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Arsberättelse i sjökrigskonst och 
sj ökrigshistoria. 

Avgiven vid KöMS :s högtidssammanträde den 15 november 1938 
av ledamoten kaptenen vid flottan Ostberg. 

(Forts. från häft. 3, sid. 155. ) 

Den 24 augusti ilandsattes under skydd av fartygsartilleri 
japanska trupper nord om \Vusung-forten och kusten väst 
därom. Landstigningsplatsen var försedd med en mängd kul
sprutenästen, vilkas eld åstadkom stor manspillan bland de 
landstigande. Sedan japanerna framträngt så långt, att far
tygskanonerna ej längre kunde giva dem verksamt ·stöd, gick 
>Idzumo» jämte fem andra fartyg åter upp för Wangpu till 
koncessionen. De utsattes ånyo för häftiga. bombanfall och 
för besk jutning från land - utan resultat. Fö·r att förhindra 
japanernas framträngande uppför vVangpu och Y,angtse an
ordnade k ineserna spärrar å dessa floder genom fartygsför
sänkningar. Vid Kiangyin sänktes sammanlagt c:a fartyg. 

Den sista augusti intogos vVusung-forten, norr OITl Shang
hai, och Paoshan, norr om vVusung. I början av september 
gingo k inesiska elittrupper till motanfall på Shanghai-fl'onten 
och Paoshan återtogs. Den japanska fran1Tyckningen vid 
Shang'hai avstannade i avvaktan på föTstärkningar. 

. I mitten av av oktober beräknades japanerna ha en mil
Jon man i Kina, och fronternas sammanlagda längd beräkna
el~ till 150 mil. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 14 
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l början av novembe r igångsatte japanerna en krafij ,, 

offensiv kring Shanghai; tre divisioner landsattes vid Ch ap~ 

på no·rdsidan av Hangchow-bukten ungefär 120 km nordost 

onl! Hangchow. Därigenont blcvo dc kinesiska släll ningar 11
n 

väst och syd om Shanghai , liksom de p{t högre st ra n d l' n av 

Hangchow 

Fig-. 4. 

\Vangpu, 01hållbara . Shanghai måste därför - efte r tre mit· 

naders hårda slr.idcr - uppgivas. 

Den 16 oktober hade elen kinesiska regeringen l iim n~l 

Nanking, mot vi lk en stad japanerna framträngde. . 

Den 10 november gingo japanska kanonbåtar upp td l 

spärren vid Wsngpu och förstörde en del av de djonge r. so nt 

utgjorde denna spärr. Några dagar därefter e rövrad es lr~· 

kinesiska kanonbåtar ovanför spär ren, vilken forcerats ::1,. tr:t 

japanska kanonbåtar. . 

Krvssarcn »l-hi Chi >> b lev elen 29 september vid Kia ng,·tn 

skadad" vid bombanfall och måste sättas på land. :\Tågr:t d~· 
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I. senare sänktes eller .skadades lvå kanonbåtar (>> Yuno· Sui >> 
~ra - o 

~ch »Hai Chow >> ) samt en torpedbål vid samma plats. Den 12 

december lyckades det tre japanska kanonbåtar och m1
1
gra 

Jllinsveparc att forcera Kiangyin-spärren. Dagen därpå for

ccr~1 des y tterligare lvå spärrar och japanska kanonbåtar nådde 

fram till Hiakouan, Nankings hamn. Samma dag intogs 

0'anking. 

I s lutet av december ig:lngsalle japanerna en offensiv mot 

J-Ia ngchow, vilken slad intogs. 

Den 22 sl' plember skadades Kinas lvit ny:.hste kryssare 

»Ping Hai >> och >> Ning 1-Jaj ,, liggande vid Nanking under etl 

bombanfall. >>Ping Hai >> sjönk. >> l\'ing Hai >> , vilket fartyg 

måste sättas på land , erövrades elen 5 scplcmhcr av besätt

ningen på en japansk jagare. Aven kanonbåten >> Yat Sen » 

oänktes av bomber j närheten av Nanking . 

Den 25 au!.!ust1i förklarade chefen för lll. flottan , amiral 

Hascgawa, om rådet från Swatau i svd till en punkt c :a 100 

el istansmin u ter norr om Shanghai j .blockad. Enligt förida

ringar från japanska marinministe1·iet vore blockaelen avseeld 

att förhindra transporl av vapen m. m. till dc . kinesiska sty r

korna vid Shancrhai t> • 

Den 5 september förbjöds all kines·isk sjöfart inom, kust 

området aY hela 1\:inas ostkust nord och syd om blockadom 

:·ådet. De japanska marinmyndigheterna förbehöllo sig rätl 

·l ~t p reja a lla handelsfartyg i kinesiska farvatten för att för 

Vissa sig om deras idcntit,et. 

Opemli oncrna inom blockadområdet utfördes av III. fiol

lan, und er det alt övervakn i ngsljänsten norr om Shanghai och 

sydväst om Swalau unelerställdes II. flottan under amiral 
'l'oshida. 
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Japanerna, thesittande ett obestritt herravälde på dc kine. 
siska haven, anordnade snabbt stödjepunkter för u l föu ndet 
av blockad- och övervakning.stjänsten. En rad öar län gs n1el) 

lndo
l{ioa . 

K1NA 

Manchukuo 

11 Parace.J-ö-erna. 

Fig. 5. 

den kinesiska kusten besattes under hösten, nämligen: P ar acel· 
· · 1 o d o ·· • ·a Hor1"l·o11'' ocl1 

O"arna Linatina oc 1 naara an ra sm.aoo r VI , ~ ,., 
' h h "' • l· 

Macao, Pratas-öarna (sydost onJI Hongkong), Kimoi och \\ en 
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Beskjutning av Swatau samt upprepade flygangrepp ehO U· 
O

t andra sydkinesiska platser ägde även 1·um. 
111 

Vid en beskjutning av forten vid Boccatigris (syd om 
J{anLOn) sänktes kryssarna >> Chao Ho >> , ,, Ying Swei >> samt 
»}lai Chou >> . 

Den kinesiska sjöfarlen blev praktiskt tage t lamslagen, 
varjämte det omfa ttande kinesiska fisket måste upphöra. Ki
neserna började lida brist på ammunition och oljor. Importen 
och exporten på Yangtse nedgick från juli till augusti månad 
med h älften och n~1rmade sig i septemiber nollpunkten. Icke 
blott Kina utan äYen det engelska Hongkong - vilket har 
ett rent kinesiskt uppland - berördes av den japanska blocka
den. Dä:rtiJl bidrog .även, att jänwägsfö~·bindelserna från 
Hongkong tidvis varit obrukbam genom japanska bomban
grepp. (Skaclor på de kinesiska järnvägarna, förorsakade av 
bombanfa'll, hava emellertid anmärkningsvärt hastigt kunnat 
repareras.) 

Den kinesiska regeringen hade såväl i Lonelon som Berlin 
gjort allvarliga föreställningar be träffande den japanska flott
blockaden. 

Den 11 oktober tillkännagav det japanska marinministe
riet att följande antal kinesiska krigsfartyg sänkts , nämligen : 
sju kryssare, åtta kanonbåtar, en jagare, en minutläggare samt 
ett mätningsfarlyg. 

Den japansk a nordarmen fortsatte sin framryckning sö
derut, och natten till julafton överskreds Gula Floden. 

Den 11 januari 1938 besattes Tsingtau, som utgör änd
PUnkten för järnvägen till Tsinan, av japanska m arintrupper. 
?etta besittnings tagande utgör ånyo ett exempel på hurusom 
Japanerna kunnat välja landstigningspunkt var h elst läget så 
(ordrat. I Tsingtau's hamn hade kineserna anordnat spärTar, 
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vilka av japanerna undanröjdes, så att transporlfarty n· k 
• t> lti). 

de inlöpa. 

Tyska ambassadören i Kina gjorde i början a v a r 1 g38 
försök att få till stånd fredsunderhandlin.\!ar. Dc villkor c 01 " . ' ., Ii 

japanerna preliminärt upps täl'ldc för dessa, förkastades e1neJ. 
lertid av Chiang Kai-chek . 

I Japan ägde nu långvariga överläggningar rum lll l' l!an 

militära och civila myndigheter. Diirvid fattades beslut om 
att kriget skulle fortsättas, och att japanska ambassade n 1 
Kina skulle hemkallas. Någon krigsförklaring skulle dock 

ej utfärda s. 

Från norr och söder trängde japanerna långsam t f ran1 

under tidvis starkt kinesiskt motstånd. I februa1·i gällde kam

pen närmast besittningen av Lunghai-järnvägen, d. v. s. h·iir

banan frå n hamnstaden Haichow över Suchow och Cllcng

chow. De japanska operationerna avsågo därjämte att l'ii rcn ~1 

den norra och södra armen. I provinsen Shansi drevos kine

serna tillbaka och i milten av mars befann sig praktisk t tagel 

hela provinsen i japancrna·s händer. 

Den H maj erhölls förbindelse mellan de j8panska nord· 

och sydarmeerna. Den 20 maj besattes Suchow. 

Den japanska fram ryckningen fortsatte , och den G juni 

e rövrades Kaifeng, huvudstaden i provinsen Honan . 

Den japanska blockaden och övervakningen bed1 eys 1ncd 

all kraft. Nya landstigningar verkställdes vid Macao och 

Namtau (omedelbart väster om det brittis.ka området) , v ill' ~ 
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MONGOLIET 

H O N A N 

Fig. 6. 

föreLag dock voro begränsade och encb.st avsågo a tt anordna 

Ytterli gare stödjepunkter för övervakningen. 
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Den 10 maj utfördes under betäckning av arti lh·rield 
från ett flertal fartyg landstigning på ön Amoy, och efter h~f
tiga strider intogs öns huvudstad. Japanska marinmini~teri 't 

l , 

meddelade att be.sittningstagandet verkställts, enär stora mäng. 
der krigsmateriel för den kinesiska armen blivit införda den. 
na väg. 

