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Arsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria för år 1920.
; \ 1·gi n' n vi(l Kungl.
<ll'll

örlogsmanm1s~illskapcts

j 5 noq'mbcr 19:20

a1·

högtitlssn lllll18llträrle
kdamot<'ll Aug. C:irou.

:\långa av de förluster och de misslycka nden, som under
drabbat de krigföran de, och alldeles särskilt den
slagna parten, skulle givetvis hava blivit dem besparade, om
de vid krigets början hade innehaft den vid dess slut förv~irvade erfarenhe ten om nutida krigföring och dess betingelser. Ocrhört rika och värdefull a erfarenhe tsrön om huru
man i strategisk t och taktiskt avseende bör och icke bör
handla samt huru materiele n lämpligas t bör vara beskaiTad
m. m. finnas nu samlade, vunna på bekostnad av stora offer
av personal, materiel och kostnader . Ingenting kan ersätta
erfarenhe ten, den är den bäste av alla läromästa re. För oss,
som nu kunna få del av dessa krigets lärdomar, föreligger
en obetingad skyldighe t att därav för vår flotta draga största
möjliga nytta, i ändamål att, då allvarets stund kommer
samt under förberede lserna för densamm a, icke behöva upprepa sådana misstag, som kriget visat vara fördärYbr ingande, men i stället vidtaga sådana åtgärder, som erfarenhe ten
visat lända till framgång och till undvikan de av förluster
och besvikelse r.
Denna årsberätte lses ändamål skall vara att söka på
grundval av huvudsak ligen under året ofTentligg jorda mera
b emärkta arbeten rörande sjökriget framställa en, om ock
ofullständ ig, samling av de viktigaste erfarenhe terna från
världskrig et till sjöss.
v~irldskriget
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strategi.

Anfall, icke j'örsuar , leder snabbast till målet.

I inle<lningcn till sin bok "Dcutschlands Hochseefloltc
im 'Veltkricg" framh~tllcr amiral Schcer den beaktansvärda
sanningen, all" i krig slwll man icke i första rummet överlägga om, h ur u man skall försvara sig, utan i stället huru
man skall kunna p;"t k~innharaste sätt skada fiend en. Anfall,
icke försvar , leeler snubbast till målet. För att kunna förverkliga denna princip måste man vara väl förberedd för
].;:rigel, hava en väl ulbildad och moraliskt slark personal
samt en ~inclamålsenlig och krigsduglig materiel.
Alla d essa förulsällningar fnnnos inom Jcn tyska flotlan Yid l<rigsntbroUcL. AU personalens utbildning och tal<.liska skolning samt materielens hcskafTcnhct voro förträflliga har till och JiJcd ay fienden erktints och torde icke vara
underkas taL något tvivel. Andan hos personalen var också
från början storarlad och gav dc rikaste löften: gamla reservister anhöll o vid insläll els en alt få l j änstgöra vid kanonerna och icke på skydelad plats under däck, torpedfarlygens hcsältningar längtade efter alt m se anfallssignalen gå
i topp, c.lcvcrna från elen stängda sjökrigsskolan och dc avrustade skolfartygen begärde enlrägct aLt få bliva sjökommenderade, om det ocl<stt enelast ]<uncle bli såsom löpare :H
fartygsch eferna, d e ÖYliga prispenningarna för goda kolningsresullat avböjdes aY farlygsbcsäLtningarna, som förklarad e
sig göra sitt bäst a ulan belöningar, o. s. Y.
Tysldancl Yar sålunda väl förberett till sjöss, vilket däremot icke i samma grad kan sägas om England. Ingen
lämplig operaLionsbas fanns färcligsL~illd för the Grand Fleet,
matericlen var i fl era avseenelen underlägsen elen tyska (slagkryssarnas svagare bepansring, jagarnas fåtaligare torpedtuber, brislen på ofTensivm.inor o. s. v.), och p ersonalens taklislut skolning var enligt engelska kritiker åtminstone i vissa
i1änseendcn icke aY samma höga kvalitet som den tyska. I
moraliskt avseende stod däremot den engelska flottans p ersonal säkerligen lika högt.
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Hur kom det sig då, att med sådana lysande förutsättningar den tyska flottan icke lyckades göra någon n1.era yerksam insats i kriget, utan i stället vid dess slut måste skymfligen utlämnas till fienden i reJativt oskadat skick? Svaret
måste bli att elen politiska ( och lantmilitära samt till och
med i viss mån även d en sjömilitära) ledningen i T yskl~m d
icke begrep sjömaktens b etydelse, ick e begrep, vilket utomordentligt yap en Tyskland hade i sin flotta samt slutligen
icke begrep, att Tysklands farligaste motståndare, fienden på
liv och död , var att söka till sjöss.
Därför eftersträvad e man uneler krigets första dyrbara
år, då allt ~innu hade kunnat räddas , nästan uteslutande lantstrategiska mål. I stället för att låta armen bli en meclhj älpare till flottan och med alla medel eftersträva besättandet av elen franska Kanalkustcn, yarigenom oskattbara
fördelar gent emot England kund e ha vtmni.ts, följdes en
gammal, enelast mot Frankrike- Hysslancl uppgjord op eralionsplan, som icke förutsatte b efintligheten av en sådan
motståndare till sjöss som England och som icke anvisade
flottan någon verkligt strategiskt oll'ensiv roll.
Därför tillämpad es i sjökriget icke heller den förnämsta
strategiska principen, att anfall, icl<.e försvar , leder snabbast
till målet. Den tyska flottans män hade seelan gammalt yant
sig vid tankegången, att den överlägsna engelska flottan genom en närblockad av Tyska bukten skulle söka instänga
och oskadliggöra Hochsee flottc, och de hoppades att gynnsamma angreppsmöjligheter mot d en blockerande härvid
skulle erbjuda sig, varigenom så småningom en utjämning
av styrkeförhållandena skulle kunna åstadkommas . Härtill
,Jmlle även bidraga en till engelska kusten utsträckt hänsynslö s min- och uh-offensiv. Först därefter tänkle man sig
att "die Entscheidungsschlacht" skulle komma till stånd. En
ofl'ensiv avsikt låg på så sätt till grund för flottans operationsplan.
För alt den planerade avgörande drabbningen skulle få
en för egna vapen lycklig utgång var det å andra siclan enligt

-4ledningens åsikt nöchändigt alt dessförinnan icke riskera
några större förluster, varvid, förutom fiendens överlägsenhel, särskilt måste tagas i helraktande den enda och begränsade tyska Nordsjöhasens ogynnsamma geografiska läge jämfört med den vidsträckta och för flankstötar mot fientliga
förelag himpade operationslJas i vidsträckt bemärkelse, som
bildades av hela den engelska ostkusten med alla dess hamnar och havsvikar. Atl försvara egen sjöfront blev därför
fr ~ll1 början för den tyska ledningen en viktigare uppgift
iin alt skada fienden, och man placerade i täta koncentriska
b evakningslinjer utanför Tyska bukten just de fartyg, son"l
framför andra äro avsedela för o1Tcnsivt uppträdande, nämligen jagare och undervattensbåtar, stödda av lätta kryssare.
Tyskarnas uppfailning om den blivande närblockaden
av Tysl<a bukten stärktes ytterligare av, att de ävenleeles
slirrat sig blinda på den gamla satsen, att trupptransporter
icke Jumna företagas, så länge den fientliga flottan icke är
slagen eller instängd.
Den tyska sjökrigsledningen hade emellertid grundligt
m i sslagi t sig i fråga om motståndarens förmodade strategiska
dispositioner. Tvärtemot vad man beräknat blottade sig icl<e
fienden genom en blockad på nära håll av Tyska bukten,
ulan i stället anordnades en för blockadstyrkorna betydligt
mindre riskabel fjärrhlockacl, varjämte engelsmännen, obekymrade om den tyska flottans befintlighet, redan strax efter
krigsförklaringen skickade sin "Expcditionary Force" över
Kanalen till Frankrike.
Förutsättningen för den tyska flottans operationsplan,
n~imligcn en engelsk närlJlockad med därav följande mö j tigheter till styrkeutjämning, var således felaktig. Försöken all
genom ofiensiva mineringar och ofl'ensiva undervattensbåtsopcrationcr locka fram fienden hade ett rakt motsatt resultat,
i det alt den engelska huvudslyrkan drog sig tillbaka ännu
Jäugre borl från den tyska operationsbasen och till och med
till v~1stkusten av Skoltlancl och nordkusten av Irland. Visserligen öppnades sjökriget redan första dagen med Königin
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Luiscs djärva offensivminering ulanför Themscnmynningen,
och många andra mindre sjökrigsoperationer visade, vilken
ofTcnsh·ancla, som levde hos den tyska flottans personal. Men
fl ollan i sin helhet blev icke utnyttjad för att på kännbaraste
sätt skada fienden. Dc o1Icnsivstötar, som igångsattes, hade
enelast karaktären av "Klein krieg" och företogas med alltför
otillräckliga krafter för att hava något större inflytande på
händelsernas gång. Ett typiskt exempel på ett elylikt med
för små medel verkställt företag är utsändandel i mitten aY
~ugusti 1914 av de båda lätta kryssarna Strassburg och Stralsund jämte två undervattensbåtar mot östra Kanalmynningen. Något nämnvärt resultat åstadkoms icke, och det var
ren tur, att de båda kryssarna välbehållna kunde återvända
hem.
Hur en flotta icke skall uppträda, visa oss amiral Ingenohis åtgärder, eller rättare brist på åtgärder, i Helgolandslaget elen 28 augusti 1914. Vid unelerrättelsen om de engelska sjöstridskrafternas framstöt mot den tyska bevakningen
utsändes några enstaka lätta kryssare, vilka trots tappert
motstånd snart föllo oficr för överlägsna fiender. Helt annorlunda kunde utgången ha blivit, om elen tyske högste befälhavaren hade haft sina "Grosskampfschiffc" klara att understödja de lätta fartygen för att omedelbart gripa in och
begagna detta gynnsamma, aldrig mera återkommande tillfälle. Ty en bättre chancc än att i omedelbar närhet a\'
egna baser möjligen få en drabbning till stånd, kunde knappast h-inkas. Om icke annat hade en sådan åtgärd varit av
ofantlig moralisk betydelse för de tyska fartygsbesättningarna, hos vilka nu i stället en anda av misströstan och minskat förtroende för ledningen började vinna insteg. Av manskapet gjordes exempelvis med krita anmärkningar på skotten, vari klagades över ledningens bristande offensivanda och
framställdes fordran på att föras mot fienden. En sådan
misströstan hos personalen är mera skadlig än till och med
en förlorad drabbning.
Ett ständigt stillaliggande i hamn av en flottas fartyg
uneler krig kan icke bliva utan betänkliga följder för dess
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s lridsberedsl<ap. Ty icke endast saknas möjligheterna att
Yidmakthålla förbanelens taktiska och fartygens stridsmässiga utbildning, utan iiYcn måsle, utan att man därför kan
förebrå personalen någonting, densammas nwraliska halt
alltmera gå tillbaka, ju mera den ser förhoppningarna att
göra någon insats gentemot fienden minskas. Den tyska
fJollans tragiska öde uneler kriget utgör det mest slående
bevis på riktigheten av detta påstående. De tyska fartygen
lågo ulan synbar anledning skenbart för oÖYerskådlig tid fastnaglade bakom sina spärranordningar. Den ansträngande,
enformigt upprepade tjänstgöringen blev så smanmgom
odräglig. ständigt på post, föga permission, men aldrig .någon ullösning för dc i hög beredskap h ållna krafterna. Härav
uppstod en härd för kritik och omstörtningstendenser. Att
upprätthåll a disciplinen under dylika omständigheter er b j uder stora svårigheter och blir i längelen nästan omöjligt.
överallt på sådana ställen, där lanelsfördärvlig agitation hade
svårt att komma i förbindels e med och påverka fartygsbesättningarna, ävensom där dessa, såsom på de smärre fartygen, voro i ofta återkommande känning med fienden und er
faror och förluster, där var moralen obrulen. Men stora fartyg i relativ sysslolöshet äro enligt gammal erfarenhet svåra
alt hålla i ordning, och deras b esättningar äro lätt påverkade
av agitation, även där inga verkliga anledningar till klagomål och missnöje finnas.
J u st genom att tyskarna, lill stor del på grund av ett
önrskattancle av undervaUensbåtsfaran, tillbakahöllo sina
starkare stridskrafter, frånsade dc sig möjligheten att gripa
ett lämpligt tillfälle att anfalla och slå en del av den fientliga
flottan med överlägsna krafter. Helt annorlunda uppträdde
Beatty, då han· elen 28 augusti m ed högsta fart lät sina slagkryssare till dc lätta fartygens hjälp styra in i Tyska bukten,
trots att dc engelska fartyg en strax förut trodde sig hava
blivit angripna av tre fientliga undervattensbåtar och trots
möjligheten av ett oväntat uppträdande av tyska slagskeppseskad rar. I motsatts till tyskarna läto engelsmännen som
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r egel sina lätta stridskrafter repliera på bakomvarande förband av slagfarlyg, och ofta deltog hela Grand Fleet i ~orcl
sjöl<ryssningarna.
Genom den tyska fiollans strategiska OYerksamhct vid
krigets hörjan fick den engelska flottan en lång period till
skänks att förhereda sig och taga igen vad som egenlligen
bord e ha förberetts r edan under fredens dagar. Det gynnsa mm a ögonblicket att genast gripa initiativet och såsoni
Napoleon "frapper vite et fi·app cr fort" gick förlorat. Då
genom amiral Schecr s ulnämning till högste befälhavare en
mera oiicnsiv krigföring igå ngsattes, yar det redan för scnl.
Fiendens överlägsenhet hade genom nytillkomna fartyg bliYit
än större, och han hade v~il anviint de första krigsåren till
å tg~ird e r, av~.ecnde att i möjligaste mån försv åra e tt framgångsrikt offensivt upptrådand e av elen tyska floltan. Och
sedan undervattensbå tskriget 191G på allvar börjat, blevo möjligheterna för ett offensivt insättande av den övriga flottan
allt mindre. Dels blev högste b efälhavaren berövad underYattenshåtarnas för utjämnande av styrkeförhållandena nu
mera än någonsin oumkirliga m echerkan vid eventu ella mililära operationer, dels drog undervattensbåtarnas st~i ndigt
växande personalbehoY horl floHans dugligaste ofTi cerare och
manskap, dels slutligen fick flottan en helt ny strategisk uppgift i nödvändigheten aU skydda baserna för undervattensbåtskriget mot fiendens st6ivanden att genom viclsträckla mincringar och störande av d en tyska minsvepningsverksamheten
förhindra undervatl c nsb ~rtarn as utlöpande, ålgärcler vilka inskränkte jämväl flottans röre lse frihet.
Så som den engelska fiollan uppträdde, kunde Tyskland
. endast genom_ strategisk oiTensiv, ej genom passivt avvaktande, vinna någonting. En" fleet in being" var motiverad
för England, enär dess flotta därigenom uppfyllde sitt ändamål, att behärska haven. För Tyskland var målet däremot
att tilltvinga sig friheten att trafikera världshaven, och den
avvaktande fleet-in-heing-principen var för dess flotta grundfalsk. Det gällde att icke låta det gå till utmattningskrig
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utan i stället göra det hela så kortvarigt om möjligt. Man
får icke, såsom Bethmann-Holhveg till Tysklands olycka gjorde, helt naivt hoppas, alt ett lyckligt fredsslut skall komma
av fiendens godmodighet, utan man skall i stället själv taga
initiativet och sätta in vad man har. Det måste vara nästan
outhärdligt sm~irtsamt för elen tyska flottans personal att
tänka sig, hur annorlunda allt kunnat vara, om ett genomkämpat sjöslag i krigets första månader kommit till stånd.
.Ta, till och med en oavslutad drabbning som skagerackslaget
hade då medfört stora resultat, under det att detta slag nu,
trots dess för tyskarna lyckliga utgång, efter nästan 2 krigsår icke l<undc inbringa någon varal<tig politisk vinst. Aven
en olycklig drabbning hade icke avsevärt försämrat tyskarnas ställning, då man med säkerhet kunde antaga, att engelsmännens förluster bort vara ungefär lika stora. Ett sämre
öde än all icke få göra någon verklig insats kunde den tyska
högsjöflottan överhuvu<ltaget icke få.
Och ändå gjorde denna flotta genom sin blotta befintlighet stor nytta genom att skydda baserna för uh-kriget och
befria armen från omsorgen om försvaret av kusterna mot
eventuella anfall. Men man kan förstå den engelske amiralens kritiska yttrande: "Ni lärde er aldrig den erfarenhet,
som sjökriget alltid givit, att sjömakt endast vinnes genom
att förlora fartyg".

