigare än beräknadt var, och i stället för att vara formerad i spridd ordning
var den sluten och höll sig nära portugisiska kusten med kryssame före. Vid den at'görande tidpunkten var den norr om
Kanal flottan.
Visserligen oskadliggjordes två af de Blås ostligaste slagskepp (Victorious och Royal Oak), men de öfriga lyckades undkomma genom att styra väst och på så sätt undvika amiral Beresfords eskader, som vändt om och styrde sydvart, sålunda lämn ande 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' kryssame 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 gående 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 styrde S O i mycket oregelbunden formering. Blå styrka satte nu
full fart, och Black Prince och Cornwall beordrades genom gnist

Efter striden satte den Blå styrkan full fart med västlig
kurs följd af I Röda kryssareskadern. På e. m . (den 29) erhöll Black Prince pannhaveri och Cornwall maskinskada,
hvarför de sackade efter. För att dessa fartyg ej skulle utsättas 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
.d e 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
.a tt 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 Edinburgb s och Cumberlands vidare öden äro okända, men förmodli gen lyekades de nå egen operationsbas .

.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 gestaltade sig ogynnsamt för de Höda enär V kryssareskadem
€j kunde följa med I eskaderns snabba pansarkryssare. Amiral Neville förlitade sig emellertid på den förmodan, att MedelhafsHottall 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.d elsvåra artilleriets användande liksom att striden utkämpades
:under 21 knops fart.

Angående den V Blå kryssareskaderns operationer förefinn 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 sjöstridskrafter. Ett angrepp mot Guernsey samma natt misslyck ades äfven.
Tills dess att någon officiell berättelse öfver detta krigsskede utkommit, är det svårt att få någon klar bild öfver det
egentliga lwndelskriget och den skada som förorsakats sjöhandeln . Enligt somliga engelska tidningar skulle skadan varit
högst betydlig under det att andra uppskatta handelsförlusten
till blott 2 procent.
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Slutord .

Mobilise ringstide n är i allmänhe t den farligast e tidpunkt en
under kriget, därför att det största 5vagbets tillstånd då är rådande. Då den därigeno m äfven kan blifva elen mest afgörand e, gäll er det, särskild t för de mindre sjömakte rna, att ständigt vara krigsrust ade.
Pröfvand et af krigsber edskapen har varit ett af denna
krigsöfn ings förnäms ta ändamål . Trots den raskhet och elen
ordning hvarmed mobilise ringen utfördes samt det goda beredskaps ti ll stånd h vari de engelska fartygen voro efter 190-!
års ?rganisa tion, synes Amiralit etet ej ansett att nationen bar
full krigsvalu ta för de summor den offrar på sitt sjöförsva r
enär en ny organisa tion nu håller på att genomfö ras, och i
hvilk cn man väl får anse att de erfarenh eter, som vunnits af

I anseende till den brist på tillförlitl iga källskrif ter som
förefinne s öfver dessa krigsölu ingar, ty de erhållna uppgifte rna
stöda sig bufvudsa kligen på tidningsa rtiklar, bar det varit svårt
att få kännedo m om alla detaljer liksom äfven att fastslå några erfarenb eter eller hestämd a lärdomar .
Emellert id äro i det ofvannäm nda de stora dragen af
manövre rna framställ da, och man torde nog äfven af dem
kunna sluta sig till åtminsto ne några för oss lärorika synpunkter, som äro att taga vara på.
klarinaeu
Länge har det varit. en käud sak att kricrsför
b
b
mobilig
långvari
någon
af
föregås
hädaneft er ej kommer att
sering. Då nu eugelsmänneJJ för dessa sina mauövre r förutsatt att krigsutb rottet kan kom ma oväntad t närhälst ett spänd t
förhållan de med en annan uwkt inträder och då man desslikes
tager i betrakta nde det sätt, lwarpå dessa krigsöfn ingar börj>1de, så anger detta bestämd t att civilisera de europeis ka makter erkänna det berättiga de uti att låta öfverrns kaude krigs
företag föregå själrva krigsförk laringen och hafva därmed äfven
erkändt japanem as angrepp på Port Arthu rfl ottan såsom eu
folkrätts lig handling . Detta sakförhå llande måste man ständigt hafva för ögonen.
Att engelsm ännen till fullo inse faran och vikten af dessa
öfverras kaude anfall samt äfven vetat att vidtaga mått och steg
för att förebygg a dem, framgår bland an uat a[ de af Amiralitetet nyligen utgifna bestämm elserna om, att så snart ett spändt
förhållan de mellan England och någon annau sjömakt uppstår, skall i olika namngif na barnnar en särskild bevaknin gsafdelnin g träda i verksam bet för att kontrolle ra ingående
fartyg.
På den grund uppman as alla sjöfaran de att, då dc und er
sådana omständ igheter närma sig dessa hamnar, väl hålla utkik efter bevaknin gsfartyg et samt strHngt åtlyda alla dess befa llniugar och genast stoppa på signa l eller då det affyras ett
löst skott. I händelse af tjocka eller nattetid få fartyg på intet villkor söka ingå i hamn utan att först hafva erhållit tillstånd af bevakuin gscbefen .

som marens öfningar tillvarata gits.
Denna omorgan isation afser en bättre fredsförl äggning af
stridskra fterna samt bättre krigsrust ning hos reservfar tygen.
För detta ändamål skall en ny eskader, den s. k. Home F leet,
bildas med bas i Sbeerne ss''l Denna skall delvis ersätta den
vid föregåen de organ isation inrättade »Fleet in commiss ion in
Resen'e» , hvars krigsber edskap således afsevärd t höjes, bvarigenom äfven flottan såsom helt anses få större sjögåend e effektivitet d. v. s. skjutskic klighet, uthålligh et under gång samt
ta ktisk samman hållning .
Detta bar emellert id endast kunnat ske genom att äfveu
gifva denna Ho me Fleet stam besättnin gar, för b vilket ändamål
6 slagskep p och 4 kryssare - trots de konserva tives protester
- tagits från de i tjänst varande aktiva eskadrar ne.
Minst 2fs af alla stridsfar tyg komma genom denna nya
organisa tion att städse vara mobilise rade med samöfva de besättning ar ombord .
Fördelen af detta system med ständig t rustade eska=
drar där besättn ingarne och fartygs förband en få samölvas kan ej nog ofta och kraftigt framhåll as.
·X") Den kommer att bestå af 15 slagskepp , 14 moderna kryssare
110 jagare, 52 torpedbåt ar och 30 undervatt ensbåtar.
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Uneler dessa krigsöfningar klagades
tagande ej förut samöfvade personalen,
icke had e tillräcklig yrkesskicklighet och
de det sig t. ex. att kanonbetjäniogarne,
hastigt nog kunde servera sina kanoner.

det öfver att den delsärskildt af reserveu ,
stridsvana. Så visasärskildt laddarne, ej

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 p å samma tid per
kanon sköto med 2-23,4 cm. kanon er 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 under verkliga krigsförhållanden skall lämna ett godt skjutresultat.

Liknande klagom ål framföreles öfver maskinfolket. Upprepade gånger hände det att fartyg med ej samöfvade eldare
nedsatte en hel eskad ers fart, enär de ej orkade med att uträtta 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 orubbliga förtroende till bvarandra, som gör segern lättare äfven
för numerisk underlägsen het.
Inga medel och inga uppo({ringa?' få sparas för att pröfva
att fredsarb etet 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 so n~ förefi nnas. Å·r från år borde därför partiella krigsrustningar för etagas, för att sedan alla detalje1·pröfvats se hur hela organisationssystemet ve·rkar.
Vid studiet öfver de båda amiraleruas operation splaner
framstår klart betydelsen af att äga kunskap om fi endens organisatiou, materiel och personal liksom äfven att högste befälbafvaren känn er sin motståndares karaktär. Att riktigt bedöma
motstånd are ns planer samt antagliga sätt att utföra dem är af
lika stor bety delse, som att själf klart se det egna operations-