Från kinesiskt håll har uppgivits, att kinesiska flygplan 
och motortorpedbåtar under maj månad med framgåm; an. 
föllo japanska övervakningsfartyg. Dessa uppgifter lik som 
en del andra uppgifter om skador å japanska fartyg hnva 
emellertid icke kunnat kontrolleras. 

I mitten av juni föror.sakade Gula Floden's och Yang lse's 
översvämningar en tids avbrott i ar;meoperationerna. Japaner 
och kineser beskyllde ömsesidigt varandra för att ha demo
lerat fördämningarna. 

Den 26 juni landsatte japanerna trupper vd Mataug på 
Yangtse's södra strand, där den kinesiska flodspärren angreps. 
Efter häftiga strider erövrade.s Mataug den 30 juni. Kågra 
dagar däreft.er landsatte japanerna trupper vid Pengtsae läng
re upp vid floden Yangtse. Den 5 juli erövrade japane rna 
Hukow vid inloppet till sjön Poyang. Japanerna hade nu 

kontrollen över hela nedre delen av Yanglse, och stodo blott 
15 mil från Hankow. Den 26 juli lyckades japanerna under 
medverkan av flottan att intaga den med stor häftighet för
svarade staden Kiukiang. 

Den vidare framryckningen fördröjdes genmn ett ryskt
japanskt intermezzo, vilket förorsakade japanska truppkon
centrationer vd ry.ska gTänsen. (Ryska styrkor trängde in på 
manchuriskt område, samt började anlägga förskansnin gar.) 
Sedan konflikten den 17 aUJgusti bilagts - konflikten var fö r
modligen igångsatt av ryssarna för att lätta trycket för kinc· 
serna - fortsattes framryckningen med förnyad styrka 111°1 

Hankow's försvarslinjer. Denna stad intogs den 25 oktober-
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före flar~kow's fall hade den kine.siska regeringen clablerarts 
. Chtmgkmg, en stad långt upp vid Yangtse-floden. 
l 

I bårjan av oktober igångsatte japanerna sin akLion n11ot 
sydkinct. Den 12 oktober verkställde japanerna en öven·askan
de landstigning med c:a 35,000 man i Bias-bukten. (Som jäm
förelse kan nämna.s, att det tyska landst igningsföretaget mot 

Ösel 1917 omfattade 23,000 man.) Landstigningen utfördes 
På synnerligen kort tid och med sLor precision samtidigt på 
flera ställen. Den 15 oktober landsalles även en del trupper 
Vid Namtau, vilka emeller tid efter några dagar åter inskeppa
des. Redan 10 dagar efter landstigningen intogs Kanton. Sam
Ula dag beskätas dc kinesiska befästningarna vid Boccatigris ; 
trupper lanelsaHes och befästningarna stormades. Vid inta
gandet av befästningarna på Pearl-flodens östra strand sam-
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verkade dc j::tpunska marintrupperna med från öster (lr uppe. 

från Bias-bukten) kommande armetrupper. l\ied Kanlons fal~ 
hade j'apancrna erövrat den viktigaste kinesiska infartsporten 

för krigsmateriel, och elen kinecsiska armens pulsåder h ade av. 

~kurits. Den brittiska kronkolonien Honkong hade berövaw, 

sitt uppland. Möjligt är alt den japanska krigsledni ngens he. 

slut att utföra landstigningen var en direkt följd av Storbri. 

tanniens kapitulation i september under de då kritisk a da. 

gama i Europa. Huruvida Kantons erövring blir ani Nining 

till el t sammanbrott i Kina åters tå r alt ,se. Kinas geografiska 

konfiguration möjliggör nämligen import av materiel i'L andr,1 

vägar än över havet. Tänkbart är alt transporterna på jä rn. 

vägen från Indokina och p å autostradan fl'i'tn Binna komma 

att giva un'ledning til l vLter ligare landstigningar, eve nlu elll Yid 

Pakhoi (To n king-bukten ). 

I slutet av oktober innehade Japan nominellt stor ~1 onl

råden av Kina; stora styrkor höllos dock bundna inom de be

satta områdena, där talrika kines iska gerillaband opPreradr. 

Den japanska inmariichcn i Kina karakteriseras aY ope

rationer på de yttre linjerna , en ,strategi som p{LJ111inncr om 

den vid rysk- japanska kriget. Dc invaderande arm eerna ha · 

Ya success ivt insatts först i norr vid Peking, seelan vid SJw ng· 

hai och därefter vid Kanton. Dessa operationer på de yttre 

l i njcrna möjliggöras genom att ständig kont a kl förmed els t dc 

moderna tekniska hjälpmedlen kan uppr~i.tthållas mPilan dc 

olika operalionsgrupperna medgivande växelverkan tne!lan 

dc,ssn . 
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Flottornas insatser uti kriget. 

Den k in esisl.:ct flottuns insats i kri!!cl har varit obetvdlio. .._, .., t' 

fartygen synas uteslutande hava anvisats defensiva uppgifter 

och an vän ts som flytande batterier vid försvaret av olika h am

nar eller flodspiirrar . De två nyaste kryssarna , :\fing Hai >' 

och >> Pin g I-la i" jämte två äldre kryssa re sta tioncraclcs p a 

Yangtse. Dc fyra övriga kryssarna förlades till Kanton. Ef

ter några m [madcrs krig var flottan också praktiskt taget för

intad. I vissa fall synas fartvgen hava legat till ankars i tr i'lllgt 

vatten , där dc i avsaknad av luflvärns,arlilleri e ller dåligt så

dant b liv i t sän k ta ~en om bombanfall. 

Be träffande dc fupansl.:a sjöstridsl.:ruftenws veTksam het 

äro från japanskt h å JJ endost få uppgifter offenUiggjorcla. De

ras insats uti kriget har emellertid var it betydande, och utan 

den japanska }'lottans obestridda hermu(Hde i de kinesiska ha .. 

ven hade överlwvudt(/get j'iilttåget i J{ in a varit oUinl.:bart. De 

omlfattancle transporterna av trupper och materiel fr{m moder

landet h ar alltsedan krigets början ostört kunnat pågå under 

skydel av flo lian. Hilti Ils ha r i n le t japansk t trupptransport

fartyg sänkts av det dock starka kinesiska flygvapnet . 

!Gnu h ar mer och mer avspärrats fr~u1. yttervärlden ge

nom en success ivt skärpt japansk b lockad och övervakning av 

den kinesiska sjöfarten. För utövandet av denna kontroll 

hava japanerna besatt en rad öar och h amnaT utanför Kinas 

kust som stöclje:punkter för fartygen och dc marina luftstrids

krafterna, vilka senare i hög grad samverkn t vid blockad- och 

övervaknings tjänsten . 

Vid kampen om Shanghai dcltogo farlyg och marina luft

stridskrafter i verksam F:racl , liksom vid dc japanska armeer 

Ilas frammarsch efter Yanglse-floden och vid intagandet av 
Ranton. 

För operationerna mot Kina hava japanerna med un

dantag av hangarfartygen använt nästan uteslutande äldrP 

fartyg. Den moderna flottan har O·'<!Örl kunuat bedriva s ina 
öv . ntngar i egna farvatten. 
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Här nedan ~ämnas en sammanställning av hittills sänkta 

eller skadade Innesiska fartyg. Sammanställninuen b '' "o· 
<...J u ~ bt:~Cl' 

på uppg.ifter från e tt flertal kä'llor , men är dock sannolikt 

ofullständig. :Möjligen fö refinnas även ·en dei fel. 

Uppgift å erövrade eller lärstörda ldnesislw j'mtyg. 

14 sept. 1937: krys.sa·rna , Ying Swei , , , c h ao Ho, samt )) Bai 
Chou " sänkta utanfö-r Kanton. 

22 )) 

•r _;) 

29 
29 
30 

2 okt. 

3 

;) )) 

1;3 nov. 

)) 

)) 

kryssarna >> Ping Hai >> sänkt och >> Ning H ai> 

svårt skadad av bomiber vid Nanking. ,, \' in" 
. ~ 

Ha!» togs av besät-Lningen från en japan sk ja. 

gare den 5 december. 
kanonbålen ,, Y at Sen >> sänkt av bomb er Yid 

Nanking. 
kryssaren "Hai Chi >> stranda d Yid Kiangyin. 

två k anonbåtar tagn a vid Taku. 

,, en kryssare och en k an onbåt sänkta å ' Vangpu

floden . 
)) 

)) 

kanonbåbarna >> Yung Sui >' och »1-Iai Chow» 

sänkta med bomber vid Ki angyin . 
en torpedbåt av >> Hupeng »-typen sänkt med 

bomber vid Kiangyin. · 

en kanonbåt strandad vid Kiang. 
fyra kinesiska kanonbfttar tagn a vid Vlangpn· 

sp~iiTen. 

Reflektioner. 

