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Striden om Jellicoes och Reattys taktik i 
Skagerakslaget. 

På våren Hl16 hade den strategiska situationen i Nord 
sjön i hög grad tillspetsats och en tidigare icke förefintlig of
fens iv livaktighet kännetecknade mer och mer såväl den tyska 
som den engelska flottans verksamhet. På tysk sida berodde 
detta uppgivande av den förutvarande defensiva och avvaktan
de strategien på flera orsaker, icke minst tillsättandet av en 
ny och kraftfullare F lottenchef, amiral Sch eer. Dessutom 
hade i maj 1916 den tyska r egeringen, h årt ansatt av Ameri
kas Förenta Stater med anledning av att neutrala handelsfartyg 
blivit sänkta utan varning av tyska U-båtar, gått in på Ame
rikas fordringar och anbefallt de tyska U -båtarna att med iakt
tagande av folkrättens bestämmelser rörande prejning, visite
ring och uppbringning icke vidare utan varning sänka neutra
la handelsfartyg. Härigenom uppgavs i själva verket möjlig
lteten att med U-båtar effektivt föra handelskrig, och ett fler
tal U-båtar blevo fTigjorda för användning i Hochs ee fl otte. 
För att på bästa sätt utnyttja dessa U -båtar uppgjorde amiral 
Scheer en plan att utsända största möjliga antal U -båtar till 
engelska ostkusten för att där intaga anfallslägen utanför de 
viktigaste krigshamnarna, varefter tyska flottan genom_ en 
framstöt i Nm·ds jön skulle locka ut fientliga stridskrafter ur 
hamnarna och draga dessa mot de utplacerade U-båtarna. 

Även på engelsk sida hade skälen för ett m era offensivt 
·nppträdande i Nordsjön förökats. Tyska flottan hade verk
ställt fl era angrepp på Englands ostkust, vilket i högsta grad 

1'idskrift i Sjöväsendet. 13 
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upprört den allmänna m eningen i landet , som h ögljutt for (\_ 
rade, att fiendens flotta skulle oskadliggöras. Vidare hacl~ 

genom tillkomsten av nybyggda fartyg styrkeförhållandet fiir . 
bättrats till Englands förmån, och slutligen had e bundsför
vanten Ryssland b eklagat sig över sin avspärrning fr:'m y tter
världen och fordrat ett m era aktivt ingripande a v den engcl. 
ska fiottan , som borde oskadliggöra Tysklands Hochsee j'lott e 
och därefter intränga i Östersjön. 

Allt som allt kan m an säga, att de~1 strategiska atmosfi't 
r en i Nordsjön p å våren 1916 var så laddad med spänning, 
att man när som hälst kunde förvänta sig en sammandrabh
Bing m ellan de b åda mäktiga flottorna. Sålunda kom det sig, 
att den tyska flottan tidigt på morgonen den 31 m aj 1916 gick 
till sjöss i avsikt att göra en framstöt mot Skagerak. Det v~u

ett högst märkligt sammanträffande, ehuru på grund av den 
rådande strategiska spänningen ingalunda tillfälligt, utan fast
m era naturnödvi:indigt, att också amiral J ellicoe i slutet av 
maj var sysselsatt m ed förberedelser till ett liknande företag. 
Jellicoes plan gick ut på att sända två lätta kryssareskaelrar 
m ed en slagskeppseskader som understöd för att i sikte fr ån_ 
Skagen intränga i Kattegatt till norra inloppen till Öresund 
och Stora Bält. Härigen om hoppades han locka ut de tyska 
huvudstridskrafterna till en framstöt nordvart i Nordsjön, var
vid den engelska slagflottan och slagkryssarflottan skulle m ed 
överlägsna krafter från en beredskapsställning väster om Jyl
land angripa tyskarna. 

Emellertid fick en gelska amiralitetet, innan denna plan 
hann sättas i verket, underrättelse om, att de tyska högsjö
stridskrafterna samlades på yttre redden av J ade och syntes. 
b er eda sig att gå till sjöss. Dessa underrättelser ledde till , a tt 
amiralitetet beordrade amiralerna Jellicoe och Beatty att k on
centrera sina stridskrafter omkring 100 sjömil öster om Aber
deen och där , be r eady for eventualities ". Och det är ett gott 
b evis på det engelska underrättelseväsendets effektivitet , att 
samtliga Grctncl Fleet tillhörande förband gingo till sjöss sam
ma natt som, och fler a timmar tidigare än Hochsee flott c. 
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Spaningsstyrkan ( >> slagkryssa rflottan ") under amiral Beat
ty hade order att kl. 1500'!') den 31 m aj befinna sig i en punkt, 
belägen 70 sjömil SSO om huvud styrkans vid samma tidpunkt 
avsedda, ovannämnda läge. Från dessa punkter skulle var
dera styrkan gå den andra till mötes, huvudstyrkan på sydlig 
och spaningsstyrkan på nordli g kurs. Det var under denna 
gång nordvart, som spaningsstyrkan fick känning m ed den 
tyska spaningen. 

Den tysk a flottan b efann sig nämligen också på väg nord
vart med ungefär samma kurs som Beatty, och vid den tid
punkt, då Beatty efter uppnått utgångsläge hade gira t nord
vart, befann sig den tysk e spaningss tyrkebefälhavar en , amiral 
Hippei', på samma latitud som Beatty, men m ed egen huvud
styrka omkring 50 sjömil akter om spaningsstyrkan. 

Sedan Beatty i avsikt att avskära fienden återtåget k astat 
om sin styrka till sydlig kurs och Hipper gjort likadant med 
stor tillfredsställelse, enär h an ju därigenom under stridens 
gång alltmera närmade ,sig egen huvudstyrka, ;började ·kl. 
1648*) den skarpa och märkliga kampen m ellan slagkryssar
cskadrarna ."'*) Denna strid , i vilken den under Beattys beHll 
stående och av snabba slagskepp sammansatta 5. engelska 
slagskeppsesk adern (flaggskepp Barlwm), på grund av sin av 
BeaHy anbefallda drabbningspost 5 sjömil NV (senare NNV) 
om Beattys flaggsk epp Lian, endast under 15 av 45 minuter 
och på stort a vståncl deltog, fortgick till en början på sydlig 
kurs. Beatty har bl. a. av amiral Bacon skarpt kritiser ats för 
att han icke bättre koncentrerade sina båda styrkor, vilka, 
därest de hade bildat en samfälld stridsformering, säkerligen 

*) Medeleuropeisk tid. 
**) I fr åga om slagkryssat·striden må erinras om ett av Fregat

tenkapitän a. D. Geor g von Hase i »Der deutsche Sieg vor dem Ska
gerak, omnämnt intressant taktiskt moment. Han talar om, huru
som v on de1' 'l'ann och Maltle e träffades av svår a 1Jrojektiler, men 
att båda fartygen därefter lyckades att genom efte r f iendens sk jut
förf arande väl avpas3ade kurs- och fartförändringar åtminstone fö r 
~'n stund framgångsrikt undvika de nästan alltfö r tätt Jiggande sal
Vorna. 
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h ade k unnat tillintetgöra de tyska slagkryssarna samt före

komma fö rlus ten a v Inclefut igoble och Queen Mary. 

I fråga om denn a sak m å framhållas det omdöme, so111 

den amerikanske sjöofficeren Coptoin F rothinglwm (se sid. 

27 ) fäller om Beattys öppnande av striden: 

Beattys åtgärder vid detta tillfälle h ava av h ans anhängare 

blivit omkransade m ed en h ögeligen dramatisk och poe tisk glo

ria, som ick e på n ågot sätt motiveras av verkliga förhållan dd . 

Det h ar sagts ungefär som så, att Beatty, eldad av s tridslust, 

m ed högsta fart styrde mot f ienden fö r att angripa och avsk är 

h onom , m en allt detta ä r r ent nonsens. F rån den tidpunkt, då 

Beatty erhöll m eddelande om fiendens n ärhet , fö rflöto 58 mi

nuter , innan Beatty ök ade upp fart en till 25 knop, eft er att före 

fiendens siktande h a gått m ed endast 19% knop. Och under 

h ela denna tid k varhöll Beatty den sn abba slagsk eppseska

dern, b es tående av de fy ra pi·äktiga Queen E lizabeth-sk eppen, 

stadigt stationerade på 5 sjömils avstånd i b ärin g NV (NNV) 

från sitt flaggsk epp . Han gav icke en enda signal för att sam

m anföra detta sitt starkaste förband m ed slagk ryssarna, och 

följden h ärav var , att denna k raftiga slagsk eppsesk ader i den 

följande striden befann sig på alltför stort avstånd från fien

den för att kunna göra sig ver ksamt gällande. I strid mot 

sanningen hava Beattys anhän gare försökt inbilla allmän h e

ten , att Beattys öppnande av striden m ed enbar t slagk ryssar · 

n a var en h andling av imp ulsiv och h eroisk stridslust. På 

samm a gån g miss tänkliggjordes ch efen för 5. slagsk ep pseska

dern, vicean1ir al E van-Thom as, för att ick e med tillräcklig 

en ergi h a ingripit i striden. rvi en h an kunde ju ick e läm na 

sin anbefallda post 5 sjömil NV (NNV) om Beatty utan a tt 

därom erhålla Reattys order. 
Amiral H arper (se sid. 16) säger om denna sak under 

r ubriken »Beattys ödesdigra misstag » bl. a. följande: 

5. slagsk eppseskadern beordrades att intaga plats i bär ing 

NV (sedermera NNV) på 5 sjöm ils distans från Lian , en åt

gärd, som skulle komm a att kosta oss dyr t få timmar sen are. 

Det är oför ståeligt, varför en sådan plats valdes för denn:1 
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mäktiga styrka . I J ellicoes taktiska föreskrif ter ( » Botile Or

ders ») var denna esk ader tilldelad uppgiften »att utgöra en 

självständig flygande eskader , vilken , ick e bunden vid huvud 

formeringen , kunde användas vid varje lämpligt tillfälle i en 

drabbning för att åstadkomma k oncentrering mot n ågon del 

av fiendens flotta eller att på annat sätt genom oberoende an ·· 

grepp m odifiera stelheten h os den gamla kolonnformeringen ». 

Möjligen ville också Reatty giva denna esk ader h andlings

frihet i stället för a tt strän gt binda den till samma formering 

som slagkryssarna. Det var em ellertid m ycket osannolikt, att 

fienden , om m an överhuvudtaget mötte honom, skulle siktas 

i nordvästlig eller västlig riktning. Den m est sannolika rikt

ningen för fien dens siktande var otvivelaktigt ostlig eller syd

lig. Att detta även var Reattys egen åsikt fram går av det 

sätt. varpå han placerade sin fj ärrbeva kning, n ämligen i en 

båge ungefärligen från NO över Ost och SO till Syd . Därest 

fienden siktades i n ordostlig eller ostlig riktnin g, ämnade 

Beatty försöka avskära hon om frå n h ans bas åt SO till . Detta 

gjorde h an också i verkligheten , en åtgärd, som vann J elli.

coes fulla gillande. 

Situationen var alltså den , a tt Beatty väntade och h ade 

anordnat sin fj är rb evakning m ed h änsyn till, a tt fienden skulle 

siktas i SO, m en trots detta hade h an sta tionerat sina krafti 

gaste och lån gsammaste skepp 5 sjömil i NV-lig h äring, vares t 

de med största säk erhet skulle bliva fördröjda i att k omma i 

strid, Med andra ord, han gjorde det ödesdigra och elemen

tära misstaget att dela sin styrka, så a tt han kunde angripa 

endast m ed en del av densamma. Detta ledde till ett r esulta t, 

som icke kan k allas annat än olycksbringande. 

Men icke nog h ärmed. Då Beatty, efter a tt h ava få tt 

fienden i sikte, girade från n ordlig till sydostlig kurs för att 

söka strid , underlä t man på Reattys n aggskepp att till vice

amiral E van-Thomas, från var s flaggsk epp m an på grund a v 

avståndet icke hade kunnat iakttaga fl aggsign alen om kurs

ändringen , r epetera signalen m ed annan signalma terieL Det 

dröjde därför n ågra minuter , innan E van-Thom as fa ttade, att 
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slagkryssarna hade ändrat kurs, och eftersom de samtidi gt h a
de öka t farten frå n 19 1/z till 22 knop, blev 5. slagsk eppseska
dern lämnad över 10 sjömil akterut och var t. o. m. under n a
gon tid utom synhåll. Härigenom minskades ytterligare m öj

ligheterna för dessa mäktiga slagskepp att komma i strid och 
understödja slagkryssarna. 

E n anledning till Beattys katastrofala förluster i slag
kryssarstriden var , a tt den tyska slagkryssaren D erj'flinger t ill 
följd av signaleringsfel blev Hinmad abeskjuten under n ågon 
tid , m en den huvudsakliga orsaken var und erlå tenheten att 
samordna 5. slagskeppseskaderns rörelser m ed slagkryssarna,. 
Hade så skett, säger Harper , skulle fienden ha blivit utsa tt 
för överväldigande eldverkan och varit mycket mindre i stånd 
att tillfoga oss så fruktansvärda förluster. 

Av Beatty beordrade åtgärder voro den grundläggande 
orsaken till fördröjningen i koncentration, och det är orä tt 
att klandra viceamiral Evan-Thomas för denna sak. 

Ytterligare en bidragande orsak till, att Beatty m ed sma 
1 O kraftiga skepp på mindre än 50 minuter förlorade en fem 
tedel av sin styrka och led e tt partiellt nederlag i öppen strid 
mot de 5 tyska slagkr yssarna, angives av amiral Harper vara 
de engelska slagkryssarnas dåliga skjutresultat. 

I samband härmed m å anföras engelsmännens uppfa ttning 
om tyskarnas skjutskicklighet, nämligen, att densamma under 
de tidigare skedena av drabbningen var mycket god, men atl 
effektiviteten, som m era grundade sig på en god instrumente
ring äri på personlig färdigh et , h as tigt förminskades, så snar t 
de tyska fartygen började träffas av fientliga projektiler och 
instrumenten blevo sönderskjutna. 

Sedan slagkryssarstriden pågått omkring l t immes tid 
kunde de tyska fartygscheferna till sina under överlägsen fient 
lig eld lidande besättningar meddela den m ed jubel h älsade 
underrättelsen, att egen huvudstyrka var i sikte. Samtidigt 
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mottog Beatty, liksom även Jellicoe, per radio ett blixtmed
delande med företrädesrätt framför alla andra signaler, av 
innehåll att Gommodare Goodenough på Soutlwmpton h a de
fiendens slagflotta, som styrde nordlig kurs , i sikte. Beattv 
girade omedelbart till kontrakurs och fortsatte med högs ta 
fart nordvart för att på kortast möjliga tid förena sig m ed 
Jellicoes huvudstyrka. Ungefär samtidigt m ed att Beatty k as
tade om sina slagkryssare till kontrakurs , eller närmare bestäm t 
kl. 1750, gjorde Hipper samma manöver m ed de tyska slag. 
kryssarna och satte sig ined dessa i täten framför Scheers hu
vudstyrka. 

Under den därpå följande striden på nordliga kurser , dJ 
samtliga stridande styrkor hastigt närmade sig Jellicoes hu
vudstyrka, lyckades de engelska slagkryssarna så småningom 
komma i ett förli gt läge i förhållande till tyskarna, och det 
sista skedet av slagkryssarstriden kännetecknades därför av 
Reattys till hälften lyckade strävan att omfatta fiendens tät 
och arbeta sig fram till ett taktiskt gynnsamt läge framför 
densamma. 

Läget kort före sammanstötningen m ellan slagflottorna 
var alltså följande: 

Jellicoe var på väg med kurs SO t S och 19 knops far t 
för att möta Beatty. 

Reattys slagkrgssare, understödda av den babord och lå
ringsvis om dem följande 5. slagskeppseskadern, under vice
amiral Evan-Thomas, gingö nordvart med hög fart samt b -
funno sig i häftig strid med Hippers ostvart om engelsmän 
nens på parallellkurs gående slagkryssare, vilka av trycket 
från fi enden tvingades att allt m era 'gira undan NO- och O-vart. 

Amiral Scheers huvudstyrka, 7 sjömil akter om Hipper. 
följde i en långt utdragen kolonn efter hand slagkryssarnas 
undangir styrbord hän. De nyare tyska skeppen gjorde 1 ~ 

knop , m en de äldre sackade alltmera efter. 
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För att kunna bedöma J ellicoes taktiska dispositioner vid 
de engelska slagskeppseskadrarnas nu förestående ingripande 
i striden är det nödvändigt att först konstatera, vilka under
rättelser om stridsläget Högste Befälhavaren över Grand Fleet 
dessförinnan hade erhållit till underlag för sina beslut. Dessa 
underrättelser kunna sammanfattas sålunda. 

Eskaderchefen för den under Reattg Igeland e andra lätta 
kryssareskadern, den för sina vederhäftiga spaningsrapporter 
under slaget b erömde Commoclore Goodenough m eddelade 
fiendens kurs och forri1ering, bäring och distan s till fienden 
samt eget läge vid fem olika tillfällen , från kl. 1738, då den 
tvska huvudstyrkan kom i sikte, till kl. 1920, då den egentliga 
huvuddrabbningen tog sin början. Genom Goodenough fick 
Jellicoe dessutom veta , att fiendens tät bestod av Ka is er-skepp. 
att jagarflottiljer voro stationerade på båda flyglarna och förut 
ävensom att slagkryssarna Nord-ifrån slöto sig till den fient 
liga huvudstyrkan. 

Liknande uppgifter inrapporterades jämväl av den fram
för Beattys slagkryssare stationerade lätta kryssaren Clwm
pion kl. 1730 samt a v den på högra flygeln a v J ellicoes egen 
förbevakning stationerade pansarkryssaren Black Prince kl. 
1840. 

Beattg avsände kl. 1745 ett meddelande till J ellicoe med 
uppgift å bäringen till fienden och eget läge, vilket meddelan
de emUertid hlev fullkomligt felaktigt avläst. 

Att märka är, att samtliga fr ån Beatty eller honom. un
derställda fartyg inrapporterade uppgifter voro mer eller m.ind
re värdelösa på grund av det ödesdigra h estickfel i avseende 
å såväl latitud som longitud, vilket uppstått på grund av 
skiljaktigheter i den döda räkningen mellan Jellicoes och Beat
tys flaggskepp. Detta fel uppgick till icke mindre än 11 sjömil. 

Från amiwlitetet erhöll Jellicoe vid två tillfällen, kl. 1800 
och 1845 i det närmaste korrekta , på radiopejlingar och av
läsning av tyskarnas radiosignaler grundade uppgifter om dei< 
tyska flottans läge m. m. 

För att erhålla klarhet i alla de till honom inrapportera-
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de, delvis motsägand e u ppgifterna avlät J ellicoe kl. 1901 till 

Reatty elen direkta frågan : "Va r är fi enden s slagj'lottr1, ,1 

Bea tty hade emellertid icke lyckats fylla sin uppgift sas011.
1 

spa ningsb efälhavar e, i det att h an strax fö re fl o ttornas samn1nn 

drabbande had e förlorat fi enden ur sikte. Han kunde där

för ick e lämna den begärda uppgiften, utan endast ett med, 
deland e om bäringen till de fientliga slag kryssarna. J ell icoe 

å terupprepade 9 minuter senare samma fråga, m en erhöll nu 

intet som h elst svar. Han m åste alltså fatta sitt besl u t om 

utveckling till stridsformerin g utan att bestämt känna till fie n

d ens läge. Det tyska m arinarkivverket Der krieg zur Sec 

säger h äront: , Den så viktiga spaningen om edelbart före 

stridsformeringens intagande h ade em ellertid , trots det stora 

antalet på engelsk sida disponibla spaningss tridskrafter , fuli

ständigt slagit fel. Den enda h ållpunkten erbjöd Reattys 

uppgift angående bäringen till de tyska slagkryssarna, vil

kas kurs Reatty dock hade underlåtit att m eddela ». 