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 krigskorrespond 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 rikt igt bedöma krigsläget, då han inte ännu fått någon underrättelse om fienden,.
Had e denne korrespondent varit sjöstrateg och hade h ~ft
li ka stor kännedom om Blå styrkas befälbafvare som amiral
Wi lson, 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 noggrann kännedom om motståndarens sjöstridskrafter, deras förläggning och antagliga sätt att utföra spaningstjänsten.
studiet af ofvannämnda förhållanden t·ilLhör krigets planläggning och bör på intet sätt försummas. Ett medel att erhålla kunskap diirom är att skaffa sig kännedom om andra mariners manövt·er.
Under dessa krigsö [ningar ådagalades tydligt den oerhörda
betydelsen af en väl ordnad och kraftigt genomförd rekognoscerings- och spaningstjänst, utförd af snabbgående och starka
fartyg, försedda med gnistmaterieL
Trots de yppersta signalapparater och de 8 scouts jämte
öfriga rekog nosceringsfartyg, 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 underrättelsev äsendets misstag och dels äfven till
följd af bristande spaningstjänst.
Orsaken till att spaningen ej blef så lyckad som man
Väntat, tord e bland aunat kunna sökas i de ogynnsamma vä-
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derl eksförhållan den som voro rådande under en del af manövrerna.
Amiral lViison synes hafva tillämpat den af amiral Fourni er använda metod en för spaning, d. v. s. att under antagande att motståndare n (Blå) kommer att röra sig inom en viss sek·
tor med operationsb asen (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 förhållande till h varandra att säkert gnisthåll förefunnits samt
med spaningsked jans ftyglar stödda af starka pansarkryss areskadrar. I stället för att en ligt Fourniers metod efter hand
koncentrera spaningsfar tygen mot motsändare ns utgångspun kt
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 a f en spaningsius truktion samt en
för spaningen särskildt afsedel terminologi. Hvarje meddelande måste vara kortfattadt och hvarje ord hafva en bestämd,
kort och klar betydelse, så att ej mi ssförstånd uppstå ell er
långa förklaringar behöfvas. Tillförlitli.r;het i uppgifterna är
nämli.r;en ett ln~fvudvillko r vid all spanin.r;. Osäkra underrättelse·r kunna vara lika ödeseliq-ra som f elaktiga. Af spaningsfa rtygen 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 und er 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 bråkdels knop ger en öfverlägsenh et, som ofta kan vara afgörande
för krigets utgång
I nära samband härmed star maskineriet s skötsel och
vård eller hvad engelsmänn en kalla »the steaming power», d.
v. s. förmågan att ånga fram. Härpå är amiral Mays flykt upp

ti ll Engelska kanalen ett god t bevis. King Edward VII kla ssens
fartyg h afva en fart af 18,5 knop under det att Exrnonthklassens bör hafva minst 1; 2 knops öfverlägseuh et. I-Iade dessa
senare under jakten eft.er Blå kunnat utveckla sin största maskinkraft, så hade de kunnat bringa de Blå till strid, men deras maskiner, särskild t konden sorer, voro ej i fu ll godt till stånd .
Amiral Mays öfverlägsen het i fart torde äfven berott på att
å ban s fartyg begagnades blandad eldning med fiytande bränsle
hvilk et sparar personalen* ). I regeln synes rökfrih eten lämnat
myck et öfrigt att önska, särskildt å de fartyg som använde
flytand e bränsle. Slagskepp och kryssare lära hafva upptäckts
långt tidigare på rök en än på själtva skrofven_

·:+) Se Tidskr. i Sjöväsendet 1904, sid. 213.

H vad man måste beundra under dessa krigsöfning ar är
den taktiska sammanhåll ning som i regeln ägde rum mellan
fartyg och eskadrar, trots det att tjocka och regn bärskade under en stor del af öfningarne. Utom den utmärkta signalmaterielen 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 anmärkning svärda 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 handelsfartyge n och
dels gnisttelegra fiens verksamh et.
I båda fallen vunnos i allmänhet goda resultat. Flera
hand elsfartyg voro försedda utom med de vanliga signalapparatema äfv en med strålkastare, hvarm ed de natteti d på långa
håll kund e meddela sig. Det förord as nu liJ-ligt i E ngl and att
.ett ordnadt signalsystem införes mellan de engelska örl ogs- och
hand elst'a1tygen.
Guisttelegra fien fun gerad e i stort sedt väl. En korrespondent till 'rimes skrifver: >> Vissedioen
är svstemet
ännu inte
b
,,
full ständigt, ty und er 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
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misstag ägt rum, men vederb örande bevis betyde lselösa fälbafv are hafva varit i stånd att samarb eta med, kontro llera
t,
och diriger a sina styrko r med ett sådant gynnsa mt resulta
en
att man endast för ett par år sedan skulle ansett det som
ta»,
sällsyn
varit
ej
hafva
200'
omöjlig het. Gnistafsti'md upp till
vioch ban tillägge r »att koncen trering en af sjöst.yrkor hafva
på
äfven
sat sig ej längre bero blott på signala fstånde t utan
kolkap acitete n».
Vid flera tillfälle n lyckad es motstå ndarue störa h varand ras
gnistsi gnaleri ng; så kunde t. ex. Blås högste befälha fvare den
27 juni ej få fram medde landet om reudez -vous plats till öfriga
af
fartyg i slagske ppslinj en sedan eskade rn blifvit upptäc kt
Röd styrka utan måste detach era Hindu stan till västra fiygeln
för att med elst vanliga Baggsi gnaler öfverb ringa ordern .
Å andra sidan erhöll I och V kryssa reskad raroe kännin g
med Blås andra kryssa reskad er deu 2~) juni syd otn S:t Viiiaf
cent, därigen om att de lyckad es uppfån ga ett mellan två
Medelh afseska derns kryssar e afgifve t medde lande, som innehöll att den ena af dem jagade s af Blås pansar kryssa re väst
om Lagos.
Frågan om igenkä nnings signale rna fartyg emella n och
ej
framfö r allt mellan fartyg och befästn ingar synes fortfar ande
erhålli t en tillfred sställan de lösning . Upprep ade gånger , särskildt vid nattanf allen mot hamna rne, blefvo egna fartyg ofta
beskju tna.
En annan intress ant fråga som krigsöf ningen afsåg att
lösa, men som tyvärr allmän heten ej fått något bestäm dt svar
i
på, var om Und ervatte nsbåta rne kunde ersätta minför svaret
tidnilla
engelsk
del
en
af
ticl
hamna rne. Det framgå r erneller
gar som om försöke n utfallit gynnsa mt.
I artiller istiskt hänsee nde hafva öfning arne lämnat ett par
fingerv isninga r nä m ligen: en maning till noggra nn t aktgifv ande vid eld vapnen<; betjäna nde. Orsake n till Essexo lyckan såsom
den förut beskrit vits anger ej klart hvar felet låg, meu antingen får man väl söka det i något slarf vid laddnin gen eller
i bristan de säkerh etsåtgä rder.

-
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Ett annat förhåll ande, som tarfvar uppmä rksamb et, är
den tydliga tenden s som förefinnes ntt upptag a strid på stora
afståud och under hög fart. St rid ema mellan slngske ppen den
27 juni S \V om Vigo, då Blå öppnad e eld på 1 l ,OOU meter
och Röd på 10,000 meters afstånd samt strid en mellan • kns
sareskn drarne utanfö r Lagos som utkämp ad es utanfö r det n~e
tydligt
påpeka
fart,
k1wps
21
delsvår a artiller iets porte under
er
nödvän dighete n af att besitta kraftig a långsk jutanrl e kanon
och bög fart .
Af handel skriget fran;gå r det för de små statern a gläd.
Jande faktum , att äfven en underläg.s·en sjömalet kan under
afmodärn a förhåll and en, om den ä_qer lämplig a fartyg , gö1"a
igenom
r
s~värd skada å fienden s sjöhan delsför bindels er och dä·
de
tzll foga honom sådana födust er att kanske af honom planera
,qöras.
omintet
retag
större krigsfö
Hade det gällt verklig t krig, kan det nämlig en inte förnekas att amiral May nrit mer handlin gsfri och haft betvdligt större framgå ng med sin handel sförstö ring än bvad nu ~ar
fallet.
Med afseend e på skydde t af sjöhan deln tord e påpeka s
det af amiral lViison öfvade system et, som afsåg att låta !-Jandelsån garne framgå gruppv is på olika hand elsväga r utan skydd.
Detta system har fördele n af att det ej splittrn r egna stridskrafter , hvilka sålund a samlad e kunna angrip a fienden s styrka.
Det kan också med fördel använd as , då förbind elselin j erna
kunna draga.> åt många olika håll. Skola de däremo t gå fram
å bestäm da, ganska trånga vägar, såsom bos oss å flera stälvi
len är fallet, så tord e handel sfartyg en behöfv a s kydcl. Vilja
därför upprät thålla vår så viktiga sjöban del äfven und er kria,
så måste vi skaffa oss tillräckligt kraftig a, sjögåen de fartyg so~
kunna lämna B,f{ektiv t skydd.
Endast genom sådana fartyg blir landet bespar ad t de oers
hörda lidande n, som uppstå om sjöförb indelse rna afbn-ta
"
h varigen om landets ekonom iska lif slockna r.
En såväl teoretis k som pmktis k ut?·edning anqåen de 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 verksammaste medel att afvärja en sådan fara vore helt visst af stor
betydelse och skulle siikerliqen äfven för nationen klmgöra såväl 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 emellertid om vi själfva följa engelsm ännens exempel att genom
praktiska krigsöfuingar, som grunda sig på med kriget öfverensstämmancle 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. l.

