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Engelska synpunkter på flotta och flygvapen. 

I början av året utkom i 1E•ng!and »'I1he navy and the 
n ext wa:r», slkriV'en av den kände sjömilitäre författaren Cacp
tain Beru.ard Acworth. De av.sn;itt i Acworth's bok, som be
handla flottans ·och fly.gvapnets uppgifter i det nationella för
svaret, är belysande för denna födattares syn på det aktuella 
pr·oblemet, och det har därför ansetts varac av intresse aU ihär 
framlägga1 :utdrag ur ·och ·en sammanfattning av Acworth's 
SYillpunkt·er. 

Allt .tal om fred under de si,sta femton åren - säger Ac
worth - har i verkligheten varit tal .om krig. Den propa
gan da, isynnerhet i form av pr·eSISV·erksamhet, som bedrivits 
såväl för som •emot krig, har resulterat i en stor be.greppsför
vi:rring hos befolkningen i de flesta länder beträffande vad som 
k om mer att inträffa i ·ett eve.nueblt framtida krig. Det aU
männa medvetandet har blivit förbTyllat av olika skildringar, 
huru flygplan, ·upptTädande i massförband, skola •sprida död 
och villervalla icke endast över Lond·on och andra städer utan 
även öveT hamnar och dookor, ja t. o. m. över faiJ.·tyg till sjöss. 
Denna terror f.rån Juften skam .kmnma på dt ögonblkk och 
några få dagars int·emsivt bombfällande sl"all bringa de Öv·er
l•evande till panik och underkastelse. Propagandans resultat 
syn es va•ra, att folken anse massl·a·kben va•r.a ett oundvikli.gt 
tillbehör t'illl ett modernt !krig. Dylika åsikteT visa tankeför
viHelse, rrnen fö.rvirringem blir än värre, om regeringen under
håller en flotta, som ä'l· lika otHlräcklig att försvaTa landet 
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till SJOSS, som den är maiktflös att skydda fö·r förstö.relse från 
luften och från slakt på land. Om denna ta.111keförvillels•e, 
som synes hava Ö·verrumplat .större delen av den. civiliserade 
världen, är mm·a utbredd i England än annorstädes, måst<' 
detta: faktlllm tillskrivas Englands havomf1lutna läge, som u t
sätteJ· öriket för faror från sjön för vilka andra nationer -
beroende på sina ge.ografiska lägen. - äro mm· eller mindr e 
okänsliga. IDen alLmänna för·eställningen om nästa krig är 
sålunda 1en ·omdömeslös och dyster lblandn:i:ng av urskil~nings
lö·s bombfällning och förgiftnin.g av män, kvinnor och bar n 
från luften, masslakt av nationernas män på s.lagfälten och 
lltsvältning g·enom blockad till s.j öss. 

Låtom os1s fö.r ett 6g.oniblick antaga, att .den hotande ~·ui
nen frå:n 1·uften ärr verklighetstn>.gen. Det skall senare påvi 
sas, huru falsk ooh grundlös den är. 

I ·och med eH dyli.kt antagande ·är det tydligt, att vi först 
av allt iheihöva möta flyganfall, emedan dylika anfall - be
roende på väderleksförhållandena - kunna insättas med. a U 
tillgänglig luaft några få timmar före ·eller eft•cr en krigs
förklaring. Enär •ett dylikt anfall kan anses förödande -
om det är v•el'kligt framgångsrikt l'ent av överväldigande -
följer därav, ratt fllygvapnet bör beha•ndlas som den fö,rsta för
svarslinjen, ty varken flotta eUer arme !kunna förhind:ra flyg
bombfällning mot London eller andra engeJska städer. Inga 
ansträngningar reUer kostnader är.o i detta fall för stora för 
att skona England för den rkall.amitet, som ett fmmgång•s•ri.kt 
flyganfall kan utgöra. 

Om alltså det egna f1ygvapnet skyddar Iandet, komm er 
utsändandel :av stora armeer till främmande land aU 'bliya 
ett frivilligt ·och iåe alls nö.dvändigt företag. IfaUl fly;gvrupnet 
är det allt annat behärskande vapnet, har ett sådant företa g 
intet som helst s:amband med självförsvar. 

Men ett land, som helt eller till störrsta delen är iharvom
flutet, hotas av .andra faror än de, som !komma i form av 
flyganfall. Även om flygvapnet, såsom ovan antagits, förm år 
skydda ·emot flyganfall, så måste dock flottan :med sina m er 
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eller mindre 'begränsade -resurser utöva sina naturliga hm!k
Uoner at.t säke•r1stäHa landets ex<port och framfö-rallt import, 
skydda armens förbindelselinjer över hav•et ·OCh förhindra in
vasion - ett hot, som även de ~nest fanatiska flygentusia:ste.r 
knapplast hålla för troligt, att det •kan komma luftl edes . 

överstiger faran för flyganfall allt .annat hot, som landet 
varit eller kommm· att bliva uts•att för, så bör givetvis för
svars,politiken inriktas p å att med alla tillgäng'li.ga m edel 
skydda landet mot farorna från luften. Detta skulle med
föra, aU en ,mycket stor del av de anslag, som nu tilldelas 
fl.ottan och armen, sku~lle ärverföras till flygviapnet och r•esul
tera i en enorm utökning av jakt- och bombflygplan •samt fly
gande 1p ersonal, ty e>rfa•r enheterna från de ~si·stra årens flyg
manövrer hava visat, att det nuvarande flygvapnet ick•e 'lmn 
skydda London mot flyganfall. Des·sutom tillkomma s1torra 
utgifter för det passiva 1uftför.svar.et för civilbefolkningen. 

Am.li:ag vidare, att regeringen ttllg1·iper denna åtg.ä•rd, att 
på flottans och amnel11S bekostnad stärka fly;gvapnet, vad kom
mer då att s]<e, 1sedan dessa båda vapen förvisats till andira 
försvarslinJen? Fö·r a1rmen.s vidkommande måste då ibestäm
mas, h·uruvida den skall avses för krig på kontinenten eller 
utes1uta'l11de vara en liten yTkes:arme, som nödgas avrstå från 
kontinentalkrig i stÖT·re skala. Vad flottan beträffar, s·å är 
Englands ställning :till sjöss i avse·ende å världshandeln d en
samma som förut. Landet måste därför v:ara berett att riskera 
sin livsmedelstillf.örs•el över hav•et, ifall f1ottan ,endast bildielas 
det lilla •anslag, som kan sparas, -sedan a lll omsm·g ägnats 
flygvapnet .och - •Om kontinentalkrig fortfa.rand.e ingå•r i vår 
politik - en mekaniserad aTIIlle. 

Låtom oss nu betrakta detta flyghot - är det så allvarr
ligt, att alla uppoffringar måst•e göras för att s.kydda Iandet 
mot flyganfall, även om därmed följ er sådana konsekvenser 
som uthungring och invasion? Det har visat sig, att det ä.r 
huvudsakligen flygskräcken, som inom landet ·och andra län
der utspritt den tankeo•reda, rSom nu omger problemet om 
nationent försvarr. Är flygs•krä·cken en bister verklighet eller 
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vid närmare dtertanl\ce en villa? Om man först betraktar 
den rdativa stadgan hos havet jämfört med den notor iska 
ostadigheten hos luften, måste man komma ihåg, att för alla 
praktiska ändamål !kan havet betnuldas som ett fast medium, 
på vi lket och genom vilket farty.g kunna utnyttja den• fart, 
förr vilken de ä1ro :konstruerade. Det är sant, att fartyg i 
trånga v;aHen kunna rmöta tidvaUen, som stå i ett ans•enligl 
förhållande till deras .egen fmt, men .sådana tidvatten kun na 
ej blott exakt förrutsäg·ars utan •kas~a även r·egelbundet om sin 
riktnring med 'korta tidsintervall. -Det är också sant, aH m an 
möter ·permanenta sh·ömmar på oceanerna, m·en dessa äro 
fö·r det mesta eXJalkt ,kända ooh kartlagda och äro tillräckligt 
långsamma att f.örrbises t. o. m. av lastångare med så låg farl 
som 9· .J"no;p .. 

Kort ,sagt, f.ör praktis<l<a ändamål kunna världens h ay 
och oc·craner behandlas :so1n fasta. Därav följ.er att avstånd en 
mellan tvenne hamnar, underkastade de nämnda förulsätt
ninlgarna, äro absoluta avstånd. Tidtabeller äro sålunda m ÖJ
li.g·a •att 'lll)pgörra ooh hålla, oc:h inom trånga gränser ä'l· d en 
för ·en re·sa erforderlig·a bräns1ekvanrtiteten - utgörande en 
Ting.a del av den medför·da aasten - möjlig att förutbestä m
ma. Vidar·e ä.r .navi.g.ering på rhave.t eill ·exakt vet•ensrkap 
tan'ken att et•t skepp skuUe råka v:ilse äll' för erfarna sjömän 
löjlig. Lika e:x:empellöst är det att ett fartyg på öppna ha,·ci 
förlis·er på rgrund av bränslebrist; vid de myd<"et sällsyn ta 
tillfällen, då ett facrty,g lider brist .på brän'sle, bogseras del i 
hamn. I .ett .sådant fall tbal'a stoppar fartyget och ubsäU.es ej 
fö~· »l<ata•strof» rpå grund av brist på rörelseförmåga. 

Låt oss nu taga ·en 1k0Tt titt på f.arty.g, som röra sig i 
luften, som re.pT<esenterar oceanen, och vars ström·mar äro 
vindarna. 

Kontrasten :mellan en ocean av haV'svatten och en atmos
fäTi~k ·ocean är 1i sig s.jä.Jv slående, ~men konh·:asten m ellan 
stadgan ·och ostadighet·en hos det stödjande anediet är ej del 
hela. Fartyg röra ·sig och operera i två aned:i•er, det stadi gn 
hav.et och d en ost.adiga luften, där lufbens ostadighet ulgöres 
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av de vindar, som, då dera1s ha.srtighe<t är mycket st·o•r och en
da•s<t då, kunna inv·erka uta·n att dominera på faTtygets rö.rel
ser genom vattnet. 

Såväl luftsk·epp som flygplan ·operera inom ett enda TÖr
l:igt medium, deras luftocean, så att rö,relsen hos luften, som 
för ett faTtyg utgörres av en vincl, för flygplan utgör en ström, 
v;ars fart inverkar på farten hos flygplan över marken med 
samma styrka som TÖreisen hos den luft, ·vari flygvapnet rö<r 
s'i.g. Därav följer, att medan faTtyg tiU s'jöss eller fordon i 
land äTo föremål för absoluta normer, som möjliggöra beräk
ningaT och förutsägelsei", ä·ro f.lyg,plans operationeT utan nor
mer: vid flygplans operationer äro avstånd, fart och riktn~ng 
relativa uttryck på fart och rHdning hos atmosfär.en. 

Låt oss tag.a .ett exrempel för att illustr.em dynamil{'en<S 
enkla och oföränderliga lagar.. Om den geografisrka distansen 
från en hamn till en annan är 3,000 mil, ·så är den distans en 
ång1arie mås be tU.lrygg.aläg.g.a mellan dem också 3,000 mil. Mot
vind åstadkommer ett lätt motstånd och tlmn, om den är syn
nerligen stark, fördi·öja ·ett skepps ankomst några timmar. 
Om å andra sidan a·enna 3,000 mils resa måste göras i luften, 
:Uippstår en totalt fö•rändmd .situation. Va.d som var en vind 
föT faTtyget är en ström för flygpLanet, en ström, vars fart 
med h ela sin kraft lägges på farl en hos det luftgående far
tyget. Låt oss .tag·a <ett exem,pel. En så moderat vind som 
30 mil/tim. !l'eduoeTar t. ex. farten ·hos ett flygplan från 80 
miljtim. till 50, över ma·rken, men em,edan flygplanet bibe
håller sin egen v'erkliga fart på 80 mil/tim. genom den i'ÖT1:i1ga 
luften, så måste det flyga en di'stans meUan de två hamnaTna 
icroe av 3,000 mil ut·an 4,800 mil. Dessutom iblir en vind på 
30 mil/tim. vid havsytan redan rpå så låg flyghöjd som 2,000 
fot en vind rpå omkring 50 mil/ tim., så att flygplanet för att 
tillryggalägga den absolut•a d~stans•en av 3,000 mil rpå 2,000 
fots höjd måste flyga en distanrs av 8,000 mil. 