med kraft genomfört undervatlensbåts],rig, igångsatt i god
tid, hade enligt engelsmännens egen utsago för dem inneburit
ett förlorat krig. I stället för en sådan kraftkoncentrering,
förstärkt genom överraskningsmomentet, blev unclervatt e ns. båtskriget en lång kedja av unclfallanden, halvheter, order
och kontraorder, allt under det motståndaren för varje dag
allt bättre lärde sig, hur han skulle bäst avvärja den holande faran. Då till sist som en förl\·ivlad nödfallsutväg allting
koncentrerades på dctla enda medel, som ännu kunde räd<ia
Tyskland, var det å ter för senl. Fiendens motåtgärder hade
vuxit till en sådan styrka, att framgång icke längre var
möjlig.
För varje kraftansträngning är det nödv~indigt, om den
skall kunna komma till yttersta utveckling, alt man är övertygad om att kunna besegra motståndaren. Därför behövde
det tyska undervattensbåtskriget unelerstödjas av alla ele ment, som väntade slutlig framgång i kriget. Varje tviYel
på dess framgång måste stärka fiendens uppfattning, att han
skulle hemföra scgei:n. Men den politiska ledningen had e
redan från början gjort sitt till för att rubba tillförsikten,
och dess fru k ta n för att dylik krigföring kunde antaga for mer, som ökade antalet fiender, itwerkade på ängsliga na turer, verkade nedstämmande och ingav svikna förväntningar. Den härav uppståndna försagda stämningen, att ick e
slutmålet kunde nås, utnyttjade fienden till det yttersta, och
densamma stärkte i hög grad hans mod och tillförsikt.
Två gånger hade sjömakten kunnat rädda Tyskland .
Första gången på hösten 1914 genom högsjöflottan, andra
gången på våren HllG genom undervattensbåtarna. Båda
tillfällena försuttos, och först seelan det var för sent, försökte man taga igen vad som förlorats.

All ell förlorat tillfälle aldrig konuner åter är en sats,
som särskilt i krig torde innebära mycket sanning. Och Iil<väl fick Tyskland, trots försummelsen att från början an·vända sin sjömakt till en efter allt alt döma framgång lovande strategisk oll"ensiv, ännu en möjlighet att till sjöss
rädda hela krigets utgång, nämligen genom undervattensbåtskriget mot Englan<ls tillförsel. Men även nu gällde det
att slå till utan dröjsmål. Ett beslutsamt, målmedvetet och

2.

Duuerpatrullens strategi.

Dovcrpatrullen var under dc första åren av krig e t tilld clad relativt otillräckliga stridskrafter i förhållande till vikten
av dess uppgifter, och dess strategiska dispositioner äro där-
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för av stort intresse för oss såsom exempel på en underlägsen
styrkas uppträdand e gent emot en fiende, som vid oväntade
tillfällen kan insätta överlägsna krafter. Doverpatrullens
huvudup pgifter voro av defensiv natur och bestodo i att
::;kyclcla handelssjöfarten i the Downs, att hindra fientliga
"raiders" att oupptäckta bryta igenom samt att i möjligaste
mån störa den fientliga undervattensbåtsvcrksamheten, således att överhuvudtaget bryta udden av alla från belgiska
kusten igångsaUa fientliga företag.
Patrullens stridskrafter utgjordes av ett äldre slagskepp,
ett antal monilorer (med kanoner från 38 cm. ned till 15
cm. kaliher), några få lätta kryssare och stora j agar e, 24
mindre jagare (av vilka 12 gamla), vidare undervattensbåtar
samt en mängel smärre fartyg, såsom bevakningsfartyg, trålare och "drifters", minsvepningsfartyg, motortorpedbåtar
o. s. v., ävensom luftstridskrafter.
Av alla dessa fartyg var dock aldrig mera än en del
disponibel för att omedelbart möta ett överraskande fientligt
anfall. Sålunda beräknades exempelvis, att av de 24 jagarna
omkring 1 j 3 var borta för reparation och översyn, och av
de övriga halva antalet stillaliggande för besättningarnas
vila, så att endast 9 ständigt voro påräkneliga. Även detta
antal kunde dock ylledigare reduceras genom förluster eller
haverier. Härav framgår tydligt defensivens svårigheter i
fråga om ständig beredskap för att möta fiendens företag.
Doverpatrullens strategi kunde enligt amiral Bacon karaktäriseras sålunda: "att så disponera sina jagare, att fienden icke kom uneler fund n1.ed att vi egentligen icke hade
några".
Amiral Bacon resonneradc därvid så, att egentligen borde
Doverpatrullcns strategi gå ut på att dess stridskrafter ständigt skulle vara klara att på hela försvarsfronten avvärja
Yarje fientligt anfall. Men detta var praktiskt tagit omöjligt, då elen anfallande kunde välj a lämplig tidpunkt, lämpligt anfallsföremål och erforderlig anfallsstyrka. Det avvaktande, rena försvaret måste därför alltid komma i akterhancl.
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För att undgå denna fD.ra måste den underlägsne i möjligaste mån gripa initiativet samt genom blufT och företagsamhet söka dölja sin svaghet. (Såsom Bacon säger: "our
oiTcnsive strategy on the Belgian coast hid our weakness".)
Ett oilensivt UJ)pträclande var här det säkraste försvaret, och tyskarnas underlåtenhet att göra några allvarligare
försök att förstöra patrullen eller dess skyddsföremål, den
ständiga strömmen av handels- och transportfartyg förbi
DoYcr, Yisar att de icke kunde inse, att . så föga fanns bakom
dc ofta fåtaliga bevakningsfartyg, som dagligen patrullerade
utanför helgiska kusten. Bluii utgjorde i själva verk.et
nyckeln till Doverpatrullcns möjlighet att trots numerisk
underlägsenhet utföra sina uppgifter.
Man bör aldrig oroa fienden genom onyttiga och med
otillr~ickliga krafter utförda företag, som endast för honom
påpeka hans svaga punkter och direkt påvisa, vilka motåtgärder som erfordras. Som exempel härpå kan anföras,
hurusom amiral Ba'con vid ett tillfälle sände motortorpedbåtar för alt skjuta torpeder mot innersidan av piren i
Zeebröggc. Förelaget misslyckades, enär den hestämda
purriden ej träffades, och ingen skada åstadkoms annat än
för den anfallande, enär händelsen i fråga för tyskarna påYisade, att innersidan av piren var oförsvarad. De skynriade sig att genast utlägga spärrhinder för att förebygga ett
liknande anfall.
Var j c operation, som icke kan ha någon större nylta
med sig, bör undvikas, enär fienden lär sig en hel del aY
yarje företag mot honom. Ju mera en fiende oroas utan
giltiga skäl, desto mera erfaren och starkare blir han och
desto ·s vårare blir det alt sedan med framgång genomföra
viktiga företag mot honom.
En flotta nu för ticlen kan icke enelast bestå av en samling fartyg, ägnade att u p p taga strid med elen fientliga flo tt an. Den måste också kompletteras med ett icke obetydligt
antal skyd<;lande småfartyg, avsedela att bortskafia eller i
~nöjligaste mån förminska hotet från undervattensbåtar och

-

-12-

minor. Amiral Bacon klagar över, att i Dovcrpatrullen funnas alldeles för få småfartyg för att möta krigets alla mångfaldiga och olikartade krav. Halva antalet jagare var av en
föråldrad typ och borde ha varit på skrothögen före kriget,
men, som Bacon säger, i krig är föråldrad materiel bättre
än ingen alls, man får nöja sig med vad smn finns, och i
Dover var jag glad över att få vad som hälst som kunde
förflytta sig och flyta på vattnet. . :Man får göra sitt bästa
med vad man har och improvisera det man icke har. Denna
erfarenhet visar, att man i fredstid icke bör göra sig av med
föråldrade småfartyg, utan gömma dem, ty dc komma alltid
till någon användning i krig, vilket naturligtvis icke innebär
något som hälst berättigande för försumlighet att ersätta försliten materiel med ' modern sådan.