Då omkring kl. 1830 på k vällen elden m ellan den en gel

ska slagkryssarflo ttan å ena sidan samt de tyska slagkryssarn~t 

och tätfartygen a v den tyska slagflottan å den andra lång

samt dog ut, b efann sig J ellicoes huvudstyrka ännu 23 sjö

mil nordvart om Beatlys fl aggsk epp Lian. J ellicoes tre slag

skeppseskadrar voro formerade på sex divi sionskolonner bn•d

vid varandra på l sjömils distans. Den till huvudstyrka n hö

r ande 3. slagkryssareskadern under konteramiral Hood ( l n

vinciblP, lnflexible, Indomitable) hade r edan tidigare detache

r ats för att svepa os tvart i ändamål att a vskära tyska fa r tyg, 

som eventuellt sökte undkomma till Öster sjön . De å terk alla

des em ell ertid för att förstärka slagkryssarflottan. J ellicoes 

övriga kryssare voro så fördelade, a tt 9 lätta kryssare (därav 

b h elt nya och snabbgående) an vändes till U-båtsbevakning 

framför och på sidorna om huvudstyrkan . P å grund av dc

Tas n ärhet till huvudstyrkan h ade högste befälhavaren således 

ingen n ytta av dessa kryssare för · den framskjutna spaningen. 

för vilken märkligt nog b egagnades endast åtta äldre och r (' 

lativt långsamgående pansarkryssare a v Black-Prince-typ. 

- 185-

planenligt skulle dessa fr am gå 10 sjömil fr amför huvudstyrkan 
(efter kl. 1610 skulle avstå ndet vara 16 sjömil) på en 40 sjö

nil bred spaningslinje, m en på grund av huvudstyrka ns höga 

~art hade denna spaningslinjes r ättningsfartyg knap past lmn

nit tillryggalägga halva det anbefallda avs tån de t, då detsamma 

stötte på fienden. Vidar e h ade spaningslinjen , på grund av 

den ständigt av tagande siktbarheten , vid denna tidpunkt 

krympt ihop till en bredd av endast 25 sjömil. 
Från H oads slagkryssa res kader h ade m an sedan detach e

ringen icke m era hört n ågonting, ehuru elensamm a detach e

rats i så god tid, att den egentligen r eda n borde hava inträffat 

på str-idspla tsen . Det skulle em ellertid förs t senare visa sig, 

att denna eskader , på grund av den stora skiljaktigh eten i det 

räknade läget fö r de olika flaggskeppen i huvuds tyrkan r esp . 

slagkryssarflottan , h ade passerat förbi Reattys stridskrafter 18 

sjömil ostvart om dessa, så a tt de båda styrkorna, ehuru kl. 

1840 stående på samm a latitud, icke siktade varan dra . Det 

ingalunda a vsedda läge, som 3. slagkryssareskadern på detta 

sätt kom a tt intaga, skulle senare k omma att giva utveck 

lingen en för den engelsk a. flottan gynnsam vändning. T y, 

medan ännu den tysk a tä ten alltmera närmade sig de fr ån 

NV mot densamma styrande Grand F leets bevakningss trids 

krafter, blevo tyskarna plötsligt och h elt oväntat i den ännu 

fria flanken an gripna av Hoods eskader . 
1(1. 1833 siktade konteramiralen på en av Beattys 4 sjö

mil framskjutna lätta kryssareskadrar 2 eller 3 av de fr am

för J ellicoes huvudstyrka l söklinje gående äldre pansarkrys · 

sarna, och k ontakten m ella n .Jellicoes och Reattys lä tta strids

krafter var sluten. Emellertid skulle det skyeld mot öven·ask 

ningar, som de n ämnda, på allt för k ort avstånd fr amskjutna 

Pansarkryssarna kunde lämna huvudstyrkan , visa sig allde

les illusoriskt. Redan ilade de stridande kolonnern a. sydvart 

ifrån utan u ppeh åll mot Grand Fleet, och innan J ellicoe hun

nit göra sig ens en m ycket ungefärlig föreställning om egna 

1lch fientliga i strid varande styrkors r ela tiva lägen , sk edde n1.ed 

fruktansvärd kraft sammans tö tningen m ellan flottorna. Just 
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vid denna tidpunkt avgav pansarkryssaren Black Prince till 

Jellicoe ett meddelande, att fientliga slagkryssare syntes p i\_ 5 
sjömils distans i Syd. I själva verket ver det emellertid engels

ka slagkryssare,. som hade siktats. .J ellicoe .bedömde rikt ig t 

nog detta meddelande såsom avseende Beattys slagkryssare 

men i varje fall bidrog den felaktiga signalen till att ytterli ~ 
gare öka den ovisshet , i vilken den engelske högste b efälha

varen befann sig till följd av de sparsamma och förvirrade 

meddelanden, som han hittills erhållit angående stridshändel

serna, och detta vid en tidpunkt då beslutet om övergång från 

marsch- till stridsformering icke gärna kunde uppskjutas läng

re, ty r edan slogo fientliga projektiler ned i närheten av förbe

vakningen (pansarkryssarna), och längs h ela spaningslin jen 

hörde eller såg man artillerielden. 

1(1. 1856 hade amiral Beatty 4 sjömil nordvart om L ion 

siktat tätfartygen av Jellicoes västligaste slagskeppseskadrar. 

I avsikt att förhindra amiral Hippers stridskrafter att iakttaga 

och inrapportera den engelska slagflottans förestående ingri

pande, girade Beatty med sina slagkr yssare omedelbart från 

NO-lig till 0-lig kurs för att med h ögsta fart - följd och un

derstödd av 5. slagskeppseskadern ·- tränga undan den tyska 

täten, som befann sig i denna riktning. Detta lyckades ock:;:'i, 

och de tyska slagkryssarna måste, hårt ansatta, gira ytterl i

gare undan styrbord hän , därtill så m ycket hardare tvingade 

av den fullkomligt överraskande omständigheten, att vid den

na tidpunkt en y tterst verksam och häftig eld från svårt ar til

leri slog emot den tyska täten från en riktning, i vilken fient 

liga stridskraf ter förut varken siktats, rapporterats eller för

modats befinna sig, nämligen ostlig riktning. Det var amiral 

Hoods förut omtalade, från huvudstyrkan detacherade slag 

kryssareskader , som nu ingrep i striden och som. genom sitt 

överraskande uppträdande i tyskarnas hittills fri a flank för

skaffade J ellicoe avsevärda taktiska fö rdelar. Utan lnvincib le

eskaderns ingripande hade ett redan inlett massan grepp av de 

tyska jagarflottiljerna konnnit till stånd mot Beattys slagkrys

sar e, varigenom dessas överflygling av den tyska täten sann o-
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'kt hade förhindrats. Nu insattes jagarflo ttiljernas angrepp 

~ 1 
stället till stor del mot Hoods tre slagkryssare, vilka i det 

~isiga vädret a v många tog os för ingenting mindre än den 

engelska huvudstyrkan . Den verkliga taktiska vinsten av 

]-loods ingripande var emellertid, att detsamma i hög grad för 

hjälpte J ellicoe till att inom. kort kunna iti.taga T-läget i för

hållande till fienden, särskilt som uta n detta ingripande möj

lighet torde ha funnits för främre delen av den tyska kolon

nen att genom att fortsätta på ostlig kurs överraska Jellicoes 

huvudstyrka mitt under utförandet av stridsmanövern och 

därigenom å sin sida förskaffa sig T -läget. 

Beattys tanke, då han med gir till ostlig kurs kastade sig 

in mellan de egn a slagsk eppskolonnernas tätfartyg och de fr ån 

andra sidan kommande tyska slagkryssarna, var tyd ligen, att 

Jellicoe stod i begrepp att med sin västligast stående flyg el

kolonn såsom blivande tät verkställa stridsutveckling, eller att, 

bekvämt uttryckt , >> deployera p å styrbords flygelkolonn ». 

Enligt förut ingån gna spaningsmeddelanden rörande fien

deris läge och rörelser kunde J ellicoe förmoda , att fienden skul

le komma i sikte r ä tt förut. Denna beräkning visade sig emel

lertid, på grund a v det förut omtalade b estickfelet , vara orik

tig, i det att fienden blev synlig på styrbords bog och detta 20 

minuter tidigare än beräknat var. 

J ellieoes första och n aturliga impuls hade enligt hans egen 

uppgift varit att deployera i)å styrbordskolonnen, som. befann 

sig närmast fienden. En dylik manöver skulle emellertid en

ligt J ellicoes mening h a m edfört , att slagfloHans svagaste di

vision, M"arlborough-divisionen, kom i täten och r edan under 

deployerin gen blev u tsa tt dels för koncentrerad eld från de 

~tarkas te tyska skeppen och dels för fa ran av ett fientligt tor

pedanfall. Sanuna fara skulle ha hotat jämväl de täten när

maste divisionerna, och slutligen skulle hela slagflottan på 

detta sätt i början av striden h a kommit att befinna sig inom 

torpedh åll fr ån de m ed kraftigare torpedbes tyckning försedda 

tyska sk eppen. , l\'Ian m åste m edgiva », säger Der Krieg zu r 

See, »a tt ett sådant beslut i själva verket simile hava bringat 
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d en en gelska flottan i e tt läge, som endas t kund e va r a h ö"" 
"" ligen önskvärt för tyska rna ». 

Den andra möjligheten h ade varit att deployera p å J el! i. 

eoes flaggskepp i mitten såsom tätfa rtyg, men d enna m anöw r 

ansåg J ellicoe vara för komplicer ad vid ett tidsm oment, då 

fienderi befann sig så nära. Det å terstod d ärför ingentin g ah

n at än a lt deployera på d en vän stra flygelkolonnen (vilke t 

sk edde kl. 1915) och f inna sig i den därav följande nackdelen 

att denna m an över tillsvidare ökade avståndet till fi enden . ' 

Amiral Evan-Thomas' sn abbgående 5. slagskeppseskade r 

skulle nu jämlikt utfärda de direktiv intaga sin drabbningspos t 

f ramför slagflottans t ät , m en på grund av omöjlighe ten att 

hinna dit , intog eskadern i s tället plats i kön och fick d äri

genom knappast n ågot m er a tillfälle att verksa mt ingripa i 

striden. 

E n annan och allvarligare olägenhet m ed deployeringcn 

p å vänstra flygeln var, att Heatty med sin a slagkryssar e för 

att m ed h ögsta fart kunna sätta sig i täten framför slagflottan 

m åste passera h ela den samm as front , därigenom m ask er ancl 

slagsk eppen s eld. Och då Jellicoe kl. 1929 anbefallde en sam

tidig gir av 35° mot f ienden för att minska s tridsavståndet, 

måste h an återkalla signa len, enär nödvändigheten att m inska 

farten för a tt lå ta Hea tty passera h ade ås tadkommit en sådan 

s tockning i den en gelsk a kolonnen , att en del fartyg m åst 

stoppa m askinerna och n ågr a t. o. m . sk ära ut ur form eringen. 

J ellicoe ansåg det icke möjlig t att under sådana förhållanden 

verkställa en samtidig gir m ed sin flotta . Vidare måste de 

engelska slagsk eppen s tät, då Beatty närmade sig densamma, 

gira undan babord h än fö r att lämna plats för slagkryssarna, 

varigenom avståndet till fiend en än mera ökades. 

Så s tör ande Heattys manöver för att intaga sin plats fram 

för slagskeppens t ät än varit, så bidrog densamma dock i h ög 

grad till a tt gynnsamt p åverka slagets vidare utveckling för 

engelsmännen. T y genom att Hoods slagkryssare vid sitt vid 

d enna tidpunkt sk eende ingripande i striden förlängde Heattys 

kolonn förö v-er, under d et att Heatty, sedan h an äntligen kom -
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111
it på plats, allt mera gir ade s tyrbord hän m ot den tysk a ti:i

ten, ås tadkoms en kraftig koncentrering a v snabbgående och 

starka fi entliga stridskrafter framför den tysk a täten, en kon

centrering, som snart skulle göra tysk arnas läge ohållba rt. 

Oaktat .Jellicoe sålunda , sedan han än tligen omkring kl. 

J93C fått sin stridsformering i ordning, befann sig i ett t ak 

tiskt utomordentligt gy nnsamt T-läge i förhållande till fien

den , h ade en dyrbar tid gått förlorad, och d e n d i s i g a d a 

gen börj ade lid a mot s itt s lut. Skulden för denna 

tidsförlust, vilken m åh ända berövade England den avgörande 

seger , som landet väntad e sig, har sk jutits på J ellicoes strids

manöver , och en strid m ed p ennan , nästan lika häftig som 

striden m ed kanonerna, uppstod efler slaget om fr ågan, huru

vida J ellicoe borde h ava deployerat p å sin h ögra i s tället för 

på sin väns tra flygel. En granskning av de olika omdömena 

i drnna omstridda fråga ger vid h anden följand e. 

1) Det tyska nwrinmk iu-verket, Der Krieg zur See. in

skränker sig t ill att konstater a, att den engelska slagflottans in

gripande i striden blev fördröjt och först blev k ännbart omkring 

kl. 1925 samt att anledningen härtill var , att den plö tsliga 

sammanstötningen m ed den tyska flottan i en oväntad rikt

ning hade gjort deployering p å den vänstra flygeln >> O u n d

v i k l i g >>, vilket å terigen hade till följd, att Heatty icke hade 

någon annan utväg än att p assera längs egen slagflottas h ela 

formering för att intaga sin drabbningspost för om densamma. 

2) Det officiella engelska verket, Naval Opemtions av 

Corbett, h ar i stort se tt samm a å sikt. Cm·bett framhåller , atl 

ingen brittisk amiral n ågon sin varit s tälld inför en m era kri

tisk och snabb b eslutsamhet krävande situation än J ellicoe. 

Utan att i dimman kunna överblicka läget , m åste h an fatta 

ett beslut, som kunde bliva av avgörande betydelse för riket s 

Öde. Att d eployer a p å styrbordskolonnen skulle enligt Cm·bett 

hava utsatt d en svagaste och äldsta eskadern för fiendens kon

centrerande eld jämte faran av ett våldsamt torpedanfall mitt 

Under stridsmanövern , skulle vidare hava omedelbart därefter 

nödvändiggjort en m ån ga strecks babordsgir för att ick e f å 
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täten omfattad av fienden och skulle slutligen hava m edfö rt 
stridens öppnande inom gott torpedhåll för fienden, en r isk, 
som på grund av de tyska skeppens överlägsna torpedbestyck
ning icke fick tagas. C01·bett anser, att man knappast kan 
tvivla på, att icke J ellicoes till deployering på babordskolon
nen ledande överväganden voro riktiga samt att en deploye
ring åt motsatt h åll skulle hava givit fienden just det tillfälle, 
efter vilket han längtade. Ty amiral Scheers taktik att med 
en underlägsen flotta uppträda offensivt var utan tvivel basc
rad på h astig och överväldigande koncentrering med artilleri 
och torpeder mot en del av den fientliga styrkan m ed därpi't 
följande r eträtt under betäckning av dimbildning, innan en 
mot-koncentrering kunde hinna verkställas. A andra sidan 
gick J ellicoes taktik ut på att tvinga fienden till drabbning 
utom torpedhåll på parallellkurs, vilken drabbningsform en
ligt J ellicoes Baltle Orders hade största möjlighet att leda 
till avgörande r esultat. Jellicoe lyckades ju också i detta av
seende uppnå sitt taktiska m ål , ehuru, såsom Cm-bett säger, 
det förhållandet , att Beattys oundvikliga passerande av slag
flottans h ela front, varigenom huvudstyrkan måste min ska 
farten och dess ingripande fördröjdes , f ö r d ä r v a d e e n a n 
nars lovand e början av s l age t. 

Och, liksom Der Krieg wr See, hänför Cm-bett detta 
misslyckande tillbak a till den omständigheten, att Jellicoe vid 
sammanstötningen med fiend en fick denne i sikte i en ovän
lad riktning, varigenom deployering på vänstra flygeln blev 
oundviklig. 

De båda officiella verken äro således överens därutinnan, 
att Jellicoe till följd av r ådande omständigheter, främst osä
k erheten om fi endens läge och hans oväntade siktande förut 
om styrbord, ick e hade n ågot annat val än a tt deployera på 
Labordsk olonnen . 

3) Efter slaget vid J ylland erhöll dåvarande Captain, se
dermera amiral Haz·per, av Förste Sjölorden, Admiral-of-t he
Fle et L o r el W emyss, i uppdrag att utarbeta en officiell r edo· 
görelse för drabbnin gen. Denna r edogörelse förelåg färdig 
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'j oktober 1919 och utgjorde en uteslutande på officiella doku-
111ent grundad berättelse över stridshändelserna, utan några 
l~ommentarer eller n ågon kritik. Redogörelsen i fråga, som. är 
.känd under benämningen Th e Harper Record, blev färdig sam
tidigt m ed att Lord W emyss lämnade amiralitetet och efter
träddes av Lord Bealty. Trots upprepade interpellationer i 
parlamentet med förfrågan , när nationen genom offentliggö
randet av The Horper R ecorcl skulle få veta sanningen om 
Jyllandsslaget, förhindrade ,Beatty det begärda: offentliggö
Tandet, vilket förhalades under allehanda förevändningar 
om nödvändigh eten att r evidera Harpers arbete m. m. The 
Harper R ecord blev emellertid ställt till Sir Julian Corbetts 
förfogande vid utarbetandet av The Official History_ of the 
War, Naval Operations, Vol. III, vilket arbete dock på titel
bladet bär en tryckt r eservation av amiralitetet i fråga om 
d en i boken förefintliga tendensen att förringa betydelsen av 
a tt söka strid och genomkämpa densamma till ett avgörande. 
Icke förrän i maj 1927 lyckades det att efter Lord Beattys 
avgång från amiralitetet få fram The Harper R e cord till 
publicering. Ungefär samtidigt härmed utgav amiral Harper 
·en bok m ed titeln T h e Trut h ab out J ulland (utkom i maj 
1927 ) i avsikt, såsom författaren i företalet framhåller, att 
påvisa, i vilka avseenden och på vad sätt allmänheten blivit 
grundligt förd bakom ljuset beträffande m ånga viktiga punkter. 

Amiral Harper gör i sin bok bl. a. följande uttalanden 
a ngående J ellicoes deployering. 

Det var av y ttersta vikt för J ellicoe .att så noggrant 
som möjligt känna till den f ientliga slagflottans läge i förhål
lande till ege t läge. Det var or.kså av vikt för honom att tid 
efter annan erhålla rapport om den kurs, fienden styrde. Med 
hjälp a:v nu nämnda uppgifter skulle han ha varit i s tånd att 
med tämligen stor säkerhet bedöma, i vilken riktning fienden 
skulle konuna att siktas. 