-

-- 70 -

Bil.
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Bil. lll.

n.
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Bil. VII.

Under l :sta krigsskedet förekommande haverier.
Fartyg.

Anm.ltrkn ing.

Slag af haver.ier.

Efter kort tid r eparerad t.
Roderska da.
Sl.-sk. Canopus
en
Kollidera de med ett seförmodlig
Illusstrio us O bekant,
gelfartyg.
ob etyclligt.
Läck, sb,dad propeller. Kollidera de med l~esolu
Ra millies
t ion, dockad i Chatam .
d i Devonpor t.
Reparera
rn.
kondenso
i
Läcka
P .-k r . Sutlej
D :o.
Spricka i ena cylindern .
Argyll
Devonshi re Maskin skada.
Reparera d i Devonpor t.
Läcka i kondenso rn.
Europa
Kollidera de med ko lån - ,
Ob ekant.
T.-k.-båt Speedy
gm·en Stokerley .
tt utanförSh eerGrundstö
D:o.
Specialfa rt. Hearty
ness .
J agaren Cheerful Svårtsk::u lacli bogen öfver Kollidern, t med jagaren '
Gan·y. Dockael i Sheeroch under vattenlinj en.
ness.
Kollidera de med jagn,ren
Skaclad i bogen.
Orwell
Reparera d
Nitle
Portsmou th.
Rocbuck Skadacl i bogen och å Kollidemc le me el k aj en 1 1
l
Portlancl.
kommand o Lyggan.
Reparera d i Portsmou th .
Vigilant Pannhave ri.
D:o.
l'Vlyrm.iclon Roderhav eri.
t.
Devonpor
i
Dockael
skada.
Propeller
Leven
Repar erad i Portsmou th .
Maskinha veri.
Zephyr
Grundstö tt.
Obekant.
Lynx

l

Bil. IV.
Fördelning af de Engelska sjöstridskra fterna enligt 1904 års omorganisa tion.
Tab. l. Aktiv tjänst (Fleet m commission) .
[:B
il'

(fq

,..

Station.

il'

U1

[/J

il'
...,

CD

>o
>o

"'l

Tab. 2.

l ~~ Wl
. . ~CD

lW

l

~~o

6

2
5
5

8

6
4
5

1
3
3
1

::J
o
::;

>='

~o

?'

ct-

il'

:-:

1

2
1

2±

1
8

Jagare.

o""

ct-

ro· a>

f.>~~ ~ - ~

17

R
il'

m
0
o

P""~:j

~;:;:-"~c.o~

il'

7

~

!'V

~~§' 1,~ g~

w ::J

w

Kanal eskadern ········· ················· ·············
Särskilcl tj>inst ....................... ... .............
Öfningsfarty g .......................................
Hemlanels farvatten ···· ·······················
···
Atlantereskader n ....................... .... ... .....
.Meclelhafs eskaclern ······················· ·· ····· ·· ·
Östasiatiska eskadern .... ............. . ........ ..
Kapafclelningen ..... .... ..... ... . ..... . .. ............ .

r-o

~
'<i

Tab. l-2.

14

l

l
l

112 (6 i tjänst, 6 i reserv).
22 (15 i tjänst, 7 i reserv.)
13

9
3

l

17

20
12
9
4
l

Reserv (Fleet in commission i Reserve i Hom e waters .)

l
l

.

Större
~Imclre
1 0 h 2 H
»pro\ ec t.e d'>) 2. och 3. kl.
krvssare
.
kryssare.
"'

Slagskepp.

Pansarkryssare.

12

14

Tab. 3.

Fördelning af sjöstridskra fterna under krigsöfninga rne.

( ·

8

Sconts.

Kanonb åtar.

Jagare.

'rorpeclbåtar.

5

3

71

33

8

l

_..--.,
y

[:B

PTr-o

il'

7;"""'!:j
...,
... m
'<i On-

~ ~

(f q

w ::J
m Ul

w

~
CD

m
0
o

c; o: oo ~r
';::,.."' '"' ~~~
'""'"'"'
~

(/)

w

il'
...,

'~"'"' "'7

>o
>o

>'T
'"' !7
'--'R

CD

~

o""

""'il'
il' o

"'

;.

?'

~

~q

8

o""

il'

ct->Q

'"'

~~

~o~

~

~

Kanaleskadern ························ ·····················
:;V[eclelhafseskader n ............ ...... ... ..... .............
IV krys sareskadern ....................... ...... . .........
Öfriga fartyg .............. . ............ ... ......... .. .......
R eservfartyg ........... ......... ...
·· ······················
Summa

15
7

3

9
31

16

l

2
3

6
4
3

-·

Blå styrka.
Atlantereskader n ... .... ............. ...... ...... . .........
Reservfartyg ....................... .................. ... ....
Summa
Öfriga fartyg ....................... ....................... ..

l

l

Röd styrka.

2
l

-·

} 15
20

ö

l
-

l

l

-

-

l

-

5

8

}26

8

8

67

-

-

9

-

-

-

14
40
63

23
23

l
50
42
3
41
103
239

-

-

239

l
6
2
8

8

1
9

24
17

-

8
8

p

l

-

l
l

-

-

l

l

>='

p

~

;.C(

~

(/)

8
8

~~

~

r::eT

r::

O" CD

CD

[:B

m

~~

o

il'

(fq

ct-ti

ct-

CD

'-l

R

-

l

3
7
10

l

l

-

l

-

-

-

-

l

-

l

l

-

l

-

5
5 l 52
57
5

l

-

-

l

-

-

l

-

l

-

-·

l

22
67

-

l

··-

1~1 32
Summa 360
l
89

l

Rö d
A-k-t-i-v-a

Sl.-sk. Jupiter
»

Kl

l

>

~

>

...,l

))

l

·.- l

l .

.. ....... ,\

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

15,2

4

18

13,2

4

18

))

l

l

14,2

10

4

12

16

12,o

20

4

14

22

14,2

19

4

12

16

5,7
3,o

20
23

11

-

-

<

•
»
>
>

·1

D evonshire .....
Argyll .......... ..
Roxburgh ..... .
Antrim ·....... .' .... .
Hampsh1re .... ..

14,3

23

2

16

10

17

25

J a g a r e

oo

.q

"'...,

Depåfartyget Tyne
>
Thames
l
36 jagare.
23 torpedbåtar.

l

att fö1
fi

Plats.\

15,3

18

4

12

22

11

14

IV kryssareska

l
5,7

20

l
l -

P.-kr. Euryalus
»
Sutley
»
Hogue

{
l

Scouts Pathfint
Sentine
»
Patriol
>)

P.-d.-kr. Sapphi
6 undervattensb

III. K ryssaresKuiU?'n (K. amiral Lambton.)

t

~

-

l

D.

p

23

l

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

14
20

c;·
ll,o

l

Klar

P.

I. Kryssareskadern (K. amiral Neville).
P.-kr. Good Hope .... ..

Fartygets namn.

Sl.- sk. Bulwark ......... ,
>
Vener able .... ..
>>
London ......... \
»
Queen ............ (
>
Formidable ... 1
,,
Irresistible ... J
>>
Implacable " .
P .-d.-kr. Venus ..... .