Vid ävenägandet av utsikterna att segra i en sjödrabbning får man icke endast taga i betraktande kalibrar och
pansartjocklek samt antal fartyg, utan måste komma ihåg,
att den part, på grund av vilkens initiativ drabbningen kommer till stånd, kan välja ett för sig gynnsamt men för fienden olägligt tidsmomcnt. Den numeriska överlägsenheten
har nalurligtvis alltid sin betydelse, men 0111 den icke är fullkomligt ÖYcrmäktig, inverkar därutöver: kvaliteten hos personal och m ateriel, den taktiska utbildningens ståndpunkt
samt ledarnas egenskaper. Många sjösegrar hava vunnits
ay den numeriskt underlägsne. Men härför fordras medvelandet om stridsenheternas överlägsna inre värde, d. v. s.,
att allt, som kan göras, också är gjort i ändamål att bringa
fartygens stridsduglighet upp till en så hög ståndpunkt som
möjligt. Har ett land ansett det vara nödvändigt att skafia
sig en flotta, så måste också denna flottas beskaffenhet och
utbildning vara sådan, att ingen tvekan råder om att i kriget
utnyttja den till det yttersta. Flottans övningar måste därför hedrivas etiektivt, utan restriktioner av bristande anslagsmcdel och med stridsmässigheten som huvudmål.

3.
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strategisk spaning.

Uneler krigets första tid hade man på såväl tysk som
engelsk sida mycket litet reda på varandras förehavanden.
Tyskarna väntade att få se den engelska huvudstyrkan utanför Tyska bukten, men härav blev intet, och hela Nordsjön
föreföll att vara fullkomligt övergiven av fienden. Aldrig
under kriget, säges i den tyska othciella krigsherättelscn,
kändes bristen på starka och talrika spaningsstridskrafter
så smärtsam som under dc första augustiveckorna 1914, då
ingenting av det man väntat inträflade och man överhuvudtaget icke Yisste någonting om fiendens dispositioner (att
märka är, att slagkryssarna Liitzow och Derffiinger samt
flera av de nyare lätta kryssarna då ännu icke trätt i tjänst).
En icke föraktlig ersättning för spaning med kryssare
erbjöd sig emellertid gcnmn den spaning, som kunde verkställas av undervattensbåtar. En raid av tio tyska undervattensbåtar till höjden av Orkneyöarna den 6- 11 augusti
hade visat, på vilka stora avstånd från sina baser undervattensbåtar kunde operera och vilken nytta ledningen kunde
hava av härigenom inhämtade underrättelser. Spaning från
undervattensbåtar har framför spaning med kryssare elen
fördelen, att undervattensbåten i motsats till kryssaren kan
rädda sig från överlägsna fiender genom dykning, men har
å andra siclan den mycket stora nackdelen, att ögats ringa
höj el å undervattensbåten avsevärt begränsar synvidden.
Vidare kan undervattensbåten på grund av sin ringa fart icke
hålla känning med motståndaren på samma sätt som snabbgående kryssare, och gnistrapporten från undervattensbåten
över upptäckta fientliga stridskrafter blir lätt fördröjd, om
undervattensbåten tvingas att omedelbart dyka och sedan
kanske en längre stund bevakas av fientliga jagare. U 53
upptäckte under framstöten den 19 augusti · 1916 kl. 10, 10
f. m. tre engelska slagfartyg och fyra lätta kryssare smnt
lyckades hålla känning med dessa ända till kl. 4, 30 e. m.,
oaktat engelsmännen säkerligen gingo med ganska hög fart.
U 53: s fart räckte dock i längden ej till att följ a fienden. Att
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uleslulancle använda 1111derYa llenshåtar för spaning är därför atl betrakta som en ni)clfallsulväg i brisl på bällrc.
Engelsm~inncn behövde icke förlila sig på unclcrvatlcns-,
hålspaningen i samma grad som tyskarna, ehuru exempelvis redan n:\gra limmar efler krigsutbrottet engelska unclervallenshålar uts~indes på spaning i omeclelhar n~irhet aY
Tyska bukten, d~ir dc iakltogo hunt den tyska bevakningen
Yar anordnad. P[t <lessa spaningsresultat uppbyggdes planen för det engelska anfallet p~t n~imnda hevakning <len 28
augusti 191-1. Den huvudsakliga engelska spaningen Yerkslällclcs emellertid medelst till sina riktningar ständigt växlande svepningar ("S\Yceps" ) av kryssarförhand över hela
Nordsjön, ett system, som gjorde <let mycket svårt för motsländaren att av siklade engelska stridskrafter draga någon
slu l sals hetr~ifTanclc d en engelska flottans dispositioner. I
motsals till Hochsceflottc vcrksliillcle den engelska huvudslyrkan redan från krigets bi)rjan ofta upprepade operationer i Nordsjön, dels för övningnr, dels för att vid behov kunna understödja kryssarförbanden. Icke sällan var emellertid läget sådant, att tyskarna fal\.tiskt hade möjlighet alt för Yerkliga sin str ategiska grundsats, att angripa och slå en del
av den fientliga flottan. Men den tyska krigsledningen fick
aldrig i tid eller också icke alls undcrräUclsc om förefintligheten av elylika möjligheter, vilka därför icke blevo utnyttjade.
Alltcflersom luftvapnet ulveeklades, trädde ~iven detta i
den strategiska spaningens tj~inst. Sålunda ordnades exempelvis redan från krigets hörjan en regelbunden spaning med
flygbåtar i Tyska bukten, som härför uppdelades i olika sektorer. Särskilt Jades vikt vid att före skymningen utspana,
om nallliga fientliga anfall voro att vänta eller om gynnsam
mö j li ghct för egna dylika eventuellt förelåg.
Atl spaning icke himpligen kan anförtros uteslutande åt
Juftstridskrafter visas av det negativa resultatet av elylik spaning före och under Skagera kslaget. Amiral Scheer nämner
härom följ ande: "Mell an kl. 1- 2 e. m. uppstego efter varandra L 9, L 14, L 16," L 21 och L 23 för fjärrspaning i
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sek torn 1\'- Y fr ån Hclgolantl. l'\ågon medverl<an i det sj iislag, som strax därefter utvecklade sig, lämnade cle icke.
de sågo ingenting varken av egen huvudstyrka eller :;1.v fien- .
elen och hörde heller icke något av drabbningen". }{rigel
Jämnar även många andra exempel på att flygspaning Jäm nat otillfredsställande C'ller l. o. m. felaktiga resullal. Särski lt har det vid disigt väder visat sig svårt att från luft~.t.ridskrafter särskilja olika slag av fartygstyper från varandra, L ex. hitta kryssare från jagare o. s. v.
l vackert väder torde Jurtspaning på gr u n<l av vidslräcl<L
överblick och stor snabbhet vara av mycket stor betydelse,
s~irskilt för en underlägsen flotta, men i dåligt väder, d:\
tjocl<a eller svåra vindförhållanden råda eller då molnen gå
n~irfl vattenytan, måslc spaningen ulföras med andra medel.
S~irskilt vänle har flygspaning, om den kombineras med spaning från kryssare, vilka kunna föra flygplanen till närheten
av spaningsföremålet oeh där shippa dem för att ålcr taga
dem ombord efter förrätlat uppdrag.
stort värde voro de engelS tralegiska spaningsmedel
Pa
ska gnistpejlingsstationerna ( "directionål stations" ) .
grund av elen engelska kuslcns stora utsträckning kunde genom långt från varandra t~ppslällda gniststationer Eiget av
gnistsignaler ~wgiYande fartyg noggrant bestämmas genom
Juysspejlingar. Då rlet för en stor flotta med utom optiskt
signalhåll från varandra gående förband är SYårt att alldeles
undvika gnistsignalering, kan en med gnistpejlingsstationer
förseeld motståndare med tämligen stor säl.;: erhel r~i kna på ait
kunn::t utröna , då den andra partens flotta går till sjöss, och
i så fall i huvudsak följa hans rörelser. ÄYcn tyskarna inrättad e senare gnistpcjlingsstationer.
Del synes som om dylika pejlingsstationer skulle kunna
vara av stor nytta på Sveriges långsträckta kusl.

av

4.

Beuaf,ninycn rtu Tyska bukten n1. m.

Den mccl ett omedelbart engelskt angrepp räkn a nde tyska
sjökrigsledningen Yicllog genast vi<l krigsutbrottet omfattande
Tids krif~

·i Sjöväsendet.
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åtgärder för bevakning av Tyska bukten mot ÖYcrraskan de
anfall.
At befälhavare n för spaningsfar tygen, viceamiral
Hippcr, anförtrodde s onlnandct av denna bevakning, och för
detta ändamål unclcrstäUd cs honom samlliga kryssare, jagarflottilj er, undervatten sbåtsflottilj er, minsvepnin gsdivisione r
samt luftstridskr after. Bevakninge n ordnades efter följand e
grunder:
Uneler dager en jagarflotlil.i (11 båtar) som yttre bcvakningslin jc från Amrum till Norderney 35' från fyrskeppet
El be I och en minsvepnin gsdivision (äldre torpedbåtar ) som
inre linje 23' fr ån samma fyrskepp. Mellan dc båda linjerna
utplacerade s undenatien shåtar, mot Yilka jagarna skulle led a
anfallande fientliga stridskrafte r, och innanför inre linjen
såsom understöd !älta kryssare, varjämte flygspaning anordnades. Under mörker indrogos yttre linjen smnt undervattensbåt-arna , och inre linj en besattes av jagarflottilj en. Yiclarc skulle nattetid icke mindre än fyra jagarflottilj er hålla
sig klara för omedelbart u Llöpande för den händelse fientliga
fartyg siktades (denna höga beredskap måste snart inskränkas till att gälla enelast under sådana nätter, då särskild sannolikhet förelåg för fientliga anfall). Särskilt betonades, att
bevakninge ns ändamål i första rummet var att förhindra genombrott av fientliga undervatten sbåtar och i andra rummet
alt förhindra fientlig minering.
Den defensiva Jwraktären hos nu omnämnda bevakningsanord ningar faller genast i ögonen. Jagare och lätta
kryssare bundos i brisl på lämpliga bevaknings fartyg vid
elen för personalen på grund av hög beredskap ytterst an·trängand e beYaknings ljänsten, varigenmn de för ofiensiY::t
företag disponibla läUa s lridskraftern a avseYärt reducerades
och möjligheter na för egna spanings- och jagarframs tötar i
::-.Jordsjön i motsyarand e grad inskränktes . Man glömde därvid, att anfall är d et bästa försvaret och att en längre ut i
::-.Jordsjön förlagd verksamhet av hela flottan också hade varit
det bästa medlet att trygga Tyska bukten med dess hamnar
mot fientliga företag. Såsom förut framhållits, får förlda-

ringsgrunde n till den starka säkerhetsgö rdeln och tillbakahållandet av dc stora fartygen till stor del sökas i den i början av kriget överdrivna fruktan för fientliga undervatten sbåtar.
Oläm pligheten av alt förlägga undervalten sbåtar i bcvah1ingslin jen insågs, seelan äldste undervatten sbåtsflotlilj chefcn därom gjort energiska föreställnin gar, redan efter en
vecka av ledningen, som då borldrog undervatten sbåtarna
därifrån, men i stället anordnade ytterligare en bevaknings linje av jagare. Di.trjämte besattes inre linjen omkring den
20 augusti av till b evakningsfa rtyg apterade fiskcångare .
Bevaknings fartygen patrullerad e med zick-zack-k urser inom
dem tilldelade patrullering sområden, vilka för jagarna i yttre
linj en voro 7'-8' breda och för inre linjens fiskeångare 3'-4'
breda. N attciid skulle en i Helgoland stationerad j agarflottilj ligga klar för ome-delbart utlöpande till anfall. Uneler
clager tillkom denna uppgift dc från bevakninge n befriade
och i Helgoland stationerad e unclenatlcn sbåtarna, vilka voro
anbefallda att efter eventuellt utlöpande bes~i.Ua två anfallsställningar, den ena en 12' lång linje syd om Helgoland för
5 undenatten sbåtar och den and ra en 9' lång linje ost 0111
samma ö för 4 undervatten sbåtar. övriga undervatten sbålar
skulle samlas på en rendez-vou splats SO 0111 Hclgoland. För
utförande av flankslötar mot anfallande fientliga stridskrafter stationerad es en lätt kryssare och en jagarflottilj i Emsmynningen .
Grundfelet med hela denna beYaknings organisation fick
man klart för sig först efter de dyrköpta erfarenhete rna elen
28 augusti, då det visade sig icke blott, att fientliga undervattensbåta r kunde tränga igenom tre olika bevaknings linjer
och att bevakninge n således i sin dåvarande form icke fyllde
si.n förnämsta uppgift, utan även att de långt från varandra
patrulleran de jagarna Yoro försYarslösa även gentemot mycket svaga fientliga styrkor.
En grundlig omläggning av säkerhetstj änsten blev efter
dessa e rfarenheter nödvändig. Bevakninge n drogs tillbaka