Ftaktu:m kv,arstår dock, att många ton nu kunna f•nam
f.ö<ras med 100 mil/Um. genom luften, men huru myc-ket arv 
den framdrivna vikten är last i form av bomber eUer handeLs~ 
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va:ror och hur mycket fördelas :mellan flygplanet självt , dess 
motor, de.ss besättniTIIg och, för att J\.mnma till d·en vitala 
punkten, dess bränsle. Bränsle ä·r och måste fö·r.bli akilles
häl•en hos flygpl:an, vm·e s.ig de avses f·ör handel eller lkrig. 
Endast under lwr:ta fly,gning.ar, under vilka de •atmosfäriska 
föt,hållandena holigen förbli stadiga, !medföra flygplan n ågon 
m:ewa :avsevärd l1ast än bensin. Även på 'koda flygningar , u l•om 
på en lugn dag, måste •en ·omsorgsfullt beräknad balans fin nas 
melJ.an bränsle •ooh nyttig last. 

F:rån d·e gån:gna åren veta vi, att tjogtaLs av ärelystna 
fly;gni'ngm· hava stoppats för dagar, · icl"e sällan för v·eck or, 
och stundom föT månader, emedan vädret till allmänhetens 
fö.rvåning - för vill-.en det :synt:es id.ealis'kt - förkunnades 
v<ara ogynnsamt av flygmin'isterie:t, som hade direkta upplys
ningar från fa:rtyg till havs och avlägsna :kuststationer. Etl 
·s.Jå:ende exempel på flygplanens ytterliga hero.ende av gymt
samma vindar er:höUs, då unde:r 1strålande väder sistlidna ju li 
1933 den italienska »flygarmatdan » dter dagar .av väntan i 
Lond'onderry fö·rdes av en sydlig vind till Island, medan l\Ir 
och Mrs Molhs·on, för vi~kas flygplan på västgående till New 
Y•ork samma vind var mindroe gynnsam, låg.o dag e ft.er dHg 
- vil'ket syntes ofö,rldarligt för oden Yäntande världen - pa 
P.endine Sands. 

Fly:gploan vare sig för handel<s- eUer krigsändamål äro och 
må·st·e förtbli .slaViar under vädret utom vid 'korta flygningar, 
då flygplan•ets u:t:hålhghet betydligt öv·erskrider den förlängda 
dUtblbla ,r:es:an ·som vind från villren :rik·tning som helst innebiir . 
Enä·r det finns. mycket missför,stånd på denna punkt, 'kan det 
vara bra att iHustre11·a effekten på .ett 90 mil/t1m. bomb f! ~ g
plan av e n 36 mil/lim. vind (på flyghöjden) und.er en färd 
till en 27•5 mil avlägs·en pl:at·s. Under antagande :att r e·san 
börjar med vinden gyrrnsmn, fullbrorda·s utr.esan m ·ed en fart 
av 90 ipl u s 35 .mil / tim. = 1215 nrilj'tim. •och rtag.er 2, 2 tim'lllc. 
Flygvapnet fti'Y:ger .sålunda toch använde,r hensin för 2,,::! ggr 
90 = 198 mil. På åt·erresan är fartten 90 minus 35 miljtiJ11. 
= 55 m:il /l;im. f·art. Tiden, :som ·erfordras för flygningen, iir 
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5 timmar, som t~epresente:rar en di·st,ans av 5 g.gr. 90 = 450 mil. 
Det fTa:mgår hä·rav, 1att flygplane.t måste tillryggalägga till
sammans 648 luftmil på resan till sitt mål och tillbaka, undeJ.· 
fö·ruts.ättning .att det håUer •spilu·a:k knrs. Om flygplanet har 
bränsl·e t:ör endast 550 mil, stö•rtar d1et 98 mil rån hemmet. 
Om å andra sidan föraren har tillTäckligt med ibensin med en 
skälig [·.eserv att 1ge thonom ·en extra räckvidd på 100 mil, målste 
en stor del av tbombltasten kastas bort. J:u störr:e distans, desto 
m •era ödelägg·ande är verkan äv:en :av en blygsam vind. 

Sedan vi nu s·ett flygvapnets begränsning på grund av 
väderle'k!sförhållanden, vad behöv·er London framförallt fruk
ta ? Periodiska boonbfällningsanfaH, så ltänge som bombfäll
ning b•i.behålles, må.s.te förväntas . Dess:a anfall, ehuru upp
skakande, 'kunna ej vara ödeläggande med hänsyn till de små 
homblastcr, s·om i praktiken - i mobsats till i entusiastisk 
teor:i· ·::._ tkun:nra medfö:ras. Ett viktigt f,a,ldum, som vanligen 
ej beaktas, är att appr·oximativt endast .en femt•edel av Lon
don:s yta innehåller byggnader, •så att endast en del av de 
fällda ibamberna komma att orsa1l<:a byggnadsskada. Oet är 
icke blott -ett f:aktum att ve.rkan av ofö1-clämda explosione:r 
äT ·en ba,ga'bell, utan det är också sant, .att .en enorm ökni111g 
av vi1kten hos ·en explosiv l:addning åstadkommer resultat, som 
är.o absurt i11!ko.mmensurabl.a mot ökningen oc:h vikten a,v 
1addJ11i•ngen, ·ett f·enomen väl känt i flottan, som har förut 
uttömtm'andc ·experiment med olika explosiva :l:addningar pla
cerade på berstämda avstånd från t:artygsskrovet. Det tros' a:ll
lnänt, att för:störeis.ev.et'kan rhos .sprängämnen under de s~e

naste å:ren ökat ofantligt, men detta är icke sant. 
Det har blivit en vana :att bala, \SOm om flygplanen vid 

nä:sba krigs utbr.o.tt skulle finnas till hands i tjogtal, där en
drast nagr.a stycken funnas till haneLs i sista l<Jriget. Under 
de fö·r·sta månaderna 1918 tillv.er~mdes i Brugland ej mindre 
än 26,.685 fly.gP'l.an till en ]mstnad :av 106,740,000 pund, vilket 
bl:ilr ett medelpri:s av 4,000 pund per f1ygpl~11. Antalet brit
tiska fly:gplan, som tillvel'lwdes• under kriget, var betydligt 
öv,er 100,000. De tyska och frall!ska tillverkningarna V·Oro 
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också .enorma. Förm··e .räknades i tu,sent:al och förlust·erna 
voro förfärliga. Ingen hestridter Tysklands flygresurser (:efter 
krirget fö11störde Tyskland på de allierades order 15,700 flyg
plan och 27,000 flygmotorer), skicklighret'en hos tyska flygare, 
ej heller den tys:lm »vi:l}an att k:asta !bomber». men vad u:prp
nåddes '? På 103 :bombraider över Storbr:1ttanien under lopp et 
av fyra års 'krig va·r totala arrtalet dödade 1,413 personer, en 
siffm ogynnsamt jämföcrbar med de 25,000 dödade ooh om 
kring 700,000 1sår:ade av motorfordon under de si:sta fyra åren 
av fr.eld. Bri'ttiska ooh franska bombanfall voro lika ineffektiva. 

De, :Som äro si·nnade att tro, :att bomibers k:raft ·och fö,r
störelseförmåga har ökat omåttligt under de senaste år:en, bör.a 
komma ihåg, :att under den :nyligen gjorda »polishombfäll
ningen» mot byn Kotkai, vid Indi:ens: nordvästgräns, 34 sto:ra 
hombflygplan, :med .icl,,e metr ·oroande :mot:stånd än gevä:rsdden 
från :krYiJl·s'kyttar, åstadkomma ring:a slmd:a mot ·en iby b e
stå·ende av :lerhyddor. 

Flygskrä:oken har bibringat lekmän den tron, att »veten
skapsmännen» eftler kriget upptäckt gas·er, av vilka några 
:pust:a:r kunna sprida .död och ångest ÖVier hela städer. Detta 
ä,r återig.en falskt. De gaser, som användas och äro för:e
slagna för användning i det där »:nästa kriget», äro ej död 
ligatre än de, som .effektivt användes på Västfronten under de 
forsta dagarna:s öv;er:r:askning och sena;r,e, och som aldrig an
vändes :i de 103 luftra iderna Ö\'er England. 

Varför användes de ej? Säkerligen ej på grund av någ.on 
ömhetskänsla från vår:a fiender,s sida, men em:edan de ej :kun 
de :användas effektivt från flygplan. Att tillverka och i flyg
phrn medföra till:räckliga behåHrur:e för att möjliggöra en d öd
lig koncentration av gas att bildas äv,en på ett begränsat om
råde, innebär .en ansträngning utan all proportion till de r e
·SUltat, :som kunna nås. 

Hu:r är det m ed pr:ecisionen v:id bombfällning? Någon in
:skjutning kan icke ske. Flygplanet fäll er ,sin bomb :och fly
ger vidare. Förar:en i planet :kan ej vänt:a och s:e r:esultatet, 
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han kan ej korrig:era sina sikten och skjuta igen, han är 
borta och försök er ej .att fälla en !andra bomb mot samma mål 

Ide:aliska bombfällningsförhåHanden uppstå, då ett snabh
g,å,ende mål .stäv.a.r :rikt mot en st.adi:. vind. Emedan f.a:rten 
hos :ett bombplan öve:r havet, som i fö~hål:land:e till målet 
kommer .akterifrån, :i ett dylikt fall reduceras med vindens 
hela styrka, blir det sålunda nästan still:aståe~d:e över mål:et. 
Under så·dana förhållanden :]ran naturligtvis betydande nog
grannhet i hornhällningen uppnås, såsom skett mot de s enaste 
R. A. R •racerlbåtsmålen. I krig s'lmlle emellertid sådana för
håHanden :aldrig uppstå, om :ej :de ombordvarande på målet 
med berått mod fog:ade :sig ,efter homibfäll.arens önskningm·. 

Vid :ett försök med flygstridskrafter som utfördes av 
Ami,ralitetet mot Agamemnon fälldes 114 bomber utan en enda 
träff. Dess.a prov utfö·rdes i en vind .på 35 mil/tim. på 800 
fot och fartygets fart v.ar 10- 12 knop. Under tiden voro 
f:lygstridskrafterna obesvärade av Iuftvärns:eld. Det må ock 
anmärkas, :att vid alla sådana övningm äro målen inom lätt 
flygräckui:dd från flygba:serna. 

Skulle en bomb händels.evis falla på ett örlogsfarty.g. 
måste det ihågkommas, att moderna slagskepp h a dädi:.span
sar särskilt :konstruerat :att tåla dd från 16 tums pansargra
nater vägande mer än ett ton. Bombiasten hos. modernaste 
da.gbombplan är 500 pound, vanligen bestående av 2 bomher 
på 250 pound stycl-.eL Det oaktat har den skräck, som upp
kommit med hänsyn till hombfäUning:en över London ut
sträckts ~att omt:atta bombfällning även mot våra fartyg, vaTv 
och hamnaT med ty åtföljande förlust av förtroende för våra 
försvarskraft er till sjöss. I s:ista kriget fällde tyskarna bom
ber över London 120 mil från deras fl ygbaser m edan 60 mil 
från samma haseT tusentals av 'brittiska fartyg erbjödo :sig 
som mål. På 'huru många av d essa fartyg :kastades det bom
ber? Eff•ektivt kke på ett enda. Varför? 