Om Jellicoe skulle kunna draga största möjliga nytta av 
sin flottas överlägsna artilleribes tyckning och motverka olä
genheten av fi endens kraftigare torpedbestyckning, va r det 

T idsk?-ift i S jöv äsendet. 14 
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önskvärt att deployera utanför ett avs tån d av 15,000 ymäs 
(13,710 m eter) fr ån fi endens slagflotta. F ör att kunna göra 
detta voro regelbundna och n oggranna uppgifter an gående fien
dens läge och kursriktning av oundgänglig betydelse. Men 
olyckligtvis var det just detta , som fö rnek ades h ögs te b efä l
h avaren . Un der den tim me, som föregick 1'tidpun kten för 
synlig kontakt m ed fienden , sände ick e ett enda spanin gsfartyg, 
med undantag av Soutlwmpton , in n ågra r apporter om fien 
den . Detta berodde delvis på, att slagkryssarna h ade fö rlorat 
känning m.ed fi en dens slagflotta under gån gen n ordvart. Den 
avgörande betydelsen av a tt sända fortlöpan de r apporter sy
n es hava insetts endast av Commodore Gooclenough på So uth 
ompton_. Beatty vidm akthöll ick e k änning m ed fienden , h a n 
förlorade k änningen k ort efter vändningen n ordvart, och h an 
sände in ga r apporter till J ellicoe under den tid , då noggranna 
uppgifter skulle h ava varit av ovärderli g betydelse för denne. 

Ingen k an förn eka, a tt en tid igare deployerin g skulle h a 
varit till vår fördel, n1en de underrättelser felades, som är n 
oumbärliga för att en h ögste befälh avare sk all kunna de
ployera . 

Vad tjänar det till framhålla eventuella förd elar av en 
på annat sä tt gjord deployering, när man m åste erkänna, att 
Jellicoes m an över dels blev för stådd av h ela flottan , dels m öj
ligg jorde den en gelsk a flottans intagande av T-läge t och dels 
slutligen placerade vår huvud styrka m ellan f ienden och h ans 
baser. En deployering, som ledde till sådana r esultat , står 
över varje kritik. Det är svårt att förstå, huru n ågon annan 
deployeringsm etocl kunde h a va m edfört bättre r esultat. 

Det är intressant att för jämförelses skull kons tater a , att 
vid Trafalgar sammanlagda antalet stridan de fartyg utgjorde 
71 , vid J yllancl 260. Vid T rafalgar voro huvud styrkorna i 
sikte av varandra uneler flera timmar , inna n elen lätta vinelen 
m öjliggjorde deras n ärmande m ed 2- 3 knops fart in på ef
fekti vt stridsavstånd . Vid Jyllancl närm ade flottorna sig var 
andra m ed en sammanlagd h astigh et av on1.kring 40 knop . 

4) Com m on der Belloirs, m edlem av parl am entet samt på 
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grund av utebliven befordra n personlig fiende till J elli coe. 
h ar i sin bok The B attle oj' Jutlcmcl, (avslutad i augusti 1919) 
synnerligen skarpt kritisera t J ellicoes utövande av högsta be
fäle t över Gwncl Fl eet under slaget. Denna tydligen på stor 
sakkännedom grundade luitik , som dock ibland skjuter be
tydligt övt:r m ålet , innebär beträffande deployeringen i kort 

h et följande : 
Enligt till honom ingån gna r apporter hade J ellicoe vän

tat att möta fienden tolv sjömit" längre ostvart samt tjugo mi
nuter senare än som. sk edde, och han var därför m ycket t vek 
sam, huru han på lämpligas te sätt skulle utveckla sina 6 divi
sionskolonner till stridsformering. Den bristande överensstäm
m elsen i rapporterna berodde på, att de båda styrkorna efter 
avgången från hamn icke varit i sikte från varandra, varför 
en icke obetydlig differens i deras r espektive räkn ade lägen s;'\ 

sm åningom uppstått. 
Deployering på styrbordskolonnen skulle ha m öjligg jort 

flottans ingripande i striden på k ortast möjliga tid . Denna 
fördel offrade Jellicoe em ellertid enligt egen uppgift med hän 
syn till därmed förbundna risker , nämligen att de f rämsta 
divisionerna i den n ya formeringen från början skulle hava 
blivit utsatta för en förifrån kommande koncentrer ad eld, var 
jämte fientliga torpedanfall kunde insättas mot den brittiskn 
flottan mitt under deployeringen . Önskem ålet att undvika 
förluster talade för deployering på babordskolonnen eller bor t 
från fienden, men önskem ålet att så tidigt som möjligt k omma 
i strid talade för deployerin g på styrbords kolonnen . Försik 

ti gh eten segr ::tde vid valet. 
Bellairs anser, a tt stor hänsyn borde hava tagits till över

raskningsmomentet, ·till begränsningen i den till buds ståen d 
tiden genom att mörkningen snart skulle inträffa och slutligen 
till den avgörande artillerislisk a fördel , som belysn ings förhål
landen a just vid denna tidpunkt erbjödo den brittisk a flottan . 
Dessa fördelaktiga belysnin gsförhållanden konsta leras av 
Beatty i h ans stridsrapport, vari han framhåller , att eft er k l. 
1900 voro belysningsförhållanden a så m yck et fördelaktigare 
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för engelsmännen , a tt fi enden tillfogades stora skador och det 
var möjligt att etablera en så avgjord ö~erlägsenhet över fie n
den, att den tyska täten blev und anträngd och illa tilltygad 
(, crumpled up ») . 

Resulta tet av Jellicoes beslut ifråga om stridsmanövern 
var dels , att slagkryssarna under en stor del av drablmingen 
blevo lämnade å t sig själva och dels, a tt h ela fördelen av över
raskningen gick förlorad. Hade deployeringen gjorts på styr
bordskolonnen , skulle alla skepp hava fallit n aturligt in på 
sina platser , ot:h den snabha slagsk eppseskadern skulle h aYa 
girat in i luck an mellan Beattys slagkryssare och den av Marl

borough ledda styrbordskolonnen. Som det i verkligheten blev, 
måste den snabba slagsk eppsesk adern, vilkens chef vid siktan
det av iVJarlborough-divisionen ick e kunde tänka sig anna t 
än att deployeringen höll på att verkställas åt styrbord och 
därför just hade manövrerat för att sätta sig i täten framför 
Marlbor ough , h elt och h ållet k asta om sin manöver och i stäHet 
intaga plats längst akterut i kön av den långa kolonnen , dä ri
genom på grund av h ändelsernas utveckling praktiskt taget 
berövad möjligheten att vidare ingripa i striden . 

Deployeringen på babordskolonnen innebar en s k i n g
r i n g a v elen brittiska flottan f r å n fienden i stället för en 

k o n c e n t r e r i n g m o t denne. 
Mmlbnrungh-divisionens (högra flygelkolonnen s) fart var 

21 knop, 5. slagsk eppseskadern (som vid deployering åt styr · 
bord skulle hava intagit plats i täten framför Marlborough

divisionen ) h ade en fart av 24 - 25 knop, varför koncentreting 
mot fi endens tät m ed 4 knops fa rtöverlägsenhet över den tysk a 
17 knops-flottan h ade varit en enkel sak . Allt detta gick för
lorat. Hela fördelen av överrasknin gen gick förlorad. En 
dyrbar del av den å ter stående ljusa tiden på dagen gick för
lorad. Och slutligen åstadkoms förvirring genom J ellicoes b e
slut att formera sin flotta bort fr ån fienden på den fem sjö

lt)il avlägsn a babordskolonnen. 
Deployeringen på babordskolonnen tog 22 minuters tid 

och gjordes m ed till 14 knop minskad fart (för att giva Beatty 
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tid att passera förbi till sin plats i tä ten ). Deployering på st~'r

bordskolonnen kund~ hava gjor ts med 20 knops fa rt, allts:l 
p å avsevärt kortar e tid . 

Bella irs har i sin bok sammanfattat kritiken över J el! i

coes deployering und er kapitelrubriken: >> Grand Fleet n afsar 

efter fienden , m en biter icke tilb , vilket kapitel erh ållit m ol 
tot: >> Jag kom, jag såg, jag girade bor t». 

J ellicoes misslyckade deployering berodde enligt Bellai rs 

på bristande taktisk spaning. Anda till sista ögonblick et var 

Jellicoe osäker på fiendens läge, vilket h a n också i sin r appor t 

öppet medgiver. Bellairs anmärker h ärtill: Är icke detta en 

märkli g svagh etsbekännelse av en amiral, som ägde den stora 

överlägsenheten av 36 kr~' ssare gentemot f iendens 11 , då ju 

kryssares huvudsakliga uppgift ih· att fungera såsom flottans 

ögon . Då Jellicoe fick höra k anonelden , beordrade han sina 

Iu·yssare och jagare att intaga vederbörliga drabbnings-poster, 

i stället för att omedelbart framsända sina snabbas te kryssare 

med uppdrag att på kortast n"Iöjliga tid införskaffa pålitliga 

underrättelser till ledning för slagflo ttans insättande på bä s til 

sätt i striden. 
I förbigående sagt kritiserar Bellairs också J elli coes 

marsch formering och flaggskeppets plats, båda omöjliggörand t' 

för fl aggskeppet att utöva ledningen. Eftersom m arsehfor

meringen måste hava en bred front och den enkla k olonnen 

således icke duger, rekommenderar Bellairs en triangelform e

ring med den eskader , i villu·n flaggsk ~ppet ingår , i enkel ko

loni'! i täten och de övriga eskadrarna, var och en för sig i ko

lonnformering, placerade flankform eringsvis på styrbords och 

babords låring. Härigenom skull e hava vunnits, att flagg

skeppet kunnat leda for m eringen m ed bibeh åll ande av dennas 

breda front. 

Om Com m ande r Bellclirs nu omnämnda bok säger amiral 

Harper bl. a. följande. 
Commonder Bellairs bok är alltigenom h å llen i en tadel-
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sjuk och häcklande ton . Ingenting, som Jellicoe eller slag

flottan gjord e, kunde va ra r il•tigt i denne allvetande och själ·•

säkre kritik ers ögon. 
Commandrr Bellairs und erlåter i sin bok aldrig att be

gagna uttryck et >> bor t från fienden », då ·han omnämner de

ployeringen på baborclsk olonnen. E n deployering på den n är 

mast fi end en varande fl ygeln behöver em ellertid icke nödvän

digtvis betyda en deployering »mot fienden >> , och en deploye

ring på den längst bort f rån fienden varande fl ygeln behöver 

icke vara >> bort från fienden ». 
5) Jellicoe själv säger om deployeringsmanövern , att det 

hade varit sjitlvmord att placera slagflottan i ett läge, där den

samma varit åtlw mlig för jagaranfall mitt under stridsman ö

vern. 
Följande yttrande av Jellicoe m å i detta sammanhang ci

t eras : >> Beroende på osäkerheten beträffande slagflottans läge 

hade det icke varit möjligt a tt lägga om riktningen av forme

ringslinjen, eller linjen genom de olika kolonnern as tätfartyg. 

'Följaktligen verkställel es rleployeringen under ogynnsamma 

förhålland en, och i själva verket var det icke lätt att bestäm

ma den r ätta deployeringsriktningen , förrän slagflottorna vo

ro nästan i kontakt med varandra >> . 
6) Admiral Sir Reginald Bacon uppträder i sin bok Th e 

Julland Scando l såsom en trogen försvarare av Jellicoe, m en 

angriper samtidigt kraftigt Beatty. Aven Bacon hade sina 

-personliga sympatier och antipatier , h ärledande sig från att 

han u n der kriget blev a vs att från ch efskapet för T h e Douer 

Patrol. 
Amiral Bacons åsikter beträffande frågan om deployering 

på styrbords- eller babord skolonnen äro i huvudsak följande. 

Skulden för den misslyckade deployeringen ligger h elt 

och h ållet h os amiral Beatty, som under slagkryssar striden 

på nordliga kurser h ade förlorat känningen 1ned elen tyska 

'huvudstyrkan, så att han vid samm anträffandet med egen 

huvudstyrka icke var i stånd att giva sin h ögste befälhavare 

den för denn es deployering absolut oundgängliga underrättel-
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sen om den fientliga slagflottans läge. Hade Jellicoe i tid 

erhållit · denna underrättelse, så hade han kunnat genom 
,, svängning » vrida sin formeringsl inje till en riktning, vin

kelrät mot bäringen till fienden, varefter deployeringen hade 

kunnat göras genom en enkel samtidig gir, som icke hade b e

hövt taga mera än 3 minuters tid i anspråk emot minst l 

minuter vid deployering på endera flygelkolonn en . 

Utan säker kännedom om fiendens läge valde J ellicoe att 

deployera på babordskolonnen, varigenom han vann följande 
fördelar: 

l ) Han undgick att giva fienden tillfälle att korsa sitt T , 

vilket tillfälle fienden skulle hava fått vid deployering på styr 
bordskolonnen. 

2) Han fick möjlighet att korsa fi endens T, vilken m öj

lighet ju också efter deployeringen blev förverkligad. 

3) Han placerade den brittiska flottan mellan fienden och 
dennes baser. 

»Beroende på amiral .Jellicoes mästerliga deployering », sä

ger Bacon, »siktade tätfartygen i den tyska slagflottan vår 

slagflotta rätt förut , och dessa fartyg blevo utsatta för en förö 
dande eld». 

Amiral .Jellicoe hade alla skäl att med säkerhet räkna p:\, 

att då Beatty kom i sikte, skulle han meddela den riktiga bä

ringen och distansen från Lian till tyska flottan. Jellicoc 

skulle i så fall fortfarande haft tid på sig för att deployera till 

den lämpligaste stridskursen. Men härutinnan missräknade 

han sig bittert, ty, då Lian kom i sikte, hade den förlorat 

känning med fiendens slagflotta, och amiral Beatty var ur 

stånd att lämna J ellicoe de uppgifter , som voro av vital be

tydelse för hans beslut i fråga om deployeringen. KL 1901 
signalerade Jellicoe till Lian: »Var är fiendens slagflotta »? 

Det enda svaret var 5 minuter senare: »Fiendens slagkryssa 

re bära SO ». Detta var ett »God dag yxskaft»-svar. Och 

likväl hade Beatty fönrtom slagkryssarna till sitt förfogande 

icke mindre än 14 lätta kryssare, som han kunde hava an

vänt till spaning. slagkryssarna hade misslyckats i att fylla 
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Fig. 3. Deployeringen åt styrbord enligt ]ellicoes och Bacons mening. 
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sin särskilda och, m ed hänsyn till slagflottans förestående in
gripande, förnämsta uppgi/t, den forcerade spaningen. He
sultatet av dena försumligh et var , att , vid det mest kriti~ka 

ögonblicket p å hela dagen , slagflottans intagande av stridsfo r
mering fördröjdes under H dyrbara minuter. 

Deployering på styrbordskolonnen n ärmast fienden behöv
de icke nödvändigtvis m edföra, att f ienden skulle siktas p{1 

närmare håll, än om deployeringen gjordes på babords
kolonnen längst bort fr ån fienden, eller att en sådan depl o\-c
Ting skulle hava lett till stridens öppnande på korta r e strids 
avstånd Den verkliga betydelsen av deployering p,\ babords
kolonnen var endast, att fienden kom i sikte en kvarts timme 
.senare. Men under denna kvarts timme hade flottan hun nit 
intaga ett synnerligen fö rdela ktigt läge i stället för att sjålv 
bli överraskad i ett ofördelaktigt sådant. An1iral J ellicoe m a
növrerade från ett ofördelaktigt läge omedelbart före drabb
ningen till ett taktiskt gynnsamt läge, varvid han korsade 
fiendens T. 

Amiral Harper säger om Bacons bok , att skildringen av 
l1ändelserna är riktig och inga felaktiga slutsatser dragna ge
nom att sakförhållanden blivit oriktigt fr amställda eller vik
tiga detaljer utelämnade. 

7) En bemärkt engelsk sjömilitär författare , Frccler ick 

Horcourt Kitchin, till yrket journalist, har under pseudonymen 
Bennet Copplestone utgivit boken The Secret of The Nrw u, 
i vilken han bl. a . behandlar även Jyllandsslaget. Beträffande 
Jellicoes deployering m. m . säger han bl. a. 

>> De båda första skedena av slaget voro, trots våra svåra 
fartygsförluster , märkbara taktiska framgångar. De slutade 
med, att Beatty hade omfattat fiendens tät och att Jellicoc 
hade utfört sin stridsmanöver så mästerligt, att han kom m el
Jan Beatty och Evan-Thomas ». 

(Forts.) 
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Årsberättelse i förbindelsetjänst 
Avgive n av ledamoten A n derberg. 

En amerikansk författare karaktäriserar år en 1927 och 
1928 såsom synnerligen viktiga för fö rbindelsetjänstens ut
veckling, icke blott i fr åga om de nationella , utan även be
träffande de internationellt an vända förbindelsemed len. Sag 
de författare (Captain M. S. Davis) fortsätter: »Inom de tek
niska områdena av förbindelsetjänsten ha inga framträdande 
uppfinningar gjorts , m en m yck et h ar uträltats i samband rn ed 
förbind elseväsendets konsolidering under de föregåen de åren. 
Många smärre förbättr ingar och fulländningar hava gjorts be
träffande radiomaterielen , vilka möjligg jort billigare och effek
tivare sändning och mottagning av meddelanden, och denna an
mäTkning hänför sig i all synnerhet till de olika slagen aY 
radiotrafik». Man kan med fullt fog ut s träcka denna kara k
täristik till att avse jämväl 1929. 

Den tekniska sidan av förbindelset jänsten är visserligen 
av synnerligen stort intresse. och beträffande häremot svarande 
verksamhetsområden har också en omfattande littera tur utkom
mit, men inom förbindelsetjänstens övriga områden ä·r tillgång
en på litteratur och vederhäftiga upplysningar i regel icke altt
för överflödande. Detta är nog i sin tur m est b eroende på att 
inom dessa »Övriga områden » ske inga uppseendeväckande 
tekniska landvinningar och göras inga epokgörande uppfin 
ningar , vilka skulle kunna motivera braskande fetstilsrubri-
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k er i pressen. Men, som ovan antytts, även förb indelse tjän . 
stens mindre i ögonen fallande områden hava haft ett fr a111 • 
åtskridande, väl värt e lt omnämnande. Denna årsberiitteb 0 skall m ed anledn ing h är av söka att belysa ett p ar sidor inon~ 
dessa mindre ofta berörda grenar av förbindelsetjänsten. 

2. Engelsk och am erikansk förbinclcls es trateg i. 

l..'r polit isk och förbindelsestra tegisk synpunk t har en syn
n erligen viktig omvälvning äg t rum inom det brittiska imper iet. 
Denna omvälvnings historia är i korthet följ ande: Under ra
diens tidigare Ar , intill omkring 1924, p åg ick en kamp m ellan 
kabel- och r adiobolagen , en kamp, som till en början va r syn
n erligen h et , 1nen som började avtaga i inten sitet , när radions 
rätta natur såsom det förbindelsemedel, vilket var häst lämpat 
för fartygstrafik , insågs. H.edan under världskriget började 
radion att visa sig användbar även för långdistanstrafik m.ellan 
ol ika länder och världsdelar , m en icke h eller då ansågs ra 
dion såsom en alltför farlig medtävlare till kablarna: anlä' ,. "-, b ~ nings- och dri ftkostnaderna för storstationer ansågos av k a
belboJagen såsom alltför stora för att r adion skulle kunna 
bliva en verkligt besvärande konkurrent, vartill kom , att r a
diotelegram från stors ta tion er utsändas åt alla h åll, varigen om 
telegrammen hlevo synnerligen lätt att uppsnappa . Detta sist 
nämnda förhållande utnyttjades också i viss m ån för att miss
krediter a radiobefordringen av långdistan stelegr am. 