"j

Canopus .......
l
»
Goliath ........ .
>
Ocean .......... ..
lo
Glory .......... ..
l
,::
>
Vengeance ..... .
l
>
Russel ............ }
""l
Albemarle .... ..
•
?"
>
'J'riurnph ........ .
»
Exmouth .........
Lund y
J
>
Duncan
: ........ J
I sland
>>
Oorn walhs .... ..
YarP .-d.-kr. Dido ............ l
lmouth {
>
Topaze .... ..

s

Medelhafsflottan (K. amiral B eresford).

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

:B'artygets namn.

(Amiral A.

f--ö-r-b-a-n--d

KanoJflottan (v. amiral Curzon-Howe.)
Utg.-1
läge.

s ty r k a.

f

""

(!)

P .-kr. Leviathan ... ...
' Suffolk ........... . }
Lancaster ......
Oarnarvon ······

.
>)

14,3

2g

IO,o

24

ll,o

23

2

16

17

-

14

13

-

10

25

l o t t i l j e n.
Q

g;

e.

Depåfartyget Barham.
5 jagare.

""

l?
...,

Torpedfartygs fördelning .
h::!
o...,
g.
~

o

"det>

o .q
..., o

1-3
P"'

Sh:::l

o o

(!)

z

~d-

p
p,

""!T

P"'•
"""'

67 jagare .................... 36
63 torpedbåtar ............... , 23 undervattensbåtar ...
6

11
12
8

7
19
9

...,o

l
l

....

Q:

...,

O'

e.

(!)

""
...,l?

8
20

12

-

-

5

'

Bil. V.
R ö d

s ty r k a.

(Amiral A j K. Wilson.)

l-n--d

u-d

R-e-s-e-r-v-f-ö-r-b-a -

J

Klargjorda fö r e mobiliseringsorclems utflLrclancle

•ttan (IL amiral Beresforcl).

Mo biliseracle
Artilleri
l
D epl. l
1000 Fart. l
JJ\I.-sv. J Lätt.
Svårt.
tons.
l

m.

.

l

::: :::)

....... \

...... . (

15,3

4

18

Plats. l

rfre den 12 juni

Plats.!

12

Jl

l
5,7

20

l

-

11

14

P:m.

>>
>>
>>

1

P.-kr. Euryalus
»
...... 12,2
Sutley
l
Hogue
>

~

>

21,7 1 2

P.

D.

{

l

12

i

D.

l

-

Scouts Patl1:fin er }
3000 tons, 25 lm.
Sentine
»
Patriol
>
P.-cl.-kr. Sapphil·e, 300 tons, 23 lm.
6 unclervattens~åtar.

(K.

amiral

......

14,3

23

"'""}

10,o

24

......

11,o

23

>>

•

i

P:m.

P.
D.

?

I

Torp.-k.-båt Niger
Sharpshouter
»
Seagull
»
Spanker
»
Speeclwell
»
• Gossamer
Speedy
Jason

{
{

_1
l

:?5
0
p-

l P:m.

l Artilleri
Depl. l
1000 Fart l
sv. lm.-sv.
tons.

f P.-kr. Baccante
»

\

Ch.

"

}l

Cressy
Aboukir

fP.- cl.-kr. Hawke_ .........
Ch.
Endymwne ...
Edgar ....... ..
•
Theseus .... ..
•
D. {
S:t Georg......
>
P:m.
Gladiator .. .. ..
>

t •

l

~

~

p..

67 jagare
············ ········
63 torpedbåtar ...............
23 undervattensbåtar ...

36

6

o,._, o<1
ct-IT

;.!f
7
19
9

20

7,8

20
20

5,8 l

2

lO

2

lO
15

-

VI kryssareskadern (K. amiral Cross).

p

l

Depl. J
1000 l Fart
tons

>

P:m.

P.-cl.-kr. Terrible ........ .
Spartia te .... "}
>
Andromeda .. .
»
Royal Arthur ___
>

i

•
~

"l

Highfly er .......
Grafton .... ... .... .

14,4

22

11,1

21

7,8

20

5,7,
7,4

20
20

Artilleri
SV.

l nl.- SV .
16

l

l -2

12
11
10

Ej ingående i eskader.
f--3
;:r
et>

'Z
o
,._,

et>

11
12
8

l

7 ,4

lr,-'

l
~'!;

l

1

to

Torpedfartygs fördelning.
Sf-0
o,_, o,_,
,._. ct-

12

2

ll

~

1

Ch.

t::J
"det>

21

Artilleri
Fart l
~~6·1
sv.
Jrn.- sv.
l tom:-.

D.

"o
o
,._,

12,21

V. kryssareskadern (K. amiral Adair.)

l D epotfart. LBlake
eander
26 jagare
40 torpedbåtar
17 undervattensbåtar

.· ham.

Il

g

[ Scouts Skirmisher)
~
Forward
>
-'L~
Foresight
•
P:m.
Adwenture ~
>
p
Attentive
>
D.

l

•

D.

l

>uQ,e?'n

den 14 juni

IV kryssareskadern (forts.)

Resolution
Ramillies .
Barfleur
Centurion
Empr. of Inclia
Nile
Trafalgar
Hood

>

l Artilleri
Depl.l
1000 Fart.
sv. lm.-sv.
tons.

[[Plats . l

elen 12 juni

[ j SL- sk. Repulse

IV kryssareskfern (K. amiral Bosanquet.)11

22

e ... 1

~

för kust- och hamnförsvm·et

l

l

l

l

att förstärka flottan

2
er
,_,

~

l Artilleri
Depl. l
1000 Fart
sv. l m.-sv.
tons

l

l
il

~ ~

8
20

5
12

-

-

P:m
D.
Ch.

=
=
=

P.-d.-k r. Aeolus ............
Doris ...............
Sirius ...............
Hermione ...... }
Charybclise ......
)

Portsrnouth.
Devonport.
Chatam.

)

3,6
5,7
3,6

20
20
20

)

)

4.5 1 20

-

-

8
11
8

-

10

-

l

B lå

s t y r k a.
A.

Aktiva förband.
-·

l

Atlanterflottan

(K.

amiral Sir A. B. Milue.)

l

l

SL-•k King Edwa>·d VII)
>>

td
CP
...,

»

CP

>>

~

»

;:r

<l

CP

)

p

>

l

>

II kryssareskadern (K. amiral Prins Louis af Batten berg.)

Artilleri
l Depl.
1000 l Fart l
sv. lm.-sv. l lätt
tons

Fartygets namn.

P lats.,

Hindustan .........
Commonwealth
Dominion .........
New Zealand ...
Victorious .........
Maj es_tic .... . ....
Magmilcent ...... f

l

16,6

tons.

l
P.-kr. Drake .. ...... . .........

Il

l

18,5

lO

8

30

td
CP
...,
CP

;:r

~

CP

15,2
5,91

p
18
20

4
l -

12

l

l 10

r

f:)
~p

....

1-1

(l>

('D

'<l~

'{'

p:.
~>-'

~~
-. 7
Q
~

...,CP
~

'<l

l torpedkanonbåt Shipjak
7 jagare

o'"'"~"
(l>
(l>

~ ~

9,9

24

13,s

23

3,1

23

2
-

6

-

16

17

14

13

lO

28

12

s

57 jagare .

UJ

:::;

23

sv. lm.-sv. l lätt

l

(l>

f:)

14,3

Artilleri

l 11

dep åfartyg
l 5 jagare
l depåfartyg Hecla
l torpedkanonbåt Leda
23 jagare

o

UJ

Cornwall ············l
BerwiCk ........ .. .. J
Cumberland ......
Duke of Edinb:h}
Black Prince .. ....

P.-cl.-kr. Diamond ......... }
>
Amethyst ......

l1

~

'

))

28

Jagareflottiljen.
aq

»

»

<l

..\l

lDepl.
l
l
1000 lFart.,

Fartygets n amn.

Plats.,

>

/P.-d.-kr. Arrogant ...... ···l

l

Bil. VI.

(Viceamiral Sir May.)

1 dep åfartyg Blenheim
l torpedkanonbåt Cire
11 jagare
1 dep åfartyg Dryad
l torpedkanonbåt Halcyan
11 jagare

l

Il
Il

'{'

B.

l

Reservförband (K. amiral Garnble.)