Var skeppsfarten i Londons docklor ibesvärad el1e.r hlevo 
fartygen hindrade •att lossa krigsförråd i Dunquerque, en hamn 
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som låg tä:trt ha'kom linj erna och som stundom utsattes för 
tjugo ibombraider i veckan? Så var ej fallet. 

Dess•a obehagliga fakta, d. v . . s. ·obehagliga för spridar(' 
av flygskrä·ck.en, bemötas med det påståendet, att tyskarna 
'!icke »försö'l<Jte » använlda flygs~ridskrafter för .att förlama oss 
till sjöss . Det .syn•eso ofattbart, att kloka män vill !behandla 
en sådan förklaring allvarligt, men om dc äro böjda för de,l, 
lM oss ·se på Zc.ebriigge, den stora tyska undervattensbåts
ba,sen, .ett mål för brittiska och frans,ka bombplan under hela 
kriget. Hur gick deJ!: får slussar , dockor och undervattens
båta·r på det överfyllda området? Icke en enda sluss, ic'ke en 
undervattenlbåt blev skadad av en bomb. Återig•en varför ? 

Sedan ·vi nu närmare skärskådat »flygskräck•en» och fun
nit att den är .mer än överdriv€1n, återståT att s,e, vad resultatet 
.blir, om flottan ick•e håHe•s tillräckligt stark att kunna utföra 
sin a uppgifter. 

Ut•an ett väl unde:rhållet förråd av utländsk olj a kan fl yg
vapnet icke lämna lnarlioen, den m·ekanis•e.rade armen kan icke 
oper.era, 9,000,0.00 ton engelska handelosfadyg Imnna icke ånga 
f•11am över haven, en stor de l a.v våra transportmed·cl till lands 
kullina icke röra ett hjul och större del•en av industrien måst e 
läggas ner. >Dessa odi•sputabla fakta kunna förväntas göra 
r.egering.en, sjö- ·och Iantmilitäm· auktoriteter illa till mods. 
Och hurudan !blir den militära position fö·r ett öa·ike, vars 
f·loUa - dert ~enda bålvu.ket gen'temot uthungring och det enda 
medlet att säkerställa olj ·eti llförsellll - själv är beroende HY 

denna olja? 
Några få v.eckor ef,ter 'l<rigsutb~·ottet .kunna flygplan yäu 

tas vara ·basePa>de •runt kusterna för att försvara våra handels
fartyg och •anfalla fientliga bombfö.r!band. Men sänkandet och 
l<capandet tiLl 1sjöss kommer att fontgå obehind1·at. Alltför sent 
kommer man att upptäcka, att handelsfö.rsvar och anfall på 
fi.entlig,a fartyg ä.ger rum på öppna sjön utom räckhåll för 
flygplan. 

Nä•r man tä•nker på vår sltora livsmedelstillförsel och at! 
e'U hämmande av livsm,edelsströmmen bllott någ·ra månade• 
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skulle försätta varj.e man, kvinna ·Och barn i landet i ett till
stånd mera fruldan1svä•rt än den vär-sta :indiska hungersnöd, 
behöv·er man ,sanneTlige111 icke fö.rstora li,vsmedelsfa:r~n. 

Kort sagt, ·ett land som är be~·oende av .sina sjökooumuni
kationer får .ick.e unoderlåta att hålla en floUa, som är nog 
Sibark :rutt skydda sj öhandeln. För altt förrs•vara oss mo't gas 
ooh bomber - fa:r·an förefaner icl"e vm·a så s·tor - få vi abso
lut icke ri,sl"cr.a uthung·ring och invasion - faror, som flottan 
frallligångsrikt skyddat landet för undffl· föregående århund
raden. 

O. Barlind. 
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Ryska Östersjöflottan under världskriget. 
(Overs. C. H. F.). 

(!<'orts. från h. 10, sid .. )67 J 

6. Tyska oflensiva operationer i Rigaviken augusti 1915. 

Samverkan mecl armen. Operationerna till åi"ets slut. 

Under de första dagarna i augusti framgick med stor sä
kerhet av- vissa telegram, som dechifferats av underrättelse
tjänsten, att den för de tyska sjöstridskrafterna planerade syn
nerligen vikliga operationen mot Irbensundet och Riga var 
föres tående. Enär tyska armen trots alla ansträngningar icke 
kunnat genombryta fronten vid Riga, skulle flottan lämna sitt 

biständ härvidlag. För ändamålet avdelades 11 moderna slag
skepp, 7 äldre slagskepp, 11 kryssare och 69 jagare. Operatio
nen påbörjades den 8 augusti. Minsvepare och jagare, under
slödda av högsjöflottan, igångsatte svepning av minfältet i Ir
hensundet. Slava, Khrahry och Groziastchy gjorde vad de kun .. 

de för att hejda fienden, men striden mot slagskeppen med 
deras porte på 23,000 meter var för ojämn. De ryska ubåtarna 
gingo omedelbart till sjöss. Guepard, Barj, Drakon, Alligator, 

Akoula, E l och E 2 fingo i uppdrag att anfalla de fartyg, som 
blockerade Irbensundet. De hade föga framgång, men anfallen 
gjorde i alla fall ett visst intryck på den tyska flottan. E 1 
lyckades skada Moltke, Guepard anföll Recrensburcr DrakoP t> t>> 

Augshurg och Akoula Pillau. 
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Den lätta kryssaren Thetis, som stött på en rysk mina och 

blivit svårt skadad, måste sättas på grund för att icke sjunka. 
Jagarna T 52, T 58 och S 144 ävensom ett flertal minsvepare 
minsprängdes och gingo förlorade. Den tyska eskadern hörjade 

uppträda mera försiktigt. Amiral Hipper försökte draga rys
sarnas uppmärksamhet åt annat håll genom att låta bombardera 
finska Utö. Batterierna därstädes hesvarade elden, och sedan 

ubåtarna Kayman och Krokodil uppträtt på platsen, drogo sig 
de starka tyska fartygen tillhaka utan att ha gjort någon skada. 

Alla dessa händelser möjliggjorde för kanonbåtarna SiYoutch 

och Koreetz att vid Kemmern i Rigabukten taga den tyska 

armens flank under beskjutning, varigenom den tvingades att 
vika. 

Natten till den 12 augusti kompletterade Amur minfältet i 

I rhensundel, som de l Y is swpts a y fienden. Den 16 började det 
tyska anfallet. En del av slagskeppen stödde minsveparna i 
Irhensundet, under det att resten uppträdde utanför Finska 

vikens mynning för att hindra den ryska huvudstyrkan att 
utlöpa. Strid uppstod med Slava och de två kanonbåtarna i 
närheten av minfältet. Tyskarna förlorade två jagare och fyra 
minsvepare. Slava skadades lält av elden från de tyska slag
skeppen av typ Nassau. Striden och minsvepningsarbetet fort

satte ända till nattens inhrolt, då det blev jagarnas tur att 
överlaga bevakningen av sundet. De till Arensburg förlagda 
små ubåtarna Kassatka, Makrel och Minogra voro heredda att 
anfalla fientliga fartyg, som eventuellt lyckdes forcera inloppet 

till Rigaviken. 
Natten till den 17 augusti erhöllo de tyska jagarna V 99 

och V 100 uppdrag att intränga i Rigaviken för att därslädes 

söka sänka Slava genom anfall med torped. De uppläcktes 
emellertid av General Kondralenko och inrapporterades ome
delbart till de ryska Iörsvarsslyrkorna. Efter en kort strid med 

Vojskovoj och Ukraina i dagningen träffade de på Novik. Den
na gång kunde de ieke undvika strid. På rysk sida stodo Noviks 
fyra 10,:, cm. k. emo t de tyska jagarnas sex 88 mm. k. Striden 

pågick i 20 min. och V 99 skadades allvrligt. Under försök att 
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draga sig undan Noviks eld råkade den in i ett minfält, min
sprängdes och sjönk. Den lättare skadade V 100 lyckades taga 
sig ut ur Rigaviken, stödd av tyska kryssare, som framsänts 
till dess stöd. Dessa tillbakaslogo andra ryska jagarflottilj en , 
som i hast förenat sig med Novik för att lämna densamma 
understöd. 

På kvällen den 17 augusti var minsvepningsarbetet i Irben
sundet avslutat. En tysk eskader, bestående av 2 slagskepp, 6 
kryssare och ett 30-tal jagare inträngde i viken. De ryska 
styrkorna drogo sig tillbaka till Moonsundet. Reträtten täckles 
medelst ett minfält, som i största hast utlag ts av Amur. Endast 
ubåtarna stannade kvar i Rigaviken och avvaktade fiendens 
ankomst. 

De två kanonbåtarna Sivoutch och Koreetz, som voro aY
delade till försvaret av XII :e armens flank, och som baserats 
på Riga, erhöllo för sent ordern att förena sig med övriga styr 
kor i Moonsundet. De stötte under natten till den 19 på den 
tyska eskadern i närheten av ön Kunö. Koreetz lyckades und
komma och uppnå Testama. Dess chef, sprängde emellertid i 
ivern sill fartyg i luften för att hindra att det skulle falla i 
händerna på fienden, som dock icke följde efter. Sivoutch, 
som stod under befäl avkommendörkaplen Tscherkassov stred 
in i det sista, brinnande från för till akter och med fartygs
sidorna rödglödgade, och sjönk med flaggan i topp efter f.n 
ärofull strid, utkämpad med två 12 cm. k. och fyra 75 mm. k. 
mot slagskeppen Posen och Nassau. Dessa hade på kort av
stånd häftigt beskjutit kanonbåten med sitt svåra artilleri och 
i mörkret tagit densamma för Slava. På tysk sida fick man 
dock icke länge glädjas åt framgången. Den 20 lämnade den 
tyska eskadern Rigaviken efter alt ha bombarderat Pernau men 
utan att ha anfallit vare sig de ryska sjöstridskrafterna i Maon
sundet eller Riga. Följande telegram avlyssnades och tyddes 
av de ryska stationerna: »Fiendens ubåtar för talrika. Omöj
liggöra kvarstannande i Rigaviken. Drager mig tillbaka». I 
själva verket hade dock allt tilldragit sig så snabbt, att ingen 
rysk ubåt ännu lyckats påträffa något fientligt fartyg. 
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Tyskarna förklarade sedermera sin skyndsamma reträii 
därmed , all operationerna på osthonlen vore avslutade, vilket 
gjorde eskaderns närvaro i Rigaviken överflödig. Detta var 
emellertid icke riktigt, ty blodiga strider pågingo ytterligare en 
tid framåt vid Riga. Amiral Tirpitz hade haft rätt, då han 
från början avrådde från varje offensiv till sjöss i Rigaviken. 
I ett brev, daterat den 22 augusti 1915, skrev han följande : »Jag 
är alls icke nöjd med vår expedition Lill Rigaviken. Man har 
företagit densamma oaktat mina telegram. Vi ha icke hedrat 
oss och ha li dit l<ännbara förluster utan motsvarande resullal. 
Operationerna i Rigaviken äro en läxa för oss. De ha varit 
ett slag i luften och ryssarna komma att framställa dem som 
en stor seger för sig själva». 

Sedan fienden lämnat Rigaviken, utlades nya minfält i 
Jrbensundel. Man försänkte dess inlopp med gamla fartyg och 
utlade även ubålsnäl. Oleg och Bogatyr fällde minor längs 
kurländska kusten. Men fienden .återvände icke, och först 
genom revolutionen 1917 öppnades åter inloppet till Rigaviken 
för tyska sjöstridskrafter. 