Emellertid uppkommo omkring år 1924 de korta riktade' 
vågorna, och dessa hörjade att användas för trafik m ellan kon
tinenter , varvid de fl es ta av storsta tionernas ovan skisserade 
nackdelar h elt eller delvis bortföllo. I »beam-stationerntP 
(s tationer för riktad kortvågsradiotrafik) h a de kablarna fått 
en allvarlig konkurrent, och denna konkurrens "J·orde si'' i b v England särskilt märkbar därigenom att k ablarna voro pri
vat -ägda , under det a tt kortvågsradiostationerna än-des av det 
engelska General Post Office. 'Den m åh ända störs~ - i var 
je fall för den engelska r egeringen m est m ärkbara - fr iktion s-
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kten var att finna i förh ållandena i Stilla H avet. Här otnpu~- ·de ett halvt statligt företag , ,, The Pacific Cable Board», besorj . . . r .. . beltr~fiken m ellan Vancouver 1 Can ada och Austr a 1en over ka · , ·· k dl ·d l a ·na i Stilla Havet. Den pa denna strac "a n e ag a { -fanni b . . . .. o • f"k ~eln hade under världsknget vant utsatt ~or en. sada~ tra l.-
belastning, att The Pacific Cable Board efter knget (ar ~926 , 
utlade ytterligare en kabel för att möta det stegrade trafikbe
hovet. Kort efter det a tt denna kabel var utlagd , anordnade 
G 

·al Post Office direkt radiotrafik m ed användande av . ;ener . · . ., J. beam-stationer» mellan London och Au stralien, vangenon'l sa-
lunda två en geslka statsdepartement konkurrerade m ed var
a ndra om trafiken England-Australien . Anläggningskostna
derna för radiotrafiken voro så små , att telegramkostnaden 
fo

-·
1
- r adioväo·en kunde h ållas väsentligt lägre än k abelvägen. b 

o d d" Pacific Cahle Board's bittra erfarenheter angaen e ra lO-
trafikens konkurrens delades av flertalet övriga engelska ka. 
]Jelägare, och den en gelska r egeringens å tgärd att __ s~mman
kalla en >, Imep erial conference >> för att dryfta de forbmdelse
fråaor, som uppstått i samband .m.ed att Beam-stationerna vi
sat b sig konkurrenskraftiga, möttes m ed allmän förståelse hos 
kabelägarna. Innan denna konferens hade avgivit sitt utlå
tande, hade emellertid det engelska kabelbolaget »The E astern 
Telearaph Company >> (»E astern >: ) -- förmodligen utnyttjande b 

. l t o sig av de ekonomiska svårigh eter i vilka Marcombo age r a-
kat komma un o-efär vid denna tid - fusionerat sig med Mar~onibolaget i a:sikt a tt å en a sidan utnyttja de privilegier m . 
fl. fördelar , som kabelbolaget under tidernas lopp vetat att 
förskaffa sig , och samtidigt å endra sidan använda sig :w 
radions trafiktekniska fördelar. Denna sammanslutning sval 
de därpå i kort följd y tterligar e ett par kabel- och radioföre
tag , och slutade med att i början av 1929 med statsmakternas 
bistånd hava »stadgat» sig såsom »T he Imperial International 
Communication Ltd >> , ett före tag , som b ehärskar all brittisk 
kabel- och radiotrafik , och vilket omfattar jämväl de tidigare nämnda » P acifie C ab le Board ,, tillhöriga (statsägda) kablar 
na ·samt General P ost Office's långdistansr acliostationer . Detta 



-204-

bolag, som sålunda omh änderha ver all k abel- och radiotrafi k 

inom det brittiska imperiet , är ett företag , vilkets omfattning 

kortast belyses därav, att dess aktiekapital är 5i1 mill. poun (t 

sterling. Dess trafiktek niska betydelse har måhända icke iin

nu varit påfallande, m en dess strategiska be tydelse kan knap

past överskattas. Det m å törhänd a fattas såsom ett utslag av 

tid ens strömningar, a tt man h är gått i riktning j'rån sta tsdrift 

till enskild drift. Utrymmet m edgiver ej en mer ingåend(• 

behandling av detta "ynnerligen intressanta företag. 

Den nyss angivna för trustningen av fö rbindelseföretag i 

Storbrittanien är icke ensam i sitt slag. Samtidigt m ed dP 

nyss skildrade ekonomiska tra nsaktionerna i Storbrittanien ---

och k ansk e s~tsom ett schackdrag mot dem - ägde likn an dl· 

rörelser rum i F S. A. , där >> The Mackay Compa ny >> bl ev den 

kärna , kring vilken ett fl ertal kabel- och radioföretag fvlka 

cles. Denna trustbildnin g synes r edan nu h ava a nta~it ~vse
värda dimensioner, m en densa mma är , av allt att döma, än nu 

ej avslutad , och m yck et tyder på att, om. ick e anti-trustlage11 

(mot förmoda n ) ingriper , U. S. A. in om kort kommer att h a 

va färdigbildad en värdig motpol till The lmperial Interna

tional Communica tion Ltd. Det amerikanska företaget synes 

dock knappast få till ytan lika stor intresseaffär som det bri t

ti ska, vilket senare praktisl<t taget överspänn er h ela jordklo

tet m ed sitt delvis synliga, delvis osynliga men överallt lika 

b etydelsefulla nät. 

Det engelska intresset för förbind elserna är emellertid 

icke inrikta t enbart till de brittiska dominions ·-britti ska fartY'r 

ingå i ett av amiralite tet nyligen uppgjort sy~tern för förbin~ 
delser över h ela jorden . Detta system har till mål att på kor 

taste möjli ga tid pr mdio överbringa unelerrättels er till han

dels/artyg till sjöss, antingen till samtliga brittiska handelsfar

tyg, eller ock till de brittiska h andelsfartygen inom vissa om

råden . Överledningen för detta und errättelsenät är amirali 

tetet , som h ärvid :mvänder Hu gby radiosta tion. Världshaven 

äro för de lokala underrättelserna uppdelade i följ ande 11 om

råden, inom vilka lednin gen av h är ifrågavarande uuderrätte!-
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se sys ten1 utövas av brittisk a flottans äldsta s.tationsm yndigh e

ter inom resp. område. I vissa , utsträckta , områden delas ut

övandet av den lokala underrättelse tjänsten av två m yndig

heter . 

Områdena äro: 

l ) Home \Va ters (innefa ttande jämvä l NO Atl anten). 

2) Medit.~rran ean (inn efattande jämvä l Röda I-lavet). 

3) E ast Indies (innefatta nde Indiska oceanen) . 

4) China (innefattan de \V. Stilla Havet) . 

5) Austr alia (innefattande australienska farvatten ). 

6) Africa (innefattande SO Atlanten och S. Indiska ocea-

nen). 
7) America & \V es t Indies (innefa ttande N\V Atlanten ). 

8) Am erica & \V est lndies (innefattand e NO Stilla I-lavet) . 

9) America & \ V est Indies (innefa ttande SvV Atlanten) . 

lO) America & ·w est Jndics (innefattande SO Stilla Havet). 

11) New Zeeland (innefattande SvV Stilla H avet ) . 

Såsom anropssignal för alla brittiska handelsfa rtyg an 

vändes vid trafik enligt denna underrä ttelsetjänst anropss ig 

nalen GBMS, och såsom anropssignal för alla brittiska han

delsfartyg inom. n ågot visst av nyssnämnda områden samma 

signal m ed tillägg av en siffra , angivande område ts numm er. 

Så är t. ex. anropssignalen för alla brittiska hand elsfartyg in

om australienska farvatten GBMS 5. 

Denna underrättelse tjänst har icke till uppgift att träda i 

stället för de dagligen utsända väderleks- , stormvarnings- eller 

sjöfartsm eddelandena, utan torde densamma fastrnera vara 

att anse såsom en åtgärd till ökande av brittiska h an delsfartygs 

säkerhet i h iindelse av m era politiskt betonade risker . 

Tv å gå nger om året, nämligen den första veck an i januari 

och den första veckan i juli , prövas underrättelseväsendet i 

fråga, varvid korta m ed delanden utsändas. Om av en eller 

annan anledning det skulle befinnas önskvärt att sätta planen 

i kraft n ågon annan del av år et , kan detta ske utan vidare. 
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3) Det personliga elementet inom förbindelsetjäm:len . 

I3land förbindelseväsendets m ånga detaljer har nog i alt
mänhet tekniken tilldragit sig det största intresset, under det 
att ,, det personliga >> i rätt hög grad fått stå i bakgrunden . Bt· 
tänker man emellertid, att för överbringandet av ett meddelan
de, erfordras en serie av olika åtgärder och att flera av dessa 
uteslutande stå i det personligas tecken , finner m an lätt att 
detta personliga moment åtminstone kvantitativt .spelar en do
minerande roll i fråga om en förbindelse. De för överbringan
det erforderliga åtgärderna kunna i korthet angivas sålunda: 

1. Avsändarens tanke, vilken tager sig uttryck i önskan 
att sända ett meddelande till viss adressat, 

2. detta meddelandes formulerande på klart och koncist 
~pr åk, 

3. överförandet av det klara språket till h emligt sprftk, 
4. fortskaffandet av det på hemligt språk avfattade m ed

delandet till personalen vid förbindelsemedlen, 
5. meddelandets signalerande eller telegraferande på av· 

sändningsorten (föregånget av eventuellt anrop) , 
6. meddelandets mottagande på adressorten, 
7. meddelandets. överbringande från personalen vid för

bindelsemedlen till den , som överför detsamma till klar t 
språk, samt · 

8. överbringandet av meddelandet på adressorten på 
klart språk till adressaten. 

Till alla dessa åtgärder komma de, som avse meddelandets 
reo-istrerande i de olika instanserna samt dess förseende med b . . 

erforderliga trafik- m. fl. anmärkningar, avsedda att giva m ed
delandet sin förbindelsetekniska karaktär samt att möjliggöra 
lJänvisning och efterforskning av tidigare avgångna m edde
landen . 

Denna sammanställning visar, att mycket :av förbindelsc
praktiken faller utanför de r ent tekniska domänerna , och dd 
synes av åtskilliga skäl lämpligt att här upptaga några a v 
dessa m er eller mindre framträdande problem till behandling. 
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Vid en granskning av de skisserade faserna m å en del er·· 
farenheter från senaste åren framhållas. Beträffande avsän
darens önskan ( mom. 1) att sända ett meddelande, må man 
först konstatera, a tt nästan alla avsändare hava en (i och för 
sig naturlig) benägenhet att anse sina m eddelanden vara av 
yttersta vikt och därför tillmäta dem en företrädesrätt, som 
ofta ingalunda svarar mot meddelandets verkliga vikt. 

Att formulera ett meddelande på h emligt språk, och om
vänt (mom. 2 och 8) är en konst, vilkens utövande erfordrar 
dels en viss färdighet, dels en avsevärd tid. Det anses nu
mera inom de ledande marinerna, att omsorgen om att kort och 
klart sålunda formulera ett till b efordran anbefallt meddelarr · 
de icke bör betynga en befälhavare utan bör detta uppdragas 
åt härför utbildade förbindelseofficerare . Denna synpunkt 
är så m yck et mer framträdande, då en code skall användas 
för denna omformulering, en code, i vilken förbindelseoffice · 
ren är och bör vara expert och med vilken han är väl förtro
gen. Men codens användande nödvändiggör, att meddelandet 
avklädes den persmiligt färgade formulering , det erhållit av 
meddelandets avsändare, och i stället iklädes den tvångströja, 
codens text- och ordförråd medgiver. 

Under de senaste åren har chiffertekniken gjort ett stort 
steg framåt mot sin m ekanisering. En kraftigt medverkande 
orsak härtill är den, att en icke obetydlig del av den affärs
korrenspondens , som tidigare försiggick per post, numera an
vänder teleeram varvid radiobefordring - på grund a v de<>s 
lägre pris ::__. of~a användes. Bland annat för att skydda sig 
mot den risk för avlyssning, s om framför allt föreligger i 
fråga om radiotelegram, ha affärsmännen blivit nödsakade 
att använda chiffer. Ett antal apparatkonstruktioner hava 
framkommit, som medgiva en automatisk chiffrering efter 
metoder , vilka fylla synnerligen långt gående anspråk på sä
kerhet. Sedan initial-inställningarna gjorts på dessa appara
ter, ulföra desamma chiffrering av texten, varvid den chiffre
ra,nde endast har att på en skrivmaskin-liknande klaviatur 
bokstav för bokstav >> nedskriva >> t exten, och erhåller h an sam -

Tidskri ft i Sjöväsendet. 15 
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tidigt antingen såsom lysande bokstäver å en tavla bokstav 
för bokstav den lydelse i chifferform , klartexten skall h ava , 
·eller ock inkopplas i stället för de lysande bokstäverna en 
skrivmaskin , som direkt nedskriver chiffrets bokstäver, ' /id 
användande av denna sistn ämnda anordning n edskriver m an 
a lltså på en skrivmaskin klartexten och erhåller dir ekt pr! " 11 

annan skrivmaskin sagda tex t chiffrerad. ·En av följderna 
härav är , att tack vare elektrisk koppling m ellan maskinerna , 
man så kan skilja maskinerna åt , att de uppställas i olika rurn, 
varigenom den m edhjälpare, som n edskriver klartexten , ej k an 
erhålla kännedom om motsvarand e chiffertext och ej heller det 
telegramexpedierande biträdet kan erhålla kännedom om m ot
svarande klartext. Båda skrivmaskinerna kunna m ed ett 
hand grepp kopplas så, a tt den chiffrerande anordningen från
kopplas , varigenom utskrift av adress m . m. på klart spr åk 
möjliggöres. På fullkomligt an alogt sätt kunna samma appa 
rater användas till att överföra mottagen chiffertext till klar 
text. 

Det säger sig självt. att en sådan anordning är relativt dyr
bar och skrymmande, var för den knappast ägnar sig för all
mänt användande ombord å farlyg . De chifferteoretiska e
genskaperna hos dessa apparater synas knappast böra göras 
till föremål för granskning i denna årsberättelse; vare det 
nog sagt, att deras kombin ationsmöjligheter röra sig på de 
s. k. astronomiska talområdena , varför forcering av på detta 
sätt chiffrer ade meddelanden stöter på - minst sagt - v~i. 

sentliga svårigheter. 

Bland företrädarna fö r sådana chifferapparater bör i 
första hand n ämnas den svenska ingenjörsfirman T eknik, vil 
k ens konstruktioner tillvunnit sig b erättigat intresse inom. och 
utom landet , samt den tysk a firman Chiffriermaschinen A-G 
(Enigma). 

Fortskaftandet av (det p å h emligt språk avtattade) m ed
delemdet till och fr ån person alen vid förbindelsemedlen (m om. 
4. och 7) kan synas vara av r elativt obetydlig vikt , m en i verk-
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]igheten är detta en detalj , som alltför litet tilldra git sig in
tresse. Detta fortskaffande k an (ombord) ske på tre olika 
sätt, nämligen dels genom budskickning, dels genom m er eller 
mindre direkt inlämnande och dels genom intelefonering. Be 
tänker m an , att den för löportjänsten avsedda personalen ofta 
ingalunda utgöres av den högst kvalificer ade - utan ofta av 
den i övrigt icke användbara - personalen samt att under klart 
skepp alla genomgångar inom ett fartyg på grund av skydds
tjänstsynpunkter , genom brand- eller gasfara m . fl. om.stän 
digheter äro m er eller mindre effektivt spärrade för passage, 
inser man lätt, att budskickningen k an m edföra avsevärd för 
dröjning eller t. o. m . totalförlust av ett i övrigt k orr ekt be
fordrat m edd elande. Det ligger för övrigt inom den allmänna 
erfar enhetens domäner , att budsändningen av ett telegram in
om en stad i m ånga fall drager en tid , som är m ångdubbelt 
större ä n telegrammets övriga totala b efordringstid. 

Man har därför ombord å fartyg alltmer gått in för an 
ordnandet av ett rörpostnät, vilket förbind er radiohy tterna, 
förbindelsecentraler och befälhavarens uppeh ållsplatser m ed 
varandra. Genom ett sådant system är man tillförsäkrad ett 
snabbt och av det personliga oberoend e framförande av m ed
delanden m ellan dessa platser. Det h ar anmärkts , att sådana 
anläggningar i n ågon mån minsk a ett fartygs gasberedskap 
samt a:tt rören kunna bliva avskjutna . Må så vara, m en om 
rörpostsystem et fyller sin uppgift intill dess att fartyget bli
ver ut.satt för verksam beskjutning, så har det fyllt en stor del 
av de krav, m an kan ställa p å detsanrm.a. Gen01n vissa an
ordningar torde rörpostsys tem et kunna anordnas r el ativt gas
säkert. F yller system et därjämte sina uppgifter , under det att 
ett fartyg är beskjutet, innebär detta en väsentlig vinst . I var
je fall kan man konstater a, a tt en rörpostledning omedelbart 
omtalar , då den blir träffad, vilket endast sällan är fallet m.ed 
mänskliga budbärare. 

En ann an anordning, som ve terligen ännu ej kommithll an
vändning å fartyg, m en väl för att sammanbinda olika telegr af· 
stationer inom en stad , är den fjärrskriv ande skrivmaskinen, 
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vilken möjliggör , att ett telegram utskrives på en elektrisk skriv

m askin, vilken stå r i förbindelse m ed en annan sådan m askin . 

och på vilken en kopia av det n edskrivna automatiskt utskri

ves. Antalet förbindande tråda r m ellan de två maskinerna 

iir endast 2 a 3. Sådan förbindelse finnes bl. a . m ellan en 

filialtelegrafstation i Stockholm och huvudtelegrafstationen. 

E huru dessa apparater - företrädesvis av den am erikanska 

fabrik anten Morkrom-Kleinsclunidts system -- m åhända för 

närvarande icke äro lämpliga för · installation å fartyg, före

finnes en viss möjlighet, att desamma kunna konstrueras för 

att motsvara de fordringar , som ur fartygssynpunkt kunna va

ra att ställa på dem. 
Vad intelefon erandet av m eddelanden beträffar , m åste 

konstateras, att detsamma tager i anspråk en m an på vardera 

änden av telefonledningen , vilket m edför ett tids- och perso

nalslöseri , varjämte intelefonerandet alltid kan giva uppho\' 

till felhörningar, vilka åtgärder man än vidtager fö r att und

vika dem. 
I fråga om signaleran det (mom. 5 och 6) kommre det per

sonliga först till sin fulla rätt. Här ha vi åtskilliga faktorer 

att r äkna m ed , och bland dessa m å först (i den här valda 

ordningsföljden) r äknas signalblankettens utskrift. Under alla 

om ständigheter m åste m an beträffande utskriften fordra och 

kunna for dra, a tt m eddelandet skall signaleras så, som det ä r 

n edskrivet. Men , hur ä r det nedskrivet ? I de fl esta fall så, 

att en entydig och absolut säker läsning av texten , särskilt 

om den är avfattad på h emligt språk , icke ä r m öjlig. »Han d

stilen gör i de flesta fall icke nog stor skillnad m ellan t. ex. 

e och c, a och o, u och n m . fl. likartade bokstäver. F ör att 

vid utskrift för hand undvika sådana lätt förklarliga felläs

ningar har m an i SIM och RIM efter amerikanskt mönster re

kommenderat använd andet av skrivna tryckbokstäver , )\ block 

letter s»; dessa bokstäver äro lika behövliga och lika an vänd

bara i riktning n edåt som i riktning uppåt på den hierarkiska 

stegen , vilket h ittills föga beaktats - till väsentligt m en för 

förbindelsesäkerheten. 
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Under världskriget i Tyskland utförda försök visade, att 

vid telegraferandet även av m ed skrivm askin utskrivna m ed

delanden , fel lätt kunde insmyga sig, särskilt då den avtele · 

graferade var trött, m en försöken. gåvo samtidigt till r esulta t, 

att sammanskrivna små bokstäver 

a bc de f g h j klmno o. s. v. 

lättast gåvo upphov till felläsning, under det att de stora bok

stäverna , skrivna m ed ett mellanslag 

A B C D E F G H I J K L M N O o. s. v. 

minst lätt gåvo upphov till sådan felläsn ing. Att denna sist

nämnda m etod för utskrift av h emligt språk ur felläsnings

synpunkt även är långt gynnsamm are än den allra bäs ta 

handstil torde knappast behöva sättas i fr åga . För vårt vid

kommande bör em ellertid er inras därom, att i en del fall färg· 

bandet ej n år tillräckligt h ögt upp för att ringen och prickarna 

över Å, Ä och Ö skola tydligt framträda, en omständighet 

till vilken vederbörlig hänsyn m åste tagas vid utskrift av m ed

delanden. 