-

18-

inom porte för kustfästningarnas kanoner och överläts åt lokalslyrkor, varigenon1 Hochseeflotte tillhörande stridskrafter
frigjordes och ÖYeranslriingningen av dess personal kunde
upphöra. T stället. för dc Jångl framskjutna förposllinjerna
ullades minspärrningar, sedan man konunit till insikl om,
atl en avgörande drabbning i niirhetcn av Helgoland var högst
osnnnolik och alt mineri.ngarna därför icke i större grad
komme all hindra egen flottas rörelsefrihet.
I stället för den ursprungliga beYakningcn inrättades i
Tyska bukten en regelbunden spanings-, beyal<nings- och minsvcpningstjiinst för alt hålla farvattnen därstädes fria fdn
fienlliga minor och undervatlcnshåtar. Flygstationer för
n~irspaning upprättades på öarna Sylt, Helgoland, Norclerney
och Borkum. Omkring 80 . fiskeångare, underslödda av lol<alflolliljer, skötte om bevakningen dels genom hållandet av
Yissa bcYakningslinjer, dels genom regelhunden patrullering.
För minsn;pningstjänslen kommer senare aU redogöras.
För all dels Yicl behov kunna understödja de i säkerhctstj~inst utsända fartygen , dels med til lräckliga krafter
möla fientliga anfall samt dels alltid ha en styrka beredd till
oförutsedela uppdrag, inr~iltades Yid huvudstyrkan en "Vorposlcncliensl" med tillämpning av i hm·uclsak följande hcrcdskapsgrunder:
En och en haly slagskcppscskaclcr, hå slagkryssare, en
flolliljkryssarc, t\·å och Pn halv jagarflolliljcr samt. en lätt
l<ryssardivision, eller omkring hiihlcn av samtliga slriclskrafler, skulle ständigt Jigga ldara i så hög bcredsl<ap, att dc
'/ , timme efter erhållen order kunde gå till sjöss ( en vid
· Helgoland stationerad jagarflottilj skulle dock vara klar för
ögonblieldig lossl<aslning ) .
Dessa s. k. förposlslriclskrafter voro underställda älclsle
sjögående befälhaYaren å ,Jade. Han hade skyldighet att i
hiinclelsc av ett plölsligl fientligt anfall omedelbart sjiilvsländigt vidtaga nödiga ålgiirder och övertaga ledningen. Om
högslc befälhavaren hade något uppdrag för förposterna,
kunde detta beordras genom ett allmänt direktiv lill nämnde
befälhavare, Yarefter el c tal j c rna orclnacles a v honom.
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Av ÖYriga fartyg, icke til.lhörandc förposterna, låg hälYten (sä lcclcs omkring 1 / 4 av hela flottan ) på redden och den
andra hälvten i inre hamnarna i vVilhelmshafen eller Brnnnsbi.ittel, utförande nödiga reparationer och undcrh~\llsnrhclcn,
som med egen besättning ku n dc verkställas. Dessa fartyg
skulle i allmänhet Yara sjöklara inom tre timmar, ofta, då
så av krigsläget påkallades, pä mindre Lid. En avsev~inl inskränkning led denna beredskap genom alt vid lågvalten dc
på vVilhclmshafcns redd liggande stora fartygen p å grund
av siH djupgående under fl e ra Limmar voro förhindrade all
passera "die Barre der Aussenjade".

Den nu skildrade, av omst~indighcterna framtYingadL·
omläggningen av bevakningen i Tyska huklen p:'rvisar vikten
av alt vid ell krigsutbrott besilla ett stort antal för bevakning lämpade småfartyg, så aU icke värdefullare enheter behöva ansträngas och riskeras i hevakningsljänsten. Icke endast å tysk ulan äYen å engelsk sida var vid krigsullrroUet
bristen på dylika småfartyg mycket kännbar.
I samband med redogörelsen för bcYakningcn av Tyska
bukten Lorcle höra framhållas, huru osannolikt det är, alt i
ett sjökrig endera parlen framsänder sin huYuclstyrka till
anfall på motståndarens operationsbaser i omedelbar närhet
av elen fientliga ln1sten, där, förutom navigeringssvårigheLCI·na, riskerna för förlusler genom minor, kustbatterier och
undervattenshålar äro väsenlliga. \ 'ad speciellt Y~tra cgn:o~
förhållanden heträfiar, behöva vi säkerligen aldrig räkna med
att någol fientligt fartyg någonsin kommer att siktas från
exempelYis Oscar Frcdriksborg, då icke ens från Helgolancl
uneler h ela kriget lossacles ett enda skott mot nå no· o t ficnlli- on·[
fartyg. Att sbcka fyrar och borttaga prickar o. el. lång t inne
i skiirgårclen är därför uleslulande Lill eget förfång. Ingen
av dc i sådant syfte i Tyska bukten vidtagna åtgärderna,
varibland exempelvis förekom släckandet av fyrar långt uppe
i flodmynningarna, var till ringaste nytta uneler kriget. Fienden skall sökas till sjöss och icke inne i de egna hamnarna.

-21-

-:20 -

u.

II.

J-Iemliuhållcmde au planer.

Amiral Bacon omtalar en del detaljer angående åtgärder
för hemlighållande av planer o. el. inom Doverpatrullen.
Villgående försiktighetsmått iakttogos för att hindra, att
planer för blivande operationer läckte ut. Förhancllingan~a
mellan amiralitetet och viceamiralen i Dover föreles allb<l
munlli r' l vid ofla förekommande samm::m träiianclen, och
h
in"cntin" ay hemlig natur neclslucvs på papperel, utom del.
h
o
.
f" N
l
det p ersonligen maskin- eller handskrevs av chefen
or l ava
Stan· eller vicean>iralcn i Dover. Förste sjölorden och chefen för Naval StaiT visste amiral Bacons avsikter och moliv~n
chirför, och den senare i sin tur fick höra hans synpunkter
och draga nytta av hans erfarenhet.
D~t den heramade men aldrig utförda landsättningen aY
engelska trupper i Flandern planerades, fingo endast fartygscheferna å monitorerna reda på vilken del av kusten, som
"kulle utgöra mål för operationerna. Personalen i övrigt delgavs etl memorandum, yari anbefalldes hemlighållande av
~let blivande företaget och samtidigt lämnades en avsiktligt
felaktig uppgi fl om ändamålet med detsamma.
En annan försiktighetsåtgärd var förbjudarrdet av all
gnisttclcgrafering, clå någon viktigare operation startats, utom
i nödfall. Om en mot belgiska kusten riktad operation, som
alltid brukade startas i mörkningen, måsle uppgivas på grund
av dåligt väder eller annan OI'Sa!.;, sändes en jagare 20' iväg
från flotian för att giva elen nödvändiga gnistordern, och dess
plats valeles så, att ingen ledning därav kunde dragas att
flottan var ute.
En ledande princip bör vara att endast unelerrätta dem,
som därav äro i verkligt behov, om under utarbetande varande planer eller förestående operationer.
Vid spaning i en viss riktning är det klokt att samtidigt
1 1tföra spaning även åt andra håll för att hålla fienden i
okunnighet om avsikten.

l.

Förberedelse för kriget.

Tyska flotian bättre lärberedd.

Den tyska flottans förberedelse för krigel var bätlre än
engelsmännens. Icke så att tyskarna förskafTat sig en starkare sjömakt, men de hade grundligare och mera målmedYelet tänkt sig in i, huru deras flotta borde vara beskaiTad
för att bäst motsvara krigets fordringar och huru deras fartyg på mest effektivt sätt skulle mwändas i striden.
Icke u lan berättigad stolthet framhåller amiral Scheer i
sin rapport till kejsar en efter Skagerackslagct, att anledningen
till att den underlägsna tyska flottan utgick så jämförelsevi~
Yälbehållen ur kampen med sin överlägsne fiende och även
lyckades tillfoga denne särdeles svåra förluster, var den goda
beskalTenheten hos fartygen och deras vapen, de målmedvetna fredsövningarna med förbanelen och elen samvetsgranna
utbildningen av de enskilda fartygen. Detta torde vara något att tänka på för oss, där numera <len egentliga stridsutbildningen på grund av bristande bränsletilldelning för övningar under gång icke kan bedrivas i den utsträckning, som
är önskvärd och nödvändig, och där övningar i förhand, på
grund av det ytterligt ringa antalet rustade fartyg samt de
långvariga skolorna på i de flesta fall stillaliggande fartyg ,
endast alltför sällan förekomma.
I fråga om förberedelse för kriget led den engelska flottan av flera brister.
Sålunda var det engelska minvapnet vid krigsutbrottet
icke i ordning. Någon duglig offensiv mintyp att användas i
öppen sjö och vid fiendens kuster fanns icke, endast defensiva minor för hamninloppen, ansedda att vara mera farliga
för vän än fiende, då det icke är mycket troligt att fienden
går in i hamnmynningarna . Icke förrän l 917 blev den nya
engelska oil'ensivminan färdig.
De tyska fartygen voro starkare byggda samt hade bättre
pansarskydel och större flytsäkerhet än dc engelska. Särskilt voro å de tyska fartygen anordningarna för att skydda
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krutkarduse r na mot antängning genom fientliga krevader
betyd ligt mera effektiva än hos cngclsm~inncn, vilkas unclerlåtenhet därvidlag i skagerackslaget kostade dem tre slagkryssare.
Skyddsljänstcn å clc tyska fartygen var överlägsen mot~: låndarcns.

Den medelsvåra artillcrihcstycknin gcn å dc tyska slagoch slagkryssarna ävensom dessa fartygs anordnin.kcppcn
>
gar och utbildning för nattstrid voro bättre än motsvarande
förhållanden å engelsk sida. Bland annat använde tyskarna
lysbomher för alt natletid kunna belysa anfallande fientliga
jagare ulan att förråda egna lägen. Dylika "star shclls" infördes av engelsmännen först efter Skagerackslagct.
F ii r att kunna skj ula på långa avstånd hade tyskarna
giYit sina kanoner 30° elevation, uneler det att engelsmännen
icke förr ~in ctl år efter krigets början utökade kanonernas
cleYation från 20 ° till 30 ° (före 1911 Yar den endast 15 ° ).
Alla tyska fartyg använde eldgivning med ccntralriktning, då däremot i skagerackslaget endast sex. engelska fartyg
hade sådant eldledningssyslem fullständigt infört för alla
kanoner samt flera slagskepp och alla kryssare (nlom slagkryssarna) voro alldeles utan dylika apparater.
De tyska projektilerna synas ha haft större gcnOinträngningsfönnåga och bättre sprängverkan samt längre förclröjning å rören än dc engelska.
Icke förrän 1917 infördes de stora 30 fots avståndsmätarna i engelska flottan, s01n dessförinnan var försedd med.
avståndsmätare aY endast 9 fots längd.
Vidare hade, enligt vad amiral Jellicoe framhållit, elen
medgivna kvantiteten ammunition för övningsändamål i fredstid i tyska flottan avsevärt ökats före kriget och var då betydligt större än i den engelska flottan. Enligt Jellicoes mening fanns intet tvivel om, att icke detta var väl använda
penningar. Mö j !igen v oro också tyskarnas övningsskj utningar mera striclsmässiga än engelsmännens.

:23 -

Dc tyska jagarna Yoro försedda med bortåt 50 % flera
·torpeder och torpl'dtuhn iin de l'nge,lsl.;;l , <'ilminstone ,·id krigels början.
Tyskarna hade länge praktiserat dim- och rökbildning i
taktikens tjänst, under det att engelsmännen, enligt Bellairs,
"did not even anlicipatc the prohability of lheir 11sc".
Efter erfarenheterna från Skagerackslagct verkställdes
på dc engelska fartygen en mängd förbättringar, till stor del
sådana, som tyskarna redan förut fiirvcrldigal.

2.

Utliildandct nu ledarr.