Den tyska eskaderns tillbakadragande fick stort inflytande 
på XII :e ryska annens senare operationer. Denna arme stödde 
sin flank på Rigaviken. Slava, kanonbåtarna och jagarna be
sköto vid upprepade tillfällen den motstående tyska armens 
flank. tillfogade densamma svåra förluster och hindrade den 
att röra sig framåt. På en enda dag (den 12 september) sköt 
Groziastchy i närheten av Kemmern 610 st. 15,2 cm. och 1,520 
st. 75 mm. projektiler. Enär det ryska artilleriet i land led 
svårt av ammunitionsbrist, var detta understöd från flottans 
sida ovärderligt. Svårt tyskt artilleri , som från land insattes 
mot fartygen, svarade utan större framgång. En enda gång 
träffades Slava av en 15, 2 cm. projektil, som dödade dess chef 
men i övrigt icke åstadkom någon skada av betydelse. Tyska 
flygare anföllo vid upprepade tillfällen, men slogos alltid fram
gångsrikt tillbaka. De ryska flygarna visade sig likaledes myc
ket företagsamma, trots att deras materiel i allmänhet var 
föråldrad. 
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Som fienden förblev mycket aktiv till lands i trakten a' 
Ri ga, och då man icke kunde insätta tillräckliga styrkor emot 
honom, beslöts en kringgående landstigningsoperation. Denna 
utfördes i början av oktober och stöddes av Slava, flygplan
fartyget Orlitza, två kanonbåtar och tre jagarflottiljer. Två 
kompanier infanteri, en skvadron kavalleri och flera kulsprute
avdelningar landsattes nattetid 3' väst Damesnäs fyr. Fienden 
drog sig hastigt tillbaka och lämnade talrika döda och fångar 
samt värdefulla dokument efter sig. Först vid Zenhof kund\' 
det tyska infanteriet åter bjuda allvarligt motstånd. Sedan det 
erh ållit förstärkningar, övergick det den 18 oktober till mot
offensiv, bemäktigade sig Kemmern och hotade därmed åter 
Riga. Flottan ingrep så energiskt den kunde. Efter tjugotvå 
dagars häftiga s trider återtogs Kemmern definitivt, och tyskar
na övergåva sina försök att taga Riga. Under denna långvariga 
s trid ingrep icke tyska flottan på någo t sätt. Och dock h ade 
dess ingripande kunnat bliva av avgörande betydelse. Hade 
nämligen de ryska trupperna icke kunnat understödj as från 
sjön, hade de icke kunnat hålla Riga, de nordliga armeernas 
viktigaste stödjepunkt. 

Under denna tid förblev ryska flottan i Östersjön ingalunda 
overksam. Genom täta framstötar skapade den ökad säkerhet 
åt de i Bigaviken opererande sjöstridskrafterna. Talrika mine 
ringar utlades längs de av tyskarna besatta kusterna. De mest 
betydelsefulla framstötarna utfördes den 10 november och den 
5 december. I den förs ta deltoga slagskeppen Petropavlo vsk 
(viceamiral Kerber) och Gangut, kryssarna Rurik (konteramirnl 
Bakhirev), Bajan, Oleg och Amiral Makarov jämte talrika ja
gare. Kryssarna tjänstgjorde som minfartyg. Ett stort minfäl~ 
utlades vid Gollands sydspets. Under den andra framstötell 
utökade samma fartyg detta minfält och återvände liksoUl 
första gången ulan missöden. 

Jagarna Novik, Zabiaka och Pobeditel fällde ytterligare 
minor mellan Sarjeva och fastlandet. Till och med ubåten 
Akoula ullöpte med åtta m inor men återvände icke. På dessn 
nya minfält förlorade tyskarna lätta kryssaren Bremen, hjälp
kryssaren Fuga och jagarna S 117 och S 131. 
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Den 20 november utlöpte ett antal jagare, under befäl av 
den energiske chefen för Rigavikens försvar kommendör Kolt
chak, genom Moonsundet och Irbensundet och förstörde på av 
kommendör Nepenins underrättelsetjänst angiven plats ett tyskt 
bevakningsfartyg. Hela dess besättning togs tillfånga. 

Under dessa talrika framstötar mötte man aldrig de tyska 
styrkorna till sjöss. 

I början av december tvingade isen de ryska fartygen att 
övergiva Rigaviken. Endast Slava övervintrade i Moonsundet. 
Det andra krigsåret i Östersjön slutade alltså helt till fördel för 
den ryska flottan, som kunnat icke blott uppträda aktivt utan. 
även med framgång tillbakavisa en mycket starkare fiende. 
Trots den avhållne flottchefens för tidiga död inträdde östersjö
flottans personal i det tredje krigsåret med bibehållen ypperlig 
moral. Flottans växande styrka, som betingades av de nya 
farlygens färdigställande, ökade personalens tillförsikt och tro 
på alt kunna hålla ut till slutet. 

7. Befästnings- och nybyggnadsarbeten m. m. vintern 1915- 1916. 
Operationerna 1916. Malmkonvojerna. 

Vintern 1915- 16 utny ttjades på östersjökrigsskådeplatsen 
för befäs tande av de nya positionerna och för .ombestyclming 
av de gamla farlygen med nytt och starkt artilleri . Fjorton 
nya, snabba och synnerligen väl bestyckade jagare samt tolv 
ubåtar inträdde i tj änst. Engelsmännen förstärkte sin ubåts
flottilj genom all sända ubå larna E 8, E 18, E 19, C 26, C 27, 
C 32 och C 35 till öslersjön.') 

Byggandel aY de stora slagkryssarna Borodino, Kinbourn, 
Isma il och Navar in (:32,000 lon, 29,5 knop, 12 st. 35,6 och 24 st. 
13 cm. k.) ävensom av 4 kryssare på 7,000 ton framskred snabbt. 
Man avsåg att s lapelsätta 70 ubåtar av olika typer, däribland 
ukryssare på :l,OOO lon . 

') Personalen på a lla dessa engelska ubåtar visade prov på sto rt 
mod och mycken i'öretagsambet. E 18 och C 32 gingo små ningom 
förlorade. 
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Samtidigt arbetade man frenetiskt med anläggandel av be
i'ästningar för Bottniska vikens och Finska vikens skydd. 
Ett batteri med 30,5 cm. k. (skottvidd 32,000 meter) höll på at t 
anläggas vid Zerel fö·r att hindra de tyska dreadnoughlslag
skeppen, som hade betydligt kortare porte, att ostraffat stödja 
minsveparna i Irbensundet. Moonsundet fördjupades i sådan 
utsträckning, att kryssare och gamla slagskepp kunde passera. 
Man fortsatte även arbetena med ytterligare upprensning för 
att möjliggöra moderna slagskepps passage. Härigenom skulle 
Rigavikens strategiska betydelse i avsevärd grad komma att 
ökas. En viktig bas för de lätta sjöstridskrafterna färdigställdes 
vid Rogokul, en annan vid Arensburg. Ä ven en flygbas an
ordnades nära sistnämnda stad. Revals befästningar (fortet 
Peter den Store) voro nästan färdiga. Längs Finska viken an
lades för flankering av minfälten batterier omfattande 37 st. 
25,4---30,5 cm. k. och mer än 100 st. 75 mm.- 15 cm. k. P <\ 
öarna Nargö och Makiluoto samt vid Surop voro 35,6 cm. bat
terier under uppförande. över 39,000 minor hade utlagts i 
Östersjön, därav ett stort antal i fiendens farvatten. 

Befälet över flottan utövades av den energiske konteramira 
len Nepenin, f. d. organisatör aY underrätlclsetjänslen, som hade 
efterträtt viceamiral Kanin, vilken man funnit för oföretagsam. 
Den unge och utomordentligt begåvade ],onleramiralen Kollchak, 
som utnämnts till chef fö-r Svartahavsflottan, hade i egenskap 
av befälhavare över stridskrafterna i Rigaviken ersatts med en 
bland amiral Essens mest framstående elever, konteramiral 
Kedrov. Allt syntes lova framgång i fortsättningen. 

Men sommaren 1916 förflöt i stort sett lugnt. Ryska flottan 
nöjde sig tills vidare med att försvara de tre vikarna1

) i av
vaktan på färdigställandet av de nya större fartygen, vilka man 
hoppades kunna införliva med sjö-stridsl<rafterna 1917. Tyska 
flottan, som var upptagen av betydelsefulla operationer m ot 

1 ) En befäst position hade i enlighet med 1912 års operationsplan 
anordnats i Åbo- Alands skärgård vid östra inloppet till Bottnisk a 
viken. Här v oro ett flertal äldre j agarflottiljer baserade liksom se
denne ra de under kriget i Förenta Staterna inköpta ubåtarna av typ AG. 
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engelska flottan i Nordsjön, och som lidit svåra förlusler i 
slaget vid Jutland, salmade möjlighet eller vilja att utföra 
operationer av betydelse i Östersjön. Emellertid påginga smärre 
:jökrigsoperalioner under hela sommaren i farvattnen vid Ir
bensundet. Flygstridskraf terna på båda sidor visade stor ak
tivitet. Ryssarna fortsatte aU minera litet varstans och tyskarna 
följde deras exempel, men i mera begränsad utsträckning. 

Tyskarna hade öppnat fientligheterna genom att den 2 maj 
fålla 24 bomber mot Slava. Fyra bomber träffade slagskeppet, 
dock ulan alt orsaka allvarligare skador. Sedermera uppträdde 
varje dag tyska flygplan eller zeppelinare över Rigaviken och 
anföllo baserna och de ryska fartygen. Flera av dem nedskötos. 
Under juni, juli och augusti fortsatte de ryska sjöstridskraf
terna kontinuerligt bombarderandet av fiendens kust. 

Tyskarna förblevo hela tiden passiva. Det enda de förelago 
sig var att minsvepa Irbensundet, men ryska minfartyg kom
pletterade nattetid mineringarna, där dessa under dager svepts 
av tyskarna. 

I augusti hade arbetena i Moonsundet framskridit så långt, 
att man kunde lå la Cessarevitch, Bajan, Makarov, Diana och 
Aurora inlöpa i Rigaviken. Därmed kunde en stark eskader 
skydda ryska armens flank. Tre fientliga ubåtar lyckades in
tränga i Rigaviken. De anföllo utan framgång Slava, Diana 
och flera jagare. En av dem, UC 57, minsprängdes på en rysk 
mina. Ä ven l' l O förolyckades på okänt sätt. Ända till vin
terns inbrott visades på båda sidor endast l'inga aktivitet. 
Cessarevitch och Makarov kvarstannade över vintern 1916- 1917 
i Rigaviken. Stark isläggning hindrade varje slag av operationer. 

Under höslen hade högkvarteret utarbetat en plan för Riga
frontens understödjande genom överskeppning av åtta bataljo
ner marinsoldater från ösel till Domesnäs. Flottchefen ansåg 
denna styrka varken tillräcklig eller i erforderlig grad utbildad 
för ett dylikt företag. Han föreslog att man skulle utöka land
stigningskåren till 24 bataljoner, 13 skvadroner och 54 artilleri
pjäser. Hela flottan skulle medverka vid överskeppningen. På 
delta säll skulle del ha blivit möjligt att i samverkan med XII :e 
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armen omfa tta och tillintetgöra de vid kusten opererande tyska 

trupperna. Högkvar teret tvekade länge. Förberedelserna fram

skredo, men slutligen inställdes företaget, och man disponerade 

de trupper, som skulle ha tagit del i detsamma, på annat sätt. 