Den viktigaste faktorn vid en förbindelse är ovedersägl i

gen den personal, som ombesörjer förbindelsem edlens trafik 

tekniska handhavande. Att denna personal är väl utbildad, 

är därför av yttersta vikt, ty felsignalering av enstaka bok

stäver kan äventyra ett h elt meddelandes användbarhet. Man 

måste sålunda sMta synnerligen höga fordringar på att signal

personal av alla slag kan giva och m ottaga r ä tt. 

För att vid vissa signalmedel (särskilt vid telefonering) 

förhöja säkerheten vid givning och mottagning användas i 

stället för bokstäverna dessa r epresenterade ord enligt alfa . 

betet »ada », »båb etc. _ .... . . .. eller namnserier av typen 

»Aron », »Bertil» etc. För internationell telefonering är fast

ställd en serie av geografiska namn »Amsterdam )), »Baltimo
re » etc. 

4. Risker fö r felsignalering . 

Denna m etod för att h öja förbindelsesäkerheten är dock 

icke den lä mpligaste, ty den förl änger , om dess användande 
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för telegrafering skulle ifrågasättas , över hövan meddelandets 

längd. Långt bättre är då att öka fordringarna på förbind el

sepersonalens utbildningsstandard. Om man antager , att fem 

personer finnas, vilka kunna taga emot (avgiva) m ed r esp . 

0,2 ; 0,5; 1,0 ; 2,0 och 4,0 % bokstäver genomsnittligt fel , an

gives den matematiska sannolikheten för att dessa personer 

rätt mottaga (avgiva) m eddelanden om 2 ord (10 bokstäver). 

5 ord (25 bokstäver ) och 10 ord (50 bokstäver) i n edanståen

de tabell: 

fe l % 2 ord. 5 ord. 10 orcl. 

0,2 0,980 0,951 0,905 

0,5 0,951 0,882 0,778 

1,0 0,904 0,778 0,605 

2,0 0,817 0,603 0,364 

4,0 0,665 0,360 0,130 

Man kan sålunda t . ex. h ålla vad om i runt tal 2 mot l , 

a tt en man, som tager emot 2 % fel, vid mottagning av ett 

meddelande om 10 ord åtminstone har en bokstav fel i m ed

delandet., eller, med andra ord, det är väsentligt sannolikare 

att meddelandet innehåller något fel, än att det är rätt mot 

taget. Förhållandet vore givetvis i det allra närmaste lika 

ogynnsamt, om elen telegraferande i genomsnitt telegraferar 

med l % fel och om den mottagande (i utövningen av sin upp

gift) har samma felprocent. 
Denna synupnkt förklarar , att de flesta moderna utbild 

ningsföreskrifter infört fordran på att kandielaterna skola kun

na avgiva och mottaga felfritt. Så är t. ex. fallet beträffande 

·de internationella r adiotelegrafist-certifikatproven; så är även 

fallet i de flesta länders prov för radiomän och signalmän. 

Man utgår vid dessa prov från den väl motiverade utgångs

-punkten , att den, som visat sig vara i stånd att rätt sända och 

mottaga, visat sig äga sådan färdighet , att risken för telegra 

fering är väsentligt mindre, än om kanelidaten aldrig haft sam

ma färdighet. Men man är ingalunda blind för risken, att 

även elen bästa kan fela: det är dock mindre sannolikt, att 
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han, telegraferar fel än den mindre gode. För vårt vidkon:~-

111ande har felfrihetsfordran införts för betyget 10 vid all mot

tagning och sändning. Att vi icke kunnat gå in för felfrihets

fordran vid all m.ottagning är närmast beroende på, att våra 

föreskrifter m åste kunna klassificera jämvhl sådan personal, 

som icke står på topp-punkten, samt att vi ej hava råd att 

rata goda radiomän av det skäl, att de (kanske på grund av 

tillfällig indispvsition) vid ett viss t prov visat sig mo ttaga, säg 

t. ex. ett fel. Man kan dock tryggt säga, att vår signalperso

n~l i vad rör radio och semafor står väl i nivå med de l,It

ländska marinerna. I fråga om morse äro förhållandena ick0 

så gynnsamma, till vilket jag återkommer nedan. 

En närmare utredning av de konsekvenser, en risk för fel 

m~dför , visar , att t . ex. för en antagen felprocent av 1; 2 och 

3 procent sannolikheten för att en bokstav i ett ord om fem 

bokstäver är felaktig, är respektive 48; 23 och 17 gånger större 

än att två eller flera bokstäver i samma ord äro felaktiga. 

ÄYen detta förhållande framhäver betydelsen d els av felfri

hetsfordran (fordran på en låg felprocent) san,1t d els av att 

d~ använda m etoderna för hemligt språk äro självkontrolle

qmde d. v. s. att en fels ignalerad bokstav i ett ord på hem

l~gt språk automatiskt avslöjar, ~tt felsignalering föreligger, 

varvid så vitt möjiigt en rekonstruktion av det felsignalerade 

ordet bör k~mna ske. 
signalsystemen ~unna indelas i två grupper, nämligen den 

gr-upp, inom vilken varje tecken i sin helhet visas samtidigt, 

qe simHitana signolmedlen (benämningen är författarens), så

som t. ex. signalflaggor, semafor, de äldre glödlamporna samt 

fa:rtlamporna , under det att den andra gruppen, de su,ccesilJ.a 

signa/medlen, karaktäriseras därav, att ett tecken består av 

f·lera elen1ent, vilka bliva förnimbara efter varandra. Till 

denna grupp kan sålunda hänföras r~dio , optisk och akustisk 

morse samt det semaforalfabet, som föregick vårt nuvarande 

(det engelska »yvig-wag >> ). En ögonblicksbild av en »simultan 

&ignah visar sålunda h ela bokstaven eller tecknet, under det 

. att en ögonblicksbild av en successiv signal på sin höjd kan 



- 214-

visa en teck endeL Under det att de simultana signalerna visat 

sig vara r elat ivt lättlärda -- de fordra stort sett egentliO'en 
' ' b 

endast uppmärksamhet och något formsinne -, äro de succes-

siva signalmedlei~ väsentligt m er svårlärda. Det är sålunda 

omöjligt eller lönlöst att försöka lära en elev, att bokstaven L 

utgöres av >> kort-lång-två korta >> , ty m ed det underlaget kom 

mer han i praktiken icke långt; han m åste fastmer bibringas 

den uppfattningen, att d e olika elementen, av vilka bokstäver .. 

na m . m. äro sammansatta, bilda en I"ytm, en >> optisk I"yfm >> 

i fr åga om signalmän och en >> akustisk I"ytm >> för radiomännen . 

Erfarenheten h ar em ellertid visat , att olika individer hav11 

olika lätt eller olika svårt att inlära just denna r ytm. och m an 

har, särskilt i fråga om radio, börja t vidtaga däremot svaran 

de åtgärder. Det var ursprungligen i Tyskland, som man u n

der världskriget började att ulföra systematiska undersökning

ar å person er , som önskade anställning såsom radiotelegra

fister; detta var m otiverat av att man önskade å ena sidan 

n edbringa utbildningstiden för radiotelegrafisterna och å and

ra sidan till radiotelegrafister uttaga endast sådana individer , 

·som kunde antagas hava h ärför lämpad fallenhet. Dessa un

dersökningar , vilka utvecklades till uttagningsprov (enligt 

Lipmon: Die psychische Eignung der Funkentelegraphisten. 

Leipzig 1919), voro emellertid för våra förhållanden alltför 

omfattande, varför på förslag och anvisningar av författaren 

n ågot förenklade uttagningsprov utförts såväl i Karlskrona som 

i Stockholm . Försöken gå i korthet ut på att bibringa elever 

na kunskap om ett fåtal (fem st.) r elativt enkla, m en rytm

k ar aktäristislul radiotecken, att inträna r ytmen i dessa tecken 

samt att därefter verkställa sammanlagt 8 st. serier mottag

ningsprov m ed stegrade takter (dock h ögst 30 bokstäver / min .) 

och på grundval av resultaten av dessa mottagningsprov giva 

eleverna >> platssiffror» , angivande de olika elevernas enligt 

· proven konstaterade r elativa lämplighet för radiomottagning. 

varvid de lägsta pla tssiffrorna angiva de lämpligaste eleverna. 

Sedan dessa prov numera verkställts ett par år, syn es ti . 

· den vara inne att göra ett försök att bedöm a ifrågavarande 
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provs lämpligh~ ~- fö: anvoändnin~ vid anta~ning av radi01;1än. 
J)ärvid hava Jamforts a ena sidan de vid proven erhallna 

paltssiffrorna med å andra sidan de platssiffror, som erhållits 

efter genomgången första radioutbildning. Att göra jämförel

serna så, att större tidsintervall förlupit m ellan de två pro

ven, har ej befunnits lämpligt , enär härigenom proven ovid

kommande omständigh eter i alltför h ög grad skulle få spe

la in. 
Undersökningarna hava givit vid h anden, att det sta 

tistiska sannolik a felet i platssiffrorna varierat m ellan 2 och 

5, varvid - n aturligtvis - mindre sådana värden erhållits 

vid mindre antal försökspersoner och större värden vid större 

antal. 
Såsom exempel på detta uttagningsförfarande och de<>s 

verkan m å h är anföras följande förkortade sammanställning 

av protokoll för en kurs (i Karlskrona 1928). 

E le ve ns platssiffr a 

efter l efter l ft l efter prov rekry tkurs e er prov rekry tkurs 

l 7 20 27 
2 9 2l 11 

3 3 22 25 
4 2 23 10 

5 4 24 23 
6 6 25 34 
7 15 26 20 
8 16 27 32 
9 l 28 37 

10 8 29 21 
11 13 30 35 
12 18 3 l 22 
13 17 32 31 
14 14 33 29 
15 5 34 28 

l 16 26 35 33 
17 30 36 38 
18 

l 
19 37 12 

Hi 24 38 36 
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En matematisk gransknin,g a v de\1 h är anförda tabellen 

visar, att ett sannolikt fel av 5 enh eter vidlåder »platssiff ra 

efter prOV >> (där >>platssiffra efter rekrytkurs >> antagits såsont 

riktig) . Man kan givetvis icke begära en {1,lllständig identite t 

mellan de båda platssiffrekolumnerna, särskilt som det ofta 

ä r synnerligen svårt att på ett par nummer när giva eleverna 

riktig platssiffra, men av tabell en framgår , atl, om man p:\ 

grundval av proven verkställt en klyvning av försökspersoner

na i två lika stora grupper, en bättre och en sämre, sk ulle 

man hava överfört 3 individer (8 % av h ela antalet) felak tigt 

till den bättre gruppen och, naturligtvis , l;J.ade lika m ånga 

felaktigt överförts till den sämre gruppen. De fles ta av dessa 

felförda individer på träffas, som synes, m ycket nära talen HJ 

och 20, mellan vilka ju den dragna gränsen mellan de bä ttre 

och de sämre går. Dessa fel överförda personer äro i tabellen 

angivna med kursiva siffror. Man finner även, att detta p rov 

endast givit upphov till ett stön'e misstag, nämHgen den elcY, 

som vid proven placerats såsom n :r 3 7, n1.en efter r ekryt k ur

sen erhållit platssiffra 12. 

Den här omtalade uttagningsmetoden synes sålunda m ed

föra en god möjlighet att r edan i förväg gallJ;a ut de elever , 

som minst ägna sig för r adioutbildning, och bliver en sådan 

gallring rättvisare ju större antalet prövade elever är. Det 

ä r också vid sådana tillfällen, då antalet anställningssökande 

är väsentligt mycket större än antalet platser, som man h ar 

den största vinsten av att till ra dioutbildning endast antaga 

dem, som äro m est lämapde. Vid mindre god r ekryter ing 

måste man ju ändock taga vad man får. Metoden kan, dd 

m ås te här särskilt betonas, endast giva ett utslag på elever as 

l<valifikationer relativt varandra, n ågon absolut gradering av 

elever, som i och för sig besitta synnerligen stor lämplighet 

resp. olämplighet, kan metoden knappast giva, och det är j u 

ej h eller dess uppgift. 

Slutligen måste påpekas, att metoden endast äger tilllämp

. lighet beträffande elever , som alla äro absolut okunniga on1 

morsemottagning ; besitta ett par elever n ågon färdigl1e t, k om-
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m er deras sagda färdi gh et att placera dem fördelaktigare än 

individer , vilka k ansk e ha större förutsättningar m en m indre 
eller ingen tidigare för vär vad fä rdigh et. 

En tysk h ypotes, att ointelligenta per soner skulle - m ec_t 

anledning av radiomottagningens m ekanisk a k araktär - vara 

m er lämpade såsom r adiom än , än intelligentare personer , h ar 

icke bli vit bestyrkt. Såväl våra egn~ prov som sen are ut. 

förda utländska försök h a visat , a tt lämpligh et som radiote

legrafist i stort sett följer skolbetygen , så att de m er fram. 

stående skoleleverna ä ven visat sig äga större fallenhet såson1 
radiotelegrafis t. 

6. Utbilclningsproblem. 

E fter uttagning till r adioman , r esp. sign almatros, följer 

så utbildningen i sign alering. Härvid äro förhållandena i 

fråga om de succesiva signalmedlen m er typ iska än förh ål

landen a vid de simultana. Sammanställning av ett flertal prov 

under pågåen de utbildning i r ad io och optisk morse visa f<il

jande kurva, där abscissorna an giva tiden och ordinatorna 

r esulta ten , uttryckta i antal m ottagna tecken pr tidsenhet . ::\1an 

kan här urskilja fyr a olika utbildningsstadier , n ämligen o-/;, 

under vilken eleverna bibringas k ännedom om tecknens »Ut

seende» m en där tecknens karaktär av r ytm ick e ännu lyckats 

inträn ga i elevens medvetande. Under perioden b-~c b örja 

elevernas känsla av r ytm att träda i stället för deras tidigare 

b egrepp av tecken såson1 sammansatta av k orta och långa. 

Under denna per iod, då förnim m elsen av »tecknen förflyttas 

fr ån elevernas hjärna till deras ryggmärg » sk er ingen m ate

matiskt uttryckbar stegring av sign aleringsfärdigh eten. F örs t 

sedan r ytmkänslan bem äktigat sig eleverna, kan m ed alltjäm l 

fortsatt träning ök ad färdigh et bibringas eleverna, och under 

perioden c-d stegras , p å grund av denna nyvunn a uppfa l! 

ning av tecknen , färdigh eten till den vid d an givna färdi gh ets 

graden. E n ytterligare träning k an visserligen i n ågon m å 

öka färdigh eten ; detta kan · dock först sk e sedan »rytm .. 
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känslan » efter den vid d an givna färdigh etsgraden gen om fort
<;att träning blivit väl b efäst . 
· Den takt (ordinatan genom d), som kan uppnås vid olika 

signalmedel , är ä venledes ganska lätt att angiva. Vid r adio

signalering är t. ex . vid en takt av 100 bokstäver / minut, var

aktigheten av ,, en kort teck endeh 0,06 sekunder. I r egel an

ses såsom m aximalfordran på telegraferingsfärdigh et ligga vid 

125 bokstäver / minut, var vid »en kort» h ar en varaktigh et av 

0,05 sekunder. Därvid verkställes m ottagning såsom n edskriv

ning för han d. Vid n edskrivning på skrivmaskin kunna vissa 

individer k omma upp till en färdighet av 160- 170 bokstäver / 

minut, vilket torde vara m aximum. H ärvid är em ellertid att 

märka, att de sistnämnda h pga takterna endast kunna preste

ras vid avgivning m ed m askin (transmitter). F elfri a vgivning 

för hand k an knappast ske m ed högre takt än c:a 125- 130. 

Utbildningen måste därför icke blott inriktas på utbildning i 

mottagning, utan jämväl på avgivning; ett flertal års erfaren

het hos oss visar , att träningen i avgivning m åste, sär skilt vid 

de högre takterna, . ske m ed m inst lika m ycken om sorg som 

träningen i m ottagning. 
Med vad b är anför ts är dock ingalunda sagt , a tt m.an 

inom radiotelegratien n öjer sig m ed de nyss nämnda telegra

feringstakterna. Särskilt de engelska långdistansstationerna 

för korta vågor utnyttja nwskinovsänclning och f otogwfisk 

(eller analog) m ottogning, varvid telegraferingstakt av 1,500 

bokstäver / minut i praktisk drift lärer h a uppnåtts. 
De forclr in go r på telegra feringsfärdigh et vid I'Cldiosigno

lering, som av skilda m yn digh eter uppställts, kunna i korthet 

angivas enligt följande: 
För internation ellt t elegrafistcertifikat av l. klass fordras 

en· telegraferin gsfärdi'gh et av 125 bokstäver / minut ; för sådant 

certifikat av 2. klass 100 bokstäver / minut och för n edan 

niimnt certi fik at för vaktmän 80 bokstäver / minut. Våra , i 

RIM angivna , fordringar fö r högsta b etyget i radiosign alering 

äro vid und erofficer su tbildningen 120 bokstäver / minut, m en 

är denna siff ra , på grund av de u tfärdade provbes tämmel-



- 220- - 221 -

serna, i realiteten likvärdig m ed fordringarna för t elegrafis t
certifikat av l. kl. 

Beträffande optisk morse äro de möjliga signaleringspre-
stationerna svårligen jämförbara, då sign alerin gs takten i h ög grad bliver b eroende av det sätt , p å vilken proven utföras. I amerikansk a flottan är t . ex. högsta fordran vid optisk morsesignalering 12 ord (60 bokstäver) pr minut, och i den före slagna internationella signalboken 8 ord ( 40 bokstäver ) p r minut. Båda dessa uppgifter om signaleringstakten förutsätta dock, · att n edskrivningen av den mottagna texten ej b ehöver utföras av den avläsande, m . a . o . att en signalgrupp om. minst två personer alltid finnes . Vår a (i SIM angivna) för eskrifter utgå från att en och samma p erson utför såväl avläsning som nedskrivning, varvid för nedskrivningen en sär skild lantern::t måste användas. Med dessa anordningar angives h ögs ta fordran p å takten till 25 bokstäver / minut. Denna p r ovningsmetod är i viss m ån p ålitligare och r ättvisare n1ot individerna än de , som hänföra sig till tidigare angivna uppgifter om takten , enär i våra prov en enda person är uteslutande ansvari~ för vad som mottages, m en syn es m etoden i framtiden hörn kompletteras därhän , att även högre signaleringstakler komma till användning, varför det sannolikt kommer att b efinnas lämpligt att jämväl införa signalgrupper vid . våra provsigna -
leringar. 