Vid Japans, igångsältande av dc militära opera tion erna ]110 t 

Kina förefanns risk fö r ingripande av andra sjömakter. ))et 

labila l äget i Europa samt förefintligheten av en .stark jn· 

pansk flotta minskade ·emellertid i avsevärd grad denna risk· 

En stark flottas betydelse som ett politiskt maktinstrn· 

ment h ar härmed klart f ramgått. Ehuru med en , re'lativt St or· 
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britannien och även Amer ika underlägsen flotta har J apan 

Jlled sitt goda sjös trategiska läge kunnat bortse från de.ssa 

1119
kters ingripande. Medan Japan i kraft av sin f1otta ge

nomför sin expansionspolitik tvingas Storbritann.ien på grund 

av försummade rustn ingar a ll, trots alla fördrag och trots att 

stora intres.sen stå på spel, avs tå från ett ingripande. Det är 

för visso ingen överdrift a tt p å stå, att den japanska j'loitan 

utgjort och utgör den sköld bokom vilken j'öretaget mot Kina 

kunde igångsättas och fortfarande ostört kon pågå. Men då 

Storbritanniens väldiga upprustningsprogram genomförts kan 

läget ändras. Tiden arbeta r mot Japan. 
Direkta anledningar för sjömakternas ingripande ha icke 

6aknats. Här kan bl. a. anföras: 

Den 'engelsk e ambassadörens sårande Yid beskjutning från 

ett japanskt flygplan vid en bilfärd m ellan Shanghai och Nan

king .elen 25 augusti 1937; 
bombardemanget a v den brittiska kanonbåten ,, Ladybird >> 

den 5 december l ~)3 7 ; 

bo111ibardemanget av samma fartyg den 12 december 1937 
samt 

bombardemanget av elen amerikanska kanonbåten ,, Pa

nay>> den 12 december 1937 . 

Det kinesiska f'lyget, vilket å tminstone enligt svensk m~tlt-

6tock vid krigets början Ya r mycket starkt, h a r icke · kunna l 

förhind m att japanska sjöstyrkor förflytta sig utanför Kinas 

k~ster och uppför Kinas floder, och att transportfartyg i en 

standig ström inlöpa i kinesiska hamnar. Trots Kinas starka 

flygvapen , clC<Ss kustbefäs tningar och miljonarm e hava de ja 

Panska trupperna m ed flottans och flygvapne ts hjälp trängt 
rakt in i Kina . 

Det japansk- kin esiska kriget har visat att ett försva rs

system , <SOm bygger på ·ett motstånd först sedan fienden kom

I1ler i land, kan bliva ödesdigert. 
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En läsvärd bok om sjökrigskonst m. 111. 
Av Kommendör Auy. Gimn. 

Utdrag ur italicn.3ke divisionsaJlliralen Oscm: di Giamberanli uo"s 

Lok L'arte (lella gucna in mare (Sjökrigds konst). 

(Forts. trän hiiJt. 3, sid. 170.) 

Kap. 5. Materiel och personal. 

Örlogsbusernu. 

l underavdelningen >> Anfall mot hamnar >> i. kapillct om 
taktik hava vi rodan an tytt dels nödvändigheten av m oderna 
örlogsbaser, i vilka örlogsfartygen kunna erh~tlla förnödl'nhe· 
ter av alla slag, reparationer av matericlen och vila fCir Jwsä tl· 
ningarna sam t dels, hurusom det nya hotet från luften för-
6Ökcr förhindra a ll t detta genom att utsätta baserna för v{tld· 
;;amma angrepp, som ända tills för några år sedan voro oför· 
utsobara. Till dc medel, som motsvarade det normala lwho· 
vet enbart för .sjöstriden, då fartygen kunde i all trygg be t 
ligga i sina h::mmar, mlå.s lc man nun1.era fogn andra medel, 
på det att anfallen från luften må k unna mötas på möjligas t 
effektiva sätt och på det att verkan av dessa anfall må k u nna 
hållas inom r imliga grän~Ser såväl beträffande fartygen so1n 
anläggningarna i land. 

Dc berfintliga baserna, li kson11 i regel a lla hamnar, ti ll · 
konuno på sin tid först och främst för att hereda far tygen rtt 
säkert skyeld mot vind och vågor. Därför anlades p ira r ocll 
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fördänll1i~~g ar _i väldig 01~1fattning, dfl dc naturliga förhållan
dena på lamp!Jga p la tser Icke k unde skapa lugna och sl.;;yddaclc 

1
,,

1
ttcnomn\den, och man sparade icke på kostnaderna då det 

,,äJide att erhålla den önskade f ullständiga trygghe ten i hamn. 
pet gällde vidare att förhi ndra en fiende att forcera inloppen 
och :anfa lla fartygen inne i hamnen. Också för detta ända
Jllål u1Jfö rdes ,~tora anläggningar, såsom kanonbatterier av oli
ka ka librar, kulsprutc- och torpeclhatteriu, elektriska och 
nndra förhi ndelseanorclningar saml spärranordningar och u
båtsnät i dc trängsta delarna av inloppet, allt delta utökat med 
olika l islighcler, som den defensiva tekniken hämtade från 
sinnr ika ve tenskap liga uppfinningar. Men man gjorde ännu 
mera. F ör ratt u ndgå en ständig bevakning från fi endens ~Sida, 
utvecklade man kraftigt, förutom sjöfrontsbatterier och vid
sträck ta m infält i farvattnen utanför hasen , ett rörligt för svar 
av övervattensfartyg, ubåtar och flygstridskrafter. l mots,al-i 
härtill syn es ,skyddet mot det alltmera v ä x.ande hotet från 
Juften icke ha blivit l ika vbil tillgodosett som .skyddet mot an
fall f rå n sjön, i ty alt dc talrika luftvärnsbatterierna och de 
spridda gmpperllia av tunga kulspru tor ävensom de luftvärnet 
tilldelade jaktplanen icke äro tillräckliga för sitt ändamål. 
Särsk,ilt n attetid , men även vid fullt dagsljus, har man icke 
säkra m edel för att stoppa svärmarna av bombplan och an
fall fr ån torpedplancn. Del är dänför nödvändigt att allvarligt 
sörja för ansk affning av ett effektivt pas,sivt skydd för fa rty 
gen och för örlogsbasens viktigaste anläggningar. 

Alla dc förnämst,a örlogshamnarna anlades på en tid, chl 
de t k raftigmtc medlet att förstöra dem ännu icke fanns till. 
Och enär de Lillkommo i förvissn ingen att ett gott yttre för
:var var nog för all crhåUa det fullstä n diga-ste lugn på de t 
lllre vattenom 6tdet, äro såväl fartygens förtöjningsplatser som 
anläggningarna i land numera alltför koncentrern,de och mot
svana enelast k raven på bekväma förbindelser och förenklad e 
tjänsteförhållandcn. Och dessutom, där dc icke redan existe
rade, h ava v idsträckta och folkrika samhällen uppstått på 
halllnhrinkarna , varjämte man där ins ta llerat alla slags ex-
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peditioner och kontor, som hade kunnat placeras bättre flå 
annat håll, i mindre hotade centra. Att radikalt omändra allt 
detta är kanske omöjligt, men det är nödvändigt att icke begå 
samma misstag, när man måste anlägga nya baser, vilka böra 
givas ett krigsverktygs avklädda, .stränga och enkla karaktär. 
I varje fall borde alla sådana särskilt viktiga anläggningar, av 
vilkas säkerhet örlogrSbasens effektivitet beror, antingen an. 
ordnas under jorden eller under pansarskydd. Också för fa r. 
tygen skulle liknande anordningar vara behövliga, så att dessa 
kunde erhålla fullständig trygghet under hamnliggandel och 
vilotiden. För det förgångnas mentalitet kan detta m ärk liga 
krav förefalla mycket överdrivet och alt vara frukten av en 
futuristisk fantasi , men Inorgondagens verklighet kommer utan 
tvivel att tvinga oss att gripa oss an med en radikal lösning 
av problemet. I motsatt fall hotar detsamma att lägga hinder 
i vägen för sjökrigföringen just i själva dess fasta stödje. 
punkter, som skulle möjliggöra bästa möjliga utnyttjande av 
de geografiska förhållandena och medgiva de lämpligaste stra
tegiska operationerna. 

Som en tankeställare kan det vm-a läm.pligt att taga i be

traktande det sakförhållandet, att man för att skydda sig mot 
havets våldsamhet har anlagt och anlägger pirar och fördäm· 
ning.ar med stor motståndskraft och för enorma kostna der; 
samt att det icke skulle vara ologiskt att göra betydande eko· 
nomiska uppoffringar för andra skyddsåtgärder, ägnade att 
kunna motstå det nya, icke naturliga utan mänskliga våldshot, 
som kommer från luften. Det är sant, att luftkriget nu breder 
ut sig över hela det nationella området och träffar alla dc vik· 
tigaste så11bara punkterna, som innehålla för folkets liv och 
för krigsmaktens stärkande oundgängliga resurser, men även 
om man medger, att anläggningar av ifrågavarande slag ku nnu 
placeras på annat håll, är det tydligt, att intet annat mål för 
luftanfall är så uppfyllt av betydelsefulla organ och alltså är 
5å lätt att utsätta för störningar från luften som just ö rlogs
basei·na. 

Den flotta, som lyckats att i sina örlogsbaser effck tid 
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skydda, om icke annat, de sårbaraste fartygen, eller de lätta 
fa rtygen och u-båtarna, och som bringat i säkerhet viktiga 
förråd och expeditioner, kmnmer härigenom att vinna en stor 
fördel över den motståndare, som nöjt sig 'med att skyelda 
sina örlogshamnar uteslutande med ett luftvärn av kanoner 
och kulsprutor. 