E när man under sommaren 1916 aldrig fann någon fiendP 

till sjöss, frånsett ubå tar, uliöpte östersjöflottans huvudstyrka 

endast sällan. Två eller tre gånger anföllo kryssare och jagare 

tyska konvojer vid Landsort, varvid ett tiotal handelsångare och 

en h jälpkryssare1
) sänktes. Resultaten blevo dock medelmåt

tiga, ly de med kontraband laslade tyska eller svenska fartygen 

vågade sig icke ut i öppna sjön utan höllo sig envist inom 

svenskt territorialvatten, där det var omöjligt att komma ttL 

dem. Ulan tvivel är det delta förh tlllande, som all t fortfarande 

enligt tysk uppfattning anses rättfärdiga påståendet, att tyskar

na under hela ]<rigel innehade herraYäldel öYer Östersjön. l 

sj älva verke t visade de sig, särskill mol slute t av kriget, endast 

sällan där och de varken kunde eller försökte någonsin hindn1 

ens den obetydligaste ryska operation. Det oaktat är det myc

ket beklagligt, att Sveriges välvilliga neutrali tet (svenskarna 

drogo sig inte för att anordna och utpricka leder inom sina 

skärgårdar för att underlätta de tyska konvojernas framföran de) 

möjliggjorde för Tyskland alt under hela kriget förse sig med 

malm och livsmedel. Ententemakternas diplomati, icke ryska 

flottan, hade det tillkommit att ändra detta sakläge. 

Den enda operation av viss betydelse, som tyska flottan 

under året 1916 företog i Östersjön. var det anfall, som 11 av 

dess modernaste jagare utförde den lO november mot Baltisch · 

port. Ändamålet med denna operation mot en oförsvarad och 

för operationernas utförande i övrigt betydelselös hamn är inti ll 

dags dato obegripligt. Endast -1 jagare återvände efter denna 

operalion. S 57, S 58, S 59, V 72, V 75, V 76 och G 96 gingo 

förlorade med man och allt i de ryska minfälten. Det hela 

försiggick så snabb l, att l :a ryska jagardivisionen, som alar

merats, aldrig hann ingripa. 

1 ) Hjälpkryssaren Hermann. Man fick sedermera veta, att den 

n a var utrustad såsom ubåtsfäll a. 
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8. östersjöflottan under och efter revolutionen 1917. 

ö se lo per al ionen. 

Ett fördrag om ryska f laUans överlämnande till Tyskland. 

Aret 1916 hade i stort sett förflutit lugnt i Östersjön. Ryska 

flottan , som på elt beundransvärt sätt hade preparerat sitt ope

rationsområde, vänlade endast på de nya fartygens införlivande 

med sjöstridskrafterna påföljande år för att igångsätta offen

siva operationer mot tyska kusten. Allt talade för att dessa 

skulle komma aU lyckas. Besättningarnas moral stod på en 

hög ståndpunkt, alla flottans uppgifter hade hitintills lösts och 

de förlus ter, som tillfogats fienden, voro större än ryska flot

lans egna.1 ) 

Revolutionen, som utbröt i mars 1917, krossade emellertid 

alla förhoppningar. Besättningarnas moral, särskilt på de stör

re fartygen, som varit mindre rörliga, sjönk till en sådan stånd

punkt, att fiollan icke längre var i stridsdugligt skick. Amiral 

Nepenin och etl antal andra officerare, nästan alla bland de 

mest framstaende, massakrerades av revolutionärerna och fien

dens agenter. Besältningarna nekade icke blott att slåss utan 

även aU utlöpa med far tygen. Dessa stodo under befäl av 

kommitleer av okunniga matroser, bland vilka fientliga agenter 

och spioner inr,ästlade sig. Den provisoriska regeringen stod 

vanmäktig och försökte ej ens ingripa för att upprätthålla dis

ciplinen. Trots dessa förhållanden företoga sig tyskarna intet 

i Östersjön under hela sommaren 1917. De väntade lugnt på 

att rysl<a fiollan skulle desorganisera sig själv. 

Ej förrän den 12 oktober 1917 utförde en eskader, bestående 

av den tyska högsjöflottans bästa förband (11 moderna slag

skepp, 9 kryssare, -17 jagare, 6 ubåtar och 151 transport- och 

1
\ Under å ren 1914--19Hi-1ll16 hade ryska flottan i Östersjön 

förlorat 1 pansarkryssare, 2 jagare, 2 kanonbåtar, 2 ubåtar (vartill 

komma 2 engelska nbåtar), 2 minfartyg och omkring 15 hjälpfartyg. 

Tyska flottan hade förlorat 2 pansarkryssare, 3 lätta kryssare, 5 

hj älpkryssare, 1 minfartyg, 1 flygplanfartyg, 30 j ag are, 3 ubåtar, 5 

luftskepp och n ära 20 minsvepare. 
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hjälpfartyg) en överskeppningsoperation till ösel. Landstig
ningen ägde rum i Taggabukten. Riga hade redan ockuperat~ 
av lantstridskrafter den 20 augusti. Varken ryska flottan eller 
armen gjorde något motstånd. Etl enstaka cykelkompani Log 
22,000 fångar och 200 kanoner. l Sölösundet ägde en samman
drabbning rum mellan ryska jagare och tyska kryssare, under 
vilken Grom sänktes. Dess besättning, som gripits av panik. 
vägrade alt låta rädda sig av Khrabry. 

Cessarevilch förstörde 30,5 cm. batteriet vid Zerel, som 
knappast bjudit fienden något motstånd. Sedermera uppstod 
en strid mellan en tysk eskader och Cessarevitch, Slava, Bajan 
och Makarov. Den tyska styrkan utgjordes av 2 moderna slag
skepp och i) kryssare. Striden ägde rum på stora stridsavstånd. 
Slava, som träffats tre gånger av svåra projektiler, tog in sit 
mycket vallen, att den icke längre kunde passera Moonsundet. 
Amiral Bakhirev gav då order, alt fartyget skulle sänkas vid 
sundets inlopp för all hindra vidare passage, vilket företag ly c
kades. Alla övriga fartyg, som deltagit i Rigavikens försn r 
återvände ulan m issöden till Reval, trots flera anfall av ubåtar. 

Vill man söka belysa besättningarnas och de av dessa över
vakade officerarnas mentalitet och inbördes förhållande, räcker 
det med all relatera händelserna vid den minsprängda jagarel! 
Ochotniks undergång. Den av panik gripna besättningen kas
tade sig i båtarna. 1-artygschefen och de tre officerarna stan
nade ensamma kvar på del sjunkande fartygets brygga. Ingen 
tänkte i brådskan på att söka rädda dem, och ingen av office
rarna nedlät sig till alt be om hjälp. De försvunna med sil! 
fartyg på några tiotal meters avstånd från båtarna, som snabb! 
avlägsnade sig. Under den röda flaggan var den ryske matro
sen en hell annan än den som under tvåhundra år med ära 
kämpat under Andreaskorset. 

I oktober 1917, då bolsjevikerna l.::ommo till makten, slutade 
själva ryska kejsardömel alt existera. Fiollan bleY en krop p 
utan själ under ledning men icke under befäl av en mång
hövdad kommitte, Centroball, ell slags kollektiv amiral. Mas
sakrerna på officerare av alla grader fortsatte i nästan all a 
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städer. De flesta fartygen voro icke längre i stånd att gå till 
SJOSS. Man plundrade och gjorde sabotage häst man ville. 
Fartygen »stodo under befal» av grupper av matroser, med
lemmar av kommunistiska partiet. I land rådde den grym
maste terror. De tyska trupperna avancerade snabbt, vare sig 
del skedde i kraft a v B rest- Litovskfreden eller icke, och fram
trängde mot Petrograd. Flottans huvudbas Reval ockuperades 
i slu tet av februari 1918 och gav sig utan motstånd. 

I början a v april togs Hang ö av en tysk eskader på tre 
slagskepp. Helsingfors, flottans sista tillflyktsort, var allvarligt 
ho lat, och Kronstad t blockerades av isen. Ryska flottan om
fattade nu endast 7 slagskepp, 9 kryssare, 57 jagare och 38 u
båtar. Men dessa siffror betydde föga. Centrobalt tappade 
Qmedelbart huvudet. Man föreslog kommendör Stchastny att 
taga befälet. Denne gick in härpå och lyckades efter nästan 
{)ÖVerstigliga svårigheter att i 12 graders köld och genom tjock 
is ni1stan utan officerare och med indisciplinära besättningar 
föra mer än 200 fartyg till Kronstadt. Vid förföljandet av den 
ryska eskadern stötte tyska slagskeppet Rheinland på en mina 
(eller enlig l tyska uppgifter på grund) och blev sedermera icke 
färdigreparerat förrän mol slutet aY kriget. Kommendör 
Slchastny arresterades, ställdes inför rätta i Moskva och döm
des till döden »för att ha utfört ett hjältedåd och därigenom 
vunnit en popularitet, av vilken han kunde betjäna sig för att 
uppträda emot Sovjetmyndigheterna». Han arkebuserades den 
4 juni. Därmed upphörde också ryska östersjöflottan att existera. 

Man fick sedermera veta, att bolsjevikregeringen förbundit 
sig att ställa hela den ryska flottan till de tyska myndigheternas 
förfogande, och att dessa önskade begagna sig av densamma 
mot de allierade. Här nedan återgives ett dokument, som tys
l<arna utdelade till Sevaslopols befolkning, då staden ockupe
rades. Detta dokument är betecknande och hör icke förbigås 
med tystnad, då det gäller ett studium av världskrigets historia. 

»Socialistiska rådsrepublikernas unions befullmäktigade 
ombud (Bevollmäch liger). Nr 745. Berlin den 24 september 1918. 

Socialistiska rådsrepublikernas unions befullmäktigade om· 
bud intygar härmed, aU enligt en mellan Ryssland och Tysk-
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land avslutad överenskommelse,!) den kejserliga ryska flottan 
utgör ryska republikens egendom med undantag av de fartyg, 
som enligt ett särskilt rysktukrainskt avtal skulle 6verlämnas 
till Ukraina, och skall denna flotta återlämnas till Ryssland 
efter det allmänna fredsslutet. Men intill dess allmän fred 
slutits, står ryska republikens örlogsflotta under tyska Amira
litetets ledning. Alla förlusler och skador, som till äventyrs 
åsamkas flottan under denna tid, komma att av tyska rege
ringen återgäldas till ryska regeringen. 

På grund av denna överenskommelse skall således tyska 
Amiralitetets befullmäktigade ombud, viceamiral Hopman, i 
enlighet med honom givna instruktioner förfoga över slag
skeppen Wolja, Ivan Slatoust och J evstafi2

) liksom över dt: 
jagare och ubå tar, som ha ryska besättningar och föra rysk 
flagga. 

Socialistiska rådsrepublikernas unions befullmäktigade om-

bud. A. Joff<'~ ». 

(Ryska ambassadens i Berlin sigill). 

9. S lutord. 

Vi ha sålunda sett, huru ryska östersjöflottan, trots sin 
ringa styrka och trots att dess bästa enheter, dess baser och 
dess befästa positioner icke voro fullbordade, ända fram t ill 
revolutionen kunnat lösa de maktpåliggande uppgifter, som 
anförtro tts densamma, nämligen huvudstadens försvar och stö
det av ostfrontens norra flank. Aldrig kunde de tyska styr
korna, hur talrika de än voro, allvarligt försvåra detla. Endas! 
under några dagar lyckades fienden ernå herravälde i Riga -

' ) Sannolikt en hemlig klausul i B rest Litovskfördraget. 
2) Dessa trP s lagskepp t illhörde Svartahavsflottan. Wolja (f. d. 