En granskning av de senaste å rens signaleringsresultat i 
fråga om optisk morse visar även, att den utbildning och den träning, vi i detta hänseende kunna giva vår per sonal icke är tillräcklig. Nära no·g alla de kurvor , som i detta sammanhang uppgjorts i fr åga om övningarna, visa nämligen , att eleverna endast sällan hunnit län gr e än ett stycke p å sträckan c- d i figur l. Detta angiver , att, ehuru i r egel sinnet för »optisk rytm >> bibragts de flesta eleverna, har detta sinne ej genom träning kunnat så b efästas , att elevernas topprestationer k~nnat u~rmås - och sålunda ej h eller uttagas i praktisk signalering. En förlängning av våra signalskolor är därför bl. a. ur denna synpunkt h ögeligen önskvärd, och den är 
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det så mycket mer, som en färdighet, vilken ej kunnat drivas 
därhän, att topp-pres tation ås tadkommes under någon tid, lätt 
går tillbaka. Resultatet av utbildningen bliver alltså genom 
att utbildningen ej drives nog långt, delvis en minnessak, under 
det att utbildningens mål i detta hänseende närmast k an be
tecknas såsom uppnåendet av en . r ent mekanisk färdighet. 

7. Sjöfartssäkerhetsbestämmelser. 

I 1928 års årsberättelse i radiotelegrafi omnämndes, att 
den internationella radiokonferensen i ·washington 1927 icke 
upptagit till behandling en del radiofrågor, på den grund a tt 
desamma icke ansågos höra under sagda konferens ' domvärjo. 
Såsom exempel på dylika frågor anfördes »vilka fartyg skola 
ha radiostation » etc. Det är givet, att även frågor av denna 
a rt måste lösas efter internationellt giltiga linjer , ty den all
männa sjösäkerheten är ju intimt förbunden med förekomsten 
av med radio utrustade fartyg. Redan vid tiden för nämnda 
l;:onfer ens hade man preliminärt angivit tid och plats för en 
annan internationell konferen s, vilken skulle behandla sådana 
frågor, och i London sammanträdde under april och maj 1029 
den andra >> internationella sjöfartssäkerhetskonferensen ». E n 
stor del av dem1a konferens' beslut falla utom ramen för här 
föreliggande årsberättelse, vilken därför blott upptager de för
bindelsetekniska problem, som. där fingo behandling och lös
ning. 

Av utrymmesskäl må vi här förbigå de tidigare stadgan 
dena beträffande skyldigheten att hava radiostation ombord på 
lastfartyg och passagerarefartyg, vilka stadganden i sin in
ternationella gestaltning å terfinnas i den s. k. >> Titanickonven
tionen » av år 1914. Londonkonventionen av 1929 fastställer, 
att alla passagerarefartyg, utan hänsyn till storlek, samt alla 
lastfartyg på 1,600 brutto r eg.-tons ~ller högre storlek skola, 
då de användas i internationell fart , vara försedda med r adio
station. Såsom passagerarefartyg räknas i detta sammanhang 
fartyg , som för fler a än 12 passagerare. Då alla svenska far· 
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ty göver 1,600 br.-reg.-tons redan äro försedda med radiosta
tion, får den här angivna bes tämmelsen om fartygs förseende 
med radiostation i praktiken ingen större verkan i fråga om 
lastfartyg. I fråga om passagerarefartyg skulle dock konven 
tionens verkan bliva mer kännbar för redarna, om undantag 
från b estämmelsen i fråga ej medgå ves. Respektive länders 
regeringar hava dock , om fartygens route eller omständigheter
na i övrigt göra förandet av radiostation ombord orimlig eller 
onödig, rätt att göra inskränkningar i dessa bestämmelser en 
ligt följande grundsatser: 

1} enstaka passagerarefartyg eller grupper av sådana far 
tyg, som under r esan icke avlägsna sig mer än 20' fr ån land 
eller ej gå längre distanser än 200' i öppen sjö, 

2) passagerarefartyg, vilka uteslutande röra sig inom 
vissa, närmare angivna, ttängre farvatten, samt 

3} enstaka lastfartyg eller grupper av lastfartyg, vilka 
under r esan ej avlägsna sig mer än 150' från land 

kunna fritagas från skyldigheten att föra radiostation om
bord. Bland ovan omtalade, närmare angivna, trängre far
vatten märkes Östersjön med därtill hörande innanför linjen 
Utsire-Texel; dock att Soviets farvatten icke skola räknas hit. 

Varje passagerarefartyg på mer än 5,000 ;br.-reg.-tons 
skall före den 1 juli 1933 vara försett med radiopejlapparat 

Beträffande vakthållning vid radiostationerna å dessa far
tyg föreskriver konventionen -- med förbigående av en del 
övergångsstadganden - att på med radiostation enligt ovan 
angivna b es tämmelser försedda fartyg, skall finnas minst en 
telegrafist med certifikat. 

1. På passagerarefartyg under 3,000 bt.-reg.-tons skall 
vakthållningen ske efter vederbörande regerings bestämmelser. 

2. På passagerarefartyg över 3,000 br.-reg.-tons skall 
ständig vakthållning utföras, 

3. På lastfartyg under 3,000 br.-reg.-tons skall vakthåll
ningen ske C'fter vederbörande regerings bestämmelser, 

4. På lastfartyg mellan :3,000 och 5,000 br.-reg. -tons 
skall vaktgöring h ållas minst 8 timmar pr dygn, 

1'idskrift i Sjövasendet. 16 
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· 5. P å lastfartyg över 5,500 br.-reg.-tons skall s tändig 
vakthållning utföras. 

Beträffande punkterna 3- 5 ovan är att märka, att last
fartyg vilka föra fler än 12 passagerare, äro att anse som 
passagerarefartyg, varför deras vakthållning skall ordnas en
ligt punkterna l och 2. 

Vakthållningen kan i viss utsträckning utföras av en 
automatisk alarmapparat, vilken inkopplas i mottagaren och 
vid mottagandet av nödsignaler genom en alarmklocka t ill
kallar t elegrafi st en . En sådan alarmapparat var r edan be
handlad av 1927 års \Vashingtonkonfer ens, och fordringarna 
p å densamma angåvos av sagda tidigare konferens. 

Förutom av de telegrafister , för vilka kvalifikationerna 
angivas a v \Vashingtonkonventionen, angiver Londonkonven
tionen, att vakthållningen å fartygen kan utföras av en lyss
nare (vaktman), och föreskriver Londonkonventionen även 
de fordringar , en sådan m åste uppfylla ; fordringar , som. vis
serligen äro lägre än dem, som uppställts för erhållande a v 
telegrafistcertifikat, men som. dock äro ganska högt ställda. 
Att märka är, att b efintligheten ombord av en sådan vaktman 
visserligen kan minska en t elegrafists vakthållningsskyldighet, 
men ombord på de ovan angivna fartygen m åste likväl alltid 
finnas en telegrafist . 

Från ett par h åll hava krav framförts p å förbud för radio-
p ersonalen att samtidigt förrätta annan tjänst ombord t. ex. 
att en av ett handelsfartygs styrmän, som vore innehavare 
av t elegrafistcertifikat, ick e borde få fören a sin styrmans
tjänst m ed radiotelegrafisttjänst, därest omständigheterna 
ombord så medgåve. Dessa krav hava emellertid icke vunnit 
Londonkonventionens anslutning, ett förhållande som särskilt 
redarna torde se m ed glädje. 

Vad slutliaen t elearaferingsförfarandet beträffar , fastst äl-,.., t> 

ler konvention~n - sannolikt m ed hänsyn till ovan omtalade 
vaktmii.n - att den radiotrafik, som sammanhänger m ed nöd 
signaler, alarmsignaler m. fl. liknande signaler, ick e får sk e 
m ed högre hastighet än 16 grupper (80 bokstäver) pr minut. 
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Den år Hll4 p åbörjade ispatrulleringen i norra Atlanten , 
som utföres genom U. S. A:s försorg , skall fortsätta enligt när
mare angivna principer. Till täckande av kostnaderna här 
för bidraga ett fl ertal s tatP.r enligt särskilt uppgjord fördel· 
ning , vilken bl. a. innehåller , att 

Storbritanien och Norra Irland deltaga m ed 40, 
Tyskland m ed ....... . ....... .. ...... . 10, 
Norge m ed 3, samt 
Sverige och Danmark m ed varelera . . ... . 2 % av 

den totala kos tnaden. 

Bland de m ånga andra viktiga b eslut , som fattades av 
denna konferens m å nämnas ett, som endast delvis faller inom 
ramen för denna årsberättelse, nämligen föreskriften om ro
derkommandot. Efter kl. 2·!00 d en 30 juni 1931 skall order 
till rorgängaren alltid givas i sin direkta betydelse, nämligen 
så, att t. ex. »styrbord >> eller motsvarand e ord skall användas 
när man önskar att fartygets förskepp under framfart skall 
gira styrbord hän. Det s. k. engelska roderkommandot är 
därmed avskaffat. Tilläggas bör måhända, att >> The Court 
of the Honourable Company of Master Mariners >> b eslutat, att 
till undvikande av misstag (i början) vid engelskt roderkom
mando orderformen ,, steer starboard >> r esp. >> sl eer porl» skall 
användas. 

För ombordläggningsreglem entet, vilket fastställeles 1889 
och ändrades 1906, uppgjordes ett par förslag till modernise
ring, särskilt beträffande lanternors synvidd , antalet lanternor 
som skola föras , varjämte signalerna uneler tjocka föreslås att 
något utökas. L'trymmet medgiver ej att i detta sammanhang 
giva dessa förslag den r ymliga behandling, deras allmänna in
tresse förtjän ar , utan torde dessa frågor bäst b ehandlas sär
skilt. 

· Slutligen är att anteckna hurusom Londonkonventionen 
~öreskriver , att varje fartyg om 150 br.-reg.-tons som går i 
Internationell fart , skall ombord hava en användbar signal
lanterna. Denna föreskrift bör ses mot bakgrunden av att 
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man inom en icke alltför avlägsen framtid har att emotse den 

i föregående årsberättelse omnämnda nya internationella sig

nalboken. 

8. Diverse. 

I viss mån sammanhängande med sjöfartssäkerhetspro

blemen är ett å den holländska ångaren >> Ba tavier y ,, utfört 

försök att anordna en >> girvisore >> efter samma princip som dc 

lysande riktningsändringsvisare, vilka numera allt allmänna

r e börja användas å bilar. Hittills synliga uppgifter om dess 

användbarhet kunna ej sägas innebära n ågo t definitivt u tta

lande. Vid notisen angående denna apparat inställer sig osökt 

fr ågan huruvida icke ombordläggningsreglementets signaler 

äro tillfylles t, och författaren är för sin del böjd att besvara 

denna fråga jakande, men under den förutsättning att sagda 

signaler verkligen användas på rätt sätt. Det inträffar t. ex. 

ganska ofta fall, då särskilt girsignalerna missbrukas, i synner

het är detta påtagligt, då en girsignal besvaras med girsignal 

utan att å de signalerande fartygen gir följe r . Användningen 

av ombordläggningsreglementets signaler borde ske i noggran · 

nare överensstämmelse med föreskriftens, än vad som är fal

let - här har hävd (eller vanhävd) i viss m ån satt föreskrif

terna ur spelet - till m en för sjöfartssäkerheten. Den nys.> 

omtalade apparaten kan avses vara bevis nog härpå . 

Beträffande den internationella signalboken är läget för 

närvarande följande: Sedan oktober 1928 pågå i London ar 

betena m ed att uppgöra översättningar till sju språk (engel· 

ska, tyska, franska, italienska, spanska, japanska och norsk a) 

av en genom huvudsakligen Board of Trade uppgjord signal

code, vilken ansluter sig till den i w· ashington 1927 antagn a 

signalboken (signalförcskrifterna). Innan coden uppgjordes 

tillfrågades ett stort antalnationers maritimt intresserade kret

sar om önskvärda signaler. De sålunda i London uppgjorda 

översättningarna (>> The Editorial Editions >> ) av signalboken 

avse i första hand att förebygga , att denna signalbok genoDI 

synonym er e. dyl. bliver oanvändbar vid signalering m ellan 
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olika nationer. Såsom exempel på vart synonymer i detta hän

seei}de kunnat leda m å anföras följande : Ett engelskt fartyg 

skulle under världskriget signalera ,J{ en t left Gibraltar ,, , men 

signalen mottogs på ett franskt fartyg under (den obegripliga) 

formen d{ en t gauche Gibraltar ,, . 

. Sedan genom dessa översättningar till sju språk entydig

heten i signalernas formulering säkerställts, komma så att 

säga korrekturexemplar av dessa editorial editions ätt tillstäl

las övriga länder , vilka därefter äga att göra sina egna över

sättningar, varefter signalboken - sannolikt omkring 1932-

33 - kan börja användas . Den i SIM angivna tiden (1930) 

var, enligt vad erfarenheten visat, n ågo t för sangviniskt b e

räknad. 
Bland de m ånga radiotekniska, eller kanske snarare ra

dio-administrativa - problem, som upprest sig i samband m ed 

den allt intensivare användningen av radiotrafiken är utan 

tvekan våglängdproblem et ett av de m est svårlösta. I r adio

trafikens barndom, d. v. s. så länge radiotrafiken var så att 

säga tillfällig, så att varje radiostation endast då och då ut

sände radiotelegram , var problemet r elativt lättlöst, och, där 

tekniken icke hade lösning på problem et, måste tålamodet 

hos radiotelegrafisterna och trafikanterna tagas i anspråk. 

Men radiotrafiken vid de enstaka radiostationerna h ar blivit 

intensivare, och stationer finnas numera, som avveckla en 

mellan olika länder gående ström av telegram , vilka endast 

sinar under korta delar av dygnet. Därtill komma alla de 

rundradiostationer , som uppvuxit likt svampar ur jorden , och 

vilka ju också arbeta timmar i följd - varvid samma timmar, 

kvällstimmarna, äro dessa stationers gemensamma arbetstid. 

För att försöka att ernå en gemensam. utgångspunkt för 

den på grund av de nu anförda förhållandena erforderliga 

;åglängdsfördelningen m ellan de olika stationerna uppdrogs 
1 Washington år 1927 ett schema, angivande för olika slag 

av trafik avsedda våglängder , ett schema som gäller samtliga 

radiostationer på jorden . Visserligen vore det tänkbart. men 

knappast praktiskt, att detta schema utförts m era i detalj , m en 
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m an avsåg, att detaljuppgörelser skulle träffas m ellan de di

rekt in tr esser ade m yndigh eterna. Det vore ju t. ex. m en ings

löst, a tt europeisk a länder i högre grad lade s ig i uppgörel

ser i Austr alien eller Sydafrika och vice versa. Det område, 

där de lok ala uppgörelserna varit m est svårlöst, ä r utan gen

sägelse E uropa, där ju ett stort antal länder s r adiostationer in

bördes kunna störa varandra, varför man tidigt -- före l 92i 

-- i E uropa vidtagit å tgärder i berörda riktning. Det organ, 

som sysslat m ed sådana uppgörelser är sa mmanslutning av 

ett flertal rundradioexploaterande företag och sta tsm yndi ghe

ter , b en ämnt den internationella r adiotelefoni-unionen . Den

na union , som_ är ett r ådgivande organ, ha r utarbetat ett an

tal planer för våglän gdsfördelningen för rundradio i Europa. 

vilka plan er 'följts m er eller .-:mindre :villigt och mer eller 

mindre n oga . Då em ellertid denna union ick e h ade b eslu t

mässig k araktär, och då de h är ifrågavarande problemen ('.i 
ansågos kunna lösas av den år 1927 tillsa tta internation ella 

r ådgivande teknisk a r adiokommitten , sammanträdde i Prag 

på våren 1929 en europeisk konfeerns, vilken, vad rundradion 

beträffar , för europeiska stationer verkställde den erforder 

liga detaljuppdelningen . 
Läget i fråga om våglängdsfördelningen illustreras bäst 

av den fr anske gen eral Ferries anförande vid slutet av sagda 

konferens. »\Vashingtonkonferensen har fördela t alla de r a

diovågor , so1n kunna användas för befordran av tankar eller 

ord, m ellan de olika slagen av trafik. Dess arbete är icke 

idealiskt, m en den h a r gjort sitt b äs ta att tillgodose vars och 

ens b eh ov. Det å ter står att vidtaga de inom varje trafikslag 

erforderliga inxe anstalterna. S.iömännen och flygarna h a r e

dan ordnat i sina områden . Rundradio-specialisterna ha n u 

även gjort så . 
Man ser r edan , a tt man m ås te inskränka sig för att ti ll

godose befintliga beh ov. I H aag sk all man återupptaga det i 

\Vashington gjorda arbetet för a tt uppgöra en fönlelnin g av 

alla vågor , vilken ännu bättre sk all svara mot de olika trafi k 

slagens behov, varjämte man sk all utfärda ännu noggranna-
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re föreskrift er för att und vika ömsesidig störning. 
Man k onuner säkerligen att uppnå goda r esulta t och det 

är möjligt a tt, om behoven kvarstode på sin nuvarande stånd

punkt, all r ad iotrafik skulle avvecklas utan besvär . 
Men det är tyvärr säk ert, att dessa behov ständigt komma 

att växa, och att en tid .sk all komma, då det vore omöjligt att 

tillfredsställa behoven , därest icke r adioteknikens möjligheter 

förbättrades . Vi m å em ellertid ej tappa modet, ty vi kunna 

förlita oss på ingenjörerna och uppfinnarna, vilka r edan givit 

oss den underbara radioteknik, som nu finnes. De kom1na 

säkerligen att ytterligare förbättra sändare och mottagare; de 

komma säkert också att finna nya utvägar». 
Vad h är utsäges om radiotekniken har . ä ven sin tillämp

lighet i fr åga om förbindelsetjänstens övriga områden. Men 

hur mycket än tekniken utvecklas, kvarstår dock, a tt perso

nalen är det väsentliga i förbindelsetjänsten , samt att mycket 

återstår att göra i fr åga om utbildningen a v förbindelseperso

nalen av alla grader . 
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Meddelande från främmande mariner. 
Meddelade från Marinstabens Utrikesavdelning. 

(Mars 1930.) 

Arnerikas Förenta Stater. 

Förenta staternas kryssare Chicago kommer att sjösättas fr ån 
örlogsvarvet å Mare Island den 10 april. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, 28 februari 1930.) 

Anda seelan olycl(shändelsen med S 4 har sjöförsvarsdeparte 
mentet haft sin särskilda uppmärksamhet fäst vid livräclclningsupp
finningar, bärgningsapparater och kommunikationsmedel för uncler
vattensbåtar i nödläge, och ämnet är alltjämt fö remål för diskussion. 
At »Lung>>-apparaten har givits full offentlighet och detta har kom
mit mången att tro, att andra mariner ingenting gjort åt saken . 
Nu har en ny metod för telefonering blivit fulländad. Den gaml a 
tyska metoden att vid undervattensbåtskrov fästa en telefonboj, som 
vid behov lösgjordes och flöt upp till ytan, har kommit i misskredit 
genom att hava röjt läget av så många undervattensbåtar uneler kr i
get, och olägenheten av unclervattenssignalsystemet, då batterierna 
måste omladelas och ingen kraft finnes tillgänglig, är tydlig. 