V kryssareskadern*) mobiliserade att f örstärka flottan den .9-12 juni.
Ch.

P.-kr. Bedford .... ..... ·· "}
J

D.

~SS~X ..........•...•

>

\ P.-d.-kr. N w be ... .... ..... }
Europa .........

lO,o
11,1

24
21

-

14

-

···1

P: m P.d.-kr. Latona .. . ......
>
Sappho ............ {
Ch. {
»
Scylla ......... ...

13
15

16

3,5

20

8

-

9

))

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

*) Afgingo genast efter mobiliseringen till Queensferry.

Ch.

l P.-d.-kr.

Vindictive ...... j

5,91

19,5

l - l lO l

11

l

l
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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, snabbskjutand e 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 bestämda 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, kanonb:\teu Viking samt ofvaunärnnda 8 torpedbåtar;
kadetternas öfningar å kanonbåten Sleipner.

-

-
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Danmark .
De n i förra häftet om förmälda om bestyckn ino·en af pansarfarty get Iver· Hvitfeldt bestär däruti, att fyra
12 ~m. k. och två maskinkano ner (-gevär) borttagas och er sättas med åtia 57 mrn. k. Bestyckning en kommer därefter att

Materielen .

u tgöras af:
två 26 cm. k.,
tio 57 mm. k.,
åtta maskinkano ner (-gevär).
Äfvenledes harva de sex kanonbåtarn as bestyckning moderniserats, framför allt genom borttagande ar den på fiera
af dem befintlio-a 26 cm. framladdnin gskanonen. Den nya best\"cknino·en ut;öres på Fa lster, Öresund, Store Belt och L ille
B~l t af "'en 57 mm. k. och sex maskinkano n er (-gevär), på
Grönsund och Guldborgsu nd af två 47 mm. k. och två maskin kanoner (-gevär).
se förra häfÖfningar. Arets eskader (sammansät tning,
den fiydende
tet) u ppg0s komma att underläggas »Chefen för
defe nsion» , viceamiral \Vandel.

Ryssland .
Som i don dagliga pressen omfö rmälts, bar
marinmin istern Birilei-I nu erhållit afsked oc~h efterträdts af

Personalen.

amiral Dikoff.
Birileff har u n der sin korta sjöministert id otvifvelaktig t
nedlagt ett gndt arbete på flottans pånyttf.ildel se .. Här må
erinras om sjökadetttdb ildningens modermserm g, ektpage~nc~e l
ningens reorganisati on, upp rättandet .i krigsbereds kapen.s I"ntresse 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 bekämpand et af de svåra
upp roren i SevastopoL Kronstadt och Sveaborg med r1ärpå
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följ a nd e pacifice ri ngsarbete, lagt hinder i vägen för ett fruktbri nga nde arbete p å vapnets uppryckning .
Am iral D ikoff ä r en i tjänsten grånad man, född 1833.
R edan u n der Krimkriget skar han si n a första lagrar såsom eu
ta pper deltagare i Sevastopo ls försvar. Sedan utmärkte han
sig i 1877-78 års rysk-turkisk a krig, då ban bland annat
sprä n gde en turkisk ångare. Han ba r nu senast tjänstgjort
såsom med lem af såväl amira litets- som riksförsvars rådet
V id det nu skedda marinm inisLerskifte t bar den nye marin m in istern ä[ven utnämnts till >>Marinens högste befälbafvare »,
h vil keu bel";;lttning i några år saknat innehafvare . När den
se nast var besatt, innehades den ej af marinm inistern, utan af
ann an person, under hvilken marinminis tern i viss måu lydde.
I sammanhan g med ministerskif tet har där jämte å t den
för ra året inrättade befattn inge n »marinmiu istersadjoint » gifvits
en h ögr e grad ar själfständig het. Afven denna befattning har
nu bytt innebafvare . Df.gen efter Birilefis a[gång afled nämligen mariuminist ersadjointen , viceamiral Himski-Kors akoff. Han
har till etterträdare erhållit nuvarande a[deluingscb el'en ör
sjökadettafd elningen, konteramira l Boström, hvilken är en af
d e yngsta flaggmänne n, född 1867 .
- Till chef för mannens hufvudstab har utuämnts konteramiral Jakovleff.
--- En ligt en i Ryssland upprättad statistik är medelålder n in om mannens högre offieersgrad er för närvarande föl ja n de:
Inom h ela
graden
år

B lim el el e uncler 180 G
utni,inmcla
år

66
73
Am iraler
56
62
. ..... .. . . .... ......... .
V icea mi raler
61
54
.. . . . .. .... . . . ..... ..
Kon teramiral
48
49
...
...
..
.
.
.
....
.
...
Ka p . af l:a ra u gen .. ... ...
37
.J.2
. . .. ... ...
K ap. af 2:a rangen
Siffrorna för de föregående åren äro i allmänhet tämli gen lika, utom hvad beträffar kap. a f 2:a rangen, för hvilka
så n yligen som 1904 sitfrarna voro resp. 46 och 43.

-
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RättAgån gen mot amiral Njebogat o(f och officerarne å hans
eskader. Denna rättegån g tog sin början den 5 decembe r
förra året och fortgick med dagliga, långvariga samman träden
till den 2-1 i samma månad.
Under rättegång ens förlopp framkom mo naturligt vis en
b el del upplysni ngar at ett visst intresse rörande Njebogat offs
eskader. Besättni ngarn as beskaffe nhet var vid afgången från
L ibau myck et usel, såväl med afseonde på moralisk a egeuskaper som tjänstedu glighet. Förhålla ndena uppgifva s eme llertid
bafva under färden afsevärd t förbättra ts, framför ailt i det
förstnäm nda afseend et; förbättri ngen i tjänstedu gli ghet kan
däremot knappas t hafva varit stor, då det t. ex. meddela s, att
uneler hela resan ej mer än två öfningss kj utningar ägt rum;
såsom orsak härtill angafs brist på tid och brist på ammunition.
Att materiele n var i ett mycket dåligt stånd, är ju ingen
nyhet. Siktena voro mycket und er haltiga, afstånds mätarna
voro missvi sa nd e, sandfylld a projektil er had e komm:t med i
stället för laddalie o. s. v.
Beträffan de »Amiral Senjavin >> uppgafs, a t t då ö f ni ngsskjutnin g ägde rum, förekom det, att bultar i skrotvet gåfvo
sig och fartyget spm ng läck.
På morgone n efter Tsusbim a-slaget had e »Impera tor Nikolai h, »Admira l Apmxin» och »Admira l Se ujavin» så godt som
alla kanoner i godt stånd, medan på »Oreb däremot blott sex
svåra och medelsvå ra kanoner voro användb ara.
Under rättegån gens förlopp tillkallad es am iral Hoscb jestvcmsl<i som vittne, bv arvid han b land annat fick lämn::t svar
på elen frågan, huru vida e u underlyd ande får motsätta sig en
af en förman gifven on1er, då denna at den underlyd ande anses vara olaglig. R. besvarad e frågan med nej, påpekan de att
deu underlyd ande aldrig kunde vara så inne i situation en, att
han kunde ti1l fullo bedöma orderns innebörd ; dessutom tilllade han: »Jag sk,Jlle bafva neJskjut it lwar och en, som gjort
ett försök att tillrycka sig komman dot och ej åtlyda en af mig
gifven order om kapitulat ion».
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Allmänn a åklagare n, generalm ajoren vid amiralite tet V ogak, framh öll i sitt slutpåstå ende bla nd a nn at följande :
Njebogat off måste bafva haft alla å fla ggskepp et varande
officerar es samtyck e för att få kapitul era;
för att göra en kapitulat ion berättiga d skull e dessutom
e rfordrats , att alla försvarsm edel voro förstörda , oc h att det
vore om öjligt att sänk~ fartygen och på samma gång rädda
besättnin garna;
om N. ansett ställnin gen alldeles ohållbar, borde h an å tmin stone h afva sökt öfverHyt ta besättnin garna på något eller
några a f fartygen , i första rumm et på den snabbgå ende kryssaren I su mrud, och s än k t de öfriga.
H äremot an fö rde Njebogat off bland annat:
att det i reglemen tet föreskrif na sam mankalla nd et af fartygets officerar e blott afsåg, att inll ätll ta deras 'råd, samt för
öfrigt blott gälld e en fartygsch ef oc h ej en amiral;
att h varken tid el ler omständ igheter medgifvi t ett öfv erflyttand e af far tygsbesä ttiii ngarua.
Krigsrät tens dom utföll så]und a:
l) Konteram iral Njeboga toff förklarad es sky lcl ig, därför
att h an gått in på <'let af chefen å »>mpera tor Nikolai l» väckta
försl aget om kapitulat ion samt därpå gett order, dels om hissande af signal härom , dels om nedbalau de af ryska Haggan
och om hissande af den japan ska, all t detta oaktadt han haft
möjli g bet att försvara sig. Han dömdes på grund häraf till
dödeu , mPn beslöt domstole n - dels i betrakta nde af N:s föregåend e lå ngvariga och oförvitlig a tjänstgör ing, dels på grund
af den fysiska utmattni ng, so m måste bafva förorsaka ts af den
ansträng amle och på ett framgån gsrikt sätt utförda färden till
Ost-Asien, dels slu tligen på gruud af det förlaman de intrycke t
hos zaren hemstäl l ~ om
af föregåen de dagens nederlag uud er'samt att i öfriot
b
straffets mildrand e till 10 års fäno·else
o
nåd.
tsarens
dring
lin
ställa frågan om
. 2) Oheren på »Impera tor Nikolai I», lcapitan af 1:a r·angen
Sm7rnof f förklarad es skyldig, enär ban framstäl lt ofvannä muda
förslag om kapitulat ion sawt gifvit sig med sitt fartyg, oaktadt
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Tikas västkust, har nu erhållit order att återvänd a 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
,k ronor per fartyg till representationskostnader.