Imperator Alexander III) 1911 å rs flottplan, 23,400 ton, 12 st. 30',5 cm. k. 
I van Slatoust och J evstafi (en l. Taschenbuch 1917-18 Swatoi-J evstafi) 
ä l el re slagskepp (1906) 13,000 ton 4 st. 30,5 cm. k. (övers. anm.). 
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viken, dock utan att därvid åstadkomma någon skadegörelse. 
Dessa förhållanden skylldes främst den offensivanda, som 
amiral Essen ingivt flottan, och den organisation, som den 
ungdomliga och före lagsamma marinstaben genomfört. 

Man har fö rebrått ryska flottan, alt den icke tillräckligt 
energisk t sökt tillkämpa sig fullständigt herravälde över Öster
sjön och att den icke hindrat framförandet av de konvoj er , som 
försågo Tyskland med malm. Vi ha emellertid sett, att ryska 
flottan ägde h erravälde till sjöss i den utsträckning det var 
möjligt, och att det endast var Sveriges allt för välvilliga neu
tralitet och den ryska diplomatiens lama uppträdande, som 
möjliggjorde för de tyska konvojerna att oantastade passera 
mitt för näsan på de ryska sjöstridskrafterna. Då slagskeppen 
småningom medgåvos att gå Lill sjöss, påträffade de aldrig 
någon fi ende. Givetvis hade man under vissa omständigheter 
kunnat utnyttj a huvudstyrkan mera offensiv t, exempelvis under 
de tyska operationerna mot Rigaviken. Men när allt kommer 
omkring, var del alltid de lantmilitära myndigheterna, som av 
fruktan för huvuds ladens säkerhet opponerade sig häremot. 
Amiral Kanins energi nådde m åhända icke alltid upp till före
trädarens, men även under det år, då han utövade befälet, 
visade ryska flottan prov på större aktivitet än dess fruktans 
värda fiende. 

Världskrigel gav ovedersägliga bevis därpå, att ryska flot
tan s~tväl i telzniskl avseen de som med h änsyn Lill personalens 
utbildning gjort s lora framsteg sedan rysk- japanska kriget. 
Artilleriet var i fdga om eldhastighet och skoltvidd överlägse t 
alla andra flollors. De ryska dubbla och tredubbla minorna, 
de elek triska minorna och an tennminorna hade nått en sådan 
fulländning. att de blevo föreb ilder för andra mariners min
materiel. Salvskjulningen med torped, varvid man täcker ett 
fäll, inom vilket mftlel kan befinna sig, hade gjort stora fram 
steg, och skälet till att man icke till det ytters ta fulländade 
denna skjutmetod var endast, att de nya jagarna med 9 eller 
12 tuber ävensom de nya ubåtarna med 12 tuber icke hunno 
bli fullbordade under l<riget. 
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Världens starkaste slagkryssare under byggnad; tekniskt 
fulländade och utomordentligt väl bestyckade ubåtar på stapeln ; 
bätlre konstruerade minutläggare och ubå tsnät än i andra ma
riner ; radiopejlsta tioner av rysk konstruktion, som kunde lämna 

värdelulla underrättelser icke blott till ryska flottan utan ävE'n 
L i Il den engelska ; halvpansa rgrana ter med en anmärkningsvärd 
genomslagningsförmåga och sprängverkan; en med ledning a\ 

erfarenhelerna från rysk-japanska kriget ändamålsenligt ut 
nyttjad bepansring; sådan ter sig den s tåtliga bilden av del 
kri gs ins trum ent, som den ryska östersjöflottan representeradt 
Yid revoluti onens utbrott. 

Kriget visade också, atl personalen kunde på ell lillfreds 
s iällande sätt uthärda ett modernt krigs hårda påfrestningar. 
Fr~msell amiral Essen, som var den fulländade befälhavaren 
visade sig e ll fler tal yngre officera re, som varit h ans elever 
och som a vancerat till amirals grad, vara framstående strateger 
e ller taktiker eller föregångsmän p[l utbildningens område. Låt 

oss bland andra nämna viceamiral Koltchak, som vid fyr li olv< 
f1r s ålder med utmärkelse förde befälet över Svartahavsflollan. 
konleramiral Kedrov, den kunnige och begåvade chefen fä t 
jagarflottiljerna och för Rigavikens försvar, som gjorde dcl l<• 
\·attenonuåde oå tkomligt fram till år 1917, kommendör SmirnoY. 

amiral Koltchaks stabschef m. fl. Dessa officerare och flera 
till kunna jämföras med dc mest framstående inom ulländska 
mariner. 

Tyskarna betraktade sina sista opera tioner under 1917 och 
1918 i Rigaviken och vid Hels ingfors såsom stora segrar. Otvi
velaktigt utgjorde de betydelsefulla framgångar för hela krig
föringen på ost fronten, men de vunnos över en flotta, som ickl 
längre existerade. Ryska flottan hade besegrats icke av J , 
tyska sjöstridskrafterna utan av revolutionen. Tyska flotl au 

bör icke kröna sig med någon segerkrans. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
n:r 12/1934 

il iitlltadE' ur fac:k- oc:h dagspress a\· l\farinstabens pressdetal j 

dec:E'mber 1934. 

Storbritannien. 

Inför E'n engelsk ingenjör.·sf."hening har f r amlagts ett förslag ti.ll 
jagare utrustad mPrl autogiro. Far tyget sku ll e komma att drivas nred 
olj e motore r, va rigenom aktionsradien ökas avsevärt i jämförelse med 
nuvarand e turbimlrivna jagare. Antogiron av typ C. 30, som vertikalt 
kan lyfta från och gå ned på ett fart.\ ·g under gång, skullE' få s1n 
plats lrarn för och nedanför kommandobryggan. Den förliga kanonen 
måste härigenom avstås, 111en för att moh·äga detta har konstruk tö
ren, :J [r. Champness, anorcl11at d att torpedbest~'ckningen kan ökas 
från 8 till 1(1 toqwder. 

Oh· ivelaktigt ä r autogiren det. idealiska flygplanet för fa rtyg a" 
mindre sto rl e k. särskilt sädana (Ör ubåtsjakt. Yanliga flygplan , sunt 
på grund av sitt stora fartövE'rskott i förhållande till ubåtar i und e r
vattensl:.igP tliåStE' c-irkla runt i l uften ÖYer dem . riskera lätt att cl~ir

under tapp a tti å let. En autogiro Lläreurot kan hänga över och hålla 
kontakt tr rcd s itt rr li\L sil 13ng·e bränslet räc ker. 

(:Mo rning· Post dE'n 1 llec:ember 193.±). 

B":.irst.E' a miral itdslorclen har i underhuset meddelat, att kryssar
na av .1\i-kiass, vilka man aYsett att benalllil a efter mYtologiska fig·u
rer. i stället ko llirna att erhål la namn efter städer. 

De h·å första [arb·gen aY denna klass, Polyphemus och l\'Iinotaur 
av 1H33 års program, komma sålunda att erhå lla namnen Southamp
ton och .:\ ewcastle. 

(":-;J"aval and 1Iili.tarv RE'cord den :20 novE' mber 1934). 
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Det påstås att kryssarna av Minotaurklass (som enl. ovan skola 

byt a namn, varvid klassen omdöpts till Southampton-klassen. Pre~s

det :s anm.) komma att få 9,000 tons deplacement, 12-15,2 kanon er 

uppstä lld a i fyra trippeltorn, 32 kno]Js fart och en högst betydande 

aktionsra d i e. 
(Le Yacht den 1 december 1934). 

Amiralitetet meddelar att de större fartygen av 1934 års pro

gran! skola erhålla följ ande namn: 

9,000-tons kryssare av Southampton-klass: Glasgow, Sheffield, 

Birmingham. 
5,000-tons kryssare av Arethusa-klass: Aurora. 

Hangarfartyg : Ark Royal. 
Flottiljledare: Hardy. 

J aga re: H ero, Herewarrl. Hasty, Havock, Hostile, Hotspur, H un-

ter, Hyperion. . 

Minubåt: Rorqual. 
Kustubåtar : Spearfish, Sunfish. 

Dessutom ingå i programmet: 6 >>sloops>>, 1 nätläggare, 1. >>boom

gateve~sel», l mätningsfartyg, 1 ubåtsskoletencler och 1 trålare. 

Med unelantag av kryssarna Birmingham och Aurora, som stapel. 

sättas i Devonport och Portsmouth, en ubåt i Chatham och två 

>>sloops>> i Devonport komma alla de ovannämnda fartygen att byggas 

på privata varv och kontrakt äro redan slutna härom med unelantag 

för hangarfartyget, vill:et kommer att överskrida 10 000-tons och två 

ubåtar. ' ' 

Det beklagas att de sex >>sloops>> komma att bliva av 1,060 och 

875 tons typerna, vilka praktiskt taget sakna stridsvärde och äro av 

föga nvtta fö •· kon,·ojtjänst. 
Det :framhålles, att genom ovannämnda placering av beställ

ningar hos den privata varvsindustrien, vilka äro mera omfattande 

än vid något tillfälle seelan krigsbeställningarnas avslutande de 

>> tunga>> industrierna få en betydelsefull hjälp. men verkning~rna 
sträcka sig även till många andra industrier och till den talrika be

folkning, som är beroende av varven. De amerikanska sjömilitärt' 

myndigheterna hava nyligen konstaterat att minst 85 o;o av kostna

derna för ett örlogsfartyg utgå i fo rm av arbetslö.ner. 

Då regeringen tidigare inställt byggandet av 5 fartyg av 1928 

och 12 fartyg av 1929 års program äro de nu gjorda beställningarna 

desto mera välkomna. 
(N a val Chronicle elen 7 december 1934). 
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Ubåten Snapper har sjösatts den 25 oktober. Det är elen sista 

ubåten av 193:2 års program och den åttonde av kustubåtstyp på 670 

tons. Shark av samma typ har rustats för försök. 

Severn, ubåt av högsjöt.yp, har trätt i tjänst i :Medelhavet. Den 

har, synes det, uppnått en fart av 22,:j knop vid en maskinstyrka av 

10,000 hkr. 
(Le Yacht den 1 december 193-!). 

Yissa uppgifter om nyorganiseracle törband av engelska flvo-_ 
·' "' 

Yapnet sa mt materialfö rnye lse vid en del flygeskaelrar återfinnas j 

.Toumal RUSI november 1934 sid. t:>54. 

U. S. A. 

Inför clet eventuella upphävamlet. av WashingtontraktatP- n vid 

utgången av år 1836 or-h som ett svar på japane rn as be-f ästningar på 

manclatöarna i Stilla havet ltar marind epar tementet kla rgjort planer 

för upprättande av tl)·gbaser och befästningar å Guam. \Vake och 

Miclway I sland. Di stansen fågelv~.gen från Hawaji till Filippinerna 

är 4,300 naut. mil , vilkE't är betydligt län gre än aktionsradien hos nu 

am·äntla krigs l'lyg plan. Genom upprättamle av flygbaser på de tre 

mellanliggande öarna kommer däremo t sträck an att delas i fyra de

lar, av Yardera högst 1,200 naut. mil s !ängel. De planerade befäst

ningarna a \·se enelast det omeclelba ra skyddet av flygbaserna. 
(Proceedings, november 1934). 

Dewey. den andra jaga rE' n so m fä.rdigställts efter avslutandet 

1922 a Y det stora krigsb)'ggnaclsp rogTa lnmet av jagare, har rustats 

den 1 oktobE'r. Ehuru f<'ö renla Staterna ha 102 andra jagare i tjänst 

;iro samt li ga dPssa ÖYer:higa en!. traktatbestämmelserna 
(Pl"oceedings, novembe r 1934). 