Ett nytt systern h ar visat sig lovande. En telefonapparat fö r
seeld med en kraftig undervattensmagnet släpas över elen sjunkn a 
undervattensbåtens läge, och, när den fäster sig vid dess skrov, ver
kar dess metallskålla såsom mottagare och överförare, och det på
stås, att det är möjligt att utföra samtal med räddningsfartyget 
utan minsta svårighet. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, 7 mars 1930.) 
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Försök att rädda besättningen, som blivit instängd i en under
va1 ensbåt, hava utförts i rum sjö vid Key-West. Undervattensbåten 
s 4 sänkte sig och lade sig på botten å 21 m:s djup. Två frivilliga 
matroser toga sig ut till en clykareklocka, som förde dem till ytan. 

(Utdrag ur Le Yacht, 15 mars 1930.) 

I ett meddelande till pressen har chefen för de marina lufts trids
krafterna amiral Mo.ffett tillkännagivit, att de övningar, som utförts 
rned Lixington och Saratoga, givit utmärkta r esultat. Uneler en an
fallsövning mot Panamakanalen startade 84 flygplan f rån Saratoga 
uneler natten på 140':s avst ånd f r ån kanalen och återvände ombord 
utan någon olyckshändelse efter att hava utfört fingerad bombfäll
ning. 

Representanternas hus har godkänt ett förslag tlil utbyggande 
av flottbaser vid östra och västra kusterna vid Panamakanalen samt 
ä H awai-öarna ävensom därtill beviljat ett anslag av 7,5 millioner 
dollar . 

Undervattensbåten V 5 har sjösatts i Portsm outh (New Hampshi
re) i början av mars. Det är den femte av nio högsjöundervattens
båtar, som amerikanska sjöförsvarsdepartementet bemyndigats bygga, 
och vilkas dimensioner oavbrutet ökats. 

V 1, V 2 och V 3, sjösatta åren 1924-26, hava 2,164 tons ytde
plact·ment; V 4 är på 2,680 ton och V 5 samt V 6, so m stapelsattes 
år 1927, uppn:l 2,760/3,960 ton . De understiga sålunda blott fög tt 
Surkouf, som nyligen sjösattes i Frankrike. 

V 5 är 114 m. lång och 10,4 m. bred samt kommer att bestyckas 
med_ två 15 cm. kanoner och sex torpedtuber. Hennes motorer, på 
5,450 hkr. , komma att giva henne en f art av minst 22 knop. 

Besättningen uppgår t ill 88 personer. 
(Utdrag ur Le Yacht, 15 mars 1930.) 

England. 

Kostnadsförslagen för flottan, som elen 6 man; avgivits, visa en 
totalsumma av 51,739,000 pund och jämförda med 55,865,000 pund för 
1929, en minskning med 4,126,000 pund. 
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Mr. A. V. Alexander, First Lord of Admiralty, säge r i ett an. 
fö r ande, som åtföl jer kostnadsfö rslagen, att denna väsentliga minst:. 
ning huvudsakligen är beroende på de reduktioner regeringen an 
sett sig k unna göra i 1.928 och 1.929 års byggnadsprogram i enli ghet 
med en plan, som redan framlagts i'ör parlamentet. 

Ehuru besluten beträffande inskränkningarna i f artygsbygga11 • 

det tillkännagivits allt efter som de fat tats, kan det va ra bekvä mt 
att här sammanfatta dem : 

Fem fartyg av 1.928 å rs program hava strukits, nämligen två 
kryssare (10,000-tons-typ med 20 cm. kanoner); t vå und ervattensbåtar 
och undervattenshåtsdepåfartyget. 

Tolv far tyg av 1929 å rs program hava strukits, nämligen två 
k ryssare (varav en 10,000-tons-ty r med 20 cm. kanoner); fyra jagare ; 
tre undervattensbåtar ; t vå »sloop;;»; ett nätläggnings- och mål bogse
ringsf artyg. 

Dessutom har beslutet om, huruvida de tre återstående undl· r
vattensbåtarna a v 1929 års program skall f ullfö ljas, blivit uppskj u ld. 
ti ll efter det Londonkon:ferenson avslutats. 

Om hela programmet fö r dessa två år hade gått i verkställiglwt, 
skulle kostnaderna för nybyggen stigit med över 1,000,000 pnncl till 
n ära 10,000,000 pund i jämförelse med 8,621,626 pund år 1929. Resul
tatet av ändringarna är därför, att utgifterna t ill ny byggnader re
ducerats i dessa kostnadsförslag med över 4,000,000 pund. 

Vad beträffar kommande f artygsbygge, har r egeringen besln ta t. 
att icke avlämna något förslag förrän resultaten av flottkonfer ensl'n 
blivit kända och övervägda. I nga kostnader äro därför upptagna i 
dessa förs lag för påbörjande av några ytterligare nybyggnader undt•r 
å r 1930. 

Näst efter minskningen i kostnaderna fö r nyJ,yggnacler är ,]e n 
beräknade minskningen av personalen det mest anmärkningsvärda. 

Anslagen för år 1929 avsåg 99,800 officerare och manskap. Så
som resultat av ytterligare ekonomisering föres lås nu antal et elen J 
april 1930 bliva 97,050 och väntas att till den 1 apri l 1931 gå ne.! 
till 94,000. 

Beträffande nybyggnader är det bestämt att 1929 års revider ark 
program skall bestå av: 

En 15 cm. kanon-kryssare, 
En flottiljl edare, 
Fyra jagare, 
Fyra »Sloops» och 
En tender fö r H. :M. S. Vernon. 
Dessa fartyg skola alla med unelantag av flottiljledaren oeh t vå 

j ag are byggas å örlogsvarven. 
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Katap ulter för startande av flygplan från fa rtyg installeras nu 
pä åtskilliga fartyg, såsont Resolution och FrobishEr, men elen slut
giltiga kon struktionen är ännu icke uppn ådeL 

(Utdrag ur The N a val Chronicle, 7 mars 1930.) 

Amiralitetets Mobilization Departement kommer att hädanefter 
kallas Ma1ming Dopar tomen t. 

(Utd rag ur The Naval Chronicle, 7 mars 1930.) 

J agaren Acher on har sjösatts elen 18 mars från W oolstonvarvet 
tillhörande J. I. Thornyeraft och C:ni. -

Acheron, vilken väntas draga en kostnad av 292,995 puncl , cl å den 
till hösten blir Hirclig, är ett försöksfartyg, och elen har utrustats med 
specialmaskineri avsett att utnyttja högtrycksånga. 

Den stapelsattes för 18 månader sedan. F ar tyget är 95 m. långt 
med en bredel av 9,8 m. och ett djupgåend e av 2,6 m. deplacementet 
är 1,330 ton och den beräknade farten 35 knop . D~ss bestyckning 
skall bestå av fy ra 12 em. kanoner, två luftvärnsk anoner oclt fem 
kulsprutor samt åtta torpedtuber. 

Fartyget skall f ramdri vas av två propellrar var och en på verkad 
genom utväxling av t urbiner av Parson-typ; ångan f r amställes i tre 
vattenrörpannor av J. I. Thornyerafts konstruktion . 

Maskineriet är av särskilt slag, och högtrycksånga samt över
hettning komme r till användning. 

(Utdrag ur The N a val Chronicle, 21 mars 1930). 

Frankrike. 

Marinministeriet bar beställ t sex jagare tillhörande 1928-29 
års program. 

Dessa sex fartyg skola bliva av samma typ som Epervier och 
Milan d. v. s., de komma att de placera 2,480 ton och bli va 200 ton 
rnindre än Bison. Deras fa r t skall bliva minst 38 knop. 

(Utdrag ur Le Yacht, 29 mars 1930.) 
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Orlogsvarvet i Toulon sjösatte den 2S mars undervattensbåten 
Nautilus; detta fartyg är minläggande och tillhör eamma kla ss solll 
Sophir och Turquoise, r edan sjösatta. Det deplacerar 760/925 ton och 
får 1,300 hkr., fö rdelade på två Dieselmotorer; dess bestyckning skal] 
utgör.as -av sex ·torpe<:ltuher; -&esä-ttningen - kommer att -bestå av tre 
officerare och fyrtio man. 

(Utdrag ur Le Yacht, 29 mars 1930.) 

Grekland. 

De två undervattensbåtarna Nereus och Triton, byggda i Frank
rike för grekiska flottan hava avslutat sina prov i Brest. Grekiska 
flaggan hissades den 1 mars å dessa fartyg. 

Nereus och Triton, som klargöras för avgång till Grekland om
kring den 15 mars äro vackra fartyg på 7S0/960 ton med en fart av 
14 knop i övervattensläge och 9,5 knop i undervattensläge. 

(Utdrag ur Le Yacht, S mars 1930). 

Italien. 

Flottiljledaren Nicoloso-da-Reeco har löpt av stapeln från de 
Förenade Var ven i Ancona, och Antonio Pigafella från Quarnaro
varvet i Fiume. 

Dessa två fartyg på 2,000 tons deplacement, äro bestyckade med 
sex ·12 cm. kanoner o~h sex torpedtuber. 

Varvet .Monfalcone i Trieste sjösatte den 20 februari unclervat· 
tensbåt en Squalo. Detta fartyg är det första av fyra dylika sjösatt a 
uneler år 1928 och deras egenskaper äro följande : längel 69,S m., 
breeld 5,7S m., djupgående 4,75 m. och deplacement S75/1,090 ton; td. 
Dieselmotorer utveckla tillsammans 3,000 hkr. och giva en ytfart av 
17,5 knop; undervattensfarten blir 9 knop ; bestyckningen skall bestå 
av en lO cm. kanon och åtta 55 cm. torpedtuber . 

(Utdrag ur Le Yacht, 1.5 mars 1930.) 
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Japan. 

De fyra 10,000 t ons kryssarna N ashi, Haguro, .Mioko och Ashi
gara, som nyligen satts i tjänst, skola bilda fjärde elivisionen i andra 
eskadern; slagkryssarna hava överförts till fö rsta eskadern. 

Arbetena på omändringarna å Haruna äro avslutade. Hon har 
fåt t nya pannor och bulger för skydel av skrovet och hennes deplace
!llent har ökats med 3,000 ton. 

Under loppet av 1929 var de marina luftflottiljernas antal 14 
å 16 ; de skola bliva 17 vid slutet av 1930. En förberedand e flygskola 
har bildats i Yokosuka. Radett er till ett antal av 70 a SO antagas 
till densamma i en ålder mellan 1.5 och 17 år; de utbildas uneler 
t re år. 

(Utdrag ur Le Yacht, 15 mars 1930.) 

Spanien. 

Spanska kryssaren :Miguel-de-Cervantes på S,OOO ton, stapelsatt 
år 1926, har avslutat sina officiella prov. Den uppnåelda maximi
farten- blev 35,2 knop vid ett varvantal av-347 i minuten och ett hkr.
antal av S4,130. Uthållighet sprovet, som varade 48 timmar, utfördes 
med 60,000 hkr. under de första tolv timniarna och 40,000 hkr. under 
resten av tiden. Aktionsradien med 15 knops fart, beräknad efter 
åtgången unel er ett 24-timmarsprov, är 5,000'. 

(Utdrag ur Le Yacht, 15 mars 1930.) 

Turkiet. 

pe fyra 21-meters patrullbåtar, vilka Thornyeraft byggt för tur
kiska' flottan hava ut fört sina prov och visat sig bekvämt k unna 
göra 1S knop med sina tre propellrar. De hava sedermera fraktats 
ut till Turkiet å linjeångare och, om turkiska floHan kan bibehålla 
dem i gott skick, en sak som elen gamla turkiska flottan säkert icke 
skulle kunnat, komma de nog att visa sig nyttiga. För vanlig gång 
användes endast mellersta propellern, vilken bekvämt kan giva bå
ten en fart av 10 knop vid en konsumtion av 36 liter fotogen per 
timme. Anordningen med tre propellrar gör båtarna. lättmanövre-
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rade och ekonomisk a och i många avseenden synas de vara bet.1-1J_ 
ligt överlägsna de 24-meters båtar, som i stort antal byggts för 
engelska flo t tan . 

(Utd rag ur The Naval Chronicle, 7 mars 10:30). 

Tyskland. 

Den knappa tillgången på manskap ti ll åter icke t yska flott an 
att hålla stora minsvepningsförband i tj änst. Men då utbildnin g i 
minfällning och minsvepning icke får eftersättas har man f unnit c· n 
annan utväg. Man har å akterskeppen t ill fartygen i andra halv
flottilj en (T 151, T 156, T 157 och T 158) anbringat inrättningar fö r 
minfällning och skall nu utbygga denna flottilj till en snabbgående 
minsvepnin gsflottilj. Efter flott ans återkomst f r ån dess Medelhavs
r esa skola jagarna för första gången utföra minfällningsövningar. 
Vid mobiliserin g skall sedan denna halvflottilj räknas såsom sn abb
gående minsvepnin gsflottilj, då den i t jänst varande minsvepnin rrs
halvflottiljen bestå r av lån gsamt gående f ar tyg som icke k unna 
följ a flottan. ' 

(Utdrag ur Kieler Neueste Nachtrichten, 21 mars 19:30). 

Vid rikskabinettets sammanträde den 17 februari blev fordr an 
på upptagande i marinbudgeten Jör 1930 av ett fö rsta anslag fö r pan
sarskeppet "B>>, vars byggande skulle uppdra gas åt örlogsvarvet i 
vVilhelmshafen, tillbakavisad. Orsaken angavs vara rikets finansiella 
nödläge. Av samma skäl kan riksdagens beslut om f ramläggande av 
et t långfristigt program för flot tans ersättningsbygge för när varan· 
de icke efterkommas. Men detta skall ske i budgetförslaget för 1931, 
van-id även anslag t ill ersättnin g för slagskeppen skall upptagas. 

(Utdrag ur Marine Rundschau, mars 1930.) 

Historikern a äro överens om, att tyska kejsardömets samman
brott ursprungligen berodde på flottan och sjökrigshistorikerna hysa 
intet tvivel om, att orsaken till sammanbrottet inom denna var elen 
lån ga tid, som far tygen lågo i hamn. En flotta, vilken icke få r till-

- 237-

äcklig sjötid är alltid en källa till sammanbrott antingen den är 
~ysk, rysk eller spansk, och enda sätt et att upprätthålla en nöjd flotta 
är att hålla den i str äng verksamhet. De tyska flottmyndigheterna 
hava icke fö r avsikt att åter låta sig överr askas pa samma sätt, och 
den frivilliga efterkrigspersonalen hålles tillfredsställd genom vä l 
utfört och str ängt arbete och stolthet över detsammas r esultat. Riks
dagens budget kommitte, f örsikt ig med utgi:Eter till örlogsflottan, har 
dock beviljat kostnaderna för sändande av en eskader, bestående av 
fy ra slagskepp, en kryssare och ni tton jaga re, till Medelhavet för att 
visa t yska flaggan uneler aktningsvärda förh ållanden. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, 21 mars 1930). 
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Litteratur. 

A. Niemann, Oberstleutnant a. D., 
KAISEU UND HEEU, Das Wesen der 
Kommandogewalt und ihre Ausiib ung 
durch Kaiser Wilhelm II. Verlag flir 
Kulturpol i tik. Berlin 1929. 

En intressant och läsvärd redogörelse för organisationen av dPn 
tyska högsta krigsledningen under världskriget, dess verksamhet samt 
brister och förtjänster . 

Förf. lämnar inledningsvis en redogörelse för de historiska oeh 
statsrättsliga grunderna för konungens av Preussen och tyske k ejsa
rens militära maktbefogenhet, innebörelen av kejsarens ställning så
som »Oberster Kriegsherr >>. 

Därefter följ er redo görelse för utövningen av den personliga 
maktbefogenheten uneler ticlen fö re vä rldskriget, innefattande jämväl 
den politiska, organisatoriska och strategiska krigsförberedelsen. 

I politiskt avseende fasthöll »der neue Kurs» efter Bismareks 
avgång vid strävan att bringa trippelalliansens intressen i samklang 
med ett fortsatt gott förhållande till Ryssland. Förf. anser icke att 
å terförsäkringsfördragets icke-förnyande bevisar motsatsen. ' Ty 
först genom prisgivandet av detta fördrag betogs Ryssland möjl ig
heten att befordra sina rustningar och sin uppmarsch i väster och 
sydväst utan att utsätta sig fö r faran att bliva stört av en aktiv 
österrikisk-ungersk politik. Förf. anser att kejsar Wilhelm kan t i!l
skri\a sig förtjänsten av att Rysslands 'uppmärksamhet avleddes fr :'tn 
väster till öster. Men hade kejsaren beräknat, att detta avledande 
skulle bliva varaktigt r äknade han fel. Han hade icke medtagit i 
beräkningen, att det måste vara Englands strävan, där detta hw d 
även kunde påräkna Japans hjälp, att sätta en fast rigel för Ryas
lanels expansion österut. Dä rigenom måste också trippelalliansen 
upphöra att i britt isk politik värdesättas såsom en tillgång. 

-239-

Förf . anser det otvivelaktigt, att engelsk politik vid sekelskiftet 
eftersträvade en stor Entente, vilken vid sidan av Japan även skulle 
innefatta trippelalliansen, men att denna entente aldrig kom tiU 
stånd på grund av Tysklands avvisande hållning. Målet för Eng
lands del skull e varit omedelbart krig mot Ryssland, men greve Bii
low avvisade i fullt samförstånd med kejsaren hövligt men bestiimt 
tanken på störande av den europeiska freden . Förf. anser detta be
visa hur starkt den bismarckska traditionen ännu fortlevde. Avvi
sandet av det engelska förslaget var så mycket farligare för Tysk
land som England nu i stället fann en brygga över till Frankrike. 
Därigenom bl ev även Italien avlägsnat från trippelalliansen, och 
österri ke-Ungern råkade i inre och yttre politiska svårigheter, som 
aven hade de ofördelaktigaste verkningar på det goda förhållandet 
till Rumän~en . 

Härtill kom just vid sekelskiftet Tysklands ekonomiska upp
sving, som gjorde en utveckling av den tyska sjömakten till en oav
vislig plikt. Dessa i och för sig nödvändiga sjö rustningar betrak
tades emellertid numera av det havsbehärskande England som ett 
outhärdligt hot. Och då det icke lyckats att tidigare avlägsna det 
dubbelsidiga trycket på de tyska landgränserna utvecklade sig ur 
det ödesbestäm da tvåiron tskriget till lands sannolikheten för ett 
t.refrontskrig, son1 samtidigt måste bliva ett sjö- och hushållningskrig 
på liv och död. 