På sina håll gör man noggranna beräkningar rörande ba
sernas större eller mindre avstånd från elen sannolike mot
ståndarens flygcentra, och, i det man grundar sina beräk
ningar på redan överträffade aktionsradier med full bomb
last, unelerkänner man vissa baser och förlitar sig på andra 
litet mera avlägset liggande sådana. Man nöjer sig därvid m ed 
en marginal på några hundratals mil för att garantera, om 
icke annat, on mindre täthet i luftanfallen och således en 
mindre sannolikhet för att sårbara viktiga mål skola träffas. 
Men de distanser, man räknat med, äro redan överkomliga för 
moderna flygplans aktionsradier samt komrna att bliva det 
alltmera inom en nära framtid, allt uneler det att dessa eli
stanser tvärtom medföra en b estämd nackdel för fartygen, 
vilka varje gång måste konsumera en del · av sin aktionsradie 
för att komma till stridsplatsen, dit de måhända alltid kom
ma fö r sent. Såsom vi, i fråga om fartygen, ha frmnhållit det 
felaktiga i att förlita sig enbart på hög fart såsom skyeld mot 
alla slags vapen, så böra vi helt förkasta det indirekta av
stånds·begreppet såsom universalmedel mot lufthotet vilket 
förtätas m er och mer Ö·ver örlogsbaserna. ' 

Emedan konstruerandet av örlogsbaser, som kunna mot
svara .sitt ändam!ål, blir en alltmera b]"uclancle nödvändiO'het 

o • u ' 
lllaste man undanröja den allmänna tenelensen hos flottans 
11län t t ·· tt · · l ·r · el . a sa · a s 1g emot )evi _Jan et av medel för anläggningar 
~lan~. i ändamål att bara bygga så många fartyg som möjligt. 
, .. et forefaller som om den, vilken vill giva en s~or del av tiJ.l-
gangli n· . 'l l 1"11 r·· . . l .. :,a m ec e I · an agganc e t av moderna orlogsbaser, skulle 
synda 111 t l 1· · · · · ·· ·r· ·· ·k i o en 1e 1g pnnc1p av SJOm! 1tar eti -, 1nen man tänker 
eke pa' tt d l ·· l ·· k · t" c, a en ians oomma rea -ttonen 11101 ett .sådant rik-
Igt förslag icke är annat än ett avlägset och längtansfullt eko 
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från seO'elfartygsmentaliteten, d. v. s. den epok , då fa rtv"e 
t> o " t> ll 

voro föga bundna av baser och kund e stanna ute pa nutnods. 

långa kryssningar utan att komplettera förråden annat iln da 
och {lå n11ed livsmedel och vatten. Men m~mga år ha gått 

sedan dess, och erfarenheten säger OLSS , vad som reda n före. 

faller klart för varje logisk hjärna i fråga om en modern flot. 

tas behov nämligen att utan välbclägna, välförsedda Och 

framförall~, väl tryggade örlogsbaser kan man icke tänka si,; 
~ 

att med framgång föra ett sjökrig. 

Personalen. 

Krigsmaktens personal, som konuner från folke ts 6tora 

massa, kan icke undgå att hava samma dygder och hr is ter, 

tankar och passioner, önskemål och svagheter som samhiillcts 

övriga medlemmar. Utan tvivelmildras de unsprungli ga egen

skaperna delvis genom den yrkesmäss iga utbildn.ingen och den 

militäm uppfostran, men trots aJ,la kloka och ilhärdiga strä

vanden att grundligt omdana personalen, överföras all t id na

tionalkaraktärens förtjänster och fel till krigsmakten sam t bil

da den verkliga huvudbeståndsdelen i dctSs styrka eller des1 

svaghet. 
I de länder, som styras av auktoritära regeringar, yi]kn 

sörja för folkets utbildning enligt dc sundatSte nahonella tra: 

elitioner och vilka, i det dc taga det oroliga världsläget med 1 

beräkningen, icke bannlysa tanken på krigets oundvild ighcl 

ur sin livstro, är det möjligt att erhålla soldater icke enbart 

till sken och ullSeen de, men djupt övertygade sådana a v räti;I 

sorten. Att icke förneka den egna nationens historia, utan 
. f .. d . d t e<IJIJ 

tvärtom erkänna phkten att ortsatta ensamma 1 c " . 

folkets sammanhållande anda, betyder att också acceptera ],r~; 
" . l o Jl· ndlr 

''et icke sasom ett avskytt g1sse , utan sasmn en < ' · 
t> ' • ... o . t JO' 
audomlio· laO' som man med LStolt och manlig SJal m as tc 
o o t'>> 

]0 ' 

derkasta sig. Detta erkännande av den oavbrutna h jii lteil ]:t 

cliga fortsättningen uppväcker, särskilt hos den för a lla gd 
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~änsl or öppna ungdomen, tjusningen hos vapnen, den obc

"riinsade fo s terlandskärleken, deL klara accepterandet av upp

~ffringcn samt en oe1hörd beundran för krigisk storhet. 

Vad särtSkilt flottan beträffar, så är dess personal ut

märkt, när nnlioncn har en bestämd förståelse för sjön , som 

J,:gn härleda sig från avlägsna traditioner eller u 1• en ny vilja 

att skaJ'fa sig övermakt i världen. Denna förståelse för sjö

l'äsendet blir starkare, när den näres av minnena från när

liggande stora erövringar, gjorda under LScgerrika sjökrig. Så

lunda hyser exempelvis i Storbritannicn hela folket en verklig 

pgssion för sin· egen oövervinneliga flotta , somJ icke endast 

har grundat in1<pcriet, utan också genom sitt ihärdiga och 

duk tiga arbete har vidmaktlu'\ llil detsamma i full trygghet 

under århundraden , ständigt utökat det och ännu i dag skyd

dar det enbart genom sin n~irvaro. AHa cngclsn-cän hava kär

leken till flottan i blodet, dc följa med intresse LSjömilitära 

frågo r, känna i grund sin flottas beskaffenhet, dela dess be

kymmer och dess fö1~hoppningar samt veta vad de kunna för

ränta sig av sjöförsvaret. 

E tt folk, som vänder sig mot sjön med sådan klansynthet 

och f.örståelse, ger utan tvivel åt flottan en utmärkt personal , 

s~m Jcke beklagar s ig över dc uppoffringar och ledsamheter , 

Yi lka äro ofrånkoml iga på ett så vidsträckt och opålitligt ole

illent, utan i stä llet känner sig sloJL över alt tillhöra en verk

hgt övenlägsen flotl a, som kan upprätthålla nationcnrS mak t 

bortom dess naturliga gränser, på dc stora v~irldsvägarna. 
.. I .. jämnhöjd härmed kan det folk stå, sonli å terupplivar 

annu. a1dre traditioner, som Yill återvinna oden förlorade tiden , 

s~lll ll1ser havets betydelse för sin egen uppgång samt sänder 

Jna bästa söner att kämpa tiU sjöss. 

f] Om man återgår till den icke avlägsna tiden för segel-
Otton ··" f' .. . .. 

rad la, sa mncr man att av hesattnmgen framfor allt ford-

es, att den skulle kunna snabbt manövrera seglen och så-
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ledes vara sam'lnansatt av goda sjömän, vana vid sjömansli"et~ 
mödor och besvär. Handhavandet av vapnen var på den li. 
den uwekel enkelt och kunde på kort tid bibringatS äwn den 
fåkun~ i gaste och minst begåvade rekryt. Handelsflottan. l'iL 
ken även den seglade, tillhandahöll folk, son1 redan var sjö. 
vant emedan det då för tiden var brukligt att på han dc lsfar. ' k o tygen i egenskap av skeppsgossar ombordtaga ~c ·s~ ~~:ga. _Poj. 
kar, vilka då de i tjuguårsåldern inkallades llll ImhtarlJanst, 
redan voro utm.ärkla sjömän. Utbildningsarbetet ontbord var 
benränsat till att disciplinern dem, att med hela b esältni ngen 
in~va snabba manövrer, som. icke brukade förekom ma pa 
handelsfartygen samt att drilla dem i vapnens bruk. .\ andra 
sidan var tjäns teticlen lång, så alt underbefälet kunde ulYlil jal 
bland de äldre av besättningen , vilka voro län1pliga därtill 
och önskade kvarstå i tjänst. 

Med ångma5 kinens införande, stridsavståndens ökande. 
lavettagens kom.plicerande, uppfinnandel av undervattensvap
nen samt installerandet av elektriska apparater m. m. (~m bord 
blev utbilclandet av besättningarna svårare och mera un-eck
lat. Handelsflottan kunde förutom dc utmärkta sjömännen 
från segelfartygen, tillhan~ah~lla även någr~ el~:u:e, 1_nen s;

1
; 

kert icke maskinister, artlllen- och lorped~pecmltste r m:. · 
vilka måste utbildas i lämpliga tSkolor. Utbildningen av v arn· 
pliktio- p ersona•l var ännu möjlig, enär den långa tjänsle ~tden 
medn~v n ånTa månacle1~s uppehåll i dc olika ·utbi ldnmg'· 0 0 

t.. d ' ·t tt fvllas med stadierna. Men fartygen fortsatte s an 1g a J ' · 

komplicerade maskiner: hydrauliska och elektri ska mo to rer 
för artilleriet m. m. invecklade eldledningsinstrument, mo toJ · 

< • - ' .. • • .. - • . 0'
0 d ' från någr:l maskmener av allt stone mald1ghet, oaen e upp 

- o l " ntt ·"rp~tJl • få hundratal hästkTafter till manga tusen, atta Vu em o _ 
nor ömtåliga och svårskötta, radiotelegrafi, hydrofonN, n

10 

' ' ' l f" d . . . t . Cll J] \ torbåtar o. s. v. Und:n :attensbaten meo or e_ 1 s m. L~1 te~ · 
komi)likation. Så smanmgom blcvo den s_pecmlutbildacle , 

l .. ·.. 1]1C11· niska personalens uppgifter av större bctydc se an SJOmaJ \'1 
"d .. d' t tt o .rdubb · i allmänhet. Det blev sålunda no van 1g a man , . ,1'1 

skolorna, i ]and som ombord, för att bibringa den erforderll~' 
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!bildningen, varvid nwn all tjämt begagnade s ig av värnplik-
1~" t sjöfolk , varifrån mon visser ligen icke fick de oundgängliga 1
_
1
"ecialisteTna , men i alla fall män , som voro mer eller nrinche 

,pna vid sjön. Av de två nödvänd iga utbitdningsformerna. ~ . '' ~ . del1 sjömansmässiga och den tekniska, behövde Jll'an endast 
;-
1
.,11a sig åt den senare, enär den förstnämnda redan i det ci-'" r ila livet blivit s.lu tförd hos flottans värnpliktiga. 