En!. uppgirter i amE'rikansk dagsp ress pågå (örsök med radio

st.nda t.o rpec!Pr, \' ilka giYit Jör vånancle goda resultat. Ge nom radio·· 

överföring f rå n f a rt~·g e l l Pr f is g p l an kan torpeden äml ra kurs oc'l 
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även ;indra djupet undpr vatt enytan. Sakkunniga anse att sjökrig
föri ngen här igeno m kommer att revolutioneras. 

(Pro<.:eedings, november 1934). 

i::llagskeppet Idaho ha1· efter en my cket omfattande modernise
ri!lg åte rforenat sig med flott an . 

De nya hangarfartygen Yorktown och Enterprise. vi lkas kon 
struktion har "f ramkallat m,·cket intresse, beräknas färdiga i oktober 
1936 resp. februari 1937. 

Ar 1936 kanuner även att up)Jvisa färdigställandet av flera krys
sare nämligen Quincy i januari. Savannah i augusti samt Brooklyt. 
och ::Jashville i december. Vincennes och Philadelphia bliva fä rdiga 
i januari 1937 samt Phoenix och Boise omkring augusti samm a år. 

CX a val Ch ro nie le den 23 november 1934). 

En ny typ värd att studera är U. S. A:s nya >> coastguarcl cutters», 
särskilt med hänsyn till deras värde som konvojfartyg. Dessa, som i 
civi l tjänst under fredstid endast fö ra ringa bestyckning, överföras 
vid krigsutbrott automatiskt till örlogsflottan och kunna då hastigt 
föränd ras till kraftiga »sloops>> . 

De nya »Cutters >>, av vilka snart 7 st. skola byggas på olika varv, 
bliva c :a 100 m. långa och få ett tonnage av ung. 2,000 tons, vilket 
tonnage är elen övre gränsen för vissa »fria>> fartyg en l. flottraktater
na. Det påstås att de komma att bliva 16-knop fa r tyg; sannolikt 
kornmer denna fart att överskridas. De flesta nuvar ande >>Coastguar'l 
cutters>> fö r a en 12,7 cm . kanon i hedstid men äro utrustade för att i 
krigstid kunna föra ytterligare två dylika; det påstås att cle nya 
fartygen skola kunna föra icke mindre än fem dylika. 

(N a val Chronicle elen 23 november 1934). 

En!. en annan uppgift i samma nummer av- tidningen skulle 
dessa fart~·g få en fart av 20 knop, bestyckas med 2 st. 15 cm. kanone r 
och förses med ett flygplan , vilka kvalifikationer tidningen anser 
konstituera det idealiska konvojfartyget. 

(Pressdet: s anm.). 
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Enligt ett officiellt mPddelamle voro den 1 november 1934 föl
jande antal fart.vg under b:vggnad i Förenta Staterna: 

.j_ k ryssare . ....... .. . .... . ..... . på 10,000 tons 
~ flotti ljledare . . . . .. .. ......... . )) 1,850 )) 

12 jagare .................. . .. .. . )) J ,öOO )) 

6 ubåtar ..... . ......... .. . . .... . )) 1,300 )) 

Kostnaderna för dessa fartyg beräknas för: 

kryssare, 10,000 tons . .... . 11,975,000 doll. (46,702,500 kr.) kurs 3,90. 
flottilj led are, 1,850 tons .. 3,946,000 )) (15,389,400 )) ) 
jagare, 1,500 tons . . .. ... . 3,748,000 )) (14,617,200 )) ) 
ubåt, 1,300 tons . . .... . . . . 2,387;000 )) ( 9,309,300 )) ) 

(l.e Y;1cht el en 1 december 1934). 

Ovanståe nde uppgifter ang. fartyg under byggnad överensstäm
mer i fråga om antalet fartyg i intet hänseende med den ur >> Procee
dings» oktoberhäfte återgivna tabell, som är intagen i >> Uppgifter 
från främma11cle mariner n:r 11/34>>, vi lken tabel l förefal ler att vara 
korrekt. 

Av tidigare kostnadsuppgifter att döma (se häfte 2/34) tillkomma 
sannolikt utöver ovanstående priser vissa kostnader för artilleri 
m. m. som t . ex. för kryssarna belöpa sig till c:a 10 mill. kr. pr fartyg. 

(Pressdet:s anm.). 

Snabbare befordran. - Det har bestämts att 350 sjöofficerare, 
som befunnits olämpliga för befordran till högre grad än löjtnant, 
skola avgå ur tjänst. Ytterligare 600 officerare, vilka hava tj.änst
gjort 7 år som underlöjtnant eller som löjtnanter hava 14 års officers
tid utan att hava blivit befordrade, komma att undergå prövning in
för en kommission, varefter 60 °/o av detta antal komma att få avgå 
ur tjänst den 30 juni 1936. 

(Journal RUSI, november 1934). 

Amerikanska marindepartementet har uppgjort en plan för ny
byggnader under de närmaste fem å ren, vilken plan skall förelägg:as 
kongressen. Programmet i fråga, som inneslutes i N. I. R. A. (N atw
nal Inclustrial Recovery Act), omfattar ett hundratal fartyg till en 
total kostnad av c:a 500 mill. dollars, vilken anses va ra en mycket 
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värdefull hj ä lp åt industrien, enär 85 °/o av kostnaderna gå till ar
betslöne r. 

Enligt p lanen skall stapelsättas : 

år 1935: l hangarfartyg på 15,000 tons i st. för Langl ey, 2 kry~
sare på 8,000 tons med 15,2 cm . kanoner i stället för Milwaukee och 
Omaha, 3 jagare på 1,850 tons. 12 jagare på 1,300 tons och 8 ubåta r· 

år 1936: l hangarfartyg, 2 stora ;jagare, 12 mindre jagare och (l 
ubåtar; 

å r 1937: 1 större ;jagare, 1:2 mindre jagare och 6 ubåtar; 
var telera a v åren 1938 och 1.939: 12 mindre j ag are, 6 ubåtar och 

3 kanonbåtar; 
å r 1940: 5 ubåtar och 3 kanonbåtar. 
Om detta program realiseras uppnås maximistyrka enl. flottrak

taterna av kryssare, hangarfartyg och avi sofa rtyg; i fråga om jagare 
kva rstå r ett und ersko tt av 36 fartyg och av ubå tar 18 st., vilken bris! 
marin rlepa rtementet avser att :fylla unel er rle närmaste följande t n· 
!\ren 

(La Revue !ll[aritime. november 193,1). 

Japan. 

De japanska marin1nyndigl1elcrna l1ava beslutat, att, ·föruto JI I 
fJ_,·gbasen vid. Tomobe, :dterligare f,Ta n_,·a sjöflygbaser skola upp 
rätt.as nämligen vid Kisarazu nära Tok io, v i.cl Oschischi på den nord 
ligaste av de japanska öarna. ,·id Kagosltima i västra Japan samt Yi tl 
('hinka! i Korea. Det ä r icke känt när dessa bliva färdiga. 

Ett progra 111 h ar nyligen blivit faststä llt fö r f rivillig utbildning 
,,v st uelerande vid högsko lor til l :tlygare i reserven. Den marina sek
tione n av stud en t l"örbundet, ti Il va rs förfogande marinl11ynclighetern H 
~ tiillt fem flygplan. förbereder en utbildningskurs, som skulle sträek.• 
s ig över lrP år. övningar sku ll e äga rum emlast uneler t'riticl ot:l 
l'fler vissa fö rbe redande ÖYningar skulle utbildningen avslutas d < 
ör lo,gsflottans t l_vg~kola . 

(Journal RUSI, november 193-l). 

Trots lli ånga utgif ter på grund av tyfoner och jorclbän1ingar oeh 
Pi t buLlgetundNskott på 4-l mil!. pund st. har 47 °/o a\· hela riksbud· 
;2·eten föl' HJW5- 3G av rege:·ingcn begiirts till försvaret. 31 mill. pun .l 
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st. skulle gå W l marinen och 29 mill. pund st. till armen. T. o. m. 
finansministern, som spelar rollen av budgetens »vakthund», har of
f entligt uttalat sin anslutning till dessa krav. 

(N a val Chronicle den 7 december 1934). 

Frankrike. 

Marinministern har bestämt att de fysiska fordringarna för att 
vinna inträde som sjökaelett skola höjas. Sålunda skall synskärpan, 
som hii. til ls enelast behövt vara lägst 0,6 på ena och 0,4 på andra ögat 
nu ökats till O,'l resp. 0,6. Längden, som förut ej varit bestämd, skall 

numera vara minst 1.,60 m. 
(Le Yacht den 17 november 1934). 

Hangarfartyget »Bearn>> har cleu 13 november förlagts uneler re
paration och mocle.rnisering bl. a. för översyn av pannorna samt för 
att erh?tlla på senaste erfarenheter ba::;eracle, förbättrade anordningar 
fö r sta r t och landning av flygplanen. Arbetena beräknas slutförda 
el en 1 juli nästa år, då Bearn återförenar sig med 1:a eskadern (i 

Mede' l ha vet). 
Bcarn etterträder på varvet slagskeppet Bretagne, vilket efter 

avslutade, omfattande moderniseringsarbeten i december förenar sig 

med 2:a eskadern i Brest. 
(Moniteur de la Flotte elen 15 november 1934). 

Strassbourg har elen 26 november satts på stapeln i St. N azaire. 
Fartyget ber äknas kunna börja sina provturer under förra delen av 
1936; ehuru elen påbörjats två år senare än Dunkerque blir elen färdig 

endast eit år efter densamma. 
(Le Yacht den 1 december 1934). 

Efter överflyttningen av de marina flygförbanden från flyg- till 
marinministeriet äro de marina flygstridskrafternas styrka nu föl
j ande: På fartyg baserade flygplan 5 eskadrar; kustbaserade flygplan 

Tidskrift i Sjöväsendet. 50 
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11 eskadrar; självständiga flygförband för samverkan med flottan 
eskadrar. r. 

(Journal RUSI, november 1934). 

Marinministerns äskanden för budgetåret 1935 omfatta 2 90-
m~ll. frcs, vilken summa av deputeradekammaren reducerats till 2' 90~ 
mill. mot 2,879 mill. för innevarande å r. Av den förstnämnda s~ m 
man beräknas 43 q/o till militär och civil personal och resten till ny
byggnader och underhåll. 

Till budgetens totalsumma kommer dessutom ett särskilt konto 
~e:l vissa anslag för arbeten påbörjade i enlighet med lag av den G 
JUli 1934 me:l bränslecisterner, kustförsvaret och de marina flygstrids
krafterna, vilket konto belöper sig på 2,025 mill. frcs 

De enda nybyggnader, som föres lås i 1935 års. budget äro t re 
avisofartyg på 600 tons 

(Le Yacht den 8 december 1934). 

Tyskland. 

Då Tyskland saknar inhemsk brännolja vilket bränsle numera 
allmänt användes på örlogsfartyg, övergår m~n i detta land alltmera 
till att driva såväl örlogs- som handelsfartyg med Diesel-motorer och 
D :r Rudolph Diesels dröm om kolpulverdrivna motorer synes reda n 
v.ara på ;'äg att förverkligas. De tyska marinmyndigheterna ägna, 
h.~som vara egna, mycken omtanke åt framställning av olja för att 
gora landet oberoende av tillförseln utifrån 

. Icke. endast stenkol utan även andra. substanser hava nyttjats 
vid expenmenten och utmärkta resultat hava uppnåtts särskilt med 
»lignite» (brunkol). De tyska myndigheterna hoppas därför att vid 
dutet av 1935 kunna med inhemska produkter tillgodose örlogsmari
nens behov och några få år senare hela landets behov av dylikt bränsle. 

(N a val Chronicle den 23 november 1934). 