Kejsa r Wilh elm hade hoppats . att genom en fredlig överel1s
kommels0 med Ryssland kunna draga sig ur detta beklämmande läge. 
Hans storartat efter rysk-j apanska kriget tänkta europeiska konti
nentalkombination strandade emellertid på panslavismen. Efter den
na missräkning återstod nu enligt författaren endast möjligheten att 
framk alla en krigisk lösning, medan Ryssland, försvagat av verk-· 
Dingarna av kri get i öster ännu icke var någon farligare fiende. 
Men därtill kunde kejsa ren och hans politiska rådgivare icke beslu
ta sig. »Man såg endast elen möjliga ekonomiska förödelsen och fa
sorna under ett stort europeiskt krig, men man såg icke, att detta 
krig var oundvikligt och att grundvalen för en för trippelalliansens 
vidkommande varaktig f red i Europa endast kunde skapas genom de 
tyska vapnen». Både kejsaren och Bethmann-Hollweg avskydde »das 
Odium eines Präventivkrieges». Kanslern tillmätte den för Eent 
förberedda {ysk-engelska fö rståelsen en betydelse som den i det givna 
läget icke kunde få, och stod alldeles oförstå~nde inför problemet 
Österrike-Ungern, som i sig inneslöt problemet trippelalliansen. 
Tyskland förlorade i sin fredspolitik mer och mer sin handlingsfrihet. 
Det kom i beroende av ö sterrike-Ungern, sedan det hade försummat 
att självt taga hand om elen nyordning av östra och sydöstra Euro-
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Val. ·en förutsättning J'ör Donaumonarkiens bestånd. HoppPt pa som . · 1 att en allvarlig konflikt mellan österrike-Ungern och ~erl)len s m ll o 
kunna lok-aliser as tog icke med i beräkningen, att van e sådan k~n
Jlikt måste utlösa en män gd fr ågor, som med säkerhet skull~ for a 
t.ill europeiskt ];:i· i g. N är kejsare och kansler den iS och, 6 _Juh 19H 
godkände bundsfö rvantens framgående mot Serb1en, da fo :·utsat:n 
kejsaren, att Donuamonarkien skulle handla raskt och energiskt f OI' 
att fullborda aktionen mot Serbien, innan den ryska far an blev aku t. 
Under kej sareris frånvar o lät kanslern sakerna hava sm gång och 
försummade att till t yska regeringens godkännande lmyta v1lll~o r , 
som tvungo elen österrikiska politiken till snabbaste ~ancll~ng. ,Dal'! ~ 
gen om spelade han i cke enelast Ryssland et t rustmn~sf orsprang 1 
händer-na titan bidrog också att skapa ett strateg1skt lage, som h~d t' 
k unn at och måst fö rhindras på politisk väg. När_ keJ Sa ~en åte~r van 
cl e från sin Norellands resa voro tärningarna redan 1 rull~u:~· h.n gd 
hade redan börjat i det fördolda. Bethmann-Hollwegs. 1111hahvkra~t 
uttömcle sig i visserli gen folkr ättsli g t korrekta men polltls].;:t sett sl<.a
ligen okloka krigsförklaringar. >> De gåva våra fiend~r en _verbung~
full trumf på hand att infö r hela världen kunna bra1:nmarka Tysk
land sorri angripare , . Det lyckades icke längre att 1 t~ska folkets 
medvetande giva kriget en mening, som gick längre än t1 ll beg reppet. 
förs varskrig inom småtyska gränser. 

I fortsättningen skildr ar fö d . elen organisatoriska krig.sfö rbere
clelsen. Han r edogör utförligt för den t yska härens utveckhng eftN 
:1871 och l ämnar värdefulla styrkejämförelser med motstånclar~uts a~·
meer vid olika t idsavsnitt. Han k larlägger, att upptagande l arnw
förslagen av år 1913 av de av generalstabschefen fo rdrade. tre .n;:a 
armek årerna avböjdes av krigsminist ern på vägande orgamsato.ns"a 
och admini strativa skäl. Förf. anför, att det visst skulle va ~· 1t, Pit 
$tor f ördel, om ett. stö rre antal i f red fast o.rganiseracle . a.rmekar~,~· 
funnits. Men även om dessa kårer hade begarts och b.evllJats 191.,, 
så hade deras uppsättande icke kunnat genomföras till sommaren 
1914. Förf . försvarar och klarl ägger paradexercisens bety clel sesåsoJ~ 1 

disciplinerande medel vid utbildningen. R edogörelse l ämn~s fo :· .kc~
sarens krigsmini sterns, generalstabschefens och chefens for mihta ~
kabin~ttet inböreles ställning och verksamhet. Aven fl?tt.arr.s Ol:ganJ
satori ska förhållanden och uppbyg~ancle beröra~, c:ärv1~l fo~: : 1 ~1 ~i~ 

" . .. d ·g t el en · av storamualen von THplts f1amforcla ], J man van .er Sl mo . . . J· t'l-en över de bö()'sta marinmyndigheternas orgamsahon. Synpun ,. 
t~;na äro dock h ä: av mindre värde, då förf. icke levat sig i n uti en 
flottas verknings3ätt och betingelserna därför. Hörande flottans u pp
bvggancle anfö r förf. att om armens uppbyggande vilade .. på for,t
sättningen av en mångå ri g tradi tion, så utgjorde flottan daremot l n 
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fri skapelse av kejsar Wilhelm Il: s tid sålder. Förf. vill icke uttala 
något bedömande om att flottans utveckling i elen om:tattning, som äg
de rum, var en livsnöclvändi ghet. H an åtnöj er sig med en hänvisning 
1 i !l vad befintligheten a v en stark f ~otta betytt i de eJ! t fö r tyska 
folket och ti ll kejsarem personliga andel i uppbyggnadsarbetet. 

Eörancle elen allmänna organi sationen av staten fö r kriget un
derstryker lörf. en militä r kritikers orcl: "Tyska general staben hade 
icke förberett sig på et t långvarigt krig. Den hade satt al lt på ett 
kort», och anför t ill jämförelse f ältmarskalken greve Moltkes ord: 
, När detta krig, som redan sedan mer än 10 å r svävar som ett 
Damokl essvä rd öve r vår a huvuden , när detta krig bryt er ut, så kan 
dess varaktighet och sl ut icke för utses. Det k an bliva ett sj uå rigt , 
ja ett 30-årigt k:rig .. . . . » 

För el en st r ategiska krigsfö rberedelsen ha r kPjsa rPn ensam 
ansvaret }Jå grund av sitt högsta befäl över ri ke ts bela krigs
makt till lan ds och över flottan. Organ en härför vore chefen f ör 
preussiska general staben och chefen för elen kejserliga amiralstaben. 
Sambandet mellan strategi och politik r epr esenterades av k ejsa ren 
ensam. Men även rikskansle rn, preussiska kri gsmini stern och stats
sekreteraren Jör riksmarinministeri et voro kallade icke blott att 
medverka vid utför andet av den strategiska krigsförberedelsen utan 
också att draga fö rsorg om att el en bringades i samklang med det 
politisk a läget och med de organisatoriska möjligheterna. Fiid. å
skådliggör fö rhållandet med el:t par exempel. Om rikskan sl ern prin
cipiellt motsatte sig kränkan de av Belgiens neutr al itet och cht>fen 
för generalstaben avvisade ett sådant förbehåll såsom ett outhärdligt 
band; om cl1efen fö r gener alstaben f ör genom fö randet av sina stra
tegiska avsikter fordrade en omorganisa t ion av sitt krigsinstrument, 
som krigsministern av olika. skäl ansåg outförbar och icke kunde 
taga ansvaret 'för, så kunde tvisten slitas geno m maktspråk av ke jsa
ren. Men de statsrättsligt ansvari ga, rikskanslem och krigsministern , 
måste om avgör andet fallit dem emot bstämma om de ansåga sig 
kunn~ kvarstå i sina ä m bet en . P å motsvarande sätt måste ch eferna 
för generalstaben och amiralstaben, om ett kejserligt avgö rande gick 
emot dem, pröva om de k unde anpassa sina strategiska avsikter efter 
det förändrade läget och taga sin andel av det historiska ansvaret. 
Om in gen dokum entariskt beviskraftig reservation fanns mot e tt 
kejserligt av görande så bura alla därå delakti ga ämbeten sitt med
ansvar f ör k ejsarens beslut. 

Därefter Himnas en redogörelse för elen historiska utvecklingen 
av generalstabens planer begynnande med Schliefft>ns över givan de 
• r 1892 av sina fö reträdares avsikt att i händelse av tvåfrontskri g 
först gå anfallsvis tillväga i · öster . Gru ndtanken föi· förb eredelsen 
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av tvsk landkrigföring blev därefter först säkerställande av ett snabbt 
ned;lående av motståndaren i väster och ett förberedande i samd'ul 
med chefen fö r östenikisk-ungerska generalstaben av en uppehålla n
de kamp i öster av sådan varaktighet, att västoperationen kundeylall
mässigt genomföras_ Hur denna tanke tänktes utförd av Schheffen 
och hur den sedan urvattnades och förfuskades av Molt.ke el. Y· frau!
lägges klart. I cke heller i denne författares arbete får n;an dock 
någon upplysning om att operationsplanen tlll land_s på na~?t satt 
sk ulle hava bearbetats och anpassats med hänsyn tlll det SJOstrah•
giska läge, som borde beräknas u ppstå under ett världskrig. p ,\ 
Schlieffens t id fanns ännu icke någon nämnvärd tysk f lotta. F(,, 
Moltkes del kan icke samma ursäkt anföras. Och dock är clet me1 
än troligt, att schliefEens plan, trots det att dess enda_ mål_var f:·ansk_n 
armens krossande, kunde ha va på ett högst effektJ v t sa t t b1dr_ag1 t 
till ett vidgande av den t yska flottans gentemot England s~rnner~1ge1 : 
inskränkta basering och därigenom givit den helt andra verkmng.-
mö jligheter mot huvuclfienden . Icke heller har förf . h~ft förm-~g a 
att genomskåda, att tyska generalstabens avhållsamhet fran att stall a 
fordringar på verksamhet av flottan mot de engel~ka tru pptra~spo r
terna i Engelska Kanalen skull e hava kunnat g1va flottan oleack 
verkningsmöjligheter . Här såg man endast det defensiva sambarr.de+, 
flottan såsom försvarare av k usten, vilken uppgift den dock aven 
efter förf: s uppfattning till fullo fyllde, så att armen ic~e behövd•• 
binda n ågra trupper för kustförsvar. _F~rf . bestrider ~:t ~-lksk_ansler;~ 
skulle hava utövat något ogynnsamt mJ:lytande på SJosttateg1en oc 
grundar denna uppfattning på l3ethmann-Hollwegs ~gna påståenden. 
Dessa strida dock som bekant ganska avsevärt mot 1 det t yska am i
ralstabsverket f r amlagda fakta. Rörande operationsordern fö r ~ord
sjön åtnöjer sig förf. med att citera amiralstabsverket .. och laggN 
l~uvuclvikten vid framhållandet av elen förste chefens for HochsP<'
flotte bristande ledaregenskaper. 

I kapitlet om överbefälets väsen under kriget framhåller fö rf. 
hurusom det uneler 1860- och 70-talens tre segerrika kri~· ~tbil~la L~l' 
s stemet var förchilelen även uneler världskriget. Men clarvrd forbl
sig man att ett tremannakollegium (kejsaren, rikskanslern och ge
neralstabschefen) icke längre förslog fö r behandling av alla de UPl_'
gifter som uppstodo under ett 70-miljonersfolks kamp fö r sin exJ
stens 'i teknikens och världshushållningens tidsålder. Till kriget på 
land på två eller tre fronter tr~dde sjökrigföri~_g_e_n så~01_n _medaY~ 
, ··. 1 faktor. På Tysklands srda stoclo bundsforvantm ICke blot gorance E t t " 1 l a,· såsom givande utan också såsom fordrande. . ~t geno1~ an mnc e . r 
dessa förändrade förhål landen hade kunnat g1va anledmng att ~yo_
ganisera elen centrala ledningen för att kunna avgöra alla kngfo-
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ringen i rless belhet rörande frågor kollegialt under ledning av högste 
krigsherren . I stället borde insatts sä rskilda överbefälhavar e för led
ningen av de militära operationerna på de olika krigsskådeplatserna. 
:Mot en sådan organisation anser förf. endast det förhållandet tala, 
att generalstabschefen, som själv upprättat operationsplanen för hu
vudkrigsskådeplatsen till lands också själv borde leda operationerna. 
:Men säger- förf., denna samma{1blandning av krigsledning och opera
tiv ledning ha r icke bestå t t pr ovet. 

J u längre kriget varade, desto mindre kunde högste krigsher
ren låsa fast sig vid fä lthären. Detsamma gällde också för de högsta 
riksm yndighetema och för elen inre riksstyrelsens och krigshushåll
ningens organ. Varken konferenser, korrespondens eller telegraf och 
tel efon kunde skapa elen andliga gemenskap, som hade behöfts för 
behärskande av de jättelika uppgifter, inför vilka krigföringen så
som ledande princip ställdes. »Die Oberste Heeresleitung» (vilket 
uttryck icke kan översättas med »högsta k rigsledningen ») utvecklade 
sig till en särskild myndighet vid sidan om högste krigsherren, lös
ryckt f r ån den politiska riksledningen och hemorten. >>Aus dem 
notwendigen Miteinancler wurde ein Nebeneinander und oft eiri 
Gegeneinander>>. 

Försöket av augusti 19l6 att göra elen tyska armeledningen till 
en högsta ledning för cl e förbundnas operationer till lanels runno ut 
i sanelen till följd av passivt motst ånd från österrikisk-ungerska ge
neralstaben. 

Ville man på grund av krigserfarenhet erna uttala, hur en än
damålsenlig ledning av krigföringen i sin helhet borde varit beskaf
fad, skulle förf. komma med fö ljande förslag: Man borde hava bildat 
en bögsta krigsledning i Berlin, bestående av rikskanslern med sina 
organ för ledning av utrikespolitik, inre förvaltning och krigshus
hållning, chefE-rna för general staben och fö r marinstaben, krigsmi 
nistern och statssekreteraren för riksmarinministeriet. I gemensamt 
arbete uneler ledning av rikskanslern kunde i denna församling råel
slås om alla stora frå.gor, och politik, strategi, statsförvaltning och 
statshushållnin g bringas in på gemensamma linj er. :Förf. framhåller, 
att kejsarens pE-rsonliga inblandande i elen omedelbara oper ativa led
ningen, såsom den gällande c·rganisationen fordrade, icke verkat 
gynnsamt för hans prestige. All a misslyckanelen lades honom till 
last, 'meda n hans andel i framgångarna icke trädde i dagen. Att 
kejsarens belastande med ledningen av sjökrigsoperationerna verkat 
Mimniande på dessa framhåll es av förf . Andamålsenligast anser hnn 
hava varit, om en särski ld överbefälhavare tillsatts för stridskraf
terna i Nordsjön och Östersjön och denne givits omfattande fri het 
Vid operati01iernas utförande. Genom chefens för amiralstaben in-
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JöranclE' i högsta krigsledningen sk ull e denna av sig själv tvungih 
att insk ränka sin verksamhet till sjökrigföringens stora frågor, och 
clå skulle möjl igen odcså ett Skagerakslag hava utkämpats både ti

digare och med andra verkniDgar än som nu blev f allet. 

I fo rtsättningen på visar föd., hur starkt den bristiä l liga orga
nisationen av hela krigs- och operationsledningsapparaten påverkat 
-förloppet av de avgörande händelserna. Ansvaret härför träHar i 
Jullaste utsträckning generalstaben, vars väsentliga uppgift det hacl,. 
hort vara att genomtänka ledningens teknik i flerfrontkriget och att 
framlägga fö rslag t ill problemen s organisatoriska lösning inför k E',i
saren. När rikskanslern i augusti 1914 tog upp f rågan om k rigslE' d
ningens organisation och placering var det för seDt att då åsta d
komma ändring i bestående planer. 

De fö l jande kapitlen behandla den avgörande operationen i vä-;
tcr 1914, f rågan om en avgörande offensiv i öster, kampen om Verdu n 
och dess verkningar samt flottan som krigsavgörande fakto r. DPt 
sistnämnda spörsmålet anlutas med ett citat av Churshil.l, av vilkc·t 
J'ramgår hur nära det var att uh-kriget hade medfört den av tysk a 
'amir.alstaben åsyftade förintande verkan på ententens, främst Eng
lands motståndskraf t . H ela framställningen om den tyska hären.> 
operatioer och deras ledning ä r mycket klar och lättfattlig, den f rauJ
ställda kritiken i stort sett oemotsäglig. Märkligt ä r dock att på 
intet ställ e finnas anförda de av Tirpitz framställda önskemålen om 
hesä ttande omedelbart genom armens försorg av den f ranska kan al 
kusten. Av föd:s framställning framgå r dock tydligt, att medel y id 

mer än ett tillfäll e i augusti 1914 funnos tillgängliga för att fö r
stä rka armens högra flygel, och att :M:arneslagets utgång ingalunda 
var en följd av Yare sig absolut brist på trupper ell e r armens h('
skaffenhet. 

K ejsarens förhåll and e till elen tredje >> Oberste H ee resleitun t.!'>> 
skildras i ett särskilt kapitel. 

Som avslutning föl jer ett kapitel om ledareproblemet i krig. 
Här upprepar förf. sin tidigare f ramförda kritik mot bristen på mo
dern utveckling av ledningen till att motsvara ett världskrigs for d
ringar. Förf. drar i hämad mot förkrigstidBns kritik mot härens in
Te halt, som visade sig väl bestå krigds påfrestning ända tills des'> 
a tt upplösningsbacillerna insmögos bakifrån, och mot krigstidens och 
efterkrigstidens kritik mot kejsarens personliga insatser i ledningPn, 
vilkas fel han anser hava blivit överdrivna, medan fört jänsterna un
derskattats. I cke hell er fiendeländernas organisation var fri fr åH 
:f:el, ja kunde utsättas för åtskilligt hårdare kritik än den tyska led
ningen. Han anför flera exempel härpå . På grundvalen därav upD
manar han läsaren att begrunda vilken skatt Tyskland dock ägde i 

\ 
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sina bestltPnde inrättningar, och avslutar boken med orden: Hättc 
das deutsche Volk sich im Verl a uf seine r Pri.ifung einmi.itig zu der 
Lösung eines Clemenceaus bekannt: >> Ich habe gestern Krieg ge
fi.ihrt, ich fi.ihre heute Krieg, ich wercle morgen Krieg fi.ihrell», dann 
wäre uns ein Versailler Diktat sichedich e rspart geblieben. :Men 
den neutrale k ritikern kan knappast undgå att av boken draga elen 
slutsatsen, att för att nå det miUe t hade erfordrats en verklig k rigs
ledning, som fi"irstått och varit organiserad f ör att under ett världs
krig leda icke blott armeer utan hela krigsmakten, staten som så
dan och hela folket medvetet mot politiska och på dem fotade mili
iära mål. En dylik krigsledning kan icke bestå av endast en högste 
krigsherre med högkvarter bakom någon front utan den utgöres av 
elen ansvariga r egeringen eller lämplig delegation därav, med vi lken 
cle ansvariga militära ledarna, dock icke de operativa befälhavarna ~ 

på lämpligt sätt adjungeras. 
E. ö. 



- 246-

Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. Wawrinskys Patentbyrå, Stockholm. 

Datum l Diarie-1 
nummer 

6/2-30 1674/27 
4694J28 

20/2-30 4164/28 

27/2-30 2082/29 
1542/28 

6j3~ 30 2547J26 
1333/26 

l 13/3-30 189/27 
127/3-30 1722/27 

Uppfinningens art 

Sätt att svet sa plåt. J. Bargou, Stuttgart. 
Anordning vid fartyg med längsgående luck

armar. D. Smith, Oslo. 
Smörjsystem för kraftmotorer . AB. Separator , 

Stockholm. 
Båtknap. S. A. Rönngren, Västerås. 
Fartygsboj. R. Carstensen och H . Madsen, Skel

de, Danmark. 
K ylskåp. J. E. Lundholm, Orebro . 
U ndervattenssignaleringsapparat. Walker Sig

nal and Squipment Corp., New York. 
Fartygsroder. M. Oertz, Hamburg. 
Elektrisk t drivet block. Demag A. G., Duislm r g.l 