I fortsä ltningen började också denna fördel med flottans 
"ärnpliktiga att bliva mindre kännbaT, enär goda sjömän ble
,.0 allt sällsyntare alltefter som de seglande handelsfartygen 
försv unno, efter a tt länge h a överlevat elen första ångfartygs
perioden. På segelfartygen funnos alltjämt en stor del yng
lingar , vilka pf1 grund av sin hurtighet väl lämpade sig för 
tjänstgöring i riggen under det att man på ångfartygen före
drog äldre manskap, so-nt hade större praktik och med större 
förtroende kunde sättas att sköta motorer och andra maskiner. 

Den värnpliktiga personalens användbarhet börja-dc så
lunda att bliva tämligen hegi,änsad, och det blev nödvändigt 
att, åtminstone i fråga om vissa specialister samt i och för 
rekryterin gen av underbefälet, tillgripa frivillig anställning. 
J[an för sökte att erhå lla mycket unga rekryter, i ändamål att 
uppfostra dem till sjömän och på samma gång giva dem er
forderlig teknisk utbildning. 

I alla mariner, vilka baserat sin perso nalorganisation p:\ 
värnplikten, uppstod omedelbart crfter väddskriget en verklig 
kri.s, emedan man av politiska skäl nästan överallt hade av
kortat tjänstetiden alltför mycket och följaktligen icke elispo
nerade tillräcklig tid för en god skolutbildning, som också 
llledgav en lämrplig tids praktisk tjänstgöring ombord p:\ 
stridsfartygen. Ä andra sidan uppkom i och med utvecklingen 
ltv de lättare fartygstyperna en långt gående uppdelning av 
cle olika flottornas totaltonnage, och p å de mindre enheterna tar det icke alltid möjligt att låta rekry terna handledas av 
,~.111Plig instruktionspersonaL Nödvändigheten att ofta an
;anda tSpecialister p~t självständiga befattningar medförde kra-
et På att dessa skulle besitta större tekniska insikter samt en 
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avsevärd pålitlighet och plikttrohet. För att ytterligare föt·. 

värra situationen uttunnades den årliga värnpliktskon ti ngen. 

ten alltmera på grund av bris ten på ungt sjöfolk , så alt n1a11 

måste utsträcka in<Skrivningen vid flottan också till vi ssa ka. 

tegorier arbetare, som hade föga eller ingen förbindel se llled 

fartyg. De kvalitativa bristerna blevo sålunda under fk ra år 

än mer kom.pl iceradc genom kvantitativa brister, som tvinga. 

dc till en s tändig omflyttning av personalen för att f ran fal[ 

Lill fall försöka möta de mest tvingande pcrsonalkravt-n . 

Det är i en flotta nästan absolut nödvändigt alt hava fas ta 

besättningar på fartygen , då den invecklade organi<Sationen pa 

ett örlogsfartyg blir effektiv endast ifall var och en känner 

till och är väl utbildad för sin särskilda befattning ombord. 

så att besätlningen kan åstadkomma ett harmoniskt och en

hetligt arbetsresultat. De värnpliktiga, m ed sin korta tjiinstc

tid , voro ombord utbildade för var sin bestän1cda uppgift p:t 

fartyget, men då en värnpliktig förflyttades till annan Ljänsl

göringsplats, blev det nödvändigt att ge honom nya imlruk

tioncr och en ny utbildning. 

Som en följd av denna situation hava flera mar ine r ge

nomgått en period av begränsad effektivitet. Den fö rsta pit

tagliga följden av personalens kvalitativa och kvan tilatira 

knapphet har varit maskinernas reducerade verkningsförmåga 

och de ständiga haverierna, som icke enelast förorsakade en 

snabb för<Slitning av materielen och för l[mga perioder förl a

made fartyg-en ulan ook,så blevo anledning till en enorm ök

ning av w1dcrhållskostnaderna för flottans fartyg. Bespa

ringarna på pcrsonalkon~ot överskredos sålunda k ra n igt a\' 

utg ifterna för materielen, varigenonll man med ett skadligt pen· 

ningslöseri icke åstadkom annat än en fortlöpand e och fn rli ~ 

försvagning av sjöförsvaret. . 

Man fann botemedlet för de.ssa abnorma förhåll anden 1 

en delvis återgång till frivillig anställning, som för övrig t ]Jaf 

sina svårigheter och svagheter. 

Varje yngling, som tar frivillig anställning, önskar natll f' 

ligtvis att bli befordrad och därigenom efterhand förh ii 11 1 ~ 
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iJ1 ställning, samt att, om också inte precis finna marskalksta

~ei1 j <Sin r änsel, åtminstone kunna bliva underofficer och ef

ter lång tjän stetid få rätt till pension. Men antalet underoffi

cerare är alltid begränsat, under det att deras långa tjänstetid 

förminskar det årliga rekryteringsbehovet och dänned också 

möjligbeterna till befordran vid unga år. 

I den italienska flottan hade vi tills för få år seelan fri

rilliga med sex års anställningstid, vilka, efter att ha genomgått 

vederbörliga skolor omibord och i land, avsågos för befordran 

till underofficer. Oberoende av dessa anställdes andra frivilli

ga, med till fyra år minskad anställningstid, med en mera sum

marisk utbildning i andra skolor, med befordringsmöjligheter

na begränsade till korpralsgraden samt med rättighet till en 

penningpremie vid avskedet. Men elen samticliga befintligbe

av två sorters frivilliga skapade en skadlig dualism, nwtsva

rade icke ett sunt rättsbegrepp och knappast flottans behov av 

god personaL Utvalda element av de frivilliga med avskeds

premie voro tvungna att taga avsked efter fyra års tjänstetid, 

under det att underlägsna element från de till underofficers

befo rdran avseelda frivi lliga fingo kvarstå för att vinna dylik 

befordran . Det blev därför bestämt att sammanslå de båda 

rekryteringsformcrna, så att samtliga fingo en första anställ

ningstid av fyra år: dc bästa korpralerna kunna nu vid slutet 

av sin ans tällningstid begära· att få kvarstå samt kunna få sin 

anställnin g förlängd t ill sex år för att tävla om befordran till 

närmas t h ögre grad. 

. Den blandade rekryteringen, med frivilliga och värnplik-
!t cra ner d .. 'l ' h l . f o 

.t>' ' o go a n1IOJ 1g e er att ·a reservpcrsonal, nl'cn har också 

SJna olägenheter, bland vilka märkes samlevnaden ombord av 
111anskap från de båda rekryteringskällorna, som i flera av

s~_enden må<Ste utbildas gemensamt, vilket visserligen är nöd

"~ndigt för dc värnpliktiga men onödigtvis anslräno·er de fri-
VIlliga. o . 

c' . F lot tan har vidare en måhända alltför långt driven spe-
tahserin o· . l 'lk o 

t o av sm persona , Vl · en, on1 den ocksa väl motsva-

ar de komplicerade förhållandena ombord, har m edfört be-
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h ovet av alltför många yrk esgrenar. Eftersom n ågra av dess<\ 
ha en f;;\talig personal och andra en stor m.ängd därav, ttpp. 
konuner en oundviklig olikhet i befordringsmöjligheter, s0 111 

på e tt deprimerande .sätt påverkar moralen hos de min dre gy 11 . 

nade. Dessa, som måste lämna tjänsten erf ter den försla an. 

s tällningstidens slut, se hurusom en del kamrater, som tydl i. 
gen äro mindre dugliga än dc själva, medgivas kvarstå i ljänst 

uteslutande därför att de tillhöra en mera gynnad yrkPsgren, 
där behovet av befordrade är större. l själva verket och oak. 
tat vad de blivit m eddelade vjd an ställningstagandet, Länka dc 

frivill iga alltid p å befordringsmöjligheterna och kunna icke 
finna sig i att bli hemskickade trots duglighet och goll upp. 
förande. Det är visserligen sant, a tt industriföretagen an taga 
och avskeda sina arbetare •a llteflcr arbetstillgången och sina 
egna förtjänstmöj ligheter, men varken ynglingarna eller dcra8 

fami ljer kunna övertygas 01n, a tt också Staten k an göra p:\ 
samma sä tt i ett militärt företag. Man 1nåste därför förs öka 
alt fören a företagets och individens intressen, vilket icke iir 
någon lätt sak . Å andra si·dan kan man icke kon strul'ra en 
maskin m ed säker verkan ulan att noggrannt beri:ikna mate
rialets olika mot.ståndskraft, och på samma sätt kan m an icke 
skapa en god och pålitlig militär o•rganisation utan alt nog· 

or ant sÖrJ·a för de olika elementen s moraliska egenskaper. 
o . l 

Dc bästa ynglingarna, de S'Om äro begåvade m od en sunc 

ambi tion, hålla i själva verket m era p å galonerna ä n pa aY· 
lönin gen, särskilt då de m åste fölijäna den sislniim ncla 
o'enom att stanna kvar i den blvg.sanuna korpralsgrad en, med o J " 

successiva nyanställningar. Utan möjlighet till befordran ar 
hela tjusningen i det m.ilitäm livet fö11dunklad och kvar bln' 
endas t ,en snöd materiell förmån , som endast kan locka be· 
räknande, tvivlande och egennyttiga individer, vilka kunnn 
vara utmärkt nyttio'a på grund av sina tekniska insikt er, lllen 