Den sjömilitära medarbetaren i »Daily Telegraph>> (Mr. Hector 
Bywater), s_om brukar vara välunderrättad om tyska marinens förhål
-landen, uppgiver att konstruktionen av >>Deutschland>> blivit en stor 
missräkning. Detta fartygs många goda egenskaper väckte till en 
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början stor beundran över hela världen. Dess förmåga att bära be
styckni ng m. m. beror på att dieselmaskineri konunit till användning; 
detta utvecklar icke endast större kraft än vad tidigare ansetts möj
ligt utan har även mycket ringa vikt. 

Ehuru ingenting officiellt härom meddelats, är det tämligen sä
kert, att farten med ett antal knop överskridit den beräknade, men 
det har visat sig, att fartygets vibrat ioner vid hög fart äro så för
skräckliga, att dels besättningen starkt lider härav och dels artilleri
skjutning avsevärt störes. 

Konstruktionens grundtankar voro hög fart, stor aktionsradie 
och eldgivning på stora avstånd med den kraftiga uppsättningen av 
28 cm. kan. 

Sannolikt konaner Dieselmaskineriet att övergivas på det fjärde 
skeppet av denna typ och ersättas av med högtrycksånga drivna tur
biner. 

(1\ a val Chronicle den 7 december 1934). 

En!. The N a vy, november 1934, skulle redan det tredje fartyget, 
Aclmiral Graf Spee, som sjösattes i juni 1934, förses med turbiner. 

(Pressdet:s anm.). 

De 8 december sjösattes den tyska kryssaren Niirnberg. Evene
. an get har väckt mycket uppseende i England, enär inga uppgifter 

"örelegat om kryssarens stapelsättande. Kryssaren är >>tillåtem> enl. 
Versaill esfreden. 

Det förmäles även att slagfartygen efter >>Deutschland» och >>Ad
iral Scheer>> i strid med fredsbestämmelserna skola bli av större 

t.onnage än 10,000 tons. 
(Daily Telegraph den 14 december 1934). 

Ryss,Jand. 

Sovjetmyndigheterna kommer snart att taga i bruk två mindre 
otorkanonbåtar, som byggas på Sestri-Fonente-varvet i Italien. 

Med en längd al' c:a 90 m. komma de att få ett deplacement av 
<· a 900 tons. De förses med tre propellrar; maskineriet utvecklar 

5. roo hkr. 
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Den ryska flottan har alltid utvisat ett sto rt antal special- och 
hjälpfartyg av allehand a s lag . De här ifdga,·arande fartygen kom
ma, förutom för flera andra ändamål, att visa sig nyttiga för att 
giva övning åt de officerare, som skola ersätta dem, som i hundratal 
mördades vid revolutionen. 

C~Javal Chronicle den 16 november 1934). 

Den brittiska sjöfarten har ha(t stor fördel a1· det nya handels. 
avtalet mecl Ryssland. Under de första 8 månaderna av detta år 
transporte rades av främltlande far tyg f:ör Sovjet-Rysslanels räkning 
2,100,000 var u ton under 3.57 resor. .i. v dessa utiöreles 251 resor me11 

1,860,000 varuton av brittiska fartyg. 
(The Navy, december 1934). 

Stäudig t återkommande uppgifter melldela att örlogsfartyg fö r 
Sovjetunionen komma att byggas i Frankrike. Det rör sig om fyra 
7,000-tons kryssare oeh fyra jagare, vilka skulle komma att ersätta 
vissa av de äldre fartygen :i Ostersjöflottan. Det erinras om att en 
sovjetkommission uneler sistlidna sommar besökt Brest och Toulon, 
varvid de franska sjömili tära m ~·ndigheterna skötte värdskapet. 

(J o urna l RUSI, november 1934). 

Enligt uppgifter i tysk press komma 32 amerikanska officera r<' 
att anstälJas som instruktörer vid det sov jetryska f lygvapnet. 

(Journal RUSI, november 1934). 

Italien. 

Ubåten Gal ileo-Fcrr aris. som är elen tredje av Archimede-Typen . 
har leverer ats till marinen. Vid dYldörsök har den gått ned till 10!1 
meter, därigenom slående tidigare italienskt clykrekorcl. 

(Le Yacht elen l december 1934). 

I slutet av oktober har vid Venedig utförts försök med en nr 
motortorpedbåt på 19 tons, va rvid uppni'tddes 43 knops fart. Bestyck
ningen består av två 4i5 cm. torpedtuber, två lmlsprutor och fy ra mi· 
nor (sjunkbolllber). Båten clriYes av h"å st. J-takts Diesel-motorer 
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med 16 cyli. ndr ar, var och en utvecklande 750 hkr vid 1,800 varv. 

Aktionsradien är 260 sj öm il. 
(Le Yacht den l december 1934). 

Sjöman3utbilduing ges cl e italienska kadetterna ombord i segel
fartyg, varibland t. ex. , v espucci, under senaste resa tagit 100 kadet
ter, som uneler 96 dagars expedition fingo tillbringa 60 dygn till sjöss. 
Utom >>Vespucvi » l'inns ytterligare ett seglande skepp, "Colombo,, 

varjämte br iggar användas vid Pola. 
Som 3--J års löjtnant erhål les två n1.ånaclers befäl å jagare i en 

särskild övningsflottilj, vilken vanligen tillbringar 4 av veckans da
gar till sjöss under övningar med evolutioner samt skjutövningar med 
artilleri och tor]Jeder. Initiativkraft värderas särskilt högt och intet 
avseende fästes vid smärre olyckor och kollissioner. Varje löjtnant 
gör även två månaders tjänst på ubåt i särskild övningsflottilj, där 

fartygen dock stå under befäl a1· erfarna officerare. 
(Journal RUSI, november 1934). 

Polen. 

Byggandet av ett polskt Jnin[artyg har elen U november påbör
jats hos Xormnnd j Le Havre. Fartygets clata bliva : deplacement 
2,250 tons, längel 103 m., bredd 13,5 m., cljupgåencle 8,5 m. en, 6 st. 
12 cm. och 2 st. club bl a JO mm. kanoner, 300 minor, 2 st. Sulzermotorer 

på vardera i:l,OOO hkr., ~O knop, :200 mans besättning. 
(Le Courrier ~aritime elen 21 november 1934). 

Fvra minsYepare aY trålartyp äro uneler byggnad. En av dessa 
bygge~ i Gd~·nia (jlllfr up]Jgift n:r 10/34), en i Danzig och två i Modlin 
(i närheten aY 1\arschau). TYå jagare och sex ubåtar sägas vara 

planerade. 
(Journal RUSI, november 1934). 

Rättelse 
till i häfte n :r ll (:H införd nekrolog öYer »Hjalmar Hurnb_le:>: 
:"t sid. 608, rad 8 uppifrån skall s l{t »f. kansliråd 1920, kansilrad 
i Kungl. 1\Iaj: l s kansli 1922, expeditionschef 1923». 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. Wawrinskys Patentbyrå, Stockltolm. 

D t m l Diarie- l a u nummer 

4/10-34 926/31 

ll/10-34 897/33 
3760/32 

3098/30 

3512/33 

410/31 

18/10-34 68/30 

2776j33 

25/10-34 2801/28 

4106/31 

Uppfinningens art 

Anordning vid automatiska eldvapen. Colt's pa
tent fire arms manufacturing Co., Hartford, 
A. F. S. 

Sammansatt flygmaskin . R. H . Mayo, London. 
Anordnin för undertryckande av mynningsflam

man vid skjutvapen. N. V. Nederlandsche 
Springstoffenfabrieken, Amsterdam, och G. 
de B ruin, Ouderkerk a/d Amstel, N ederlän
derna. 

Riktapparat för skjutvapen mot luftfartyg och 
liknande. La Precision Modern, Paris. 

Temperingsmaskin. (Tillägg till patentet n:r 
72417). Rheinische Metallwaaren- und Ma
schinenfabrik, Diisseldorf. 

Sprängkapslar för granater, bomber, torpeder, 
minor o. dyl. W . Eschbach och H. Wippen
hohn, Troisdorf b/Köln. 

Transportör för direkt uttagande av kurser å 
karta eller sjökort. A/B. N a utiska Appara
ter, Stockholm. 

Uppfångningsanordning vid artilleripjäser för 
utkastade patronhylso r. A/B. Bofors. 

Anordning vid heterodynmottagare. Marconi's 
Wireless Telegraph Co. Ltd, London. 

Kopplingsanordning för ömsesidig bärströmste-
legrafi. Allgemeine Elektri.citäts-Gesell-
schaft, Berlin. 
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Uppfinningens art l Datum l n~:~~-r l 
i·------:------:----------------------1 
25/10-34 3734/29 

2657j33 

l /11-34 1219/33 

3917/33 

444/32 

3325/33 

8/11-34 41.73/33 

2464/33 

15/11-34 3962/33 

4648/33 

4953/32 
2951/31 

Fallskärm. med kombinerad manuell och automa
tisk utlösning. A.-B. Swedish Invention Cor
poration, Stockholm. 

Anordning för lyftning av flygmaskiner. Deut
sche Werke A.G., Kiel. 

Anordning för markering av landningsplatser 
för flygmaskiner. Allgemeine Elektricitäts
Ges., Berlin. 

Slutstycke för skjutvapen med särskilt slut
styckshuvud. R. von Frommer, Budapest. 

Signalanordning för luft- och sjöfart. N. V. 
Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven. 

Sätt att från fyrar med lins- eller reflektorappa
rat utsända signaler samt anordning härför. 
Svenska A1B. Gasaccumulator, Lidingö. 

Förfaringssätt för framställning av skålformiga 
föremål, som skola bearbetas till patronhyl-l 
sor och kulmantlar. Manufacture de Machi
nes du Haut-Rhin S.A., Mulhouse-Bourtz
wille, Frankrike. 

Anordning vid hydrauliska rekyl- och framfä
ringsbromsar för eldröret till automatvapen 
i och för reglering av eldhastigheten. A/B. 
Bofors, Bofors. 

Säkringsanordning för med fällbar pipa eller 
pipor förseeld a skjutvapen. R. von Frommer, 
Budapest. 

Anordning vid enhetspatroner med vinggranat. 
A.-B. Bofors, Bofors. 

Gjuten pansarplåt. Friecl. Krupp A.G., Essen. 
Pansarbrytande projektil. R. A. Haclfielcl, West

minster, och A. B. H. Clerke, Sheffielcl . 



Sigurd Erixon och Sigurd Wallin 

SVENSKA 
KULTURBILDER 

NY FöLJD 
"Den utomordentliga framgång "Rikedomen och vederhäftighe~ 
som Svenska Kulturbilder haft, ten - imponera. Bildmaterialet 
har stimulerat förläggaren och re~ är välvalt, representativt och väl 
daktörerna att starta en Ny Följd presenterat. Med nöje studerar 
med samma omfång som den se~ man de väl återgivna färgp lan= l rie, vilken med sådan magnifi= schema. - Med odelad glädje 
cens löpt in i hamn. - Det kan hälsar man den nya följden. -
sannerligen vara gott att få det En bättre gåva till den kulturin= 
lugna, insiktsfulla och av varm tresserade än en prenumeration 
känsla burna åskådliggörande av på verket kan knappast tänkas. " 
svensk tradition, som Svenska Fil. dr Harald Schiller 
Kulturbilder kommer med. - i Sydsv. Dagbl. Snällposten 
Det nu föreläggande första ban= man emotser med spänning 
det av den nya följden bildar en och intresse de återstående tio 
synnerligen ståtlig ingress -." delarna av den nya följden, vars 

Ounnar Mascoli Silfverstolpe pris kunnat hållas lika sympa= 
i Stockholmstidningen=Dagbladet Il tiskt lågt som den föregåendes ." 
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