Till föreberedelse för kriget hör också att sörja l'ör utbildandet av ledare för sjöslyrkorna under krig. Beträffande
denna fråga är det av intresse att iakttaga, h ur u som både
från lysk och engelsk sida varnas för att låta specialiseringen
i de tekni~ka tjänstegrenarna gå al!L för långt i fråga om
högre officerare, som kunna ifrågakomma till förhandschefer
i krig.
Ami ra! YOn Tirpitz framhåller helräffande denna fråga,
att högre malemali k ~i r värdefull som förstånclsgymnasti k,
men för sjöotriceren i Yiss mån farlig. I sin outtömlighet
absorberar den för mycket, och i sin exakthel kan elen som
Ya r j e teori förleda lill att unelerskatta <le oberäkneliga faktorerna och glömma, att militärt ledarskap icke är en logisk
vetenskap, utan intuition, vartill först och främst fordras
personligheL Därför får man icke _·åsom specialister skola
sådana personalkategorier , som äro aYsedda att stiga till dc
högsta plalserna. Det är bra, att dc en gång hava arbetat i
. en specialgren och vela, vad detta innebär och vilken summa av tankar och arbete, som finnes clärinom. 1\Ien deras
egen linje måste skilja sig från den tekniska. Special istherravälde är någonting för en fJolla mycket farligt.
Amiral von Tirpitz påpekar Yiclarc, att vid armen hålles
en nyttig tävlingsanda Yid makt genom att ett flertal högre
befälhavare där äro ställda vid sidan av varandra, då däremot ett elylikt förhållande icke i nämnvärd utsträckning
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förekommer vid flottan, där högste befälhavarens uppfattning lätt stelnar till dogm. För att hålla elen ska1)ancle kritiken vid makt och för att underlätta självständiga ledarenaturers framträdande ansåg von Tirpitz det vara nödvändigt
att giva de olika "Flottcnteile" en självständigare ställning
och att direkt unelerställa dem högste befälhavaren endast vid
de större tillämpningsövningarna, men att även låta a ndra
högre ofTicerare vid lämpliga tillfällen öva sig i den högre
flottledningen till sjöss, utan hänsyn till tjänsteåldern.
Den engelske kritikern Commander Bellair s, en av J ellicoes argaste vedersakar e, anser, att det engelska· utbildningssystemet i allt för hög grad varit karaktäriserat av dogmer
och teoretiska examina, varigenom själva sjökrigskonsten
kommit att stå i skymundan och mekaniska synpunkter bliYit allt för dominerande. Häri skulle orsaken vara att finna
till de brister i fråga om förberedel se för kriget, vilka enligt
vad ovanpåvisals funnos inom den engelska flottan. Bellairs
påpekar, hurusom de tre officerare, amiralerna Bcatty, Kcyes
och Tyrwhitt, vilka efter krigets stora eldprov representerade
urvalet bland dc dugligaste och som därför slutligen blivit
anförtrodda befälet över de förnämsta sjöstyrkorna i hemlands farvatten, icke varit vidare framstående i att prestera
många och vackra examina. De hade därigenom undgått att
klavbindas av för mycket sysslande med detaljer, enkannerligen mekaniska och administrativa sådana, varigenom föga
tid blir över för högre studier. Den praktiska utbildningen
knöts i absurt stor utsträckning samman med maskinlära.
För mycket sysslande med mekaniska saker är ogynnsamt för
den allmänna utbildningen, vidsyntheten och psykologisk
blick, varav framgång i krig till stor del beror.
J cllicoe var artillerispecialist, en utomordentlig arbetsam
man, smn själv övervakade alla detaljer och lämnade föga
eller intet till underlydande. Men just därför kunde han
icke utöva den högsta ledningen av en flotta med dess högre
synpunkter och vidare vyer.
Ovanstående omdömen få stå för Commander Bellairs
räknin g, och det är icke alls osannollkt, att desamma äro

mer eller mindre överdrivna. Av samtal med engelska sj öofiicerare har nämli.gen framgått, att enligt deras åsikt Bellairs är en s. k. skrivborclskritiker, som icke är tillräckligt
inne i den praktiska sjötjänstens förhållanden för att vara
berättigad att utöva kritik så skarpt, som han gjort. Men
även om de påstådda missförhållandena icke skulle vara så
stora, som Bellairs i sin kritik vill göra troligt, inn ebära hans
uttalanden ett Yisst intrc~se, varför de i denna uppsats icke
helt förbigåtts.

3.

Utökning av besättningsstyrkorna.

Under dc första mobiliseringsdagarna crhöllo de tyska
fartygen planenligt ett tillskott av personal, uppgående till
omkring 10 % av fredsbcsättningslistorna. Ändamålet med
denna förstärkning var dels att ersätta det antal sjuka och
befriade eller av annan anledning frånvarande, varmed man
alltid måste räkna, dels att möjliggöra beviljande av tjänstJedighet i viss ulsträckning, utan alt fartygens stridsberedskap chirav blev lidande, men framför allt att möjliggöra
fartyg ens framförande med högsta möjliga fart och alla pannor påeldade utan att alltför hårt anstränga eldarpersonalen.
Särskilt var denna personalförstärkning av vikt för slagkryssarna , vilkas eldarpersonal enligt fredbesättningslistan
icke var tillräcklig för att vid elen oerhörda kolförbrukningen
Yid högsta fart framforsla kolen från de längst bort belägna
boxarna till eldstäderna utan hjälp av däckspersonal. De
närmast eldrummen liggande boxarna ("die Gefechtsbunker") sparades nämligen i det längsta för att kunna tillgripas
under drabbning.
Även i engelska flottan insåg man snart behovet ay en
dylik personalökning. Sålunda berättar J cllicoe, att den 2G
augusti 1914 embarkerade å Grand Fleet omkring 1000 man
för att förstärka besättningarna, enär erfarenheten visat, alt
såväl däcksmanskapet som eldarpersonalen voro otillräckliga,
detta förnämligast beroende på, att det medelsvåra artilleriet
nästan shindigt var hemannat till sjöss.

-:Z(i-

4.

- :n-

Sjövana.

Snar l sagt de flesta operationer ti ll sj öss under kriget
Yisa den stora Yiktcn aY alt ha sjövana farlygsbcs~ittningar
snml atl den förnämsta egenskapen hos ett fartyg är pålitligbet i alla väder. Erinras må endast om dc tyska bevakningsfartygens ständiga patrullering i den oskyddade Tyslut
bukten och de tyska unclcrvaltcnsbålarnas långvariga färder
i :\'ordsjön, Atlanten och Medelhavet samt om den clag och
nall under flera år pågående hcYakningcn av dc engelska
ulanför belgiska kuslen och b·ärs över
n~ilspärrningarna
En engelsk monilor låg så gott som varje natt
l~analcn.
under tYå år förankrad i öppen sjö 14 miles utanför Ostende
med en jagare i sällsk.ap, i ändamål att redan från första
hörjan kunna störa elt evenlnellt tyskt försök att från belgiska kuslen företaga en landstigning i England. Att dessa
monitorer icke Yoro några vidare behagliga sjöbålar framgår
av, alt ett dyliht fartyg vid etl tillfälle rullade 180 ° på 10
sekunder, nämligen fyra krängningar på 45 o fram och tillhaka från miltelläget åt vardera sidan, Yar och en fullbordad
på endast 2 1 / , sekunder.
Men del är icke tillräckligt alt endast kunna hålla sjön
i hårL väder, man måste också kunna betjäna fartygets vapen. Av största betydelse är därför att under fredsövningarna heakla nödvändigheten av alt bibringa besättningarna sjöYana och alt icke avbryta en övning bara för att sjögång och
då ligt Y~iclcr ~ir rådande.

lli.
1.

Sjökrigsledningen.

Bristande enhetlighet i den tyska ledningen.
''Vl,is un s am m cistc'n f('ldk. Weil: (Lic
('inheiiliclic

Adnlire~litlit'·.
I 'On

Tirpitz.

I såYäl Yon Tirpitz' som Scheers uttalanden om det
1-(ångna kriget är alldeles särskilt påpekat vilken olycksdiger

}Jrisl på enhetlighet, som förefanns i den Lyslut sjökrigsledn ingen. Före 1888 hade tyslw flottan en enhetlig överstyrelse, men nämnda år ski ljdes de förut förenade Oherkommando och Reichsmarineam L åt, var j ä m te i nr ä Ltadcs et t s ä rskilt marinlzabineU vid monarkens person, och alla tre myndighelerna erhöllo direkt föredragning inför Kejsaren. "Das
FeJd zu Spiel und Gegenspiel, zu drei- bis vierfach verschicdcner 1\larinepolitil<, war eröfl"nel".
För att emellertid göra det bästa möjliga av silualionen
hade von Tirpitz genomdrivit en sönderdelning av Oberkommando i Berlin genom att bibringa Kejsaren den överlygclsen, alt överste krigsherrens kommandomyndighet icke gärna
k u n de vi el sin sida fördraga ell O herkommando å ena sidan
och Reichsmarineamt å elen andra med dessa ämbclsverks
dittillsvarande befogenheter. Oherkommando uppdelades så,
alt en del av dess befogenheter överflyttades till Heichsmarincamt och resten dels till stationsbefälhavarna i Kiel och
\ Vilhelmshafen, dels lill den nybildade amiraistaben. Denna
sönderdelning skedde, s~iger Tirpitz, i brist på det ouppnåeli ga b~ista, nämligen att förena marinens ledning i etl enhelligt amiratitel, såsom i England alltid och i Tyskland till år
J 888 Yarit fallet. Då marinen all Lid kommer att vara en
mångsidig organisation, anså gs en månguppdelning vara aU
föredraga framför dualismen mellan ell Oberkomrnando i
Ber l in oeh Heichsmari n e am L
Den organisation av tyska flottans överstyrelse, som på
nu skisserade sätt utyecklal sig, var Yid krigets början rådande. Yid sidan av de nu omnämnda myndighelerna i
land stod högsle befälhavaren över Hochsceflotte, der Floltenchef. Redan i fr cdstirl hade det visat sig, atl fri klioner
oeh stridigheter mellan d e olika myndigheterna hämmande
och skadliglinverkat p å dessas sakliga arbele. Särskilt hade
F iollenkommandos strävanel en att under sig inordna all flytande materiel oeh intaga en från myndigheterna i land alll
mera fristående ställning fiirsvårat samarbetet.
Den huvudsakligaste anledningen till att man i Tyskland frångick elen inlill 1888 befintliga enhetliga överstyrd-
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sen och i stället uppdelade densamma på flera olika myndigbeter synes hava varit antagandet, alt en gemensam ledning av marinens. samtliga angelägenheter skulle vara för
mycket för en person, varvid man Lycktes ha förbis ett, att
Kejsaren, vilken såsom högste krigsherre hade högsta befälet
över flottan, hade mycket annat att dessutom regera över.
Det är emellertid oriktigt att säga, att det är svårt att stå
i spetsen för ett mångsidigt ämbetsverk. Allt kommer an på
att man har förståelse för, vad som är det väsentliga, och
överlämnar allt det övriga åt tillförlitliga medhjälpare.
Dc av den tyska överstyrelsens splittring på olika häncler föranledda olägenheterna hade, ehuru stora, i fredstticl
icke gjort sig så kännbara som man skulle kunnat förmoda,
detta huYuclsakligast på grund av elen dominerande ställning,
som statssekreteraren för Reichsmarineamt, storamiral von
Tirpitz, tack vare sin överlägsna personlighet vetat förskafia
sig gent emot övriga myndigheter.
Uneler kriget framträdde däremot olägenheterna av den
~.plittrade ledningen så mycket skarpare, då åsikterna om
huru detsamma skulle föras gingo i sär. .
Den tyska överledningen uneler kriget omnämnes av von
Tirpitz sålunda:
"Det nuvarande tillståndet: Högste befälhavaren över
Hochseeflotte, överbefälhavarna i Östersjön och över marinkåren i Flandern på var sin. krigsskådeplats, och därtill chefen för amiralstaben i stora högkYartcret som s. k. ledare,
men utan varje egen befälsmyndighct, är enligt min åsikt
fördärvligt och måste så snart som möjligt undanröjas."
Visserligen hade samarbetet mellan befälhavarna på de
olika krigsskådeplatserna varit gott, trots onödig omgång
genom bristen på en allt Öyerblickande och därefter beslutande ledning, men detta goda samarbete kunde icke avhjälpa
nämnda brist.
För att sjöstridskrafterna skola kunna efiektivt samverka och användas fordras obetingat en crihetlig ledning.
von Tirpitz säger i denna fråga: "Den tragiska utgången a y
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vårt krig till sjöss är uteslutande att hänföra till ett enda
faktum, nämligen att marinen först i september 1918 erhöll
en högsta sjökrigsledning. Denna enhetliga ledning är också
nödvändig för aU gent emot de lantmilitära och politiska
myndigheterna kunna med erforderlig auktoritet företräda
marinens intressen. Och det är långt ifrån tillräckligt, alt
denna ledning sammanlöper hos och utövas av monarken
personligen. Ty dels har monarken en mångfald andra plikter att sköta, dels kan icke rimligen ett så ocrhört fackmannaansvar, som exempelvis utfärdandet av order att flottan skall
söka drabbning, påläggas honom." Den, som anförtros högsta ledningen, bör vara elen fackman, som inom vapnet åtnjuter högsta anseendet och förtroendet.
Om således en högsta sjökrigsledning måste finnas i krig
och det kan lända till obotlig skada om så ej är fallet, då
bör också denna ledning vara organiserad redan i fredstid,
så att densamma ej måste helt hastigt nyorganiseras.
Amiral Schecr karaktäriserar sjökrigsledningen nndcr
första och större delen av kriget sålunda: "Organisationen av
elensamma var förfelad, åtnjöt föga förtroende i marinen, och
dess resultat var svikna förväntningar". Amiral von Holtzendorffs, amiralstabschefens, sjuklighet i· slutet av juni 1918,
då amiral Schcer avsågs till hans efterträdare, gav Schecr
tillfälle att förverkliga sin sedan långt tillbaka allt starkare
kända insikt om nödvändigheten att inrätta en enhetlig överledning för sjökrigföringen.
Som Flottenchef k~indc sig Scheer ansvarig för, att
allt gjordes för att till sjöss vinna krigets mål. Någon honom överordnad myndighet, hos vilken hela ansvaret för sjökrigföringen vilade, fanns ej. Ty amiralstaben var intet
O ber kommando, utan enelast ett organ för Kejsaren, vilken
wm högste krigsherre icke borde betungas med detaljer.
Amiralstaben~ ställning i förhållande till marinen överensstämde icke med generalstabens till fältarmen. Fastän en
ständigt från högsta håll utövad ledning av operationerna
icke är möjlig i fråga om sjökriget på samma sätt som be-
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träll'ande lantkrigct, så måste i alla fall en överledning finnas, som reglerar slriclskraflernas fördelning mot ett bestämt
~·.lrategiskt mål.
Amiralstabscbcfcns sUillning var oklar och blev det ~innn
m er<l genom undcrvaltensbtllskrigct. Unde rvattensbålarna
voro nämligen tilldelade sj~ilvsl~incliga hcfölhavarc, och även
amiralstabschefen h ade sig direld understiiiida vissa grupper,
Emellertid mås le j n en hel del
excmpc l vis U-kryssarna.
frågor rörande undervattensbåtsvapnets taktiska a1w~incln ing ,
tcknislw utveckling och personalutbildning m. m. behandlas
efter enhetliga grunder, men fredsorganisatio n en hade icke
förutsett behovet av en sådan h ögsta ledning. ~Ian trodde
sig kunna reda sig genom allmänna dircktiY, vilka amiralstaben såsom J.;cjserligt bcl'älsorgan på grundYal av sina strategiska övcTväganden hade all utarbeta och meddela fl ottan.
Della befanns vara ett misslag. E.rigcl gestaltade sig vida
omfångsrikare, iin alt detsamma kund e föras uneler Kejsarens personliga ledning, så som nödvändigt var med h ä n syn
till d e högre marinmyndigheternas ställning i förhållande till
var andra.
Amiral Scheer förklarade sig i slutet av jnli 1!)18 villig
att efterträda amiral von Holtzendortf såsom amiralstabschef
IY:IrYid <lminll ]-lipper !J]e,· Flo llenehef ), men cnd:1sl under
den bestämda förutsättningen, aLL nämnde chef vid utövandet av sjökrigsledningen erhöll uttrycklig hefälsmyndigbet,
molsvarande <len von Hindenburg utövade över fälthären.
K ej sa ren gick in hiirpå, och så upprättades i sis la stund den
organisation av en högsta krigsledning, som, om den blivit
vieilagen i rätt tid eller ~innu hellre redan i fredstid, kanske
had e kunnat geslalla J.;r·igels utgång helt annorl und a än den
katastrof den m1 blev.
Huvudorsaken li.ll Tysklands nederlag var den bristande
cnighelcn och f;1sthclcn gent emot elen j~irnhårda engelska
krigsviijan . Tyskland j sin helhet saknade liksom dess flotta
en slark och målmedveten ledning. Dess fiender s tällde diklatorcr i spetsen, vilka, där det behövdes, med järnhand höllo