. b • kA 
av vilka man icke sk apar de ivriga, modiga och cntusiasliS ·, 
besättningar , som erfordras för att kämpa och vinna seger, 

På orund av den ständi c> t alltmera invecklade besknffeil' 
o o · "l· 

beten av de .n1:askinella anordningarna on1bord och der a> s kO 
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el börja alla de s törre marinerna h elt tillgripa frivillig an-s .. 
tällning. Aven den ilalien ska floltan , som för närvarande har 

;öthållandevis litet frivilliga, nämligen 1,6 gentemot % i de 
franska och japanska flottorna samt uteslutande fdvillig an
ställning i de engelska och mnerikanska flo llorna, borde utöka 

sina frivilliga till å hninstone %. Med den kvalita tivt lämpli
aaste personalen erh åller man också den fiirdelen att m an 
" ' kan Jillnska numerären , emedan m en då kan hålla fartygens 
besättningslistor så mycket lägre samt m ed en mindre p erso
nalnumerär h ålla flottan i än bättre krigsberedskap. Men , ~t 

andra .s idan, ju m era m en ökar anta let frivilliga och kvar
håller dem längre i tjänsten , desto mera minsk a1· man reser 
verna , varför man skulle behöva h åll a flottan nästan mobili 
serad i freds tid. Detta skulle ulan tvivel leda till b etydligt 
ökade övningskoslnader , som i stort se tt konune a tt kompen 
seras av bättre und erhåll och högre verkningsgrad h oiS mate
rielen , och alltså av besparingar p å andra h åll i budgeten , för
utom vissheten all äga en örlogsflott a som ~ir färdig för ome
delbar användning . 

Man m ås lc lwmm a ihåg, a tt en uteslutande på tekniken 
grundad militär organisation, sådan som floltan , även om elen 
är fulländat o rganiserad, vid mobilisering k onnner att få sin 
effekti vitet n edsalt på grund av den starka inblandningen av 
oövad och outbildad p ersonal. En del av de sjökommender a
de specialisterna måste förflyttas till andra i b er edskap va
rande eller upplagda fartyg eller också till tj~inslgöring i land, 
därigeno:nli lämnande luckor, som icke med säkerhet kunna 
effektivt fyllas m ed inkallad personal. 

Men innan m an ökar anställanclct av frivilli<>a måste man . . v ' ~ 

radikalt lösa a lla därmed förknippade organisato riska frågor. 

I och för rekryteringen bör man taga i beräkning egen 
skaperna h os de ynglin~ar , som nationen kan tillha ndahålla 
~ . ~ ' 
ade ur teknisk yrkessynpunkt och ur moralisk sådan, sam t 

studera b~ista sätte t a lt ombilda dem för flo ttans bruk ''enom 
~ l > b 0 or, uppfos tran och övningar, för att få den personal som 
lllan verklirre b l ·· d el 1· ·1· ·· .'.. ·· 

0 ·n e< lover, . v. s. ug 1ga m1 1tarer samt SJOnlan 
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med motstandskraft mol sjön, besvärligheterna ombo rd och 
sjölive ts olika förhållanden. Man 1nåstc däPför utbilda 111ii.n 

med den solida, lugna och kallblodiga karaktär, som kräve~ 
även i dc enklaste befallningar, på det att var och en m a kun. 
na säkert fullgöra den uppgift, soml blivit honom anförtrodd, 
utan att behöva ständig övervakning. Sådan kan nä ml ige11 

icke allLid verkställas ombord, där man ofta måste{ handla själv. 
ständigt uneler mångahanda svårigheter, i slutna rum . utan 
noggrann kännedom om vad som sker på andra håll däru tan. 
för. Fartyget måste, för att kunna röra sig, strida och fl yta , 
kunna påräkna ett kons~ant, uppmärksa!l11t, skickligt oeh sä. 
kert arbe te av samtliga medlemmar av besättningen. 

TYdligen är det icke möjligt att giva alla frivilli ga den 
blyo·sa.mma befordran, som, de hoppas på. Ä andra sidan mot. 

o . 
svara dc tidsbegränsade anstäl lningar med avs.kedsprenue, som 

förekomma i den ilalienska och i flera andra stormaktsmari· 
ner, i verkligheten icke sitt ändamål. Det råder näml igen en 
ohjälplig dissonans mellan tjänstens krav och _framtiden för 
dc frivilliga, som icke bliva befordrade utan tvmgas a ll eft:r 
vissa år återgå till det civila livet och bö·rja lära på n~·tt v1~l 
en ålder, då övriga ich'-m:i litärer i allmänhet redan hunn1t 
skaffa sig ett mer eller mindre säkert levebröd. Där del f i m~ s 
en totalitär regering, såsom. den fascistiska italienska . iir del 
icke svårt a lt för dc goda element, som med goda vitsord ha 
tillbringat 6 eller 8 å r i flottan, finna en lämplig utkon.~st 1 

andra grenar av statstjänsten eller också i de statsundcrstodchl 
industrierna, där man måsle ha erfaret och säkert fo lk . ';as01~1 

man redan gör i olika utländska mariner för att bibrin ga 1111
• 

Jitärerna kunskaoper och kompetens för civilanställning. k~n 
. l l l" Jlld[ man anordna särskilda kurser ombord och 1 anc , am[ ~ 

organiserade för att bibrin ga utbildning såväl för fortsalt 1111
-

]itäranslällning som för civilanställning, detta så mycket hell· 
re som för den långtjänstgörande personalen fortsall a ~ch 
långa utbildningskurser i militära ämnen icke äro nödvändig~ 
också mot slutet av tjänstetiden. 

Den, som uneler långn år har tjänat fosterlande l 

- 227-

trfivsamma sjömilitära, tjänsten, har rältighet att icke bli 
~1iJ1111ad vind för våg, så mycket mera som han överallt repre
senterar ett dyrbart element, disciplinerad , motståndskraftig. 
beojälad av fosterlandskärlek och pliktkänsla. 

För att flottans omfattande organisation, i vilken också 
jcke sjömilit ä ra kårer ing~t , skall kunna fungera regelbundet, 
utan avbrott och hinder, är ett fortlöpande och noggrannt stu
diunr nödvändigt för alt få den erforderl iga personalen att nuot
svara kraven icke b lott hos elen nuvarande fl.otban , utan också 
hos den, som man kan förutse för den närmare framt iden. 
Därför böra nybyggnadsplanerna för fartygen och för anlägg
ningar i land föranleda omedelbara åtgärder för att anställa, 
utJJilda och öva CJ'i'orderlig personal samt fö t·dela densamma 
alltefter. dess tjänsleförhållanden. Alt utesluta någon av dessa 
åtgärder skulle innebära att försumma något, som. borde vara 
föDberett med stor omsorg och beräkning, samt att vid föga 
lämiplig tidpunkt befinna sig inför nödvändigheten att impro
vi.sera otillräckliga botemedel och att fanria från den ena kom
promissen t i 11 den andra. 

Det är en känd sak att skapandet av en flotta och dess 
sättande i krigsdugligt skick tar i anspråk en tid, som för icke
fackmännen synes vara överdrivet lflng. För alt få ett stort 
örlogsfartyg fullt stridsberett, från studier, ritningar, anskaff
ning och bearbetning av materialet, konstruktion, godkännan
de och prov, krävas flera år, vartill måste läggas den tid, som 
erfordras för atl organisera och öva besättningen. Andra en
heter kunna färdigstätlas på kortare tid , m en i varje fall måste 
de kvant itativa och kvalitativa fordringama på personalen för
utses i god tid , innan man besluter s ig för att bygga nya far 
tyg eller anläggningar i land. Om man vill ha dugligt folk , 
Vederbörligen inpassade i personalorganisationen n1.åste man 
först tänka p å dem och sedan på elen materiel, 'åt vilken de 
skola skänka liv. På grund av den vid flottan ännu mera än 
Vid övrjga försvarsgrenar komplicerade specialiseringen, är 
?et vid flottans krigsfö1~beredclse icke nog med att pröva och 
ater pröva de medel, som man har, samt leva för dagen. Man 
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mäste, med konstant logiskt tänkande och kontrollerad fan ta.s j 

ständigt gå bortom elen bestående verkligheten och dess gril n: 

>.er, som redan synas så vidsträckta , till den framtida verklig. 

hcten, som, även om den för elen okunniga och ouppmä rk. 

samma massan förefaller dunkel, icke är så för de skarpa och 

övade intelligenserna. 

Kap. VI. Konsten att föra befäl. 

De moraliska egensJ,:operno. 

~hm säger ofta, att hos officeren är viljan viktigare än 

kunskaperna eller också, att karaktärsegenskaperna ha större 

värde än intelligensen och bildningen. Utan tvivel äro de 

moraliska egenskaperna oumbärliga, som göra honom sk ickad 

a tt föra befälet över andra män, men effekten av desamma 

ökas ju mera han besitter en klar och upplyst kännedom om 

de organisatoriska och operativa begreppen. Och av den be

undransvärda föreningen av bildning och moraliska egenska

per uppkommer den fullständiga förmågan att leda olika av

delningar av krigsmakten i fred och krig. 