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 omnämnda reorganisationen, är nu bestämd att, hvad slagskepp beträffar , blifva följande.

](analflottan:

8 af King Edward VII-typen.
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 . Armstrong, 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, hvarjämte det för torpedanfa Ils afvärjande afsedela art~lleriet säges
skola förstärkas. Man synes sålunda hafva afstatt från tanken 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;
sammanh ang härmed er·båll a de nummer 1 stallet for_ namn.
Personalen. De vid senaste årsskil'tet sked da betordnno·arna till captain och com mand er, hvilka äga rum uteslutande
:ner val, vor o till antalet re;;; p. 15 och 27. Ancienniteten mellan 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-

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 benämningen 5:e kryssareskadern.

Öfningar. Atlantiska tlottans och 2:a kryssareskaderns
fartyg bafva öfver jul och nyår besökt sina respektive stationer 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 namn et »Nordamerikanska och Västindiska eskadern» och som i öfverensstämmelse därmed har ntt bevaka Englands intressen på hinsidan Atlanten, var icke i tillfälle att fylla denna sin uppgift,
när det gällde att undsätta det af jordbäfningen hemsökta Jatnaika. 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
upp eböll sig vid tillfäll et inom det egen t l rga stationsområdet;
den befann sig nämligen vid Trinidad. Men äfven detta fartyg inträffade ej på olycksplatsen förr än efter en dryg veckas 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 h ändelser h alva gifvit anledning till anmärkningar
' Öfver elen ändrade fördelning af de engelska sjöstridskrafterna,
som för några år serlan genomfördes oeb hvarig enom engelska flaggan blifvit i lå ngt mindre grad företrädd i främmande
farvatten, än bvacl förut var fall et. Då uppehöll sig eskadern
· ifråga n ästan alltid inom sitt stationsområde, hvarför en sådan
händelse so m den nu inträffade då ej skulle kunnat förekomma. Man erinrar i detta sam manbang om det en gång fällda
stolta yttrandet, att hvar än på jordklotet något inträffat af
beskaffenh et att påkalla England s 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-, atlantis ka 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 Wilso n, som efter
deras slut vid uppn ådd pensionsålder lämuar flottan. Samtidigt 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 jan uari afgått från Gibraltar till 'rriuidad;
i Västindien kommer sedan en kryssning af 11/ 2 månads var-

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 h ållas.
1906 ars sk:Jutresultat. Ett sy nn erligen intensivt arbete
på skjututbildningens höjande har som bekant und er rle se·
nare åren bedrifvits inom den engelska marinen. På fruk·
terna
de nyli oae n offentlicraJ
. . af detta arbete p-ifva
,
oo ·o 1·da
, re su lt a t en·
af förra å rets skjutningar ett vackert bevis. I förra häftet
meddel ades n ågra enstaka Hf dessa oo·od•t
r·T··
' 11u
' 1'6SUltnt
« .
::~.a r ma
en någo~ utförligare redogörelse lämnas för täflinqsskjutni·ngarna 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 vikti gaste resultaten
af de l O sen aste arens tätlingsskju t ni ngar.
18971898 18991900 190119021903119041190511906
T1·äjfp ·ro cent

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

32

32

30 cm och 25 cm. k 0,1
23 cm .k ··················· 0,2
15 cm .k ········· ··· ···· ··· 0,9
12 cm . och 10 cm. k. 1,s

31

32

36

41

46

43

57

71

0,2

0,3

0,3

O,s

0,4

0,5

0,5

0,6

O,s

0,3

0,2

0,2

0,3

0,4

0,7

0,7

1,4

2,s

1,1

1,1

1,5

1,s

2,4

2,6

2,6

4,1

5,7

1,7

1,s

1,6

1,n

2,o

2,5

2,a

3,7

5,0

Antal t1·äjfa1· p1· kanon

pr mimtt.

."

l

Det torde väl knappast kunna anses öfverdrifvet att på;~a, att fra ~~1ste~::1 äro storartade , och gö ra den engelska mametl 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. kryssarna Scylla och 'rerrible, som Scott börjad e sitt uppryc kmugsarbete; tabell en gifver tydligt vid handen , hur hans arbete 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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Kan on.

Mecleltal sko tt
pe1· kctnon peT
min ut (år 1906).

1,3
.. .
30 cm ..... ..... ..... . .. ..... ..........
3,5
23 CUL
7,9
.. ..
15 cm. (af nya re typ) .... ....
me d s. k. »pointS» (pu nkt er).
Skj utre sul tate n vär des ätta s
em ella n
a esk adr arn a och fart yge n
Vid en jäm för else de olik
het er,
olik
ra
sto
t
rät
kte r finn er ma n
af det erh ålln a ant ale t pun
kaper
r
kte
yge n . Me del tale t pun
i syn ner bet bet räff and e fart
r
iera
var
flot tan upp går till 80 och
non kom me ndö r ino m hel a
a
isk
res kad ern och 57 för ost ind
me llan 99 för 2:d ra kry ssa
å pan sar yge n bet räff a, me llan 124
Bskaclern sam t, hva d fart
äfv en
som
,
epp
gsk
ssa res kad ern s flag
kry ssa ren Dra ke (2:d ra kry
t i
yge
fart
ta
kju tnin g är det frä ms
me d afs een de på sin stri dss
och
on
20 å tor ped kry ssa rna Ha lcy
hel a flottan) och end ast
pan sar stå i reg eln slag ske pp och
Led a. Som nat url igt är,
a var a
me n att uts ikte rna ej beb öfv
kry ssa re hög t på list an,
åte n
onb
kan
att
det fra mg år där af,
dål iga för öfr iga fart yg,
där ure
ifts
, me n slag ske ppe t Sw
She erw ate r nåt t upp till 105
kte r.
ern ot ej till me r än 44 pun
(eller,
nda , att för bva rje kan on
sålu
res
utfö
en
Skj utn ing
ldt anhva rje torn) gör es ett sär ski
hva d 30 cm. k. bet räff a,
lop p af följ and e tids län gd:
2 mm . 45 sek.
30 cm. k. ... ..... ... .. ..
2 111111.
25
2 mm .
23
l mm . 45 sek.
19
l mm .
..... ..... .. .. . .. . ..
15
mm .
l
......
.
12 cm. k. .. .... ....
sek.
45
10 cm. k. ...
se för egå end e häf te.)
,
fart
och
(Be träf fan de mål , afs tån d
i en för par lam entet afsedel
Skj utre sul tate n offe ntli ggö ras
uto m
uts änd es till alla fart yg. För
»bl å bok », som des sut om
en
äfv
at
ann
inn ehå ller bok en bla nd
hva d som ofv an anf örts ,
spjä
onk om me ndö ren vid hva rje
nam n å den skic klig aste kan

en af
te upp gift å det af lwa r och
s lag å hva rje fart yg jäm
tet.
des sa upp nåd da träf fres ulta
hitt ills kän da kol nin gsr esu lKolningsresultat. De t bäs ta
jor de 351
slag ske ppe t Els ass och utg
tat var upp nåd t af tys ka
1k 1
f
De tta rek ord har nu sla101a 1·ts a eng e s a s ao·me.
ton s per t1m
•
inta ai't
, som nyl ige n på 2t 55m.
ske ppe t Km g Edw ard VII
b
n.
rue
m
i
t
j
363 to u s
l 060 ton s kol, h vilk et blir