sina folks seger- och förintelsevilja högt. I den skickelsedigra
stund, då allas krafter bort enas ut å t, försvag ad es och hröls
motstån dskraften genom inr e stridigheter. Inlcl stort har
någonsin utr ~itta ts , d ~i.r stridiga viljor och bristande enh e t
suttit vid rodret, i stället för a ll en h eslutsam vilja bord e
vara allcnah~irsl<ande. Hesullalet av bristand e fasthel i ledningen var "der Kri eg der verpasslcn Gclcgcnheiten".
Den tyska flottans dyrköpta erfarenhet belddTande nödvändigheten ~n- enh e tlig och kraftig överledning bord e mana
till d et noggrann as te hea]dandc för v år egen del. Alldeles
särskilt synes vår månghiiwlade och söndersplittrade överstyrels e j fredstid V<lra i behov av en grundlig omorganisation,
vill< en del dock icl<c torde Lillhiira denna årsbc r ~ittelse all
närmar e ingå på. ~len även i fråga om organisationen av
högsta krigsledningen måste sörjas för, att el ensam ma gives
erford er lig maktbefogenhet, så att den kan hefall a och handla
utan a ll först behöva (öriwndlrt m ccl andra marin en tillhörande myndigheter.
2.

Olämpliohetcn av rcyerin!Jsin!Jripande
operationer.

sjö m il il ära

DeL senaste sjökrig et lämnar liksom så många föregående fl e ra exempe l på, hurusom operationer misslyckals och
gynnsamma tillfi.ill en förlorats på grund av all d en ansvarige
högste befälhavaren iel<e fått handla självsUindigt, enär r egeringen eller monarken direkt ingripit i hans verksamilclsområclc.
All d en tyska fiollan redan fr ån krigets början hölls tillbaka berodde clchis på regeringens rädsla fiir a tt ett oiTensivl llpplr ~idande skulle medfiira allt för stora förluster. En
följd ay den ly ska molgången vid Helgoland elen 28 augusti
1!)H var, atl Kejsaren, för alt fiirhinclra ytterligare liknand e
fartygsfiirlust e r, in sk r ~i nkt e högste heUilhavarens initiativ genom alt anbefalla sådana restrikti one r, alt flotlan icke fi ck
utlöpa och överhuvud lage t icke företaga några större operationer ulan Kejsarens lillslånd. J c lt memorandum från amiTidskrift i 'Sjöväsendet.
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rals laben ut sades otve tydigt, att floltan skulle håll as ti llbaka
och undvika samm anstötningar, som kunde medföra större
förlus t er, vilket dock icke skulle utesluta, att lämpliga tillfäll en begagnad e s för att skada fiencl en . Till u tnyttj and et av
lämpliga tillfällen fick dock icke hänföras användandet av
slagskeppsesk adrarna u lanför Tys l< a bukten. Förgäves försökte högste befälhavaren få dessa restriktioner upphävda,
vilka icke kunde undgå att hos personalen ingjuta en känsla
av, att ledningen salwacle förlroenclc till egen kraft och tro
på framgång.
Den engelska ofTensivstöten den 28 augusti 191-! planerades av amiralitetet utan amiral Jellicoes hörande, och avsikten var ursprungligen att inga slagkryssare utan endast
~ildrc pansarkryssar e skulle deltaga som understöd åt de lätta
ö.tridskrafterna . Först på .Jellicoes enträgna föreställningar ,
att kraftigare fartyg oundgängligen erfordrades till understöd, blev det bestämt, att Bealty med sina slagkryssare skulle
deltaga i företaget. Endast på grund härav blev utgången av
detsamma en framgång för de engelska vapnen, enär de långsammare pansarkryssar na aldrig hade kunnat göra dc tyska
lätta kryssarna sådant avbräck. som genom slagkryssarna s
insats blev fallet.
Ett annat clubbelexempe l på olämpligheten av att ledningen i land direkt ingriper i sjökrigsoperat ionerna lämnas
av händelserna i Nordsjön den 15- 16 december 1914.
J'\ illnnda dag igångsattes av tyska slagkryssare och lätta
strid sk . ··c er för första gången en framstöt mot engelska
kusten. Ändamålet med framstöten var bcskju.Lning av Scarborough och Hartiepool samt minutläggning . Till understöd
åt kryssarna samt för att om möjligt kunna påträffa och slå
någon del av den fientliga flottan utsändes något senare hela
tyska huvudstyrkan , och skulle denna möta kryssarna på
deras återväg å en avtalad rendezvouspla ts. Med hänsyn till
förbudet för operationer utom Tyska bukten lät amiral Ingenohl huvudstyrkan anträda återfärden långt innan ännu kryssarna h u nnit tillhaka till mötesplatsen. Kryssarna fingo kän-
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nin g med en engelsk slagskeppsesk ader på sex fartyg och en
engelsk lätt kryssareskade r, varjämte i n,ärheten även funnas
fyra engelska slagkryssare under Beatty. Dc tyska fartygen
lyckades dock undvika att invecklas i en ojämn strid. Om
Hochseeflottes huvudstyrka icke på grund av högre direktiv
vänt om så tidigt, hade ett utomordentlig t tillfälle till framgång er b j ud il sig, då nämligen i elylikt fall med stor sannolikhet ett sammanträiia nde mellan nämnda huvudstyrka och
de underlägsna engelska förbanden kommit till stånd. Nu
gick åter elt sällsynt gynnsamt tillfälle förlorat och kom
aldrig åter.
Aven å den engelska siclan hade ledningen i land vid
~amma tillfälle ingripit i operationerna till sjöss.
Av en
h ändelse hade .Jellicoe just den 15 december skickat ut 2.
slagskeppsesk ader n, l. slagkryssaresk adern och l. lätta kryssares-kadern jämte en del jagare på en svepning i Nordsjön,
och dessa stridskrafter befunna sig således till sj ö ss samtidigt med tyskarnas beskjutning av dc engelska kuststäderna
samt i fördelaktiga lägen för att avskära fienden, då underrättelse om dennes närvaro ingick. De till sjöss varande förbanelen hade av Jellicoe erhållit direktiv huru de skulle avskära de hemvändande tyska kryssarna, men även från amiralitetet mottagit direkta order, s.om lydde annorlunda och
~.om följeles av elen engelske eskaderchefen för 2. slagskeppseskadern, Sir George \V arrender.
Vis~erligen bidrog det osiktbara Yädret i hög grad till
att de tyska kryssarna utan aU invecklas i strid med överlägsna motståndare kunde taga sig hem, men otänkbart är
j u icke att resultatet hade bli vi t ett annat, om Sir George
\Varrender fått mottaga order endast från sin högste befälh avare och icke som nu från två håll.
Vid elylika tillfällen, då ledningen i land erhåller upplysn ingar om fienden, vilka göra en ändring av disposition erna till sjöss önskvärd, synes ledningen böra nöja sig med
att meddela dessa upplysningar till elen ansvarige sjögående
befälhavaren samt åt honom överlåta att vidtaga erforderlig
än dr ing av disposilionern a.
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Del iir om händelserna vid nu nämnda tillfällen, som
Korvellenkapitän von Hase i sin högintr essanta bok "Die
zwei wcissen Yölker" berältar, då han ski ldrar silt första
sammanträfl"andc med engelska sjöstridskrafter mulcr kriget.
De tyska lätta kryssare, som deltogo i raiden mot de engelska
kuststäderna, skickades av ami ral Hipper tillbaka till huvudstyrkan på grund av elen vid engelska kuslen rådande svåra
sjögången och sammanträfiadc på vägen med sina bckanla
från Kiclervcckan i juni 1914, nämligen fö r st Commodore
Gooclcnoughs lätla kryssareskader och sedan viceamiralen Sir
Vid mötet med
George \ Varrenelers slagskeppscskader.
från Birmingden
tyskarna
Goodenoughs eskade r besvarade
ham med strålkastare avgivna och av två bokstäver bestående igenkänningssignalen med två bokstäver, vilka som
hälsl, vilket cm<:lle rlid icke lurade engelsmännen, som öppnade eld. Sedan de sLriclanclc genom en regnby konunit nr
sikte för varandra, mötte dc sex: tyska lälla kryssarna \Varrendcrs sex slagskepp, vilka fördes bakom l j u set genom att
elen tyske eskaderchefen avgav samma igenkänningssignal,
som han kort förut nwtlagit från Goodenoughs eskader. Den
engelske viceamiralen trodde sig ha med egna fartyg att göra
och l ~it dc tyska lälla kryssarna oa nlastaclc passera.
Amira l Schecr hade i hörjan av 1917 planerat en framstöt
med hela fiollan Lill farYattncn ulanför Holland för att störa
d en livliga cngelsk-hollänclska sjötrafiken. I operalionsordern var angive t, att även om på grund av vällerleksförhålland ena luftspaning i cke kunclc påräknas, så skulle framstölen ändock ulföras. Della föranledde ctl omedelbart ingripande från Kejsaren, som anbefalld e, alt utan medverkan
av Juftspaning fick ingenling företagas. Oaktat enlr~igna
fram~tällningar lyckades ami ralen icke alt få detta förbud
upphävt, varige nom hela planen måste inhiberas och fiollans
personal fick en ytlerligarc anledning till missmod över l edningens yankelmod och bristande företagsamheL Personalen vi ll i spetsen se beslutsamhet och segervilja, ty d en vet,
all molsatta egenskaper bringa dem sj~ilva ofärd.
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Att möjligheterna till clt framgångsrikt uppträdande
oe nom en dylik hämsko på hefälhaYarens initiativ i högsta
"o'racl förminskas torde Jigga i öppen dag. Avgörandet i så "'llana frågor får icke ligga hos en myndighet ell er befälhavare
i Jancl , utan hos den di rek te högste befälhavaren över de rörliga sjöstridskrafterna; han har ansvaret och bör d~irför
också ha molsvarande bcfogenhcl. Hur många förlorade tillfällen och hur många misslyckanden hava icke i sjökrigshi storien föranletts jusl genom atl tillräcklig självständighel
icke läm nats den ansvarige befälha\'aren? Han allena skall
besJula och ha rättighet att, ulan all först fråga, handla efter
d c sig . föreleende omsl~indigheterna. ":'\ ur der Initialive is l
das Gli.ick hold".
Hur det går, då den politiska ledningen ulan fackmänn en s stöd griper in i dc militära operationerna, därpå lämnar
alldeles särskilt undervaltcnsbåtskrigct exempel. Order och
kontraorder följde varandra, och ofta voro dessa befallningar omöjliga att utföra, vilket torde framgå av följande axplockning ur de bestämmelser, som ulgåvos för unclervaltensbåtskrigel.
I februari 1915 utgavs en gnistorder, att undervattensbåtarna icke fingo angripa fartyg med neutral flagga. Ord ern kunde icke efterkommas, då med undervattensbåtsgnistens dåvarande utvcclding en del undervattensbåtar redan
voro för långt horta för att kunna nås av meddelandet i fråga,
och för övrigt gick clå varje handelsfartyg under neutral
flagga.
I a]Jril samma [tr, seelan en del förluster bland undervatten sbåtarna inträffat, anbefalldes atl unclen·atiensbåtarnas
egen säke rh et skulle gå före a ll a andra hänsyn och att uppdyknin g till ytan icke var erforderlig vid sänkning av handelsfarlyg. Några dagar senare utgavs en förnyad varning
till undcrva.ttcnsbåtschcl'crna aU skona neutrala fartyg.
Efiet: Lusitania-fallel kallades vederbörande undervattensbåtschef till stora högkvarteret och mottogs där myckcl
on åd igt a\' chefen för kejsarens marinkabinctl. Inom flottan
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däremot ansågs hans !Jcdrift för en stor framgång på grund
aY, alt Lusilania yar ett fientligt fartyg, således icke tillhörande den kategori, som skulle skonas, och dessutom var
armerad. Order utfärdades, all slora passagerarångare, även
om dc voro fienlliga, icke fingo angripas.
I augllsli 191 5, efter det engelska ångaren Arabic torped era ts, förbjöds ulsänclandet av ytterligare unclervattcns- ·
hå lar, till dess den ulrikcspolitisl<a situationen klarnal, och
strax e fteråt anbefalldes, att icke heller mindre passagerarfartyg fingo sänkas utan varni11g och utan att besältningen
r~iddallcs.