Låtom oss nu göra ·en kort och sunnnarisk undersökn ing 

av de moraliska ·egenskaperna, negativa och positiva, fiir att 

få en uppfattning om vad som är skadligt eller gynnsamt fö r 

en officers auktoritet. 
Vi skola icke uppeh~tlla oss vid dessa män, som icke äro 

lämpade att leva tillsammans m:cd andra och ännu mindre att 

vara deras ledare, på grund av sin pessimjstiska och tvivlande 

inställning, sin benägenhet att förtala sin nästa, sin orfönnM~ 

att erkänna och värdera andra människors förtjänster snn11 

att tillbringa stund er av s inneslugn, glädje och hänförelse. ])Y 

lika individer äro samhällets gissel och äro därför olämp lig~ 
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för det militära livet och för hefälsposter, dc äro tvärtom dtY 

,·erkli ga disciphnfördärvarna , som varje sund organism obe

l'ekligt bör avlägsna. 

Ett synnerligen skadligt lyte hos en officer är tvivelsutan 

tätthet till vredesutbrott , em·edan detta kommer honont aLL för

lora all värdighel och alt hemfalla åt en förnuftsstridig oreson

ligheL Det förefaller då, som om ett hopkrupet, osynligt och 

ritande djur plötsligt rusar upp och vrålar, krampaktigt och 

darran de, med händern a knutna, käkarna hopknipla, ansikts

musklerna sammandragna oeh mödosam andhämtning. Vart 

]lar sinn ets lugn, ::mletcts klarhet och förnuftets avvägda tal 

tag it vägen ? 
\--

Man tror, att vreden är en sorts kraftig motor för hand

lingen; men om något är den en motor utan regulator, utan 

tyglar, utari bromsar, som rusar .i tomgång och icke fram 

bringar annat ~in buller. Vreden är alltid den häftiga reak

tionen nrot en nedslagenhet och s[tlc-rles en svaghet, och den 

är aldrig resultatet av verklig styrka. ÄYCn historiens största 

män grepos aY vredesmod just under tillfälliga svaghetsmo

ment, och dc kund e kallas cS!ora just emedan dYlika moment 

voro sällsynta och emedan reakt ionen till jåm~ikt var stark 

och säker. Vreden , den må vara föranledd a,· en motiverad 

eller omotiverad irritation, utgör alltid ett tecken på den SY::tg

het, som heter bristande inre jämvikt. 

f-

Emedan grundvalen för all militär styrka ligger i förmå 

gan a tt offra sig sjäh·, har den, .som icke har denna ädla för-
må a a l·· -t e f" l - " l 

, t> , ~omm1 pa e plats. :·d a dc, som arbeta för all cr-

halla mateei ella fördelar eller för att få belöningar, utmärkel 

ser eller snabbare befordran, som äro mätStare i ögontjäneri 
Och so l d ·· ·1 · t ··1 k ff · ·· L m w rag 1g · so w s ·a ·a s1g fordelar på andras bekost-

?~.d äro utan tvivel de sämsta militärerna. soldatens heder 
ala""e1· l tt t -·· ·· 1· t ... , -le t>~ 1onom a · Jana ar 1g , OSJa v1skl och med en hög 

ans la uv ip;liktuppf~,llelsc. En mficerskår förtiä nar detta 
llarnn d o l l -· -· r·· d - " 

, a a a aro nara orena· e 1 ett gemensamt ideal , för vii-
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kel de offra alla materiella fördelar, då dc äro såsom bröder 
i en sträng orden, som icke medgiver andra förtjänster ä11 

vilja, kunskaper, förmåga och hängivenhet utan kompromisse1. 

Därför bör )) sterebermetoden )), som förstör det goda k a m rat. 
skapet, kkc uppmuntras , som om elen vore en n~r ttig fonn "" 
tävlan, utan den måste obevekl igt krossas . 

Dc moraliska egenskapernas betydelse för tdet full ändade 
utövandet av befäl ålägger varje officer, som känner de l höga 
ansvaret för sin uppgift, att med uppmärksamhet och ih iirdig. 
het ägna sig åt självuppfostran . A andra sidan kan ·endas t en 
stark karaklär molstå krigets tragedi samt uthärda dess skak. 
nin"ar och inlr"ck ulan att få sin sinnesjämvikt så stÖr(l. alt o .r 
han antingen förlorar kontrollen över händelserna och män. 
niskorna eller blir så clcpr.imerad , alt han blir fr fmv ara ndc 
och passiv. Sålunda kan själva uppfostran, förutom al l göra 
officeren mäktig att möta det stora äventyret, giva hon om ett 
kontinuerligt intresse för sitt yrke och för alt fullkomna s ig i 
delsamma samt hålla fram för honon1 nödvändigheten a l t för
värva de höga dygder, som äro oumbärliga för en hcfälluw::m. 

Dc, som förslå alt tillägna sig dc fömämsta militära dyg
derna, komma att med lätthet kunna utöva sitt bcfi-il. men 
alldeles särskilt, om deras fullkomliga personliga osjälvi ~khct 
blir uppenbar och dc alltid handla i en ädelmodig and a. Dc 
unclcrlyclande äro Yisscrligen tysta men också stränga dom~rc , 
vilka i" sitt bjärta fördöma var och en, som' fått en h ög upp· 
gift utan att ha m otsvar::mdc förtjänster , förmåga eller mo.r~l 
liska resning, men so1n också äro känsliga fö.r varje p osill,. 
egenskap hos sin befälhavare. Viljekraften allena, i saknad 
a~ ett klart intellekt och ljuset från en ädel känsla , kan visser· 
liuen I)åtvin"a dem en formell disciplin , som! dc kanske i sill o o 1· 
inre uppröras över, uneler det att redan djärvheten gör in trYC" 
på dem enär de då veta, att befälhavaren riskerar åtmlinstone 
lika m;ckct som dc själva. Modet talar vidare med omcclclbgl' 
vältalighet till varje människa, till enkla såväl som in\'ecklW 
dc naturer, till dc ödmjuka såväl som dc stolta , samt ryclzCI 
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c]eJ]l med sig m ed exemplets makt och eggar dem till dc mest 
beundran elsvärda ansträngningar. 

Den kalla pliktkänslan är kanske lill en början mindre 
sugges tiv , då elen icke är ·en påtagligt dynamisk egenskap, utan 
snarare k an liknas vid en klippa, som uppväcker beundran 
för sin styrka och motståndskraft , utan att skapa någon en
tusiasm. Men då elen som är trogen sin pliktkänsla, så <Små
ningom visar, aU han dagligen med oförändrad uppriktighet 
gör en fr ivillig uppoffring , födes ett eko a v sympati i allas 
hjärtan . 

?-lär en befälhavare sedan av ryktet utropas till hjälte, 
förvandlas hans underlydandes hörsamhet till hängivenhet, 
dr,istigh et, paiSsion, yra. Man kan icke förvåna sig över, att 
han då kan ' 'åga sig på det mest vågsamma, ·egga sina följc
slagare till dc djärvaste handlingar och vinna de mest om
störtande segrar; det är nämligen just på grund av sina hjäl
tars viljestyrka som mänskligheten alltid har fullbordat dc 
stora tSprångcn i historien. 

I varje fall är det icke möjligt att med framgång leda en 
militär organism, som till sitt mål har snabb och våldsam 
handling, förmedelst cxpcclitionsar;betc, som degraderar elen 
till sam ma niv[t som varje annan stillasittande och vanemässig 
admini stration. De verkliga bristerna i en militär organiJSm 
avslöja sig icl'e vid en samvetsgrann och minutiös granskning 
~v order och rapporter, emedan de ligga ulanför dessa och just 
1 den verksamhet, vilken icke framgår som resultat av den 
destillerade prosan i cxpeditionshancllingarna. Den, som lycka s 
fr,igöra sig från slaveriet under skrivbordet, detta det moderna 
livets tortyrinslnunent, som vill reducera också krigaren till 
en blek dubhelböjcll3rv; elen , som anförtror åt .sina medhjälpa
re allt det löpande arbetet och fr igör sin kropp för att giva 
den m öjlighet att röra sig samt frjgör sin hjärna för att giva 
den 111Öj lighet att tänka, han förstår, att han höll på att för
surnl11a det veddiga och väsentliga fältet för sin verksamhet. 
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Då kanuner väl annal arbete att påläggas honom , m en et 

arbete av elen art, att det ger honom mö jligh et att verk li"" t 
c • tl " l\ 

leda det h ela. 

Vilken en högre officers uppgift än är , så bör h an sköta 

sitt expedit ionsarbete på ett förståndigt sätt, så att h an fon. 

far att var::t en handlingens man. Att då och då återgå ti ll sitt 

yrkes praktiska utövande är icke nog för att bli av m ed de 

dåliga vanorna ; t~' om han är alltför van att sitta vi d. skriv. 

bordet, kommer han att åt den praktiska tjänsten giva en by. 

råkratilS k prägel samt mångfaldiga skrivelser, direktiv och or. 

der samt sälta upp kilometerlånga rapporter , som kunn a vär. 

deras efter vikt. Överallt , dit en sådan man komm'er m ed sin 

skrivbordsmentalitet, samJas en flod av instruktioner, prome

mor ior, avhandlingar, rapporter , skisser, planer, ritningar och 

tabeller, med den påföljd, att vid varje liten operation de un

derlydandes arbete icke så mycket består i utförandet av s jälva 

operationen som desto mera i det komplicerade förb ered ande 

skriveriet och de oavbrutet på varandra följande rapporterna. 

Det torde icke krävas mycken bevisning för att klargöra, att 

detta m å ste bannlysas och att en operation bör anbefallas med 

några rader med en Tacitus' ordknapphet och innehållsrike

dom. Endast då man nödvändigtvis måste meddela resulta ten 

till icke på platsen varande personer kan man göra en sam

nwnfattning av det hela, som vinner i värde ju kortare den 

kan göras. 