Ho lla nd .
iing och kor rige ring af not
Nyb ygg nad . Til l kom ple tter
rinme ra full stän dig t den af ma
se~l .i för ra. häf tet anf öre s här
al
. De n upp tag er följ and e ant
~Imstern fram lag da flottplanen
fart yg:
a) för koloniernas för sva r:
s, 16 kno ps fart , fyr a 24 cm.
4 pa_nsarfar tyg om 7 000 ton k.;
75 mm .
k. , fyr a lb cm. k . och tio
erc k-ty peu ;
4 pan sar far tyg af Hee msk
ö jaga:·e, sam t
e typ ;
1.5 :or ped båt ar af nu var and
r:
sva
för
b) för mo der lan dets
k-ty pen ;
4 pan sar far tyg af Hee msk erc
6 kan onb åta r;
typ ; sam t
30 tor ped båt ar af nuv ara nde
4 und erv atte nsb åta r.
s till
onb åta rs tjän stet id ber äkn ade
_ " P~J:s.arfa~tygs och kanår.
20
2o ar, o oln ga fart ygs till
dsa nslacret ber äkn ade s k. om ma att upp gå.
Arl iga n y; byg gna
b
.
f"
ta bud aet s1
u
t ill
0 2 Ull 11 · kro nor , me n beg ärd es för näs
ar
oge
I-Ia" ,b cl
nor
31/2 mil!. kro
trne
en sum ma af om kri1 w
b
a r end ast
edt
afs
,
ob ..
pen
k-ty
sk Il
erc
msk
Hee
far tyg af
; .. u e pa OrJus ett pan sar
.
·
två tor ped båt ar för k o1ome1 na,
or mo der lan det s för sva r och
h v' ·.. t H eer nsk erc ks nyb ygg nad sku lle afsl uta s.
arJ am e
o

o

o
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rligen lifiig
Försl aget väckt e i audra kamm aren en synne
p man
angre
håll
debat t, som varad e i flera dagar . Från vissa
t unanua
bl and
sjömi oister n för de föres lagna pansa rl"art ygen,
nu bygg as för storder hänv isnin g till de stora slags kepp, som
pansa rfarty gen
makt erna, och gent emot hvilk a de föres lagna
rn blef ej
iniste
Sjöm
.
ej trodd es skola vara af så stor nytta
nt, utneme
reson
t
svare t skyld ig, utan framh öll, att ett sådan
l, att
därtil
e leda
drage t till sina ytters ta konse kvens er, skull
rsvar . Reda u i
man helt och hålle t skull e afså från allt sjöfö
ållit, dels det oafsin motiv ering hade ban bland anna t framh
si11a opera tione r
vid
vislig a behof vet för torpe dfart ygen att
event uellt påtän kta
hafva stöd i större farty g, dels det hot mot
ro inneb ar. Saklands tignin gsför etag, som pansa rfarty gens tillva
opera tioue r kunn a
nades pansa rfarty g, skulle fiend en vid sina
iel, meda n därbegag na sig af en gansk a und erhal tig mater
betyc1lig kraften
göra
emot i anna t fall han var nödsa kad att
anstr ängn ing.
i öt"rigt anT\-lot det föres lagna större pansa rfeert yget har
önska n om d.e fyra
märk ts dess låga fart, hvarj ätute uttala ts en
k.
cm.
30
tvä
24 cm. kano nerna s utbyt ande mot
aren bevil jade
kamm
Sintr esult atet af debat ten blef, att
t an1
krono r mer än sjö mi ni s tern föres lagit. All män
/ 2 mil l.
föratt
större vikt
sårs det näml igen för närva ranoe vara af
erlan dets, h varfö r
stärk a kolon ierna s pansa rfarty gsflo tta ä u mod
man
sedan det blifvit. upply st, att vissa hinde r, som
1n an e af
rjand
påbö
t
elbar
förut trott förefi nnas gente mot ett omed
a
nröjd
unda
blifva
ett pansa rfarty g af den större typen , torde
rl"art pansH
länm ad e sit.t bifall till påbö rjand e af ett sådan
U[.>pstån dua
enom
bärig
den
ta
ersät
tyg. För att e melle rtid
ansla g
jades
bevil
aft,
arskr
mins kning en i mode rland ets försv
.
till påbö rjand e af ytterl igare 2 torpe d båtar

Fran krik e.
öfver till
Materielen . Seda n en komm ission nu varit
blifvi t beslu tadt,
Engl and för att stude ra turbi nfråg a n, har det
turbi umas kimed
s
förse
skola
att samt liga sex nya slags kepp
t modifienågo
r
plane
nen. På grund härnf lwfva fartyg ens
möjli gen
der
torpe
rats. Det uppg ifves för öfrigt , a t t fartyg ens
komm a att blifva af 60 cm. kalib er.
ar härEska drarn as samm ansät tning . Vikti ga förän dring
ansät tsamm
ande
mför
geno
as
uti skola nu vidta gas, erter llvilk
de:
följan
r
[ve
ninge n af de förnä msta sjösty rkorn a bli
la nr'! de
1:sta Meclelhafseskaclern om 6 slags kepp (därib
pansa rkrys s:ue;
just färdig a Repu bliqu e och Patric ) och några
2:dra M edelhafseskaclern om 6 slags kepp;
Nareleskadern om G pansa rkrys sare.
hamn arna.
Kustf örsva rsfart ygen hafva förlag ts till kanal
hufvu dda
Geno m den nya förde lning en komm a sålun
n uärem ot en
kraft erna att konce ntrera s i Mede lhafv et, meda
.
sta r k kryss aresk ader upprä ttats på nordk usten
lser hafva utfärmrne
bestä
Utbildning och öfnin gar. Nya
nsbåt ar. En1ig t
rvatte
dats för office rarnat> tjäns tgöri ng å um1e
kvars tå i sin befatt nino· i
dessa bestä mme lser skola chefe rna
b
.
.
P / 2 ar,. k om mend erade olfice rare 1 l år och skola om möjli gt
tgöri ng. Före
alla löJtn anter bered as tillfäl le till sådan tjäns
rua dels baechefe
nde
blifva
r1e
Dbefs kapet s öfver tagan de sko la
unde r 1
dels
land,
i
nom gå en 2 måna ders utbild nings kurs
måna d tjäns tgöra å båten ifråga .
o

Japa n.
det seaer Materielen . Som beka nt inträf fad e strax efter
keppe t :Nlik:sfl,
rika krige ts slut en förh ä rjand e explo sion å slags
. Om orsak en till
sänka nde slags keppe t i själfv a Saseb os hamn
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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 inom landet ger den senaste antagningen af sjökadetter ett förnyadt bevis . Till 180 lediga platser uppgifves nämligen ej
mindre än 2,981 sökande hafva anmält s1g.

Kustartilleriet. Vid en skjutöfning med 30,5 cm. haubitser på ett afstånd af 7- a 9,000 m. uppgifves man på 29 skott
haha erhållit 9 träffar. Målet var af ett slagskeppsdäcks storlek och bogserades med 7 knops fart .

Italien.

Förenta staterna.

Nybyggnad. Kongressen godkände i somras i princip
sjöministerns förslag om påbörjande af ett slagskepp af Dreadnought-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 pansarkryssare 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 kortare tid beklädt sin befattning, har afgått och efterträdts af
Metcalf.
- Den bekante sjömilitäre skriftställaren Mahan har utnämnts till konteramiral i reserven .