Den 1 september telegraferade högste befälhavaren ge nom l<ahincttsch cfen till Kejsaren, att el en sist omnämnda
ordern icke kunde utföras ulan största fara för underva llensbå larna sj~ilva, varför han såsom ansvarig befälhavare
ställde si n p l als llll förfogancl e. Svaret blev, att K ej s aren
undanbad sig några invändningar från högste befälhavarens
sida gent emot order från högsta ort.
Den 18 september anbefalldes, att undervattensLåtskrig
cndn~. t fick föras i Nordsjön och d~irslädes endast med noggrant iakttagande av elen internationella rättens för eskrifter
hcträfTande visitering, kontraband o. s. v.
Fönirring och förbittring inom fiollan och särskilt inom
und ervattensbåtsvapnet hlcv den närmaste följden av detta
oupphörliga och ofta mots~igande ingripande från den politisk::~ ledningen.
Egen dådkraft samt kamraters och närmaste förmäns uppfattning gjorde det till en bjmtande nödv~indighct för dc tappra unclcrvattensbålscheferna alt uppträda så .ofTcnsivt och energiskt som möjligt, men bestraffning och krigsrätt hotade dem, om dc missförstodo de oklara
orderna eller visade n ågon avvi kande politisk u ppfalining.
H u r annorlunda har icke England förfarit i liknande sj ömililåra frågor. Sedan å rhundraden tillbaka gäller där den
grundsatsen, att alla engelska sjöofficerares handlingar utåt
skola försvar:JS och stödjas, om de blott varit energiska.
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Ett annat utslag av icke fackmannasakkunnigt in gripande i aktuella sjömilitära frågor var den av vissa politiska
tyska kr etsar bedrivna ödesdigra agitationen mot undervattensbåtsofrensiven. Dessa icke militära kretsar satte sin lil,
icke till dc egna vapnen, utan till vVilsons kamp för havens
frihet och till Englands förmodade frivilliga benägenhet till
samförstånd. Men d c nöjde sig icke med dessa motiv för sin
stånd punkt, u t an stödde sig me el okritisk sj älvsäkerhet p a
mot fackmännens utsago stridand e egna omdömen om renl
militära spörsmål. För att försvara undervattensbåtskrigels
delvis av deras egen agitation förorsakade hämmande framhöllo de på våren 1916, alt antalet undervattensbåtar då var
för litet. Och för att seelan i fc!Jruari 1917 förklara, varför
de då gillad e det hänsynslösa undervattensbåtkrigets igång~.ättandc, hette det, att nu fanns d et tillräckligt många undervattensbåtar. Då seelan undervattensbåtskriget j u st p a
grun d av denna av tyskarna själva åstadkomna fördröjning
icke lyckades, då fördömde dessa h errar hela undervattensbåtskriget över1mvudtaget. Vi känna igen dessa symptom
från behandlingen av vår försvarsfråga, då var j c politiskt
parti hade sin egen flottplan och då fackmännens ord vägde
lätt gentemot pratet fr å n alla sj äh·gj orda förståsigpåare, som
icke kunde genomföra något nyttigt, men väl förhindra allt.
Hade de militära skälen fått vara de bestämmande i fråga
om undervattensbåtskrigets förand e, så hade Tyskland icke
behöft känna på nederlagets hela förödmjukelse. På våren
1917 förklarade amiral Jellicoe själv, att undervattensbåtskri get höll på att hringa England mot undergången och att
Tysklanel s seger simile vara given ett halvår efteråt, om undervattenshåtskriget s förödelse påginge i samma takt som
hittill s. Men denna Lakt kunde icke hållas. ~Ian had e kommit i gång för sent.
( Forts. )
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Häri äro emellertid ej inräknade de kolonier, som hava
sjömakt. Så för el igger t. ex. i Kanada cll budgetsförslag, vars uppskov lär vara att söka ho s amiral Jellicoe, och som rör sig om e tt belopp på 20 a 30 millioner dollars. Om detta förslag konuncr att stadfästas av Kanada
på för engelska amiralitetet antagbara villkor torclc däremot
vara ganska tvivelaktigt. Ås ikterna i den engelska pressen
övci· d en företagna hudg elsminslmingcn gå emellertid mycket
1sar. Så avslutar exempelvis Daily Chroniclc en po lemik i
denna fråga på följand e sätt: "Men en flotta är emcllerlicl etl
organiskt helt, som om den genom falsk sparsamhet hlir amputerad och försvagad, är hemfallen åt en säker död. Visserl igen är den tyska flottan försvunnen, men framticlen ter sig
hotande, och flottan är en nalionalförsäkring. Först om nation ernas förbund en gång skall hava lyckats a vskatra all
internationell rivalitet, då, men också först då, kan d e l vara
på ticl en att tänka på en minskning av marinbudgcten . Andra
nationer övergiva inte ~innu sin faltpolitik fr å n krigsåren .
Så t.cx. planerar Japan en fJolla på l() slagskepp och U. S. A.
har för närvarande l() slagskepp av största typ under byggnad och hcräknar, att det 1925 skall hava en fl otta, som ställer alla a ndra nalioncrs i skuggan." - Men tydliglYis delas
elen i pressen ol'ta uppdykande rädslan för elen "amerikanska
faran" ej av dc ansvariga eng elska rnyndighctcrna. Frånsett
d e intima ekonomiska förbindelser, som kriget skapat mellan
England och Förenta Stal'crna, räknar man väl med all unio- •
nen, trots alla sina ocrhörda rcsllrser, ej skall lyckas skapa
en fJolla jämbördig den engelska . Att arnH~er ju i nödfall
kurrn a stampas ur jorden, det har världskriget bäst visat,
men upprällandet av en slridscluglig marin fordrar däremot
årtionden. Liksom hos oss tycks framför allt personalbristen
göra sig mest kännbar i den amerikanska marinen, och även
här framhålles av alla a uktoriteter , att enda botemedlet är
aU söka i en kraftig ökning av lönerna. Amiral Washington
framhåller i en rapport, att und er sista hah·år et 1919 4,()66
man och l ,000 unelerofficerare rymt samt att sedan vapen~~jä lvsländig

Några synpunkter hämtade ur utlandets
press angående Englands och Amerikas
maritima politik under och efter
världskriget.
I och 1ncd Tysklands sammanbrott har Engla"nd, åtmins tone för lång tid framåt lyckats försätla en av sina farligaste
mecllävlare om v~irldshcrnwäldct på havet ur spelet. Då man
läser de senaste rapporterna från Ameril<a, måste man emellertid fr åga sig, om inl(' England h~ir har ska lTal sig en konkurrent på halsen, som lack vare sitt gynnsamma geografiska
läge skall visa sig långt farligare för det Brilliska sjöherrav~ilclet än Tyskland någonsin kunnat bliva. Vad först krigsmalericlen beträ!Iar, så har England under de sista åren efter
freds~.lutet av ekonomiska skäl sett sig nödsakad göra en
kraflig r eduktion på sin marinbudgeL Så faslslälldcs d enna
för 1920- 21 till 8-:J-,, millioner f: mo i 15 7,, 1nillioner f: för
l 919- 20. Motsvarande tal för åren före och und er kriget
ä ro :
~fnnsknps 

litgifter

't.n·ka.

(lllillioncr f:) .

1917- 18

H2,9(:i0
19H,-:J-51
JOG,977

191R- 19

3R1,i311

48,,
1 03,,
227,,
33-!,,

j\1".