Den, som har det höga ansva ret att stå i spetsen för ma· 

rinen bör försöka att icke hålla den stillastående ·och m·crk· 

sam utan i .ständig framåtgång mot täten av utvecklingen. var

vid han bör komma ih åg, att ideerna och n1iedlen , om de icke 

befinna sig i en snabb och hesländig utveckling, komma ntl 

vara föråldrade redan i handlingens ögonblick. Andmn :d~l 

med örlogsflottan är dess krigiska användning, som vi sscrll· 

gen kan erhålla moralisk inspirat ion från det förgångn a . men 

förberedes i ancende t ill såväl pensanal som materiel i c]cl 

närvarande samt framför allt ka n ifrågakomma i en ick l' för· 
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t!Jestämhar f r an1Jtid, då allting måste mo-tsvara högheten hos 

~et uppstä llda målet genom modernitet hos medlen och effek

ivitet hos operationsplanerna. 

t Men av chefen för marinen begär man ännu mera. 

Alla organisatoriska frågor kunna icke få sin slutgiltiga 

Jäsning, en är ekonomiska begränsningar alltid lägga hinder i 

vägen härför. De yngre, som alltid betrakta fr ågorna från en 

abstrakt synpunkt, förvåna sig ofta över, att man icke vidta

aer alla erforderliga åtgärder, att man icke ersätter i viss rnån 
t> • 

föråldrade maskmer med nya, att man icke genast utnyttjar 

nya uppfinningar, att man icke ökar personalen icke bvoO'er· 
' . oJ bb 

de fartyg, ,sorn synas nödvändiga, samt icke snaibbt anlägger 

erforderliga örlogsbaser. Chefens ställning är mycket svår, 

just därför, att han icke kan göra allt som skulle behöva ut

föras u tan inom budgetens begr,änsning ständigt måste utvälja 

de läm:pligaste kompromisserna. Av hans omdöme beror där

för marinens effektivitet, och att ha tillmätt en faktor större 

betydelse än en annan kan komma att avgöra framtida segrar 

eller nederlag. 

Att vara ledare för människor. 

Konsten att föra befäl är huvu dsakligast konsten att leda 

människor i materiellt, intellektuellt och moraliskt avseende, 

och det är det svåraste som finns, det, som ger de mest beund

r~nsvärda resultaten, det som givit berättigande åt den över

lagsna s tälln ing, som ständigt i liv,et och i histor ien intagits 

av de största ledarna, de stma mästarna i konsten att leda 
111änniskor. 

1--

" Det fi nnes ett slags suggestion, som utgår från den, vi lken 

kar Ve11klig t överlägsen i avseende på intellirrens b ildninO' yr

eS8kickli ghct, vilja, moral, tankekraft ocl1 skarpsinnf~het· 
!trend . o ' 

en verkligt medryckande k raften är allt id exemplets, 

'I'idslcrif t i Sjöväsendet. 16 
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ja, ju anspråkslösare de underlydande äro, desto m era ~ök 
dc imitera .sin befäthavare och bliva alltefter modell en apa~ 
tiska eller energiska, blyga eller djärva, nervösa eller lugna, 
tvivlare eller entusiaster. 

Förutom alt b egagna sig av denna suggestiva kraft, böt 
den, som anförtrotts ett hedrande befäl, ständigt sy~ sC'l sättn 
siu· m ed sina underlydande samt försöka att utveckla och låt;1 
k~mma till nytta alla dc goda anlag, som finnas hos va r och 
en av dem. 

De yttre formerna, som äro oundgängliga för ctl mi litärt 
samfunds värdighet, äPo 5äkerligen av st<H' h jälp för befäls
föringen, emedan denna stränga enhetlighet i kläd sel och 
uppträ·dandc befriar den kollektiva organisa~i~men från (~~) un d
na och oö-verlagda uttryck för enskilda vJI.JOr samt dnr med 
Jrån många anledningar till missnöje och oro; m en Iii r alt 
detta icke skall bliva blott dt yttre sken måste arbetet på ut
vecklingen av den personliga moralen skapa ~n solid gm ndval 
fö.r de yllre formerna. så att des5a förbytas 1 en yrkesmass1g 
kärlek till ordning och disciplin. Från officerens sida k ~ 11 1 va
nan att överbringa sin vilja n1ed e tt lorrl kommandoord. som 
framkallar e tt giv-akt och en säker å tlydnad , få hon om all 
tro, att det icke behöv-es någonting ment , och att h an kan 
hålla sig tillknäppt inom vä•rdigheten av sin höga grad samt 
visa sig inför 5ina underlydande såsom en rytande gudOJn, 
sträng och oförsonlig , som gör sig gällande endast gcnolll be 

b f'f' · }) tta en l· h salt fallninuar förebråelser och cstra nmgal'. c ~ 
att up;fa~ta .sina skyldigheter som befälhavare ger säkN ligcn 
icke nåaot aott resultat, särskilt icke vid flottan , dä1· gott sanl· :, r> . .. • . -·• ·ten förstånd ick·c blott är nödvändigt, utan oumbat·hgt , om l .Jn ns 

· kt tf" d · all·1s s··a· ll1.V CI"
1' andr skall kunna bliva hannon!ls · u or genom c • ' · • 

arbete. På ·ett fartyg är ibland den tekniska skickligheten ]lo' 
l" >se'• någon simpel sjöman, som aJ<betar isolerad i någo·n av af, ;

1 del av det stora skrovet, en direkt anledning till framg å11g oc~· 
till trygghet; man kan därför icke behandla denne m:u~ sel 

• o f" o 11 . ·onli''h som om han icke ägde nagon egen ormaga c er pets " 
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1 
endast vore en enhet i den stora massan, likadan som 

1ttai 
Il . de andra. 

il a 

Ett k lokt värdesältande av alla mänskliga intressen, vare 
sig civila eller militära , vägleder befälhavaren m1ot clt hand
Ilavande av rättvisan , som ick e är stelt och alltför formalistiskt , 
utan kla rsynt, ·och varfömtan e n organism saknar verkl ig 
t"d"a och livs kraft. Med orätt r!·Ör man :.!ällande all rätt-so v u <J ' ' 

risan inom militärväsendet måste vara summarisk och snabb 
för att fö r h indra att man alltför hårfin t fördjupa r sig i skälen 
för och cm ol. Tvärtom, det är ingen riktig rättvisa, som icke 
söker utröna dc innersta orsakerna till begångna fel och .för
summelser och som nöjer sig med att konstatera endast deras 
vttre beskaffenhet. För att rättvisan verkligen skall gör.a s-käl 
fö r namnet bör den grunda sig på en djupgående och klar ut 
redning av el en brottsliga handlingen; och om det är nödvän
digt att handla snabbt betyder det, att domaren måste vara 
ännu m era värdig sin höga uppgift, då han icke har tid att 
noga genomtränga allt och överväga detsa.n1ilna. Han bör 
därför icke endast försöka att upptäcka det onda, som ibland 
endast existerar till skenet, m en hö·r också erkänna och värde
ra det goda, eller fttminstonc dc förmildrande omständigheter
na, som kanske icke visa sig med all tydlighet. Han skulle 
ti lå på höjden av sin uppgift, onr han med upphöjd opartisk
het vore i stånd att på samma gång vara sträng och välvillig , 
vilket icke är en !främm::md e företeelse, ulan ett återsken från 
en högre rättvisa. Verkligt o~·ätlvis är den av naturen ill
Villige pessimisten, som tramp:n på den fallne , endast därför 
att denne av en tillfällighet halkat omkull, liksonr även den , 
Vilken strängt beslraffar fö·rÖ•varen av en obetydlig försceltSe, 
so111 ald rig kommer att åberupprepas, emedan den icke är clt 
Ulslag av mannens normala karaktär. l dylika fall bör be-
fäl.hav t .. d o d .. f' d · k o . aren upp ra a saso111 en strange ·a ern, men 1c e sa-
sonl e k .. l ' .. k· l l l ' l' .. d n ·ans o~os n1as · m s·oJn o )eve;. F'Cn s 1tcr son er var lj h , b 
t en , som råkat fastna i des-s kugghjul. 

l allvarliga fall och under utomordentliga omständigheter 
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är det riktigt att tillämpa rättvisans hela stränghet, och 
0 

d o 
0

] ' Jl d l f " l'k ~~ 
man a a )eropar en vå -.än agparagra , son1 ar 1 'a slrä

11
, 

n"lot alla, även om det skulle gälla den som tillämpar densa
111
g 

ma, kan ingen klandra saken, och den brottslige k an inför 

truppen straffas som ett varnande exempel för alla. Da Och 

då har en tydligt välförtjänt och högtidligen fi,dömd bes Lrarr. 

ning en hälsosam inverkan på massan, liksom också en öppet 

vidtagen åtgä1·d av mildhet eller ännu bättre en akt aY räu. 

visa till fönnån för en man i ledet. Därav skapas h os alla 

den förvissningen, att det hos befälet existerar en omntltf( Yiir. 

desältning av varje mans rättigheter. 

Att skipa rättvisa är en befälhavares högsta företrädes

rättighet, ja till och med i allmänhet en 1nänniskas högsia 

uppgift. Ryktet att vara rättrådig är vidare det, som dj upast 

rör själen ho·s manskapet, som alltid hungrar efter r iil tYisa. 

Trajanus' ädla gestalt överglänser sedan århundraden tillbaka 

allt annat i människornas minne, icke så mycket för hans 

krigiska bedrifters skull som därför, att han blivit symbolen 

för mildhet och rättvisa i förening med makt. 