Materielen . Äfveu i Italien synes man uu ämna följa
den i andra länder inslagna deplacem entsstegringens väg. Det
förlj udes nämligen nu, att framställning kommer att göras om
byggande af slagskepp om 16000 tons, 22 1 / 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 . »blockadkryssaren» Voragine (6000 tons, 25 knop . 150 mm:s vat·
tenlinj epansar, 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 nybyggnadsprogrammet bar nu efter litliga debatter blifvit godkändt.
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Litteratur.
Undervisning för manskapet, III, Artilleri och Handvapen;
genom nådig ge nera lord er n:r 337 af den 25 april l DOi:i last·
ställ(l till användning.
Instruk tion sböc ker af ifrågavarande slag bruka ju i regAl n
ej r ece nseras, men den 30 sistlidne oktober utkom nådiga generalordern n:r 897, genom hvilken en ganska viktig del af
ifrågavarande. b ok, del en om kanoners rengöring e fte r skjutnin g med röksvagt krut, uudergick en total omvandl in g och
bringade~ till öfverensstämm else med riktiga principer.
Detta förhållande syntes påkal la en grundligare granskn in g af hela boken, och då denna granskning ej sy nes på annat
sätt komma till, torde det vara nödvändigt att i tidskrifte ns
spalter nu påkalla uppmärksamh et p å de felaktigheter, som enligt r ecensentens mening vid en fiyktig genomläsning genast
fa lla i ögonen, på det att den instruktionsp ersonal, 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 instruktionsbo ken af detta slag
fastställdes till användning geuom nå dig 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 ålla ndet,
hvilk et här nedan skall visas.
l:o) Flottans tekniska myn digb et h ar att fastst älla beoch förkortade betecknin2:ar på materi elen . Dessa
nämninO'ar
b
benämnin gar gå igen öfverallt i inven tarier och hos det yr kesutbildad e manskapet. Att för en fackfrågas sk ull oupphörligen
CJ

'

om kasta Je m våll ar dels en massa onödiga skri [verier , dels
osäkerh et 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 struktionsboke n a r 1899, me u i den af 1906 ä ro fl era af vikelser g jorda, så t. ex. är extralztor utbytt mot utdragare, och
beuä mningen snabbskjutand e kanon (ss. k.) ö[ver allt borttagen. Dessutom är ett h elt nytt namn, eldrö r, in[ördt.
2:o) A sid. 42 i 1906 års instruktionsbo k lämnas de11 öfvcrra ska nd e upplysuingen att r egleringstuben 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: »regleringstube rna äro tvänne cyl indrar a f messing med tvänue diametrala,
kilformi ga urtagningar», och de (iesta veta nog att denna uppgift är den rikliga.
Sam ula fel vidlåder naturligtvis de beskrifningar, som
h änföra sig till denna . Såso111 för 67 mm. ss. k. ill '92, 47
mm. ss. k. M/95 oc !J 37 m m . ss. k. l\Ij\)8 och ~i; 98 B.
3:o) A sidan 2fi i 1906 års instruktionsbo k får lärjungeu
veta, att karduser till lösa skott till verkas af flan ell ocb vid
äldre lad dnin gar af tältduk. iledan den 3 februari 1891 utkom en generalorder, som förbjöd vidare tillverkniug ar tältduksk arduser, och genom skrifvelse den 5 febr uari 1897 förbjöd Kungl. marinförvaltni ngen all vi<lare utlämning af fianellkardu ser. 1899 års in~truktion sbok uppger ock på sidan 147:
»kardusen tillverkas at si lk e8-affallstyg».
4:o) A sida n 26 i 1906 års bok lämnas lik alec1es den nya
uppl ysu ingen, att lösa skott förvaras i koger af läd er; 1SD9 å rs
bok säger p å sicl an 169, att läderkoger begagnas för att däri
fr ån durkarna uppla nga laddningar.
Dessa an märkniugar had e, som synes,. kunnat u ndvikas
genom studium af föregående in struktion sbok. Vid beskrifniog af den nyare materielen hafva från recensentens synpunkt
äfven en del fel begåtts. Så t. ex. vid be~ k r i[n ingen på rekylhämningsin rättnin garoa, både i den allm änna beskrifningen,
sidau 11 . som för de särs kild a pjäserna synes själfva reky l-
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säges öfvera llt
hämn ingsp rincip en vara orätt uppfa ttad. Där
cylind ern
mer eller mindr e tydlig t, att det är fjäora rna i brons
hejda reigen
clsakl
hufvu
ell er tillbo rdssät tnings fjädra rna, som
rumm et,
andra
i
n
kylrör elsen och stä!le r rekylv ätskan s verka
Af bem.
under det att det riktig a förlop pet är alldel es tvärto
hålen i piston skrifn ingar na framg år ock, som skulle det vara
ende rekyl
kamm arens genom släpp nings area , som vid fortgå
konst ant,
är
tiden
hela
lid er förmi nskni ng, under det att denna
ma centnsam
geme
meda n det af regler ingsst ången uppta gna
rekyle n i 25
rumh ålet under går Heafö rmins kning en. På tal om
rioen. Där
crn. t. l. M/94 , sid. 196, är ock den princi pen snedv
s pasätskan
rekylv
genom
ges»
säges »att rekyle n delvis uppta
säkeren
är
t
endas
detta
sage genom föreni ngsrö ret, under det
geigen
dsakl
hetsåt gärd. Heky len uppta ges äfven här hufvu
kanpiston
nom vätsk ans passa ge från ena siclan af de olika
.
a
norna till de andra sidorn
Å sidan 36 uppgi fves att »eld röret» till 67 mm. ss. k.
l och ett
M/89 B består af ett kärnr ör omgif vet af en mante
af en
vet
omgif
band . I verkli ghete n är kärnr öret anting en
l.
mante l, låring och band el ler ock af end:ts t mante
15 cm. k.
ll
ti
ringen
snäck
i
att
fves
A sidan 109 uppgi
n ett rullghete
verkli
i
är
er;
M/98 finnes ett ringfo rmigt kullag
la ger.
A sid . 114, 138 och 153 finnes på tal om säkerh etspen exercis; här
deln föresk rifvet , att den ska ll vara bortta gen vid
as.
böra ~rden »OCh vid skjutn ing med tubka non» tillägg
får svänej
t
torne
att
,
rifvet
A sid. 120, 154 finnes föresk
eln lossgskab
tätnin
gas förr än tornet. blifvi t uppum padt och
tvifvara
kastad . Denn a senar e föresk rifts beböf iighet torde
velak tig.

Å sid. 186 lämna s den uppgi ften, att ~5 mm. tubka non

och äldre moM/80 använ des till de flesta kanon er af M/81
kanon er M/81
alla
deller . En ligt gäl land e bestäm melse r äro
tilldel ade 20 mm . tubk. M/79.
för
Å sid. 19-J. föresk rifves att bland annat »anor dning en
är i bruk vara
uppsä ttning sstång ens belysa nde» skall då den ej

Någo n sådan plats finnes
afsedd att alleJ 1 lad orna bered d, och är nämn da anord ning
de lampa
tid sitta. på sin plats, h varem ot till densa mma höran
gsträd böra vara ned la bo· da .
och ledmn
"
en att pro. . A sid. 22~ lämna s lärjun gen den upply sning
Att äfven
ndra.
hvara
på
Jektd er stapla s 1 durka rna direkt
ås.
förbig
das,
här mella nslag, oftast af tågvir ke, ;:kall använ
åk på
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En del mindre och i allmänb et lätt upptäckta tryckfel
hafva tyvärr insmugit sig i texten. Pä grut1d af bokens innehåll och uppställning kan deiisamnM rekommenderas för dem,
hvilka intressera sig för krut- och sprängtekniken s senaste utveckling.

Innehåll
tidskrifter.

åtskilliga maritima och ln'ig·svetenskapliga

Sjökrigshistoria. Marine-Rundschau 1907, häftet l, sid. 54: Eine
deutsche Seelui egsgeschichte; sid. 76 :iEmdens Eroberung. - :Mittheilungen aus dem Gebiete des See\Yesens 1907. N:o I, sid. 41: Ubersichtliche Zu~amm enstellung 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 Seewesens 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 moderner 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
Steilfeuergesch L'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 sänka lungtuberkulosen s mOl·biditetssiffra inom armen och flottan. Föredrag af regementsläkaren
A. Söderb erg.
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>.