HJ13-1-l

1914- 15

3!1-
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stilleståndets ingående mer än 1,000 officerare lämnat tjänsten. Dessa och andra omständigheter av hithörande slag
föranl ed er också ovannämnde ariliral att sluta sin rapport
med följande pessimistiska yttrande: "De för ögonblicket av
personal bristen framkallade svårigheterna överträfra vida de
under kriget rådande". Marinmini s ter Daniel har också i
marinulskottet i början av innevarande år måst medgi.va, att
manskapsstyrkan blott belöpte sig till 103,000 man, och att
man ej uneler året kunde hysa hopp om att få upp elen till
av honom betecknat minimum av 143,000 man. Vid samma
tillfälle bestämdes även flottbudgeten till den gigantiska summan av 436 millioner dollars, varav 20 kommo på flygvapnets
del. Om alltså av det ovan sagda framgår, att elen engelska
örlogsflottan, åtminstone för närvarande, inte löper någon
direkt fara att överflyglas av unionens växande sjömakt, så
te sig ulsikterna för upprätthållandet av urgammal brittisk
hegemoni på handelsmarinernas område inte fullt så ljusa.
År 1913 omfattade enligt Lloyd världshandelstonnaget
-±6,970,113 ton, varav för
u. s. A. (sjöhan18,696,237
dels-) ····· · ··· ··· 2,998,457
England . . .. . .... . . .
dess kolonier ..... . 1,735,306 insjö- o . kolonier 2,429,179

blomstring. Från 1862 sänkte sig tonnagekurvan stadigt,
och elen amerikansl<a flaggan kunde till slut blott göra sig
gälland e i kusl- och insjöfart. Dess andel i landets var uutbyte sjönk också från 75 till 9 %. Redan före världskriget
gjorde sig emellertid i Förenia Staterna en strävan gällande
att genom en uppryckning av handelssjöfarten med alla till
buds stående medel söka befria sig från det alltmer tryckande
utländska beroendet. Så ökades den sjögående handelsflott an från 2,848,829 B.-R.-ton 1912 till 2,998,457 ton 1913. Ett
led i denna strävan var givetvis även president Tafts regeringsåtgärd att med lägre taxor gynna det amerikanska tonnaget i Panamakanalen. Detta framkallade som bekant en
sådan storm av ovilja i England, att president Wilson redan
1913 såg sig nödsakad upphäva beslutet. Att Amerika emellertid inte längre tycks vara lika hågat att falla undan för
engelska holelser framgår därav, att presidentkandidat Harding åter upptagit den Taftska förordningen i republikanska
valprogrammet. Men först med världskrigets utbrott fick den
amerikanska skeppsbyggnadsverksamheten riktigt vind i seglen. statsmakterna, påverkade av dc i utrikeshandeln intresserad e mäktiga trusterna och en genom u-båtssänkningarna
framprov ocerad folkstämning, ansågo sig nu böra inskrida
och giva varvsindustrien sitt kraftiga stöd. Med Amerikas
inträde i kriget, då det framför allt gällde att med tonnage
kormua den av u-båtssänkningarna nästan utmattade ententen till hjälp, förenades unionens första viktiga krigsuppgift
således på ett lyckligt s~itt med en länge närd handelspolitisk
önskan. Lägger man härtill det förhållandet att Amerika
vid samma tillfälle såg sig i stånd att "kostnadsfritt" övertaga
en stor d el av den tyska handelsflottans värdefullaste fartyg
samt kanske för alltid skafia elen ene av sina två besvärligaste
konkurr enter ur världen, måste man givetvis komma till elen
slutsatsen, att man här står inför ett av de tungt vägande
skäl, som förm ådde Amerika att blanda sig i elen europeiska
konflikten. - Enligt en engelsk_källa förlorades genom krigshandlingar till den 31 oktober 1918 15,053, 786 B.-R.-tons,

Sununa 20,431,543

Sun1n1a

5,427,636

Ej mindre än 42 % av hela världstonnaget innehades
• således av England och dess kolonier, under det att Amerikas
sfögående 'tonnage ej uppgick till mer än 6 %.
En återblick på elen amerikanska handelsflottans läge
och utveckling uneler senare hälften av det gångna århuntlradet fram till världskrigets utbrott kan här vara av ett visst
intresse. Vid Liclen för det amerikanska inbördeskriget ägde
unionen en flotta, som såväl i storlek som prestationsförmåga
inte slod elen engelska mycket efter. Kriget mellan nordoch sydstaterna liksom också övergången till fartygsbygge
av järn, som inträfiade vid en tidpunkt, då elen amerikanska
industrien ännu låg i sin linda, gjorde ett raskt slut på denna
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därav för Slorbritt anicn ensaml H,043,74-I- tons och för Förenta Slatcrna Hll,830 lons. Av stort intresse är atl följa
dc båda hinderna s ans trängnin gar att genom ökacl byggnad sverksam het ers~illa dessa fruktans värda förluster . Ar 1918
hestride r Föreula Staterna med sill till 3,033,03 0 uppgåen de
stapellag da tonnage 55,, % av hela världens skeppsby gge och
Ul13.
överlr~ifTar diirmccl e lva gånger sin egen produkt ion för
slora
ligen
säker
trots
gge
Diiremo l ~:jiink England s skeppsby
tons
l,i348,210
tiil
anslriing ningar från 1,932,15 3 lons HJ1:3
1 ~)] 8. Under samma Lid utveckla de visserlig en dess kolonier
Lloyds
~. in årsprollu ktion från -1-8,739 Lill 279,814 lons. Enligt
de
trots
lottan,
handelsf
engelska
den
senasic regisler har
s
n1.inskal
Dl-l:
l
sedan
,
från centralm akterna erövra(le fartygen
lycStalerna
med närmare l ,000,000 Lons uneler eld Förenta
kals öka sin flolta med cirka 10,500,0 00 tons. I konkurr ensen med Amerilw anstriing er nnlurligl vis Eng land alla krafter
fiir alt öka produkti onen. Så iivcrsteg antalet beställn ingar
för andra kvartale t i år med 3 % det försla medan det för
motSYar anclc tid i Amerika sjönk med 5 %, och ~w Lloyds
byggnad sregister för 30 scplcmh er framg::'tr att England ålerYlmnit s in ledande ställning inom skcppsb yggnads industrie n.
Så konstale ras där att Engand uneler (le scnaslc 18 månaderna ökat del under byggnad varande tonnage t från 2 ' /,
till 3 '/, millione r tons, under det Föreula Statcrna nödgats
En
~c sitt gå tillbaka från 1 millione r l i ll 1,772,000 lons.
gynnsam faklor för England är dessutom att lönerna i elen
amerika nska varvsind ustrien för närvaran de äro betydlig t
högre än i den engelska . Likaså torde elen amerika nska handclss.jöf arlcn haft att k~impa med så slora svårighe ter a\' organisato risk och annan arl, alt engelsm ännen ä nd a till på
sistone tyckas hava tagit kon kurrense n med j ämförcls evis
s.tort jämnmo d. Liksom inom krigsflo ttan har man även
inom handelsm arinen ställts inför den svårlösta uppgifte n
att skafra fartygen en duglig bemanni ng. Alt delta inte lyckats är nog ett sorgligt faktum, som cm ellerlid inte kan förvåna fackman nen. Man må betänka, att det här gällde att ur

en nation , som under d c gångna 50 åren hunnit förlora sina
sjömans cgenska per, på elen korla tidrymd en ay 5 år, skapa
befäl och manskap till en flolla, som under samma tid fyrdubb lats. Klart ins eende omöjligh eten alt med eg n a medel
bestå i elen enge lska konl<urr enscn h~n-a amerika narne sökt
samarbe t e med sina fiender tyskarna . De håda storrede rierna Hapag och :\orddeu lscher Lloyd hade, och eld med rätla,
för e kriget rykte om sig att vara Yärldcns i alla avseende n
förnäms ta sjöfarlso rganisal ioner. Att d essa håda rederier
med glädje skulle anlaga dc ameril<a nska anbwlen var ju atl
fönänla . H~irmed yppade sig för dem clt tillfälle alt vielm a kth å ll a sina över h e la jorclklo td utbr edda linjeagen turer,
dockor och hamnal biggning a r till elen dag skulle komma, då
dc m~cl e~na farlyg Merigen skulle Yara i stånd alt uppl aga
den fredllga btmpen på världsha ven . Som bekant haYa dc
tysk- amer ik<~nsk a Underha ndlingar ne lel l till uppriitta ndet av
samsegli ngsk ontrakt mellan ovanniim nda tyska rederier och
dc b åda mäktiga ste amerika nska rederitru sterna Harrima nK.err och U. S. ~fail Compan y. Den första praktisk a följelen
harav torde Y~il bliva, atl de i amerika nsk ägo befintlig a r. d.
tysl<a å ngarna komma att återfå sin gamla beprövad e befälsper sonal. Vilken betydels e man i England tillmäter dessa
samman slutning ar illustrer as b~ist ay dc Yåldsam ma ang r epp
detta lanels press unelanlag s-löst riktat mot desamm a. Morning Post och Daily Tclcgrap h söka sålund a påvisa, att dc
ledande posterna inom Harrima nn Jwnccrn en hesalls mc<l
f. d . Hapagtj~instem~in, och det sistniim nda bladet profetcr ar
maliciös t, "all del l< ommer snarl att visa sig, alt detta ameri ur
kansk a rederi inte är något annat ~in en amerika nsk an-ent
0
för Hapagli njcn". At! man ii ven inom Fören la Stalcrna sHilv,
där dock ~innu i vida kretsar det sunda förnufte t behärsk as
av n~lionalhalel skulle finna medlöpa re i denna hetskam panj,
var JU atl v~inta sig. Så leeler för n~irvarancle den kände
tyskhata r en I\ c r m i t Hoosevel t, en son till f. d. presiden len
och sjbilv f. d. direktör i det av Harrima n inköpta Kcrrbola get, en h äftig pressfej d mol samman slutning arna och för-
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fäktar den åsi .k len atl hans "godmodiga" landsmän återigcr'l
blivit dragna Yid näsan av tyskarna. V cm som kommer att
draga d en största nyttan av aYlalen får framtiden utvisa .
Alt någon känslapolitik inte spelat in utan alt de båda konraheuterna Yar för sig sökt tillskansa sig största möjliga förllelar, därom kan man vara ganska övertygad. Emellertid
haYa tyskarna lyckats få inrymt en bestämmelse, som ger
dem rätt att med lika antal tonnage d eltaga i samseglingen.
Då kon trakten äro slutna på lång sikt, 20 år för HarrimanHapag, h ava tyskarna hänned velat försäkra sig om möjligheten all hålla platsen öppen för sina kommande nybyggnader. Emellertid har man inom engelska sjöfartskretsa r,
en ligt en u ppgift i New-York vVorld tagit denna bestämmelse
Lill utgångsp unkt för nya planer mot elen amerikanska sjöfarten. ~Ian skulle således söka få lagen, som förbjuder återförsälj ni ng till Tyskland av dc därifrån tagna fartygen upphävel. Därefter vore del meningen att på vissa villkor erhjucla tyskarna återköpsrätten av 40 stora passagerarefa rtyg
samt ·vidare ställa y tterligare 50 o/o av det genom fredsförd raget England tillfallna tonnaget till förfog ande. Härigenom skulle en stor del av den amerikanska flottan bliva dömd
Li Il -ysslolöshet, vilket uneler nuvarande omständighete r
skulle allvarligt kunna skada dc amerikanska sjöfartsintressena. Att söka profetera över utgången av denna väldiga sjöfartskamp mellan England och Amerika, är ~innu för tidigt
men att de n kanuner att bliva både lång och hård därför
borga de stor·- ~ :conomiska intressen som stå på spel liksom
ock de striclatHles stora resurser och kända energi.

Kungjorda patentansökningar.
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Uppfinningens art.

l Artilleripjäs med pivft.

Frie d. Krupp A/G., Essen.
Anordning vid ankare. P. J. Ryan, New York.
Anordning för uppfattande av vägmärken vid
elektriskt utmärkande av fartygs farleder .
Siemens & Halske A jG., Berlin.
Anordning för fastsättning av siktkikare på skjutvapen. Optische Anstalt C. P. Goerz, AjG.,
Berlin.
Mottagningsano rdning för ehktriskt utmärkta farleder för fartyg. Siemens & Halske AJG., Berlin.

Projektil med:styrgördel av koppar. Friecl. Krupp
A jG., Essen.
Undervattensfly tkropp. A. Andersson, Stockholm.
Anordning för att fasthålla och frigöra båtar om-J
bord it fartyg. Boat Releasing Gear Limitecl,
Syclney.
Anordning av mverksplåtar i mekaniska ticlrör.
Friecl. Krupp AJG., Essen.
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Försök till förklaring a1· de faktorer, som.
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N . '1'. f . S., sid . 39.

Xavigation.
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Tillkännagivande.
Hcclaklioncn få r härm ed tillkännagiYa, att tvenne pris,
clt första om 300 kr . och ett andra om 100 kr., komma att
tilldelas d e två bästa unel er å ret enligt nedan insända artik larna.
För att arlikcl skall kunna prisbelönas, skall den vara
redaktionen till handa för e den l november el . å. samt avh andla ~i mne tillhörande n ågon av nedannämnda grenar.
Sveriges sjömilitära läge och flottans betydelse efter
Yärldskriget.
FloLtans styrka och sammansättning; nybyggnaclspolitik.
strategiska, taktiska och tekniska lärdomar av världsk riget, och deras tillämpande inom svenska flottan.
Flottans organisation . P ersonalens rekrytering, utbildning och avlöning. .
Flottans administralion.
Flottans operationsbaser.
Arlikelns värde förhöj es givclvis, om i densamma framlägges positiva förslag.
För insänd artikel, som införes i tidskriften, betal ar redaktion en vanligt honorar, oavsett om artikeln ifråga prisbelönas eller ej.
Karlskrona i januari 1921.
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